
๑ 

 

พระไตรปิฎกเลม่ที ่๑๖ สตุตันตปิฎกที ่๐๘ สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๑. นทิานสงัยตุ] 

๑. พทุธวรรค ๑.ปฏจิจสมปุปาทสตูร 

 

พระสตุตนัตปิฎก 

สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค 

_____________ 

ขอนอบนอ้มพระผูม้พีระภาคอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้พระองคนั์น้ 

 

๑. นทิานสงัยตุ 

๑. พทุธวรรค 

หมวดวา่ดว้ยพระพทุธเจา้ 

๑. ปฏจิจสมปุปาทสตูร 

วา่ดว้ยปฏจิจสมปุบาท 

  [๑] ขา้พเจา้๑ ไดส้ดับมาอยา่งนี ้

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อารามของอนาถ- 

บณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีณ ทีนั่น้ พระผูม้พีระภาคไดรั้บสัง่เรยีกภกิษุทัง้หลาย 

มาตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย” ภกิษุเหลา่นัน้ทลูรับสนองพระด ารัสแลว้ พระผูม้ ี

พระภาคจงึไดต้รัสเรือ่งนีว้า่ “ภกิษุทัง้หลาย เราจักแสดงปฏจิจสมปุบาทแกเ่ธอ 

ทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงฟัง จงใสใ่จใหด้ ีเราจักกลา่ว” 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ขา้พเจา้ ในตอนเริม่ตน้ของพระสตูรนี ้และพระสตูรอืน่ ๆ ในเลม่นี้หมายถงึพระอานนท ์

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๑ } 



๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๑. นทิานสงัยตุ] 

๑. พทุธวรรค ๑. ปฏจิจสมปุปาทสตูร 

  ภกิษุเหลา่นัน้ทลูรับสนองพระด ารัสแลว้ พระผูม้พีระภาคจงึไดต้รัสเรือ่งนีว้า่ 

  ‘ภกิษุทัง้หลาย ปฏจิจสมปุบาท๑ เป็นอยา่งไร 

  คอื เพราะอวชิชาเป็นปัจจัย สงัขารจงึม ี

  เพราะสงัขารเป็นปัจจัย วญิญาณจงึม ี

  เพราะวญิญาณเป็นปัจจัย นามรปูจงึม ี

  เพราะนามรปูเป็นปัจจัย สฬายตนะจงึม ี

  เพราะสฬายตนะเป็นปัจจัย ผัสสะจงึม ี

  เพราะผัสสะเป็นปัจจัย เวทนาจงึม ี

  เพราะเวทนาเป็นปัจจัย ตัณหาจงึม ี

  เพราะตัณหาเป็นปัจจัย อปุาทานจงึม ี

  เพราะอปุาทานเป็นปัจจัย ภพจงึม ี

  เพราะภพเป็นปัจจัย ชาตจิงึม ี

  เพราะชาตเิป็นปัจจัย ชรา มรณะ โสกะ(ความเศรา้โศก) ปรเิทวะ (ความ 

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

คับแคน้ใจ) จงึม ี

  ความเกดิขึน้แหง่กองทกุขทั์ง้มวลนี ้มไีดด้ว้ยประการฉะนี้ 

  ภกิษุทัง้หลาย นีเ้รยีกวา่ ปฏจิจสมปุบาท 

  อนึง่ เพราะอวชิชาดับไปไมเ่หลอืดว้ยวริาคะ สงัขารจงึดับ 

  เพราะสงัขารดับ วญิญาณจงึดับ 

  เพราะวญิญาณดับ นามรปูจงึดับ 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ปฏจิจสมปุบาท คอื ปัจจยาการ หมายถงึอาการแหง่ธรรมทีอ่าศัยกันเกดิขึน้ (ส .น.ิอ. ๒/๑/๗) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๒ } 



๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๑. นทิานสงัยตุ] 

๑. พทุธวรรค ๒. วภิังคสตูร 

  เพราะนามรปูดับ สฬายตนะจงึดับ 

  เพราะสฬายตนะดับ ผัสสะจงึดับ 

  เพราะผัสสะดับ เวทนาจงึดับ 

  เพราะเวทนาดับ ตัณหาจงึดับ 

  เพราะตัณหาดับ อปุาทานจงึดับ 

  เพราะอปุาทานดับ ภพจงึดับ 

  เพราะภพดับ ชาตจิงึดับ 

  เพราะชาตดิับ ชรา มรณะ โสกะ ปรเิทวะ ทกุข ์โทมนัส และอปุายาสจงึดับ 

  ความดับแหง่กองทกุขทั์ง้มวลนี ้มไีดด้ว้ยประการฉะนี้’๑ 

  พระผูม้พีระภาคไดต้รัสภาษิตนีแ้ลว้ ภกิษุเหลา่นัน้มใีจยนิดตีา่งชืน่ชมพระภาษิต 

ของพระผูม้พีระภาคแลว้ 

ปฏจิจสมปุปาทสตูรที ่๑ จบ 

 

๒. วภิงัคสูตร 

วา่ดว้ยการจ าแนกปฏจิจสมปุบาท 

  [๒] พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่... เขตกรงุสาวตัถ ี

  “ภกิษุทัง้หลาย เราจักแสดง จักจ าแนกปฏจิจสมปุบาทแกเ่ธอทัง้หลาย 

เธอทัง้หลายจงฟัง จงใสใ่จใหด้ ีเราจักกลา่ว” 

  ภกิษุเหลา่นัน้ทลูรับสนองพระด ารัสแลว้ พระผูม้พีระภาคจงึไดต้รัสเรือ่งนีว้า่ 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ว.ิม. (แปล) ๔/๑-๓/๒-๖, ท.ีม. (แปล) ๑๐/๕๗-๖๑/๓๑-๓๕,๙๖-๑๑๖/๕๗-๖๖, องฺ.ตกิ. (แปล) ๒๐/๖๒/ 

   ๒๔๒-๒๔๓, ข.ุม. (แปล) ๒๙/๒๗/๑๑๓, ข.ุจู. (แปล) ๓๐/๔/๕๕-๕๖, อภ.ิว.ิ (แปล) ๓๕/๒๒๕-๓๕๓/ 

   ๒๑๘-๓๐๕ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๓ } 



๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๑. นทิานสงัยตุ] 

๑. พทุธวรรค ๒. วภิังคสตูร 

  ‘ภกิษุทัง้หลาย ปฏจิจสมปุบาท เป็นอยา่งไร 

  คอื เพราะอวชิชาเป็นปัจจัย สงัขารจงึม ี

  เพราะสงัขารเป็นปัจจัย วญิญาณจงึม ี

  เพราะวญิญาณเป็นปัจจัย นามรปูจงึม ี

  เพราะนามรปูเป็นปัจจัย สฬายตนะจงึม ี

  เพราะสฬายตนะเป็นปัจจัย ผัสสะจงึม ี

  เพราะผัสสะเป็นปัจจัย เวทนาจงึม ี

  เพราะเวทนาเป็นปัจจัย ตัณหาจงึม ี

  เพราะตัณหาเป็นปัจจัย อปุาทานจงึม ี

  เพราะอปุาทานเป็นปัจจัย ภพจงึม ี

  เพราะภพเป็นปัจจัย ชาตจิงึม ี

  เพราะชาตเิป็นปัจจัย ชรา มรณะ โสกะ ปรเิทวะ ทกุข ์โทมนัส และอปุายาสจงึม ี

  ความเกดิขึน้แหง่กองทกุขทั์ง้มวลนี ้มไีดด้ว้ยประการฉะนี้ 

  ชราและมรณะ เป็นอยา่งไร 

  คอื ความแก ่ความคร ่าครา่ ความมฟัีนหลดุ ความมผีมหงอก ความมหีนัง 

เหีย่วยน่ ความเสือ่มอาย ุความแกห่งอ่มแหง่อนิทรยี ์ในหมูส่ตัวนั์น้ ๆ ของเหลา่สตัว ์

นัน้ ๆ นีเ้รยีกวา่ ชรา มรณะ เป็นอยา่งไร คอื ความจตุ ิความเคลือ่นไป ความ 

ท าลายไป ความหายไป ความตายกลา่วคอืมฤตย ูการท ากาละ ความแตกแหง่ขนัธ์ 

ความทอดทิง้รา่งกาย ความขาดแหง่ชวีตินิทรยีข์องเหลา่สตัวนั์น้ ๆ จากหมูส่ตัวนั์น้ ๆ 

นีเ้รยีกวา่ มรณะ 

  ชราและมรณะ ดังพรรณนามาฉะนี ้เรยีกวา่ ชราและมรณะ 

  ชาต ิเป็นอยา่งไร 

  คอื ความเกดิ ความเกดิพรอ้ม ความหยั่งลง ความบังเกดิเฉพาะ ความ 

บังเกดิขึน้เฉพาะ ความปรากฏแหง่ขนัธ ์ความไดอ้ายตนะ ในหมูส่ตัวนั์น้ ๆ ของ 

เหลา่สตัวนั์น้ ๆ นีเ้รยีกวา่ ชาต ิ

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๔ } 



๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๑. นทิานสงัยตุ] 

๑. พทุธวรรค ๒. วภิังคสตูร 

  ภพ มเีทา่ไร 

  ภพม ี๓ ประการนี ้คอื 

   ๑. กามภพ (ภพทีเ่ป็นกามาวจร) 

   ๒. รปูภพ (ภพทีเ่ป็นรปูาวจร) 

   ๓. อรปูภพ (ภพทีเ่ป็นอรปูาวจร) 

  นีเ้รยีกวา่ ภพ 

  อปุาทาน มเีทา่ไร 

  อปุาทานม ี๔ ประการนี ้คอื 

   ๑. กามปุาทาน (ความยดึมั่นในกาม) 

   ๒. ทฏิฐปุาทาน (ความยดึมั่นในทฏิฐ)ิ 

   ๓. สลีัพพตปุาทาน (ความยดึมั่นในศลีพรต) 

   ๔. อัตตวาทปุาทาน (ความยดึมั่นในวาทะวา่มอีัตตา) 

  นีเ้รยีกวา่ อปุาทาน 

  ตณัหา มเีทา่ไร 

  ตัณหาม ี๖ ประการนี ้คอื 

   ๑. รปูตัณหา (ความทะยานอยากไดร้ปู) 

   ๒. สทัทตัณหา (ความทะยานอยากไดเ้สยีง) 

   ๓. คันธตัณหา (ความทะยานอยากไดก้ลิน่) 

   ๔. รสตัณหา (ความทะยานอยากไดร้ส) 

   ๕. โผฏฐัพพตัณหา (ความทะยานอยากไดโ้ผฏฐัพพะ) 

   ๖. ธัมมตัณหา (ความทะยานอยากไดธ้รรมารมณ์) 

  นีเ้รยีกวา่ ตัณหา 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๕ } 



๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๑. นทิานสงัยตุ] 

๑. พทุธวรรค ๒. วภิังคสตูร 

  เวทนา มเีทา่ไร 

  เวทนาม ี๖ ประการนี ้คอื 

   ๑. จักขสุมัผัสสชาเวทนา (เวทนาเกดิจากสมัผัสทางตา) 

   ๒. โสตสมัผัสสชาเวทนา (เวทนาเกดิจากสมัผัสทางห)ู 

   ๓. ฆานสมัผัสสชาเวทนา (เวทนาเกดิจากสมัผัสทางจมกู) 

   ๔. ชวิหาสมัผัสสชาเวทนา (เวทนาเกดิจากสมัผัสทางลิน้) 

   ๕. กายสมัผัสสชาเวทนา (เวทนาเกดิจากสมัผัสทางกาย) 

   ๖. มโนสมัผัสสชาเวทนา (เวทนาเกดิจากสมัผัสทางใจ) 

  นีเ้รยีกวา่ เวทนา 

  ผสัสะ มเีทา่ไร 

  ผัสสะม ี๖ ประการนี ้คอื 

   ๑. จักขสุมัผัส (ความกระทบทางตา) 

   ๒. โสตสมัผัส (ความกระทบทางห)ู 

   ๓. ฆานสมัผัส (ความกระทบทางจมกู) 

   ๔. ชวิหาสมัผัส (ความกระทบทางลิน้) 

   ๕. กายสมัผัส (ความกระทบทางกาย) 

   ๖. มโนสมัผัส (ความกระทบทางใจ) 

  นีเ้รยีกวา่ ผัสสะ 

  สฬายตนะ มเีทา่ไร 

  สฬายตนะม ี๖ ประการนี ้คอื 

   ๑. จักขวายตนะ (อายตนะคอืตา) 

   ๒. โสตายตนะ (อายตนะคอืห)ู 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๖ } 



๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๑. นทิานสงัยตุ] 

๑. พทุธวรรค ๒. วภิังคสตูร 

   ๓. ฆานายตนะ (อายตนะคอืจมกู) 

   ๔. ชวิหายตนะ (อายตนะคอืลิน้) 

   ๕. กายายตนะ (อายตนะคอืกาย) 

   ๖. มนายตนะ (อายตนะคอืใจ) 

  นีเ้รยีกวา่ สฬายตนะ 

  นามรปู เป็นอยา่งไร 

  คอื เวทนา(ความเสวยอารมณ์) สญัญา(ความจ าไดห้มายรู)้ เจตนา(ความจงใจ) 

ผัสสะ(ความกระทบ หรอืสมัผัส) มนสกิาร(ความกระท าไวใ้นใจ) นี้เรยีกวา่ นาม 

  มหาภตู๑ ๔ และรปูทีอ่าศยัมหาภตู ๔ นีเ้รยีกวา่ รปู 

  นามและรปูดังพรรณนามาฉะนี ้เรยีกวา่ นามรปู 

  วญิญาณ มเีทา่ไร 

  วญิญาณม ี๖ ประการนี ้คอื 

   ๑. จักขวุญิญาณ (ความรูแ้จง้อารมณ์ทางตา) 

   ๒. โสตวญิญาณ (ความรูแ้จง้อารมณ์ทางห)ู 

   ๓. ฆานวญิญาณ (ความรูแ้จง้อารมณ์ทางจมกู) 

   ๔. ชวิหาวญิญาณ (ความรูแ้จง้อารมณ์ทางลิน้) 

   ๕. กายวญิญาณ (ความรูแ้จง้อารมณ์ทางกาย) 

   ๖. มโนวญิญาณ (ความรูแ้จง้อารมณ์ทางใจ) 

  นีเ้รยีกวา่ วญิญาณ 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ มหาภตูหรอืมหาภตูรปู ๔ คอื ธาต ุ๔ ไดแ้ก ่(๑) ปฐวธีาต ุคอืธาตดุนิมลีักษณะแขน้แข็ง (๒) อาโปธาต ุ

   คอืธาตนุ ้ามลีักษณะเหลว (๓) เตโชธาต ุคอืธาตไุฟมลีักษณะรอ้น (๔) วาโยธาต ุคอืธาตลุมมลีักษณะ 

   พัดไปมา (ท.ีส.ี (แปล) ๙/๔๘๗-๔๙๖/๒๑๖-๒๑๙, ส .น.ิอ. ๒/๖๑/๑๑๑) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๗ } 



๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๑. นทิานสงัยตุ] 

๑. พทุธวรรค ๒. ปฏปิทาสตูร 

  สงัขารท ัง้หลาย มเีทา่ไร 

  สงัขารม ี๓ ประการนี ้คอื 

   ๑. กายสงัขาร (สภาวะทีป่รงุแตง่กาย) 

   ๒. วจสีงัขาร (สภาวะทีป่รุงแตง่วาจา) 

   ๓. จติตสงัขาร (สภาวะทีป่รงุแตง่ใจ) 

  นีเ้รยีกวา่ สงัขารทัง้หลาย 

  อวชิชา เป็นอยา่งไร 

  คอื ความไมรู่ใ้นทกุข ์ความไมรู่ใ้นทกุขสมทัุย(เหตเุกดิแหง่ทกุข)์ ความไมรู่ใ้น 

ทกุขนโิรธ(ความดับแหง่ทกุข)์ ความไมรู่ใ้นทกุขนโิรธคามนิปีฏปิทา(ขอ้ปฏบิัตทิีใ่หถ้งึ 

ความดับแหง่ทกุข)์ นีเ้รยีกวา่ อวชิชา 

  ภกิษุทัง้หลาย เพราะอวชิชาเป็นปัจจัย สงัขารจงึม ี

  เพราะสงัขารเป็นปัจจัย วญิญาณจงึม ี

    ฯลฯ 

  ความเกดิขึน้แหง่กองทกุขทั์ง้มวลนี ้มไีดด้ว้ยประการฉะนี้ 

  อนึง่ เพราะอวชิชาดับไปไมเ่หลอืดว้ยวริาคะ สงัขารจงึดับ 

  เพราะสงัขารดับ วญิญาณจงึดับ 

    ฯลฯ 

  ความดับแหง่กองทกุขทั์ง้มวลนี ้มไีดด้ว้ยประการฉะนี้ 

วภิงัคสตูรที ่๒ จบ 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๘ } 



๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๑. นทิานสงัยตุ] 

๑. พทุธวรรค ๓. ปฏปิทาสตูร 

 

๓. ปฏปิทาสตูร 

วา่ดว้ยปฏปิทา 

  [๓] พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่... เขตกรงุสาวตัถ ี

  “ภกิษุทัง้หลาย เราจักแสดงมจิฉาปฏปิทา(ขอ้ปฏบิัตผิดิ) และสมัมาปฏปิทา 

(ขอ้ปฏบิัตถิกู) แกเ่ธอทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงฟัง จงใสใ่จใหด้ ีเราจักกลา่ว” ภกิษุ 

เหลา่นัน้ทลูรับสนองพระด ารัสแลว้ พระผูม้พีระภาคจงึไดต้รัสเรือ่งนีว้า่ 

  “ภกิษุทัง้หลาย มจิฉาปฏปิทา เป็นอยา่งไร 

  คอื เพราะอวชิชาเป็นปัจจัย สงัขารจงึม ี

  เพราะสงัขารเป็นปัจจัย วญิญาณจงึม ี

    ฯลฯ 

  ความเกดิขึน้แหง่กองทกุขทั์ง้มวลนี ้มไีดด้ว้ยประการฉะนี้ 

  นีเ้รยีกวา่ มจิฉาปฏปิทา๑ 

  ภกิษุทัง้หลาย สมัมาปฏปิทา เป็นอยา่งไร 

  คอื เพราะอวชิชาดับไปไมเ่หลอืดว้ยวริาคะ สงัขารจงึดับ 

  เพราะสงัขารดับ วญิญาณจงึดับ 

    ฯลฯ 

  ความดับแหง่กองทกุขทั์ง้มวลนี ้มไีดด้ว้ยประการฉะนี้ 

  นีเ้รยีกวา่ สมัมาปฏปิทา” 

ปฏปิทาสตูรที ่๓ จบ 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ มจิฉาปฏปิทา พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ปฏจิจสมปุบาทสายเกดิทกุขน์ีเ้ป็นมจิฉาปฏปิทา เพราะเป็นปฏปิทา 

   ไมแ่น่นอน น าไปเกดิในภพ ๓ และเป็นตน้ตอแหง่วัฏฏะ(วฏฺฏสสี) (ส .น.ิอ. ๒/๓/๒๒) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๙ } 



๑๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๑. นทิานสงัยตุ] 

๑. พทุธวรรค ๔. วปัิสสสีตูร 

 

๔. วปิสัสสีตูร 

วา่ดว้ยพระพทุธเจา้พระนามวา่วปิสัส ี

  [๔] พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่... เขตกรงุสาวตัถ ี

  “ภกิษุทัง้หลาย พระผูม้พีระภาคอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้พระนามวา่วปัิสส ี

กอ่นแตต่รัสรูเ้มือ่เป็นพระโพธสิตัว ์ยังไมไ่ดต้รัสรู ้ไดม้คีวามคดิค านงึอยา่งนีว้า่ 

‘โลก๑นีถ้งึความคับแคน้ จงึเกดิ แก ่ตาย จตุ ิและอบุตั ิก็บคุคลไมรู่อ้บุายสลัดออก 

จากทกุขค์อืชราและมรณะนี ้เมือ่ไรจงึจะพน้จากทกุขค์อืชราและมรณะนีไ้ด ’้ 

  จากนัน้ ทรงพระด ารวิา่ ‘เมือ่อะไรม ีชราและมรณะจงึม ีเพราะอะไรเป็นปัจจัย 

ชราและมรณะจงึม’ี เพราะทรงมนสกิารโดยแยบคาย จงึไดท้รงรูแ้จง้ดว้ยพระปัญญา 

วา่ ‘เมือ่ชาตมิ ีชราและมรณะจงึม ีเพราะชาตเิป็นปัจจัย ชราและมรณะจงึม’ี 

  จากนัน้ ทรงพระด ารวิา่ ‘เมือ่อะไรม ีชาตจิงึม ีเพราะอะไรเป็นปัจจัย ชาต ิ

จงึม’ี เพราะทรงมนสกิารโดยแยบคาย จงึไดท้รงรูแ้จง้ดว้ยพระปัญญาวา่ ‘เมือ่ภพม ี

ชาตจิงึม ีเพราะภพเป็นปัจจัย ชาตจิงึม’ี 

  จากนัน้ ทรงพระด ารวิา่ ‘เมือ่อะไรม ีภพจงึม ีเพราะอะไรเป็นปัจจัย ภพจงึม’ี 

เพราะทรงมนสกิารโดยแยบคาย จงึไดท้รงรูแ้จง้ดว้ยพระปัญญาวา่ ‘เมือ่อปุาทานม ี

ภพจงึม ีเพราะอปุาทานเป็นปัจจัย ภพจงึม’ี 

  จากนัน้ ทรงพระด ารวิา่ ‘เมือ่อะไรม ีอปุาทานจงึม ีเพราะอะไรเป็นปัจจัย 

อปุาทานจงึม’ี เพราะทรงมนสกิารโดยแยบคาย จงึไดท้รงรูแ้จง้ดว้ยพระปัญญาวา่ 

‘เมือ่ตัณหาม ีอปุาทานจงึม ีเพราะตัณหาเป็นปัจจัย อปุาทานจงึม’ี 

  จากนัน้ ทรงพระด ารวิา่ ‘เมือ่อะไรม ีตัณหาจงึม ีเพราะอะไรเป็นปัจจัย 

ตัณหาจงึม’ี เพราะทรงมนสกิารโดยแยบคาย จงึไดท้รงรูแ้จง้ดว้ยพระปัญญาวา่ 

‘เมือ่เวทนาม ีตัณหาจงึม ีเพราะเวทนาเป็นปัจจัย ตัณหาจงึม’ี 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ โลก ในทีน่ีห้มายถงึสัตวโ์ลก (ส .น.ิอ. ๒/๔/๒๔) 

 

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



๑๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๑. นทิานสงัยตุ] 

๑. พทุธวรรค ๔. วปัิสสสีตูร 

  จากนัน้ ทรงพระด ารวิา่ ‘เมือ่อะไรม ีเวทนาจงึม ีเพราะอะไรเป็นปัจจัย 

เวทนาจงึม’ี เพราะทรงมนสกิารโดยแยบคาย จงึไดท้รงรูแ้จง้ดว้ยพระปัญญาวา่ 

‘เมือ่ผัสสะม ีเวทนาจงึม ีเพราะผัสสะเป็นปัจจัย เวทนาจงึม’ี 

  จากนัน้ ทรงพระด ารวิา่ ‘เมือ่อะไรม ีผัสสะจงึม ีเพราะอะไรเป็นปัจจัย 

ผัสสะจงึม’ี เพราะทรงมนสกิารโดยแยบคาย จงึไดท้รงรูแ้จง้ดว้ยพระปัญญาวา่ 

‘เมือ่สฬายตนะม ีผัสสะจงึม ีเพราะสฬายตนะเป็นปัจจัย ผัสสะจงึม’ี 

  จากนัน้ ทรงพระด ารวิา่ ‘เมือ่อะไรม ีสฬายตนะจงึม ีเพราะอะไรเป็นปัจจัย 

สฬายตนะจงึม’ี เพราะทรงมนสกิารโดยแยบคาย จงึไดท้รงรูแ้จง้ดว้ยพระปัญญาวา่ 

‘เมือ่นามรปูม ีสฬายตนะจงึม ีเพราะนามรปูเป็นปัจจัย สฬายตนะจงึม’ี 

  จากนัน้ ทรงพระด ารวิา่ ‘เมือ่อะไรม ีนามรปูจงึม ีเพราะอะไรเป็นปัจจัย 

นามรปูจงึม’ี เพราะทรงมนสกิารโดยแยบคาย จงึไดท้รงรูแ้จง้ดว้ยพระปัญญาวา่ 

‘เมือ่วญิญาณม ีนามรปูจงึม ีเพราะวญิญาณเป็นปัจจัย นามรปูจงึม’ี 

  จากนัน้ ทรงพระด ารวิา่ ‘เมือ่อะไรม ีวญิญาณจงึม ีเพราะอะไรเป็นปัจจัย 

วญิญาณจงึม’ี เพราะทรงมนสกิารโดยแยบคาย จงึไดท้รงรูแ้จง้ดว้ยพระปัญญาวา่ 

‘เมือ่สงัขารม ีวญิญาณจงึม ีเพราะสงัขารเป็นปัจจัย วญิญาณจงึม‘ี๑ 

  จากนัน้ ทรงพระด ารวิา่ ‘เมือ่อะไรม ีสงัขารทัง้หลายจงึม ีเพราะอะไรเป็น 

ปัจจัย สงัขารทัง้หลายจงึม’ี เพราะทรงมนสกิารโดยแยบคาย จงึไดท้รงรูแ้จง้ดว้ย 

พระปัญญาวา่ ‘เมือ่อวชิชาม ีสงัขารทัง้หลายจงึม ีเพราะอวชิชาเป็นปัจจัย สงัขาร 

ทัง้หลายจงึม’ี 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ขอ้ความตอนนีใ้น ท.ีม. ๑๐/๕๗/๒๘ มเีนือ้ความบาลวีา่ นามรเูป โข สต ิวญฺิญาณ  โหต ินามรปูปจฺจยา 

   วญฺิญาณ  สว่นในทีน่ีม้เีนือ้ความบาลวี่า สงฺขาเรส ุโข สต ิวญฺิญาณ  โหต ิสงฺขารปจฺจยา วญฺิญาณ  เนือ้ 

   ความบาลทีัง้ ๒ จงึไมต่รงกัน แตอ่รรถกถาและฎกีาของ ท.ีม. อธบิายยนืยันวา่ การรูแ้จง้นีไ้มต่อ้งอาศัย 

   ความสบืตอ่แหง่อวชิชาและสังขารซึง่เป็นอตตีภพ เพราะวา่มหาบรุุษ (พระโพธสิัตว)์ อยูก่ับเหตกุารณ์ปัจจุบัน 

   (ท.ีม.อ. ๕๗/๕๖, ท.ีม.ฏกีา ๕๗/๖๐) สว่นอรรถกถาของ ส .น.ิ ไมไ่ดอ้ธบิายไว ้

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๑๑ } 



๑๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๑. นทิานสงัยตุ] 

๑. พทุธวรรค ๔. วปัิสสสีตูร 

  อนึง่ เพราะอวชิชาเป็นปัจจัย สงัขารทัง้หลายจงึม ีเพราะสงัขารเป็นปัจจัย 

วญิญาณจงึม ีฯลฯ ดังพรรณนามาฉะนี้ ความเกดิขึน้แหง่กองทกุขทั์ง้มวลนี ้มไีด ้

ดว้ยประการฉะนี ้

  ภกิษุทัง้หลาย จักขุ๑ญาณ ปัญญา วชิชา แสงสวา่งในธรรมทัง้หลายทีไ่มเ่คย 

ไดฟั้งมากอ่นไดเ้กดิขึน้แกพ่ระวปัิสสโีพธสิตัวว์า่ ‘สมทัุย(ความเกดิขึน้) สมทัุย(ความ 

เกดิขึน้)’ 

  จากนัน้ ทรงพระด ารวิา่ ‘เมือ่อะไรไมม่ ีชราและมรณะจงึไมม่ ีเพราะอะไรดับ 

ชราและมรณะจงึดับ’ เพราะทรงมนสกิารโดยแยบคาย จงึไดท้รงรูแ้จง้ดว้ยพระ- 

ปัญญาวา่ ‘เมือ่ชาตไิมม่ ีชราและมรณะจงึไมม่ ีเพราะชาตดิับ ชราและมรณะจงึดับ’ 

  จากนัน้ ทรงพระด ารวิา่ ‘เมือ่อะไรไมม่ ีชาตจิงึไมม่ ีเพราะอะไรดับ ชาตจิงึดับ’ 

เพราะทรงมนสกิารโดยแยบคาย จงึไดท้รงรูแ้จง้ดว้ยพระปัญญาวา่ ‘เมือ่ภพไมม่ ี

ชาตจิงึไมม่ ีเพราะภพดับ ชาตจิงึดับ’ 

  จากนัน้ ทรงพระด ารวิา่ ‘เมือ่อะไรไมม่ ีภพจงึไมม่ ีเพราะอะไรดับ ภพจงึดับ’ 

เพราะทรงมนสกิารโดยแยบคาย จงึไดท้รงรูแ้จง้ดว้ยพระปัญญาวา่ ‘เมือ่อปุาทาน 

ไมม่ ีภพจงึไมม่ ีเพราะอปุาทานดับ ภพจงึดับ’ 

  จากนัน้ ทรงพระด ารวิา่ ‘เมือ่อะไรไมม่ ีอปุาทานจงึไมม่ ีเพราะอะไรดับ 

อปุาทานจงึดับ’ เพราะทรงมนสกิารโดยแยบคาย จงึไดท้รงรูแ้จง้ดว้ยพระปัญญาวา่ 

‘เมือ่ตัณหาไมม่ ีอปุาทานจงึไมม่ ีเพราะตัณหาดับ อปุาทานจงึดับ’ 

  จากนัน้ ทรงพระด ารวิา่ ‘เมือ่อะไรไมม่ ีตัณหาจงึไมม่ ีเพราะอะไรดับ ตัณหา 

จงึดับ’ เพราะทรงมนสกิารโดยแยบคาย จงึไดท้รงรูแ้จง้ดว้ยพระปัญญาวา่ ‘เมือ่ 

เวทนาไมม่ ีตัณหาจงึไมม่ ีเพราะเวทนาดับ ตัณหาจงึดับ’ 

  จากนัน้ ทรงพระด ารวิา่ ‘เมือ่อะไรไมม่ ีเวทนาจงึไมม่ ีเพราะอะไรดับ เวทนา 

จงึดับ’ เพราะทรงมนสกิารโดยแยบคาย จงึไดท้รงรูแ้จง้ดว้ยพระปัญญาวา่ ‘เมือ่ 

ผัสสะไมม่ ีเวทนาจงึไมม่ ีเพราะผัสสะดับ เวทนาจงึดับ’

 

เชงิอรรถ : 

๑ จกัข ุญาณ ปญัญา วชิชา แสงสวา่ง ในทีน่ีห้มายถงึ ญาณ เป็นไวพจนข์องญาณคอืปัญญารูแ้จง้ (ส .น.ิอ. 

   ๒/๔/๒๕) 

 

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



๑๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๑. นทิานสงัยตุ] 

๑. พทุธวรรค ๔. วปัิสสสีตูร 

  จากนัน้ ทรงพระด ารวิา่ ‘เมือ่อะไรไมม่ ีผัสสะจงึไมม่ ีเพราะอะไรดับ ผัสสะ 

จงึดับ’ เพราะทรงมนสกิารโดยแยบคาย จงึไดท้รงรูแ้จง้ดว้ยพระปัญญาวา่ ‘เมือ่ 

สฬายตนะไมม่ ีผัสสะจงึไมม่ ีเพราะสฬายตนะดับ ผัสสะจงึดับ’ 

  จากนัน้ ทรงพระด ารวิา่ ‘เมือ่อะไรไมม่ ีสฬายตนะจงึไมม่ ีเพราะอะไรดับ 

สฬายตนะจงึดับ’ เพราะทรงมนสกิารโดยแยบคาย จงึไดท้รงรูแ้จง้ดว้ยพระปัญญาวา่ 

‘เมือ่นามรปูไมม่ ีสฬายตนะจงึไมม่ ีเพราะนามรปูดับ สฬายตนะจงึดับ’ 

  จากนัน้ ทรงพระด ารวิา่ ‘เมือ่อะไรไมม่ ีนามรปูจงึไมม่ ีเพราะอะไรดับ 

นามรปูจงึดับ’ เพราะทรงมนสกิารโดยแยบคาย จงึไดท้รงรูแ้จง้ดว้ยพระปัญญาวา่ 

‘เมือ่วญิญาณไมม่ ีนามรปูจงึไมม่ ีเพราะวญิญาณดับ นามรปูจงึดับ’ 

  จากนัน้ ทรงพระด ารวิา่ ‘เมือ่อะไรไมม่ ีวญิญาณจงึไมม่ ีเพราะอะไรดับ 

วญิญาณจงึดับ’ เพราะทรงมนสกิารโดยแยบคาย จงึไดท้รงรูแ้จง้ดว้ยพระปัญญาวา่ 

‘เมือ่สงัขารทัง้หลายไมม่ ีวญิญาณจงึไมม่ ีเพราะสงัขารดับ วญิญาณจงึดับ’ 

  จากนัน้ ทรงพระด ารวิา่ ‘เมือ่อะไรไมม่ ีสงัขารทัง้หลายจงึไมม่ ีเพราะอะไรดบั 

สงัขารจงึดับ’ เพราะทรงมนสกิารโดยแยบคาย จงึไดท้รงรูแ้จง้ดว้ยพระปัญญาวา่ 

‘เมือ่อวชิชาไมม่ ีสงัขารทัง้หลายจงึไมม่ ีเพราะอวชิชาดับ สงัขารจงึดับ’ 

  อนึง่ เพราะอวชิชาดับ สงัขารจงึดับ เพราะสงัขารดับ วญิญาณจงึดับ ฯลฯ 

ดังพรรณนามาฉะนี ้ความดับแหง่กองทกุขทั์ง้มวลนี ้มไีดด้ว้ยประการฉะนี ้

  ภกิษุทัง้หลาย จักข ุญาณ ปัญญา วชิชา แสงสวา่งในธรรมทัง้หลายทีไ่มเ่คย 

ไดฟั้งมากอ่นไดเ้กดิขึน้แกพ่ระวปัิสสโีพธสิตัวว์า่ ‘นโิรธ(ความดับ) นโิรธ(ความดับ)” 

วปิสัสสีตูรที ่๔ จบ 

[พระพทุธเจา้ทัง้ ๗ พระองค ์ก็พงึขยายความอยา่งนี]้ 

 

 

 

 

 

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



๑๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๑. นทิานสงัยตุ] 

๑. พทุธวรรค ๘.โกนาคมนสตูร 

 

๕. สขิสีตูร 

วา่ดว้ยพระพทุธเจา้พระนามวา่สขิ ี

  [๕] “ภกิษุทัง้หลาย พระผูม้พีระภาคอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้พระนามวา่ 

สขิ ี... ” 

สขิสีตูรที ่๕ จบ 

 

๖. เวสสภสูตูร 

วา่ดว้ยพระพทุธเจา้พระนามวา่เวสสภู 

  [๖] “ภกิษุทัง้หลาย พระผูม้พีระภาคอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้พระนามวา่ 

เวสสภ ู... ” 

เวสสภสูตูรที ่๖ จบ 

 

๗. กกสุนัธสตูร 

วา่ดว้ยพระพทุธเจา้พระนามวา่กกสุนัธะ 

  [๗] “ภกิษุทัง้หลาย พระผูม้พีระภาคอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้พระนามวา่ 

กกสุนัธะ ... ” 

กกสุนัธสตูรที ่๗ จบ 

 

๘. โกนาคมนสตูร 

วา่ดว้ยพระพทุธเจา้พระนามวา่โกนาคมนะ 

  [๘] “ภกิษุทัง้หลาย พระผูม้พีระภาคอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้พระนามวา่ 

โกนาคมนะ ... ” 

โกนาคมนสตูรที ่๘ จบ 

 

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



๑๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๑. นทิานสงัยตุ] 

๑. พทุธวรรค ๑๐. โคตมสตูร 

 

๙. กสัสปสตูร 

วา่ดว้ยพระพทุธเจา้พระนามวา่กสัสปะ 

  [๙] “ภกิษุทัง้หลาย พระผูม้พีระภาคอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้พระนามวา่ 

กัสสปะ ... ” 

กสัสปสตูรที ่๙ จบ 

 

๑๐. โคตมสูตร 

วา่ดว้ยพระพทุธเจา้พระนามวา่โคตมะ 

  [๑๐] “ภกิษุทัง้หลาย กอ่นแตต่รัสรู ้เมือ่เราเป็นโพธสิตัวย์ังไมไ่ดต้รัสรู ้ไดม้ ี

ความคดิค านงึอยา่งนีว้า่ ‘โลกนีถ้งึความคับแคน้ จงึเกดิ แก ่ตาย จตุ ิและอบุตั ิ

ก็บคุคลไมรู่อ้บุายสลดัออกจากทกุข ์คอืชราและมรณะนี ้เมือ่ไรจงึจะพน้จากทกุข ์

คอื ชราและมรณะนีไ้ด’้ 

  เรานัน้ไดม้คีวามคดิค านงึอยา่งนีว้า่ ‘เมือ่อะไรม ีชราและมรณะจงึม ีเพราะอะไร 

เป็นปัจจัย ชราและมรณะจงึม’ี เพราะมนสกิารโดยแยบคาย จงึไดรู้แ้จง้ดว้ยปัญญาวา่ 

‘เมือ่ชาตมิ ีชราและมรณะจงึม ีเพราะชาตเิป็นปัจจัย ชราและมรณะจงึม’ี 

  จากนัน้ จงึด ารวิา่ ‘เมือ่อะไรม ีชาตจิงึม ีฯลฯ ภพ ... อปุาทาน ... 

ตัณหา ... เวทนา ... ผัสสะ ... สฬายตนะ ... นามรูป ... วญิญาณ ... สงัขาร 

ทัง้หลายจงึม ีเพราะอะไรเป็นปัจจัย สงัขารทัง้หลายจงึม’ี เพราะมนสกิารโดย 

แยบคาย จงึไดรู้แ้จง้ดว้ยปัญญาวา่ ‘เมือ่อวชิชาม ีสังขารทัง้หลายจงึม ีเพราะ 

อวชิชาเป็นปัจจัย สงัขารทัง้หลายจงึม’ี 

  เพราะอวชิชาเป็นปัจจัย สงัขารทัง้หลายจงึม ีเพราะสงัขารเป็นปัจจัย 

วญิญาณจงึม ีฯลฯ ดังพรรณนามาฉะนี้ ความเกดิขึน้แหง่กองทกุขทั์ง้มวลนี้ 

มไีดด้ว้ยประการฉะนี ้

 

 

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



๑๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๑. นทิานสงัยตุ] 

๑. พทุธวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

  ภกิษุทัง้หลาย จักข ุญาณ ปัญญา วชิชา แสงสวา่งในธรรมทัง้หลายทีไ่มเ่คย 

ไดฟั้งมากอ่นไดเ้กดิขึน้แกเ่ราวา่ ‘สมทัุย สมทัุย’ 

  จากนัน้ จงึด ารวิา่ ‘เมือ่อะไรไมม่ ีชราและมรณะจงึไมม่ ีเพราะอะไรดับ ชรา 

และมรณะจงึดับ’ เพราะมนสกิารโดยแยบคาย จงึไดรู้แ้จง้ดว้ยปัญญาวา่ ‘เมือ่ชาต ิ

ไมม่ ีชราและมรณะจงึไมม่ ีเพราะชาตดิับ ชราและมรณะจงึดับ’ 

  จากนัน้ จงึด ารวิา่ ‘เมือ่อะไรไมม่ ีชาตจิงึไมม่ ีฯลฯ ภพ ... อปุาทาน ... 

ตัณหา ... เวทนา ... ผัสสะ ... สฬายตนะ ... นามรูป ... วญิญาณ ... สงัขาร 

ทัง้หลายจงึไมม่ ีเพราะอะไรดับ สงัขารจงึดับ’ เพราะมนสกิารโดยแยบคาย จงึได ้

รูแ้จง้ดว้ยปัญญาวา่ ‘เมือ่อวชิชาไมม่ ีสงัขารทัง้หลายจงึไมม่ ีเพราะอวชิชาดับ 

สงัขารจงึดับ’ 

  อนึง่ เพราะอวชิชาดับ สงัขารจงึดับ เพราะสงัขารดับ วญิญาณจงึดับ ฯลฯ 

ดังพรรณนามาฉะนี ้ความดับแหง่กองทกุขทั์ง้มวลนี ้มไีดด้ว้ยประการฉะนี้ 

  ภกิษุทัง้หลาย จักข ุญาณ ปัญญา วชิชา แสงสวา่งในธรรมทัง้หลายที ่

ไมเ่คยไดฟั้งมากอ่นไดเ้กดิขึน้แกเ่ราวา่ ‘นโิรธ นโิรธ” 

โคตมสตูรที ่๑๐ จบ 

พทุธวรรคที ่๑ จบ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

     ๑. ปฏจิจสมปุปาทสตูร  ๒. วภิังคสตูร 

     ๓. ปฏปิทาสตูร   ๔. วปัิสสสีตูร 

     ๕. สขิสีตูร    ๖. เวสสภสูตูร 

     ๗. กกสุนัธสตูร   ๘. โกนาคมนสตูร 

     ๙. กัสสปสตูร    ๑๐. โคตมสตูร 

 

 

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



๑๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๑. นทิานสงัยตุ] 

๒. อาหารวรรค ๑. อาหารสตูร 

 

๒. อาหารวรรค 

หมวดวา่ดว้ยอาหาร 

 

๑. อาหารสตูร 

วา่ดว้ยอาหาร 

  [๑๑] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อารามของอนาถ- 

บณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีพระผูม้พีระภาคไดต้รัสเรือ่งนีว้า่ 

  “ภกิษุทัง้หลาย อาหาร ๔ อยา่งนี ้เป็นไปเพือ่การด ารงอยูข่องหมูส่ตัวผ์ูเ้กดิแลว้ 

หรอืเพือ่อนุเคราะหห์มูส่ตัวผ์ูแ้สวงหาทีเ่กดิ๑ 

  อาหาร ๔ อยา่ง อะไรบา้ง คอื 

   ๑. กวฬงิการาหาร (อาหาร คอืค าขา้ว) ทีห่ยาบหรอืละเอยีด 

   ๒. ผัสสาหาร (อาหาร คอืผัสสะ) 

   ๓. มโนสญัเจตนาหาร (อาหาร คอืมโนสญัเจตนา) 

   ๔. วญิญาณาหาร (อาหาร คอืวญิญาณ) 

  อาหาร ๔ อยา่งนี ้เป็นไปเพือ่การด ารงอยูข่องหมูส่ตัวผ์ูเ้กดิแลว้ หรอืเพือ่ 

อนุเคราะหห์มูส่ตัวผ์ูแ้สวงหาทีเ่กดิ 

  อาหาร ๔ อยา่งนี ้มอีะไรเป็นเหต ุมอีะไรเป็นเหตเุกดิ มอีะไรเป็นก าเนดิ 

มอีะไรเป็นแดนเกดิ

 

เชงิอรรถ : 

๑ สตัวผ์ูแ้สวงหาทีเ่กดิ แปลจากค าวา่ สมัภเวส ีหมายถงึสัตวท์ีเ่กดิในก าเนดิทัง้ ๔ ไดแ้ก ่(๑) อณัฑชะ 

   (เกดิจากไข)่ (๒) ชลาพชุะ (เกดิจากครรภ)์ (๓) สงัเสทชะ (เกดิในเถา้ไคล) (๔) โอปปาตกิะ (เกดิผดุขึน้) 

   สัตวจ์ าพวกทีเ่ป็นอัณฑชะ และชลาพชุะ ทา่นเรยีกว่า สัมภเวส ีเพราะยังอยูใ่นไขแ่ละในครรภ ์ถา้ออกจาก 

   ไขแ่ละครรภแ์ลว้ไมเ่รยีกวา่ สัมภเวส ีแตท่า่นเรยีกวา่ สัตวผ์ูเ้กดิแลว้ สัตวจ์ าพวกทีเ่ป็นสังเสทชะ และ 

   โอปปาตกิะนัน้ ทา่นเรยีกวา่ สัมภเวส ีในขณะจติแรกทีเ่กดิขึน้ ตัง้แตข่ณะจติที ่๒ ไป ทา่นเรยีกวา่ สัตวผ์ู ้

   เกดิแลว้ (ส .น.ิอ. ๒/๑๑/๒๖) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๑๗ } 



๑๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๑. นทิานสงัยตุ] 

๒. อาหารวรรค ๑. อาหารสตูร 

  อาหาร ๔ อยา่งนี ้มตีัณหาเป็นเหต ุมตีัณหาเป็นเหตเุกดิ มตีัณหาเป็นก าเนดิ 

มตีัณหาเป็นแดนเกดิ 

  อนึง่ ตัณหานี ้มอีะไรเป็นเหต ุมอีะไรเป็นเหตเุกดิ มอีะไรเป็นก าเนดิ มอีะไร 

เป็นแดนเกดิ 

  ตัณหามเีวทนาเป็นเหต ุมเีวทนาเป็นเหตเุกดิ มเีวทนาเป็นก าเนดิ มเีวทนา 

เป็นแดนเกดิ 

  เวทนานีม้อีะไรเป็นเหต ุมอีะไรเป็นเหตเุกดิ มอีะไรเป็นก าเนดิ มอีะไรเป็น 

แดนเกดิ 

  เวทนามผีัสสะเป็นเหต ุมผีัสสะเป็นเหตเุกดิ มผีัสสะเป็นก าเนดิ มผีัสสะเป็น 

แดนเกดิ 

  ผัสสะนีม้อีะไรเป็นเหต ุมอีะไรเป็นเหตเุกดิ มอีะไรเป็นก าเนดิ มอีะไรเป็น 

แดนเกดิ 

  ผัสสะมสีฬายตนะเป็นเหต ุมสีฬายตนะเป็นเหตเุกดิ มสีฬายตนะเป็นก าเนดิ 

มสีฬายตนะเป็นแดนเกดิ 

  สฬายตนะนีม้อีะไรเป็นเหต ุมอีะไรเป็นเหตเุกดิ มอีะไรเป็นก าเนดิ มอีะไรเป็น 

แดนเกดิ 

  สฬายตนะมนีามรปูเป็นเหต ุมนีามรปูเป็นเหตเุกดิ มนีามรปูเป็นก าเนดิ 

มนีามรปูเป็นแดนเกดิ 

  นามรปูนีม้อีะไรเป็นเหต ุมอีะไรเป็นเหตเุกดิ มอีะไรเป็นก าเนดิ มอีะไรเป็น 

แดนเกดิ 

  นามรปูมวีญิญาณเป็นเหต ุมวีญิญาณเป็นเหตเุกดิ มวีญิญาณเป็นก าเนดิ 

มวีญิญาณเป็นแดนเกดิ 

  วญิญาณนีม้อีะไรเป็นเหต ุมอีะไรเป็นเหตเุกดิ มอีะไรเป็นก าเนดิ มอีะไรเป็น 

แดนเกดิ 

  วญิญาณมสีงัขารเป็นเหต ุมสีงัขารเป็นเหตเุกดิ มสีงัขารเป็นก าเนดิ มสีงัขาร 

เป็นแดนเกดิ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๑๘ } 



๑๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๑. นทิานสงัยตุ] 

๒. อาหารวรรค ๒.โมลยิผัคคนุสตูร 

  อนึง่ สงัขารเหลา่นีม้อีะไรเป็นเหต ุมอีะไรเป็นเหตเุกดิ มอีะไรเป็นก าเนดิ 

มอีะไรเป็นแดนเกดิ 

  สงัขารทัง้หลายมอีวชิชาเป็นเหต ุมอีวชิชาเป็นเหตเุกดิ มอีวชิชาเป็นก าเนดิ ม ี

อวชิชาเป็นแดนเกดิ 

  ภกิษุทัง้หลาย เพราะอวชิชาเป็นปัจจัย สงัขารทัง้หลายจงึม ีเพราะสงัขารเป็น 

ปัจจัย วญิญาณจงึม ีฯลฯ ดังพรรณนามาฉะนี ้ความเกดิขึน้แหง่กองทกุขทั์ง้มวลนี้ 

มไีดด้ว้ยประการฉะนี ้

  อนึง่ เพราะอวชิชานัน้ดับไปไมเ่หลอืดว้ยวริาคะ สงัขารจงึดับ เพราะสงัขารดับ 

วญิญาณจงึดับ ฯลฯ ดังพรรณนามาฉะนี้ ความดับแหง่กองทกุขทั์ง้มวลนี ้มไีดด้ว้ย 

ประการฉะนี”้ 

อาหารสตูรที ่๑ จบ 

 

๒. โมลยิผคัคนุสตูร 

วา่ดว้ยพระโมลยิผคัคนุะ 

  [๑๒] พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่... เขตกรงุสาวตัถ ี

  “ภกิษุทัง้หลาย อาหาร ๔ อยา่งนี ้เป็นไปเพือ่การด ารงอยูข่องหมูส่ตัวผ์ูเ้กดิแลว้ 

หรอืเพือ่อนุเคราะหห์มูส่ตัวผ์ูแ้สวงหาทีเ่กดิ๑ 

  อาหาร ๔ อยา่ง อะไรบา้ง คอื 

   ๑. กวฬงิการาหารทีห่ยาบหรอืละเอยีด 

   ๒. ผัสสาหาร 

   ๓. มโนสญัเจตนาหาร 

   ๔. วญิญาณาหาร 

  อาหาร ๔ อยา่งนี ้เป็นไปเพือ่การด ารงอยูข่องหมูส่ตัวผ์ูเ้กดิแลว้ หรอืเพือ่ 

อนุเคราะหห์มูส่ตัวผ์ูแ้สวงหาทีเ่กดิ

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูชงิอรรถขอ้ ๑๑/๑๗ ในเลม่นี ้

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๑๙ } 



๒๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๑. นทิานสงัยตุ] 

๒. อาหารวรรค ๒.โมลยิผัคคนุสตูร 

  เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสอยา่งนีแ้ลว้ ทา่นพระโมลยิผัคคนุะไดท้ลูถามพระผูม้ ี

พระภาคดังนีว้า่ ‘ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ใครหนอ ยอ่มกลนืกนิวญิญาณาหาร’ 

  พระผูม้พีระภาคไดต้รัสตอบวา่ ‘ปัญหานีไ้มส่มควรถาม เรามไิดก้ลา่ววา่ 

‘ยอ่มกลนืกนิ’ ถา้เราพงึกลา่ววา่ ‘ยอ่มกลนืกนิ’ ในค ากลา่วนัน้ ปัญหาทีส่มควร 

ถามก็คอื ‘ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ใครหนอยอ่มกลนืกนิ’ เมือ่เรามไิดก้ลา่วอยา่งนัน้ 

ผูท้ีถ่ามอยา่งนีว้า่ ‘ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ วญิญาณาหารมเีพือ่อะไร’ ปัญหาของ 

ผูนั้น้จงึเป็นปัญหาทีส่มควรถาม ในปัญหานัน้ ค าตอบทีส่มควรคอื ‘วญิญาณาหาร 

เป็นปัจจัยเพือ่เกดิในภพใหมต่อ่ไป เมือ่วญิญาณาหารนัน้ เกดิแลว้ สฬายตนะจงึม ี

เพราะสฬายตนะเป็นปัจจัย ผัสสะจงึม”ี 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ใครเลา่ยอ่มถกูตอ้ง” 

  “ปัญหานีไ้มส่มควรถาม เรามไิดก้ลา่ววา่ ‘ยอ่มถกูตอ้ง’ ถา้เราพงึกลา่ววา่ 

‘ยอ่มถกูตอ้ง” ในค ากลา่วนัน้ ปัญหาทีส่มควรถามก็คอื ‘ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ 

ใครเลา่ยอ่มถกูตอ้ง’ เมือ่เรามไิดก้ลา่วอยา่งนัน้ ผูท้ีถ่ามอยา่งนีว้า่ ‘ขา้แตพ่ระองค ์

ผูเ้จรญิ เพราะอะไรเป็นปัจจัย ผัสสะจงึม’ี ปัญหาของผูนั้น้จงึเป็นปัญหาทีส่มควร 

ถาม ในปัญหานัน้ ค าตอบทีส่มควรคอื ‘เพราะสฬายตนะเป็นปัจจัย ผัสสะจงึม ี

เพราะผัสสะเป็นปัจจัย เวทนาจงึม”ี 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ใครเลา่ยอ่มเสวยอารมณ์” 

  “ปัญหานีไ้มส่มควรถาม’ เรามไิดก้ลา่ววา่ ‘ยอ่มเสวยอารมณ์’ ถา้เราพงึ 

กลา่ววา่ ‘ยอ่มเสวยอารมณ์’ ในค ากลา่วนัน้ ปัญหาทีส่มควรถามก็คอื ‘ขา้แตพ่ระองค ์

ผูเ้จรญิ ใครหนอยอ่มเสวยอารมณ์’ เมือ่เรามไิดก้ลา่วอยา่งนัน้ ผูท้ีถ่ามอยา่งนีว้า่ 

‘ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ เพราะอะไรเป็นปัจจัย เวทนาจงึม’ี ปัญหาของผูนั้น้จงึเป็นปัญหา 

ทีส่มควรถาม ในปัญหานัน้ ค าตอบทีส่มควรคอื ‘เพราะผัสสะเป็นปัจจัย เวทนาจงึม ี

เพราะเวทนาเป็นปัจจัย ตัณหาจงึม”ี 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ใครเลา่ยอ่มทะยานอยาก” 

  “ปัญหานีไ้มส่มควรถาม เรามไิดก้ลา่ววา่ ‘ยอ่มทะยานอยาก’ ถา้เราพงึ 

กลา่ววา่ ‘ยอ่มทะยานอยาก’ ในค ากลา่วนัน้ ปัญหาทีส่มควรถามก็คอื ‘ขา้แต ่

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๒๐ } 



๒๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๑. นทิานสงัยตุ] 

๒. อาหารวรรค ๓. สมณพราหมณสตูร 

พระองคผ์ูเ้จรญิ ใครเลา่ยอ่มทะยานอยาก’ เมือ่เรามไิดก้ลา่วอยา่งนี ้ผูท้ีถ่ามอยา่งนี้ 

วา่ ‘ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ เพราะอะไรเป็นปัจจัย ตัณหาจงึม’ี ปัญหาของผูนั้น้จงึเป็น 

ปัญหาทีส่มควรถาม ในปัญหานัน้ ค าตอบทีส่มควรคอื ‘เพราะเวทนาเป็นปัจจัย 

ตัณหาจงึม ีเพราะตัณหาเป็นปัจจัย อปุาทานจงึม”ี 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ใครเลา่ยอ่มถอืมั่น” 

  “ปัญหานีไ้มส่มควรถาม เรามไิดก้ลา่ววา่ ‘ยอ่มถอืมั่น’ ถา้เราพงึกลา่ววา่ 

‘ยอ่มถอืมั่น’ ในค ากลา่วนัน้ปัญหาทีส่มควรถามก็คอื ‘ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ใครเลา่ 

ยอ่มถอืมั่น’ เมือ่เรามไิดก้ลา่วอยา่งนี ้ผูท้ีถ่ามอยา่งนีว้า่ ‘ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ 

เพราะอะไรเป็นปัจจัย อปุาทานจงึม’ี ปัญหาของผูนั้น้จงึเป็นปัญหาทีส่มควรถาม 

ในปัญหานัน้ ค าตอบทีส่มควรคอื ‘เพราะตัณหาเป็นปัจจัย อปุาทานจงึม ีเพราะ 

อปุาทานเป็นปัจจัย ภพจงึม’ี ฯลฯ ความเกดิขึน้แหง่กองทกุขทั์ง้มวลนี ้มไีดด้ว้ย 

ประการฉะนี ้

  ผัคคนุะ ก็เพราะผัสสายตนะทัง้ ๖ ดับไปไมเ่หลอืดว้ยวริาคะ ผัสสะจงึดับ 

เพราะผัสสะดับ เวทนาจงึดับ เพราะเวทนาดับ ตัณหาจงึดับ เพราะตัณหาดับ 

อปุาทานจงึดับ เพราะอปุาทานดับ ภพจงึดับ เพราะภพดับ ชาตจิงึดับ เพราะ 

ชาตดิับ ชรา มรณะ โสกะ ปรเิทวะ ทกุข ์โทมนัส และอปุายาสจงึดับ ความดบั 

แหง่กองทกุขทั์ง้มวลนี ้มไีดด้ว้ยประการฉะนี้” 

โมลยิผคัคนุสตูรที ่๒ จบ 

 

๓. สมณพราหมณสตูร 

วา่ดว้ยสมณพราหมณ์ 

  [๑๓] พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่... เขตกรงุสาวตัถ ี

  “ภกิษุทัง้หลาย สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่ใดเหลา่หนึง่ ไมรู่ช้ดัชราและมรณะ 

ไมรู่ช้ดัความเกดิแหง่ชราและมรณะ ไมรู่ช้ดัความดบัแหง่ชราและมรณะ ไมรู่ช้ดัปฏปิทา 

ทีใ่หถ้งึความดับแหง่ชราและมรณะ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๒๑ } 



๒๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๑. นทิานสงัยตุ] 

๒. อาหารวรรค ๔. ทตุยิสมณพราหมณสตูร 

  ไมรู่ช้ดัชาต ิฯลฯ ไมรู่ช้ดัภพ ... อปุาทาน ... ตัณหา ... เวทนา ... ผัสสะ 

สฬายตนะ ... นามรปู ... วญิญาณ ... 

  ไมรู่ช้ดัสงัขารทัง้หลาย ไมรู่ช้ดัความเกดิแหง่สงัขาร ไมรู่ช้ดัความดับแหง่สงัขาร 

ไมรู่ช้ดัปฏปิทาทีใ่หถ้งึความดับแหง่สงัขาร สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่นัน้ ไมจั่ดวา่ 

เป็นสมณะในหมูส่มณะ หรอืไมจั่ดวา่เป็นพราหมณ์ในหมูพ่ราหมณ์ ทัง้ทา่นเหลา่นัน้ 

ก็ไมท่ าใหแ้จง้ประโยชนข์องความเป็นสมณะ และประโยชนข์องความเป็นพราหมณ์ 

ดว้ยปัญญาอันยิง่เอง เขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุัน 

  สว่นสมณะหรอืพราหมณ์เหลา่ใดเหลา่หนึง่ รูช้ดัชราและมรณะ รูช้ดัความเกดิ 

แหง่ชราและมรณะ รูช้ดัความดับแหง่ชราและมรณะ รูช้ดัปฏปิทาทีใ่หถ้งึความดับ 

แหง่ชราและมรณะ รูช้ดัชาต ิฯลฯ รูช้ดัภพ ... อปุาทาน ... ตัณหา ... เวทนา ... 

ผัสสะ ... สฬายตนะ ... นามรปู ... วญิญาณ ... 

  รูช้ดัสงัขารทัง้หลาย รูช้ดัความเกดิแหง่สงัขาร รูช้ดัความดับแหง่สงัขาร รูช้ดั 

ปฏปิทาทีใ่หถ้งึความดับแหง่สงัขาร สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่นัน้ จัดวา่เป็นสมณะ 

ในหมูส่มณะ และจัดวา่เป็นพราหมณ์ในหมูพ่ราหมณ์ ทัง้ทา่นเหลา่นัน้ก็ท าใหแ้จง้ 

ประโยชนข์องความเป็นสมณะ และประโยชนข์องความเป็นพราหมณ์ดว้ยปัญญา 

อันยิง่เอง เขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุัน” 

สมณพราหมณสตูรที ่๓ จบ 

 

๔. ทตุยิสมณพราหมณสูตร 

วา่ดว้ยสมณพราหมณ์ สตูรที ่๒ 

  [๑๔] พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่... เขตกรงุสาวตัถ ี

  “ภกิษุทัง้หลาย สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่ใดเหลา่หนึง่ ไมรู่ช้ดัธรรมเหลา่นี ้

ไมรู่ช้ดัความเกดิแหง่ธรรมเหลา่นี ้ไมรู่ช้ดัความดับแหง่ธรรมเหลา่นี ้ไมรู่ช้ดัปฏปิทา 

ทีใ่หถ้งึความดับแหง่ธรรมเหลา่นี้ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๒๒ } 



๒๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๑. นทิานสงัยตุ] 

๒. อาหารวรรค ๔. ทตุยิสมณพราหมณสตูร 

  ไมรู่ช้ดัธรรมเหลา่ไหน ไมรู่ช้ดัความเกดิแหง่ธรรมเหลา่ไหน ไมรู่ช้ดัความดับ 

แหง่ธรรมเหลา่ไหน ไมรู่ช้ัดปฏปิทาทีใ่หถ้งึความดับแหง่ธรรมเหลา่ไหน 

  คอื ไมรู่ช้ดัชราและมรณะ ไมรู่ช้ดัความเกดิแหง่ชราและมรณะ ไมรู่ช้ดัความดบั 

แหง่ชราและมรณะ ไมรู่ช้ดัปฏปิทาทีใ่หถ้งึความดับแหง่ชราและมรณะ ไมรู่ช้ดัชาต ิฯลฯ 

  ไมรู่ช้ดัภพ ... อปุาทาน ... ตัณหา ... เวทนา ... ผัสสะ ... สฬายตนะ ... นามรปู 

... วญิญาณ ... 

  ไมรู่ช้ดัสงัขารทัง้หลาย ไมรู่ช้ดัความเกดิแหง่สงัขาร ไมรู่ช้ดัความดับแหง่สงัขาร 

ไมรู่ช้ดัปฏปิทาทีใ่หถ้งึความดับแหง่สงัขาร ไมรู่ช้ดัธรรมเหลา่นี ้ไมรู่ช้ดัความเกดิแหง่ 

ธรรมเหลา่นี ้ไมรู่ช้ดัความดับแหง่ธรรมเหลา่นี ้ไมรู่ช้ดัปฏปิทาทีใ่หถ้งึความดับแหง่ 

ธรรมเหลา่นี ้

  สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่นัน้ ไมจั่ดวา่เป็นสมณะในหมูส่มณะ หรอืไมจั่ดวา่เป็น 

พราหมณ์ในหมูพ่ราหมณ์ ทัง้ทา่นเหลา่นัน้ก็ไมท่ าใหแ้จง้ประโยชนข์องความเป็นสมณะ 

และประโยชนข์องความเป็นพราหมณ์ดว้ยปัญญาอันยิง่เอง เขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุัน 

  สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่ใดเหลา่หนึง่ รูช้ดัธรรมเหลา่นี ้รูช้ดัความเกดิแหง่ 

ธรรมเหลา่นี ้รูช้ดัความดับแหง่ธรรมเหลา่นี ้รูช้ดัปฏปิทาทีใ่หถ้งึความดับแหง่ธรรม 

เหลา่นี้ 

  รูช้ดัธรรมเหลา่ไหน รูช้ดัความเกดิแหง่ธรรมเหลา่ไหน รูช้ดัความดับแหง่ธรรม 

เหลา่ไหน รูช้ดัปฏปิทาทีใ่หถ้งึความดับแหง่ธรรมเหลา่ไหน 

  คอื รูช้ดัชราและมรณะ รูช้ดัความเกดิแหง่ชราและมรณะ รูช้ดัความดับแหง่ชรา 

และมรณะ รูช้ดัปฏปิทาทีใ่หถ้งึความดับแหง่ชราและมรณะ รูช้ดัชาต ิฯลฯ 

  รูช้ดัภพ ... อปุาทาน ... ตัณหา ... เวทนา ... ผัสสะ ... สฬายตนะ ... นามรปู ... 

วญิญาณ ... 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๒๓ } 



๒๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๑. นทิานสงัยตุ] 

๒. อาหารวรรค ๕.กัจจานโคตตสตูร 

  รูช้ดัสงัขารทัง้หลาย รูช้ดัความเกดิแหง่สงัขาร รูช้ดัความดับแหง่สงัขาร รูช้ดั 

ปฏปิทาทีใ่หถ้งึความดับแหง่สงัขาร รูช้ดัธรรมเหลา่นี ้รูช้ดัความเกดิแหง่ธรรมเหลา่นี้ 

รูช้ดัความดับแหง่ธรรมเหลา่นี ้รูช้ดัปฏปิทาทีใ่หถ้งึความดับแหง่ธรรมเหลา่นี้ 

  ภกิษุทัง้หลาย สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่นัน้จัดวา่เป็นสมณะในหมูส่มณะ 

และจัดวา่เป็นพราหมณ์ในหมูพ่ราหมณ์ ทัง้ทา่นเหลา่นัน้ก็ไดท้ าใหแ้จง้ประโยชนข์อง 

ความเป็นสมณะ และประโยชนข์องความเป็นพราหมณ์ดว้ยปัญญาอันยิง่เอง เขา้ถงึ 

อยูใ่นปัจจบุัน” 

ทตุยิสมณพราหมณสตูรที ่๔ จบ 

 

๕. กจัจานโคตตสตูร 

วา่ดว้ยพระกจัจานโคตร 

  [๑๕] พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่... เขตกรงุสาวตัถ ี

  ครัง้นัน้ ทา่นพระกัจจานโคตรเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวาย 

อภวิาทแลว้น่ัง ณ ทีส่มควร ไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ทีพ่ระองคต์รัสวา่ ‘สมัมาทฏิฐ ิสมัมาทฏิฐ’ิ นี ้ดว้ยเหต ุ

เพยีงเทา่ไรหนอจงึเรยีกวา่สมัมาทฏิฐ”ิ 

  “กัจจานะ โดยมากโลกนีอ้าศัยทีส่ดุ ๒ อยา่ง คอื (๑) ความม ี(๒) ความไมม่ ี

  ก็เมือ่บคุคลเห็นความเกดิขึน้ของโลกดว้ยปัญญาอันชอบตามความเป็นจรงิ 

ความไมม่ใีนโลก ก็ไมม่ ีเมือ่บคุคลเห็นความดับแหง่โลกดว้ยปัญญาอันชอบตาม 

ความเป็นจรงิ ความมใีนโลก ก็ไมม่ ี

  กัจจานะ โดยมากโลกนีย้ังพัวพันอยูด่ว้ยอบุายและความยดึมั่นอันเป็นเหตทุี ่

ใจเขา้ไปตัง้มั่นถอืมั่นและนอนเนือ่ง แตอ่รยิสาวกไมเ่ขา้ไปถอืมั่นอบุายและความยดึมั่น 

อันเป็นเหตทุีใ่จเขา้ไปตัง้มั่นถอืมั่นและนอนเนือ่งวา่ ‘อัตตาของเรา’ ไมเ่คลอืบแคลง 

ไมส่งสยัวา่ ‘ทกุขนั์น้แล เมือ่เกดิขึน้ ยอ่มเกดิขึน้ ทกุขเ์มือ่ดับ ยอ่มดับไป’ อรยิสาวก 

นัน้มญีาณหยั่งรูใ้นเรือ่งนีโ้ดยไมต่อ้งเชือ่ผูอ้ ืน่เลย 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๒๔ } 



๒๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๑. นทิานสงัยตุ] 

๒. อาหารวรรค ๖. ธัมมกถกิสตูร 

  กัจจานะ ดว้ยเหตเุพยีงเทา่นี ้จัดวา่เป็นสมัมาทฏิฐ ิ

  ทีส่ดุอยา่งที ่๑ นี ้คอื ส ิง่ทัง้ปวงมอียู ่ทีส่ดุอยา่งที ่๒ นี ้คอื ส ิง่ทัง้ปวง 

ไมม่อียู ่ตถาคตไมเ่ขา้ไปใกลท้ีส่ดุทัง้ ๒ อยา่งนี ้ยอ่มแสดงธรรมโดยสายกลางวา่ 

‘เพราะอวชิชาเป็นปัจจัย สงัขารจงึม ีเพราะสงัขารเป็นปัจจัย วญิญาณจงึม ีฯลฯ 

ความเกดิขึน้แหง่กองทกุขทั์ง้มวลนี ้มไีดด้ว้ยประการฉะนี้ 

  อนึง่ เพราะอวชิชาดับไปไมเ่หลอืดว้ยวริาคะ สงัขารจงึดับ เพราะสงัขารดับ 

วญิญาณจงึดับ ฯลฯ ความดับแหง่กองทกุขทั์ง้มวลนี ้มไีดด้ว้ยประการฉะนี้”๑ 

กจัจานโคตตสตูรที ่๕ จบ 

 

๖. ธมัมกถกิสูตร๒ 

วา่ดว้ยพระธรรมกถกึ 

  [๑๖] พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่... เขตกรงุสาวตัถ ี

  ครัง้นัน้ ภกิษุรปูหนึง่เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวายอภวิาท 

แลว้น่ัง ณ ทีส่มควร ครัน้แลว้ไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ทีพ่ระองคต์รัสวา่ ‘ภกิษุเป็นธรรมกถกึ ภกิษุเป็น 

ธรรมกถกึ’ ดว้ยเหตเุพยีงเทา่ไรหนอ ภกิษุจงึเป็นธรรมกถกึ” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “ภกิษุทัง้หลาย หากภกิษุแสดงธรรมเพือ่ความ 

เบือ่หน่าย เพือ่คลายก าหนัด เพือ่ดับชราและมรณะ ควรเรยีกไดว้า่ ‘ภกิษุเป็น 

ธรรมกถกึ’ 

  หากภกิษุเป็นผูป้ฏบิัตเิพือ่ความเบือ่หน่าย เพือ่คลายก าหนัด เพือ่ดับชราและ 

มรณะ ควรเรยีกไดว้า่ ‘ภกิษุผูป้ฏบิัตธิรรมสมควรแกธ่รรม’ 

  หากภกิษุเป็นผูห้ลดุพน้เพราะความเบือ่หน่าย เพราะคลายก าหนัด เพราะดับ 

เพราะไมย่ดึมั่นถอืมั่นชราและมรณะ ควรเรยีกไดว้า่ ‘ภกิษุผูบ้รรลนุพิพานในปัจจบุัน’

 

เชงิอรรถ : 

๑ ส .ข. (แปล) ๑๗/๙๐/๑๗๓-๑๗๔ 

๒ ส .สฬา. (แปล) ๑๘/๑๕๕/๑๙๑ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๒๕ } 



๒๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๑. นทิานสงัยตุ] 

๒. อาหารวรรค ๗. อเจลกัสสปสตูร 

  หากภกิษุแสดงธรรมเพือ่ความเบือ่หน่าย เพือ่คลายก าหนัด เพือ่ดับชาต ิฯลฯ 

ภพ ... อปุาทาน ... ตัณหา ... เวทนา ... ผัสสะ ... สฬายตนะ ... นามรปู ... วญิญาณ 

... สงัขารทัง้หลาย ... อวชิชา ควรเรยีกไดว้า่ ‘ภกิษุเป็นธรรมกถกึ’ 

  หากภกิษุเป็นผูป้ฏบิัตเิพือ่ความเบือ่หน่าย เพือ่คลายก าหนัด เพือ่ดับอวชิชา 

ควรเรยีกไดว้า่ ‘ภกิษุผูป้ฏบิัตธิรรมสมควรแกธ่รรม’ 

  หากภกิษุเป็นผูห้ลดุพน้เพราะความเบือ่หน่าย เพราะคลายก าหนัด เพราะดับ 

เพราะไมย่ดึมั่นถอืมั่นอวชิชา ควรเรยีกไดว้า่ ‘ภกิษุผูบ้รรลนุพิพานในปัจจบุัน” 

ธมัมกถกิสตูรที ่๖ จบ 

 

๗. อเจลกสัสปสตูร 

วา่ดว้ยปรพิาชกชือ่อเจลกสัสปะ 

  [๑๗] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเวฬวุนั สถานทีใ่หเ้หยือ่กระแต 

เขตกรงุราชคฤห ์ครัง้นัน้ เวลาเชา้ พระผูม้พีระภาคทรงครองอันตรวาสก ถอืบาตร 

และจวีร๑ เสด็จเขา้ไปบณิฑบาตยังกรงุราชคฤห ์อเจลกัสสปะไดเ้ห็นพระผูม้พีระภาค 

ก าลังเสด็จมาแตไ่กล ครัน้แลว้จงึเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ไดส้นทนา 

ปราศรัยพอเป็นทีบ่ันเทงิใจ พอเป็นทีร่ะลกึถงึกันแลว้ยนือยู ่ณ ทีส่มควร ไดท้ลู 

ถามพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ 

  “ขา้พเจา้ขอถามเหตบุางอยา่งกับทา่นพระโคดม ถา้ทา่นพระโคดมเปิดโอกาส 

เพือ่ตอบปัญหาแกข่า้พเจา้” 

  “กัสสปะ ยังไมใ่ชเ่วลาทีจ่ะตอบปัญหาของทา่น เราก าลังเขา้ไปสูล่ะแวกบา้น” 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ทรงครองอนัตรวาสก ถอืบาตรและจวีร หมายถงึพระองคท์รงผลัดเปลีย่นสบงหรอืขยับสบงทีนุ่่งอยูใ่หก้ระชบั 

   แลว้ทรงถอืบาตรดว้ยพระหัตถถ์อืจวีรดว้ยพระวรกาย คอืหม่จวีรอุม้บาตรน่ันเอง (ว.ิอ. ๑/๑๖/๑๘๐, ท.ีม.อ. 

   ๒/๑๕๓/๑๔๓, ม.ม.ูอ. ๑/๖๓/๑๖๓, ข.ุอ.ุอ. ๖๕) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๒๖ } 



๒๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๑. นทิานสงัยตุ] 

๒. อาหารวรรค ๗. อเจลกัสสปสตูร 

  แมค้รัง้ที ่๒ อเจลกัสสปะไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ ‘ขา้พเจา้ 

ขอถามเหตบุางอยา่งกับทา่นพระโคดม ถา้ทา่นพระโคดมเปิดโอกาส เพือ่ตอบปัญหา 

แกข่า้พเจา้” 

  “กัสสปะ ยังไมใ่ชเ่วลาทีจ่ะตอบปัญหาของทา่น เราก าลังเขา้ไปสูล่ะแวกบา้น” 

  แมค้รัง้ที ่๓ ฯลฯ ‘เราก าลังเขา้ไปสูล่ะแวกบา้น” 

  เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสอยา่งนัน้แลว้ อเจลกัสสปะไดก้ราบทลูวา่ “ขา้พเจา้ 

ไมป่ระสงคท์ีจ่ะถามทา่นพระโคดมมากนัก” 

  “กัสสปะ จงถามปัญหาทีท่า่นประสงคเ์ถดิ” 

  “ทา่นพระโคดม ทกุขเ์ป็นสิง่ทีต่นกระท าเองหรอื” 

  “อยา่กลา่วอยา่งนัน้ กัสสปะ” 

  “ทา่นพระโคดม ทกุขเ์ป็นสิง่ทีค่นอืน่กระท าใหห้รอื” 

  “อยา่กลา่วอยา่งนัน้ กัสสปะ” 

  “ทา่นพระโคดม ทกุขเ์ป็นสิง่ทีต่นกระท าเองดว้ย และคนอืน่กระท าใหด้ว้ยหรอื” 

  “อยา่กลา่วอยา่งนัน้ กัสสปะ” 

  “ทา่นพระโคดม ทกุขเ์กดิขึน้เพราะอาศัยเหตทุีต่นกระท าเองก็มใิช ่และคนอืน่ 

กระท าใหก็้มใิชห่รอื” 

  “อยา่กลา่วอยา่งนัน้ กัสสปะ” 

  “ทา่นพระโคดม ทกุขไ์มม่หีรอื” 

  “กัสสปะ ทกุขไ์มม่ก็ีมใิช ่ทกุขม์อียู”่ 

  “ถา้อยา่งนัน้ ทา่นพระโคดม ยอ่มไมรู่เ้ห็นทกุขห์รอื” 

  “กัสสปะ เราไมรู่เ้ห็นทกุขก็์มใิช ่เรานีแ่หละทีรู่เ้ห็นทกุขโ์ดยแท”้ 

  “เมือ่ขา้พเจา้ทลูถามวา่ ‘ทา่นพระโคดม ทกุขเ์ป็นสิง่ทีต่นกระท าเองหรอื 

  ทา่นตรัสวา่ ‘อยา่กลา่วอยา่งนัน้ กัสสปะ’ 

  เมือ่ขา้พเจา้ทลูถามวา่ ‘ท่านพระโคดม ทกุขเ์ป็นสิง่ทีค่นอืน่กระท าใหห้รอื’ 

  ทา่นตรัสวา่ ‘อยา่กลา่วอยา่งนัน้ กัสสปะ’ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๒๗ } 



๒๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๑. นทิานสงัยตุ] 

๒. อาหารวรรค ๗. อเจลกัสสปสตูร 

  เมือ่ขา้พเจา้ทลูถามวา่ ‘ท่านพระโคดม ทกุขเ์ป็นสิง่ทีต่นกระท าเองดว้ย และ 

คนอืน่กระท าใหด้ว้ยหรอื’ 

  ทา่นตรัสวา่ ‘อยา่กลา่วอยา่งนัน้ กัสสปะ’ 

  เมือ่ขา้พเจา้ทลูถามวา่ ‘ท่านพระโคดม ทกุขเ์กดิขึน้เพราะอาศัยเหตทุีต่น 

กระท าเองก็มใิช ่และคนอืน่กระท าใหก็้มใิชห่รอื’ 

  ทา่นตรัสวา่ ‘อยา่กลา่วอยา่งนัน้ กัสสปะ’ 

  เมือ่ขา้พเจา้ทลูถามวา่ ‘ท่านพระโคดม ทกุขไ์มม่หีรอื’ 

  ทา่นตรัสวา่ ‘กัสสปะ ทกุขไ์มม่ก็ีมใิช ่ทกุขม์อียู’่ 

  เมือ่ขา้พเจา้ทลูถามวา่ ‘ถา้อยา่งนัน้ ทา่นพระโคดม ยอ่มไมรู่เ้ห็นทกุขห์รอื’ 

  ทา่นตรัสวา่ ‘กัสสปะ เราไมรู่เ้ห็นทกุขก็์มใิช ่เรานีแ่หละทีรู่เ้ห็นทกุขโ์ดยแท’้ 

  ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขอพระผูม้พีระภาคโปรดตรัสบอกทกุขแ์กข่า้พเจา้ 

ดว้ยเถดิ ขอพระผูม้พีระภาคโปรดแสดงทกุขแ์กข่า้พเจา้ดว้ยเถดิ” 

  “กัสสปะ เมือ่เบือ้งตน้ม(ีวาทะ)วา่ ‘ผูนั้น้กระท า ผูนั้น้เสวย(ทกุข)์’ ตอ่มา 

มวีาทะวา่ ‘ทกุขเ์ป็นสิง่ทีต่นกระท าเอง’ อันนัน้เป็นสสัสตทฏิฐ ิ(ความเห็นวา่เทีย่ง) 

เมือ่มผีูถ้กูเวทนาเสยีดแทง เบือ้งตน้วา่ ‘คนอืน่กระท า คนอืน่เป็นผูเ้สวย(ทกุข)์’ 

ตอ่มามวีาทะวา่ ‘ทกุขค์นอืน่กระท าให’้ อันนัน้เป็นอจุเฉททฏิฐ(ิความเห็นวา่ขาดสญู) 

ตถาคตไมเ่ขา้ไปใกลท้ีส่ดุ ๒ อยา่งนี ้ยอ่มแสดงธรรมโดยสายกลางวา่ ‘เพราะอวชิชา 

เป็นปัจจัย สงัขารทัง้หลายจงึม ีเพราะสงัขารเป็นปัจจัย วญิญาณจงึม ีฯลฯ ความ 

เกดิขึน้แหง่กองทกุขทั์ง้มวลนี ้มไีดด้ว้ยประการฉะนี้ 

  อนึง่ เพราะอวชิชานัน้ดับไปไมเ่หลอืดว้ยวริาคะ สงัขารจงึดับ เพราะสงัขารดับ 

วญิญาณจงึดับ ฯลฯ ความดับแหง่กองทกุขทั์ง้มวลนี ้มไีดด้ว้ยประการฉะนี้ 

  เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสอยา่งนีแ้ลว้ อเจลกัสสปะไดก้ราบทลูวา่ “ขา้แต ่

พระองคผ์ูเ้จรญิ พระภาษิตของพระองคช์ดัเจนไพเราะยิง่นัก ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ 

พระภาษิตของพระองคช์ดัเจนไพเราะยิง่นัก พระผูม้พีระภาคทรงประกาศธรรมแจม่แจง้ 

โดยประการตา่ง ๆ เปรยีบเหมอืนบคุคลหงายของทีค่ว า่ ฯลฯ ดว้ยตัง้ใจวา่ ‘คนตาด ี

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๒๘ } 



๒๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๑. นทิานสงัยตุ] 

๒. อาหารวรรค ๗. อเจลกัสสปสตูร 

จักเห็นรปูได’้ ขา้พระองคน์ีข้อถงึพระผูม้พีระภาคพรอ้มทัง้พระธรรมและพระสงฆเ์ป็น 

สรณะ ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองคพ์งึไดบ้รรพชา พงึไดอ้ปุสมบทในส านักของ 

พระผูม้พีระภาค” 

  “กัสสปะ ผูเ้คยเป็นอัญเดยีรถยี ์ประสงคจ์ะบรรพชาอปุสมบทในธรรมวนัิยนี้ 

จะตอ้งอยูป่รวิาส๑ ๔ เดอืน หลังจาก ๔ เดอืนสิน้สดุการอยูป่รวิาสแลว้ เมือ่ภกิษุ 

พอใจก็จะใหบ้รรพชาอปุสมบทเป็นภกิษุ อนึง่ ในเรือ่งนีเ้ราค านงึถงึความแตกตา่งระหวา่ง 

บคุคลดว้ย” 

  เขากราบทลูวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ หากผูเ้คยเป็นอัญเดยีรถยี ์ประสงค ์

จะบรรพชาอปุสมบทในธรรมวนัิยนี ้จะตอ้งอยูป่รวิาส ๔ เดอืน หลังจาก ๔ เดอืน 

สิน้สดุการอยูป่รวิาสแลว้ เมือ่ภกิษุพอใจก็จะใหบ้รรพชาอปุสมบทเป็นภกิษุ ขา้พระองค ์

จักขออยูป่รวิาส ๔ ปี หลังจาก ๔ ปีสิน้สดุการอยูป่รวิาสแลว้ เมือ่ภกิษุพอใจก็จะ 

ใหบ้รรพชาอปุสมบทเป็นภกิษุ” 

  อเจลกสัสปะไดบ้รรพชาอปุสมบทในส านักพระผูม้พีระภาคแลว้ เมือ่บวชแลว้ 

ไมน่าน หลกีออกไปอยูค่นเดยีว ไมป่ระมาท มคีวามเพยีร อทุศิกายและใจอยู ่

ไมน่านนัก ไดท้ าใหแ้จง้ซึง่ประโยชนย์อดเยีย่ม๒ อันเป็นทีส่ดุแหง่พรหมจรรย์๓ที ่

เหลา่กลุบตุรผูอ้อกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติโดยชอบตอ้งการดว้ยปัญญาอันยิง่เอง 

เขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุัน รูช้ดัวา่ ‘ชาตสิ ิน้แลว้ อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้ ท ากจิทีค่วรท า 

เสร็จแลว้ ไมม่กีจิอืน่เพือ่ความเป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป’ อนึง่ ทา่นกัสสปะไดเ้ป็นพระ- 

อรหันตอ์งคห์นึง่ในบรรดาพระอรหันตทั์ง้หลาย 

อเจลกสัสปสตูรที ่๗ จบ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ปรวิาส ในพระสตูรนีเ้รยีกวา่ ตติถยิปรวิาส ไดแ้ก ่ขอ้ปฏบัิตสิ าหรับนักบวชนอกพระพทุธศาสนาผูท้ีเ่คย 

   เป็นอัญเดยีรถยีเ์ลือ่มใสในพระธรรมวนัิยแลว้ประสงคจ์ะบวชเป็นภกิษุ ใหข้อปรวิาสตอ่สงฆ ์แลว้ด ารงตน 

   อย่างสามเณรครบ ๔ เดอืน จนสงฆพ์อใจจงึจะขออปุสมบทเป็นภกิษุได ้(ส .น.ิอ. ๒/๑๗/๔๒. ท.ีส.ีอ. 

   ๔๐๕/๒๙๙) 

๒ ประโยชนย์อดเยีย่ม หมายถงึอรหัตตผลหรอือรยิผลอันเป็นทีส่ดุแหง่มรรคพรหมจรรย ์(องฺ.ทกุ.อ. 

   ๒/๕/๗, ม.ม.อ. ๒/๘๒/๘๐) 

๓ ทีส่ดุแหง่พรหมจรรย ์หมายถงึจุดสดุทา้ยของการประพฤตธิรรม ในทีน่ีห้มายถงึอรหัตตผลอันเป็น 

   จุดหมายสงูสดุแหง่มรรคพรหมจรรย ์(ท.ีส.ีอ. ๔๐๕/๓๐๐) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๒๙ } 



๓๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๑. นทิานสงัยตุ] 

๒. อาหารวรรค ๘. ตมิพรกุขสตูร 

 

๘. ตมิพรกุขสตูร 

วา่ดว้ยปรพิาชกชือ่ตมิพรกุขะ 

  [๑๘] พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่... เขตกรงุสาวตัถ ี

  ครัง้นัน้ ปรพิาชกชือ่ตมิพรกุขะเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ไดส้นทนา 

ปราศรัยพอเป็นทีบ่ันเทงิใจ พอเป็นทีร่ะลกึถงึกันแลว้น่ัง ณ ทีส่มควร ไดท้ลูถาม 

พระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ 

  “ทา่นพระโคดม สขุและทกุขเ์ป็นสิง่ทีต่นกระท าเองหรอื” 

  “อยา่กลา่วอยา่งนัน้ ตมิพรกุขะ” 

  “ทา่นพระโคดม สขุและทกุขเ์ป็นสิง่ทีค่นอืน่กระท าใหห้รอื” 

  “อยา่กลา่วอยา่งนัน้ ตมิพรกุขะ” 

  “ทา่นพระโคดม สขุและทกุขเ์ป็นสิง่ทีต่นกระท าเองดว้ย และเป็นสิง่ทีค่นอืน่ 

กระท าใหด้ว้ยหรอื” 

  “อยา่กลา่วอยา่งนัน้ ตมิพรกุขะ” 

  “ทา่นพระโคดม สขุและทกุขเ์กดิขึน้เพราะอาศัยเหตทุีต่นกระท าเองก็มใิช ่และ 

คนอืน่กระท าใหก็้มใิชห่รอื” 

  “อยา่กลา่วอยา่งนัน้ ตมิพรกุขะ” 

  “ทา่นพระโคดม สขุและทกุขไ์มม่หีรอื” 

  “ตมิพรกุขะ สขุและทกุขไ์มม่ก็ีมใิช ่สขุและทกุขม์อียู”่ 

  “ถา้อยา่งนัน้ ทา่นพระโคดม ยอ่มไมรู่เ้ห็นสขุและทกุขห์รอื” 

  “ตมิพรกุขะ เราไมรู่เ้ห็นสขุและทกุขก็์มใิช ่เรานีแ่หละทีรู่เ้ห็นสขุและทกุขโ์ดยแท”้ 

  “เมือ่ขา้พเจา้ทลูถามวา่ ‘ทา่นพระโคดม สขุและทกุขเ์ป็นสิง่ทีต่นกระท าเองหรอื’ 

  ทา่นตรัสวา่ ‘อยา่กลา่วอยา่งนัน้ ตมิพรกุขะ’ 

  เมือ่ขา้พเจา้ทลูถามวา่ ‘ท่านพระโคดม สขุและทกุขเ์ป็นสิง่ทีค่นอืน่กระท าใหห้รอื’ 

  ทา่นตรัสวา่ ‘อยา่กลา่วอยา่งนัน้ ตมิพรกุขะ’ 

  เมือ่ขา้พเจา้ทลูถามวา่ ‘ท่านพระโคดม สขุและทกุขเ์ป็นสิง่ทีต่นกระท าเองดว้ย 

และเป็นสิง่ทีค่นอืน่กระท าใหด้ว้ยหรอื’ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๓๐ } 



๓๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๑. นทิานสงัยตุ] 

๒. อาหารวรรค ๘. ตมิพรกุขสตูร 

  ทา่นตรัสวา่ ‘อยา่กลา่วอยา่งนัน้ ตมิพรกุขะ’ 

  เมือ่ขา้พเจา้ทลูถามวา่ ‘ท่านพระโคดม สขุและทกุขเ์กดิขึน้เพราะอาศัยเหตทุี ่

ตนกระท าเองก็มใิช ่และคนอืน่กระท าใหก็้มใิชห่รอื’ 

  ทา่นตรัสวา่ ‘อยา่กลา่วอยา่งนัน้ ตมิพรกุขะ’ 

  เมือ่ขา้พเจา้ทลูถามวา่ ‘ท่านพระโคดม สขุและทกุขไ์มม่หีรอื’ 

  ทา่นตรัสวา่ ‘ตมิพรกุขะ สขุและทกุขไ์มม่ก็ีมใิช ่สขุและทกุขม์อียู’่ 

  เมือ่ขา้พเจา้ทลูถามวา่ ‘ถา้อยา่งนัน้ ทา่นพระโคดม ยอ่มไมรู่เ้ห็นสขุและทกุขห์รอื’ 

  ทา่นตรัสวา่ ‘ตมิพรกุขะ เราไมรู่เ้ห็นสขุและทกุขก็์มใิช ่เรานีแ่หละทีรู่เ้ห็นสขุ 

และทกุขโ์ดยแท’้ 

  ขอทา่นพระโคดมโปรดตรัสบอกสขุและทกุขแ์กข่า้พเจา้ดว้ยเถดิ ขอทา่นพระโคดม 

โปรดแสดงสขุและทกุขแ์กข่า้พเจา้ดว้ยเถดิ” 

  “เมือ่เบือ้งตน้มวีาทะวา่ ‘นัน้เวทนา ผูนั้น้เสวยเวทนา’ แตเ่ราไมก่ลา่ว 

อยา่งนีว้า่ ‘สขุและทกุขเ์ป็นสิง่ทีต่นกระท าเอง’ เมือ่บคุคลถกูเวทนาเสยีดแทงวา่ 

‘เวทนาเป็นอยา่งหนึง่ บคุคลผูเ้สวยเวทนาก็อยา่งหนึง่’ ทัง้เราไมก่ลา่วอยา่งนี้วา่ 

‘สขุและทกุขเ์ป็นสิง่ทีค่นอืน่กระท าให’้ ตถาคตไมเ่ขา้ไปใกลท้ีส่ดุ ๒ อยา่งนี ้ยอ่ม 

แสดงธรรมโดยสายกลางวา่ ‘เพราะอวชิชาเป็นปัจจัย สงัขารทัง้หลายจงึม ีเพราะ 

สงัขารเป็นปัจจัย วญิญาณจงึม ีฯลฯ ความเกดิขึน้แหง่กองทกุขทั์ง้มวลนี ้มไีดด้ว้ย 

ประการฉะนี ้

  อนึง่ เพราะอวชิชาดับไปไมเ่หลอืดว้ยวริาคะ สงัขารจงึดับ เพราะสงัขารดับ 

วญิญาณจงึดับ ฯลฯ ความดับแหง่กองทกุขทั์ง้มวลนี ้มไีดด้ว้ยประการฉะนี้ 

  เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสอยา่งนีแ้ลว้ ตมิพรกุขปรพิาชกไดก้ราบทลูวา่ ‘ทา่น 

พระโคดม พระภาษิตของพระองคช์ดัเจนไพเราะยิง่นัก ทา่นพระโคดม พระภาษิต 

ของพระองคช์ดัเจนไพเราะยิง่นัก ฯลฯ ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองคน์ีข้อถงึทา่น 

พระโคดมพรอ้มทัง้พระธรรมและพระสงฆเ์ป็นสรณะ ขอทา่นพระโคดมโปรดทรงจ า 

ขา้พระองคว์า่ เป็นอบุาสกผูถ้งึสรณะ ตัง้แตว่นันีเ้ป็นตน้ไปจนตลอดชวีติ’ 

ตมิพรกุขสตูรที ่๘ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๓๑ } 



๓๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๑. นทิานสงัยตุ] 

๒. อาหารวรรค ๙. พาลปัณฑติสตูร 

 

๙. พาลปณัฑติสตูร 

วา่ดว้ยคนพาลและบณัฑติ 

  [๑๙] พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่... เขตกรงุสาวตัถ ี

  “ภกิษุทัง้หลาย กายของคนพาลนี ้ผูถ้กูอวชิชาขวางกัน้ ประกอบดว้ยตัณหา 

เกดิขึน้แลว้อยา่งนี ้กายและนามรปูภายนอกนี้๑ มอียูทั่ง้ ๒ สว่นอยา่งนี ้เพราะ 

อาศัยสว่นทัง้ ๒ นัน้ ผัสสะจงึม ีคนพาลถกูผสัสายตนะ ๖ หรอือายตนะอยา่งใด 

อยา่งหนึง่กระทบเขา้ จงึเสวยสขุและทกุข ์

  กายของบัณฑตินี ้ผูถ้กูอวชิชาขวางกัน้ ประกอบดว้ยตัณหา เกดิขึน้แลว้ 

อยา่งนี ้กายและนามรปูภายนอกนี ้มอียูทั่ง้ ๒ สว่นอยา่งนี ้เพราะอาศัยสว่น 

ทัง้ ๒ นัน้ ผัสสะจงึม ีบัณฑติถกูผัสสายตนะ ๖ หรอือายตนะอยา่งใดอยา่งหนึง่ 

กระทบเขา้ จงึเสวยสขุและทกุข ์

  ในชน ๒ จ าพวกนัน้ มอีะไรเป็นความแปลกกัน เป็นความแตกตา่งกัน 

เป็นเหตทุ าใหต้า่งกัน ระหวา่งบัณฑติกับคนพาล 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ธรรมของพวกขา้พระองค ์มพีระผูม้พีระภาคเป็นหลัก 

มพีระผูม้พีระภาคเป็นผูน้ า มพีระผูม้พีระภาคเป็นทีพ่ ึง่ ขอประทานวโรกาส เฉพาะ 

พระผูม้พีระภาคเทา่นัน้ทีจ่ะทรงอธบิายเนือ้ความแหง่พระภาษิตนัน้ใหแ้จม่แจง้ได ้

ภกิษุทัง้หลายไดฟั้งจากพระผูม้พีระภาคแลว้ จักทรงจ าไว”้ 

  “ถา้เชน่นัน้ เธอทัง้หลายจงฟัง จงใสใ่จใหด้ ีเราจักกลา่ว” ภกิษุเหลา่นัน้ทลูรับ 

สนองพระด ารัสของพระผูม้พีระภาคแลว้ พระผูม้พีระภาคจงึไดต้รัสเรือ่งนีว้า่ 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ นามรปูภายนอก ในทีน่ีห้มายถงึกายของชนเหลา่อืน่ (ส .น.ิอ. ๒/๑๙/๔๔) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๓๒ } 



๓๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๑. นทิานสงัยตุ] 

๒. อาหารวรรค ๙. พาลปัณฑติสตูร 

  “กายของคนพาลนี ้ผูถ้กูอวชิชาใดหุม้หอ่แลว้ และประกอบดว้ยตัณหาใด 

เกดิขึน้แลว้ อวชิชานัน้แหละคนพาลยังละไมไ่ด ้และตัณหานัน้ก็ยังไมส่ ิน้ไป 

  ขอ้นัน้เพราะเหตไุร 

  เพราะคนพาลไมไ่ดป้ระพฤตพิรหมจรรยเ์พือ่ความสิน้ทกุขโ์ดยชอบ เพราะฉะนัน้ 

เมือ่ตายไป คนพาลจงึเขา้ถงึกาย๑ เมือ่ยังมกีารเขา้ถงึกาย เขาจงึไมพ่น้ไปจากชาต ิ

ชรา มรณะ โสกะ ปรเิทวะ ทกุข ์โทมนัส และอปุายาส เราจงึกลา่ววา่ ‘เขาไมพ่น้ 

จากทกุข”์ 

  กายของบัณฑติ๒นี ้ผูถ้กูอวชิชาใดหุม้หอ่แลว้ และประกอบดว้ยตัณหาใด 

เกดิขึน้แลว้ อวชิชานัน้แหละบัณฑติละไดแ้ลว้ และตัณหานัน้ก็หมดสิน้ไปแลว้ 

  ขอ้นัน้เพราะเหตไุร 

  เพราะบัณฑติไดป้ระพฤตพิรหมจรรยเ์พือ่ความสิน้ทกุขโ์ดยชอบ เพราะฉะนัน้ 

เมือ่ตายไป บัณฑติจงึไมเ่ขา้ถงึกาย เมือ่ไมเ่ขา้ถงึกาย เขาจงึพน้จากชาต ิชรา มรณะ 

โสกะ ปรเิทวะ ทกุข ์โทมนัส และอปุายาส เราจงึกลา่ววา่ ‘เขาพน้จากทกุข’์ 

  ภกิษุทัง้หลาย นีเ้ป็นความแปลกกัน นีเ้ป็นความแตกตา่งกัน นีเ้ป็นเหตทุ าให ้

ตา่งกัน ระหวา่งบัณฑติกับคนพาล กลา่วคอืการอยูป่ระพฤตพิรหมจรรย”์ 

พาลปณัฑติสตูรที ่๙ จบ 

 

 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ เขา้ถงึกาย ในทีน่ีห้มายถงึการถอืปฏสินธใินกายอืน่ (ส .น.ิอ. ๒/๑๙/๔๕) 

๒ บณัฑติ ในทีน่ีห้มายถงึพระขณีาสพ (ส .น.ิอ. ๒/๑๙/๔๖) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๓๓ } 



๓๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๑. นทิานสงัยตุ] 

๒. อาหารวรรค ๑๐. ปัจจยสตูร 

 

๑๐. ปจัจยสตูร 

วา่ดว้ยปจัจยั 

  [๒๐] พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่... เขตกรงุสาวตัถ ี

  “ภกิษุทัง้หลาย เราจักแสดงปฏจิจสมปุบาท และปฏจิจสมปุปันนธรรมแกเ่ธอ 

ทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงฟัง จงใสใ่จใหด้ ีเราจักกลา่ว” ภกิษุเหลา่นัน้ทลูรับสนอง 

พระด ารัสแลว้ พระผูม้พีระภาคจงึไดต้รัสเรือ่งนีว้า่ 

  “ภกิษุทัง้หลาย ปฏจิจสมปุบาท เป็นอยา่งไร 

  คอื เพราะชาตเิป็นปัจจัย ชรามรณะจงึม ีตถาคตเกดิขึน้ก็ตาม ไมเ่กดิขึน้ 

ก็ตาม ธาตอุันนัน้ คอื ความตัง้อยูต่ามธรรมดา ความเป็นไปตามธรรมดา ความ 

ทีม่สี ิง่นีเ้ป็นปัจจัยของสิง่นี ้ก็คงตัง้อยูอ่ยา่งนัน้ ตถาคตรู ้บรรลธุาตนัุน้ ครัน้รู ้

บรรลแุลว้จงึบอก แสดง บัญญัต ิก าหนด เปิดเผย จ าแนก ท าใหง้า่ย และกลา่ววา่ 

‘เธอทัง้หลายจงดเูถดิ’ 

  เพราะชาตเิป็นปัจจัย ชราและมรณะจงึม ีฯลฯ 

  เพราะภพเป็นปัจจัย ชาตจิงึม ี... 

  เพราะอปุาทานเป็นปัจจัย ภพจงึม ี... 

  เพราะตัณหาเป็นปัจจัย อปุาทานจงึม ี... 

  เพราะเวทนาเป็นปัจจัย ตัณหาจงึม ี... 

  เพราะผัสสะเป็นปัจจัย เวทนาจงึม ี... 

  เพราะสฬายตนะเป็นปัจจัย ผัสสะจงึม ี... 

  เพราะนามรปูเป็นปัจจัย สฬายตนะจงึม ี... 

  เพราะวญิญาณเป็นปัจจัย นามรปูจงึม ี... 

  เพราะสงัขารเป็นปัจจัย วญิญาณจงึม ี... 

  เพราะอวชิชาเป็นปัจจัย สงัขารจงึม ีตถาคตเกดิขึน้ก็ตาม ไมเ่กดิขึน้ก็ตาม 

ธาตอุันนัน้ คอื ความตัง้อยูต่ามธรรมดา ความเป็นไปตามธรรมดา ความทีม่สี ิง่นี ้

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๓๔ } 



๓๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๑. นทิานสงัยตุ] 

๒. อาหารวรรค ๑๐. ปัจจยสตูร 

เป็นปัจจัยของสิง่นี ้ก็คงตัง้อยูอ่ยา่งนัน้ ตถาคตรู ้บรรลธุาตนัุน้ ครัน้รู ้บรรลแุลว้ 

จงึบอก แสดง บัญญัต ิก าหนด เปิดเผย จ าแนก ท าใหง้า่ย และกลา่ววา่ ‘เธอ 

ทัง้หลายจงดเูถดิ’ ภกิษุทัง้หลาย เพราะอวชิชาเป็นปัจจัย สงัขารทัง้หลายจงึม ี

  ในกระบวนการนี ้ตถตา (ความเป็นอยา่งนัน้) อวติถตา (ความไมค่ลาดเคลือ่น) 

อนัญญถตา (ความไมเ่ป็นอยา่งอืน่) อทัิปปัจจยตา (ความทีม่สี ิง่นีเ้ป็นปัจจัยของสิง่นี)้ 

ดังพรรณนามาฉะนีแ้ล 

  นีเ้รยีกวา่ ปฏจิจสมปุบาท 

  ปฏจิจสมปุปนันธรรม เป็นอยา่งไร 

  คอื ชราและมรณะเป็นสภาวะไมเ่ทีย่ง ถกูปัจจัยปรงุแตง่ อาศัยกันและกัน 

เกดิขึน้ มคีวามสิน้ไป มคีวามเสือ่มไป มคีวามคลายไป มคีวามดับไปเป็นธรรมดา 

  ชาตเิป็นสภาวะไมเ่ทีย่ง ถูกปัจจัยปรงุแตง่ อาศยักันและกันเกดิขึน้ มคีวาม 

สิน้ไป มคีวามเสือ่มไป มคีวามคลายไป มคีวามดับไปเป็นธรรมดา 

  ภพเป็นสภาวะไมเ่ทีย่ง ถูกปัจจัยปรงุแตง่ อาศยักันและกันเกดิขึน้ มคีวาม 

สิน้ไป มคีวามเสือ่มไป มคีวามคลายไป มคีวามดับไปเป็นธรรมดา 

  อปุาทาน ฯลฯ ตัณหา ... เวทนา ... ผัสสะ ... สฬายตนะ ... นามรปู ... วญิญาณ 

... สงัขารทัง้หลาย ... 

  อวชิชาเป็นสภาวะไมเ่ทีย่ง ถกูปัจจัยปรงุแตง่ อาศยักันและกันเกดิขึน้ มคีวาม 

สิน้ไป มคีวามเสือ่มไป มคีวามคลายไป มคีวามดับไปเป็นธรรมดา 

  นีเ้รยีกวา่ ปฏจิจสมปุปันนธรรม 

  เมือ่ใดอรยิสาวก๑เห็นปฏจิจสมปุบาท และปฏจิจสมปุปันนธรรมเหลา่นีด้ว้ยด ี

ดว้ยปัญญาอันชอบ๒ตามความเป็นจรงิ เมือ่นัน้อรยิสาวกนัน้ จักเขา้ถงึทีส่ดุเบือ้งตน้ 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ อรยิสาวก ในทีน่ีห้มายถงึพระโสดาบัน (ส .น.ิอ. ๒/๒๐/๔๙) 

๒ ปญัญาอนัชอบ ในทีน่ีห้มายถงึมัคคปัญญา คอืปัญญาในมรรค หรอืปัญญาทีรู่จั้กมรรคในวปัิสสนา (ส .น.ิอ. 

   ๒/๒๐/๔๗) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๓๕ } 



๓๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๑. นทิานสงัยตุ] 

๒. อาหารวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

วา่ ‘ในอดตีเราไดม้แีลว้หรอื ในอดตีเราไมไ่ดม้หีรอืหนอ ในอดตีเราไดเ้ป็นอะไรหนอ 

ในอดตีเราไดเ้ป็นอยา่งไรหนอ ในอดตีเราเป็นอะไร จงึไดเ้กดิเป็นอะไรอกี’ หรอืวา่ 

จักเขา้ถงึทีส่ดุเบือ้งปลายวา่ ‘ในอนาคต เราจักมหีรอื ในอนาคตเราจักไมม่หีรอื 

ในอนาคตเราจักเป็นอยา่งไรหนอ ในอนาคตเราจักเป็นอะไร จงึจักเกดิเป็นอะไรอกี’ 

หรอืจักมคีวามสงสยัในปัจจบุันอันเป็นไปในภายใน ณ บัดนีว้า่ ‘เรามหีรอืหนอ 

เราไมม่หีรอืหนอ เราเป็นอะไรหนอ เราเป็นอยา่งไรหนอ สตัวน์ีม้าจากไหนหนอ 

เขาจักเป็นผูไ้ปทีไ่หนหนอ’ ขอ้นีเ้ป็นไปไมไ่ด ้

  ขอ้นัน้เพราะเหตไุร 

  เพราะอรยิสาวกเห็นปฏจิจสมปุบาทและปฏจิจสมปุปันนธรรมเหลา่นี้ดว้ยด ี

ดว้ยปัญญาอันชอบตามความเป็นจรงิ” 

ปจัจยสตูรที ่๑๐ จบ 

อาหารวรรคที ่๒ จบ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

    ๑. อาหารสตูร    ๒. โมลยิผัคคนุสตูร 

    ๓. สมณพราหมณสตูร  ๔. ทตุยิสมณพราหมณสตูร 

    ๕. กัจจานโคตตสตูร   ๖. ธัมมกถกิสตูร 

    ๗. อเจลกัสสปสตูร   ๘. ตมิพรกุขสตูร 

    ๙. พาลปัณฑติสตูร   ๑๐. ปัจจยสตูร 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๓๖ } 



๓๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๑. นทิานสงัยตุ] 

๓. ทสพลวรรค ๑. ทสพลสตูร 

 

๓. ทสพลวรรค 
หมวดวา่ดว้ยทสพลญาณ 

 

๑. ทสพลสตูร 

วา่ดว้ยทสพลญาณ 

  [๒๑] พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่... เขตกรงุสาวตัถ ี

  “ภกิษุทัง้หลาย ตถาคตประกอบดว้ยทสพลญาณ๑ และจตเุวสารัชชญาณ๒ จงึยนืยัน 

ฐานะทีอ่งอาจ๓ บันลอืสหีนาท๔ในบรษัิท๕ทัง้หลาย ประกาศพรหมจักร๖ใหเ้ป็นไปวา่ 

  “รปูเป็นอยา่งนี ้ความเกดิขึน้แหง่รปูเป็นอยา่งนี ้ความดับแหง่รปูเป็นอยา่งนี้ 

 
เชงิอรรถ : 

๑ ทสพลญาณ หมายถงึพระญาณอันเป็นก าลังของพระตถาคต ๑๐ ประการ ทีท่ าใหพ้ระองคท์รงบันลอืสหีนาท 

   ประกาศพระศาสนาไดม้ั่นคง คอื (๑) ฐานาฐานญาณ ปรชีาหย่ังรูก้ฎธรรมชาตเิกีย่วกับขอบเขตและขดีขัน้ 

   ของสิง่ทัง้หลาย (๒) กมัมวปิากญาณ ปรชีาหย่ังรูผ้ลของกรรม (๓) สพัพตัถคามนิปีฏปิทาญาณ ปรชีา 

   หย่ังรูป้ฏปิทาทีจ่ะน าไปสูค่ตทิัง้ปวง หรอืสูป่ระโยชนท์ัง้ปวง (๔) นานาธาตญุาณ ปรชีาหย่ังรูส้ภาวะ 

   ของโลกอันประกอบดว้ยธาตตุา่ง ๆ เป็นอเนก (๕) นานาธมิตุตกิญาณ ปรชีาหย่ังรูอ้ัธยาศัยเป็นตน้ 

   ของสัตวท์ัง้หลาย (๖) อนิทรยิปโรปรยิตัตญาณ ปรชีาหย่ังรูค้วามยิง่หยอ่นแหง่อนิทรยีข์องสัตวท์ัง้หลาย 

   (๗) ฌานาทสิงักเิลสาทญิาณ ปรชีาหย่ังรูค้วามเศรา้หมองแหง่ฌาน เป็นตน้ (๘) ปพุเพนวิาสานสุสตญิาณ 

   ปรชีาหย่ังรูภ้พทีเ่คยอยูใ่นหนหลังได ้(๙) จตุปูปาตญาณ ปรชีาหย่ังรูจุ้ตแิละอบัุตขิองสัตวท์ัง้หลาย 

   (๑๐) อาสวกัขยญาณ ปรชีาหย่ังรูค้วามสิน้ไปแหง่อาสวะทัง้หลาย (ม.ม.ู (แปล) ๑๒/๑๔๘/๑๔๔-๑๔๘, 

   องฺ.ทสก. (แปล) ๒๔/๒๑/๔๓-๔๗, ส .น.ิอ. ๒/๑๒/๕๐-๕๑ ) 

๒ จตเุวสารชัชญาณ คอืพระญาณอันเป็นเหตใุหท้รงแกลว้กลา้ ไม่คร่ันครา้มม ี๔ ประการคอื (๑) สมัมา- 

   สมัพทุธปฏญิญา (๒) ขณีาสวปฏญิญา (๓) อนัตรายกิธมัมวาทะ (๔) นยิยานกิธมัมเทสนา (ม.ม.ู (แปล) 

   ๑๒/๑๕๐/๑๔๘-๑๔๙, องฺ.จตกฺุก. (แปล) ๒๑/๘/๑๓-๑๔, ส .น.ิอ. ๒/๒๒/๕๑-๕๒) 

๓ ฐานะทีอ่งอาจ หมายถงึฐานะทีป่ระเสรฐิทีส่ดุ ทีส่งูสดุ หรอืฐานะของพระพทุธเจา้ผูป้ระเสรฐิทีส่ดุในปางกอ่น 

   (องฺ.ทสก. (แปล) ๒๔/๒๑/๔๓, องฺ.ทสก.อ. ๓/๒๑/๓๒๖) 

๔ บนัลอืสหีนาท หมายถงึตรัสพระวาจาดว้ยทา่ทางทีอ่งอาจดังพญาราชสหี ์ไมท่รงหว่ันเกรงผูใ้ด เพราะทรง 

   มั่นพระทัยในศลี สมาธ ิปัญญาของพระองค ์(ท.ีส.ีฏกีา ๑/๔๐๓/๔๓๒) 

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

   (๓) คหบดบีรษัิท (๔) สมณบรษัิท (๕) จาตมุหาราชกิาบรษัิท (๖) ตาวตงิสบรษัิท (สวรรคช์ัน้ที ่๒ แหง่ 

   สวรรค ์๖ ชัน้) (๗) มารบรษัิท (๘) พรหมบรษัิท (ท.ีส.ีอ. ๔๐๓/๒๙๗, องฺ.ทสก.อ. ๓/๒๑/๓๒๗) 

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

   ญาณทีแ่สดงถงึพระปัญญาคณุของพระพทุธเจา้ (๒) เทสนาญาณ ไดแ้ก ่ญาณทีแ่สดงถงึพระมหากรณุา 

   คณุของพระพทุธเจา้ ญาณทัง้ ๒ นีช้ ือ่วา่ โอรสญาณ (ญาณสว่นพระองค)์ มเีฉพาะพระพทุธเจา้ทัง้หลาย 

   เทา่นัน้ ไมม่แีกค่นทั่วไป (องฺ.ทสก.อ. ๓/๒๑/๓๒๗) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๓๗ } 



๓๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๑. นทิานสงัยตุ] 

๓. ทสพลวรรค ๒. ทตุยิทสพลสตูร 

  เวทนาเป็นอยา่งนี ้ความเกดิขึน้แหง่เวทนาเป็นอยา่งนี ้ความดับแหง่เวทนา 

เป็นอยา่งนี้ 

  สญัญาเป็นอยา่งนี้ ความเกดิขึน้แหง่สญัญาเป็นอยา่งนี ้ความดับแหง่สญัญา 

เป็นอยา่งนี้ 

  สงัขารเป็นอยา่งนี้ ความเกดิขึน้แหง่สงัขารเป็นอยา่งนี ้ความดับแหง่สงัขาร 

เป็นอยา่งนี้ 

  วญิญาณเป็นอยา่งนี้ ความเกดิขึน้แหง่วญิญาณเป็นอยา่งนี ้ความดับแหง่ 

วญิญาณเป็นอยา่งนี้ เพราะเหตนุี ้เมือ่ส ิง่นีม้ ีส ิง่นีจ้งึม ีเพราะสิง่นีเ้กดิขึน้ สิง่นี้ 

จงึเกดิขึน้ เพราะสิง่นีไ้มม่ ีส ิง่นีจ้งึไมม่ ีเพราะสิง่นีด้ับไป สิง่นีจ้งึดับไป คอื เพราะ 

อวชิชาเป็นปัจจัย สงัขารทัง้หลายจงึม ีเพราะสงัขารเป็นปัจจัย วญิญาณจงึม ีฯลฯ 

ความเกดิขึน้แหง่กองทกุขทั์ง้มวลนี ้มไีดด้ว้ยประการฉะนี้ 

  อนึง่ เพราะอวชิชาดับไปไมเ่หลอืดว้ยวริาคะ สงัขารจงึดับ เพราะสงัขารดับ 

วญิญาณจงึดับ ฯลฯ ความดับแหง่กองทกุขทั์ง้มวลนี ้มไีดด้ว้ยประการฉะนี้” 

ทสพลสตูรที ่๑ จบ 

 

๒. ทตุยิทสพลสตูร 

วา่ดว้ยทสพลญาณ สตูรที ่๒ 

  [๒๒] พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่... เขตกรงุสาวตัถ ี

  “ภกิษุทัง้หลาย ตถาคตประกอบดว้ยทสพลญาณ และจตเุวสารัชชญาณ 

จงึยนืยันฐานะทีอ่งอาจ บนัลอืสหีนาท ในบรษัิททัง้หลาย ประกาศพรหมจักรใหเ้ป็นไปวา่ 

  ‘รปูเป็นอยา่งนี ้ความเกดิขึน้แหง่รปูเป็นอยา่งนี ้ความดับแหง่รปูเป็นอยา่งนี้ 

  เวทนาเป็นอยา่งนี ้ความเกดิขึน้แหง่เวทนาเป็นอยา่งนี ้ความดับแหง่เวทนา 

เป็นอยา่งนี้ 

  สญัญาเป็นอยา่งนี้ ความเกดิขึน้แหง่สญัญาเป็นอยา่งนี ้ความดับแหง่สญัญา 

เป็นอยา่งนี้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๓๘ } 



๓๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๑. นทิานสงัยตุ] 

๓. ทสพลวรรค ๒. ทตุยิทสพลสตูร 

  สงัขารเป็นอยา่งนี้ ความเกดิขึน้แหง่สงัขารเป็นอยา่งนี ้ความดับแหง่สงัขารเป็น 

อยา่งนี ้

  วญิญาณเป็นอยา่งนี้ ความเกดิขึน้แหง่วญิญาณเป็นอยา่งนี ้ความดับแหง่ 

วญิญาณเป็นอยา่งนี้ เพราะเหตนุี ้เมือ่ส ิง่นีม้ ีส ิง่นีจ้งึม ีเพราะสิง่นีเ้กดิขึน้ สิง่นี้ 

จงึเกดิขึน้ เพราะสิง่นีไ้มม่ ีส ิง่นีจ้งึไมม่ ีเพราะสิง่นีด้ับไป สิง่นีจ้งึดับไป คอื เพราะ 

อวชิชาเป็นปัจจัย สงัขารทัง้หลายจงึม ีเพราะสงัขารเป็นปัจจัย วญิญาณจงึม ีฯลฯ 

ความเกดิขึน้แหง่กองทกุขทั์ง้มวลนี ้มไีดด้ว้ยประการฉะนี้ 

  อนึง่ เพราะอวชิชาดับไปไมเ่หลอืดว้ยวริาคะ สงัขารจงึดับ เพราะสงัขารดับ 

วญิญาณจงึดับ ฯลฯ ความดับแหง่กองทกุขทั์ง้มวลนี ้มไีดด้ว้ยประการฉะนี้ 

  ภกิษุทัง้หลาย ธรรมทีเ่รากลา่วไวด้แีลว้ เป็นธรรมเขา้ใจงา่ย เปิดเผย ประกาศ 

ไวแ้ลว้ เป็นดจุผนืผา้เกา่ทีต่ัดไวแ้ลว้อยา่งนี ้กลุบตุรผูบ้วชดว้ยศรัทธา สมควรแทเ้พือ่ 

ปรารภความเพยีรในธรรมทีเ่รากลา่วไวด้แีลว้ เป็นธรรมเขา้ใจงา่ย เปิดเผย ประกาศ 

ไวแ้ลว้ เป็นดจุผนืผา้เกา่ทีต่ัดไวแ้ลว้อยา่งนีว้า่ ‘เนื้อและเลอืดในรา่งกายจงเหอืดแหง้ไป 

จะเหลอือยูแ่ตห่นัง เอ็น กระดกูก็ตามท ีผลใดพงึบรรลไุดด้ว้ยเรีย่วแรงของบรุษุ 

ดว้ยความเพยีรของบรุษุ ดว้ยความบากบั่นของบรุษุ (ถา้)ไมบ่รรลผุลนัน้ ก็จักไม่ 

หยดุความเพยีรของบรุษุ’ 

  บคุคลผูเ้กยีจครา้น เกลือ่นกลน่ไปดว้ยบาปอกศุลธรรมทัง้หลายยอ่มอยูเ่ป็นทกุข ์

และท าประโยชนข์องตนทีย่ ิง่ใหญใ่หเ้สือ่มเสยีไป สว่นบคุคลผูป้รารภความเพยีร ผูส้งัด 

จากบาปอกศุลธรรมทัง้หลายยอ่มอยูเ่ป็นสขุ และท าประโยชนท์ีย่ ิง่ใหญข่องตนให ้

บรบิรูณ์ได ้การบรรลธุรรมทีเ่ลศิดว้ยธรรมอันเลว หามไีม ่แตก่ารบรรลธุรรมที ่

เลศิดว้ยธรรมอันเลศิ ยอ่มมไีด ้พรหมจรรยน์ี ้ผอ่งใสและน่าดืม่ พระศาสดาก็ยงัอยู่ 

เฉพาะหนา้ เพราะเหตนัุน้ เธอทัง้หลายจงปรารภความเพยีร เพือ่ถงึธรรมทีย่ังไมถ่งึ 

เพือ่บรรลธุรรมทีย่ังไมบ่รรล ุเพือ่ท าใหแ้จง้ธรรมทีย่งัไมท่ าใหแ้จง้โดยตัง้ใจวา่ ‘บรรพชา 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๓๙ } 



๔๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๑. นทิานสงัยตุ] 

๓. ทสพลวรรค ๓. อปุนสิสตูร 

ของเราทัง้หลายนี ้เป็นของไมต่ า่ทราม ไมเ่ป็นหมัน มผีล มกี าไร จักมแีกเ่รา 

ทัง้หลาย เราทัง้หลายบรโิภคจวีร บณิฑบาต เสนาสนะ และคลิานปัจจัยเภสชั- 

บรขิารของชนเหลา่ใด สกัการะของชนเหลา่นัน้ จักมผีลมาก มอีานสิงสม์าก เพราะ 

เราทัง้หลาย’ เธอทัง้หลายพงึส าเหนยีกดังพรรณนามาฉะนีแ้ล 

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคลผูพ้จิารณาเห็นประโยชนข์องตน สมควรแท ้เพือ่ทีจ่ะ 

ท ากจิของตนใหถ้งึพรอ้มดว้ยความไมป่ระมาท หรอืวา่บคุคลผูพ้จิารณาเห็นประโยชน์ 

ของผูอ้ืน่ สมควรแท ้เพือ่ทีจ่ะท ากจิของผูอ้ ืน่ใหถ้งึพรอ้มดว้ยความไมป่ระมาท หรอื 

บคุคลผูพ้จิารณาเห็นประโยชนทั์ง้ ๒ ฝ่าย สมควรแทท้ีจ่ะท ากจิของทัง้ ๒ ฝ่าย 

ใหถ้งึพรอ้มดว้ยความไมป่ระมาท” 

ทตุยิทสพลสตูรที ่๒ จบ 

 

๓. อปุนสิสตูร 

วา่ดว้ยธรรมทีอ่าศยักนั 

  [๒๓] พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่... เขตกรงุสาวตัถ ี

  “ภกิษุทัง้หลาย เราเมือ่รูเ้ห็น จงึกลา่วถงึความสิน้ไปแหง่อาสวะทัง้หลาย 

เราเมือ่ไมรู่เ้ห็น จงึไมก่ลา่วถงึความสิน้ไปแหง่อาสวะทัง้หลาย 

  เมือ่รูเ้ห็นอะไร ความสิน้ไปแหง่อาสวะทัง้หลายจงึม ีคอื เมือ่เรารูเ้ห็นอยา่งนีว้า่ 

  ‘รปูเป็นอยา่งนี ้ความเกดิขึน้แหง่รปูเป็นอยา่งนี ้ความดับแหง่รปูเป็นอยา่งนี้ 

  เวทนาเป็นอยา่งนี ้ฯลฯ 

  สญัญาเป็นอยา่งนี้ ฯลฯ 

  สงัขารเป็นอยา่งนี้ ฯลฯ 

  วญิญาณเป็นอยา่งนี้ ความเกดิขึน้แหง่วญิญาณเป็นอยา่งนี ้ความดับแหง่ 

วญิญาณเป็นอยา่งนี้’ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๔๐ } 



๔๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๑. นทิานสงัยตุ] 

๓. ทสพลวรรค ๓. อปุนสิสตูร 

  เราเมือ่รูเ้ห็นอยา่งนีแ้ล ความสิน้ไปแหง่อาสวะทัง้หลายจงึม ี

  เมือ่ธรรมเป็นทีส่ ิน้ไป๑ มอียู ่ขยญาณ(ญาณในธรรมเป็นทีส่ ิน้ไป) แมใ้ด ยอ่มม ี

เรากลา่ววา่ขยญาณแมนั้น้มทีีอ่าศัย มไิดก้ลา่ววา่ไมม่ทีีอ่าศัย อะไรเลา่เป็นทีอ่าศัย 

แหง่ขยญาณ สิง่นัน้ควรเรยีกวา่ ‘วมิตุต‘ิ๒ 

  เรากลา่ววา่แมว้มิตุตก็ิมทีีอ่าศัย มไิดก้ลา่ววา่ไมม่ทีีอ่าศัย อะไรเลา่เป็นทีอ่าศยั 

แหง่วมิตุต ิส ิง่นัน้ควรเรยีกวา่ ‘วริาคะ‘๓ 

  เรากลา่ววา่แมว้ริาคะก็มทีีอ่าศัย มไิดก้ลา่ววา่ไมม่ทีีอ่าศัย อะไรเลา่เป็นทีอ่าศยั 

แหง่วริาคะ สิง่นัน้ควรเรยีกวา่ ‘นพิพทิา‘๔ 

  เรากลา่ววา่แมน้พิพทิาก็มทีีอ่าศัย มไิดก้ลา่ววา่ไมม่ทีีอ่าศัย อะไรเลา่เป็นที ่

อาศัยแหง่นพิพทิา สิง่นัน้ควรเรยีกวา่ ‘ยถาภตูญาณทัสสนะ‘๕ 

  เรากลา่ววา่แมย้ถาภตูญาณทัสสนะก็มทีีอ่าศัย มไิดก้ลา่ววา่ไมม่ทีีอ่าศัย อะไร 

เลา่เป็นทีอ่าศัยแหง่ยถาภตูญาณทัสสนะ สิง่นัน้ควรเรยีกวา่ ‘สมาธ’ิ 

  เรากลา่ววา่แมส้มาธก็ิมทีีอ่าศัย มไิดก้ลา่ววา่ไมม่ทีีอ่าศัย อะไรเลา่เป็นทีอ่าศยั 

แหง่สมาธ ิส ิง่นัน้ควรเรยีกวา่ ‘สขุ’ 

  เรากลา่ววา่แมส้ขุก็มทีีอ่าศัย มไิดก้ลา่ววา่ไมม่ทีีอ่าศัย อะไรเลา่เป็นทีอ่าศัย 

แหง่สขุ สิง่นัน้ควรเรยีกวา่ ‘ปัสสทัธ‘ิ๖ 

  เรากลา่ววา่แมปั้สสทัธก็ิมทีีอ่าศัย มไิดก้ลา่ววา่ไมม่ทีีอ่าศัย อะไรเลา่เป็นที ่

อาศัยแหง่ปัสสทัธ ิส ิง่นัน้ควรเรยีกวา่ ‘ปีต’ิ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ธรรมเป็นทีส่ ิน้ไป ในทีน่ีห้มายถงึมรรคและผล (ส .น.ิอ. ๒/๒๓/๖๐-๖๑) 

๒ วมิตุต ิในทีน่ีห้มายถงึความหลุดพน้ดว้ยอรหัตตผล (ส .น.ิอ. ๒/๒๓/๖๑) 

๓ วริาคะ ในทีน่ีห้มายถงึมรรค คอื ธรรมเครือ่งก าจัดกเิลส (ส .น.ิอ. ๒/๒๓/๖๑) 

๔ นพิพทิา ในทีน่ีห้มายถงึนพิพทิาญาณ คอื ญาณทีพ่จิารณาเห็นสังขารวา่มโีทษจนเกดิความเบือ่หน่าย 

   (ส .น.ิอ. ๒/๒๓/๖๑) 

๕ ยถาภตูญาณทสัสนะ ในทีน่ีห้มายถงึญาณทีพ่จิารณาเห็นสังขารตามความเป็นจรงิ (ส .น.ิอ. ๒/๒๓/๖๒) 

๖ ปสัสทัธ ิคอืธรรมทีส่งบระงับความกระวนกระวาย อันเป็นปัจจัยแหง่ความสขุทีเ่ป็นเบือ้งตน้แหง่สมาธทิีแ่น่วแน่ 

   (ส .น.ิอ. ๒ /๒๓/๖๒) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๔๑ } 



๔๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๑. นทิานสงัยตุ] 

๓. ทสพลวรรค ๓. อปุนสิสตูร 

  เรากลา่ววา่แมปี้ตก็ิมทีีอ่าศัย มไิดก้ลา่ววา่ไมม่ทีีอ่าศัย อะไรเลา่เป็นทีอ่าศัย 

แหง่ปีต ิส ิง่นัน้ควรเรยีกวา่ ‘ปราโมทย’์ 

  เรากลา่ววา่แมป้ราโมทยก็์มทีีอ่าศัย มไิดก้ลา่ววา่ไมม่ทีีอ่าศัย อะไรเลา่เป็นที ่

อาศัยแหง่ปราโมทย ์สิง่นัน้ควรเรยีกวา่ ‘ศรัทธา’ 

  เรากลา่ววา่แมศ้รัทธาก็มทีีอ่าศัย มไิดก้ลา่ววา่ไมม่ทีีอ่าศัย อะไรเลา่เป็นที ่

อาศัยแหง่ศรัทธา สิง่นัน้ควรเรยีกวา่ ‘ทกุข’์ 

  เรากลา่ววา่แมท้กุขก็์มทีีอ่าศัย มไิดก้ลา่ววา่ไมม่ทีีอ่าศัย อะไรเลา่เป็นทีอ่าศัย 

แหง่ทกุข ์ส ิง่นัน้ควรเรยีกวา่ ‘ชาต’ิ 

  เรากลา่ววา่แมช้าตก็ิมทีีอ่าศัย มไิดก้ลา่ววา่ไมม่ทีีอ่าศัย อะไรเลา่เป็นทีอ่าศัย 

แหง่ชาต ิสิง่นัน้ควรเรยีกวา่ ‘ภพ’ 

  เรากลา่ววา่แมภ้พก็มทีีอ่าศัย มไิดก้ลา่ววา่ไมม่ทีีอ่าศัย อะไรเลา่เป็นทีอ่าศัย 

แหง่ภพ สิง่นัน้ควรเรยีกวา่ ‘อปุาทาน’ 

  เรากลา่ววา่แมอ้ปุาทานก็มทีีอ่าศัย มไิดก้ลา่ววา่ไมม่ทีีอ่าศัย อะไรเลา่เป็นที ่

อาศัยแหง่อปุาทาน สิง่นัน้ควรเรยีกวา่ ‘ตัณหา’ 

  เรากลา่ววา่แมต้ัณหาก็มทีีอ่าศัย มไิดก้ลา่ววา่ไมม่ทีีอ่าศัย อะไรเลา่เป็นที ่

อาศัยแหง่ตัณหา สิง่นัน้ควรเรยีกวา่ ‘เวทนา’ ฯลฯ 

  สิง่นัน้ควรเรยีกวา่ ‘ผัสสะ’ ... สิง่นัน้ควรเรยีกวา่ ‘สฬายตนะ’ ... สิง่นัน้ควร 

เรยีกวา่ ‘นามรปู’ ... สิง่นัน้ควรเรยีกวา่ ‘วญิญาณ’ ... สิง่นัน้ควรเรยีกวา่ ‘สงัขาร 

ทัง้หลาย’ 

  เรากลา่ววา่แมส้งัขารทัง้หลายก็มทีีอ่าศัย มไิดก้ลา่ววา่ไมม่ทีีอ่าศัย อะไรเลา่ 

เป็นทีอ่าศัยแหง่สงัขารทัง้หลาย สิง่นัน้ควรเรยีกวา่ ‘อวชิชา’ 

  ภกิษุทัง้หลาย เพราะเหตนุี ้สงัขารทัง้หลายมอีวชิชาเป็นทีอ่าศัย วญิญาณม ี

สงัขารเป็นทีอ่าศัย นามรูปมวีญิญาณเป็นทีอ่าศัย สฬายตนะมนีามรปูเป็นทีอ่าศัย 

ผัสสะมสีฬายตนะเป็นทีอ่าศัย เวทนามผัีสสะเป็นทีอ่าศัย ตัณหามเีวทนาเป็นทีอ่าศัย 

อปุาทานมตีัณหาเป็นทีอ่าศัย ภพมอีปุาทานเป็นทีอ่าศัย ชาตมิภีพเป็นทีอ่าศัย ทกุข ์

มชีาตเิป็นทีอ่าศัย ศรัทธามทีกุขเ์ป็นทีอ่าศัย ปราโมทยม์ศีรัทธาเป็นทีอ่าศัย ปีตมิ ี

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๔๒ } 



๔๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๑. นทิานสงัยตุ] 

๓. ทสพลวรรค ๔. อัญญตติถยิสตูร 

ปราโมทยเ์ป็นทีอ่าศัย ปัสสทัธมิปีีตเิป็นทีอ่าศัย สขุมปัีสสทัธเิป็นทีอ่าศัย สมาธ ิ

มสีขุเป็นทีอ่าศัย ยถาภตูญาณทัสสนะมสีมาธเิป็นทีอ่าศัย นพิพทิามยีถาภตู- 

ญาณทัสสนะเป็นทีอ่าศัย วริาคะมนีพิพทิาเป็นทีอ่าศัย วมิตุตมิวีริาคะเป็นทีอ่าศัย 

ขยญาณมวีมิตุตเิป็นทีอ่าศัย 

  เมือ่ฝนเม็ดใหญต่กบนยอดภเูขา น ้านัน้ไหลไปตามทีลุ่ม่ ท าใหซ้อกเขา ล าธาร 

และหว้ยเต็มเป่ียม ซอกเขา ล าธารและหว้ยทัง้หลายเต็มเป่ียมแลว้ ท าหนองน ้าใหเ้ต็ม 

หนองน ้าเต็มเป่ียมแลว้ ท าบงึใหเ้ต็ม บงึเต็มแลว้ ท าแมน่ ้านอ้ยใหเ้ต็ม แมน่ ้านอ้ย 

เต็มแลว้ ท าแมน่ ้าใหญใ่หเ้ต็ม แมน่ ้าใหญเ่ต็มแลว้ ก็ท ามหาสมทุรใหเ้ต็ม แมฉั้นใด 

  ภกิษุทัง้หลาย สงัขารทัง้หลายมอีวชิชาเป็นทีอ่าศยั วญิญาณมสีงัขารเป็นที ่

อาศัย นามรปูมวีญิญาณเป็นทีอ่าศัย สฬายตนะมนีามรปูเป็นทีอ่าศัย ผัสสะม ี

สฬายตนะเป็นทีอ่าศัย เวทนามผัีสสะเป็นทีอ่าศัย ตณัหามเีวทนาเป็นทีอ่าศัย 

อปุาทานมตีัณหาเป็นทีอ่าศัย ภพมอีปุาทานเป็นทีอ่าศัย ชาตมิภีพเป็นทีอ่าศัย ทกุข ์

มชีาตเิป็นทีอ่าศัย ศรัทธามทีกุขเ์ป็นทีอ่าศัย ปราโมทยม์ศีรัทธาเป็นทีอ่าศัย ปีตมิ ี

ปราโมทยเ์ป็นทีอ่าศัย ปัสสทัธมิปีีตเิป็นทีอ่าศัย สขุมปัีสสทัธเิป็นทีอ่าศัย สมาธมิสีขุ 

เป็นทีอ่าศัย ยถาภตูญาณทัสสนะมสีมาธเิป็นทีอ่าศยั นพิพทิามยีถาภตูญาณทัสสนะ 

เป็นทีอ่าศัย วริาคะมนีพิพทิาเป็นทีอ่าศัย วมิตุตมิวีริาคะเป็นทีอ่าศัย ขยญาณม ี

วมิตุตเิป็นทีอ่าศัย ฉันนัน้เหมอืนกัน 

อปุนสิสตูรที ่๓ จบ 

 

๔. อญัญตติถยิสูตร 

วา่ดว้ยอญัเดยีรถยี ์

  [๒๔] พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเวฬวุนั ... เขตกรงุราชคฤห ์

  ครัน้ในเวลาเชา้ ท่านพระสารบีตุรครองอันตรวาสก ถอืบาตรและจวีรเขา้ไป 

บณิฑบาตยังกรงุราชคฤห ์ไดม้คีวามคดิดังนีว้า่ “การเทีย่วไปบณิฑบาตยังกรงุ 

ราชคฤหย์ังเชา้นัก ทางทีด่ ีเราพงึเขา้ไปยังอารามของพวกอัญเดยีรถยีป์รพิาชกเถดิ” 

  ครัง้นัน้แล ทา่นพระสารบีตุรไดเ้ขา้ไปยังอารามของพวกอัญเดยีรถยีป์รพิาชก 

ไดส้นทนาปราศรัยพอเป็นทีบ่ันเทงิใจ พอเป็นทีร่ะลกึถงึกันกับพวกอัญเดยีรถยี ์

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๔๓ } 



๔๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๑. นทิานสงัยตุ] 

๓. ทสพลวรรค ๔. อัญญตติถยิสตูร 

ปรพิาชกนัน้ แลว้น่ัง ณ ทีส่มควร พวกอัญเดยีรถยีป์รพิาชกนัน้ ไดก้ลา่วกับทา่น 

พระสารบีตุรดังนีว้า่ 

  “ทา่นพระสารบีตุร มสีมณพราหมณ์ฝ่ายกรรมวาทะพวกหนึง่บัญญัตวิา่ ทกุข ์

เป็นสิง่ทีต่นกระท าเอง อนึง่ สมณพราหมณ์ฝ่ายกรรมวาทะพวกหนึง่บัญญัตวิา่ ทกุข ์

เป็นสิง่ทีค่นอืน่กระท าให ้สมณพราหมณ์ฝ่ายกรรมวาทะพวกหนึง่บัญญัตวิา่ ทุกข ์

เป็นสิง่ทีต่นกระท าเองดว้ย และเป็นสิง่ทีค่นอืน่กระท าใหด้ว้ย อนึง่ สมณพราหมณ์ 

ฝ่ายกรรมวาทะพวกหนึง่บัญญัตวิา่ ทกุขเ์กดิขึน้เพราะอาศัยเหตทุีต่นกระท าเองก็มใิช ่

และคนอืน่กระท าใหก็้มใิช ่

  ทา่นพระสารบีตุร ก็ในวาทะเหลา่นี ้พระสมณโคดมตรัสไวอ้ยา่งไร ตรัสบอก 

ไวอ้ยา่งไร และพวกขา้พเจา้จะตอบอยา่งไร จงึจะชือ่วา่พดูตรงตามทีพ่ระสมณโคดม 

ตรัสไว ้ไมช่ือ่วา่กลา่วตูพ่ระสมณโคดมดว้ยค าเท็จ ชือ่วา่กลา่วแกอ้ยา่งสมเหตสุมผล 

ทัง้ไมม่กีารคลอ้ยตามค าเชน่นัน้ทีจ่ะเป็นเหตใุหถ้กูต าหนไิด”้ 

  “ทา่นทัง้หลาย พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ ‘ทกุขเ์ป็นสภาวะทีอ่าศัยปัจจัยเกดิขึน้ 

อาศัยปัจจัยอะไร คอือาศยัผัสสะ บคุคลผูก้ลา่วถอ้ยค าเชน่นี ้จงึชือ่วา่เป็นผูพ้ดูตรงตาม 

ทีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสไว ้ไมช่ือ่วา่กลา่วตูพ่ระผูม้พีระภาคดว้ยค าเท็จ ชือ่วา่กลา่วแก ้

อยา่งสมเหตสุมผลทัง้ไมม่กีารคลอ้ยตามค าเชน่นัน้ทีจ่ะเป็นเหตใุหถ้กูต าหนไิด ้

  ทา่นทัง้หลาย ในวาทะทัง้ ๔ นัน้ ทกุขท์ีพ่วกสมณพราหมณ์ฝ่ายกรรมวาทะ 

บัญญัตวิา่ เป็นสิง่ทีต่นกระท าเอง ก็เกดิขึน้เพราะผัสสะเป็นปัจจัย ทกุขท์ีพ่วกสมณ- 

พราหมณ์ฝ่ายกรรมวาทะบัญญัตวิา่ เป็นสิง่ทีค่นอืน่กระท าให ้ก็เกดิขึน้เพราะผัสสะ 

เป็นปัจจัย ทกุขท์ีพ่วกสมณพราหมณ์ฝ่ายกรรมวาทะบัญญัตวิา่ เป็นสิง่ทีต่นกระท า 

เองดว้ย และเป็นสิง่ทีค่นอืน่กระท าใหด้ว้ย ก็เกดิขึน้เพราะผัสสะเป็นปัจจัย ทกุขท์ี ่

พวกสมณพราหมณ์ฝ่ายกรรมวาทะบัญญัตวิา่ เกดิขึน้เพราะอาศัยเหตทุีต่นกระท าเอง 

ก็มใิช ่และคนอืน่กระท าใหก็้มใิช ่ก็เกดิขึน้เพราะผัสสะเป็นปัจจัย 

  ทา่นทัง้หลาย ในวาทะทัง้ ๔ นัน้ เป็นไปไมไ่ดเ้ลยทีพ่วกสมณพราหมณ์ฝ่าย 

กรรมวาทะบัญญัตวิา่ ทกุขเ์ป็นสิง่ทีต่นกระท าเอง จะเสวยทกุขเ์วน้จากผัสสะ 

เป็นไปไมไ่ดเ้ลยทีพ่วกสมณพราหมณ์ฝ่ายกรรมวาทะบัญญัตวิา่ ทกุขเ์ป็นสิง่ทีค่นอืน่ 

กระท าให ้จะเสวยทกุขเ์วน้จากผัสสะ เป็นไปไมไ่ดเ้ลยทีพ่วกสมณพราหมณ์ฝ่าย 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๔๔ } 



๔๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๑. นทิานสงัยตุ] 

๓. ทสพลวรรค ๔. อัญญตติถยิสตูร 

กรรมวาทะบัญญัตวิา่ ทกุขเ์ป็นสิง่ทีต่นกระท าเองดว้ย และเป็นสิง่ทีค่นอืน่กระท าให ้

ดว้ย จะเสวยทกุขเ์วน้จากผัสสะ เป็นไปไมไ่ดเ้ลยทีพ่วกสมณพราหมณ์ฝ่ายกรรมวาทะ 

บัญญัตวิา่ ทกุขเ์กดิขึน้เพราะอาศัยเหตทุีต่นกระท าเองก็มใิช ่และคนอืน่กระท าใหก็้ 

มใิช ่จะเสวยทกุขเ์วน้จากผัสสะ” 

  ทา่นพระอานนทไ์ดฟั้งทา่นพระสารบีตุรสนทนาปราศรัยกับพวกอัญเดยีรถยี ์

ปรพิาชกเหลา่นัน้ ครัง้นัน้ ทา่นพระอานนทเ์ทีย่วไปบณิฑบาตยังกรงุราชคฤห ์

กลับจากบณิฑบาต หลังจากฉันภัตตาหารเสร็จแลว้ เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึ 

ทีป่ระทับ ถวายอภวิาทแลว้น่ัง ณ ทีส่มควร ครัน้แลว้ ไดก้ราบทลูค าสนทนา 

ทัง้หมดของทา่นพระสารบีตุรกับพวกอัญเดยีรถยีป์รพิาชกนัน้แดพ่ระผูม้พีระภาค 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ดลีะ ดลีะ อานนท ์ตามทีส่ารบีตุรพยากรณ์นัน้ 

ชือ่วา่พงึพยากรณ์โดยชอบ เรากลา่ววา่ ทกุขเ์ป็นสภาวะทีอ่าศัยปัจจัยเกดิขึน้ อาศัย 

ปัจจัยอะไร คอือาศัยผัสสะ บคุคลผูก้ลา่วถอ้ยค าเชน่นี ้จงึชือ่วา่เป็นผูพ้ดูตรง 

ตามทีเ่รากลา่วไว ้ไมช่ือ่วา่กลา่วตูเ่ราดว้ยค าเท็จ ชือ่วา่กลา่วแกอ้ยา่งสมเหตสุมผล 

ทัง้ไมม่กีารคลอ้ยตามค าเชน่นัน้ทีจ่ะเป็นเหตใุหถ้กูต าหนไิด ้

  ในวาทะทัง้ ๔ นัน้ ทกุขท์ีพ่วกสมณพราหมณ์ฝ่ายกรรมวาทะบัญญัตวิา่ เป็น 

สิง่ทีต่นกระท าเอง ก็เกดิขึน้เพราะผัสสะเป็นปัจจัย ฯลฯ ทกุขท์ีพ่วกสมณพราหมณ์ 

ฝ่ายกรรมวาทะบัญญัตวิา่ เกดิขึน้เพราะอาศัยเหตทุีต่นกระท าเองก็มใิช ่และคนอืน่ 

กระท าใหก็้มใิช ่ก็เกดิขึน้เพราะผัสสะเป็นปัจจัย 

  ในวาทะทัง้ ๔ นัน้ เป็นไปไมไ่ดเ้ลยทีพ่วกสมณพราหมณ์ฝ่ายกรรมวาทะ 

บัญญัตวิา่ ทกุขเ์ป็นสิง่ทีต่นกระท าเอง จะเสวยทกุขเ์วน้จากผัสสะ ฯลฯ เป็นไป 

ไมไ่ดท้ีพ่วกสมณพราหมณ์ฝ่ายกรรมวาทะบัญญัตวิา่ ทกุขเ์กดิขึน้เพราะอาศัยเหตทุี ่

ตนกระท าเองก็มใิช ่และคนอืน่กระท าใหก็้มใิช ่จะเสวยทกุขเ์วน้จากผัสสะ 

  สมัยหนึง่ เราอยูท่ีเ่วฬวุนั สถานทีใ่หเ้หยือ่กระแต เขตกรงุราชคฤหน์ีแ้หละ 

ครัน้ในเวลาเชา้ เราครองอันตรวาสก ถอืบาตรและจวีรเขา้ไปบณิฑบาตยังกรงุ 

ราชคฤห ์อานนท ์เราไดม้คีวามคดิดังนีว้า่ ‘การเทีย่วไปบณิฑบาตยังกรงุราชคฤห ์

ยังเชา้นัก ทางทีด่ ีเราพงึเขา้ไปยังอารามของพวกอัญเดยีรถยีป์รพิาชกเถดิ’ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๔๕ } 



๔๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๑. นทิานสงัยตุ] 

๓. ทสพลวรรค ๔. อัญญตติถยิสตูร 

  ครัง้นัน้ เราไดเ้ขา้ไปยังอารามของพวกอัญเดยีรถยีป์รพิาชก ไดส้นทนาปราศรัย 

พอเป็นทีบ่ันเทงิใจ พอเป็นทีร่ะลกึถงึกันกับพวกอัญเดยีรถยีป์รพิาชก แลว้น่ัง ณ ที ่

สมควร พวกอัญเดยีรถยีป์รพิาชกไดก้ลา่วค านีก้ับเราวา่ 

  “ทา่นพระโคดม สมณพราหมณ์ฝ่ายกรรมวาทะพวกหนึง่บัญญัตวิา่ ทกุขเ์ป็น 

สิง่ทีต่นกระท าเอง อนึง่ สมณพราหมณ์ฝ่ายกรรมวาทะพวกหนึง่บัญญัตวิา่ ทกุขเ์ป็น 

สิง่ทีค่นอืน่กระท าให ้สมณพราหมณ์ฝ่ายกรรมวาทะพวกหนึง่บัญญัตวิา่ ทกุขเ์ป็น 

สิง่ทีต่นกระท าเองดว้ย และเป็นสิง่ทีค่นอืน่กระท าใหด้ว้ย อนึง่ สมณพราหมณ์ฝ่าย 

กรรมวาทะพวกหนึง่บัญญัตวิา่ ทกุขเ์กดิขึน้เพราะอาศัยเหตทุีต่นกระท าเองก็มใิช ่

และคนอืน่กระท าใหก็้มใิช ่

  ก็ในวาทะเหลา่นี ้ทา่นพระโคดมตรัสไวอ้ยา่งไร ตรัสบอกไวอ้ยา่งไร และพวก 

ขา้พเจา้จะตอบวา่อยา่งไร จงึจะชือ่วา่พดูตรงตามทีพ่ระโคดมตรัสไว ้ไมช่ือ่วา่กลา่วตู ่

ทา่นพระโคดมดว้ยค าเท็จ ชือ่วา่กลา่วแกอ้ยา่งสมเหตสุมผล ทัง้ไมม่กีารคลอ้ยตาม 

ค าเชน่นัน้ทีจ่ะเป็นเหตใุหถ้กูต าหนไิด”้ 

  อานนท ์เมือ่อัญเดยีรถยีป์รพิาชกกลา่วอยา่งนีแ้ลว้ เราไดก้ลา่ววา่ ‘ทา่น 

ทัง้หลาย เรากลา่ววา่ ทกุขเ์ป็นสภาวะทีอ่าศัยปัจจัยเกดิขึน้ อาศัยปัจจัยอะไร คอื 

อาศัยผัสสะ บคุคลผูก้ลา่วถอ้ยค าเชน่นี ้จงึชือ่วา่เป็นผูพ้ดูตรงตามทีเ่รากลา่วไว ้

ไมช่ือ่วา่กลา่วตูเ่ราดว้ยค าเท็จ ชือ่วา่กลา่วแกอ้ยา่งสมเหตสุมผล ทัง้ไมม่กีารคลอ้ยตาม 

ค าเชน่นัน้ทีจ่ะเป็นเหตใุหถ้กูต าหนไิด’้ 

  ทา่นทัง้หลาย ในวาทะทัง้ ๔ นัน้ ทกุขท์ีพ่วกสมณพราหมณ์ฝ่ายกรรม- 

วาทะบัญญัตวิา่ เป็นสิง่ทีต่นกระท าเอง ก็เกดิขึน้เพราะผัสสะเป็นปัจจัย ทกุขท์ี ่

พวกสมณพราหมณ์ฝ่ายกรรมวาทะบัญญัตวิา่ เป็นสิง่ทีค่นอืน่กระท าให ้ก็เกดิขึน้ 

เพราะผัสสะเป็นปัจจัย ทกุขท์ีพ่วกสมณพราหมณ์ฝ่ายกรรมวาทะบัญญัตวิา่ เป็นสิง่ 

ทีต่นกระท าเองดว้ย และเป็นสิง่ทีค่นอืน่กระท าใหด้ว้ย ก็เกดิขึน้เพราะผัสสะเป็น 

ปัจจัย ทกุขท์ีพ่วกสมณพราหมณ์ฝ่ายกรรมวาทะบัญญัตวิา่ เกดิขึน้เพราะอาศัย 

เหตทุีต่นกระท าเองก็มใิช ่และคนอืน่กระท าใหก็้ไมใ่ช ่ก็เกดิขึน้เพราะผัสสะเป็นปัจจัย 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๔๖ } 



๔๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๑. นทิานสงัยตุ] 

๓. ทสพลวรรค ๔. อัญญตติถยิสตูร 

  ทา่นทัง้หลาย ในวาทะทัง้ ๔ นัน้ เป็นไปไมไ่ดท้ีพ่วกสมณพราหมณ์ฝ่าย 

กรรมวาทะบัญญัตวิา่ ทกุขเ์ป็นสิง่ทีต่นกระท าเอง จะเสวยทกุขเ์วน้จากผัสสะ ฯลฯ 

พวกสมณพราหมณ์ฝ่ายกรรมวาทะ ฯลฯ พวกสมณพราหมณ์ฝ่ายกรรมวาทะ ฯลฯ 

พวกสมณพราหมณ์ฝ่ายกรรมวาทะบัญญัตวิา่ ทกุขท์ีเ่กดิขึน้เพราะอาศัยเหตทุีต่น 

กระท าเองก็มใิช ่และคนอืน่กระท าใหก็้มใิช ่จะเสวยทกุขเ์วน้จากผัสสะ 

  “พระพทุธเจา้ขา้ น่าอัศจรรยจ์รงิ ไมเ่คยปรากฏ ทีเ่นือ้ความทัง้หมด พระผูม้ ี

พระภาคตรัสไวด้ว้ยบท ๆ เดยีว พงึมหีรอื ทีเ่นือ้ความเหมอืนอยา่งนี ้เมือ่พระองค ์

ตรัสโดยพสิดาร จะเป็นเนือ้ความทีล่กึซึง้ดว้ย จะเป็นกระแสความทีล่กึซึง้ดว้ย” 

  “อานนท ์ถา้เชน่นัน้ เนือ้ความในเรือ่งนีจ้งปรากฏชดัแกเ่ธอเองเถดิ” 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ถา้ใคร ๆ พงึถามขา้พระองคอ์ยา่งนีว้า่ ‘ทา่นอานนท ์

ชราและมรณะมอีะไรเป็นเหต ุมอีะไรเป็นเหตเุกดิ มอีะไรเป็นก าเนดิ มอีะไรเป็น 

แดนเกดิ’ ขา้พระองคถ์กูถามอยา่งนี ้พงึตอบอยา่งนีว้า่ ‘ทา่นทัง้หลาย ชราและ 

มรณะ มชีาตเิป็นเหต ุมชีาตเิป็นเหตเุกดิ มชีาตเิป็นก าเนดิ มชีาตเิป็นแดนเกดิ’ 

ขา้พระองคถ์กูถามอยา่งนี ้ตอบอยา่งนี ้พระพทุธเจา้ขา้’ 

  ถา้ใคร ๆ พงึถามขา้พระองคอ์ยา่งนีว้า่ ‘ทา่นพระอานนท ์ชาตมิอีะไรเป็นเหต ุ

มอีะไรเป็นเหตเุกดิ มอีะไรเป็นก าเนดิ มอีะไรเป็นแดนเกดิ’ ขา้พระองคถ์กูถามอยา่งนี้ 

พงึตอบอยา่งนีว้า่ ‘ทา่นทัง้หลาย ชาตมิภีพเป็นเหต ุมภีพเป็นเหตเุกดิ มภีพเป็นก าเนดิ 

มภีพเป็นแดนเกดิ’ ขา้พระองคถ์กูถามอยา่งนี ้พงึตอบอยา่งนี ้พระพทุธเจา้ขา้’ 

  ‘ถา้ใคร ๆ พงึถามขา้พระองคอ์ยา่งนีว้า่ ‘ทา่นอานนท ์ภพมอีะไรเป็นเหต ุ

มอีะไรเป็นเหตเุกดิ มอีะไรเป็นก าเนดิ มอีะไรเป็นแดนเกดิ’ ขา้พระองคถ์กูถามอยา่งนี้ 

พงึตอบอยา่งนีว้า่ ‘ทา่นทัง้หลาย ภพมอีปุาทานเป็นเหต ุมอีปุาทานเป็นเหตเุกดิ 

มอีปุาทานเป็นก าเนดิ มอีปุาทานเป็นแดนเกดิ’ ขา้พระองคถ์กูถามอยา่งนี ้พงึตอบ 

อยา่งนี ้พระพทุธเจา้ขา้’ 

  ถา้ใคร ๆ พงึถามขา้พระองคอ์ยา่งนีว้า่ ‘ทา่นอานนท ์อปุาทาน ฯลฯ ตัณหา 

ฯลฯ เวทนา ฯลฯ ผัสสะมอีะไรเป็นเหต ุมอีะไรเป็นเหตเุกดิ มอีะไรเป็นก าเนดิ 

มอีะไรเป็นแดนเกดิ’ ขา้พระองคถ์กูถามอยา่งนี ้พงึตอบอยา่งนีว้า่ ‘ทา่นทัง้หลาย 

ผัสสะมสีฬายตนะเป็นเหต ุมสีฬายตนะเป็นเหตเุกดิ มสีฬายตนะเป็นก าเนดิ มสีฬายตนะ 
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๔๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๑. นทิานสงัยตุ] 

๓. ทสพลวรรค ๕. ภมูชิสตูร 

เป็นแดนเกดิ’ ขา้พระองคถ์กูถามอยา่งนี ้พงึตอบอยา่งนีว้า่ ‘ทา่นทัง้หลาย ก็เพราะ 

ผัสสายตนะทัง้ ๖ นัน้ ดับไปไมเ่หลอืดว้ยวริาคะ ผัสสะจงึดับ เพราะผัสสะดับ เวทนา 

จงึดับ เพราะเวทนาดับ ตัณหาจงึดับ เพราะตัณหาดับ อปุาทานจงึดับ เพราะ 

อปุาทานดับ ภพจงึดับ เพราะภพดับ ชาตจิงึดับ เพราะชาตดิับ ชรา มรณะ โสกะ 

ปรเิทวะ ทกุข ์โทมนัส และอปุายาสจงึดับ ความดับแหง่กองทกุขทั์ง้มวลนี ้มไีดด้ว้ย 

ประการฉะนี’้ 

  ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองคถ์กูถามอยา่งนี ้พงึตอบดังกลา่วมานีแ้ล” 

อญัญตติถยิสตูรที ่๔ จบ 

 

๕. ภมูชิสตูร 

วา่ดว้ยพระภมูชิะ 

  [๒๕] พระผูม้ภีาคประทับอยู ่... เขตกรงุสาวตัถ ี

  ครัง้นัน้ ทา่นพระภมูชิะออกจากทีห่ลกีเรน้ในเวลาเย็น เขา้ไปหาทา่นพระ- 

สารบีตุรถงึทีอ่ยู ่ไดส้นทนาปราศรัยพอเป็นทีบ่ันเทงิใจ พอเป็นทีร่ะลกึถงึกันกบัทา่น 

พระสารบีตุรแลว้น่ัง ณ ทีส่มควร ครัน้แลว้ ทา่นพระภมูชิะไดถ้ามทา่นพระสารบีตุร 

ดังนีว้า่ 

  “ทา่นพระสารบีตุร สมณพราหมณ์ฝ่ายกรรมวาทะพวกหนึง่บัญญัตวิา่ สขุและ 

ทกุขเ์ป็นสิง่ทีต่นกระท าเอง 

  สมณพราหมณ์ฝ่ายกรรมวาทะพวกหนึง่บัญญัตวิา่ สขุและทกุขเ์ป็นสิง่ทีค่นอืน่ 

กระท าให ้

  สมณพราหมณ์ฝ่ายกรรมวาทะพวกหนึง่บัญญัตวิา่ สขุและทกุขเ์ป็นสิง่ทีต่น 

กระท าเองดว้ย และเป็นสิง่ทีค่นอืน่กระท าใหด้ว้ย 

  สมณพราหมณ์ฝ่ายกรรมวาทะพวกหนึง่บัญญัตวิา่ สขุและทกุขเ์กดิขึน้เพราะ 

อาศัยเหตทุีต่นกระท าเองก็มใิช ่และคนอืน่กระท าใหก็้มใิช ่
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๔๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๑. นทิานสงัยตุ] 

๓. ทสพลวรรค ๕. ภมูชิสตูร 

  ในวาทะเหลา่นี้ พระผูม้พีระภาคของเราทัง้หลาย ตรัสไวอ้ยา่งไร ตรัสบอกไว ้

อยา่งไร และเราทัง้หลายจะตอบอยา่งไร จงึจะชือ่วา่พดูตรงตามทีพ่ระผูม้พีระภาค 

ตรัสไว ้ไมช่ือ่วา่กลา่วตูพ่ระผูม้พีระภาคดว้ยค าเท็จ ชือ่วา่กลา่วแกอ้ยา่งสมเหตสุมผล 

ทัง้ไมม่กีารคลอ้ยตามค าเชน่นัน้ทีจ่ะเป็นเหตใุหถ้กูต าหนไิด”้ 

  “ทา่นผูม้อีาย ุพระผูม้พีระภาคตรัสวา่ สขุและทกุขเ์ป็นสภาวะทีอ่าศัยปัจจัย 

เกดิขึน้ อาศัยปัจจัยอะไร คอือาศัยผัสสะ บคุคลผูก้ลา่วถอ้ยค าเชน่นี ้จงึชือ่วา่เป็น 

ผูพ้ดูตรงตามทีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสไว ้ไมช่ือ่วา่กลา่วตูพ่ระผูม้พีระภาคดว้ยค าเท็จ 

ชือ่วา่กลา่วแกอ้ยา่งสมเหตสุมผล ทัง้ไมม่กีารคลอ้ยตามค าเชน่นัน้ทีจ่ะเป็นเหตใุหถ้กู 

ต าหนไิด ้

  ในวาทะทัง้ ๔ นัน้ สขุและทกุขท์ีพ่วกสมณพราหมณฝ่์ายกรรมวาทะบัญญัตวิา่ 

เป็นสิง่ทีต่นกระท าเอง ก็เกดิขึน้เพราะผัสสะเป็นปัจจัย สขุและทกุขท์ีพ่วกสมณพราหมณ์ 

ฝ่ายกรรมวาทะ ฯลฯ สขุและทกุขท์ีพ่วกสมณพราหมณ์ฝ่ายกรรมวาทะ ฯลฯ สขุ 

และทกุขท์ีพ่วกสมณพราหมณ์ฝ่ายกรรมวาทะบัญญัตวิา่ เกดิขึน้เพราะอาศัยเหตทุี ่

ตนกระท าเองก็มใิช ่และคนอืน่กระท าใหก็้มใิช ่ก็เกดิขึน้เพราะผัสสะเป็นปัจจัย 

  ในวาทะทัง้ ๔ นัน้ เป็นไปไมไ่ดท้ีพ่วกสมณพราหมณ์ฝ่ายกรรมวาทะบัญญัตวิา่ 

สขุและทกุขเ์ป็นสิง่ทีต่นกระท าเอง จะเสวยสขุและทกุขเ์วน้จากผัสสะ เป็นไปไมไ่ดท้ี ่

พวกสมณพราหมณ์ฝ่ายกรรมวาทะ ฯลฯ เป็นไปไมไ่ดท้ีพ่วกสมณพราหมณ์ฝ่าย 

กรรมวาทะบัญญัตวิา่ สขุและทกุขเ์กดิขึน้เพราะอาศยัเหตทุีต่นกระท าเองก็มใิช ่และ 

คนอืน่กระท าใหก็้มใิช ่จะเสวยสขุและทกุขเ์วน้จากผัสสะ” 

  ทา่นพระอานนทไ์ดฟั้งการสนทนาปราศรัยของทา่นพระสารบีตุรกับทา่น 

พระภมูชิะแลว้ ล าดับนัน้ ทา่นพระอานนทจ์งึเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ 

ถวายอภวิาทแลว้น่ัง ณ ทีส่มควร ครัน้แลว้ ไดก้ราบทลูค าสนทนาทัง้หมดของ 

ทา่นพระสารบีตุรกับทา่นพระภมูชิะแดพ่ระผูม้พีระภาค 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ดลีะ ดลีะ อานนท ์ตามทีส่ารบีตุรพยากรณ์นัน้ชือ่วา่ 

พงึพยากรณ์โดยชอบ เรากลา่ววา่ สขุและทกุขเ์ป็นสภาวะทีอ่าศัยปัจจัยเกดิขึน้ อาศัย 
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๕๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๑. นทิานสงัยตุ] 

๓. ทสพลวรรค ๕. ภมูชิสตูร 

ปัจจัยอะไร คอือาศัยผัสสะ บคุคลผูก้ลา่วถอ้ยค าเชน่นี ้จงึชือ่วา่เป็นผูพ้ดูตรงตามที ่

เรากลา่วไว ้ไมช่ือ่วา่กลา่วตูเ่ราดว้ยค าเท็จ ชือ่วา่กลา่วแกอ้ยา่งสมเหตสุมผล ทัง้ไมม่ ี

การคลอ้ยตามค าเชน่นัน้ทีจ่ะเป็นเหตใุหถ้กูต าหนไิด ้

  ในวาทะทัง้ ๔ นัน้ สขุและทกุขท์ีพ่วกสมณพราหมณฝ่์ายกรรมวาทะบัญญัตวิา่ 

เป็นสิง่ทีต่นกระท าเอง ก็เกดิขึน้เพราะผัสสะเป็นปัจจัย สมณพราหมณ์ฝ่ายกรรมวาทะ 

ฯลฯ สมณพราหมณ์ฝ่ายกรรมวาทะ ฯลฯ สขุและทกุขท์ีพ่วกสมณพราหมณ์ฝ่าย 

กรรมวาทะบัญญัตวิา่ เกดิขึน้เพราะอาศัยเหตทุีต่นกระท าเองก็มใิช ่ทีค่นอืน่กระท าให ้

ก็มใิชนั่น้ ก็เกดิขึน้เพราะผัสสะเป็นปัจจัย 

  ในวาทะทัง้ ๔ นัน้ เป็นไปไมไ่ดท้ีพ่วกสมณพราหมณ์ฝ่ายกรรมวาทะบัญญัตวิา่ 

สขุและทกุขเ์ป็นสิง่ทีต่นกระท าเอง จะเสวยสขุและทกุขเ์วน้จากผัสสะ สมณพราหมณ์ 

ฝ่ายกรรมวาทะ ฯลฯ สมณพราหมณ์ฝ่ายกรรมวาทะ ฯลฯ สมณพราหมณ์ฝ่าย 

กรรมวาทะบัญญัตวิา่ สขุและทกุขเ์กดิขึน้เพราะอาศยัเหตทุีต่นกระท าเองก็มใิช ่และ 

คนอืน่กระท าใหก็้มใิช ่จะเสวยสขุและทกุขเ์วน้จากผัสสะ 

  เมือ่กายมอียู ่สขุและทกุขท์ีเ่ป็นไปในภายใน จงึเกดิขึน้ เพราะความจงใจทางกาย 

เป็นเหต ุหรอืวา่เมือ่วาจามอียู ่สขุและทกุขท์ีเ่ป็นไปในภายใน จงึเกดิขึน้ เพราะความ 

จงใจทางวาจาเป็นเหต ุหรอืวา่เมือ่ใจมอียู ่สขุและทกุขท์ีเ่ป็นไปในภายใน จงึเกดิขึน้ 

เพราะความจงใจทางใจเป็นเหต ุและเพราะอวชิชาเป็นปัจจัยดว้ย 

  บคุคลปรงุแตง่กายสงัขาร ซึง่เป็นปัจจัยใหส้ขุและทกุขท์ีเ่ป็นไปในภายในเกดิ 

ขึน้ดว้ยตนเองบา้ง ปรงุแตง่กายสงัขาร ซึง่เป็นปัจจัยใหส้ขุและทกุขท์ีเ่ป็นไปใน 

ภายในเกดิขึน้เพราะคนอืน่บา้ง บคุคลรูส้กึตัวอยู ่ปรงุแตง่กายสงัขาร ซึง่เป็นปัจจัย 

ใหส้ขุและทกุขท์ีเ่ป็นไปในภายในเกดิขึน้บา้ง ไมรู่ส้กึตัวอยู ่ปรงุแตง่กายสงัขาร 

ซึง่เป็นปัจจัยใหส้ขุและทกุขท์ีเ่ป็นไปในภายในเกดิขึน้บา้ง 

  บคุคลปรงุแตง่วจสีงัขาร ซึง่เป็นปัจจัยใหส้ขุและทกุขท์ีเ่ป็นไปในภายในเกดิขึน้ 

ดว้ยตนเองบา้ง ปรงุแตง่วจสีงัขาร ซึง่เป็นปัจจัยใหส้ขุและทกุขท์ีเ่ป็นไปในภายใน 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๕๐ } 



๕๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๑. นทิานสงัยตุ] 

๓. ทสพลวรรค ๖. อปุวาณสตูร 

เกดิขึน้เพราะคนอืน่บา้ง บคุคลรูส้กึตัวอยู ่ฯลฯ บา้ง ไมรู่ส้กึตัวอยู ่ปรงุแตง่วจ-ี 

สงัขาร ซึง่เป็นปัจจัยใหส้ขุและทกุขท์ีเ่ป็นไปในภายในเกดิขึน้บา้ง 

  บคุคลปรงุแตง่มโนสงัขาร ซึง่เป็นปัจจัยใหส้ขุและทกุขท์ีเ่ป็นไปในภายในเกดิขึน้ 

ดว้ยตนเองบา้ง ปรงุแตง่มโนสงัขาร ซึง่เป็นปัจจัยใหส้ขุและทกุขท์ีเ่ป็นไปในภายใน 

เกดิขึน้เพราะคนอืน่บา้ง บคุคลรูส้กึตัวอยู ่ฯลฯ บา้ง ไมรู่ส้กึตัวอยู ่ปรงุแตง่มโน- 

สงัขาร ซึง่เป็นปัจจัยใหส้ขุและทกุขท์ีเ่ป็นไปในภายในเกดิขึน้บา้ง 

  อานนท ์อวชิชาแทรกอยูแ่ลว้ในธรรมเหลา่นี ้เพราะอวชิชานัน้แหละดับไปไม่ 

เหลอืดว้ยวริาคะ กายซึง่เป็นปัจจัยใหส้ขุและทกุขท์ีเ่ป็นไปในภายในเกดิขึน้นัน้ จงึไมม่ ี

วาจาซึง่เป็นปัจจัยใหส้ขุและทกุขท์ีเ่ป็นไปในภายในเกดิขึน้นัน้ จงึไมม่ ีมโนซึง่เป็น 

ปัจจัยใหส้ขุและทกุขท์ีเ่ป็นไปในภายในเกดิขึน้นัน้ จงึไมม่ ีเขตไมม่ ีฯลฯ วตัถไุมม่ ี

ฯลฯ อายตนะไมม่ ีฯลฯ หรอือธกิรณ์ซึง่เป็นปัจจัยใหส้ขุและทกุขท์ีเ่ป็นไปในภายใน 

เกดิขึน้นัน้ ไมม่”ี 

ภมูชิสตูรที ่๕ จบ 

 

๖. อปุวาณสตูร 

วา่ดว้ยพระอปุวาณะ 

  [๒๖] พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่... เขตกรงุสาวตัถ ี

  ครัง้นัน้ ทา่นพระอปุวาณะเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวายอภวิาท 

แลว้น่ัง ณ ทีส่มควร ไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ สมณพราหมณ์พวกหนึง่บัญญัตวิา่ ทกุขเ์ป็นสิง่ทีต่น 

กระท าเอง สมณพราหมณ์พวกหนึง่บัญญัตวิา่ ทกุขเ์ป็นสิง่ทีค่นอืน่กระท าให ้สมณ- 

พราหมณ์พวกหนึง่บัญญัตวิา่ ทกุขเ์ป็นสิง่ทีต่นกระท าเองดว้ย และเป็นสิง่ทีค่นอืน่ 

กระท าใหด้ว้ย สมณพราหมณ์อกีพวกหนึง่บัญญัตวิา่ ทกุขเ์กดิขึน้เพราะอาศัยเหต ุ

ทีต่นกระท าเองก็มใิช ่และคนอืน่กระท าใหก็้มใิช ่

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๕๑ } 



๕๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๑. นทิานสงัยตุ] 

๓. ทสพลวรรค ๗. ปัจจยสตูร 

  ในวาทะเหลา่นี้ พระผูม้พีระภาคตรัสไวอ้ยา่งไร ตรัสบอกไวอ้ยา่งไร และขา้พระองค ์

ทัง้หลายจะตอบอยา่งไร จงึจะชือ่วา่พดูตรงตามทีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสไว ้ไมช่ือ่วา่ 

กลา่วตูพ่ระผูม้พีระภาคดว้ยค าเท็จ ชือ่วา่กลา่วแกอ้ยา่งสมเหตสุมผล ทัง้ไมม่กีาร 

คลอ้ยตามค าเชน่นัน้ทีจ่ะเป็นเหตใุหถ้กูต าหนไิด”้ 

  “อปุวาณะ เรากลา่ววา่ทกุขเ์ป็นสภาวะทีอ่าศัยปัจจัยเกดิขึน้ อาศัยปัจจัย อะไร 

คอื อาศัยผัสสะ บคุคลผูก้ลา่วถอ้ยค าเชน่นี ้จงึชือ่วา่พดูตรงตามทีเ่รากลา่วไว ้ไมช่ือ่วา่ 

กลา่วตูเ่ราดว้ยค าเท็จ ชือ่วา่กลา่วแกอ้ยา่งสมเหตสุมผล ทัง้ไมม่กีารคลอ้ยตาม 

ค าเชน่นัน้ทีจ่ะเป็นเหตใุหถ้กูต าหนไิด ้

  ในวาทะทัง้ ๔ นัน้ ทกุขท์ีพ่วกสมณพราหมณ์บัญญัตวิา่ เป็นสิง่ทีต่นกระท าเอง 

ก็เกดิขึน้ เพราะผัสสะเป็นปัจจัย ทกุขท์ีพ่วกสมณพราหมณ์ ฯลฯ ทกุขท์ีพ่วก 

สมณพราหมณ์ ฯลฯ ทกุขท์ีพ่วกสมณพราหมณ์เหลา่นัน้บัญญัตวิา่เกดิขึน้เพราะ 

อาศัยเหตทุีต่นกระท าเองก็มใิช ่และคนอืน่กระท าใหก็้มใิช ่ก็เกดิขึน้เพราะผัสสะเป็น 

ปัจจัย 

  อปุวาณะ ในวาทะทัง้ ๔ นัน้ เป็นไปไมไ่ดท้ีส่มณพราหมณ์บัญญัตวิา่ ทกุขเ์ป็น 

สิง่ทีต่นกระท าเอง จะเสวยทกุขเ์วน้จากผัสสะ ฯลฯ เป็นไปไมไ่ดท้ีส่มณพราหมณ์ ฯลฯ 

เป็นไปไมไ่ดท้ีส่มณพราหมณ์ ฯลฯ เป็นไปไมไ่ดท้ีส่มณพราหมณ์บัญญัตวิา่ ทกุขเ์กดิขึน้ 

เพราะอาศัยเหตทุีต่นกระท าเองก็มใิช ่และคนอืน่กระท าใหก็้มใิช ่จะเสวยทกุขเ์วน้ 

จากผัสสะ” 

อปุวาณสตูรที ่๖ จบ 

 

๗. ปจัจยสตูร 

วา่ดว้ยปจัจยั 

  [๒๗] พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่... เขตกรงุสาวตัถ ี

  “ภกิษุทัง้หลาย เพราะอวชิชาเป็นปัจจัย สงัขารทัง้หลายจงึม ี

  เพราะสงัขารเป็นปัจจัย วญิญาณจงึม ีฯลฯ 

  ความเกดิขึน้แหง่กองทกุขทั์ง้มวลนี ้มไีดด้ว้ยประการฉะนี้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๕๒ } 



๕๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๑. นทิานสงัยตุ] 

๓. ทสพลวรรค ๗. ปัจจยสตูร 

  ชราและมรณะ เป็นอยา่งไร 

  คอื ความแก ่ความคร ่าครา่ ความมฟัีนหลดุ ความมผีมหงอก ความม ี

หนังเหีย่วยน่ ความเสือ่มอาย ุความแกห่งอ่มแหง่อนิทรยีใ์นหมูส่ตัวนั์น้ ๆ ของเหลา่ 

สตัวนั์น้ ๆ นีเ้รยีกวา่ ชรา 

  ความจตุ ิความเคลือ่นไป ความท าลายไป ความหายไป ความตายกลา่วคอื 

มฤตย ูการท ากาละ ความแตกแหง่ขนัธ ์ความทอดทิง้รา่งกาย ความขาดแหง่ 

ชวีตินิทรยีข์องเหลา่สตัวนั์น้ ๆ จากหมูส่ตัวนั์น้ ๆ นีเ้รยีกวา่ มรณะ 

  ชราและมรณะ ดังพรรณนามาฉะนี ้นี้เรยีกวา่ ชราและมรณะ 

  เพราะชาตเิกดิ ชราและมรณะจงึเกดิ เพราะชาตดิับ ชราและมรณะจงึดับ 

  อรยิมรรคมอีงค ์๘ นีเ้ทา่นัน้ คอื 

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

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

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

   ๗. สมัมาสต ิ(ระลกึชอบ)   ๘. สมัมาสมาธ ิ(ตัง้จติมั่นชอบ) 

  ชือ่วา่ปฏปิทาทีใ่หถ้งึความดับแหง่ชราและมรณะ 

  ชาตเิป็นอยา่งไร ฯลฯ ภพเป็นอยา่งไร ... อปุาทานเป็นอยา่งไร ... ตัณหาเป็น 

อยา่งไร ... เวทนาเป็นอยา่งไร ... ผัสสะเป็นอยา่งไร ... สฬายตนะเป็นอยา่งไร ... 

นามรปูเป็นอยา่งไร ... วญิญาณเป็นอยา่งไร 

  สงัขารท ัง้หลาย มเีทา่ไร 

  สงัขารม ี๓ ประการนี ้คอื 

   ๑. กายสงัขาร (สภาวะทีป่รงุแตง่กาย) 

   ๒. วจสีงัขาร (สภาวะทีป่รุงแตง่วาจา) 

   ๓. จติตสงัขาร (สภาวะทีป่รงุแตง่ใจ) 

  นีเ้รยีกวา่ สงัขารทัง้หลาย 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๕๓ } 



๕๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๑. นทิานสงัยตุ] 

๓. ทสพลวรรค ๘. ภกิขสุตูร 

   เพราะอวชิชาเกดิ สงัขารจงึเกดิ เพราะอวชิชาดับ สงัขารจงึดับ 

   อรยิมรรคมอีงค ์๘ นีเ้ทา่นัน้ คอื 

   ๑. สมัมาทฏิฐ ิฯลฯ   ๘. สมัมาสมาธ ิ

  ชือ่วา่ปฏปิทาทีใ่หถ้งึความดับแหง่สงัขาร 

  ทัง้หลาย เมือ่ใดอรยิสาวกรูช้ดัปัจจัยอยา่งนี ้รูช้ดัความเกดิแหง่ปัจจัย 

อยา่งนี ้รูช้ดัความดับแหง่ปัจจัยอยา่งนี ้รูช้ดัปฏปิทาทีใ่หถ้งึความดับแหง่ปัจจัย 

อยา่งนี ้

  เมือ่นัน้อรยิสาวกนีเ้ราเรยีกวา่ เป็นผูถ้งึพรอ้มดว้ยทฏิฐิ๑บา้ง ผูถ้งึพรอ้มดว้ย 

ทัศนะบา้ง ผูถ้งึสทัธรรมนีบ้า้ง เห็นสทัธรรมนีบ้า้ง ประกอบดว้ยญาณอันเป็นเสขะบา้ง 

ประกอบดว้ยวชิชาอันเป็นเสขะบา้ง บรรลกุระแสแหง่ธรรมบา้ง เป็นพระอรยิะผูม้ ี

ปัญญาเพกิถอนกเิลสบา้ง ด ารงอยูใ่กลป้ระตอูมตนพิพานบา้ง” 

ปจัจยสตูรที ่๗ จบ 

 

๘. ภกิขสุตูร 

วา่ดว้ยภกิษุ 

  [๒๘] พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่... เขตกรงุสาวตัถ ีณ ทีนั่น้ ฯลฯ 

  “ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุในธรรมวนัิยนี ้รูช้ดัชราและมรณะ รูช้ดัความเกดิแหง่ 

ชราและมรณะ รูช้ดัความดับแหง่ชราและมรณะ รูช้ดัปฏปิทาทีใ่หถ้งึความดับแหง่ 

ชราและมรณะ รูช้ดัชาต ิฯลฯ รูช้ดัภพ ... รูช้ดัอปุาทาน ... รูช้ดัตัณหา ... รูช้ดัเวทนา 

... รูช้ดัผัสสะ ... รูช้ดัสฬายตนะ ... รูช้ดันามรปู ... รูช้ดัวญิญาณ ... รูช้ดัสงัขารทัง้หลาย 

รูช้ดัความเกดิแหง่สงัขาร รูช้ดัความดับแหง่สงัขาร รูช้ดัปฏปิทาทีใ่หถ้งึความดับ 

แหง่สงัขาร 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ถงึพรอ้มดว้ยทฏิฐ ิในทีน่ีห้มายถงึถงึพรอ้มดว้ยมรรค (ส .น.ิอ. ๒/๒๗/๖๘) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๕๔ } 



๕๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๑. นทิานสงัยตุ] 

๓. ทสพลวรรค ๘. ภกิขสุตูร 

  ชราและมรณะ เป็นอยา่งไร 

  คอื ความแก ่ความคร ่าครา่ ความมฟัีนหลดุ ความมผีมหงอก ความมหีนัง 

เหีย่วยน่ ความเสือ่มอาย ุความแกห่งอ่มแหง่อนิทรยีใ์นหมูส่ตัวนั์น้ ๆ ของเหลา่ 

สตัวนั์น้ ๆ นีเ้รยีกวา่ ชรา 

  ความจตุ ิความเคลือ่นไป ความท าลายไป ความหายไป ความตายกลา่ว 

คอืมฤตย ูการท ากาละ ความแตกแหง่ขนัธ ์ความทอดทิง้รา่งกาย ความขาดแหง่ 

ชวีตินิทรยี ์ของเหลา่สตัวนั์น้ ๆ จากหมูส่ตัวนั์น้ ๆ นี้เรยีกวา่ มรณะ 

  ชราและมรณะ ดังพรรณนามาฉะนี ้นี้เรยีกวา่ ชราและมรณะ 

  เพราะชาตเิกดิ ชราและมรณะจงึเกดิ เพราะชาตดิับ ชราและมรณะจงึดับ 

  อรยิมรรคมอีงค ์๘ นีเ้ทา่นัน้ คอื 

   ๑. สมัมาทฏิฐ ิฯลฯ   ๘. สมัมาสมาธ ิ

  ชือ่วา่ปฏปิทาทีใ่หถ้งึความดับแหง่ชราและมรณะ 

  ชาตเิป็นอยา่งไร ฯลฯ ภพเป็นอยา่งไร ... อปุาทานเป็นอยา่งไร ... ตัณหาเป็น 

อยา่งไร ... เวทนาเป็นอยา่งไร ... ผัสสะเป็นอยา่งไร ... สฬายตนะเป็นอยา่งไร ... 

นามรปูเป็นอยา่งไร ... วญิญาณเป็นอยา่งไร 

  สงัขารท ัง้หลาย มเีทา่ไร 

  สงัขารม ี๓ ประการนี ้คอื 

   ๑. กายสงัขาร 

   ๒. วจสีงัขาร 

   ๓. จติตสงัขาร 

  นีเ้รยีกวา่ สงัขารทัง้หลาย 

  เพราะอวชิชาเกดิ สงัขารจงึเกดิ เพราะอวชิชาดับ สงัขารจงึดับ 

  อรยิมรรคมอีงค ์๘ นีเ้ทา่นัน้ คอื 

   ๑. สมัมาทฏิฐ ิฯลฯ   ๘. สมัมาสมาธ ิ

  ชือ่วา่ปฏปิทาทีใ่หถ้งึความดับแหง่สงัขาร 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๕๕ } 



๕๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๑. นทิานสงัยตุ] 

๓. ทสพลวรรค ๙. สมณพราหมณสตูร 

  ภกิษุทัง้หลาย เมือ่ใด ภกิษุรูช้ดัชราและมรณะอยา่งนี ้รูช้ดัความเกดิแหง่ชรา 

และมรณะอยา่งนี ้รูช้ดัความดับแหง่ชราและมรณะอยา่งนี ้รูช้ดัปฏปิทาทีใ่หถ้งึความ 

ดับแหง่ชราและมรณะอยา่งนี ้ฯลฯ รูช้ดัชาตอิยา่งนี ้ฯลฯ รูช้ดัภพ ... อปุาทาน ... 

ตัณหา ... เวทนา ... ผัสสะ ... สฬายตนะ ... นามรูป ... วญิญาณ ... รูช้ดัสงัขาร 

ทัง้หลายอยา่งนี ้รูช้ดัความเกดิแหง่สงัขารอยา่งนี ้รูช้ดัความดับแหง่สงัขารอยา่งนี้ 

รูช้ดัปฏปิทาทีใ่หถ้งึความดับแหง่สงัขารอยา่งนี้ 

  เมือ่นัน้ ภกิษุนีเ้ราเรยีกวา่ เป็นผูถ้งึพรอ้มดว้ยทฏิฐบิา้ง ผูถ้งึพรอ้มดว้ยทัศนะ 

บา้ง ผูถ้งึสทัธรรมนีบ้า้ง เห็นสทัธรรมนีบ้า้ง ประกอบดว้ยญาณอันเป็นเสขะบา้ง 

ประกอบดว้ยวชิชาอันเป็นเสขะบา้ง บรรลกุระแสแหง่ธรรมบา้ง เป็นพระอรยิะผู ้

มปัีญญาเพกิถอนกเิลสบา้ง ด ารงอยูใ่กลป้ระตอูมตนพิพานบา้ง” 

ภกิขสุตูรที ่๘ จบ 

 

๙. สมณพราหมณสตูร 

วา่ดว้ยสมณพราหมณ์ 

  [๒๙] พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่... เขตกรงุสาวตัถ ีณ ทีนั่น้ ฯลฯ 

  “ภกิษุทัง้หลาย สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่ใดเหลา่หนึง่ ไมรู่ช้ดัชราและมรณะ 

ไมรู่ช้ดัความเกดิแหง่ชราและมรณะ ไมรู่ช้ดัความดบัแหง่ชราและมรณะ ไมรู่ช้ดั 

ปฏปิทาทีใ่หถ้งึความดับแหง่ชราและมรณะ ไมรู่ช้ดัชาต ิฯลฯ ไมรู่ช้ดัภพ ... อปุาทาน 

... ตัณหา ... เวทนา ... ผัสสะ ... สฬายตนะ ... นามรปู ... วญิญาณ ... ไมรู่ช้ดั 

สงัขารทัง้หลาย ไมรู่ช้ดัความเกดิแหง่สงัขาร ไมรู่ช้ดัความดับแหง่สงัขาร ไมรู่ช้ดั 

ปฏปิทาทีใ่หถ้งึความดับแหง่สงัขาร 

  สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่นัน้ ไมจั่ดวา่เป็นสมณะในหมูส่มณะ หรอืไมจั่ดวา่ 

เป็นพราหมณ์ในหมูพ่ราหมณ์ ทัง้ทา่นเหลา่นัน้ก็ไมท่ าใหแ้จง้ประโยชนข์องความ 

เป็นสมณะ หรอืประโยชนข์องความเป็นพราหมณ์ดว้ยปัญญาอันยิง่เอง เขา้ถงึอยูใ่น 

ปัจจบุัน 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๕๖ } 



๕๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๑. นทิานสงัยตุ] 

๓. ทสพลวรรค ๑๐. ทตุยิสมณพราหมณสตูร 

  สว่นสมณะหรอืพราหมณ์เหลา่ใดเหลา่หนึง่ รูช้ดัชราและมรณะ รูช้ดัความเกดิ 

แหง่ชราและมรณะ รูช้ดัความดับแหง่ชราและมรณะ รูช้ดัปฏปิทาทีใ่หถ้งึความดับ 

แหง่ชราและมรณะ รูช้ดัชาต”ิ ฯลฯ รูช้ดัภพ ... อปุาทาน ... ตัณหา ... เวทนา ... 

ผัสสะ ... สฬายตนะ ... นามรปู ... วญิญาณ ... รูช้ดัสงัขารทัง้หลาย รูช้ดัความเกดิ 

แหง่สงัขาร รูช้ดัความดับแหง่สงัขาร รูช้ดัปฏปิทาทีใ่หถ้งึความดับแหง่สงัขาร 

  ภกิษุทัง้หลาย สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่นัน้ จัดวา่เป็นสมณะในหมูส่มณะ 

และจัดวา่เป็นพราหมณ์ในหมูพ่ราหมณ์ ทัง้ทา่นเหลา่นัน้ก็ท าใหแ้จง้ประโยชนข์อง 

ความเป็นสมณะ และประโยชนข์องความเป็นพราหมณ์ดว้ยปัญญาอันยิง่เอง เขา้ถงึ 

อยูใ่นปัจจบุัน” 

สมณพราหมณสตูรที ่๙ จบ 

 

๑๐. ทตุยิสมณพราหมณสตูร 

วา่ดว้ยสมณพราหมณ์ สตูรที ่๒ 

  [๓๐] พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่... เขตกรงุสาวตัถ ีณ ทีนั่น้ ฯลฯ 

  “ภกิษุทัง้หลาย สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่ใดเหลา่หนึง่ ไมรู่ช้ดัชราและมรณะ 

ไมรู่ช้ดัความเกดิแหง่ชราและมรณะ ไมรู่ช้ดัความดบัแหง่ชราและมรณะ ไมรู่ช้ดั 

ปฏปิทาทีใ่หถ้งึความดับแหง่ชราและมรณะ สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่นัน้ จักกา้ว 

ลว่งชราและมรณะ ด ารงอยู ่ขอ้นัน้เป็นไปไมไ่ด ้

  สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่ใดเหลา่หนึง่ ไมรู่ช้ดัชาต ิฯลฯ ไมรู่ช้ดัภพ ... 

อปุาทาน ... ตัณหา ... เวทนา ... ผัสสะ ... สฬายตนะ ... นามรปู ... วญิญาณ ... 

ไมรู่ช้ดัสงัขารทัง้หลาย ไมรู่ช้ดัความเกดิแหง่สงัขาร ไมรู่ช้ดัความดับแหง่สงัขาร 

ไมรู่ช้ดัปฏปิทาทีใ่หถ้งึความดับแหง่สงัขาร สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่นัน้ จักกา้วลว่ง 

สงัขารทัง้หลาย ด ารงอยู ่ขอ้นัน้เป็นไปไมไ่ด ้

  สว่นสมณะหรอืพราหมณ์เหลา่ใดเหลา่หนึง่ รูช้ดัชราและมรณะ รูช้ดัความเกดิ 

แหง่ชราและมรณะ รูช้ดัความดับแหง่ชราและมรณะ รูช้ดัปฏปิทาทีใ่หถ้งึความดับ 

แหง่ชราและมรณะ สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่นัน้ จักกา้วลว่งชราและมรณะ ด ารงอยู่ 

ขอ้นัน้เป็นไปได ้

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๕๗ } 



๕๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๑. นทิานสงัยตุ] 

๓. ทสพลวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

  สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่ใดเหลา่หนึง่ รูช้ดัชาต ิฯลฯ รูช้ดัภพ ... อปุาทาน ... 

ตัณหา ... เวทนา ... ผัสสะ ... สฬายตนะ ... นามรูป ... วญิญาณ ... รูช้ดัสงัขารทัง้หลาย 

รูช้ดัความเกดิแหง่สงัขาร รูช้ดัความดับแหง่สงัขาร รูช้ดัปฏปิทาทีใ่หถ้งึความดับแหง่ 

สงัขาร สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่นัน้ จักกา้วลว่งสงัขารทัง้หลายด ารงอยู ่ขอ้นัน้ 

เป็นไปได”้ 

ทตุยิสมณพราหมณสตูรที ่๑๐ จบ 

ทสพลวรรคที ่๓ จบ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

    ๑. ทสพลสตูร    ๒. ทตุยิทสพลสตูร 

    ๓. อปุนสิสตูร    ๔. อัญญตติถยิสตูร 

    ๕. ภมูชิสตูร    ๖. อปุวาณสตูร 

    ๗. ปัจจยสตูร    ๘. ภกิขสุตูร 

    ๙. สมณพราหมณสตูร  ๑๐. ทตุยิสมณพราหมณสตูร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๕๘ } 



๕๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๑. นทิานสงัยตุ] 

๔. กฬารขตัตยิวรรค ๑. ภตูสตูร 

 

๔. กฬารขตัตยิวรรค 

หมวดวา่ดว้ยพระกฬารขตัตยิะ 

 

๑. ภตูสตูร 

วา่ดว้ยภตูะ๑ 

  [๓๑] สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู.่.. เขตกรงุสาวตัถ ี

  ครัง้นัน้ พระผูม้พีระภาคไดรั้บสัง่เรยีกทา่นพระสารบีตุรมาตรัสวา่ ‘สารบีตุร 

อชติมาณพไดก้ลา่วคาถานีไ้วใ้นอชติปัญหา ปารายนวรรควา่ 

    พระอรหันตขณีาสพเหลา่ใดผูม้สีงัขาตธรรม๒ 

   และพระเสขะเหลา่ใดทีม่อียูเ่ป็นอันมากในทีน่ี้ 

   ขา้แตพ่ระองคผ์ูน้ริทกุข ์ขา้พระองคท์ลูถามแลว้ 

   ขอพระองคผ์ูม้ปัีญญา โปรดตรัสบอกการด าเนนิชวีติ 

   ของพระอรหันตขณีาสพ และพระเสขะเหลา่นัน้๓ 

  เธอพงึทราบเนือ้ความแหง่คาถาทีก่ลา่วโดยยอ่นี ้โดยพสิดารไดอ้ยา่งไร’ 

  เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสอยา่งนีแ้ลว้ ทา่นพระสารบีตุรไดน้ิง่อยู ่พระผูม้พีระภาค 

จงึตรัสกับทา่นพระสารบีตุรเป็นครัง้ที ่๒ ฯลฯ 

  แมค้รัง้ที ่๒ ทา่นพระสารบีตุรก็ไดน้ิง่อยู ่

  พระผูม้พีระภาคจงึตรัสกับทา่นพระสารบีตุรเป็นครัง้ที ่๓ วา่ ‘สารบีตุร อชติ- 

มาณพ ไดก้ลา่วคาถานีไ้วใ้นอชติปัญหา ปารายนวรรควา่ 

    พระอรหันตขณีาสพเหลา่ใดผูม้สีงัขาตธรรม 

   และพระเสขะเหลา่ใดทีม่อียูเ่ป็นอันมากในทีน่ี้

 

เชงิอรรถ : 

๑ ภตูะ ในทีน่ีห้มายถงึขันธ ์๕ ของสัตว ์(ส .น.ิอ. ๒/๓๑/๖๙) 

๒ สงัขาตธรรม ในทีน่ีห้มายถงึธรรมทีพ่ระอรหันตท์ัง้หลายไดรู้แ้ลว้ เทยีบเคยีงไตร่ตรองแลว้ คอืพระอรหันต ์

   ทัง้หลายรูแ้จง้แทงตลอดสัจจะ (ส .น.ิอ. ๒/๓๑/๖๘, ส .น.ิฏกีา ๒/๓๑/๘๘) 

๓ ข.ุส.ุ (แปล) ๒๕/๑๐๔๕/๗๔๗, ข.ุจู. (แปล) ๓๐/๗/๖๒ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๕๙ } 



๖๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๑. นทิานสงัยตุ] 

๔. กฬารขตัตยิวรรค ๑. ภตูสตูร 

  ขา้แตพ่ระองคผ์ูน้ริทกุข ์ขา้พระองคท์ลูถามแลว้ 

    ขอพระองคผ์ูม้ปัีญญา โปรดตรัสบอกการด าเนนิชวีติ 

    ของพระอรหันตขณีาสพ และพระเสขะเหลา่นัน้ 

  เธอพงึทราบเนือ้ความแหง่คาถาทีก่ลา่วโดยยอ่นี ้โดยพสิดารไดอ้ยา่งไร’ 

  เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสอยา่งนีแ้ลว้ ทา่นพระสารบีตุรก็ยังนิง่อยูถ่งึ ๓ ครัง้ 

  พระผูม้พีระภาคจงึตรัสวา่ “สารบีตุร เธอเห็นหรอืวา่ นีค้อืภตูะ” 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ บคุคลเห็นดว้ยปัญญาโดยชอบตามความเป็นจรงิวา่ 

‘นีค้อืภตูะ’ ครัน้เห็นอยา่งนัน้แลว้ จงึปฏบิัตเิพือ่ความเบือ่หน่าย คลายก าหนัด 

เพือ่ดับภตูะ บคุคลเห็นดว้ยปัญญาโดยชอบตามความเป็นจรงิวา่ ‘ภตูะนีเ้กดิเพราะ 

อาหารนัน้’ ครัน้เห็นอยา่งนัน้แลว้ จงึปฏบิัตเิพือ่ความเบือ่หน่าย คลายก าหนัด 

เพือ่ดับภตูะทีเ่กดิเพราะอาหารนัน้ บคุคลเห็นดว้ยปัญญาโดยชอบตามความเป็นจรงิ 

วา่ ‘ภตูะใดเกดิแลว้ ภตูะนัน้มคีวามดับเป็นธรรมดา เพราะความดับแหง่อาหารนัน้’ 

ครัน้เห็นอยา่งนัน้แลว้ จงึปฏบิัตเิพือ่ความเบือ่หน่าย คลายก าหนัด เพือ่ดับภตูะ 

ซึง่มคีวามดับเป็นธรรมดาเพราะอาหารนัน้ดับไป 

  บคุคลชือ่วา่เป็นเสขะดว้ยการปฏบิัตอิยา่งนี ้พระพทุธเจา้ขา้ 

  บคุคลชือ่วา่มสีงัขาตธรรม เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลเห็นดว้ยปัญญาโดยชอบตามความเป็นจรงิวา่ ‘นีค้อืภตูะ’ ครัน้เห็น 

อยา่งนัน้แลว้ จงึเป็นผูห้ลดุพน้เพราะความเบือ่หน่าย คลายก าหนัด ดับ เพราะไม่ 

ถอืมั่นภตูะ บคุคลเห็นดว้ยปัญญาโดยชอบตามความเป็นจรงิวา่ ‘ภตูะนีเ้กดิเพราะ 

อาหารนัน้’ ครัน้เห็นอยา่งนัน้แลว้ จงึเป็นผูห้ลดุพน้เพราะความเบือ่หน่าย คลายก าหนัด 

ดับ เพราะไมถ่อืมั่นภตูะทีเ่กดิเพราะอาหารนัน้ บคุคลเห็นดว้ยปัญญาโดยชอบตาม 

ความเป็นจรงิวา่ ‘ภตูะใดเกดิแลว้ ภตูะนัน้มคีวามดับเป็นธรรมดา เพราะความดับ 

แหง่อาหารนัน้’ ครัน้เห็นอยา่งนัน้แลว้ จงึเป็นผูห้ลดุพน้เพราะความเบือ่หน่าย คลาย 

ก าหนัด ดับ เพราะไมถ่อืมัน่ภตูะทีม่คีวามดับเป็นธรรมดา บคุคลชือ่วา่มสีงัขาตธรรม 

เป็นอยา่งนี ้พระพทุธเจา้ขา้ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๖๐ } 



๖๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๑. นทิานสงัยตุ] 

๔. กฬารขตัตยิวรรค ๑. ภตูสตูร 

  คาถานีอ้ชติมาณพกลา่วไวใ้นอชติปัญหา ปารายนวรรควา่ 

    พระอรหันตขณีาสพเหลา่ใดผูม้สีงัขาตธรรม 

   และพระเสขะเหลา่ใดทีม่อียูเ่ป็นอันมากในทีน่ี้ 

   ขา้แตพ่ระองคผ์ูน้ริทกุข ์ขา้พระองคท์ลูถามแลว้ 

   ขอพระองคผ์ูม้ปัีญญา โปรดตรัสบอกการด าเนนิชวีติ 

   ของพระอรหันตขณีาสพ และพระเสขะเหลา่นัน้ 

  ขา้พระองคร์ูเ้นือ้ความแหง่คาถาทีก่ลา่วไวโ้ดยยอ่นี ้โดยพสิดารอยา่งนี้” 

  “ดลีะ ดลีะ สารบีตุร บคุคลเห็นดว้ยปัญญาโดยชอบตามความเป็นจรงิวา่ 

‘นีค้อืภตูะ’ ครัน้เห็นอยา่งนัน้แลว้ จงึปฏบิัตเิพือ่ความเบือ่หน่าย คลายก าหนัด 

เพือ่ดับภตูะ บคุคลเห็นดว้ยปัญญาโดยชอบตามความเป็นจรงิวา่ ‘ภตูะนีเ้กดิเพราะ 

อาหารนัน้’ ครัน้เห็นอยา่งนัน้แลว้ จงึปฏบิัตเิพือ่ความเบือ่หน่าย คลายก าหนัด 

เพือ่ดับภตูะทีเ่กดิเพราะอาหารนัน้ บคุคลเห็นดว้ยปัญญาโดยชอบตามความเป็นจรงิ 

วา่ ‘ภตูะใดเกดิแลว้ ภตูะนัน้มคีวามดับเป็นธรรมดา เพราะความดับแหง่อาหารนัน้’ 

ครัน้เห็นอยา่งนัน้แลว้ จงึปฏบิัตเิพือ่ความเบือ่หน่าย คลายก าหนัด เพือ่ดับภตูะที ่

มคีวามดับเป็นธรรมดาเพราะอาหารนัน้ดับไป 

  บคุคลชือ่วา่เป็นเสขะดว้ยการปฏบิัตอิยา่งนี”้ 

  บคุคลชือ่วา่มสีงัขาตธรรม เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลเห็นดว้ยปัญญาโดยชอบตามความเป็นจรงิวา่ ‘นีค้อืภตูะ’ ครัน้เห็น 

อยา่งนัน้แลว้ จงึเป็นผูห้ลดุพน้เพราะความเบือ่หน่าย คลายก าหนัด ดับ เพราะไม่ 

ถอืมั่นภตูะ บคุคลเห็นดว้ยปัญญาโดยชอบตามความเป็นจรงิวา่ ‘ภตูะนีเ้กดิเพราะ 

อาหารนัน้’ ครัน้เห็นอยา่งนัน้แลว้ จงึเป็นผูห้ลดุพน้เพราะความเบือ่หน่าย คลาย 

ก าหนัด ดับ เพราะไมถ่อืมัน่ภตูะทีเ่กดิเพราะอาหารนัน้ บคุคลเห็นดว้ยปัญญาโดยชอบ 

ตามความเป็นจรงิวา่ ‘ภตูะใดเกดิแลว้ ภตูะนัน้มคีวามดับเป็นธรรมดา เพราะความ 

ดับแหง่อาหารนัน้’ ครัน้เห็นอยา่งนัน้แลว้ จงึเป็นผูห้ลดุพน้เพราะความเบือ่หน่าย 

คลายก าหนัด ดับ เพราะไมถ่อืมั่นภตูะทีม่คีวามดับเป็นธรรมดา 

  บคุคลชือ่วา่มสีงัขาตธรรมเป็นอยา่งนี้ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๖๑ } 



๖๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๑. นทิานสงัยตุ] 

๔. กฬารขตัตยิวรรค ๒. กฬารสตูร 

  คาถานีอ้ชติมาณพกลา่วไวใ้นอชติปัญหา ปารายนวรรควา่ 

    พระอรหันตขณีาสพเหลา่ใดผูม้สีงัขาตธรรม 

   และพระเสขะเหลา่ใดทีม่อียูเ่ป็นอันมากในทีน่ี้ 

   ขา้แตพ่ระองคผ์ูน้ริทกุข ์ขา้พระองคท์ลูถามแลว้ 

   ขอพระองคผ์ูม้ปัีญญา โปรดตรัสบอกการด าเนนิชวีติ 

   ของพระอรหันตขณีาสพ และพระเสขะเหลา่นัน้ 

  สารบีตุร เธอพงึเห็นเนือ้ความแหง่คาถาทีก่ลา่วโดยยอ่นี ้โดยพสิดารอยา่งนีแ้ล” 

ภตูสตูรที ่๑ จบ 

 

๒. กฬารสตูร 

วา่ดว้ยพระกฬาระ 

  [๓๒] พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่... เขตกรงุสาวตัถ ี

  ครัง้นัน้ พระกฬารขตัตยิะเขา้ไปหาทา่นพระสารบีตุรถงึทีอ่ยู ่ไดส้นทนาปราศรัย 

พอเป็นทีบ่ันเทงิใจ พอเป็นทีร่ะลกึถงึกันแลว้ น่ัง ณ ทีส่มควร ไดก้ลา่วกับทา่น 

พระสารบีตุรดังนีว้า่ ‘ทา่นสารบีตุร พระโมลยิผัคคนุะไดบ้อกคนืสกิขา กลับมา 

เป็นคฤหัสถแ์ลว้’ 

  “ทา่นโมลยิผัคคนุะนัน้คงไมไ่ดค้วามพอใจในพระธรรมวนัิยนีก้ระมัง” 

  “ถา้เชน่นัน้ ทา่นสารบีตุรคงไดค้วามพอใจในพระธรรมวนัิยนีก้ระมัง” 

  “ทา่นผูม้อีาย ุผมไมส่งสยัเลย” 

  “ทา่นผูม้อีาย ุก็ตอ่ไปเลา่ ทา่นไมส่งสยัหรอื” 

  “ทา่นผูม้อีาย ุถงึตอ่ไปผมก็ไมล่ังเล” 

  ล าดับนัน้ พระกฬารขตัตยิะลกุจากอาสนะ เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึที ่

ประทับ ถวายอภวิาทแลว้น่ัง ณ ทีส่มควร ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๖๒ } 



๖๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๑. นทิานสงัยตุ] 

๔. กฬารขตัตยิวรรค ๒. กฬารสตูร 

  ‘ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ทา่นพระสารบีตุรพยากรณ์อรหัตตผลวา่ ‘เรารูช้ดัวา่ 

ชาตสิ ิน้แลว้ อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้ ท ากจิทีค่วรท าเสร็จแลว้ ไมม่กีจิอืน่เพือ่ความ 

เป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป” 

  ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาคไดรั้บสัง่ใหเ้รยีกภกิษุรปูหนึง่มาตรัสวา่ ‘มาเถดิ 

ภกิษุ เธอจงไปเรยีกสารบีตุรมาตามค าของเราวา่ ‘ทา่นสารบีตุร พระศาสดารับสัง่ให ้

ทา่นเขา้เฝ้า’ ภกิษุนัน้ทลูรับสนองพระด ารัสแลว้ เขา้ไปหาทา่นพระสารบีตุรถงึทีอ่ยู ่

แลว้เรยีนวา่ ‘ทา่นสารบีตุร พระศาสดารับสัง่ใหท้า่นเขา้เฝ้า’ ทา่นพระสารบีตุรรับค าแลว้ 

จงึเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวายอภวิาทแลว้น่ัง ณ ทีส่มควร 

  พระผูม้พีระภาคไดต้รัสถามวา่ ‘สารบีตุร ไดท้ราบวา่เธอพยากรณ์อรหัตตผล 

วา่ ‘เรารูช้ดัวา่ ชาตสิ ิน้แลว้ อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้ ท ากจิทีค่วรท าเสร็จแลว้ ไมม่ ี

กจิอืน่เพือ่ความเป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป จรงิหรอื” 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองคห์าไดก้ลา่วเนื้อความโดยบท โดยพยัญชนะ 

เชน่นีไ้ม”่ 

  “สารบีตุร กลุบตุรยอ่มพยากรณ์อรหัตตผลโดยปรยิาย(โดยออ้ม)อยา่งใดอยา่งหนึง่ 

เมือ่เป็นเชน่นัน้ อรหัตตผลทีเ่ธอพยากรณ์ไปแลว้ บคุคลพงึเห็นตามทีเ่ธอพยากรณ์หรอื” 

  “แมข้า้พระองคก็์ไดก้ราบทลูไวอ้ยา่งนีม้ใิชห่รอืวา่ ‘ขา้พระองคห์าไดก้ลา่วเนือ้ 

ความโดยบท โดยพยัญชนะเชน่นีไ้ม”่ 

  “ถา้มผีูถ้ามเธออยา่งนีว้า่ ‘ทา่นสารบีตุร ทา่นรูเ้ห็นอยา่งไร จงึพยากรณ์ 

อรหัตตผลวา่ ‘ขา้พเจา้รูช้ดัวา่ ชาตสิ ิน้แลว้ อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้ ท ากจิทีค่วรท า 

เสร็จแลว้ ไมม่กีจิอืน่เพือ่ความเป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป’ เมือ่ถกูถามอยา่งนี ้เธอพงึ 

พยากรณ์อยา่งไร” 

  “ถา้มผีูถ้ามขา้พระองคอ์ยา่งนีว้า่ ‘ทา่นสารบีตุร ทา่นรูเ้ห็นอยา่งไร จงึพยากรณ์ 

อรหัตตผลวา่ ‘ขา้พเจา้รูช้ดัวา่ ‘ชาตสิ ิน้แลว้ อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้ ท ากจิทีค่วรท า 

เสร็จแลว้ ไมม่กีจิอืน่เพือ่ความเป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป’ ขา้พระองคถ์กูถามอยา่งนีแ้ลว้ 

พงึพยากรณ์อยา่งนีว้า่ ‘ทา่นผูม้อีาย ุชาตมิสี ิง่ใดเป็นเหต ุเมือ่ตน้เหตแุหง่ชาตนัิน้ 

สิน้ไปแลว้ ขา้พเจา้จงึรูว้า่ ‘ขา้พเจา้เป็นผูส้ ิน้แลว้’ เพราะปัจจัยแหง่ชาตนัิน้ส ิน้ไปแลว้ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๖๓ } 



๖๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๑. นทิานสงัยตุ] 

๔. กฬารขตัตยิวรรค ๒. กฬารสตูร 

ครัน้รูว้า่ ‘ขา้พเจา้เป็นผูส้ ิน้แลว้ ขา้พเจา้รูช้ดัวา่ ‘ชาตสิ ิน้แลว้ อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้ 

ท ากจิทีค่วรท าเสร็จแลว้ ไมม่กีจิอืน่เพือ่ความเป็นอยา่งนีอ้กีต่อไป’ เมือ่ขา้พระองค ์

ถกูถามอยา่งนี ้ก็พงึพยากรณ์อยา่งนี ้พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ถา้มผีูถ้ามเธออยา่งนีว้า่ ‘ทา่นสารบีตุร ก็ชาตมิอีะไรเป็นเหต ุมอีะไรเป็น 

เหตเุกดิ มอีะไรเป็นก าเนดิ มอีะไรเป็นแดนเกดิ’ เมือ่ถกูถามอยา่งนี ้เธอพงึพยากรณ์ 

อยา่งไร” 

  “ถา้มผีูถ้ามขา้พระองคอ์ยา่งนี ้ขา้พระองคพ์งึพยากรณ์อยา่งนีว้า่ ‘ชาตมิภีพ 

เป็นเหต ุมภีพเป็นเหตเุกดิ มภีพเป็นก าเนดิ มภีพเป็นแดนเกดิ” 

  “ถา้มผีูถ้ามเธออยา่งนีว้า่ ‘ทา่นสารบีตุร ก็ภพเลา่ มอีะไรเป็นเหต ุมอีะไรเป็น 

เหตเุกดิ มอีะไรเป็นก าเนดิ มอีะไรเป็นแดนเกดิ’ เมือ่ถกูถามอยา่งนี ้เธอพงึพยากรณ์ 

อยา่งไร” 

  “ถา้มผีูถ้ามขา้พระองคอ์ยา่งนี ้ขา้พระองคพ์งึพยากรณ์อยา่งนีว้า่ ‘ภพมอีปุาทาน 

เป็นเหต ุมอีปุาทานเป็นเหตเุกดิ มอีปุาทานเป็นก าเนดิ มอีปุาทานเป็นแดนเกดิ” 

  “ถา้มผีูถ้ามเธออยา่งนีว้า่ ‘ทา่นสารบีตุร ก็อปุาทานเลา่ มอีะไรเป็นเหต ุฯลฯ 

มอีะไรเป็นแดนเกดิ’ เมือ่ถกูถามอยา่งนี ้เธอพงึพยากรณ์อยา่งไร” 

  “ถา้มผีูถ้ามขา้พระองคอ์ยา่งนีว้า่ ‘ทา่นสารบีตุร อปุาทานเลา่ มอีะไรเป็นเหต ุ

ฯลฯ มอีะไรเป็นแดนเกดิ’ ขา้พระองคถ์กูถามอยา่งนี ้พงึพยากรณ์อยา่งนีว้า่ ‘อปุาทาน 

มตีัณหาเป็นเหต ุฯลฯ มตีัณหาเป็นแดนเกดิ” 

  “ถา้มผีูถ้ามเธออยา่งนีว้า่ ‘ทา่นสารบีตุร ก็ตัณหาเลา่ มอีะไรเป็นเหต ุมอีะไร 

เป็นเหตเุกดิ มอีะไรเป็นก าเนดิ มอีะไรเป็นแดนเกดิ’ เมือ่ถกูถามอยา่งนี ้เธอพงึ 

พยากรณ์อยา่งไร” 

  “ถา้มผีูถ้ามขา้พระองคอ์ยา่งนีว้า่ ‘ทา่นสารบีตุร ตัณหาเลา่มอีะไรเป็นเหต ุ

มอีะไรเป็นเหตเุกดิ มอีะไรเป็นก าเนดิ มอีะไรเป็นแดนเกดิ’ ขา้พระองคถ์กูถามอยา่งนี้ 

พงึพยากรณ์อยา่งนีว้า่ ‘ตัณหามเีวทนาเป็นเหต ุมเีวทนาเป็นเหตเุกดิ มเีวทนาเป็น 

ก าเนดิ มเีวทนาเป็นแดนเกดิ” 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๖๔ } 



๖๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๑. นทิานสงัยตุ] 

๔. กฬารขตัตยิวรรค ๒. กฬารสตูร 

  “ถา้มผีูถ้ามเธออยา่งนีว้า่ ‘ทา่นสารบีตุร ก็เวทนาเลา่ มอีะไรเป็นเหต ุฯลฯ ม ี

อะไรเป็นแดนเกดิ’ เมือ่ถกูถามอยา่งนี ้เธอพงึพยากรณ์อยา่งไร” 

  “ถา้มผีูถ้ามขา้พระองคอ์ยา่งนีว้า่ ‘ทา่นสารบีตุร ก็เวทนาเลา่มอีะไรเป็นเหต ุ

ฯลฯ มอีะไรเป็นแดนเกดิ’ ขา้พระองคถ์กูถามอยา่งนี ้พงึพยากรณ์อยา่งนีว้า่ ‘เวทนา 

มผีัสสะเป็นเหต ุฯลฯ มผีัสสะเป็นแดนเกดิ” 

  “ถา้มผีูถ้ามเธออยา่งนีว้า่ ‘ทา่นสารบีตุร ทา่นรูเ้ห็นอยา่งไร ความเพลดิเพลนิ 

ในเวทนาจงึไมป่รากฏ’ เมือ่ถกูถามอยา่งนี ้เธอพงึพยากรณ์อยา่งไร” 

  “ถา้มผีูถ้ามขา้พระองคอ์ยา่งนีว้า่ ‘ทา่นสารบีตุร ทา่นรูเ้ห็นอยา่งไร ความ 

เพลดิเพลนิในเวทนาจงึไมป่รากฏ ขา้พระองคถ์กูถามอยา่งนี ้พงึพยากรณ์อยา่งนีว้า่ 

เวทนาม ี๓ ประการ 

  เวทนา ๓ ประการอะไรบา้ง คอื 

   ๑. สขุเวทนา 

   ๒. ทกุขเวทนา 

   ๓. อทกุขมสขุเวทนา 

  เวทนาทัง้ ๓ ประการนี ้เป็นสภาวะไมเ่ทีย่ง ส ิง่ใดไมเ่ทีย่ง ส ิง่นัน้เป็นทกุข ์

ความเพลดิเพลนิในเวทนาทัง้หลายจงึไมป่รากฏ” 

  “ดลีะ ดลีะ สารบีตุร ตามทีเ่ธอพยากรณ์ความขอ้นัน้โดยยอ่ ก็ไดใ้จความ 

ดังนีว้า่ ‘เวทนาอยา่งใดอยา่งหนึง่ลว้นเป็นทกุขทั์ง้นัน้’ 

  อนึง่ ถา้มผีูถ้ามเธออยา่งนีว้า่ ‘ทา่นสารบีตุร เพราะความหลดุพน้เชน่ไร 

ทา่นจงึพยากรณ์อรหัตตผลวา่ ‘ขา้พเจา้รูช้ดัวา่ ชาตสิ ิน้แลว้ อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้ 

ท ากจิทีค่วรท าเสร็จแลว้ ไมม่กีจิอืน่เพือ่ความเป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป’ เมือ่ถกูถาม 

อยา่งนี ้เธอพงึพยากรณ์อยา่งไร” 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๖๕ } 



๖๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๑. นทิานสงัยตุ] 

๔. กฬารขตัตยิวรรค ๒. กฬารสตูร 

  “ถา้มผีูถ้ามขา้พระองคอ์ยา่งนีว้า่ ‘ทา่นสารบีตุร เพราะความหลดุพน้เชน่ไร 

ทา่นจงึพยากรณ์อรหัตตผลวา่ ‘ขา้พเจา้รูช้ดัวา่ ‘ชาตสิ ิน้แลว้ อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้ 

ท ากจิทีค่วรท าเสร็จแลว้ ไมม่กีจิอืน่เพือ่ความเป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป’ ขา้พระองคถ์กู 

ถามอยา่งนี ้พงึพยากรณ์อยา่งนีว้า่ ‘อาสวะทัง้หลายไมค่รอบง าทา่นผูม้สีตอิยูอ่ยา่งใด 

เราก็เป็นผูม้สีตอิยูอ่ยา่งนัน้ เพราะความหลดุพน้ในภายใน เพราะอปุาทานทัง้ปวง 

สิน้ไป ทัง้เราก็มไิดด้หูมิน่ตนเองดว้ย’ เมือ่ถกูถามอยา่งนี ้ขา้พระองคพ์งึพยากรณ์ 

อยา่งนี ้พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ดลีะ ดลีะ สารบีตุร ตามทีเ่ธอพยากรณ์ความขอ้นัน้โดยยอ่ ก็ไดใ้จความ 

ดังนีว้า่ ‘อาสวะเหลา่ใดอันพระสมณะกลา่วแลว้ ขา้พเจา้ไมส่งสยั ไมเ่คลอืบแคลง 

ในอาสวะเหลา่นัน้วา่ ‘อาสวะเหลา่นัน้ ขา้พเจา้ละไดแ้ลว้หรอืยัง” 

  พระผูม้พีระภาคผูส้คุตศาสดาครัน้ตรัสภาษิตนีแ้ลว้ ไดเ้สด็จลกุขึน้จากทีป่ระทับ 

เสด็จเขา้ไปยังพระวหิาร 

  เมือ่พระผูม้พีระภาคเสด็จเขา้ไปยังพระวหิารไดไ้มน่านนัก ทา่นพระสารบีตุรได ้

กลา่วกับภกิษุทัง้หลายในทีนั่น้วา่ “ทา่นผูม้อีายทัุง้หลาย พระผูม้พีระภาคไดต้รัส 

ถามปัญหาขอ้แรกกับผม ซึง่ผมยังไมเ่คยรูม้ากอ่น ผมจงึทลูตอบปัญหาลา่ชา้ไป 

ตอ่เมือ่พระผูม้พีระภาคทรงอนุโมทนาปัญหาขอ้แรกของผมแลว้ ผมจงึคดิไดว้า่ 

ถา้พระผูม้พีระภาคจะพงึตรัสถามความขอ้นัน้กับผมดว้ยบทอืน่ ๆ ดว้ยปรยิายอืน่ ๆ 

ตลอดทัง้วนั แมผ้มก็พงึทลูตอบความขอ้นัน้ถวายพระผูม้พีระภาคไดด้ว้ยบทอืน่ ๆ 

ดว้ยปรยิายอืน่ ๆ ตลอดทัง้วนั 

  แมถ้า้พระผูม้พีระภาคจะพงึตรัสถามความขอ้นัน้กับผมดว้ยบทอืน่ ๆ ดว้ยปรยิาย 

อืน่ ๆ ตลอดทัง้คนื แมผ้มก็พงึทลูตอบความขอ้นัน้ถวายพระผูม้พีระภาคไดด้ว้ยบท 

อืน่ ๆ ดว้ยปรยิายอืน่ ๆ ตลอดทัง้คนื 

  แมถ้า้พระผูม้พีระภาคจะพงึตรัสถามความขอ้นัน้กับผมดว้ยบทอืน่ ๆ ดว้ย 

ปรยิายอืน่ ๆ ตลอดทัง้คนืทัง้วนั แมผ้มก็พงึทลูตอบความขอ้นัน้ถวายพระผูม้ี 

พระภาคไดด้ว้ยบทอืน่ ๆ ดว้ยปรยิายอืน่ ๆ ตลอดทัง้คนืทัง้วนั 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๖๖ } 



๖๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๑. นทิานสงัยตุ] 

๔. กฬารขตัตยิวรรค ๒. กฬารสตูร 

  แมถ้า้พระผูม้พีระภาคจะพงึตรัสถามความขอ้นัน้กับผม ตลอด ๒ คนื ๒ วนั 

ฯลฯ แมผ้มก็พงึทลูตอบความขอ้นัน้ถวายพระผูม้พีระภาคได ้ตลอด ๒ คนื ๒ วนั 

ฯลฯ 

  แมถ้า้พระผูม้พีระภาคจะพงึตรัสถามความขอ้นัน้กับผม ตลอด ๓ คนื ๓ วนั 

... แมผ้มก็พงึทลูตอบความขอ้นัน้ถวายพระผูม้พีระภาคได ้ตลอด ๓ คนื ๓ วนั ... 

  แมถ้า้พระผูม้พีระภาคจะพงึตรัสถามความขอ้นัน้กับผม ตลอด ๔ คนื ๔ วนั ... 

แมผ้มก็พงึทลูตอบความขอ้นัน้ถวายพระผูม้พีระภาคได ้ตลอด ๔ คนื ๔ วนั ... 

  แมถ้า้พระผูม้พีระภาคจะพงึตรัสถามความขอ้นัน้กับผม ตลอด ๕ คนื 

๕ วนั ... แมผ้มก็พงึทลูตอบความขอ้นัน้ถวายพระผูม้พีระภาคได ้ตลอด ๕ คนื 

๕ วนั ... 

  แมถ้า้พระผูม้พีระภาคจะพงึตรัสถามความขอ้นัน้กับผม ตลอด ๖ คนื ๖ วนั ... 

แมผ้มก็พงึทลูตอบความขอ้นัน้ถวายพระผูม้พีระภาคได ้ตลอด ๖ คนื ๖ วนั ... 

  แมถ้า้พระผูม้พีระภาคจะพงึตรัสถามความขอ้นัน้กับผมดว้ยบทอืน่ ๆ ดว้ยปรยิาย 

อืน่ ๆ ตลอด ๗ คนื ๗ วัน แมผ้มก็พงึทลูตอบความขอ้นัน้ถวายพระผูม้พีระภาค 

ไดด้ว้ยบทอืน่ ๆ ดว้ยปรยิายอืน่ ๆ ตลอด ๗ คนื ๗ วนั” 

  ล าดับนัน้ พระกฬารขตัตยิะลกุจากอาสนะ เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ 

ถวายอภวิาทแลว้น่ัง ณ ทีส่มควร ไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แต ่

พระองคผ์ูเ้จรญิ ทา่นสารบีตุรบันลอืสหีนาทวา่ ‘ทา่นผูม้อีายทัุง้หลาย พระผูม้ ี

พระภาคไดต้รัสถามปัญหาขอ้แรกกับผม ซึง่ผมยังไมเ่คยรูม้ากอ่น ผมจงึทลูตอบ 

ปัญหาลา่ชา้ไป ตอ่เมือ่พระผูม้พีระภาคทรงอนุโมทนาปัญหาขอ้แรกของผมแลว้ 

ผมจงึคดิไดว้า่ ถา้พระผูม้พีระภาคจะพงึตรัสถามความขอ้นัน้กับผมดว้ยบทอืน่ ๆ 

ดว้ยปรยิายอืน่ ๆ ตลอดทัง้วนั แมผ้มก็พงึทลูตอบความขอ้นัน้ถวายพระผูม้พีระภาค 

ไดด้ว้ยบทอืน่ ๆ ดว้ยปรยิายอืน่ ๆ ตลอดทัง้วนั 

  แมถ้า้พระผูม้พีระภาคจะพงึตรัสถามความขอ้นัน้กับผม ตลอดทัง้คนื ฯลฯ 

  แมถ้า้พระผูม้พีระภาคจะพงึตรัสถามความขอ้นัน้กับผม ตลอดทัง้คนืทัง้วนั ... 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๖๗ } 



๖๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๑. นทิานสงัยตุ] 

๔. กฬารขตัตยิวรรค ๓. กฬารสตูร 

  แมถ้า้พระผูม้พีระภาคจะพงึตรัสถามความขอ้นัน้กับผม ตลอด ๒ คนื ๒ วนั 

... ตลอด ๓ คนื ๓ วนั ... ตลอด ๔ คนื ๔ วนั ... ตลอด ๕ คนื ๕ วนั ... ตลอด 

๖ คนื ๖ วนั ... 

  แมถ้า้พระผูม้พีระภาคจะพงึตรัสถามความขอ้นัน้กับผมดว้ยบทอืน่ ๆ ดว้ย 

ปรยิายอืน่ ๆ ตลอด ๗ คนื ๗ วัน แมผ้มก็พงึทลูตอบความขอ้นัน้ถวายพระผูม้ ี

พระภาคไดด้ว้ยบทอืน่ ๆ ดว้ยปรยิายอืน่ ๆ ตลอด ๗ คนื ๗ วนั” 

  “ภกิษุ ก็เพราะธัมมธาตอุันสารบีตุรแทงตลอดดแีลว้ แมจ้ะถามความขอ้นัน้ 

กับสารบีตุรดว้ยบทอืน่ ๆ ดว้ยปรยิายอืน่ ๆ ตลอดทัง้วนั สารบีตุรก็คงตอบความ 

ขอ้นัน้แกเ่ราดว้ยบทอืน่ ๆ ดว้ยปรยิายอืน่ ๆ ตลอดทัง้วนั 

  แมถ้า้เราจะถามความขอ้นัน้กับสารบีตุรดว้ยบทอืน่ ๆ ดว้ยปรยิายอืน่ ๆ ตลอด 

ทัง้คนื สารบีตุรก็คงตอบความขอ้นัน้ ตลอดทัง้คนื ฯลฯ 

  แมถ้า้เราจะถามความขอ้นัน้กับสารบีตุร ตลอดทัง้คนืทัง้วนั ... สารบีตุรก็คง 

ตอบความขอ้นัน้แกเ่ราไดต้ลอดทัง้คนืทัง้วนั ... 

  แมถ้า้เราจะถามความขอ้นัน้กับสารบีตุร ตลอด ๒ คนื ๒ วนั ... สารบีตุรก็คง 

ตอบความขอ้นัน้แกเ่ราได ้ตลอด ๒ คนื ๒ วนั ... 

  แมถ้า้เราจะถามความขอ้นัน้กับสารบีตุรตลอด ๓ คนื ๓ วนั ... สารบีตุรก็คง 

ตอบความขอ้นัน้แกเ่ราไดต้ลอด ๓ คนื ๓ วนั ... 

  แมถ้า้เราจะถามความขอ้นัน้กับสารบีตุร ตลอด ๔ คนื ๔ วัน ... สารบีตุรก็คง 

ตอบความขอ้นัน้แกเ่ราได ้ตลอด ๔ คนื ๔ วนั ... 

  แมถ้า้เราจะถามความขอ้นัน้กับสารบีตุร ตลอด ๕ คนื ๕ วัน ... สารบีตุรก็คง 

ตอบความขอ้นัน้แกเ่ราได ้ตลอด ๕ คนื ๕ วนั ... 

  แมถ้า้เราจะถามความขอ้นัน้กับสารบีตุร ตลอด ๖ คนื ๖ วนั ... สารบีตุรก็ 

คงตอบความขอ้นัน้แกเ่ราได ้ตลอด ๖ คนื ๖ วนั ... 

  แมถ้า้เราจะถามความขอ้นัน้กับสารบีตุรดว้ยบทอืน่ ๆ ดว้ยปรยิายอืน่ ๆ 

ตลอด ๗ คนื ๗ วนั สารบีตุรก็คงตอบความขอ้นัน้แกเ่ราไดด้ว้ยบทอืน่ ๆ ดว้ย 

ปรยิายอืน่ ๆ ตลอด ๗ คนื ๗ วัน” 

กฬารสตูรที ่๒ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๖๘ } 



๖๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๑. นทิานสงัยตุ] 

๔. กฬารขตัตยิวรรค ๓. ญาณวตัถสุตูร 

 

๓. ญาณวตัถสุตูร 

วา่ดว้ยญาณวตัถ ุ

  [๓๓] พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่... เขตกรงุสาวตัถ ี

  “ภกิษุทัง้หลาย เราจักแสดงญาณวตัถ ุ๔๔ แกเ่ธอทัง้หลาย เธอทัง้หลาย 

จงฟัง จงใสใ่จใหด้ ีเราจักกลา่ว” ภกิษุเหลา่นัน้ทลูรับสนองพระด ารัสแลว้ พระผูม้ ี

พระภาคจงึไดต้รัสเรือ่งนีว้า่ 

  “ญาณวตัถ ุ๔๔ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ความรูใ้นชราและมรณะ 

   ๒. ความรูใ้นความเกดิแหง่ชราและมรณะ 

   ๓. ความรูใ้นความดับแหง่ชราและมรณะ 

   ๔. ความรูใ้นปฏปิทาทีใ่หถ้งึความดับแหง่ชราและมรณะ 

   ๕. ความรูใ้นชาต ิ

   ๖. ความรูใ้นความเกดิแหง่ชาต ิ

   ๗. ความรูใ้นความดับแหง่ชาต ิ

   ๘. ความรูใ้นปฏปิทาทีใ่หถ้งึความดับแหง่ชาต ิ

   ๙. ความรูใ้นภพ 

   ๑๐. ความรูใ้นความเกดิแหง่ภพ 

   ๑๑. ความรูใ้นความดับแหง่ภพ 

   ๑๒. ความรูใ้นปฏปิทาทีใ่หถ้งึความดับแหง่ภพ 

   ๑๓. ความรูใ้นอปุาทาน 

   ๑๔. ความรูใ้นความเกดิแหง่อปุาทาน 

   ๑๕. ความรูใ้นความดับแหง่อปุาทาน 

   ๑๖. ความรูใ้นปฏปิทาทีใ่หถ้งึความดับแหง่อปุาทาน 

   ๑๗. ความรูใ้นตัณหา 

   ๑๘. ความรูใ้นความเกดิแหง่ตัณหา 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๖๙ } 



๗๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๑. นทิานสงัยตุ] 

๔. กฬารขตัตยิวรรค ๓. ญาณวตัถสุตูร 

  ๑๙. ความรูใ้นความดับแหง่ตัณหา 

   ๒๐. ความรูใ้นปฏปิทาทีใ่หถ้งึความดับแหง่ตัณหา 

   ๒๑. ความรูใ้นเวทนา 

   ๒๒. ความรูใ้นความเกดิแหง่เวทนา 

   ๒๓. ความรูใ้นความดับแหง่เวทนา 

   ๒๔. ความรูใ้นปฏปิทาทีใ่หถ้งึความดับแหง่เวทนา 

   ๒๕. ความรูใ้นผัสสะ ... (๒๖-๒๘) 

   ๒๙. ความรูใ้นสฬายตนะ ... (๓๐-๓๒) 

   ๓๓. ความรูใ้นนามรปู ... (๓๔-๓๖) 

   ๓๗. ความรูใ้นวญิญาณ ... (๓๘-๔๐) 

   ๔๑. ความรูใ้นสงัขารทัง้หลาย 

   ๔๒. ความรูใ้นความเกดิแหง่สงัขาร 

   ๔๓. ความรูใ้นความดับแหง่สงัขาร 

   ๔๔. ความรูใ้นปฏปิทาทีใ่หถ้งึความดับแหง่สงัขาร 

  เหลา่นีเ้รยีกวา่ ญาณวตัถ ุ๔๔ 

  ชราและมรณะ เป็นอยา่งไร 

  คอื ความแก ่ความคร ่าครา่ ความมฟัีนหลดุ ความมผีมหงอก ความมหีนัง 

เหีย่วยน่ ความเสือ่มอาย ุความแกห่งอ่มแหง่อนิทรยีใ์นหมูส่ตัวนั์น้ ๆ ของเหลา่ 

สตัวนั์น้ ๆ นีเ้รยีกวา่ ชรา 

  ความจตุ ิความเคลือ่นไป ความท าลายไป ความหายไป ความตายกลา่วคอื 

มฤตย ูการท ากาละ ความแตกแหง่ขนัธ ์ความทอดทิง้รา่งกาย ความขาดแหง่ 

ชวีตินิทรยีข์องเหลา่สตัวนั์น้ ๆ จากหมูส่ตัวนั์น้ ๆ นีเ้รยีกวา่ มรณะ 

  ชราและมรณะ ดังพรรณนามาฉะนี ้นี้เรยีกวา่ ชราและมรณะ 

  เพราะชาตเิกดิ ชราและมรณะจงึเกดิ เพราะชาตดิับ ชราและมรณะจงึดับ 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๗๐ } 



๗๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๑. นทิานสงัยตุ] 

๔. กฬารขตัตยิวรรค ๓. ญาณวตัถสุตูร 

  อรยิมรรคมอีงค ์๘ นีเ้ทา่นัน้ คอื 

   ๑. สมัมาทฏิฐ ิฯลฯ   ๘. สมัมาสมาธ ิ

  ชือ่วา่ปฏปิทาทีใ่หถ้งึความดับแหง่ชราและมรณะ 

  ภกิษุทัง้หลาย เมือ่ใด อรยิสาวกรูช้ดัชราและมรณะอยา่งนี ้รูช้ดัความเกดิ 

แหง่ชราและมรณะอยา่งนี ้รูช้ดัความดับแหง่ชราและมรณะอยา่งนี ้รูช้ดัปฏปิทาทีใ่ห ้

ถงึความดับแหง่ชราและมรณะอยา่งนี ้นีช้ ือ่วา่ธัมมญาณของอรยิสาวกนัน้ เมือ่นัน้ 

อรยิสาวกนัน้พจิารณานัยในอดตีและอนาคตดว้ยธรรมนี ้ซ ึง่ตนเห็นแลว้ รูแ้ลว้ 

ไมป่ระกอบดว้ยกาล อันตนไดบ้รรลแุลว้ อันตนหยั่งรูแ้ลว้ 

  สมณะหรอืพราหมณ์ในอดตีเหลา่ใดเหลา่หนึง่ ก็ไดรู้ช้ราและมรณะ ไดรู้ค้วามเกดิ 

แหง่ชราและมรณะ ไดรู้ค้วามดับแหง่ชราและมรณะ ไดรู้ป้ฏปิทาทีใ่หถ้งึความดับแหง่ 

ชราและมรณะ เหมอืนอยา่งทีเ่รารูใ้นบัดนีเ้หมอืนกันทัง้นัน้ 

  สมณะหรอืพราหมณ์ในอนาคตเหลา่ใดเหลา่หนึง่ก็จักรูช้ราและมรณะ จักรู ้

ความเกดิแหง่ชราและมรณะ จักรูค้วามดับชราและมรณะ จักรูป้ฏปิทาทีใ่หถ้งึ 

ความดับแหง่ชราและมรณะ เหมอืนอยา่งทีเ่รารูใ้นบัดนีเ้หมอืนกันทัง้นัน้ นีช้ ือ่วา่ 

อันวยญาณของอรยิสาวกนัน้ 

  ญาณ ๒ ประการนี ้คอื (๑) ธัมมญาณ๑ (๒) อันวยญาณ๒ของอรยิสาวก 

เป็นธรรมชาตบิรสิทุธิผ์ดุผอ่ง อรยิสาวกนีเ้ราเรยีกวา่ เป็นผูถ้งึพรอ้มดว้ยทฏิฐบิา้ง 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ธมัมญาณ ในทีน่ีห้มายถงึมัคคญาณ คอื ญาณในอรยิมรรค คอืความหย่ังรูท้ ีใ่หส้ าเร็จภาวะอรยิบุคคล 

   แตล่ะชัน้ อรรถกถากลา่ววา่ เป็นเสขภมูขิองพระขณีาสพ เป็นญาณอันดับที ่๑๔ ในญาณ ๑๖ (ส .น.ิอ. 

   ๒/๓๓/๗๗, ข.ุป. (แปล) ๓๑/๖๑-๖๒/๙๙-๑๐๒, วสิทฺุธ.ิ ๒/๘๐๖-๘๑๕/๓๕๓-๓๕๙) 

๒ อนัวยญาณ ในทีน่ีห้มายถงึปัจจเวกขณญาณ คอื ญาณหย่ังรูด้ว้ยการพจิารณาทบทวนคอืส ารวจรู ้

   มรรคผล กเิลสทีล่ะไดแ้ลว้ กเิลสทียั่งเหลอือยู ่และนพิพาน เวน้พระอรหันตไ์มม่กีารพจิารณากเิลสทียั่ง 

   เหลอือยู ่ญาณนีเ้ป็นญาณอันดับที ่๑๖ ในญาณ ๑๖ (ส .น.ิอ. ๒/๓๓/๗๗, ข.ุป. (แปล) ๓๑/๖๕/๑๐๖-๑๐๙) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๗๑ } 



๗๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๑. นทิานสงัยตุ] 

๔. กฬารขตัตยิวรรค ๓. ญาณวตัถสุตูร 

ผูถ้งึพรอ้มดว้ยทัศนะบา้ง ผูถ้งึสทัธรรมนีบ้า้ง เห็นสทัธรรมนีบ้า้ง ประกอบดว้ย 

ญาณอันเป็นเสขะบา้ง ประกอบดว้ยวชิชาอันเป็นเสขะบา้ง บรรลกุระแสแหง่ธรรมบา้ง 

เป็นพระอรยิะผูม้ปัีญญาเพกิถอนกเิลสบา้ง ด ารงอยูใ่กลป้ระตอูมตนพิพานบา้ง 

  ชาตเิป็นอยา่งไร ฯลฯ ภพเป็นอยา่งไร ... อปุาทานเป็นอยา่งไร ... ตัณหาเป็น 

อยา่งไร ... เวทนาเป็นอยา่งไร ...ผัสสะเป็นอยา่งไร ... สฬายตนะเป็นอยา่งไร ... 

นามรปูเป็นอยา่งไร ... วญิญาณเป็นอยา่งไร ... 

  สงัขารท ัง้หลาย มเีทา่ไร 

  สงัขารม ี๓ ประการนี ้คอื 

   ๑. กายสงัขาร 

   ๒. วจสีงัขาร 

   ๓. จติตสงัขาร 

  นีเ้รยีกวา่สงัขารทัง้หลาย 

  เพราะอวชิชาเกดิ สงัขารจงึเกดิ เพราะอวชิชาดับ สงัขารจงึดับ 

  อรยิมรรคมอีงค ์๘ นีเ้ทา่นัน้ คอื 

   ๑. สมัมาทฏิฐ ิฯลฯ   ๘. สมัมาสมาธ ิ

  ชือ่วา่ปฏปิทาทีใ่หถ้งึความดับแหง่สงัขาร 

  เมือ่ใดอรยิสาวกรูช้ดัสงัขารทัง้หลายอยา่งนี ้รูช้ดัความเกดิแหง่สงัขารอยา่งนี้ 

รูช้ดัความดับแหง่สงัขารอยา่งนี ้รูช้ดัปฏปิทาทีใ่หถ้งึความดับแหง่สงัขารอยา่งนี ้

นีช้ ือ่วา่ธัมมญาณของอรยิสาวกนัน้ เมือ่นัน้อรยิสาวกนัน้พจิารณานัยในอดตีและ 

อนาคตดว้ยธรรมนี ้ซ ึง่ตนเห็นแลว้ รูแ้ลว้ ไมป่ระกอบดว้ยกาล อันตนไดบ้รรลแุลว้ 

อันตนหยั่งรูแ้ลว้ 

  สมณะหรอืพราหมณ์ในอดตีเหลา่ใดเหลา่หนึง่ ก็ไดรู้ส้งัขารทัง้หลาย ไดรู้ค้วาม 

เกดิแหง่สงัขาร ไดรู้ค้วามดับแหง่สงัขาร ไดรู้ป้ฏปิทาทีใ่หถ้งึความดับแหง่สงัขาร 

เหมอืนอยา่งทีเ่รารูใ้นบัดนีเ้หมอืนกันทัง้นัน้ 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๗๒ } 



๗๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๑. นทิานสงัยตุ] 

๔. กฬารขตัตยิวรรค ๔. ทตุยิญาณวตัถสุตูร 

  สมณะหรอืพราหมณ์ในอนาคตเหลา่ใดเหลา่หนึง่ ก็จักรูส้งัขารทัง้หลาย จักรู ้

ความเกดิแหง่สงัขาร จักรูค้วามดับแหง่สงัขาร จักรูป้ฏปิทาทีใ่หถ้งึความดับแหง่ 

สงัขาร เหมอืนอยา่งทีเ่รารูใ้นบัดนีเ้หมอืนกันทัง้นัน้ นีช้ ือ่วา่อันวยญาณของอรยิสาวกนัน้ 

  ภกิษุทัง้หลาย ญาณ ๒ ประการนี ้คอื (๑) ธัมมญาณ (๒) อันวยญาณ 

ของอรยิสาวก เป็นธรรมชาตบิรสิทุธิผ์ดุผอ่ง อรยิสาวกนีเ้ราเรยีกวา่ เป็นผูถ้งึพรอ้ม 

ดว้ยทฏิฐบิา้ง ผูถ้งึพรอ้มดว้ยทัศนะบา้ง ผูถ้งึสทัธรรมนีบ้า้ง เห็นสทัธรรมนีบ้า้ง 

ประกอบดว้ยญาณอันเป็นเสขะบา้ง ประกอบดว้ยวชิชาอันเป็นเสขะบา้ง บรรล ุ

กระแสแหง่ธรรมบา้ง เป็นพระอรยิะผูม้ปัีญญาเพกิถอนกเิลสบา้ง ด ารงอยูใ่กลป้ระตู 

อมตนพิพานบา้ง” 

ญาณวตัถสุตูรที ่๓ จบ 

 

๔. ทตุยิญาณวตัถสุตูร 

วา่ดว้ยญาณวตัถ ุสตูรที ่๒ 

  [๓๔] พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่... เขตกรงุสาวตัถ ี

  “ภกิษุทัง้หลาย เราจักแสดงญาณวัตถ ุ๗๗ แกเ่ธอทัง้หลาย เธอทัง้หลาย 

จงฟัง จงใสใ่จใหด้ ีเราจักกลา่ว” ภกิษุเหลา่นัน้ทลูรับสนองพระด ารัสแลว้ พระผูม้ ี

พระภาคจงึไดต้รัสเรือ่งนีว้า่ 

  “ญาณวตัถ ุ๗๗ ๑ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ความรูว้า่ เพราะชาตเิป็นปัจจัย ชราและมรณะจงึม ี

   ๒. ความรูว้า่ เมือ่ชาตไิมม่ ีชราและมรณะจงึไมม่ ี

 

เชงิอรรถ : 

๑ ญาณวตัถ ุ๗๗ นีเ้ป็นการนับญาณในปฏจิจสมปุบาท ๑๑ องค ์โดยทา่นแบง่นับเป็นองคล์ะ ๗ ญาณ 

   เชน่ ความรูฝ่้ายเกดิ ฝ่ายดับ ในปัจจุบัน ๒ ในอดตี ๒ ในอนาคต ๒ และญาณทีรู่ค้วามเป็นไปและด ารงอยู ่

   (ธัมมฐติญิาณ) แหง่ธรรมทัง้หลาย ๑ รวมเป็น ๗ ญาณ เอา ๑๑ x ๗ จงึเป็น ๗๗ ดังตัวอยา่งการนับชดุ 

   แรกและชดุสดุทา้ย (ส .น.ิอ. ๓๔/๗๗) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๗๓ } 



๗๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๑. นทิานสงัยตุ] 

๔. กฬารขตัตยิวรรค ๕. อวชิชาปัจยสตูร 

   ๓. แมใ้นอดตี ความรูว้า่ เพราะชาตเิป็นปัจจัย ชราและมรณะจงึม ี

   ๔. ความรูว้า่ เมือ่ชาตไิมม่ ีชราและมรณะจงึไมม่ ี

   ๕. แมใ้นอนาคต ความรูว้า่ เพราะชาตเิป็นปัจจัย ชราและมรณะจงึม ี

   ๖. ความรูว้า่ เมือ่ชาตไิมม่ ีชราและมรณะจงึไมม่ ี

   ๗. ความรูว้า่ ธัมมฐติญิาณ๑ของชาตนัิน้ มคีวามสิน้ไป มคีวามเสือ่มไป 

        มคีวามคลายไป มคีวามดับไปเป็นธรรมดา 

   ๘. ความรูว้า่ เพราะภพเป็นปัจจัย ชาตจิงึม ีฯลฯ (๙-๑๔) 

   ๑๕. ความรูว้า่ เพราะอปุาทานเป็นปัจจัย ภพจงึม ี... (๑๖-๒๑) 

   ๒๒. ความรูว้า่ เพราะตัณหาเป็นปัจจัย อปุาทานจงึม ี... (๒๓-๒๘) 

   ๒๙. ความรูว้า่ เพราะเวทนาเป็นปัจจัย ตัณหาจงึม ี... (๓๐-๓๕) 

   ๓๖. ความรูว้า่ เพราะผัสสะเป็นปัจจัย เวทนาจงึม ี... (๓๗-๔๒) 

   ๔๓. ความรูว้า่ เพราะสฬายตนะเป็นปัจจัย ผัสสะจงึม ี... (๔๔-๔๙) 

   ๕๐. ความรูว้า่ เพราะนามรปูเป็นปัจจัย สฬายตนะจงึม ี... (๕๑-๕๖) 

   ๕๗. ความรูว้า่ เพราะวญิญาณเป็นปัจจัย นามรปูจงึม ี... (๕๘-๖๓) 

   ๖๔. ความรูว้า่ เพราะสงัขารเป็นปัจจัย วญิญาณจงึม ี... (๖๕-๗๐) 

   ๗๑. ความรูว้า่ เพราะอวชิชาเป็นปัจจัย สงัขารจงึม ี

   ๗๒. ความรูว้า่ เมือ่อวชิชาไมม่ ีสงัขารจงึไมม่ ี

   ๗๓. แมใ้นอดตี ความรูว้า่ เพราะอวชิชาเป็นปัจจัย สงัขารจงึม ี

   ๗๔. ความรูว้า่ เมือ่อวชิชาไมม่ ีสงัขารจงึไมม่ ี

   ๗๕. แมใ้นอนาคต ความรูว้า่ เพราะอวชิชาเป็นปัจจัย สงัขารจงึม ี

   ๗๖. ความรูว้า่ เมือ่อวชิชาไมม่ ีสงัขารจงึไมม่ ี

   ๗๗. ความรูว้า่ ธัมมฐติญิาณของอวชิชานัน้ มคีวามสิน้ไป มคีวามเสือ่มไป 

          มคีวามคลายไป มคีวามดับไปเป็นธรรมดา 

  ภกิษุทัง้หลาย เหลา่นีเ้รยีกวา่ ญาณวตัถ ุ๗๗” 

ทตุยิญาณวตัถสุตูรที ่๔ จบ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ธมัมฐติญิาณ ในทีน่ีห้มายถงึความรูเ้กีย่วกับความเป็นไปและตัง้อยูแ่หง่ธรรมทัง้หลาย (ส .น.ิอ. ๒/๓๔/๗๗) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๗๔ } 



๗๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๑. นทิานสงัยตุ] 

๔. กฬารขตัตยิวรรค ๕. อวชิชาปัจยสตูร 

 

๕. อวชิชาปจัจยสตูร 

วา่ดว้ยอวชิชาเป็นปจัจยั 

  [๓๕] พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่... เขตกรงุสาวตัถ ี

  “ภกิษุทัง้หลาย เพราะอวชิชาเป็นปัจจัย สงัขารทัง้หลายจงึม ีเพราะสงัขารเป็น 

ปัจจัย วญิญาณจงึม ีฯลฯ ความเกดิขึน้แหง่กองทกุขทั์ง้มวลนี ้มไีดด้ว้ยประการ 

ฉะนี ้” 

  เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสอยา่งนีแ้ลว้ ภกิษุรปูหนึง่ไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาค 

ดังนีว้า่ 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ชราและมรณะเป็นอยา่งไร ชราและมรณะนีเ้ป็นของใคร” 

  “ภกิษุ ปัญหานีไ้มส่มควรถาม ผูใ้ดพงึกลา่ววา่ ‘ชราและมรณะเป็นอยา่งไร 

ชราและมรณะนีเ้ป็นของใคร’ หรอืพงึกลา่ววา่ ‘ชราและมรณะเป็นอยา่งอืน่ ชราและ 

มรณะนีเ้ป็นของผูอ้ืน่’ ค าทัง้สองนัน้มคีวามหมายอยา่งเดยีวกัน ตา่งกันแตพ่ยัญชนะ 

เทา่นัน้ เมือ่มทีฏิฐวิา่ ‘ชวีะกับสรรีะเป็นอยา่งเดยีวกัน’ การอยูป่ระพฤตพิรหมจรรย ์

ยอ่มไมม่ ีหรอืวา่เมือ่มทีฏิฐวิา่ ‘ชวีะกับสรรีะเป็นคนละอยา่งกัน’ การอยูป่ระพฤต ิ

พรหมจรรยย์อ่มไมม่ ีตถาคตไมเ่ขา้ไปใกลท้ีส่ดุ ๒ อยา่งนี ้ยอ่มแสดงธรรมโดยสาย 

กลางวา่ ‘เพราะชาตเิป็นปัจจัย ชราและมรณะจงึม”ี 

  “ชาตเิป็นอยา่งไร และชาตนิีเ้ป็นของใคร” 

  “ปัญหานีไ้มส่มควรถาม ผูใ้ดพงึกลา่ววา่ ‘ชาตเิป็นอยา่งไร และชาตนิีเ้ป็น 

ของใคร’ หรอืพงึกลา่ววา่ ‘ชาตเิป็นอยา่งอืน่ และชาตนิีเ้ป็นของผูอ้ืน่’ ค าทัง้สอง 

นัน้มคีวามหมายอยา่งเดยีวกัน ตา่งกันแตพ่ยัญชนะเทา่นัน้ เมือ่มทีฏิฐวิา่ ‘ชวีะกับ 

สรรีะเป็นอยา่งเดยีวกัน’ การอยูป่ระพฤตพิรหมจรรยย์อ่มไมม่ ีหรอืวา่เมือ่มทีฏิฐวิา่ 

‘ชวีะกับสรรีะเป็นคนละอยา่งกัน’ การอยูป่ระพฤตพิรหมจรรยย์อ่มไมม่ ีตถาคตไม ่

เขา้ไปใกลท้ีส่ดุ ๒ อยา่งนี ้ยอ่มแสดงธรรมโดยสายกลางวา่ ‘เพราะภพเป็นปัจจัย 

ชาตจิงึม”ี 

  “ภพเป็นอยา่งไร และภพนีเ้ป็นของใคร” 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๗๕ } 



๗๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๑. นทิานสงัยตุ] 

๔. กฬารขตัตยิวรรค ๕. อวชิชาปัจยสตูร 

  “ปัญหานีไ้มส่มควรถาม ผูใ้ดพงึกลา่ววา่ ‘ภพเป็นอยา่งไร และภพนีเ้ป็น 

ของใคร’ หรอืพงึกลา่ววา่ ‘ภพเป็นอยา่งอืน่ และภพนีเ้ป็นของผูอ้ืน่’ ค าทัง้สอง 

นัน้มคีวามหมายอยา่งเดยีวกัน ตา่งกันแตพ่ยัญชนะเทา่นัน้ เมือ่มทีฏิฐวิา่ ‘ชวีะกับ 

สรรีะเป็นอยา่งเดยีวกัน’ การอยูป่ระพฤตพิรหมจรรยย์อ่มไมม่ ีหรอืวา่เมือ่มทีฏิฐวิา่ 

‘ชวีะกับสรรีะเป็นคนละอยา่งกัน’ การอยูป่ระพฤตพิรหมจรรยย์อ่มไมม่ ีตถาคตไม ่

เขา้ไปใกลท้ีส่ดุ ๒ อยา่งนี ้ยอ่มแสดงธรรมโดยสายกลางวา่ ‘เพราะอปุาทานเป็น 

ปัจจัย ภพจงึม’ี ฯลฯ ‘เพราะตัณหาเป็นปัจจัย อปุาทานจงึม’ี ... ‘เพราะเวทนา 

เป็นปัจจัย ตัณหาจงึม’ี ... ‘เพราะผัสสะเป็นปัจจัย เวทนาจงึม’ี ... ‘เพราะสฬายตนะ 

เป็นปัจจัย ผัสสะจงึม’ี ... ‘เพราะนามรปูเป็นปัจจัย สฬายตนะจงึม’ี ... ‘เพราะ 

วญิญาณเป็นปัจจัย นามรูปจงึม’ี ... ‘เพราะสงัขารเป็นปัจจัย วญิญาณจงึม”ี 

  “สงัขารทัง้หลายเป็นอยา่งไร และสงัขารเหลา่นี้เป็นของใคร” 

  “ปัญหานีไ้มส่มควรถาม ผูใ้ดพงึกลา่ววา่ ‘สงัขารทัง้หลายเป็นอยา่งไร และ 

สงัขารเหลา่นี ้เป็นของใคร’ หรอืพงึกลา่ววา่ ‘สงัขารทัง้หลายเป็นอยา่งอืน่ และ 

สงัขารเหลา่นีเ้ป็นของผูอ้ ืน่’ ค าทัง้สองนัน้มคีวามหมายอยา่งเดยีวกัน ตา่งกันแต ่

พยัญชนะเทา่นัน้ เมือ่มทีฏิฐวิา่ ‘ชวีะกับสรรีะเป็นอยา่งเดยีวกัน’ การอยูป่ระพฤต ิ

พรหมจรรยย์อ่มไมม่ ีหรอืวา่เมือ่มทีฏิฐวิา่ ‘ชวีะกับสรรีะเป็นคนละอยา่งกัน การอยู ่

ประพฤตพิรหมจรรยย์อ่มไมม่ ีตถาคตไมเ่ขา้ไปใกลท้ีส่ดุ ๒ อยา่งนี ้ยอ่มแสดงธรรม 

โดยสายกลางวา่ ‘เพราะอวชิชาเป็นปัจจัย สงัขารทัง้หลายจงึม”ี 

  “เพราะอวชิชาดับไปไมเ่หลอืดว้ยวริาคะ ทฏิฐอิยา่งใดอยา่งหนึง่ ทีเ่ป็นขา้ศกึ 

อันบคุคลเสพผดิ ทีด่ ิน้รนไปวา่ ‘ชราและมรณะเป็นอยา่งไร ชราและมรณะนีเ้ป็น 

ของใคร หรอืวา่ชราและมรณะเป็นอยา่งอืน่ ชราและมรณะนีเ้ป็นของผูอ้ืน่วา่ ‘ชวีะกับ 

สรรีะเป็นอยา่งเดยีวกัน ชวีะกับสรรีะเป็นคนละอยา่งกัน’ ทฏิฐเิหลา่นัน้ทัง้หมดอัน 

อรยิสาวกนัน้ละไดเ้ด็ดขาดแลว้ ตัดรากถอนโคน เหมอืนตน้ตาลทีถ่กูตัดรากถอน 

โคนไปแลว้ เหลอืแตพ่ืน้ที ่ท าใหไ้มม่ ีเกดิขึน้ตอ่ไปไมไ่ด ้

  เพราะอวชิชาดับไปไมเ่หลอืดว้ยวริาคะ ทฏิฐอิยา่งใดอยา่งหนึง่ ทีเ่ป็นขา้ศกึ 

อันบคุคลเสพผดิ ทีด่ ิน้รนไปวา่ ‘ชาตเิป็นอยา่งไร และชาตนิีเ้ป็นของใคร หรอืวา่ 

ชาตเิป็นอยา่งอืน่ และชาตนิีเ้ป็นของผูอ้ืน่วา่ ‘ชวีะกับสรรีะเป็นอยา่งเดยีวกัน หรอืวา่ 

ชวีะกับสรรีะเป็นคนละอยา่งกัน’ ทฏิฐเิหลา่นัน้ทัง้หมดอันอรยิสาวกนัน้ละไดเ้ด็ดขาดแลว้ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๗๖ } 



๗๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๑. นทิานสงัยตุ] 

๔. กฬารขตัตยิวรรค ๖. ทตุยิอวชิชาปัจจยสตูร 

ตัดรากถอนโคน เหมอืนตน้ตาลทีถ่กูตัดรากถอนโคนไปแลว้ เหลอืแตพ่ืน้ที ่ท าให ้

ไมม่ ีเกดิขึน้ตอ่ไปไมไ่ด ้

  เพราะอวชิชาดับไปไมเ่หลอืดว้ยวริาคะ ทฏิฐอิยา่งใดอยา่งหนึง่ ทีเ่ป็นขา้ศกึ 

อันบคุคลเสพผดิ ทีด่ ิน้รนไปวา่ ‘ภพเป็นอยา่งไร ฯลฯ อปุาทานเป็นอยา่งไร ... 

ตัณหาเป็นอยา่งไร ... เวทนาเป็นอยา่งไร ... ผัสสะเป็นอยา่งไร ... สฬายตนะเป็น 

อยา่งไร ... นามรปูเป็นอยา่งไร ... วญิญาณเป็นอยา่งไร ... 

  เพราะอวชิชาดับไปไมเ่หลอืดว้ยวริาคะ ทฏิฐอิยา่งใดอยา่งหนึง่ ทีเ่ป็นขา้ศกึ 

อันบคุคลเสพผดิ ทีด่ ิน้รนไปวา่ ‘สงัขารทัง้หลายเป็นอยา่งไร และสงัขารเหลา่นีเ้ป็น 

ของใคร หรอืวา่สงัขารทัง้หลายเป็นอยา่งอืน่ และสงัขารเหลา่นี้เป็นของผูอ้ ืน่ ชวีะ 

กับสรรีะเป็นอยา่งเดยีวกัน หรอืวา่ชวีะกับสรรีะเป็นคนละอยา่งกัน’ ทฏิฐเิหลา่นัน้ 

ทัง้หมดอันอรยิสาวกนัน้ละไดเ้ด็ดขาดแลว้ ตัดรากถอนโคน เหมอืนตน้ตาลทีถ่กูตดั 

รากถอนโคนไปแลว้ เหลอืแตพ่ืน้ที ่ท าใหไ้มม่ ีเกดิขึน้ตอ่ไปไมไ่ด”้ 

อวชิชาปจัจยสตูรที ่๕ จบ 

 

๖. ทตุยิอวชิชาปจัจยสูตร 

วา่ดว้ยอวชิชาเป็นปจัจยั สตูรที ่๒ 

  [๓๖] พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่... เขตกรงุสาวตัถ ี

  “ภกิษุทัง้หลาย เพราะอวชิชาเป็นปัจจัย สงัขารทัง้หลายจงึม ีเพราะสงัขารเป็น 

ปัจจัย วญิญาณจงึม ีฯลฯ ความเกดิขึน้แหง่กองทกุขทั์ง้มวลนี ้มไีดด้ว้ยประการฉะนี้ 

  ผูใ้ดพงึกลา่ววา่ ‘ชราและมรณะเป็นอยา่งไร ชราและมรณะนีเ้ป็นของใคร’ หรอื 

พงึกลา่ววา่ ‘ชราและมรณะเป็นอยา่งอืน่ ชราและมรณะนีเ้ป็นของผูอ้ืน่’ ค าทัง้สอง 

นัน้มคีวามหมายอยา่งเดยีวกัน ตา่งกันแตพ่ยัญชนะเทา่นัน้ เมือ่มทีฏิฐวิา่ ‘ชวีะกับ 

สรรีะเป็นอยา่งเดยีวกัน’ การอยูป่ระพฤตพิรหมจรรยย์อ่มไมม่ ีหรอืวา่เมือ่มทีฏิฐวิา่ 

‘ชวีะกับสรรีะเป็นคนละอยา่งกัน’ การอยูป่ระพฤตพิรหมจรรยย์อ่มไมม่ ีตถาคตไม ่

เขา้ไปใกลท้ีส่ดุ ๒ อยา่งนี ้ยอ่มแสดงธรรมโดยสายกลางวา่ ‘เพราะชาตเิป็นปัจจัย 

ชราและมรณะจงึม”ี 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๗๗ } 



๗๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๑. นทิานสงัยตุ] 

๔. กฬารขตัตยิวรรค ๖. ทตุยิอวชิชาปัจจยสตูร 

  ผูใ้ดพงึกลา่ววา่ ‘ชาตเิป็นอยา่งไร ... ภพเป็นอยา่งไร ... อปุาทานเป็นอยา่งไร ... 

ตัณหาเป็นอยา่งไร ... เวทนาเป็นอยา่งไร ... ผัสสะเป็นอยา่งไร ... สฬายตนะเป็นอยา่งไร 

... นามรปูเป็นอยา่งไร ... วญิญาณเป็นอยา่งไร’ ... 

  ผูใ้ดพงึกลา่ววา่ ‘สงัขารทัง้หลายเป็นอยา่งไร และสังขารเหลา่นี้เป็นของใคร’ 

หรอืพงึกลา่ววา่ ‘สงัขารทัง้หลายเป็นอยา่งอืน่ และสงัขารเหลา่นีเ้ป็นของผูอ้ ืน่’ 

ค าทัง้สองนัน้มคีวามหมายอยา่งเดยีวกัน ตา่งกันแตพ่ยัญชนะเทา่นัน้ เมือ่มทีฏิฐวิา่ 

‘ชวีะกับสรรีะเป็นอยา่งเดยีวกัน’ การอยูป่ระพฤตพิรหมจรรยย์อ่มไมม่ ีหรอืวา่เมือ่ม ี

ทฏิฐวิา่ ‘ชวีะกับสรรีะเป็นคนละอยา่งกัน’ การอยูป่ระพฤตพิรหมจรรยย์อ่มไมม่ ี

ตถาคตไมเ่ขา้ไปใกลท้ีส่ดุ ๒ อยา่งนี ้ยอ่มแสดงธรรมโดยสายกลางวา่ ‘เพราะอวชิชา 

เป็นปัจจัย สงัขารทัง้หลายจงึม’ี 

  เพราะอวชิชาดับไปไมเ่หลอืดว้ยวริาคะ ทฏิฐอิยา่งใดอยา่งหนึง่ ทีเ่ป็นขา้ศกึ 

อันบคุคลเสพผดิ ทีด่ ิน้รนไปวา่ ‘ชราและมรณะเป็นอยา่งไร ชราและมรณะนีเ้ป็น 

ของใคร หรอืวา่ชราและมรณะเป็นอยา่งอืน่ ชราและมรณะนีเ้ป็นของผูอ้ ืน่ ชวีะกับ 

สรรีะเป็นอยา่งเดยีวกัน หรอืวา่ชวีะกับสรรีะเป็นคนละอยา่งกัน’ ทฏิฐเิหลา่นัน้ 

ทัง้หมดอันอรยิสาวกนัน้ละไดเ้ด็ดขาดแลว้ ตัดรากถอนโคน เหมอืนตน้ตาลทีถ่กู 

ตัดรากถอนโคนไปแลว้ เหลอืแตพ่ืน้ที ่ท าใหไ้มม่ ีเกดิขึน้ตอ่ไปไมไ่ด ้

  เพราะอวชิชาดับไปไมเ่หลอืดว้ยวริาคะ ทฏิฐอิยา่งใดอยา่งหนึง่ ทีเ่ป็นขา้ศกึ 

อันบคุคลเสพผดิ ทีด่ ิน้รนไปวา่ ‘ชาตเิป็นอยา่งไร ฯลฯ ภพเป็นอยา่งไร ... อปุาทาน 

เป็นอยา่งไร ... ตัณหาเป็นอยา่งไร ... เวทนาเป็นอยา่งไร ... ผัสสะเป็นอยา่งไร ... 

สฬายตนะเป็นอยา่งไร ... นามรปูเป็นอยา่งไร ... วญิญาณเป็นอยา่งไร ... สังขาร 

ทัง้หลายเป็นอยา่งไร และสงัขารเหลา่นีเ้ป็นของใคร หรอืวา่สงัขารทัง้หลายเป็น 

อยา่งอืน่ และสงัขารเหลา่นีเ้ป็นของผูอ้ ืน่ ชวีะกับสรรีะเป็นอยา่งเดยีวกัน หรอืวา่ชวีะ 

กับสรรีะเป็นคนละอยา่งกนั’ ทฏิฐเิหลา่นัน้ทัง้หมดอนัอรยิสาวกนัน้ละไดเ้ด็ดขาดแลว้ 

ตัดรากถอนโคน เหมอืนตน้ตาลทีถ่กูตัดรากถอนโคนไปแลว้ เหลอืแตพ่ืน้ที ่ท าให ้

ไมม่ ีเกดิขึน้ตอ่ไปไมไ่ด”้ 

ทตุยิอวชิชาปจัจยสตูรที ่๖ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๗๘ } 



๗๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๑. นทิานสงัยตุ] 

๔. กฬารขตัตยิวรรค ๘. เจตนาสตูร 

 

๗. นตมุหสตูร 

วา่ดว้ย(กาย)ไมใ่ชข่องเธอท ัง้หลาย 

  [๓๗] พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่... เขตกรงุสาวตัถ ี

  “ภกิษุทัง้หลาย กายนีม้ใิชข่องเธอทัง้หลาย ทัง้มใิชข่องผูอ้ ืน่ กายนีเ้ธอทัง้หลาย 

พงึเห็นวา่เป็นกรรมเกา่๑ ถกูปัจจัยปรงุแตง่ ส าเร็จดว้ยเจตนา เป็นทีต่ัง้แหง่เวทนา 

  อรยิสาวกผูไ้ดส้ดับ ยอ่มมนสกิารปฏจิจสมปุบาทโดยแยบคายในกายนัน้วา่ 

‘เพราะเหตนุี ้เมือ่ส ิง่นีม้ ีส ิง่นีจ้งึม ีเพราะสิง่นีเ้กดิขึน้ ส ิง่นีจ้งึเกดิขึน้ เพราะสิง่นีไ้มม่ ี

สิง่นีจ้งึไมม่ ีเพราะสิง่นีด้ับไป สิง่นีจ้งึดับไป คอื เพราะอวชิชาเป็นปัจจัย สงัขาร 

ทัง้หลายจงึม ีเพราะสงัขารเป็นปัจจัย วญิญาณจงึม ีฯลฯ ความเกดิขึน้แหง่กอง 

ทกุขทั์ง้มวลนี ้มไีดด้ว้ยประการฉะนี ้อนึง่ เพราะอวชิชาดับไปไมเ่หลอืดว้ยวริาคะ 

สงัขารจงึดับ เพราะสงัขารดับ วญิญาณจงึดับ ฯลฯ ความดับแหง่กองทกุขทั์ง้มวลนี ้

มไีดด้ว้ยประการฉะนี”้ 

นตมุหสตูรที ่๗ จบ 

 

๘. เจตนาสตูร 

วา่ดว้ยเจตนา 

  [๓๘] พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่... เขตกรงุสาวตัถ ี

  “ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุจงใจ ด าร ิและนกึคดิถงึสิง่ใด สิง่นัน้เป็นอารัมมณปัจจัย๒ 

เพือ่ความตัง้มั่นแหง่วญิญาณ เมือ่อารัมมณปัจจัยม ีความตัง้มั่นแหง่วญิญาณจงึม ี

เมือ่วญิญาณนัน้ตัง้มั่นแลว้ เจรญิขึน้แลว้ ความบังเกดิแหง่ภพใหมต่อ่ไปจงึม ีเมือ่ 

ความบังเกดิแหง่ภพใหมต่อ่ไปม ีชาต ิชรา มรณะ โสกะ ปรเิทวะ ทกุข ์โทมนัส 

และอปุายาสจงึมตีอ่ไป ความเกดิขึน้แหง่กองทกุขทั์ง้มวลนี ้มไีดด้ว้ยประการฉะนี้

 

เชงิอรรถ : 

๑ กรรมเกา่ ในทีน่ีเ้ป็นโวหารทีท่า่นเรยีกกายทีเ่กดิขึน้ดว้ยอ านาจการปรงุแตง่แหง่ปัจจัยทัง้หลาย (ตาม 

   กระแสปฏจิจสมปุบาท) (ส .น.ิอ. ๒/๓๗/๘๐) 

๒ อารมัมณปจัจยั ในทีน่ีห้มายถงึธรรมชาตมิเีจตนาเป็นตน้ (ส .น.ิอ. ๒/๓๘/๘๐) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๗๙ } 



๘๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๑. นทิานสงัยตุ] 

๔. กฬารขตัตยิวรรค ๙. ทตุยิเจตนาสตูร 

  ภกิษุไมจ่งใจ ไมด่ าร ิแตย่ังนกึคดิถงึสิง่ใด สิง่นัน้เป็นอารัมมณปัจจัย เพือ่ความ 

ตัง้มั่นแหง่วญิญาณ เมือ่อารัมมณปัจจัยม ีความตัง้มั่นแหง่วญิญาณจงึม ีเมือ่วญิญาณ 

นัน้ตัง้มั่นแลว้ เจรญิขึน้แลว้ ความบังเกดิแหง่ภพใหมต่อ่ไปจงึม ีเมือ่ความบังเกดิ 

แหง่ภพใหมต่อ่ไปม ีชาต ิชรา มรณะ โสกะ ปรเิทวะ ทกุข ์โทมนัส และอปุายาส 

จงึมตีอ่ไป ความเกดิขึน้แหง่กองทกุขทั์ง้มวลนี ้มไีดด้ว้ยประการฉะนี้ 

  ภกิษุไมจ่งใจ ไมด่ าร ิและไมน่กึคดิถงึสิง่ใด สิง่นัน้ไมเ่ป็นอารัมมณปัจจัยเพือ่ 

ความตัง้มั่นแหง่วญิญาณ เมือ่อารัมมณปัจจัยไมม่ ีความตัง้มั่นแหง่วญิญาณจงึไมม่ ี

เมือ่วญิญาณนัน้ไมต่ัง้มั่นแลว้ ไมเ่จรญิขึน้แลว้ ความบังเกดิแหง่ภพใหมต่อ่ไปจงึไมม่ ี

เมือ่ความบังเกดิแหง่ภพใหมต่อ่ไปไมม่ ีชาต ิชรา มรณะ โสกะ ปรเิทวะ ทกุข ์

โทมนัส และอปุายาสจงึดบั ความดับแหง่กองทกุขทั์ง้มวลนี ้มไีดด้ว้ยประการฉะนี้” 

เจตนาสตูรที ่๘ จบ 

 

๙. ทตุยิเจตนาสตูร 

วา่ดว้ยเจตนา สตูรที ่๒ 

  [๓๙] พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่... เขตกรงุสาวตัถ ี

  “ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุจงใจ ด าร ิและนกึคดิถงึสิง่ใด สิง่นัน้เป็นอารัมมณปัจจัย 

เพือ่ความตัง้มั่นแหง่วญิญาณ เมือ่อารัมมณปัจจัยม ีความตัง้มั่นแหง่วญิญาณจงึม ี

เมือ่วญิญาณนัน้ตัง้มั่นแลว้ เจรญิขึน้แลว้ ความหยั่งลงแหง่นามรปูจงึม ีเพราะนาม 

รปูเป็นปัจจัย สฬายตนะจงึม ีเพราะสฬายตนะเป็นปัจจัย ผัสสะจงึม ีเพราะผัสสะ 

เป็นปัจจัย เวทนาจงึม ี... ตัณหา ... อปุาทาน ... ภพ ... ชาต ิ... ชรา มรณะ โสกะ 

ปรเิทวะ ทกุข ์โทมนัส และอปุายาสจงึม ีความเกดิขึน้แหง่กองทกุขทั์ง้มวลนี ้มไีด ้

ดว้ยประการฉะนี ้

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๘๐ } 



๘๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๑. นทิานสงัยตุ] 

๔. กฬารขตัตยิวรรค ๑๐. ตตยิเจตนาสตูร 

  ภกิษุไมจ่งใจ ไมด่ าร ิแตย่ังนกึคดิถงึสิง่ใด สิง่นัน้เป็นอารัมมณปัจจัยเพือ่ 

ความตัง้มั่นแหง่วญิญาณ เมือ่อารัมมณปัจจัยม ีความตัง้มั่นแหง่วญิญาณจงึม ีเมือ่ 

วญิญาณนัน้ตัง้มั่นแลว้ เจรญิขึน้แลว้ ความหยั่งลงแหง่นามรปูจงึม ีเพราะนามรปู 

เป็นปัจจัย สฬายตนะจงึม ีฯลฯ ความเกดิขึน้แหง่กองทกุขทั์ง้มวลนี ้มไีดด้ว้ย 

ประการฉะนี ้

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุไมจ่งใจ ไมด่ าร ิและไมน่กึคดิถงึสิง่ใด สิง่นัน้ไมเ่ป็น 

อารัมมณปัจจัยเพือ่ความตัง้มั่นแหง่วญิญาณ เมือ่อารัมมณปัจจัยไมม่ ีความตัง้มั่น 

แหง่วญิญาณจงึไมม่ ีเมือ่วญิญาณนัน้ไมต่ัง้มั่นแลว้ ไมเ่จรญิขึน้แลว้ ความหยั่งลง 

แหง่นามรปูจงึไมม่ ีเพราะนามรปูดับ สฬายตนะจงึดับ ฯลฯ ความดับแหง่กองทกุข ์

ทัง้มวลนี ้มไีดด้ว้ยประการฉะนี้” 

ทตุยิเจตนาสตูรที ่๙ จบ 

 

๑๐. ตตยิเจตนาสตูร 

วา่ดว้ยเจตนา สตูรที ่๓ 

  [๔๐] พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่... เขตกรงุสาวตัถ ี

  “ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุจงใจ ด าร ิและนกึคดิถงึสิง่ใด สิง่นัน้เป็นอารัมมณปัจจัย 

เพือ่ความตัง้มั่นแหง่วญิญาณ เมือ่อารัมมณปัจจัยม ีความตัง้มั่นแหง่วญิญาณจงึม ี

เมือ่วญิญาณนัน้ตัง้มั่นแลว้ เจรญิขึน้แลว้ นติ๑ จงึม ีเมือ่นตมิ ีคตภิพในการเวยีนมา 

จงึม ีเมือ่คตภิพในการเวยีนมาม ีจตุแิละอบุัตจิงึม ีเมือ่จตุแิละอบุตัมิ ีชาต ิชรา 

มรณะ โสกะ ปรเิทวะ ทกุข ์โทมนัส และอปุายาสจงึม ีความเกดิขึน้แหง่กองทกุข ์

ทัง้มวลนี ้มไีดด้ว้ยประการฉะนี้ 

  ภกิษุไมจ่งใจ ไมด่ าร ิแตน่กึคดิถงึสิง่ใด สิง่นัน้เป็นอารัมมณปัจจัยเพือ่ความ 

ตัง้มั่นแหง่วญิญาณ เมือ่อารัมมณปัจจัยม ีความตัง้มั่นแหง่วญิญาณจงึม ีเมือ่ 

วญิญาณนัน้ตัง้มั่นแลว้ เจรญิขึน้แลว้ นตจิงึม ีเมือ่นตมิ ีคตภิพในการเวยีนมาจงึมี

 

เชงิอรรถ : 

๑ นต ิในทีน่ีห้มายถงึตัณหาคอืความปรารถนาในภพ ๓ (ส .น.ิอ. ๒/๔๐/๘๒, ส .น.ิฏกีา ๒/๔๐/๑๐๒) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๘๑ } 



๘๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๑. นทิานสงัยตุ] 

๔. กฬารขตัตยิวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

เมือ่คตภิพในการเวยีนมาม ีจตุแิละอบุัตจิงึม ีเมือ่จตุแิละอบุตัมิ ีชาต ิชรา มรณะ 

โสกะ ปรเิทวะ ทกุข ์โทมนัส และอปุายาสจงึม ีความเกดิขึน้แหง่กองทกุขทั์ง้มวลนี ้

มไีดด้ว้ยประการฉะนี ้

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุไมจ่งใจ ไมด่ าร ิและไมน่กึคดิถงึสิง่ใด สิง่นัน้ไมเ่ป็น 

อารัมมณปัจจัยเพือ่ความตัง้มั่นแหง่วญิญาณ เมือ่อารัมมณปัจจัยไมม่ ีความตัง้มั่น 

แหง่วญิญาณจงึไมม่ ีเมือ่วญิญาณนัน้ไมต่ัง้มั่นแลว้ ไมเ่จรญิขึน้แลว้ นตจิงึไมม่ ี

เมือ่นตไิมม่ ีคตภิพในการเวยีนมาจงึไมม่ ีเมือ่คตภิพในการเวยีนมาไมม่ ีจตุแิละอบุัต ิ

จงึไมม่ ีเมือ่จตุแิละอบุัตไิมม่ ีชาต ิชรา มรณะ โสกะ ปรเิทวะ ทกุข ์โทมนัส 

และอปุายาสจงึดับ ความดับแหง่กองทกุขทั์ง้มวลนี ้มไีดด้ว้ยประการฉะนี้” 

ตตยิเจตนาสตูรที ่๑๐ จบ 

กฬารขตัตยิวรรคที ่๔ จบ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

     ๑. ภตูสตูร    ๒. กฬารสตูร 

     ๓. ญาณวตัถสุตูรร   ๔. ทตุยิญาณวตัถสุตูร 

     ๕. อวชิชาปัจจยสตูรร  ๖. ทตุยิอวชิชาปัจจยสตูร 

     ๗. นตมุหสตูรร   ๘. เจตนาสตูร 

     ๙. ทตุยิเจตนาสตูรร   ๑๐. ตตยิเจตนาสตูร 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๘๒ } 



๘๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๑. นทิานสงัยตุ] 

๕. คหปตวิรรค ๑. ปัญจเวรภยสตูร 

 

๕. คหปตวิรรค 

หมวดวา่ดว้ยคหบด ี

 

๑. ปญัจเวรภยสตูร 

วา่ดว้ยภยัเวร ๕ ประการ 

  [๔๑] พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่... เขตกรงุสาวตัถ ี

  ครัง้นัน้แล ทา่นอนาถบณิฑกิคหบด ีเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ 

ถวายอภวิาทแลว้น่ัง ณ ทีส่มควร พระผูม้พีระภาคไดต้รัสกับทา่นอนาถบณิฑกิ- 

คหบดดีังนีว้า่ 

  “คหบด ีเมือ่ใดแล ภัยเวร ๕ ประการนีข้องอรยิสาวกสงบแลว้ เมือ่นัน้ อรยิ- 

สาวกผูป้ระกอบดว้ยธรรมทีเ่ป็นองคแ์หง่โสดาปัตตผิล ๔ ประการ และญายธรรม 

อันประเสรฐิ๑ ทีอ่รยิสาวกนัน้เห็นดแีลว้ แทงตลอดดแีลว้ดว้ยปัญญา อรยิสาวก 

นัน้หวงัอยู ่พงึพยากรณ์ตนดว้ยตนเองไดว้า่ ‘เราเป็นผูม้นีรกสิน้แลว้ มกี าเนดิสตัว ์

ดรัิจฉานสิน้แลว้ มเีปรตวสิยัส ิน้แลว้ มอีบาย ทคุต ิวนิบิาตสิน้แลว้ เราเป็นโสดาบัน 

มอีันไมต่กต า่เป็นธรรมดา เป็นผูจ้ะตรัสรูใ้นภายหนา้อยา่งแน่นอน’ 

  ภยัเวร ๕ ประการสงบแลว้ เป็นอยา่งไร คอื 

   ๑. บคุคลผูฆ้า่สตัว ์ยอ่มประสบภัยเวรใด ซึง่มใีนชาตนิีบ้า้ง ชาตหินา้บา้ง 

       เสวยทกุขโ์ทมนัสทางใจบา้ง เพราะการฆา่สตัวเ์ป็นปัจจัย ภัยเวรนัน้ 

       ของอรยิสาวกผูเ้วน้ขาดจากการฆา่สตัว ์สงบแลว้ดว้ยประการฉะนี ้

   ๒. บคุคลผูล้กัทรัพย ์ยอ่มประสบภัยเวรใด ซึง่มใีนชาตนิีบ้า้ง ชาตหินา้บา้ง 

       เสวยทกุขโ์ทมนัสทางใจบา้ง เพราะการลักทรัพยเ์ป็นปัจจัย ภัยเวรนัน้ 

       ของอรยิสาวกผูเ้วน้ขาดจากการลกัทรัพยส์งบแลว้ ดว้ยประการฉะนี้ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ญายธรรมอนัประเสรฐิ ในทีน่ีห้มายถงึปฏจิจสมปุบาท และอรยิมรรคมอีงค ์๘ (ส .น.ิอ. ๒/๔๑/๘๓) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๘๓ } 



๘๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๑. นทิานสงัยตุ] 

๕. คหปตวิรรค ๑. ปัญจเวรภยสตูร 

   ๓. บคุคลผูป้ระพฤตผิดิในกาม ยอ่มประสบภัยเวรใด ซึง่มใีนชาตนิีบ้า้ง 

       ชาตหินา้บา้ง เสวยทกุขโ์ทมนัสทางใจบา้ง เพราะการประพฤตผิดิ 

       ในกามเป็นปัจจัย ภัยเวรนัน้ของอรยิสาวกผูเ้วน้ขาดจากการประพฤต ิ

       ผดิในกามสงบแลว้ ดว้ยประการฉะนี้ 

   ๔. บคุคลผูพ้ดูเท็จ ยอ่มประสบภัยเวรใด ซึง่มใีนชาตนิีบ้า้ง ชาตหินา้บา้ง 

       เสวยทกุขโ์ทมนัสทางใจบา้ง เพราะการพดูเท็จเป็นปัจจัย ภัยเวรนัน้ 

       ของอรยิสาวกผูเ้วน้ขาดจากการพดูเท็จสงบแลว้ ดว้ยประการฉะนี ้

   ๕. บคุคลผูต้ัง้อยูใ่นความประมาท เพราะการเสพของมนึเมาคอืสรุา 

       และเมรัย ยอ่มประสบภัยเวรใด ซึง่มใีนชาตนิีบ้า้ง ชาตหินา้บา้ง 

       เสวยทกุขโ์ทมนัสทางใจบา้ง เพราะการเสพของมนึเมาคอืสรุาและเมรัย 

       อันเป็นเหตแุหง่ความประมาทเป็นปัจจัย ภัยเวรนัน้ของอรยิสาวกผู ้

       เวน้ขาดจากการเสพของมนึเมาคอืสรุาและเมรัยอันเป็นเหตแุหง่ 

       ความประมาทสงบแลว้ ดว้ยประการฉะนี ้ภัยเวร ๕ ประการนี ้สงบแลว้ 

  อรยิสาวกผูป้ระกอบดว้ยธรรมทีเ่ป็นองคแ์หง่โสดาปตัตผิล ๔ ประการ เป็น 

อยา่งไร คอื 

   ๑. อรยิสาวกในธรรมวนัิยนี ้ผูป้ระกอบดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหว 

       ในพระพทุธเจา้วา่ “แมเ้พราะเหตนุี ้พระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้ 

       เป็นพระอรหันต ์ตรัสรูด้ว้ยพระองคเ์องโดยชอบ เพยีบพรอ้มดว้ย 

       วชิชาและจรณะ เสด็จไปด ีรูแ้จง้โลก เป็นสารถฝึีกผูท้ีค่วรฝึกได ้

       อยา่งยอดเยีย่ม เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย ์เป็นพระพทุธเจา้ 

       เป็นพระผูม้พีระภาค”๑

 

เชงิอรรถ : 

๑ พระพทุธคณุ ๙ บทนี ้แตล่ะบทมอีรรถอเนกประการ คอื 

  ๑. ชือ่วา่เป็นพระอรหนัต ์เพราะห่างไกลจากกเิลส เพราะก าจัดขา้ศกึคอืกเิลส เพราะหักซีก่ าแหง่ 

   สงสารคอืการเวยีนวา่ยตายเกดิ เพราะเป็นผูค้วรรับไทยธรรม และเพราะไมท่ าบาปในทีล่ับ 

  ๒. ชือ่วา่ ตรสัรูด้ว้ยพระองคเ์องโดยชอบ เพราะตรัสรูธ้รรมทัง้ปวงโดยชอบและดว้ยพระองคเ์อง 

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

   (๑) ปพุเพนวิาสานสุสตญิาณ ความรูท้ีใ่หร้ะลกึชาตไิด ้(๒) จตุูปปาตญาณ ความรูจุ้ต ิ(ตาย) และอบัุต ิ

   (เกดิ) ของสัตว ์(๓) อาสวกัขยญาณ ความรูท้ีท่ าใหส้ิน้อาสวะ วชิชา ๘ คอื (๑) วปิสัสนาญาณ ญาณ 

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

   (๕) เจโตปรยิญาณ รูจั้กก าหนดจติผูอ้ ืน่ได ้(๖) ปพุเพนวิาสานุสสตญิาณ ความรูท้ีใ่หร้ะลกึชาตไิด ้

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๘๔ } 



๘๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๑. นทิานสงัยตุ] 

๕. คหปตวิรรค ๑. ปัญจเวรภยสตูร 

   ๒. อรยิสาวกผูป้ระกอบดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระธรรมวา่ 

       “พระธรรมเป็นธรรมทีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสไวด้แีลว้ ผูป้ฏบิัตจิะพงึ 

       เห็นชดัดว้ยตนเอง ไมป่ระกอบดว้ยกาล ควรเรยีกใหม้าด ูควรนอ้ม 

       เขา้มาในตน อันวญิญชูนพงึรูเ้ฉพาะตน” 

   ๓. อรยิสาวกผูป้ระกอบดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระสงฆว์า่ 

       “พระสงฆส์าวกของพระผูม้พีระภาคเป็นผูป้ฏบิัตดิ ีปฏบิัตติรง ปฏบิัต ิ

       ถกูทาง๑ ปฏบิัตสิมควร ไดแ้ก ่อรยิบคุคล ๔ คู ่คอื ๘ บคุคล 

       พระสงฆส์าวกของพระผูม้พีระภาคนี ้เป็นผูค้วรแกข่องทีเ่ขาน ามาถวาย 

       ควรแกข่องตอ้นรับ ควรแกทั่กษิณา ควรแกก่ารท าอัญชล ีเป็นนาบญุ 

       อันยอดเยีย่มของโลก” 

 
เชงิอรรถ : 

   (๗) ทพิพจกัข ุตาทพิย ์หรอืเรยีกวา่จุตปูปาตญาณ (๘) อาสวกัขยญาณ ความรูท้ีท่ าใหส้ิน้อาสวะ 

   จรณะ ๑๕ คอื (๑) สลีสมัปทา ความถงึพรอ้มดว้ยศลี (๒) อนิทรยีสงัวร การส ารวมอนิทรยี ์

   (๓) โภชเนมตัตญัญตุา ความเป็นผูรู้จั้กประมาณในการบรโิภค (๔) ชาครยิานโุยค การหมั่นประกอบ 

   ความเพยีรเป็นเครือ่งตืน่ (๕) มศีรทัธา (๖) มหีริ ิ(๗) มโีอตตปัปะ (๘) เป็นพหสูตู (๙) วริยิารมัภะ 

   ปรารภความเพยีร (๑๐) มสีตมิ ัน่คง (๑๑) มปีญัญา (๑๒) ปฐมฌาน (๑๓) ทตุยิฌาน (๑๔) ตตยิฌาน 

   (๑๕) จตตุถฌาน 

  ๔. ชือ่วา่ ผูเ้สด็จไปด ีเพราะทรงด าเนนิรดุหนา้ไปไมห่วนกลับคนืมาหากเิลสทีท่รงละไดแ้ลว้ 

   และยังมอีรรถวา่ตรัสไวด้ ีเพราะทรงกลา่วค าทีค่วรในฐานะทีค่วร 

  ๕. ชือ่วา่ ผูรู้แ้จง้โลก เพราะทรงรูแ้จง้โลก เหตเุกดิโลก ความดับโลก วธิปีฏบัิตใิหล้ถุงึความ 

   ดับโลก (ทกุข ์สมทุัย นโิรธ มรรค) และทรงรูแ้จง้โลกทัง้ ๓ คอืสังขารโลก สัตวโลก โอกาสโลก 

  ๖. ชือ่วา่ สารถฝึีกผูท้ ีค่วรฝึกไดอ้ยา่งยอดเยีย่ม เพราะทรงฝึกฝนคนทีค่วรฝึกฝน ทัง้เทวดา 

   มนุษย ์อมนุษย ์สัตวด์รัิจฉาน ดว้ยอบุายตา่ง ๆ 

  ๗. ชือ่วา่ เป็นศาสดาของเทวดาและมนษุยท์ ัง้หลาย เพราะทรงสั่งสอนทัง้เทวดาและมนุษย ์

   ดว้ยประโยชนใ์นโลกนีแ้ละประโยชนใ์นโลกหนา้ ผูป้ฏบัิตติามแลว้ส าเร็จมรรคผลในโลกนีบ้า้ง จุตไิปเกดิใน 

   สวรรคก์ลับมาฟังธรรมแลว้ส าเร็จมรรคผลบา้ง ทรงชว่ยเหลอืหมูส่ัตวใ์หพ้น้ความกันดารคอืความเกดิ 

  ๘. ชือ่วา่ เป็นพระพทุธเจา้ เพราะทรงรูส้ ิง่ทีค่วรรูท้ัง้หมดดว้ยพระองคเ์องและทรงสอนใหผู้อ้ ืน่รูต้าม 

  ๙. ชือ่วา่ เป็นพระผูม้พีระภาค เพราะ (๑) ทรงมโีชค (๒) ทรงท าลายขา้ศกึคอืกเิลส 

   (๓) ทรงประกอบดว้ยภคธรรม ๖ ประการ (คอื ความเป็นใหญเ่หนอืจติของตน โลกตุตรธรรม ยศ สริ ิ

   ความส าเร็จประโยชนต์ามตอ้งการ และความเพยีร) (๔) ทรงจ าแนกแจกแจงธรรม (๕) ทรงเสพอรยิธรรม 

   (๖) ทรงคายตัณหาในภพทัง้สาม (๗) ทรงเป็นทีเ่คารพของชาวโลก (๘) ทรงอบรมพระองคด์แีลว้ (๙) ทรงม ี

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

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

   ยอดเยีย่ม (๒) เป็นสารถฝึีกผูท้ีค่วรฝึกได ้(วสิทฺุธ.ิ ๑/๒๖๕, ว.ิอ. ๑/๑๑๒-๑๑๓) 

๑ ปฏบิตัถิกูทาง ในทีน่ีห้มายถงึปฏบัิตเิพือ่บรรลนุพิพาน (วสิทฺุธ.ิ ๑/๒๕๕/๒๓๙) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๘๕ } 



๘๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๑. นทิานสงัยตุ] 

๕. คหปตวิรรค ๑. ปัญจเวรภยสตูร 

   ๔. อรยิสาวกผูป้ระกอบดว้ยศลีทีพ่ระอรยิะปรารถนา อันไมข่าด ไมท่ะล ุ

   ไมด่า่ง ไมพ่รอ้ย เป็นไท อันวญิญชูนสรรเสรญิ อันตัณหาและทฏิฐ ิ

   ถกูตอ้งไมไ่ด ้เป็นไปเพือ่สมาธ ิ

  อรยิสาวกผูป้ระกอบดว้ยธรรมทีเ่ป็นองคแ์หง่โสดาปัตตผิล ๔ ประการนี ้

  ญายธรรมอนัประเสรฐิ ทีอ่รยิสาวกเห็นดแีลว้ แทงตลอดดแีลว้ดว้ยปญัญา 

เป็นอยา่งไร คอื 

  คหบด ีอรยิสาวกในธรรมวนัิยนี ้ยอ่มมนสกิารปฏจิจสมปุบาทโดยแยบคายวา่ 

  ‘เพราะเหตนุี ้เมือ่ส ิง่นีม้ ีส ิง่นีจ้งึม ีเมือ่ส ิง่นีไ้มม่ ีส ิง่นี้จงึไมม่ ี

  เพราะสิง่นีเ้กดิขึน้ ส ิง่นีจ้งึเกดิขึน้ เพราะสิง่นีด้ับ ส ิง่นีจ้งึดับ 

  คอื เพราะอวชิชาเป็นปัจจัย สงัขารจงึม ี

  เพราะสงัขารเป็นปัจจัย วญิญาณจงึม ี

  เพราะวญิญาณเป็นปัจจัย นามรปูจงึม ี

    ฯลฯ 

  ความเกดิขึน้แหง่กองทกุขทั์ง้มวลนี ้มไีดด้ว้ยประการฉะนี้ 

  อนึง่ เพราะอวชิชาดับไปไมเ่หลอืดว้ยวริาคะ สงัขารจงึดับ 

  เพราะสงัขารดับ วญิญาณจงึดับ 

    ฯลฯ 

  ความดับแหง่กองทกุขทั์ง้มวลนี ้มไีดด้ว้ยประการฉะนี้ 

  ญายธรรมอันประเสรฐินี ้อรยิสาวกนัน้เห็นดแีลว้ แทงตลอดดแีลว้ดว้ยปัญญา 

  คหบด ีเมือ่ใดแล ภัยเวร ๕ ประการนีข้องอรยิสาวกสงบแลว้ เมือ่นัน้อรยิสาวก 

ผูป้ระกอบดว้ยธรรมทีเ่ป็นองคแ์หง่โสดาปัตตผิล ๔ ประการ และญายธรรมอันประเสรฐิ 

ทีอ่รยิสาวกนัน้เห็นดแีลว้ แทงตลอดดแีลว้ดว้ยปัญญา อรยิสาวกนัน้หวังอยู ่พงึ 

พยากรณ์ตนดว้ยตนเองไดว้า่ ‘เราเป็นผูม้นีรกสิน้แลว้ มกี าเนดิสตัวด์รัิจฉานสิน้แลว้ 

มเีปรตวสิยัส ิน้แลว้ มอีบาย ทคุต ิวนิบิาตสิน้แลว้ เราเป็นโสดาบัน มอีันไมต่กต า่ 

เป็นธรรมดา เป็นผูจ้ะตรัสรูใ้นภายหนา้อยา่งแน่นอน” 

ปญัจเวรภยสตูรที ่๑ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๘๖ } 



๘๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๑. นทิานสงัยตุ] 

๕. คหปตวิรรค ๒. ทตุยิปัญจเวรภยสตูร 

 

๒. ทตุยิปญัจเวรภยสตูร 

วา่ดว้ยภยัเวร ๕ ประการ สตูรที ่๒ 

  [๔๒] พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่... เขตกรงุสาวตัถ ี

  “ภกิษุทัง้หลาย เมือ่ใดแล ภัยเวร ๕ ประการนีข้องอรยิสาวกสงบแลว้ เมือ่นัน้ 

อรยิสาวกผูป้ระกอบดว้ยธรรมทีเ่ป็นองคแ์หง่โสดาปัตตผิล ๔ ประการ และญายธรรม 

อันประเสรฐิ ทีอ่รยิสาวกนัน้เห็นดแีลว้ แทงตลอดดแีลว้ดว้ยปัญญา อรยิสาวกนัน้ 

หวงัอยู ่พงึพยากรณ์ตนดว้ยตนเองไดว้า่ ‘เราเป็นผูม้นีรกสิน้แลว้ ฯลฯ มอีันไม ่

ตกต า่เป็นธรรมดา เป็นผูจ้ะตรัสรูใ้นภายหนา้อยา่งแน่นอน 

  ภยัเวร ๕ ประการสงบแลว้ เป็นอยา่งไร คอื 

   ๑. บคุคลผูฆ้า่สตัว ์ฯลฯ 

   ๒. บคุคลผูล้กัทรัพย ์ฯลฯ 

   ๓. บคุคลผูป้ระพฤตผิดิในกาม ฯลฯ 

   ๔. บคุคลผูพ้ดูเท็จ ฯลฯ 

   ๕. บคุคลผูต้ัง้อยูใ่นความประมาท เพราะเสพของมนึเมาคอืสรุาและเมรัย 

       ฯลฯ 

  ภัยเวร ๕ ประการนีส้งบแลว้ 

  อรยิสาวกผูป้ระกอบดว้ยธรรมทีเ่ป็นองคแ์หง่โสดาปตัตผิล ๔ ประการ เป็น 

อยา่งไร คอื 

   ๑. อรยิสาวกในธรรมวนัิยนี ้ผูป้ระกอบดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหว 

       ในพระพทุธเจา้ ฯลฯ 

   ๒. ในพระธรรม ฯลฯ 

   ๓. ในพระสงฆ ์ฯลฯ 

   ๔. อรยิสาวกผูป้ระกอบดว้ยศลีทีพ่ระอรยิะปรารถนา ฯลฯ 

  อรยิสาวกผูป้ระกอบดว้ยธรรมทีเ่ป็นองคแ์หง่โสดาปัตตผิล ๔ ประการนี ้

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๘๗ } 



๘๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๑. นทิานสงัยตุ] 

๕. คหปตวิรรค ๓. ทกุขสตูร 

  ญายธรรมอนัประเสรฐิ ทีอ่รยิสาวกเห็นดแีลว้ แทงตลอดดแีลว้ดว้ยปญัญา 

เป็นอยา่งไร คอื 

  ภกิษุทัง้หลาย อรยิสาวกในธรรมวนัิยนี ้ยอ่มมนสกิารปฏจิจสมปุบาทโดย 

แยบคาย ฯลฯ 

  ภกิษุทัง้หลาย ญายธรรมอันประเสรฐิ ทีอ่รยิสาวกนัน้เห็นดแีลว้ แทงตลอด 

ดแีลว้ดว้ยปัญญา 

  ภกิษุทัง้หลาย เมือ่ใดแล ภัยเวร ๕ ประการนี้ของอรยิสาวกสงบแลว้ เมือ่นัน้ 

อรยิสาวกผูป้ระกอบดว้ยธรรมทีเ่ป็นองคแ์หง่โสดาปัตตผิล ๔ ประการนี ้และญาย- 

ธรรมอันประเสรฐินี ้ทีอ่รยิสาวกนัน้เห็นดแีลว้ แทงตลอดดแีลว้ดว้ยปัญญา อรยิสาวก 

นัน้หวงัอยู ่พงึพยากรณ์ตนดว้ยตนเองไดว้า่ ‘เราเป็นผูม้นีรกสิน้แลว้ มกี าเนดิสตัว ์

ดรัิจฉานสิน้แลว้ มเีปรตวสิยัส ิน้แลว้ มอีบาย ทคุต ิวนิบิาตสิน้แลว้ เราเป็นโสดาบัน 

มอีันไมต่กต า่เป็นธรรมดา เป็นผูจ้ะตรัสรูใ้นภายหนา้อยา่งแน่นอน” 

ทตุยิปญัจเวรภยสตูรที ่๒ จบ 

 

๓. ทกุขสตูร๑ 

วา่ดว้ยทกุข ์

  [๔๓] พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่... เขตกรงุสาวตัถ ี

  “ภกิษุทัง้หลาย เราจักแสดงความเกดิแหง่ทกุข ์และความดับแหง่ทกุข ์

เธอทัง้หลายจงฟัง จงใสใ่จใหด้ ีเราจักกลา่ว” ภกิษุเหลา่นัน้ทลูรับสนองพระ- 

ด ารัสแลว้ พระผูม้พีระภาคจงึไดต้รัสเรือ่งนีว้า่ 

  “ภกิษุทัง้หลาย ความเกดิแหง่ทกุข ์เป็นอยา่งไร 

  คอื เพราะอาศัยจักข(ุตา)และรปู จักขวุญิญาณจงึเกดิ ความประจวบแหง่ธรรม 

๓ ประการเป็นผัสสะ เพราะผัสสะเป็นปัจจัย เวทนาจงึเกดิ เพราะเวทนาเป็นปัจจัย 

ตัณหาจงึเกดิ ความเกดิแหง่ทกุข ์เป็นอยา่งนีแ้ล

 

เชงิอรรถ : 

๑ ทกุขสตูร ปรากฏชือ่วา่ทกุขสมทุยสตูร ใน ส .สฬา. (แปล) ๑๘/๑๐๖/๑๑๙ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๘๘ } 



๘๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๑. นทิานสงัยตุ] 

๕. คหปตวิรรค ๓.ทกุขสตูร 

  เพราะอาศัยโสตะ(ห)ูและเสยีง โสตวญิญาณจงึเกดิ ฯลฯ เพราะอาศัยฆานะ(จมกู) 

และกลิน่ ... เพราะอาศัยชวิหา(ลิน้)และรส ... เพราะอาศัยกายและโผฏฐัพพะ... 

เพราะอาศัยมโน(ใจ)และธรรมารมณ์ มโนวญิญาณจงึเกดิ ความประจวบแหง่ธรรม 

๓ ประการ เป็นผัสสะ เพราะผัสสะเป็นปัจจัย เวทนาจงึเกดิ เพราะเวทนาเป็นปัจจัย 

ตัณหาจงึเกดิ 

  ความเกดิแหง่ทกุข ์เป็นอยา่งนีแ้ล 

  ความดบัแหง่ทกุข ์เป็นอยา่งไร 

  คอื เพราะอาศัยจักขแุละรปู จักขวุญิญาณจงึเกดิ ความประจวบแหง่ธรรม 

๓ ประการเป็นผัสสะ เพราะผัสสะเป็นปัจจัย เวทนาจงึเกดิ เพราะเวทนาเป็นปัจจัย 

ตัณหาจงึเกดิ เพราะตัณหานัน้ดับไปไมเ่หลอืดว้ยวริาคะ อปุาทานจงึดับ เพราะ 

อปุาทานดับ ภพจงึดับ เพราะภพดับ ชาตจิงึดับ เพราะชาตดิับ ชรา มรณะ โสกะ 

ปรเิทวะ ทกุข ์โทมนัส และอปุายาสจงึดับ ความดับแหง่กองทกุขทั์ง้มวลนี ้มไีด ้

ดว้ยประการฉะนี ้

  ความดับแหง่ทกุข ์เป็นอยา่งนีแ้ล 

  เพราะอาศัยโสตะและเสยีง โสตวญิญาณจงึเกดิ ฯลฯ เพราะอาศัยฆานะ 

และกลิน่ ... เพราะอาศัยชวิหาและรส ... เพราะอาศัยกายและโผฏฐัพพะ ... เพราะ 

อาศัยมโนและธรรมารมณ์ มโนวญิญาณจงึเกดิ ความประจวบแหง่ธรรม ๓ ประการ 

เป็นผัสสะ เพราะผัสสะเป็นปัจจัย เวทนาจงึเกดิ เพราะเวทนาเป็นปัจจัย ตัณหา 

จงึเกดิ เพราะตัณหานัน้ดับไปไมเ่หลอืดว้ยวริาคะ อปุาทานจงึดับ เพราะอปุาทานดับ 

ภพจงึดับ เพราะภพดับ ชาตจิงึดับ เพราะชาตดิับ ชรา มรณะ โสกะ ปรเิทวะ 

ทกุข ์โทมนัส และอปุายาสจงึดับ ความดับแหง่กองทกุขทั์ง้มวลนี ้มไีดด้ว้ยประการ 

ฉะนี ้

  ภกิษุทัง้หลาย ความดับแหง่ทกุข ์เป็นอยา่งนีแ้ล 

ทกุขสตูรที ่๓ จบ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๘๙ } 



๙๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๑. นทิานสงัยตุ] 

๕. คหปตวิรรค ๔. โลกสตูร 

 

๔. โลกสตูร๑ 

วา่ดว้ยโลก 

  [๔๔] พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่... เขตกรงุสาวตัถ ี

  “ภกิษุทัง้หลาย เราจักแสดงความเกดิและความดับแหง่โลก เธอทัง้หลายจงฟัง ฯลฯ 

ความเกดิแหง่โลก๒ เป็นอยา่งไร 

  คอื เพราะอาศัยจักขแุละรปู จักขวุญิญาณจงึเกดิ ความประจวบแหง่ธรรม 

๓ ประการเป็นผัสสะ เพราะผัสสะเป็นปัจจัย เวทนาจงึเกดิ เพราะเวทนาเป็นปัจจัย 

ตัณหาจงึเกดิ เพราะตัณหาเป็นปัจจัย อปุาทานจงึเกดิ เพราะอปุาทานเป็นปัจจัย 

ภพจงึเกดิ เพราะภพเป็นปัจจัย ชาตจิงึเกดิ เพราะชาตเิป็นปัจจัย ชรา มรณะ โสกะ 

ปรเิทวะ ทกุข ์โทมนัส และอปุายาสจงึเกดิ 

  ความเกดิแหง่โลก เป็นอยา่งนีแ้ล 

  เพราะอาศัยโสตะและเสยีง ... เพราะอาศัยฆานะและกลิน่ ... เพราะอาศัย 

ชวิหาและรส ... เพราะอาศัยกายและโผฏฐัพพะ ... เพราะอาศัยมโนและธรรมารมณ์ 

มโนวญิญาณจงึเกดิ ความประจวบแหง่ธรรม ๓ ประการเป็นผัสสะ เพราะผัสสะ 

เป็นปัจจัย เวทนาจงึเกดิ ฯลฯ เพราะชาตเิป็นปัจจัย ชรา มรณะ โสกะ ปรเิทวะ 

ทกุข ์โทมนัส และอปุายาสจงึเกดิ 

  ความเกดิแหง่โลก เป็นอยา่งนีแ้ล 

  ความดบัแหง่โลก เป็นอยา่งไร 

  คอื เพราะอาศัยจักขแุละรปู จักขวุญิญาณจงึเกดิ ความประจวบแหง่ธรรม 

๓ ประการเป็นผัสสะ เพราะผัสสะเป็นปัจจัย เวทนาจงึเกดิ เพราะเวทนาเป็น 

ปัจจัย ตัณหาจงึเกดิ เพราะตัณหานัน้ดับไปไมเ่หลอืดว้ยวริาคะ อปุาทานจงึดับ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ โลกสตูร ปรากฏชือ่วา่โลกสมทุยสตูร ใน ส . สฬา. (แปล) ๑๘/๑๐๗/๑๒๑ 

๒ โลก ในทีน่ีห้มายถงึสังขารโลก อันไดแ้กป่ระชมุแหง่สังขารทัง้ปวงทีจ่ะตอ้งเปลีย่นแปลงไปตามเหตปัุจจัย 

   (ส .น.ิอ. ๒/๔๔/๘๕) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๙๐ } 



๙๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๑. นทิานสงัยตุ] 

๕. คหปตวิรรค ๕. ญาตกิสตูร 

เพราะอปุาทานดับ ภพจงึดับ ฯลฯ ความดับแหง่กองทกุขทั์ง้มวลนี ้มไีดด้ว้ย 

ประการฉะนี ้

  ความดับแหง่โลก เป็นอยา่งนีแ้ล 

  เพราะอาศัยโสตะและเสยีง ... เพราะอาศัยฆานะและกลิน่ ... เพราะอาศัย 

ชวิหาและรส ... เพราะอาศัยกายและโผฏฐัพพะ ... เพราะอาศัยมโนและธรรมารมณ์ 

มโนวญิญาณจงึเกดิ ความประจวบแหง่ธรรม ๓ ประการเป็นผัสสะ เพราะผัสสะ 

เป็นปัจจัย เวทนาจงึเกดิ เพราะเวทนาเป็นปัจจัย ตัณหาจงึเกดิ เพราะตัณหานัน้ 

ดับไปไมเ่หลอืดว้ยวริาคะ อปุาทานจงึดับ เพราะอปุาทานดับ ภพจงึดับ ฯลฯ 

ความดับแหง่กองทกุขทั์ง้มวลนี ้มไีดด้ว้ยประการฉะนี้ 

  ความดับแหง่โลก เป็นอยา่งนีแ้ล” 

โลกสตูรที ่๔ จบ 

 

๕. ญาตกิสูตร๑ 

วา่ดว้ยการแสดงธรรม ณ หมูบ่า้นญาตกิะ 

  [๔๕] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ ต าหนักอฐิ ใกลห้มูบ่า้นญาตกิะ 

ครัง้นัน้ พระผูม้พีระภาคทรงหลกีเรน้อยูใ่นทีส่งัดไดต้รัสธรรมบรรยายนีว้า่ 

  “เพราะอาศัยจักขแุละรปู จักขวุญิญาณจงึเกดิ ความประจวบแหง่ธรรม 

๓ ประการเป็นผัสสะ เพราะผัสสะเป็นปัจจัย เวทนาจงึเกดิ เพราะเวทนาเป็น 

ปัจจัย ตัณหาจงึเกดิ เพราะตัณหาเป็นปัจจัย อปุาทานจงึเกดิ ฯลฯ ความเกดิขึน้ 

แหง่กองทกุขทั์ง้มวลนี ้มไีดด้ว้ยประการฉะนี ้

  เพราะอาศัยโสตะและเสยีง ... เพราะอาศัยฆานะและกลิน่ ... เพราะอาศัย 

ชวิหาและรส ... เพราะอาศัยกายและโผฏฐัพพะ ... เพราะอาศัยมโนและธรรมารมณ์

 

เชงิอรรถ : 

๑ ญาตกิสตูร ปรากฏชือ่วา่อปัุสสตุสิตูร ใน ส .สฬา. (แปล) ๑๘/๑๑๓/๑๒๖ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๙๑ } 



๙๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๑. นทิานสงัยตุ] 

๕. คหปตวิรรค ๕. ญาตกิสตูร 

มโนวญิญาณจงึเกดิ ความประจวบแหง่ธรรม ๓ ประการเป็นผัสสะ เพราะผัสสะเป็น 

ปัจจัย เวทนาจงึเกดิ เพราะเวทนาเป็นปัจจัย ตัณหาจงึเกดิ เพราะตัณหาเป็น 

ปัจจัย อปุาทานจงึเกดิ ฯลฯ ความเกดิขึน้แหง่กองทกุขทั์ง้มวลนี ้มไีดด้ว้ยประการ 

ฉะนี ้

  เพราะอาศัยจักขแุละรปู จักขวุญิญาณจงึเกดิ ความประจวบแหง่ธรรม 

๓ ประการเป็นผัสสะ เพราะผัสสะเป็นปัจจัย เวทนาจงึเกดิ เพราะเวทนาเป็น 

ปัจจัย ตัณหาจงึเกดิ เพราะตัณหานัน้ดับไปไมเ่หลอืดว้ยวริาคะ อปุาทานจงึดับ เพราะ 

อปุาทานดับ ภพจงึดับ ฯลฯ ความดับแหง่กองทกุขทั์ง้มวลนี ้มไีดด้ว้ยประการฉะนี้ 

  เพราะอาศัยโสตะและเสยีง ฯลฯ เพราะอาศัยมโนและธรรมารมณ์ มโนวญิญาณ 

จงึเกดิ ความประจวบแหง่ธรรม ๓ ประการเป็นผัสสะ เพราะผัสสะเป็นปัจจัย เวทนา 

จงึเกดิ เพราะเวทนาเป็นปัจจัย ตัณหาจงึเกดิ เพราะตัณหานัน้ดับไปไมเ่หลอืดว้ย 

วริาคะ อปุาทานจงึดับ เพราะอปุาทานดับ ภพจงึดับ ฯลฯ ความดับแหง่กองทกุข ์

ทัง้มวลนี ้มไีดด้ว้ยประการฉะนี้ 

  สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่ยนืแอบฟังพระผูม้พีระภาคอยู ่พระผูม้พีระภาคไดท้อด 

พระเนตรเห็นภกิษุนัน้ผูย้นืแอบฟังอยู ่ไดต้รัสถามภกิษุนัน้ดังนีว้า่ “ภกิษุ เธอไดฟั้ง 

ธรรมบรรยายนีห้รอืไม”่ 

  “ขา้พระองคไ์ดฟั้งอยา่งนี ้พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ภกิษุ เธอจงศกึษาธรรมบรรยายนี ้จงเลา่เรยีนธรรมบรรยายนี ้จงทรงจ า 

ธรรมบรรยายนี ้เพราะธรรมบรรยายนีป้ระกอบดว้ยประโยชน ์เป็นเบือ้งตน้แหง่ 

พรหมจรรย”์ 

ญาตกิสตูรที ่๕ จบ 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๙๒ } 



๙๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๑. นทิานสงัยตุ] 

๕. คหปตวิรรค ๖. อัญญตรพราหมณสตูร 

 

๖.อญัญตรพราหมณสตูร 

วา่ดว้ยพราหมณ์ผูห้น ึง่ 

  [๔๖] พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่... เขตกรงุสาวตัถ ี

  ครัง้นัน้แล พราหมณ์ผูห้นึง่เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ไดส้นทนา 

ปราศรัยพอเป็นทีบ่ันเทงิใจ พอเป็นทีร่ะลกึถงึกันกับพระผูพ้ระภาคแลว้น่ัง ณ ทีส่มควร 

ครัน้แลว้ ไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ 

  “ทา่นพระโคดม คนนัน้ท าเหต ุคนนัน้เสวยผลหรอืหนอ” 

  “พราหมณ์ โวหารนี้วา่ ‘คนนัน้ท าเหต ุคนนัน้เสวยผล’ นีเ้ป็นทีส่ดุอยา่งหนึง่” 

  “ทา่นพระโคดม ก็คนอืน่ท าเหต ุคนอืน่เสวยผลหรอื” 

  “พราหมณ์ โวหารนี้วา่ ‘คนอืน่ท าเหต ุคนอืน่เสวยผล’ นีเ้ป็นทีส่ดุอกี 

อยา่งหนึง่ ตถาคตไมเ่ขา้ไปใกลท้ีส่ดุ ๒ อยา่งนัน้ ยอ่มแสดงธรรมโดยสายกลางวา่ 

‘เพราะอวชิชาเป็นปัจจัย สงัขารทัง้หลายจงึม ีเพราะสงัขารเป็นปัจจัย วญิญาณจงึม ี

ฯลฯ ความเกดิแหง่กองทกุขทั์ง้มวลนี ้มไีดด้ว้ยประการฉะนี ้อนึง่ เพราะอวชิชา 

ดับไปไมเ่หลอืดว้ยวริาคะ สงัขารจงึดับ เพราะสงัขารดับ วญิญาณจงึดับ ฯลฯ 

ความดับแหง่กองทกุขทั์ง้มวลนี ้มไีดด้ว้ยประการฉะนี้ 

  เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสอยา่งนีแ้ลว้ พราหมณ์นัน้ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาค 

วา่ ‘ทา่นพระโคดม พระภาษิตของพระองคช์ดัเจนไพเราะยิง่นัก ทา่นพระโคดม 

พระภาษิตของพระองคช์ดัเจนไพเราะยิง่นัก ฯลฯ ขอทา่นพระโคดมโปรดทรงจ า 

ขา้พระองคว์า่เป็นอบุาสกผูถ้งึสรณะตัง้แตว่นันีเ้ป็นตน้ไปจนตลอดชวีติ” 

อญัญตรพราหมณสตูรที ่๖ จบ 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๙๓ } 



๙๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๑. นทิานสงัยตุ] 

๕. คหปตวิรรค ๗. ชาณุสโสณสิตูร 

 

๗. ชาณุสโสณิสตูร 

วา่ดว้ยชาณุสโสณิพราหมณ์ 

  [๔๗] พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่... เขตกรงุสาวตัถ ี

  ครัง้นัน้แล ชาณุสโสณพิราหมณ์เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ฯลฯ 

น่ัง ณ ทีส่มควร ครัน้แลว้ ชาณุสโสณพิราหมณ์ไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ 

  “ทา่นพระโคดม สิง่ทัง้ปวงมหีรอื” 

  “พราหมณ์ โวหารนี้วา่ ‘สิง่ทัง้ปวงม’ี นีเ้ป็นทีส่ดุอยา่งหนึง่” 

  “ทา่นพระโคดม ก็สิง่ทัง้ปวงไมม่หีรอื” 

  “พราหมณ์ โวหารนี้วา่ ‘สิง่ทัง้ปวงไมม่’ี นีเ้ป็นทีส่ดุอกีอยา่งหนึง่ 

  ตถาคตไมเ่ขา้ไปใกลท้ีส่ดุ ๒ อยา่งนัน้ ยอ่มแสดงธรรมโดยสายกลางวา่ 

‘เพราะอวชิชาเป็นปัจจัย สงัขารทัง้หลายจงึม ีเพราะสงัขารเป็นปัจจัย วญิญาณจงึม ี

ฯลฯ ความเกดิขึน้แหง่กองทกุขทั์ง้มวลนี ้มไีดด้ว้ยประการฉะนี้ 

  อนึง่ เพราะอวชิชาดับไปไมเ่หลอืดว้ยวริาคะ สงัขารจงึดับ เพราะสงัขารดับ 

วญิญาณจงึดับ ฯลฯ ความดับแหง่กองทกุขทั์ง้มวลนี้ มไีดด้ว้ยประการฉะนี”้ 

  เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสอยา่งนีแ้ลว้ ชาณุสโสณพิราหมณ์ไดก้ราบทลูพระผูม้ ี

พระภาควา่ ‘ทา่นพระโคดม พระภาษิตของพระองคช์ดัเจนไพเราะยิง่นัก ทา่นพระ 

โคดม พระภาษิตของพระองคช์ดัเจนไพเราะยิง่นัก ฯลฯ เป็นอบุาสกผูถ้งึสรณะตัง้แต ่

วนันีเ้ป็นตน้ไปจนตลอดชวีติ” 

ชาณุสโสณิสตูรที ่๗ จบ 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๙๔ } 



๙๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๑. นทิานสงัยตุ] 

๕. คหปตวิรรค ๘. โลกายตกิสตูร 

 

๘. โลกายตกิสูตร 

วา่ดว้ยพราหมณ์ผูร้อบรูค้มัภรีโ์ลกายตะ๑ 

  [๔๘] พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่... เขตกรงุสาวตัถ ี

  ครัง้นัน้แล พราหมณ์ผูร้อบรูค้ัมภรีโ์ลกายตะเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึที ่

ประทับ ฯลฯ น่ัง ณ ทีส่มควร ครัน้แลว้ พราหมณ์ผูร้อบรูค้ัมภรีโ์ลกายตะ 

ไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ 

  “ทา่นพระโคดม สิง่ทัง้ปวงมหีรอื” 

  “พราหมณ์ ขอ้ทีว่า่ ‘สิง่ทัง้ปวงม’ี นี ้เป็นโลกายตะขอ้ที ่๑” 

  “ทา่นพระโคดม ก็สิง่ทัง้ปวงไมม่หีรอื” 

  “พราหมณ์ ขอ้ทีว่า่ ‘สิง่ทัง้ปวงไมม่’ี นี ้เป็นโลกายตะขอ้ที ่๒” 

  “ทา่นพระโคดม สิง่ทัง้ปวงมสีภาพเป็นอยา่งเดยีวกันหรอื” 

  “พราหมณ์ ขอ้ทีว่า่ ‘สิง่ทัง้ปวงมสีภาพเป็นอยา่งเดยีวกัน’ นี ้เป็นโลกายตะ 

ขอ้ที ่๓” 

  “ทา่นพระโคดม ก็สิง่ทัง้ปวงมสีภาพตา่งกันหรอื” 

  “พราหมณ์ ขอ้ทีว่า่ ‘สิง่ทัง้ปวงมสีภาพตา่งกัน’ นี้ เป็นโลกายตะขอ้ที ่๔ 

  ตถาคตไมเ่ขา้ไปใกลท้ีส่ดุ ๒ อยา่งนัน้ ยอ่มแสดงธรรมโดยสายกลางวา่ 

‘เพราะอวชิชาเป็นปัจจัย สงัขารทัง้หลายจงึม ีเพราะสงัขารเป็นปัจจัย วญิญาณจงึม ี

ฯลฯ ความเกดิขึน้แหง่กองทกุขทั์ง้มวลนี ้มไีดด้ว้ยประการฉะนี้ 

  อนึง่ เพราะอวชิชาดับไปไมเ่หลอืดว้ยวริาคะ สงัขารจงึดับ เพราะสงัขารดับ 

วญิญาณจงึดับ ฯลฯ ความดับแหง่กองทกุขทั์ง้มวลนี ้มไีดด้ว้ยประการฉะนี”้ 

  เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสอยา่งนีแ้ลว้ พราหมณ์ผูร้อบรูค้ัมภรีโ์ลกายตะได ้

กราบทลูพระผูม้พีระภาควา่ ‘ทา่นพระโคดม พระภาษิตของพระองคช์ดัเจนไพเราะ 

ยิง่นัก ทา่นพระโคดม พระภาษิตของพระองคช์ดัเจนไพเราะยิง่นัก ฯลฯ ผูถ้งึสรณะ 

ตัง้แตว่นันีเ้ป็นตน้ไปจนตลอดชวีติ’ 

โลกายตกิสตูรที ่๘ จบ 

 
เชงิอรรถ : 

๑ คมัภรีโ์ลกายตะ หมายถงึคัมภรีท์ีว่า่ดว้ยศลิปะแหง่การเอาชนะผูอ้ ืน่โดยการอา้งทฤษฎแีละประเพณทีาง 

   สังคมมาหักลา้งสัจธรรม มุง่แสดงใหเ้ห็นวา่ตนฉลาดกว่า มไิดมุ้ง่สัจธรรมแตอ่ยา่งใด (ท.ีส.ีอ. ๒๕๖/๒๒๓, 

   ส .น.ิอ. ๒/๔๘/๘๖) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๙๕ } 



๙๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๑. นทิานสงัยตุ] 

๕. คหปตวิรรค ๙. อรยิสาวกสตูร 

 

๙. อรยิสาวกสตูร 

วา่ดว้ยอรยิสาวก 

  [๔๙] พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่... เขตกรงุสาวตัถ ีณ ทีนั่น้ ... 

   “ภกิษุทัง้หลาย อรยิสาวกผูไ้ดส้ดับ จงึไมม่คีวามสงสยัอยา่งนีว้า่ ‘เมือ่อะไรม ี

อะไรจงึม ีเพราะอะไรเกดิขึน้ อะไรจงึเกดิขึน้ (เพราะอะไรม ีสงัขารทัง้หลายจงึม ี

เพราะอะไรม ีวญิญาณจงึม)ี เมือ่อะไรม ีนามรปูจงึม ีเมือ่อะไรม ีสฬายตนะจงึม ี

เมือ่อะไรม ีผัสสะจงึม ีเมือ่อะไรม ีเวทนาจงึม ีเมือ่อะไรม ีตัณหาจงึม ีเมือ่อะไรม ี

อปุาทานจงึม ีเมือ่อะไรม ีภพจงึม ีเมือ่อะไรม ีชาตจิงึม ีเมือ่อะไรม ีชราและ 

มรณะจงึม’ี 

  โดยทีแ่ท ้อรยิสาวกผูไ้ดส้ดับ จงึมญีาณหยั่งรูใ้นเรือ่งนี ้โดยไมต่อ้งเชือ่ผูอ้ ืน่วา่ 

‘เมือ่ส ิง่นีม้ ีส ิง่นีจ้งึม ีเพราะสิง่นีเ้กดิขึน้ ส ิง่นีจ้งึเกดิขึน้ (เมือ่อวชิชาม ีสงัขารทัง้หลาย 

จงึม ีเมือ่สงัขารทัง้หลายม ีวญิญาณจงึม)ี เมือ่วญิญาณม ีนามรปูจงึม ีเมือ่นามรปูม ี

สฬายตนะจงึม ีเมือ่สฬายตนะม ีผัสสะจงึม ีเมือ่ผัสสะม ีเวทนาจงึม ีเมือ่เวทนาม ี

ตัณหาจงึม ีเมือ่ตัณหาม ีอปุาทานจงึม ีเมือ่อปุาทานม ีภพจงึม ีฯลฯ เมือ่ชาตมิ ี

ชราและมรณะจงึม ีอรยิสาวกนัน้รูช้ดัอยา่งนีว้า่ ‘โลกนีเ้กดิขึน้อยา่งนี’้ 

  อรยิสาวกผูไ้ดส้ดับ จงึไมม่คีวามสงสยัอยา่งนีว้า่ ‘เมือ่อะไรไมม่ ีอะไรจงึไมม่ ี

เพราะอะไรดับ อะไรจงึดับ (เมือ่อะไรไมม่ ีสงัขารทัง้หลายจงึไมม่ ีเมือ่อะไรไมม่ ี

วญิญาณจงึไมม่)ี เมือ่อะไรไมม่ ีนามรปูจงึไมม่ ีเมือ่อะไรไมม่ ีสฬายตนะจงึไมม่ ีเมือ่ 

อะไรไมม่ ีผัสสะจงึไมม่ ีเมือ่อะไรไมม่ ีเวทนาจงึไมม่ ีเมือ่อะไรไมม่ ีตัณหาจงึไมม่ ี

เมือ่อะไรไมม่ ีอปุาทานจงึไมม่ ีเมือ่อะไรไมม่ ีภพจงึไมม่ ีเมือ่อะไรไมม่ ีชาตจิงึไมม่ ี

เมือ่อะไรไมม่ ีชราและมรณะจงึไมม่’ี 

  โดยทีแ่ท ้อรสิาวกผูไ้ดส้ดบั จงึมญีาณหยั่งรูใ้นเรือ่งนี ้โดยไมต่อ้งเชือ่ผูอ้ ืน่วา่ 

‘เมือ่ส ิง่นีไ้มม่ ีส ิง่นีจ้งึไมม่ ีเพราะสิง่นีด้ับ ส ิง่นีจ้งึดับ (เมือ่อวชิชาไมม่ ีสงัขารทัง้หลาย 

จงึไมม่ ีเมือ่สงัขารทัง้หลายไมม่ ีวญิญาณจงึไมม่)ี เมือ่วญิญาณไมม่ ีนามรปูจงึไมม่ ี

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๙๖ } 



๙๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๑. นทิานสงัยตุ] 

๕. คหปตวิรรค ๑๐. ทตุยิอรยิสาวกสตูร 

เมือ่นามรปูไมม่ ีสฬายตนะจงึไมม่ ีฯลฯ อปุาทานจงึไมม่ ี... ภพจงึไมม่ ี... ชาตจิงึไมม่ ี

เมือ่ชาตไิมม่ ีชราและมรณะจงึไมม่ ีอรยิสาวกนัน้รูช้ดัอยา่งนีว้า่ ‘โลกนีด้ับอยา่งนี’้ 

  ภกิษุทัง้หลาย เมือ่ใดแล อรยิสาวกรูช้ดัความเกดิและความดับไปแหง่โลกตาม 

ความเป็นจรงิอยา่งนี ้เมือ่นัน้ อรยิสาวกนี ้เราเรยีกวา่เป็นผูถ้งึพรอ้มดว้ยทฏิฐบิา้ง 

ฯลฯ ด ารงอยูใ่กลป้ระตอูมตนพิพานบา้ง” 

อรยิสาวกสตูรที ่๙ จบ 

 

๑๐. ทตุยิอรยิสาวกสตูร 

วา่ดว้ยอรยิสาวก สตูรที ่๒ 

  [๕๐] พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่... เขตกรงุสาวตัถ ีณ ทีนั่น้ ... 

  “ภกิษุทัง้หลาย อรยิสาวกผูไ้ดส้ดับ จงึไมม่คีวามสงสยัอยา่งนีว้า่ ‘เมือ่อะไรม ี

อะไรจงึม ีเพราะอะไรเกดิขึน้ อะไรจงึเกดิขึน้ เมือ่อะไรม ีสงัขารทัง้หลายจงึม ีเมือ่อะไรม ี

วญิญาณจงึม ีเมือ่อะไรม ีนามรปูจงึม ีเมือ่อะไรม ีสฬายตนะจงึม ีเมือ่อะไรม ีผัสสะ 

จงึม ีเมือ่อะไรม ีเวทนาจงึม ีเมือ่อะไรม ีตัณหาจงึม ีเมือ่อะไรม ีอปุาทานจงึม ี

เมือ่อะไรม ีภพจงึม ีเมือ่อะไรม ีชาตจิงึม ีเมือ่อะไรม ีชราและมรณะจงึม’ี 

  โดยทีแ่ท ้อรยิสาวกผูไ้ดส้ดับ จงึมญีาณหยั่งรูใ้นเรือ่งนี ้โดยไมต่อ้งเชือ่ผูอ้ ืน่วา่ 

‘เมือ่ส ิง่นีม้ ีส ิง่นีจ้งึม ีเพราะสิง่นีเ้กดิขึน้ ส ิง่นีจ้งึเกดิขึน้ เมือ่อวชิชาม ีสงัขารทัง้ 

หลายจงึม ีเมือ่สงัขารทัง้หลายม ีวญิญาณจงึม ีเมือ่วญิญาณม ีนามรปูจงึม ีเมือ่ 

นามรปูม ีสฬายตนะจงึม ีเมือ่สฬายตนะม ีผัสสะจงึม ีเมือ่ผัสสะม ีเวทนาจงึม ีเมือ่ 

เวทนาม ีตัณหาจงึม ีเมือ่ตัณหาม ีอปุาทานจงึม ีเมือ่อปุาทานม ีภพจงึม ีเมือ่ภพม ี

ชาตจิงึม ีเมือ่ชาตมิ ีชราและมรณะจงึม”ี อรยิสาวกนัน้รูช้ดัอยา่งนีว้า่ ‘โลกนีเ้กดิขึน้ 

อยา่งนี’้ 

  อรยิสาวกผูไ้ดส้ดับ จงึไมม่คีวามสงสยัอยา่งนีว้า่ ‘เมือ่อะไรไมม่ ีอะไรจงึไมม่ ี

เพราะอะไรดับ อะไรจงึดับ เมือ่อะไรไมม่ ีสงัขารทัง้หลายจงึไมม่ ีเมือ่อะไรไมม่ ีวญิญาณ 

จงึไมม่ ีเมือ่อะไรไมม่ ีนามรปูจงึไมม่ ีเมือ่อะไรไมม่ ีสฬายตนะจงึไมม่ ีเมือ่อะไรไมม่  ี

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๙๗ } 



๙๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๑. นทิานสงัยตุ] 

๕. คหปตวิรรค ๑๐. ทตุยิอรยิสาวกสตูร 

ผัสสะจงึไมม่ ีเมือ่อะไรไมม่ ีเวทนาจงึไมม่ ีเมือ่อะไรไมม่ ีตัณหาจงึไมม่ ีฯลฯ 

อปุาทาน ... ภพ ... ชาต ิ... เมือ่อะไรไมม่ ีชราและมรณะจงึไมม่’ี 

  โดยทีแ่ท ้อรสิาวกผูไ้ดส้ดบั จงึมญีาณหยั่งรูใ้นเรือ่งนี ้โดยไมต่อ้งเชือ่ผูอ้ ืน่วา่ 

‘เมือ่ส ิง่นีไ้มม่ ีส ิง่นีจ้งึไมม่ ีเพราะสิง่นีด้ับ ส ิง่นีจ้งึดับ เมือ่อวชิชาไมม่ ีสงัขารทัง้หลาย 

จงึไมม่ ีเมือ่สงัขารทัง้หลายไมม่ ีวญิญาณจงึไมม่ ีเมือ่วญิญาณไมม่ ีนามรปูจงึไมม่ ี

เมือ่นามรปูไมม่ ีสฬายตนะจงึไมม่ ีฯลฯ เมือ่ชาตไิมม่ ีชราและมรณะจงึไมม่’ี 

อรยิสาวกนัน้รูช้ดัอยา่งนีว้า่ ‘โลกนีด้ับอยา่งนี’้ 

  ภกิษุทัง้หลาย เมือ่ใดแล อรยิสาวกรูช้ดัความเกดิและความดับไปแหง่โลกตาม 

ความเป็นจรงิอยา่งนี ้เมือ่นัน้ อรยิสาวกนี ้เราเรยีกวา่เป็นผูถ้งึพรอ้มดว้ยทฏิฐบิา้ง 

ผูถ้งึพรอ้มดว้ยทัศนะบา้ง ผูถ้งึสทัธรรมนีบ้า้ง เห็นสทัธรรมนีบ้า้ง ประกอบดว้ยญาณ 

อันเป็นเสขะบา้ง ประกอบดว้ยวชิชาอันเป็นเสขะบา้ง บรรลกุระแสแหง่ธรรมบา้ง 

เป็นพระอรยิะมปัีญญาเพกิถอนกเิลสบา้ง ด ารงอยูใ่กลป้ระตอูมตนพิพานบา้ง” 

ทตุยิอรยิสาวกสตูรที ่๑๐ จบ 

คหปตวิรรคที ่๕ จบ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

    ๑. ปัญจเวรภยสตูร   ๒. ทตุยิปัญจเวรภยสตูร 

    ๓. ทกุขสตูร    ๔. โลกสตูร 

    ๕. ญาตกิสตูร    ๖. อัญญตรพราหมณสตูร 

    ๗. ชาณุสโสณสิตูร   ๘. โลกายตกิสตูร 

    ๙. อรยิสาวกสตูร   ๑๐. ทตุยิอรยิสาวกสตูร 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๙๘ } 



๙๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๑. นทิานสงัยตุ] 

๖. ทกุขวรรค ๑. ปรวิมีังสนสตูร 

 

๖. ทกุขวรรค 

หมวดวา่ดว้ยทกุข ์

 

๑. ปรวิมีงัสนสูตร 

วา่ดว้ยการพจิารณา 

  [๕๑] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อารามของอนาถบณิฑกิ 

เศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีณ ทีนั่น้ พระผูม้พีระภาคไดรั้บสัง่เรยีกภกิษุทัง้หลายมา 

ตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย” ภกิษุเหลา่นัน้ทลูรับสนองพระด ารัสแลว้ พระผูม้พีระภาค 

จงึไดต้รัสเรือ่งนีว้า่ 

  “ภกิษุทัง้หลาย ดว้ยเหตเุพยีงเทา่ไรหนอ ภกิษุเมือ่พจิารณา จงึชือ่วา่พจิารณา 

เพือ่ความสิน้ทกุขโ์ดยชอบ ทกุประการ” 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ธรรมของขา้พระองคทั์ง้หลาย มพีระผูม้พีระภาค 

เป็นหลัก มพีระผูม้พีระภาคเป็นผูน้ า มพีระผูม้พีระภาคเป็นทีพ่ ึง่ ขา้แตพ่ระองค ์

ผูเ้จรญิ ขอประทานวโรกาส เฉพาะพระผูม้พีระภาคเทา่นัน้ทีจ่ะทรงอธบิายเนือ้ความ 

แหง่ภาษิตนัน้ใหแ้จม่แจง้ได ้ภกิษุทัง้หลายฟังตอ่จากพระผูม้พีระภาคแลว้จักทรงจ าไว”้ 

  “ถา้เชน่นัน้ เธอทัง้หลายจงฟัง จงใสใ่จใหด้ ีเราจักกลา่ว” ภกิษุเหลา่นัน้ทลูรับ 

สนองพระด ารัสแลว้ พระผูม้พีระภาคจงึไดต้รัสวา่ 

  “ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุในธรรมวนัิยนี ้เมือ่พจิารณา ยอ่มพจิารณาวา่ ‘ชรา 

และมรณะนีใ้ด มทีกุขห์ลายอยา่งนับไมถ่ว้นเกดิขึน้ในโลก ชราและมรณะทีเ่ป็นทกุข ์

นีม้อีะไรเป็นเหต ุมอีะไรเป็นเหตเุกดิ มอีะไรเป็นก าเนดิ มอีะไรเป็นแดนเกดิหนอ เมือ่ 

อะไรม ีชราและมรณะจงึม ีเมือ่อะไรไมม่ ีชราและมรณะจงึไมม่’ี เธอพจิารณาอยู ่

จงึรูช้ดัอยา่งนีว้า่ ‘ชราและมรณะนีใ้ด มทีกุขห์ลายอยา่งนับไมถ่ว้นเกดิขึน้ในโลก ทกุขน์ี ้

มชีาตเิป็นเหต ุมชีาตเิป็นเหตเุกดิ มชีาตเิป็นก าเนดิ มชีาตเิป็นแดนเกดิ เมือ่ชาตมิ ี

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๙๙ } 



๑๐๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๑. นทิานสงัยตุ] 

๖. ทกุขวรรค ๑. ปรวิมีังสนสตูร 

ชราและมรณะจงึม ีเมือ่ชาตไิมม่ ีชราและมรณะจงึไมม่”ี เธอรูช้ดัชราและมรณะ 

รูช้ดัความเกดิแหง่ชราและมรณะ รูช้ดัความดับแหง่ชราและมรณะ รูช้ดัปฏปิทาอัน 

เหมาะสมทีใ่หถ้งึความดับแหง่ชราและมรณะ และเธอเป็นผูป้ฏบิัตอิย่างนัน้ ชือ่วา่ผู ้

มปีกตปิระพฤตติามธรรม เราเรยีกภกิษุนีว้า่ เป็นผูป้ฏบิัตเิพือ่ความสิน้ทกุข ์เพือ่ 

ความดับแหง่ชราและมรณะโดยชอบ ทกุประการ 

  อกีประการหนึง่ ภกิษุเมือ่พจิารณา ยอ่มพจิารณาวา่ ‘ชาตนิี ้มอีะไรเป็นเหต ุ

มอีะไรเป็นเหตเุกดิ มอีะไรเป็นก าเนดิ มอีะไรเป็นแดนเกดิ เมือ่อะไรม ีชาตจิงึม ี

เมือ่อะไรไมม่ ีชาตจิงึไมม่’ี เธอพจิารณาอยู ่จงึรูช้ดัอยา่งนีว้า่ ‘ชาตมิภีพเป็นเหต ุ

มภีพเป็นเหตเุกดิ มภีพเป็นก าเนดิ มภีพเป็นแดนเกดิ เมือ่ภพม ีชาตจิงึม ีเมือ่ภพ 

ไมม่ ีชาตจิงึไมม่’ี เธอรูช้ดัชาต ิรูช้ดัความเกดิแหง่ชาต ิรูช้ดัความดับแหง่ชาต ิ

รูช้ดัปฏปิทาอันเหมาะสมทีใ่หถ้งึความดับแหง่ชาต ิและเธอผูป้ฏบิัตอิยา่งนัน้ ชือ่วา่ 

ผูม้ปีกตปิระพฤตติามธรรม เราเรยีกภกิษุนีว้า่ เป็นผูป้ฏบิัตเิพือ่ความสิน้ทกุขเ์พือ่ 

ความดับชาตโิดยชอบ ทกุประการ 

  อกีประการหนึง่ ภกิษุเมือ่พจิารณา ยอ่มพจิารณาวา่ ‘ภพนีม้อีะไรเป็นเหต ุ

ฯลฯ 

  อปุาทานนีม้อีะไรเป็นเหต ุ... 

  ตัณหานีม้อีะไรเป็นเหต ุ... 

  เวทนานีม้อีะไรเป็นเหต ุ... 

  ผัสสะนีม้อีะไรเป็นเหต ุ... 

  สฬายตนะนีม้อีะไรเป็นเหต ุ... 

  นามรปูนีม้อีะไรเป็นเหต ุ... 

  วญิญาณนีม้อีะไรเป็นเหต ุ... 

  อกีประการหนึง่ ภกิษุเมือ่พจิารณา ยอ่มพจิารณาวา่ ‘สงัขารเหลา่นีม้อีะไร 

เป็นเหต ุมอีะไรเป็นเหตเุกดิ มอีะไรเป็นก าเนดิ มอีะไรเป็นแดนเกดิ เมือ่อะไรม ีสงัขาร 

ทัง้หลายจงึม ีเมือ่อะไรไมม่ ีสงัขารทัง้หลายจงึไมม่’ี เธอพจิารณาอยู ่จงึรูช้ดัอยา่งนี้ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๑๐๐ } 



๑๐๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๑. นทิานสงัยตุ] 

๖. ทกุขวรรค ๑. ปรวิมีังสนสตูร 

วา่ ‘สงัขารทัง้หลายมอีวชิชาเป็นเหต ุมอีวชิชาเป็นเหตเุกดิ มอีวชิชาเป็นก าเนดิ 

มอีวชิชาเป็นแดนเกดิ เมือ่อวชิชาม ีสงัขารทัง้หลายจงึม ีเมือ่อวชิชาไมม่ ีสงัขาร 

ทัง้หลายจงึไมม่’ี 

  ภกิษุนัน้รูช้ดัสงัขารทัง้หลาย จงึรูช้ดัความเกดิแหง่สงัขาร รูช้ดัความดับแหง่ 

สงัขาร รูช้ดัปฏปิทาอันเหมาะสมทีใ่หถ้งึความดับแหง่สงัขาร และเธอผูป้ฏบิัต ิ

อยา่งนัน้ ชือ่วา่ผูม้ปีกตปิระพฤตติามธรรม 

  ภกิษุทัง้หลาย เราเรยีกภกิษุนีว้า่ เป็นผูป้ฏบิัตเิพือ่ความสิน้ทกุข ์เพือ่ความดับ 

แหง่สงัขารโดยชอบ ทกุประการ 

  บรุษุบคุคล๑นีต้กอยูใ่นอวชิชา ถา้สงัขารทีเ่ป็นบญุปรงุแตง่ วญิญาณก็ 

ประกอบดว้ยบญุ ถา้สงัขารทีเ่ป็นบาปปรงุแตง่ วญิญาณก็ประกอบดว้ยบาป 

ถา้สงัขารทีเ่ป็นอาเนญชาปรงุแตง่ วญิญาณก็ประกอบดว้ยอาเนญชา ในกาลใด 

ภกิษุละอวชิชาไดแ้ลว้ วชิชาเกดิขึน้ ในกาลนัน้ ภกิษุนัน้ก็ไมป่รงุแตง่ปญุญาภสิงัขาร๒ 

อปญุญาภสิงัขาร๓และอาเนญชาภสิงัขาร๔ เพราะก าจัดอวชิชาได ้เพราะมวีชิชา 

เกดิขึน้ เมือ่ไมป่รงุแตง่ ไมจ่งใจ ก็ไมถ่อืมั่นอะไร ๆ ในโลก เมือ่ไมถ่อืมั่น ก็ไม ่

สะดุง้กลัว เมือ่ไมส่ะดุง้กลวั ก็ปรนิพิพานเฉพาะตน รูช้ดัวา่ ‘ชาตสิ ิน้แลว้ อยูจ่บ 

พรหมจรรยแ์ลว้ ท ากจิทีค่วรท าเสร็จแลว้ ไมม่กีจิอืน่เพือ่ความเป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป’ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ บรุษุบคุคล ในทีน่ีเ้ป็นพระด ารัสทีพ่ระพทุธเจา้ตรัสเรยีกตามสมมตขิองชาวโลก เพราะพระพทุธเจา้ทกุพระองค ์

   มกีถา ๒ อย่าง คอื (๑) สมมตกิถา ถอ้ยค าสมมต ิตรัสตามทีโ่ลกสมมต ิเชน่ ตรัสวา่ สัตว ์นระ บรุษุ ตสิสะ 

   นาคเป็นตน้ (๒) ปรมัตถกถา ถอ้ยค าโดยปรมัตถต์รัสตามสภาวธรรม เชน่ตรัสวา่ ขันธ ์ธาตุ อายตนะ 

   เป็นตน้ พระพทุธเจา้เมือ่จะทรงแสดงปรมัตถกถา ก็ไมท่รงลมืทีจ่ะตรัสสมมตกิถา ทัง้นีเ้พือ่ใหเ้วไนยสัตว ์

   ไดเ้ขา้ใจธรรมะน่ันเอง (ส .น.ิอ. ๒/๕๑/๘๘) 

๒ ปญุญาภสิงัขาร คอือภสิังขารทีเ่ป็นบญุ สภาพทีป่รงุแตง่กรรมฝ่ายด ีไดแ้ก ่กศุลเจตนาทีเ่ป็นกามาวจร 

   และรปูาวจร (ส .น.ิอ. ๒/๕๑/๘๙, ข.ุม.อ. ๒๕/๒๑๖) 

๓ อปญุญาภสิงัขาร คอือภสิังขารทีเ่ป็นปฏปัิกษ์ตอ่บญุคอืเป็นบาป สภาพทีป่รงุแตง่กรรมฝ่ายชัว่ ไดแ้ก่ 

   อกศุลเจตนาทัง้หลาย (ส .น.ิอ. ๒/๕๑/๘๙, ข.ุม.อ. ๒๕/๒๑๖) 

๔ อาเนญชาภสิงัขาร คอือภสิังขารทีเ่ป็นอาเนญชา สภาพทีป่รงุแต่งภพอันมั่นคง ไมห่ว่ันไหว ไดแ้ก ่กศุล- 

   เจตนาทีเ่ป็นอรปูาวจร ๔ หมายเอาภาวะจติทีม่ั่นคงแน่วแน่ดว้ยสมาธแิหง่จตตุถฌาน (ส .น.ิอ. ๒/๕๑/๘๙, 

   ข.ุม.อ. ๒๕/๒๑๖) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๑๐๑ } 



๑๐๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๑. นทิานสงัยตุ] 

๖. ทกุขวรรค ๑. ปรวิมีังสนสตูร 

  ถา้ภกิษุนัน้เสวยสขุเวทนา ก็รูช้ดัวา่ ‘สขุเวทนานัน้ไมเ่ทีย่ง’ รูช้ดัวา่ ‘ไมน่่า 

หมกมุน่’ รูช้ดัวา่ ‘ไมน่่าเพลดิเพลนิ’ ถา้เธอเสวยทกุขเวทนา ก็รูช้ดัวา่ ‘ทกุขเวทนา 

นัน้ไมเ่ทีย่ง’ รูช้ดัวา่ ‘ไมน่่าหมกมุน่’ รูช้ดัวา่ ‘ไมน่่าเพลดิเพลนิ’ ถา้เธอเสวย 

อทกุขมสขุเวทนา ก็รูช้ดัวา่ ‘อทกุขมสขุเวทนานัน้ไมเ่ทีย่ง’ รูช้ดัวา่ ‘ไมน่่าหมกมุน่’ 

รูช้ดัวา่ ‘ไมน่่าเพลดิเพลนิ’ ถา้เธอเสวยสขุเวทนา ก็เป็นผูป้ราศจาก(กเิลส) เสวย 

สขุเวทนานัน้ ถา้เธอเสวยทกุขเวทนา ก็เป็นผูป้ราศจาก(กเิลส) เสวยทกุขเวทนานัน้ 

ถา้เธอเสวยอทกุขมสขุเวทนา ก็เป็นผูป้ราศจาก(กเิลส) เสวยอทกุขมสขุเวทนานัน้ 

  ภกิษุนัน้เมือ่เสวยเวทนามกีายเป็นทีส่ดุ ก็รูช้ดัวา่ ‘เราเสวยเวทนาทีม่กีาย 

เป็นทีส่ดุ’ เมือ่เสวยเวทนาทีม่ชีวีติเป็นทีส่ดุ ก็รูช้ดัวา่ ‘เราเสวยเวทนาทีม่ชีวีติ 

เป็นทีส่ดุ’ รูช้ดัวา่ ‘หลังจากตายแลว้ การเสวยอารมณ์ทัง้หมด ไมน่่าเพลดิเพลนิ 

จักเย็น จักเหลอือยูเ่พยีงสรรีธาตใุนโลกนีเ้ทา่นัน้’ 

  เปรยีบเหมอืนบรุษุยกหมอ้ทีร่อ้นออกจากเตาเผาหมอ้ วางบนพืน้ทีเ่รยีบ 

ไออุน่ทีห่มอ้นัน้พงึหายไป เหลอือยูเ่พยีงกระเบือ้งหมอ้เทา่นัน้ อปุมานีฉั้นใด อปุไมย 

ก็ฉันนัน้ ภกิษุเมือ่เสวยเวทนาทีม่กีายเป็นทีส่ดุ ก็รูช้ดัวา่ ‘เราเสวยเวทนาทีม่กีาย 

เป็นทีส่ดุ’ เมือ่เสวยเวทนาทีม่ชีวีติเป็นทีส่ดุ ก็รูช้ดัวา่ ‘เราเสวยเวทนาทีม่ชีวีติเป็น 

ทีส่ดุ’ รูช้ดัวา่ ‘หลังจากตายแลว้ การเสวยอารมณ์ทัง้หมด ไมน่่าเพลดิเพลนิ 

จักเย็น จักเหลอือยูเ่พยีงสรรีธาตใุนโลกนีเ้ทา่นัน้’ 

  เธอทัง้หลายจะเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร ภกิษุผูข้ณีาสพพงึปรงุแตง่ 

ปญุญาภสิงัขาร อปญุญาภสิงัขาร อาเนญชาภสิงัขารบา้งหรอื” 

  “ไมใ่ชอ่ยา่งนัน้ พระพทุธเจา้ขา้” 

  “อกีอยา่งหนึง่ เมือ่สงัขารทัง้หลายไมม่โีดยประการทัง้ปวง เพราะสงัขารดับ 

วญิญาณพงึปรากฏหรอื” 

  “ไมใ่ชอ่ยา่งนัน้ พระพทุธเจา้ขา้” 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๑๐๒ } 



๑๐๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๑. นทิานสงัยตุ] 

๖. ทกุขวรรค ๑. ปรวิมีังสนสตูร 

  “อกีอยา่งหนึง่ เมือ่วญิญาณไมม่โีดยประการทัง้ปวง เพราะวญิญาณดับ 

นามรปูพงึปรากฏหรอื” 

  “ไมใ่ชอ่ยา่งนัน้ พระพทุธเจา้ขา้” 

  “อกีอยา่งหนึง่ เมือ่นามรปูไมม่โีดยประการทัง้ปวง เพราะนามรปูดับ 

สฬายตนะพงึปรากฏหรอื” 

  “ไมใ่ชอ่ยา่งนัน้ พระพทุธเจา้ขา้” 

  “อกีอยา่งหนึง่ เมือ่สฬายตนะไมม่โีดยประการทัง้ปวง เพราะสฬายตนะดับ 

ผัสสะพงึปรากฏหรอื” 

  “ไมใ่ชอ่ยา่งนัน้ พระพทุธเจา้ขา้” 

  “อกีอยา่งหนึง่ เมือ่ผัสสะไมม่โีดยประการทัง้ปวง เพราะผัสสะดับ เวทนาพงึ 

ปรากฏหรอื” 

  “ไมใ่ชอ่ยา่งนัน้ พระพทุธเจา้ขา้” 

  “อกีอยา่งหนึง่ เมือ่เวทนาไมม่โีดยประการทัง้ปวง เพราะเวทนาดับ ตัณหา 

พงึปรากฏหรอื” 

  “ไมใ่ชอ่ยา่งนัน้ พระพทุธเจา้ขา้” 

  “อกีอยา่งหนึง่ เมือ่ตัณหาไมม่โีดยประการทัง้ปวง เพราะตัณหาดับ อปุาทาน 

พงึปรากฏหรอื” 

  “ไมใ่ชอ่ยา่งนัน้ พระพทุธเจา้ขา้” 

  “อกีอยา่งหนึง่ เมือ่อปุาทานไมม่โีดยประการทัง้ปวง เพราะอปุาทานดับ ภพ 

พงึปรากฏหรอื” 

  “ไมใ่ชอ่ยา่งนัน้ พระพทุธเจา้ขา้” 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๑๐๓ } 



๑๐๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๑. นทิานสงัยตุ] 

๖. ทกุขวรรค ๒. อปุาทานสตูร 

  “อกีอยา่งหนึง่ เมือ่ภพไมม่โีดยประการทัง้ปวง เพราะภพดับ ชาตพิงึ 

ปรากฏหรอื” 

  “ไมใ่ชอ่ยา่งนัน้ พระพทุธเจา้ขา้” 

  “อกีอยา่งหนึง่ เมือ่ชาตไิมม่โีดยประการทัง้ปวง เพราะชาตดิับ ชราและมรณะ 

พงึปรากฏหรอื” 

  “ไมใ่ชอ่ยา่งนัน้ พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ดลีะ ดลีะ ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงส าคัญ จงเชือ่ นอ้มใจเชือ่ขอ้ความ 

นัน้อยา่งนัน้เถดิ จงหมดความเคลอืบแคลงสงสยัในขอ้นัน้เถดิ น่ันแลคอืทีส่ดุ 

แหง่ทกุข”์ 

ปรวิมีงัสนสตูรที ่๑ จบ 

 

๒. อปุาทานสตูร 

วา่ดว้ยความยดึม ัน่ถอืม ัน่ 

  [๕๒] พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่... เขตกรงุสาวตัถ ีณ ทีนั่น้ พระผูม้ ี

พระภาค... 

  “ภกิษุทัง้หลาย เมือ่ภกิษุพจิารณาเห็นความพอใจเนอืง ๆ ในธรรมทัง้หลาย 

ทีเ่ป็นปัจจัยแหง่อปุาทาน ตัณหายอ่มเจรญิ เพราะตัณหาเป็นปัจจัย อปุาทานจงึม ี

เพราะอปุาทานเป็นปัจจัย ภพจงึม ีเพราะภพเป็นปัจจัย ชาตจิงึม ีเพราะชาตเิป็น 

ปัจจัย ชรา มรณะ โสกะ ปรเิทวะ ทกุข ์โทมนัส และอปุายาสจงึม ีความเกดิขึน้แหง่ 

กองทกุขทั์ง้มวลนี ้มไีดด้ว้ยประการฉะนี้ 

  เปรยีบเหมอืนกองไฟใหญท่ีส่มุดว้ยไม ้๑๐ เลม่เกวยีนบา้ง ๒๐ เลม่เกวยีนบา้ง 

๓๐ เลม่เกวยีนบา้ง ๔๐ เลม่เกวยีนบา้ง พงึลกุโพลง บรุษุใสห่ญา้แหง้ โคมัยแหง้และ 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๑๐๔ } 



๑๐๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๑. นทิานสงัยตุ] 

๖. ทกุขวรรค ๒. อปุาทานสตูร 

ไมแ้หง้เขา้ไปในกองไฟนัน้ ทกุ ๆ ระยะ ก็เมือ่เป็นอยา่งนี ้กองไฟใหญนั่น้ ไดอ้าหาร๑ 

อยา่งนัน้ ไดเ้ชือ้๒อยา่งนัน้ พงึลกุโพลงตลอดกาลนาน อปุมานีฉั้นใด อปุไมย 

ก็ฉันนัน้ เมือ่ภกิษุพจิารณาเห็นความพอใจเนอืง ๆ ในธรรมทัง้หลายทีเ่ป็นปัจจัยแหง่ 

อปุาทาน ตัณหายอ่มเจรญิ เพราะตัณหาเป็นปัจจัย อปุาทานจงึม ีฯลฯ ความเกดิขึน้ 

แหง่กองทกุขทั์ง้มวลนี ้มไีดด้ว้ยประการฉะนี ้

  เมือ่ภกิษุพจิารณาเห็นโทษเนอืง ๆ ในธรรมทัง้หลายทีเ่ป็นปัจจัยแหง่อปุาทาน 

ตัณหายอ่มดับ เพราะตัณหาดับ อปุาทานจงึดับ เพราะอปุาทานดับ ภพจงึดับ 

เพราะภพดับ ชาตจิงึดับ เพราะชาตดิับ ชรา มรณะ โสกะ ปรเิทวะ ทกุข ์โทมนัส 

และอปุายาสจงึดับ ความดับแหง่กองทกุขทั์ง้มวลนี ้มไีดด้ว้ยประการฉะนี้ 

  ภกิษุทัง้หลาย เปรยีบเหมอืนกองไฟใหญท่ีส่มุดว้ยไม ้๑๐ เลม่เกวยีนบา้ง 

๒๐ เลม่เกวยีนบา้ง ๓๐ เลม่เกวยีนบา้ง ๔๐ เลม่เกวยีนบา้ง พงึลกุโพลง บรุษุ 

ไมใ่สห่ญา้แหง้ โคมัยแหง้และไมแ้หง้เขา้ไปในกองไฟนัน้ทกุ ๆ ระยะ ก็เมือ่เป็นอยา่งนี้ 

กองไฟใหญนั่น้ไมไ่ดอ้าหารอยา่งนัน้ ไมไ่ดเ้ชือ้อยา่งนัน้ พงึดับไป เพราะสิน้เชือ้เกา่ 

และไมเ่ตมิเชือ้ใหม ่อปุมานีฉั้นใด อปุไมยก็ฉันนัน้ เมือ่ภกิษุพจิารณาเห็นโทษเนอืง ๆ 

ในธรรมทัง้หลายทีเ่ป็นปัจจัยแหง่อปุาทาน ตัณหายอ่มดับ เพราะตัณหาดับ อปุาทาน 

จงึดับ ฯลฯ ความดับแหง่กองทกุขทั์ง้มวลนี ้มไีดด้ว้ยประการฉะนี้” 

อปุาทานสตูรที ่๒ จบ 

 

 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑-๒ อาหารและเชือ้ ในทีน่ีห้มายถงึปัจจัยทีส่นับสนุนใหเ้กดิไฟ (ส .น.ิอ. ๒/๕๒/๙๓) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๑๐๕ } 



๑๐๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๑. นทิานสงัยตุ] 

๖. ทกุขวรรค ๓. สงัโยชนสตูร 

 

๓. สงัโยชนสตูร 

วา่ดว้ยสงัโยชน ์

  [๕๓] พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่... เขตกรงุสาวตัถ ีณ ทีนั่น้ พระผูม้พีระภาค... 

  “ภกิษุทัง้หลาย เมือ่ภกิษุพจิารณาเห็นความพอใจเนอืง ๆ ในธรรมทัง้หลายที ่

เป็นปัจจัยแหง่สงัโยชน์๑ ตัณหายอ่มเจรญิ เพราะตัณหาเป็นปัจจัย อปุาทานจงึม ี

เพราะอปุาทานเป็นปัจจัย ภพจงึม ีเพราะภพเป็นปัจจัย ชาตจิงึม ีเพราะชาตเิป็น 

ปัจจัย ชรา มรณะ โสกะ ปรเิทวะ ทกุข ์โทมนัส และอปุายาสจงึม ีความเกดิขึน้แหง่ 

กองทกุขทั์ง้มวลนี ้มไีดด้ว้ยประการฉะนี้ 

  เปรยีบเหมอืนประทปีน ้ามันพงึตดิไฟได ้ก็เพราะอาศัยน ้ามันและไส ้บรุษุเตมิ 

น ้ามันและใสไ่สใ้นประทปีน ้ามันนัน้ทกุ ๆ ระยะ เมือ่เป็นอยา่งนี ้ประทปีน ้ามันนัน้ 

ไดอ้าหารอยา่งนัน้ ไดเ้ชือ้อยา่งนัน้ พงึลกุโพลงตลอดกาลนาน อปุมานีฉั้นใด อปุไมย 

ก็ฉันนัน้ เมือ่ภกิษุพจิารณาเห็นความพอใจเนอืง ๆ ในธรรมทัง้หลายทีเ่ป็นปัจจัย 

แหง่สงัโยชน ์ตัณหายอ่มเจรญิ ฉันนัน้เหมอืนกัน เพราะตัณหาเป็นปัจจัย อปุาทาน 

จงึม ีเพราะอปุาทานเป็นปัจจัย ภพจงึม ีเพราะภพเป็นปัจจัย ชาตจิงึม ีเพราะชาต ิ

เป็นปัจจัย ชรา มรณะ โสกะ ปรเิทวะ ทกุข ์โทมนัส และอปุายาสจงึม ีความเกดิขึน้ 

แหง่กองทกุขทั์ง้มวลนี ้มไีดด้ว้ยประการฉะนี ้

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ สงัโยชน ์หมายถงึกเิลสอันผกูใจสัตวห์รอืธรรมทีม่ัดสัตวไ์วก้ับทกุขม์ ี๑๐ ประการ คอื (๑) สกักายทฏิฐ ิ

   (ความเห็นว่าเป็นตัวของตน) (๒) วจิกิจิฉา (ความลังเลสงสัย) (๓) สลีพัพตปรามาส (ความถอืมั่นศลีพรต) 

   (๔) กามราคะ (ความก าหนัดในกาม) (๕) พยาบาท (ความคดิรา้ย) (๖) รปูราคะ (ความตดิใจในอารมณ์ 

   แหง่รปูฌาน) (๗) อรปูราคะ (ความตดิใจในอารมณ์แหง่อรปูฌาน) (๘) มานะ (ความถอืตัว) (๙) อทุธจัจะ 

   (ความฟุ้งซา่น) (๑๐) อวชิชา (ความไมรู่จ้รงิ) (ส .ม. (แปล) ๑๙/๑๘๐-๑๘๑/๑๐๑-๑๐๒, องฺ.ทสก. (แปล) 

   ๒๔/๑๓/๒๑) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๑๐๖ } 



๑๐๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๑. นทิานสงัยตุ] 

๖. ทกุขวรรค ๔. ทตุยิสงัโยชนสตูร 

  เมือ่ภกิษุพจิารณาเห็นโทษเนอืง ๆ ในธรรมทัง้หลายทีเ่ป็นปัจจัยแหง่สงัโยชน ์

ตัณหายอ่มดับ เพราะตัณหาดับ อปุาทานจงึดับ เพราะอปุาทานดับ ภพจงึดับ 

เพราะภพดับ ชาตจิงึดับ เพราะชาตดิับ ชรา มรณะ โสกะ ปรเิทวะ ทกุข ์โทมนัส 

และอปุายาสจงึดับ ความดับแหง่กองทกุขทั์ง้มวลนี ้มไีดด้ว้ยประการฉะนี้ 

  ภกิษุทัง้หลาย เปรยีบเหมอืนประทปีน ้ามันพงึตดิไฟได ้ก็เพราะอาศัยน ้ามัน 

และไส ้บรุษุไมเ่ตมิน ้ามันและไมใ่สไ่สใ้นประทปีน ้ามันนัน้ทกุ ๆ ระยะ เมือ่เป็นอยา่งนี ้

ประทปีน ้ามันนัน้ ไมไ่ดอ้าหารอยา่งนัน้ ไมไ่ดเ้ชือ้อยา่งนัน้ พงึดับไป เพราะสิน้ 

เชือ้เกา่และไมเ่ตมิเชือ้ใหม ่อปุมานีฉั้นใด อปุไมยก็ฉันนัน้ เมือ่ภกิษุพจิารณาเห็นโทษ 

เนอืง ๆ ในธรรมทัง้หลาย ทีเ่ป็นปัจจัยแหง่สงัโยชน ์ตัณหายอ่มดับ เพราะตัณหาดับ 

อปุาทานจงึดับ ฯลฯ ความดับแหง่กองทกุขทั์ง้มวลนี ้มไีดด้ว้ยประการฉะนี้” 

สงัโยชนสตูรที ่๓ จบ 

 

๔. ทตุยิสงัโยชนสตูร 

วา่ดว้ยสงัโยชน ์สตูรที ่๒ 

  [๕๔] พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่... เขตกรงุสาวตัถ ีณ ทีนั่น้ พระผูม้พีระภาค ... 

  “ภกิษุทัง้หลาย เปรยีบเหมอืนประทปีน ้ามันพงึตดิไฟได ้ก็เพราะอาศัยน ้ามัน 

และไส ้บรุษุเตมิน ้ามันและใสไ่สใ้นประทปีน ้ามันนัน้ทกุ ๆ ระยะ เมือ่เป็นอยา่งนี ้

ประทปีน ้ามันนัน้ ไดอ้าหารอยา่งนัน้ ไดเ้ชือ้อยา่งนัน้ พงึลกุโพลงตลอดกาลนาน 

อปุมานีฉั้นใด อปุไมยก็ฉันนัน้ เมือ่ภกิษุพจิารณาเห็นความพอใจเนอืง ๆ ในธรรม 

ทีเ่ป็นปัจจัยแหง่สงัโยชน ์ตัณหายอ่มเจรญิ เพราะตัณหาเป็นปัจจัย อปุาทานจงึม ี

ฯลฯ ความเกดิขึน้แหง่กองทกุขทั์ง้มวลนี ้มไีดด้ว้ยประการฉะนี้ 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๑๐๗ } 



๑๐๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๑. นทิานสงัยตุ] 

๖. ทกุขวรรค ๕. มหารกุขสตูร 

  ภกิษุทัง้หลาย เปรยีบเหมอืนประทปีน ้ามันพงึตดิไฟได ้ก็เพราะอาศัยน ้ามัน 

และไส ้บรุษุไมเ่ตมิน ้ามันและไมใ่สไ่สใ้นประทปีน ้ามันนัน้ทกุ ๆ ระยะ เมือ่เป็นอยา่งนี้ 

ประทปีน ้ามันนัน้ ไมไ่ดอ้าหารอยา่งนัน้ ไมไ่ดเ้ชือ้อยา่งนัน้ พงึดับไป เพราะสิน้เชือ้เกา่ 

และไมเ่ตมิเชือ้ใหม ่อปุมานีฉั้นใด อปุไมยก็ฉันนัน้ เมือ่ภกิษุพจิารณาเห็นโทษเนอืง ๆ 

ในธรรมทัง้หลายทีเ่ป็นปัจจัยแหง่สงัโยชน ์ตัณหายอ่มดับ เพราะตัณหาดับ อปุาทาน 

จงึดับ ฯลฯ ความดับแหง่กองทกุขทั์ง้มวลนี ้มไีดด้ว้ยประการฉะนี้” 

ทตุยิสงัโยชนสตูรที ่๔ จบ 

 

๕. มหารกุขสตูร 

วา่ดว้ยตน้ไมใ้หญ ่

  [๕๕] พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่... เขตกรงุสาวตัถ ีณ ทีนั่น้ พระผูม้พีระภาค ... 

  “ภกิษุทัง้หลาย เมือ่ภกิษุพจิารณาเห็นความพอใจเนอืง ๆ ในธรรมทัง้หลายที ่

เป็นปัจจัยแหง่อปุาทาน ตัณหายอ่มเจรญิ เพราะตัณหาเป็นปัจจัย อปุาทานจงึม ี

เพราะอปุาทานเป็นปัจจัย ภพจงึม ีฯลฯ ความเกดิขึน้แหง่กองทกุขทั์ง้มวลนี ้มไีด ้

ดว้ยประการฉะนี ้

  เปรยีบเหมอืนตน้ไมใ้หญม่รีากหยั่งลงและแผข่ยายไปรอบ ๆ รากทัง้หมดนัน้ 

ยอ่มดดูอาหารขึน้ไปขา้งบน เมือ่เป็นอยา่งนี ้ตน้ไมใ้หญนั่น้ไดอ้าหารอยา่งนัน้ ไดส้าร 

อยา่งนัน้ พงึยนืตน้อยูไ่ดต้ลอดกาลนาน อปุมานีฉั้นใด อปุไมยก็ฉันนัน้ เมือ่ภกิษุ 

พจิารณาเห็นความพอใจเนอืง ๆ ในธรรมทัง้หลาย ทีเ่ป็นปัจจัยแหง่อปุาทาน 

ตัณหายอ่มเจรญิ เพราะตัณหาเป็นปัจจัย อปุาทานจงึม ีเพราะอปุาทานเป็นปัจจัย 

ภพจงึม ีฯลฯ ความเกดิขึน้แหง่กองทกุขทั์ง้มวลนี ้มไีดด้ว้ยประการฉะนี้ 

  เมือ่ภกิษุพจิารณาเห็นโทษเนอืง ๆ ในธรรมทัง้หลายทีเ่ป็นปัจจัยแหง่อปุาทาน 

ตัณหายอ่มดับ เพราะตัณหาดับ อปุาทานจงึดับ เพราะอปุาทานดับ ภพจงึดับ ฯลฯ 

ความดับแหง่กองทกุขทั์ง้มวลนี ้มไีดด้ว้ยประการฉะนี้ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๑๐๘ } 



๑๐๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๑. นทิานสงัยตุ] 

๖. ทกุขวรรค ๖. ทตุยิมหารกุขสตูร 

  ภกิษุทัง้หลาย เปรยีบเหมอืนตน้ไมใ้หญ ่(ยนืตน้อยูอ่ยา่งนัน้) ทนัีน้บรุษุถอื 

จอบและตะกรา้เดนิมา ตัดตน้ไมท้ีโ่คนตน้แลว้ ขดุลงไป ครัน้ขดุลงไปแลว้ ก็ถอนราก 

ใหญน่อ้ย โดยทีส่ดุแมเ้ทา่กา้นแฝกขึน้ บรุุษนัน้พงึตัดตน้ไมนั้น้เป็นทอ่นเล็กทอ่น 

ใหญแ่ลว้พงึผา่ ครัน้ผา่แลว้ ท าใหเ้ป็นชิน้เล็กชิน้นอ้ยแลว้เกลีย่ ผึง่ลม ผึง่แดด 

ครัน้ผึง่ลม ผึง่แดดแลว้ เอาไฟเผา ครัน้เอาไฟเผาแลว้ ท าใหเ้ป็นเขมา่ ครัน้ท า 

ใหเ้ป็นเขมา่แลว้ พงึโปรยทีล่มแรงหรอืลอยในแมน่ ้าทีม่กีระแสเชีย่ว เมือ่เป็นอยา่งนี ้

ตน้ไมใ้หญนั่น้ถกูตัดรากถอนโคน เหมอืนตน้ตาลทีถ่กูตดัรากถอนโคนไปแลว้ เหลอืแต่ 

พืน้ที ่ท าใหไ้มม่ ีเกดิขึน้ตอ่ไปไมไ่ด ้อปุมานีฉั้นใด อปุไมยก็ฉันนัน้ เมือ่ภกิษุพจิารณา 

เห็นโทษเนอืง ๆ ในธรรมทัง้หลายทีเ่ป็นปัจจัยแหง่อปุาทาน ตัณหายอ่มดับ เพราะ 

ตัณหาดับ อปุาทานจงึดับ เพราะอปุาทานดับ ภพจงึดับ ฯลฯ ความดับแหง่กองทกุข ์

ทัง้มวลนี ้มไีดด้ว้ยประการฉะนี”้ 

มหารกุขสตูรที ่๕ จบ 

 

๖. ทตุยิมหารกุขสตูร 

วา่ดว้ยตน้ไมใ้หญ ่สตูรที ่๒ 

  [๕๖] พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่... เขตกรงุสาวตัถ ีณ ทีนั่น้ พระผูม้ ี

พระภาค ... 

  “ภกิษุทัง้หลาย เปรยีบเหมอืนตน้ไมใ้หญม่รีากหยั่งลงและแผข่ยายไปรอบ ๆ 

รากทัง้หมดนัน้ยอ่มดดูอาหารขึน้ไปขา้งบน เมือ่เป็นอยา่งนี ้ตน้ไมใ้หญนั่น้ไดอ้าหาร 

อยา่งนัน้ ไดส้ารอยา่งนัน้ พงึยนืตน้อยูไ่ดต้ลอดกาลนาน อปุมานีฉั้นใด อปุไมย 

ก็ฉันนัน้ เมือ่ภกิษุพจิารณาเห็นความพอใจเนอืง ๆ ในธรรมทัง้หลายทีเ่ป็นปัจจัย 

แหง่อปุาทาน ตัณหายอ่มเจรญิ เพราะตัณหาเป็นปัจจัย อปุาทานจงึม ีฯลฯ 

ความเกดิขึน้แหง่กองทกุขทั์ง้มวลนี ้มไีดด้ว้ยประการฉะนี้ 

  ภกิษุทัง้หลาย เปรยีบเหมอืนตน้ไมใ้หญ ่(ยนืตน้อยูอ่ยา่งนัน้) ทนัีน้บรุษุถอืจอบ 

และตะกรา้เดนิมา ตัดตน้ไมท้ีโ่คนตน้แลว้ ขดุลงไป ครัน้ขดุลงไปแลว้ ก็ถอนราก 

ใหญน่อ้ยแมเ้ทา่กา้นแฝกขึน้ ฯลฯ หรอืลอยในแมน่ ้าทีม่กีระแสเชีย่ว เมือ่เป็น 

อยา่งนี ้ตน้ไมใ้หญนั่น้ถกูตัดรากถอนโคน เหมอืนตน้ตาลทีถ่กูตัดรากถอนโคนไปแลว้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๑๐๙ } 



๑๑๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๑. นทิานสงัยตุ] 

๖. ทกุขวรรค ๗. ตรณุรกุขสตุร 

เหลอืแตพ่ืน้ที ่ท าใหไ้มม่ ีเกดิขึน้ตอ่ไปไมไ่ด ้อปุมานีฉั้นใด อปุไมยก็ฉันนัน้ เมือ่ 

ภกิษุพจิารณาเห็นโทษเนือง ๆ ในธรรมทัง้หลายทีเ่ป็นปัจจัยแหง่อปุาทาน ตัณหายอ่มดับ 

เพราะตัณหาดับ อปุาทานจงึดับ ฯลฯ ความดับแหง่กองทกุขทั์ง้มวลนี ้มไีดด้ว้ย 

ประการฉะนี”้ 

ทตุยิมหารกุขสตูรที ่๖ จบ 

 

๗. ตรณุรกุขสูตร 

วา่ดว้ยตน้ไมอ้อ่น 

  [๕๗] พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่... เขตกรงุสาวตัถ ีณ ทีนั่น้ พระผูม้พีระภาค... 

  “ภกิษุทัง้หลาย เมือ่ภกิษุพจิารณาเห็นความพอใจเนอืง ๆ ในธรรมทัง้หลายที ่

เป็นปัจจัยแหง่สงัโยชน ์ตัณหายอ่มเจรญิ เพราะตัณหาเป็นปัจจัย อปุาทานจงึม ี

ฯลฯ ความเกดิขึน้แหง่กองทกุขทั์ง้มวลนี ้มไีดด้ว้ยประการฉะนี้ 

  เปรยีบเหมอืนตน้ไมอ้อ่น (ยนืตน้อยูอ่ยา่งนัน้) บรุษุพงึถนอมรากพรวนดนิ 

รดน ้าสม า่เสมอ เมือ่เป็นอยา่งนี ้ตน้ไมอ้อ่นนัน้ไดอ้าหารอยา่งนัน้ ไดส้ารอยา่งนัน้ 

พงึถงึความเจรญิงอกงามไพบลูย ์อปุมานีฉั้นใด อปุไมยก็ฉันนัน้ เมือ่ภกิษุพจิารณา 

เห็นความพอใจเนอืง ๆ ในธรรมทัง้หลาย ทีเ่ป็นปัจจัยแหง่สงัโยชน ์ตัณหายอ่มเจรญิ 

เพราะตัณหาเป็นปัจจัย อปุาทานจงึม ีฯลฯ ความเกดิขึน้แหง่กองทกุขทั์ง้มวลนี ้มไีด ้

ดว้ยประการฉะนี ้

  เมือ่ภกิษุพจิารณาเห็นโทษเนอืง ๆ ในธรรมทัง้หลายทีเ่ป็นปัจจัยแหง่สงัโยชน ์

ตัณหายอ่มดับ เพราะตัณหาดับ อปุาทานจงึดับ ฯลฯ ความดับแหง่กองทกุข ์

ทัง้มวลนี ้มไีดด้ว้ยประการฉะนี้ 

  ภกิษุทัง้หลาย เปรยีบเหมอืนตน้ไมอ้อ่น (ยนืตน้อยูอ่ยา่งนัน้) ทนัีน้บรุษุถอืจอบ 

และตะกรา้เดนิมา ฯลฯ หรอืลอยในแมน่ ้าทีม่กีระแสเชีย่ว เมือ่เป็นอยา่งนี ้ตน้ไมอ้อ่น 

นัน้ ถกูตัดรากถอนโคน เหมอืนตน้ตาลทีถ่กูตัดรากถอนโคนไปแลว้ เหลอืแตพ่ืน้ที่ 

ท าใหไ้มม่ ีเกดิขึน้ตอ่ไปไมไ่ด ้อปุมานีฉั้นใด อปุไมยก็ฉันนัน้ เมือ่ภกิษุพจิารณาเห็น 

โทษเนอืง ๆ ในธรรมทัง้หลายทีเ่ป็นปัจจัยแหง่สงัโยชน ์ตัณหายอ่มดับ เพราะตัณหาดับ 

อปุาทานจงึดับ ฯลฯ ความดับแหง่กองทกุขทั์ง้มวลนี ้มไีดด้ว้ยประการฉะนี้” 

ตรณุรกุขสตูรที ่๗ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๑๑๐ } 



๑๑๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๑. นทิานสงัยตุ] 

๖. ทกุขวรรค ๘. นามรปูสตูร 

 

๘. นามรปูสตูร 

วา่ดว้ยนามรปู 

  [๕๘] พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่... เขตกรงุสาวตัถ ีณ ทีนั่น้ พระผูม้พีระภาค ... 

  “ภกิษุทัง้หลาย เมือ่ภกิษุพจิารณาเห็นความพอใจเนอืง ๆ ในธรรมทัง้หลายที ่

เป็นปัจจัยแหง่สงัโยชน ์นามรปูยอ่มหยั่งลง เพราะนามรปูเป็นปัจจัย สฬายตนะจงึม ี

ฯลฯ ความเกดิขึน้แหง่กองทกุขทั์ง้มวลนี ้มไีดด้ว้ยประการฉะนี้ 

  เปรยีบเหมอืนตน้ไมใ้หญม่รีากหยั่งลงและแผข่ยายไปรอบ ๆ รากทัง้หมดนัน้ 

ยอ่มดดูอาหารขึน้ไปขา้งบน เมือ่เป็นอยา่งนี ้ตน้ไมใ้หญนั่น้ไดอ้าหารอยา่งนัน้ 

ไดส้ารอยา่งนัน้ พงึยนืตน้อยูไ่ดต้ลอดกาลนาน อปุมานีฉั้นใด อปุไมยก็ฉันนัน้ เมือ่ภกิษุ 

พจิารณาเห็นความพอใจเนอืง ๆ ในธรรมทัง้หลายทีเ่ป็นปัจจัยแหง่สงัโยชน ์นามรปูยอ่ม 

หยั่งลง เพราะนามรปูเป็นปัจจัย สฬายตนะจงึม ีฯลฯ ความเกดิขึน้แหง่กองทกุข ์

ทัง้มวลนี ้มไีดด้ว้ยประการฉะนี ้

  เมือ่ภกิษุพจิารณาเห็นโทษเนอืง ๆ ในธรรมทัง้หลาย ทีเ่ป็นปัจจัยแหง่สงัโยชน ์

นามรปูยอ่มไมห่ยั่งลง เพราะนามรปูดับ สฬายตนะจงึดับ ฯลฯ ความดับแหง่กอง 

ทกุขทั์ง้มวลนี ้มไีดด้ว้ยประการฉะนี้ 

  ภกิษุทัง้หลาย เปรยีบเหมอืนตน้ไมใ้หญ ่(ยนืตน้อยูอ่ยา่งนัน้) ทนัีน้บรุุษถอืจอบ 

และตะกรา้เดนิมา ฯลฯ เกดิขึน้ตอ่ไปไมไ่ด ้อปุมานีฉั้นใด อปุไมยก็ฉันนัน้ เมือ่ภกิษุ 

พจิารณาเห็นโทษเนอืง ๆ ในธรรมทัง้หลายทีเ่ป็นปัจจัยแหง่สงัโยชน ์นามรปูยอ่มไม ่

หยั่งลง เพราะนามรปูดับ สฬายตนะจงึดับ ฯลฯ ความดับแหง่กองทกุขทั์ง้มวลนี้ 

มไีดด้ว้ยประการฉะนี”้ 

นามรปูสตูรที ่๘ จบ 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๑๑๑ } 



๑๑๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๑. นทิานสงัยตุ] 

๖. ทกุขวรรค ๙. วญิญาณสตูร 

 

๙. วญิญาณสตูร 

วา่ดว้ยวญิญาณ 

  [๕๙] พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่... เขตกรงุสาวตัถ ีณ ทีนั่น้ พระผูม้พีระภาค ... 

  “ภกิษุทัง้หลาย เมือ่ภกิษุพจิารณาเห็นความพอใจเนอืง ๆ ในธรรมทัง้หลายที ่

เป็นปัจจัยแหง่สงัโยชน ์วญิญาณยอ่มหยั่งลง เพราะวญิญาณเป็นปัจจัย นามรปูจงึม ี

ฯลฯ ความเกดิขึน้แหง่กองทกุขทั์ง้มวลนี ้มไีดด้ว้ยประการฉะนี้ 

  เปรยีบเหมอืนตน้ไมใ้หญม่รีากหยั่งลงและแผข่ยายไปรอบ ๆ ฯลฯ อปุมานี้ 

ฉันใด อปุไมยก็ฉันนัน้ เมือ่ภกิษุพจิารณาเห็นความพอใจเนอืง ๆ ในธรรมทัง้หลาย 

ทีเ่ป็นปัจจัยแหง่สงัโยชน ์วญิญาณยอ่มหยั่งลง เพราะวญิญาณเป็นปัจจัย นามรปู 

จงึม ีฯลฯ ความเกดิขึน้แหง่กองทกุขทั์ง้มวลนี ้มไีดด้ว้ยประการฉะนี ้

  เมือ่ภกิษุพจิารณาเห็นโทษเนอืง ๆ ในธรรมทัง้หลายทีเ่ป็นปัจจัยแหง่สงัโยชน ์

วญิญาณยอ่มไมห่ยั่งลง เพราะวญิญาณดับ นามรปูจงึดับ ฯลฯ ความดับแหง่ 

กองทกุขทั์ง้มวลนี ้มไีดด้ว้ยประการฉะนี้ 

  ภกิษุทัง้หลาย เปรยีบเหมอืนตน้ไมใ้หญ ่(ยนืตน้อยูอ่ยา่งนัน้) ทนัีน้บรุษุถอืจอบ 

และตะกรา้เดนิมา ฯลฯ เกดิขึน้ตอ่ไปไมไ่ด ้อปุมานีฉั้นใด อปุไมยก็ฉันนัน้ เมือ่ภกิษุ 

พจิารณาเห็นโทษเนอืง ๆ ในธรรมทัง้หลายทีเ่ป็นปัจจัยแหง่สงัโยชน ์วญิญาณยอ่ม 

ไมห่ยั่งลง เพราะวญิญาณดับ นามรปูจงึดับ ฯลฯ ความดับแหง่กองทกุขทั์ง้มวลนี้ 

มไีดด้ว้ยประการฉะนี”้ 

วญิญาณสตูรที ่๙ จบ 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๑๑๒ } 



๑๑๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๑. นทิานสงัยตุ] 

๖. ทกุขวรรค ๑๐. นทิานสตูร 

 

๑๐. นทิานสูตร 

วา่ดว้ยธรรมทีเ่ป็นตน้เหต ุ

  [๖๐] สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ นคิมของชาวกรุ ุชือ่วา่ 

กัมมาสทัมมะ แควน้กรุ ุ

  ครัง้นัน้ ทา่นพระอานนทเ์ขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวายอภวิาท 

แลว้น่ัง ณ ทีส่มควร ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ 

น่าอัศจรรยจ์รงิ ไมเ่คยปรากฏ ปฏจิจสมปุบาทนีเ้ป็นธรรมลกึซึง้ แตถ่งึอยา่งนัน้ 

ก็ปรากฏแกข่า้พระองคเ์หมอืนกับวา่เป็นธรรมงา่ย ๆ พระพทุธเจา้ขา้” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “อานนท ์อยา่พดูอยา่งนัน้ อานนท ์อยา่พดูอยา่งนัน้ 

ปฏจิจสมปุบาทนี ้เป็นธรรมลกึซึง้ สดุจะคาดคะเนได ้ก็เพราะไมรู่ ้ไมเ่ขา้ใจ 

ไมบ่รรลธุรรมนี ้หมูส่ตัวจ์งึยุง่ เหมอืนขอดดา้ยของชา่งหกู เป็นปมนุงนังเหมอืน 

กระจกุดา้ย เหมอืนหญา้มงุกระตา่ยและหญา้ปลอ้ง ไมข่า้มพน้อบาย๑ ทคุต ิวนิบิาต 

สงสาร 

  เมือ่ภกิษุพจิารณาเห็นความพอใจเนอืง ๆ ในธรรมทัง้หลายทีเ่ป็นปัจจัยแหง่ 

อปุาทาน ตัณหายอ่มเจรญิ เพราะตัณหาเป็นปัจจัย อปุาทานจงึม ีเพราะอปุาทาน 

เป็นปัจจัย ภพจงึม ีเพราะภพเป็นปัจจัย ชาตจิงึม ีเพราะชาตเิป็นปัจจัย ชรา 

มรณะ โสกะ ปรเิทวะ ทกุข ์โทมนัส และอปุายาสจงึม ีความเกดิขึน้แหง่กองทกุข ์

ทัง้มวลนี ้มไีดด้ว้ยประการฉะนี้ 

  เปรยีบเหมอืนตน้ไมใ้หญม่รีากหยั่งลงและแผข่ยายไปรอบ ๆ รากทัง้หมดนัน้ 

ดดูอาหารขึน้ไปขา้งบน เมือ่เป็นอยา่งนี ้ตน้ไมใ้หญนั่น้ไดอ้าหารอยา่งนัน้ ไดส้ารอยา่งนัน้ 

พงึยนืตน้อยูไ่ดต้ลอดกาลนาน อปุมานีฉั้นใด อปุไมยก็ฉันนัน้ เมือ่ภกิษุพจิารณา 

เห็นความพอใจเนอืง ๆ ในธรรมทัง้หลายทีเ่ป็นปัจจัยแหง่อปุาทาน ตัณหายอ่มเจรญิ 

เพราะตัณหาเป็นปัจจัย อปุาทานจงึม ีเพราะอปุาทานเป็นปัจจัย ภพจงึม ีฯลฯ 

ความเกดิขึน้แหง่กองทกุขทั์ง้มวลนี ้มไีดด้ว้ยประการฉะนี้

 

เชงิอรรถ : 

๑ อบาย ในทีน่ีห้มายถงึนรก ก าเนดิสัตวด์รัิจฉาน เปตวสิัย และอสรุกายซึง่เป็นสถานทีไ่มม่คีวามเจรญิ 

   (ส .น.ิอ. ๒/๑๖/๖๐/๑๑๐) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๑๑๓ } 



๑๑๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๑. นทิานสงัยตุ] 

๖. ทกุขวรรค ๑๐. นทิานสตูร 

  เมือ่ภกิษุพจิารณาเห็นโทษเนอืง ๆ ในธรรมทัง้หลายทีเ่ป็นปัจจัยแหง่อปุาทาน 

ตัณหายอ่มดับ เพราะตัณหาดับ อปุาทานจงึดับ เพราะอปุาทานดับ ภพจงึดับ ฯลฯ 

ความดับแหง่กองทกุขทั์ง้มวลนี ้มไีดด้ว้ยประการฉะนี้ 

  เปรยีบเหมอืนตน้ไมใ้หญ ่(ยนืตน้อยูอ่ยา่งนัน้) ทนัีน้บรุษุถอืจอบและตะกรา้เดนิมา 

ตัดตน้ไมนั้น้ทีโ่คนตน้แลว้ ขดุลงไป ครัน้ขดุลงไปแลว้ ก็ถอนรากใหญน่อ้ยโดยทีส่ดุ 

แมเ้ทา่กา้นแฝกขึน้ บรุุษนัน้พงึตัดตน้ไมนั้น้เป็นทอ่นเล็กทอ่นใหญ ่ครัน้ตัดตน้ไมนั้น้ 

เป็นทอ่นเล็กทอ่นใหญแ่ลว้พงึผา่ ครัน้ผา่แลว้ ท าใหเ้ป็นชิน้เล็กชิน้นอ้ยแลว้เกลีย่ 

ผึง่ลม ผึง่แดด ครัน้ผึง่ลม ผึง่แดดแลว้ เอาไฟเผา ครัน้เอาไฟเผาแลว้ ท าใหเ้ป็น 

เขมา่ ครัน้ท าใหเ้ป็นเขมา่แลว้ พงึโปรยทีล่มแรง หรอืลอยในแมน่ ้าทีม่กีระแสเชีย่ว 

เมือ่เป็นอยา่งนี ้ตน้ไมใ้หญนั่น้ถกูตัดรากถอนโคน เหมอืนตน้ตาลทีถ่กูตัดรากถอนโคน 

ไปแลว้ เหลอืแตพ่ืน้ที ่ท าใหไ้มม่ ีเกดิขึน้ตอ่ไปไมไ่ด ้อปุมานีฉั้นใด อปุไมยก็ฉันนัน้ 

เมือ่ภกิษุพจิารณาเห็นโทษเนอืง ๆ ในธรรมทัง้หลายทีเ่ป็นปัจจัยแหง่อปุาทาน ตัณหา 

ยอ่มดับ เพราะตัณหาดับ อปุาทานจงึดับ เพราะอปุาทานดับ ภพจงึดับ เพราะภพดับ 

ชาตจิงึดับ เพราะชาตดิับ ชรา มรณะ โสกะ ปรเิทวะ ทกุข ์โทมนัส และอปุายาส 

จงึดับ ความดับแหง่กองทกุขทั์ง้มวลนี ้มไีดด้ว้ยประการฉะนี”้ 

นทิานสตูรที ่๑๐ จบ 

ทกุขวรรคที ่๖ จบ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

    ๑. ปรวิมีังสนสตูร   ๒. อปุาทานสตูร 

    ๓. สงัโยชนสตูร   ๔. ทตุยิสงัโยชนสตูร 

    ๕. มหารกุขสตูร   ๖. ทตุยิมหารกุขสตูร 

    ๗. ตรณุรกุขสตูร   ๘. นามรปูสตูร 

    ๙. วญิญาณสตูร   ๑๐. นทิานสตูร 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๑๑๔ } 



๑๑๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๑. นทิานสงัยตุ] 

๗. มหาวรรค ๑. อัสสตุวาสตูร 

 

๗. มหาวรรค 

หมวดวา่ดว้ยพระสตูรทีม่เีน ือ้หาส าคญั 

 

๑. อสัสตุวาสตูร 

วา่ดว้ยผูไ้มไ่ดส้ดบั 

  [๖๑] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อารามของอนาถบณิฑกิ- 

เศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีณ ทีนั่น้ พระผูม้พีระภาค ... 

  “ภกิษุทัง้หลาย ปถุชุนผูไ้มไ่ดส้ดับ๑ พงึเบือ่หน่ายบา้ง คลายก าหนัดบา้ง 

หลดุพน้บา้ง จากกายซึง่เป็นทีป่ระชมุแหง่มหาภตูทัง้ ๔ นี้ 

  ขอ้นัน้เพราะเหตไุร 

  เพราะเหตทุีก่ารประชมุก็ด ีความสิน้ไปก็ด ีการยดึถอืก็ด ีการทอดทิง้กาย 

ซึง่เป็นทีป่ระชมุแหง่มหาภตูทัง้ ๔ นีก็้ด ียอ่มปรากฏ เพราะฉะนัน้ ปถุชุนผูไ้มไ่ด ้

สดับพงึเบือ่หน่ายบา้ง คลายก าหนัดบา้ง หลดุพน้บา้ง จากกายนัน้ 

  ตถาคตเรยีกสิง่นีว้า่ ‘จติบา้ง มโนบา้ง วญิญาณบา้ง’ ปถุชุนผูไ้มไ่ดส้ดับ ไมอ่าจ 

เบือ่หน่าย คลายก าหนัด หลดุพน้ไปจากจติเป็นตน้นัน้ได ้

  ขอ้นัน้เพราะเหตไุร 

  เพราะจติเป็นตน้นี ้ถกูรัดไวด้ว้ยตัณหา ยดึถอืวา่เป็นของเรา เป็นสิง่ทีป่ถุชุน 

ผูไ้มไ่ดส้ดับยดึมั่นวา่ ‘น่ันของเรา เราเป็นน่ัน น่ันเป็นอัตตาของเรา’ ตลอดกาลนาน 

เพราะฉะนัน้ ปถุชุนผูไ้มไ่ดส้ดับ จงึไมอ่าจเบือ่หน่าย คลายก าหนัด หลดุพน้ไปจาก 

จติเป็นตน้นัน้ได ้

 

เชงิอรรถ : 

๑ ปถุชุนผูไ้มไ่ดส้ดบั ในทีน่ีห้มายถงึปถุชุนผูเ้วน้จากการศกึษาเลา่เรยีน การสอบถาม การวนิจิฉัยในขันธ ์

   ธาตุ อายตนะ ปัจจยาการ และสตปัิฏฐานเป็นตน้ (ส .น.ิอ. ๒/๖๑/๑๑๑) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๑๑๕ } 



๑๑๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๑. นทิานสงัยตุ] 

๗. มหาวรรค ๑. อัสสตุวาสตูร 

  ภกิษุทัง้หลาย ปถุชุนผูไ้มไ่ดส้ดับ พงึยดึถอืกายซึง่เป็นทีป่ระชมุแหง่มหาภตู 

ทัง้ ๔ นี ้โดยความเป็นอัตตายังประเสรฐิกวา่ สว่นการยดึถอืจติโดยความเป็นอัตตา 

ไมป่ระเสรฐิเลย 

  ขอ้นัน้เพราะเหตไุร 

  เพราะกายซึง่เป็นทีป่ระชมุแหง่มหาภตูทัง้ ๔ นี ้เมือ่ด ารงอยู ่๑ ปีบา้ง ๒ ปีบา้ง 

๓ ปีบา้ง ๔ ปีบา้ง ๕ ปีบา้ง ๑๐ ปีบา้ง ๒๐ ปีบา้ง ๓๐ ปีบา้ง ๔๐ ปีบา้ง ๕๐ ปีบา้ง 

๑๐๐ ปีบา้ง หรอืเกนิกวา่บา้ง ก็ยังปรากฏ 

  ตถาคตเรยีกสิง่นีว้า่ ‘จติบา้ง มโนบา้ง วญิญาณบา้ง’ จติเป็นตน้นัน้ ดวงหนึง่ 

เกดิขึน้ ดวงหนึง่ดับไปตลอดทัง้คนืและวนั เปรยีบเหมอืนลงิเมือ่เทีย่วไปในป่าเล็ก 

และป่าใหญจั่บกิง่ไม ้ปลอ่ยกิง่ไมนั้น้แลว้ ยอ่มจับกิง่อืน่ ปลอ่ยกิง่นัน้แลว้ยอ่มจับ 

กิง่อืน่ตอ่ไป ฉะนัน้ ตถาคตจงึเรยีกสิง่นีว้า่ ‘จติบา้ง มโนบา้ง วญิญาณบา้ง’ 

จติเป็นตน้นัน้ ดวงหนึง่เกดิขึน้ ดวงหนึง่ดับไปตลอดทัง้คนืและวนั 

  ภกิษุทัง้หลาย อรยิสาวกผูไ้ดส้ดับ ยอ่มมนสกิารปฏจิจสมปุบาทนัน้แหละโดย 

แยบคาย ในกายและจตินัน้วา่ ‘เพราะเหตนุี ้เมือ่ส ิง่นีม้ ีส ิง่นีจ้งึม ีเพราะสิง่นีเ้กดิขึน้ 

สิง่นีจ้งึเกดิขึน้ เพราะสิง่นีไ้มม่ ีส ิง่นีจ้งึไมม่ ีเพราะสิง่นีด้ับ ส ิง่นีจ้งึดับ คอื เพราะ 

อวชิชาเป็นปัจจัย สงัขารจงึม ีเพราะสงัขารเป็นปัจจัย วญิญาณจงึม ีฯลฯ ความเกดิ 

ขึน้แหง่กองทกุขทั์ง้มวลนี ้มไีดด้ว้ยประการฉะนี้ 

  อนึง่ เพราะอวชิชาดับไปไมเ่หลอืดว้ยวริาคะ สงัขารจงึดับ เพราะสงัขารดับ 

วญิญาณจงึดับ ฯลฯ ความดับแหง่กองทกุขทั์ง้มวลนี ้มไีดด้ว้ยประการฉะนี้’ 

  ภกิษุทัง้หลาย อรยิสาวกผูไ้ดส้ดับเห็นอยูอ่ยา่งนี ้ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นรปู 

แมใ้นเวทนา แมใ้นสญัญา แมใ้นสงัขาร แมใ้นวญิญาณ เมือ่เบือ่หน่าย ยอ่มคลาย 

ก าหนัด เพราะคลายก าหนัดจงึหลดุพน้ เมือ่จติหลดุพน้แลว้ ก็รูว้า่ ‘หลดุพน้แลว้’ 

รูช้ดัวา่ ‘ชาตสิ ิน้แลว้ อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้ ท ากจิทีค่วรท าเสร็จแลว้ ไมม่กีจิอืน่ 

เพือ่ความเป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป” 

อสัสตุวาสตูรที ่๑ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๑๑๖ } 



๑๑๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๑. นทิานสงัยตุ] 

๗. มหาวรรค ๒. ทตุยิอัสสตุวาสตูร 

 

๒. ทตุยิอสัสตุวาสตูร 

วา่ดว้ยผูไ้มไ่ดส้ดบั สตูรที ่๒ 

  [๖๒] พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่... เขตกรงุสาวตัถ ีณ ทีนั่น้ พระผูม้พีระภาค ... 

  “ภกิษุทัง้หลาย ปถุชุนผูไ้มไ่ดส้ดับ พงึเบือ่หน่ายบา้ง คลายก าหนัดบา้ง 

หลดุพน้บา้ง จากกายซึง่เป็นทีป่ระชมุแหง่มหาภตูทัง้ ๔ นี้ 

  ขอ้นัน้เพราะเหตไุร 

  เพราะเหตทุีก่ารประชมุก็ด ีความสิน้ไปก็ด ีการยดึถอืก็ด ีการทอดทิง้กายซึง่ 

เป็นทีป่ระชมุแหง่มหาภตูทัง้ ๔ นีก็้ด ียอ่มปรากฏ เพราะฉะนัน้ ปถุชุนผูไ้มไ่ดส้ดับ 

พงึเบือ่หน่ายบา้ง คลายก าหนัดบา้ง หลดุพน้บา้งจากกายนัน้ 

  ตถาคตเรยีกสิง่นีว้า่ ‘จติบา้ง มโนบา้ง วญิญาณบา้ง’ ปถุชุนผูไ้มไ่ดส้ดับไมอ่าจ 

เบือ่หน่าย คลายก าหนัด หลดุพน้ไปจากจติเป็นตน้นัน้ได ้

  ขอ้นัน้เพราะเหตไุร 

  เพราะจติเป็นตน้นี ้ถกูรัดไวด้ว้ยตัณหา ยดึถอืวา่เป็นของเรา เป็นสิง่ทีป่ถุชุน 

ผูไ้มไ่ดส้ดับยดึมั่นวา่ ‘น่ันของเรา เราเป็นน่ัน น่ันเป็นอัตตาของเรา’ ตลอดกาลนาน 

เพราะฉะนัน้ ปถุชุนผูไ้มไ่ดส้ดับ จงึไมอ่าจเบือ่หน่าย คลายก าหนัด หลดุพน้ไปจาก 

จติเป็นตน้นัน้ได ้

  ภกิษุทัง้หลาย ปถุชุนผูไ้มไ่ดส้ดับ พงึยดึถอืกายซึง่เป็นทีป่ระชมุแหง่มหาภตู 

ทัง้ ๔ นี ้โดยความเป็นอัตตายังประเสรฐิกวา่ สว่นการยดึถอืจติโดยความเป็นอัตตา 

ไมป่ระเสรฐิเลย 

  ขอ้นัน้เพราะเหตไุร 

  เพราะกายซึง่เป็นทีป่ระชมุแหง่มหาภตูทัง้ ๔ นี ้เมือ่ด ารงอยู ่๑ ปีบา้ง ๒ ปีบา้ง 

๓ ปีบา้ง ๔ ปีบา้ง ๕ ปีบา้ง ๑๐ ปีบา้ง ๒๐ ปีบา้ง ๓๐ ปีบา้ง ๔๐ ปีบา้ง ๕๐ ปีบา้ง 

๑๐๐ ปีบา้ง หรอืเกนิกวา่บา้ง ก็ยังปรากฏ 

  ตถาคตเรยีกสิง่นีว้า่ ‘จติบา้ง มโนบา้ง วญิญาณบา้ง’ จติเป็นตน้นัน้ ดวงหนึง่ 

เกดิขึน้ ดวงหนึง่ดับไปตลอดทัง้คนืและวนั 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๑๑๗ } 



๑๑๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๑. นทิานสงัยตุ] 

๗. มหาวรรค ๒. ทตุยิอัสสตุวาสตูร 

  ภกิษุทัง้หลาย อรยิสาวกผูไ้ดส้ดับ ยอ่มมนสกิารปฏจิจสมปุบาทนัน้แหละโดย 

แยบคาย ในกายและจตินัน้วา่ ‘เพราะเหตนุี ้เมือ่ส ิง่นีม้ ีส ิง่นีจ้งึม ีเพราะสิง่นีเ้กดิขึน้ 

สิง่นีจ้งึเกดิขึน้ เพราะสิง่นีไ้มม่ ีส ิง่นีจ้งึไมม่ ีเพราะสิง่นีด้ับ ส ิง่นีจ้งึดับ 

  สขุเวทนาเกดิขึน้ เพราะอาศัยผัสสะทีเ่ป็นปัจจัยแหง่สขุเวทนา 

  เพราะผัสสะทีเ่ป็นปัจจัยแหง่สขุเวทนานัน้แหละดับไป สขุเวทนาทีเ่กดิขึน้ 

เพราะอาศัยผัสสะทีเ่ป็นปัจจัยแหง่สขุเวทนา ซึง่เสวยอารมณ์อันเกดิจากผัสสะนัน้ 

ก็ดับระงับไป 

  ทกุขเวทนาเกดิขึน้ เพราะอาศัยผัสสะทีเ่ป็นปัจจัยแหง่ทกุขเวทนา 

  เพราะผัสสะทีเ่ป็นปัจจัยแหง่ทกุขเวทนานัน้แหละดับไป ทกุขเวทนาทีเ่กดิขึน้ 

เพราะอาศัยผัสสะทีเ่ป็นปัจจัยแหง่ทกุขเวทนา ซึง่เสวยอารมณ์อันเกดิจากผัสสะนัน้ 

ก็ดับระงับไป 

  อทกุขมสขุเวทนาเกดิขึน้ เพราะอาศัยผัสสะทีเ่ป็นปัจจัยแหง่อทกุขมสขุเวทนา 

  เพราะผัสสะทีเ่ป็นปัจจัยแหง่อทกุขมสขุเวทนานัน้แหละดับไป อทกุขมสขุเวทนา 

ทีเ่กดิขึน้เพราะอาศัยผัสสะทีเ่ป็นปัจจัยแหง่อทกุขมสขุเวทนา ซึง่เสวยอารมณ์อันเกดิจาก 

ผัสสะนัน้ ก็ดับระงับไป 

  ภกิษุทัง้หลาย เพราะไมส้องทอ่นเสยีดสกีันจงึเกดิความรอ้นลกุเป็นไฟ แตถ่า้ 

แยกไมส้องทอ่นนัน้ออกจากกัน ความรอ้นทีเ่กดิจากการเสยีดสกีันนัน้ ก็จะดบัมอดลง 

แมฉั้นใด 

  สขุเวทนาเกดิขึน้ เพราะอาศัยผัสสะทีเ่ป็นปัจจัยแหง่สขุเวทนา 

  เพราะผัสสะทีเ่ป็นปัจจัยแหง่สขุเวทนานัน้แหละดับไป สขุเวทนาทีเ่กดิขึน้เพราะ 

อาศัยผัสสะทีเ่ป็นปัจจัยแหง่สขุเวทนา ซึง่เสวยอารมณ์อันเกดิจากผัสสะนัน้ ก็ดับ 

ระงับไป 

  ทกุขเวทนาเกดิขึน้ เพราะอาศัยผัสสะทีเ่ป็นปัจจัยแหง่ทกุขเวทนา 

  เพราะผัสสะทีเ่ป็นปัจจัยแหง่ทกุขเวทนานัน้แหละดับไป ทกุขเวทนาทีเ่กดิขึน้เพราะ 

อาศัยผัสสะทีเ่ป็นปัจจัยแหง่ทกุขเวทนา ซึง่เสวยอารมณ์อันเกดิจากผัสสะนัน้ ก็ดับ 

ระงับไป 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๑๑๘ } 



๑๑๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๑. นทิานสงัยตุ] 

๗. มหาวรรค ๓. ปตุตมังสสตูร 

  อทกุขมสขุเวทนาเกดิขึน้ เพราะอาศัยผัสสะทีปั่จจัยแหง่อทกุขมสขุเวทนา 

  เพราะผัสสะทีเ่ป็นปัจจัยแหง่อทกุขมสขุเวทนานัน้แหละดับไป อทกุขมสขุเวทนา 

ทีเ่กดิขึน้เพราะอาศัยผัสสะทีเ่ป็นปัจจัยแหง่อทกุขมสขุเวทนา ซึง่เสวยอารมณ์อันเกดิ 

จากผัสสะนัน้ ก็ดับระงับไป ฉันนัน้เหมอืนกัน 

  ภกิษุทัง้หลาย อรยิสาวกผูไ้ดส้ดับเห็นอยูอ่ยา่งนี้ ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นผัสสะ 

แมใ้นเวทนา แมใ้นสญัญา แมใ้นสงัขาร แมใ้นวญิญาณ เมือ่เบือ่หน่าย ยอ่มคลาย 

ก าหนัด เพราะคลายก าหนัดจงึหลดุพน้ เมือ่จติหลดุพน้แลว้ ก็รูว้า่ ‘หลดุพน้แลว้’ 

รูช้ดัวา่ ‘ชาตสิ ิน้แลว้ อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้ ท ากจิทีค่วรท าเสร็จแลว้ ไมม่กีจิอืน่ 

เพือ่ความเป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป” 

ทตุยิอสัสตุวาสตูรที ่๒ จบ 

 

๓. ปตุตมงัสสตูร 

วา่ดว้ยเนือ้บตุร 

  [๖๓] พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่... เขตกรงุสาวตัถ ีณ ทีนั่น้ พระผูม้พีระภาค ... 

  “ภกิษุทัง้หลาย อาหาร ๔ อยา่งนี ้เป็นไปเพือ่ความด ารงอยูข่องหมูส่ตัว ์

ผูเ้กดิแลว้ หรอืเพือ่อนุเคราะหห์มูส่ตัวผ์ูแ้สวงหาทีเ่กดิ 

  อาหาร ๔ อยา่ง อะไรบา้ง คอื 

   ๑. กวฬงิการาหาร ทีห่ยาบหรอืละเอยีด 

   ๒. ผัสสาหาร 

   ๓. มโนสญัเจตนาหาร 

   ๔. วญิญาณาหาร 

  อาหาร ๔ อยา่งนี ้เป็นไปเพือ่ความด ารงอยูข่องหมูส่ตัวผ์ูเ้กดิแลว้ หรอืเพือ่ 

อนุเคราะหห์มูส่ตัวผ์ูแ้สวงหาทีเ่กดิ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๑๑๙ } 



๑๒๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๑. นทิานสงัยตุ] 

๗. มหาวรรค ๓. ปตุตมังสสตูร 

  กวฬงิการาหาร จะพงึเห็นไดอ้ยา่งไร 

  คอื เปรยีบเหมอืนภรรยาสามทัีง้สอง ถอืเอาเสบยีงเล็กนอ้ย เดนิทางกันดาร๑ 

เขาทัง้สองมบีตุรนอ้ย ๑ คนทัง้น่ารัก และน่าพอใจ ขณะทีพ่วกเขาก าลังเดนิทาง 

กันดาร เสบยีงทีม่เีพยีงเล็กนอ้ยไดห้มดสิน้ไป แตท่างกันดารของพวกเขายังไมผ่า่นไป 

ยังเหลอือยูไ่กล ล าดับนัน้ เขาทัง้สองตกลงกันวา่ ‘เสบยีงทีเ่หลอือยูเ่ล็กนอ้ย ไดห้มด 

สิน้ไปแลว้ แตท่างกันดารยังเหลอือยูไ่กล ทางทีด่ ีพวกเราชว่ยกันฆา่บตุรนอ้ย ทีน่่า 

รักน่าพอใจคนนีเ้สยี ท าเป็นเนือ้เค็มและเนือ้ยา่ง บรโิภคเนือ้บตุร ก็จะขา้มพน้ทาง 

กันดารทีเ่หลอือยูไ่ด ้เราทัง้ ๓ อยา่พนิาศพรอ้มกันเลย’ ตอ่มา ภรรยาสามทัีง้สองนัน้ 

ก็ฆา่บตุรนอ้ยทีน่่ารักน่าพอใจคนนัน้ ท าเป็นเนือ้เค็มและเนือ้ยา่ง บรโิภคเนือ้บตุรนัน้ 

แหละจงึขา้มพน้ทางกันดารนัน้ไปได ้พวกเขาบรโิภคเนือ้บตุรไปพลาง ทบุอกไปพลาง 

ร าพันวา่ ‘บตุรนอ้ยอยูท่ีไ่หน บตุรนอ้ยอยูท่ีไ่หน’ 

  เธอทัง้หลายจะเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร 

  คอื พวกเขาบรโิภคเนือ้บตุรเป็นอาหาร เพือ่เลน่ เพือ่ความมัวเมา หรอืเพือ่ 

ตกแตง่ เพือ่ประดับรา่งกายหรอื” 

  “หามไิด ้พระพทุธเจา้ขา้” 

  “พวกเขาบรโิภคอาหารทีป่รงุจากเนือ้บตุรเพยีงเพือ่จะขา้มทางกันดารใหพ้น้หรอื” 

  “ใช ่พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ภกิษุทัง้หลาย อปุมานีฉั้นใด อปุไมยก็ฉันนัน้ เรากลา่ววา่ ‘บคุคลพงึเห็น 

กวฬงิการาหาร (เปรยีบเหมอืนเนือ้บตุร)’ เมือ่อรยิสาวกก าหนด๒รูก้วฬงิการาหาร 

ไดแ้ลว้ ก็เป็นอันก าหนดรูร้าคะซึง่เกดิจากกามคณุ ๕ เมือ่ก าหนดรูร้าคะซึง่เกดิจาก 

กามคณุ ๕ ไดแ้ลว้ สงัโยชนท์ีเ่ป็นเครือ่งชกัน าอรยิสาวกใหม้าสูโ่ลกนีอ้กี ก็ไมม่ ี

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ทางกนัดาร ในทีน่ีห้มายถงึทางทีข่า้มยากและมภีัย ๕ อยา่ง คอื (๑) ภัยจากโจร (๒) ภัยจากสัตวร์า้ย 

   (๓) ภัยจากอมนุษย ์เชน่ พวกยักษ์ (๔) ภัยเพราะไมม่นี ้า (๕) ภัยเพราะอาหารนอ้ย (ส .น.ิอ. ๒/๖๓/๑๑๘) 

๒ ก าหนดรู ้ในทีน่ีห้มายถงึก าหนดรูด้ว้ยปรญิญา ๓ อย่าง คอื (๑) ญาตปรญิญา การก าหนดรูข้ัน้รูจั้ก 

   (๒) ตรีณปรญิญา การก าหนดรูข้ัน้พจิารณา (๓) ปหานปรญิญา การก าหนดรูข้ัน้ละ (ส .น.ิอ. ๒/๖๓/๑๒๔) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๑๒๐ } 



๑๒๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๑. นทิานสงัยตุ] 

๗. มหาวรรค ๓. ปตุตมังสสตูร 

  ผสัสาหาร จะพงึเห็นไดอ้ยา่งไร 

  คอื เปรยีบเหมอืนแมโ่คทีไ่มม่หีนังหุม้ ถา้ยนืพงิฝาอยู ่ก็จะถกูฝงูสตัวท์ีอ่าศัย 

ฝาเจาะกนิ ถา้ยนืพงิตน้ไมอ้ยู ่ก็จะถกูฝงูสตัวท์ีอ่าศยัตน้ไมเ้จาะกนิ ถา้ลงไปยนื 

แชน่ ้าอยู ่ก็จะถกูฝงูสตัวท์ีอ่าศัยอยูใ่นน ้ากัดกนิ ถา้ยนือยูใ่นทีแ่จง้ ก็จะถกูฝงูสตัว ์

ทีอ่าศัยอยูใ่นอากาศเกาะจกิกนิ ไมว่า่แมโ่คตัวทีไ่มม่หีนังหุม้ตัวนัน้จะไปอาศัยอยูใ่น 

สถานทีใ่ด ๆ ก็ตาม ก็ถกูจ าพวกสตัวท์ีอ่าศัยอยูใ่นสถานทีนั่น้ ๆ กัดกนิอยูร่ ่าไป 

อปุมานีฉั้นใด อปุไมยก็ฉันนัน้ เรากลา่ววา่ ‘บคุคลพงึเห็นผัสสาหาร (เปรยีบเหมอืน 

แมโ่คทีไ่มม่หีนังหุม้)’ เมือ่อรยิสาวกก าหนดรูผ้ัสสาหารไดแ้ลว้ก็เป็นอันก าหนดรู ้

เวทนา ๓ ประการ เมือ่ก าหนดรูเ้วทนา ๓๑ ประการไดแ้ลว้ เรากลา่ววา่ไมม่สี ิง่ใดที ่

อรยิสาวกพงึท าใหย้ิง่ไปกวา่นี้ 

  มโนสญัเจตนาหาร จะพงึเห็นไดอ้ยา่งไร 

  คอื เปรยีบเหมอืนหลมุถา่นเพลงิ ลกึกวา่ชัว่คน เต็มไปดว้ยถา่นเพลงิ ไมม่เีปลว 

ไมม่คีวนั ครัง้นัน้บรุษุคนหนึง่ตอ้งการมชีวีติไมอ่ยากตาย รักสขุเกลยีดทกุขเ์ดนิมา 

บรุษุมกี าลัง ๒ คนจับแขนของเขาคนละขา้งฉุดไปลงหลมุถา่นเพลงิ ทันใดนัน้ เขาม ี

เจตนาปรารถนาตัง้ใจจะไปใหไ้กลจากหลมุถา่นเพลงิ 

  ขอ้นัน้เพราะเหตไุร 

  เพราะเขารูว้า่ ‘ถา้เราจักตกหลมุถา่นเพลงินี ้เราจักตอ้งตายหรอืถงึทกุข ์

ปางตาย เพราะเหตนัุน้’ อปุมานีฉั้นใด อปุไมยก็ฉันนัน้ เรากลา่ววา่ ‘บคุคลพงึ 

เห็นมโนสญัเจตนาหาร (เปรยีบเหมอืนหลมุถา่นเพลงิ)’ เมือ่อรยิสาวกก าหนดรูม้โน- 

สญัเจตนาหารไดแ้ลว้ ก็เป็นอันก าหนดรูต้ัณหา ๓๒ ประการ เมือ่ก าหนดรูต้ัณหา 

๓ ประการไดแ้ลว้ เรากลา่ววา่ไมม่สี ิง่ใดทีอ่รยิสาวกพงึท าใหย้ิง่ไปกวา่นี้ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ เวทนา ๓ ไดแ้ก ่(๑) สขุเวทนา ความรูส้กึเป็นสขุ (๒) ทกุขเวทนา ความรูส้กึเป็นทกุข ์(๓) อทกุขมสขุเวทนา 

   ความรูส้กึเฉย ๆ หรอืเรยีกว่าอเุบกขาเวทนา ทีอ่รยิสาวกก าหนดรูด้ว้ยปรญิญา ๓ ในผัสสาหารทีก่ าหนด 

   รูแ้ลว้ (ท.ีปา. ๑๑/๓๐๕/๑๙๔, ๓๕๓/๒๔๔, ส .สฬา. (แปล) ๑๘/๒๗๐/๓๐๓, ส .น.ิอ. ๒/๖๓/๑๒๗ 

๒ ตณัหา ๓ ไดแ้ก ่(๑) กามตณัหา(ความทะยานอยากในกาม) (๒) ภวตณัหา(ความทะยานอยากในภพ) 

   (๓) วภิวตณัหา(ความทะยานอยากในวภิพ) (ส .น.ิอ. ๒/๖๓/๑๒๘) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๑๒๑ } 



๑๒๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๑. นทิานสงัยตุ] 

๗. มหาวรรค ๓. ปตุตมังสสตูร 

  วญิญาณาหาร จะพงึเห็นไดอ้ยา่งไร 

  คอื เปรยีบเหมอืนราชบรุษุทัง้หลายจับโจรผูป้ระพฤตชิัว่ไดแ้ลว้ จงึทลูแสดงแด ่

พระราชาวา่ ‘ขอเดชะ ผูน้ีเ้ป็นโจรประพฤตชิัว่ตอ่พระองค ์ขอจงทรงลงพระอาญา 

ตามทีท่รงพระราชประสงคแ์กโ่จรผูน้ีเ้ถดิ’ 

  พระราชามพีระกระแสรับสัง่วา่ ‘ทา่นทัง้หลาย จงไปชว่ยกันประหารมัน 

ดว้ยหอก ๑๐๐ เลม่ในเวลาเชา้’ ราชบรุษุทัง้หลายก็ชว่ยกันประหารนักโทษคนนัน้ 

ดว้ยหอก ๑๐๐ เลม่ในเชา้วนันัน้ 

  ตอ่มาในเวลาเทีย่งวนั พระราชาทรงซกัถามราชบรุษุทัง้หลายวา่ ‘ทา่นทัง้หลาย 

นักโทษคนนัน้เป็นอยา่งไรบา้ง’ 

  ราชบรุษุทัง้หลายกราบทลูวา่ ‘เขายังมชีวีติอยู ่พระพทุธเจา้ขา้’ จงึม ี

พระกระแสรับสัง่วา่ ‘ทา่นทัง้หลาย จงไปชว่ยกันประหารมันดว้ยหอก ๑๐๐ เลม่ 

ในเวลาเทีย่งวนั’ ราชบรุษุทัง้หลายก็ชว่ยกันประหารนักโทษคนนัน้ดว้ยหอก ๑๐๐ เลม่ 

ในเวลาเทีย่งวนั 

  ตอ่มาในเวลาเย็น พระราชาทรงซกัถามราชบรุษุทัง้หลายอกีวา่ ‘ทา่นทัง้หลาย 

นักโทษคนนัน้เป็นอยา่งไรบา้ง’ 

  ราชบรุษุทัง้หลายกราบทลูวา่ ‘เขายังมชีวีติอยู ่พระพทุธเจา้ขา้’ จงึม ี

พระกระแสรับสัง่วา่ ‘ทา่นทัง้หลาย จงไปชว่ยกันประหารมันดว้ยหอก ๑๐๐ เลม่ 

ในเวลาเย็น’ 

  ราชบรุษุทัง้หลายก็ชว่ยกนัประหารนักโทษคนนัน้ดว้ยหอก ๑๐๐ เลม่ ในเวลาเย็น 

  เธอทัง้หลายจะเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร 

  คอื เมือ่เขาถกูประหารดว้ยหอก ๓๐๐ เลม่ตลอดทัง้วนั จะพงึไดเ้สวยทกุข-์ 

โทมนัสซึง่มกีารประหารนัน้เป็นเหต ุมใิชห่รอื” 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๑๒๒ } 



๑๒๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๑. นทิานสงัยตุ] 

๗. มหาวรรค ๔. อัตถริาคสตูร 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ เมือ่เขาถกูประหารแมด้ว้ยหอก ๑ เลม่ ยังไดเ้สวย 

ทกุขโ์ทมนัสซึง่มกีารประหารนัน้เป็นเหต ุไมต่อ้งพดูถงึเมือ่ถกูประหารดว้ยหอก 

๓๐๐ เลม่” 

  “ภกิษุทัง้หลาย อปุมานีฉั้นใด อปุไมยก็ฉันนัน้ เรากลา่ววา่ ‘บคุคลพงึเห็น 

วญิญาณาหาร (เปรยีบเหมอืนนักโทษประหาร)’ เมือ่อรยิสาวก ก าหนดรูว้ญิญาณา- 

หารไดแ้ลว้ ก็เป็นอันก าหนดรูน้ามรปูได ้เมือ่ก าหนดรูน้ามรปูไดแ้ลว้ เรากลา่ววา่ 

ไมม่สี ิง่ใดทีอ่รยิสาวกพงึท าใหย้ิง่ไปกวา่นี”้ 

ปตุตมงัสสตูรที ่๓ จบ 

 

๔. อตัถริาคสตูร 

วา่ดว้ยราคะมอียู ่

  [๖๔] พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่... เขตกรงุสาวตัถ ีณ ทีนั่น้ พระผูม้พีระภาค ... 

  “ภกิษุทัง้หลาย อาหาร ๔ อยา่งนี ้เป็นไปเพือ่ความด ารงอยูข่องหมูส่ตัวผ์ู ้

เกดิแลว้ หรอืเพือ่อนุเคราะหห์มูส่ตัวผ์ูแ้สวงหาทีเ่กดิ 

  อาหาร ๔ อยา่ง อะไรบา้ง คอื 

   ๑. กวฬงิการาหาร ทีห่ยาบหรอืละเอยีด 

   ๒. ผัสสาหาร 

   ๓. มโนสญัเจตนาหาร 

   ๔. วญิญาณาหาร 

  อาหาร ๔ อยา่งนี ้เป็นไปเพือ่ความด ารงอยูข่องหมูส่ตัวผ์ูเ้กดิแลว้ หรอืเพือ่ 

อนุเคราะหห์มูส่ตัวผ์ูแ้สวงหาทีเ่กดิ 

  ถา้ราคะ(ความก าหนัด) นันท(ิความเพลดิเพลนิ) ตัณหา(ความทะยานอยาก) 

มอียู ่ในกวฬงิการาหาร วญิญาณจะตัง้อยูง่อกงามในกวฬงิการาหารนัน้ ทีใ่ดวญิญาณ 

ตัง้อยูง่อกงาม ทีนั่น้ยอ่มมนีามรปูหยั่งลง ทีใ่ดมนีามรปูหยั่งลง ทีนั่น้ยอ่มมคีวามเจรญิ 

แหง่สงัขารทัง้หลาย ทีใ่ดมคีวามเจรญิแหง่สงัขารทัง้หลาย ทีนั่น้ยอ่มมกีารเกดิในภพ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๑๒๓ } 



๑๒๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๑. นทิานสงัยตุ] 

๗. มหาวรรค ๔. อัตถริาคสตูร 

ใหมต่อ่ไป ทีใ่ดมกีารเกดิในภพใหมต่อ่ไป ทีนั่น้ยอ่มมชีาต ิชราและมรณะตอ่ไป ทีใ่ด 

มชีาต ิชราและมรณะตอ่ไป เรากลา่ววา่ทีนั่น้มคีวามโศก มคีวามกระวนกระวาย 

และมคีวามคับแคน้ 

  ถา้ราคะ นันท ิตัณหา มอียูใ่นผัสสาหาร ... 

  ถา้ราคะ นันท ิตัณหา มอียูใ่นมโนสญัเจตนาหาร ... 

  ถา้ราคะ นันท ิตัณหา มอียูใ่นวญิญาณาหาร วญิญาณจะตัง้อยูง่อกงาม 

ในวญิญาณาหารนัน้ ทีใ่ดมวีญิญาณตัง้อยูง่อกงาม ทีนั่น้ยอ่มมนีามรปูหยั่งลง 

ทีใ่ดมนีามรปูหยั่งลง ทีนั่น้ยอ่มมคีวามเจรญิแหง่สงัขารทัง้หลาย ทีใ่ดมคีวามเจรญิ 

แหง่สงัขารทัง้หลาย ทีนั่น้ยอ่มมกีารเกดิในภพใหมต่อ่ไป ทีใ่ดมกีารเกดิในภพใหม ่

ตอ่ไป ทีนั่น้ยอ่มมชีาต ิชราและมรณะตอ่ไป ทีใ่ดมชีาต ิชราและมรณะตอ่ไป เรากลา่ว 

วา่ ทีนั่น้มคีวามโศก มคีวามกระวนกระวายและมคีวามคับแคน้ 

  เปรยีบเหมอืนเมือ่มนี ้ายอ้ม คร่ัง ขมิน้ สเีขยีว หรอืสแีดงออ่น ชา่งยอ้มหรอื 

จติรกรพงึเขยีนรปูภาพสตรหีรอืรปูภาพบรุษุ ใหไ้ดส้ดัสว่นครบถว้นลงบนแผน่กระดานที ่

ขดัดแีลว้ ฝาผนัง หรอืแผน่ผา้ อปุมานีฉั้นใด อปุไมยก็ฉันนัน้ ถา้ราคะ นันท ิตัณหาม ี

อยูใ่นกวฬงิการาหาร วญิญาณจะตัง้อยูง่อกงามในกวฬงิการาหารนัน้ ทีใ่ดมวีญิญาณ 

ตัง้อยูง่อกงาม ทีนั่น้ยอ่มมนีามรปูหยั่งลง ทีใ่ดมนีามรปูหยั่งลง ทีนั่น้ยอ่มมคีวาม 

เจรญิแหง่สงัขารทัง้หลาย ทีใ่ดมคีวามเจรญิแหง่สงัขารทัง้หลาย ทีนั่น้ยอ่มมกีารเกดิ 

ในภพใหมต่อ่ไป ทีใ่ดมกีารเกดิในภพใหมต่อ่ไป ทีนั่น้ยอ่มมชีาต ิชราและมรณะตอ่ไป 

ทีใ่ดมชีาต ิชราและมรณะตอ่ไป เรากลา่ววา่ทีนั่น้มคีวามโศก มคีวามกระวนกระวาย 

และมคีวามคับแคน้ 

  ถา้ราคะ นันท ิตัณหา มอียูใ่นผัสสาหาร ... 

  ถา้ราคะ นันท ิตัณหา มอียูใ่นมโนสญัเจตนาหาร ... 

  ถา้ราคะ นันท ิตัณหา มอียูใ่นวญิญาณาหาร วญิญาณจะตัง้อยูง่อกงาม 

ในวญิญาณาหารนัน้ ทีใ่ดมวีญิญาณตัง้อยูง่อกงาม ทีนั่น้ยอ่มมนีามรปูหยั่งลง ทีใ่ด 

มนีามรปูหยั่งลง ทีนั่น้ยอ่มมคีวามเจรญิแหง่สงัขารทัง้หลาย ทีใ่ดมคีวามเจรญิแหง่ 

สงัขารทัง้หลาย ทีนั่น้ยอ่มมกีารเกดิในภพใหมต่อ่ไป ทีใ่ดมกีารเกดิในภพใหมต่อ่ไป 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๑๒๔ } 



๑๒๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๑. นทิานสงัยตุ] 

๗. มหาวรรค ๔. อัตถริาคสตูร 

ทีนั่น้ยอ่มมชีาต ิชราและมรณะตอ่ไป เรากลา่ววา่ทีนั่น้มคีวามโศก มคีวามกระวน- 

กระวาย และมคีวามคับแคน้ 

  ภกิษุทัง้หลาย ถา้ราคะ นันท ิตัณหา ไมม่ใีนกวฬงิการาหาร วญิญาณจะ 

ไมต่ัง้อยูง่อกงามในกวฬงิการาหารนัน้ ทีใ่ดวญิญาณไมต่ัง้อยูง่อกงาม ทีนั่น้ยอ่มไมม่ ี

นามรปูหยั่งลง ทีใ่ดไมม่นีามรปูหยั่งลง ทีนั่น้ยอ่มไมม่คีวามเจรญิแหง่สงัขารทัง้หลาย 

ทีใ่ดไมม่คีวามเจรญิแหง่สงัขารทัง้หลาย ทีนั่น้ยอ่มไมม่กีารเกดิในภพใหมต่อ่ไป ทีใ่ด 

ไมม่กีารเกดิในภพใหมต่อ่ไป ทีนั่น้ยอ่มไมม่ชีาต ิชราและมรณะตอ่ไป ทีใ่ดไมม่ชีาต ิ

ชราและมรณะตอ่ไป เรากลา่ววา่ทีนั่น้ไมม่คีวามโศก ไมม่คีวามกระวนกระวาย และ 

ไมม่คีวามคับแคน้ 

  ถา้ราคะ นันท ิตัณหา ไมม่ใีนผัสสาหาร ... 

  ถา้ราคะ นันท ิตัณหา ไมม่ใีนมโนสญัเจตนาหาร ... 

  ถา้ราคะ นันท ิตัณหา ไมม่ใีนวญิญาณาหาร วญิญาณจะไมต่ัง้อยูง่อกงามใน 

วญิญาณาหารนัน้ ทีใ่ดวญิญาณไมต่ัง้อยูง่อกงาม ทีนั่น้ยอ่มไมม่นีามรปูหยั่งลง ทีใ่ด 

ไมม่นีามรปูหยั่งลง ทีนั่น้ยอ่มไมม่คีวามเจรญิแหง่สงัขารทัง้หลาย ทีใ่ดไมม่คีวาม 

เจรญิแหง่สงัขารทัง้หลาย ทีนั่น้ยอ่มไมม่กีารเกดิในภพใหมต่อ่ไป ทีใ่ดไมม่กีารเกดิใน 

ภพใหมต่อ่ไป ทีนั่น้ยอ่มไมม่ชีาต ิชราและมรณะตอ่ไป ทีใ่ดไมม่ชีาต ิชราและมรณะตอ่ไป 

เรากลา่ววา่ทีนั่น้ไมม่คีวามโศก ไมม่คีวามกระวนกระวาย และไมม่คีวามคับแคน้ 

  เปรยีบเหมอืนเรอืนยอด๑ หรอืศาลาเรอืนยอด๒ มหีนา้ตา่งดา้นทศิเหนอืทศิใต ้

หรอืทศิตะวนัออก พอดวงอาทติยข์ ึน้ แสงสวา่งทีเ่ขา้ทางหนา้ตา่ง จะพงึสอ่งไปทีไ่หน” 

  “สอ่งไปทีฝ่าดา้นทศิตะวนัตก พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ถา้ไมม่ฝีาดา้นทศิตะวนัตกเลา่ แสงสวา่งนัน้จะพงึสอ่งไปทีไ่หน” 

  “ทีแ่ผน่ดนิ พระพทุธเจา้ขา้” 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ เรอืนยอด ในทีน่ีห้มายถงึเรอืนทีม่ชีอ่ฟ้า ๑ ตัว (ส .น.ิอ. ๒/๖๔/๑๓๐) 

๒ ศาลาเรอืนยอด ในทีน่ีห้มายถงึศาลาทีม่ชีอ่ฟ้า ๒ ตัว (ส .น.ิอ. ๒/๖๔/๑๓๐) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๑๒๕ } 



๑๒๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๑. นทิานสงัยตุ] 

๗. มหาวรรค ๕. นครสตูร 

  “ถา้ไมม่แีผน่ดนิเลา่ แสงสวา่งนัน้จะพงึสอ่งไปทีไ่หน” 

  “ทีน่ ้า พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ถา้ไมม่นี ้าเลา่ แสงสวา่งจะพงึสอ่งไปทีไ่หน” 

  “ไมม่ทีีส่อ่ง พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ภกิษุทัง้หลาย อปุมานีฉั้นใด อปุไมยก็ฉันนัน้ ถา้ราคะ นันท ิตัณหา ไมม่ใีน 

กวฬงิการาหาร ฯลฯ 

  ถา้ราคะ นันท ิตัณหา ไมม่ใีนผัสสาหาร ... 

  ถา้ราคะ นันท ิตัณหา ไมม่ใีนมโนสญัเจตนาหาร ... 

  ถา้ราคะ นันท ิตัณหา ไมม่ใีนวญิญาณาหาร วญิญาณจะไมต่ัง้อยูง่อกงามใน 

วญิญาณาหารนัน้ ทีใ่ดวญิญาณไมต่ัง้อยูง่อกงาม ทีนั่น้ยอ่มไมม่นีามรปูหยั่งลง ทีใ่ด 

ไมม่นีามรปูหยั่งลง ทีนั่น้ยอ่มไมม่คีวามเจรญิแหง่สงัขารทัง้หลาย ทีใ่ดไมม่คีวาม 

เจรญิแหง่สงัขารทัง้หลาย ทีนั่น้ยอ่มไมม่กีารเกดิในภพใหมต่อ่ไป ทีใ่ดไมม่กีารเกดิใน 

ภพใหมต่อ่ไป ทีนั่น้ยอ่มไมม่ชีาต ิชราและมรณะตอ่ไป ทีใ่ดไมม่ชีาต ิชราและมรณะ 

ตอ่ไป เรากลา่ววา่ทีนั่น้ไมม่คีวามโศก ไมม่คีวามกระวนกระวาย และไมม่คีวาม 

คับแคน้” 

อตัถริาคสตูรที ่๔ จบ 

 

๕. นครสตูร 

วา่ดว้ยนคร 

  [๖๕] พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่... เขตกรงุสาวตัถ ีณ ทีนั่น้ พระผูม้พีระภาค ... 

  “ภกิษุทัง้หลาย กอ่นแตต่รัสรู ้เมือ่เราเป็นโพธสิตัว ์ยังไมไ่ดต้รัสรู ้ไดม้คีวาม 

คดิค านงึอยา่งนีว้า่ ‘โลกนี้ถงึความคับแคน้ จงึเกดิ แก ่ตาย จตุแิละอบุัต ิก็บคุคล 

ไมรู่อ้บุายสลัดออกจากทกุขค์อืชราและมรณะนี ้เมือ่ไรจงึจะพน้จากทกุขค์อืชราและ 

มรณะนีไ้ด’้ เราไดด้ ารวิา่ ‘เมือ่อะไรม ีชราและมรณะจงึม ีเพราะอะไรเป็นปัจจัย ชรา 

และมรณะจงึม’ี เพราะมนสกิารโดยแยบคาย เราจงึไดรู้แ้จง้ดว้ยปัญญาวา่ ‘เมือ่ชาตมิ ี

ชราและมรณะจงึม ีเพราะชาตเิป็นปัจจัย ชราและมรณะจงึม’ี 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๑๒๖ } 



๑๒๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๑. นทิานสงัยตุ] 

๗. มหาวรรค ๕. นครสตูร 

  เราไดด้ ารวิา่ ‘เมือ่อะไรม ีชาตจิงึม ีฯลฯ ภพจงึม ี... อปุาทานจงึม ี... ตัณหา 

จงึม ี... เวทนาจงึม ี... ผัสสะจงึม.ี.. สฬายตนะจงึม ี... นามรปูจงึม ี... เพราะอะไร 

เป็นปัจจัย นามรปูจงึม’ี เพราะมนสกิารโดยแยบคาย เราจงึไดรู้แ้จง้ดว้ยปัญญาวา่ 

‘เพราะวญิญาณม ีนามรปูจงึม ีเพราะวญิญาณเป็นปัจจัย นามรปูจงึม’ี 

  เราไดด้ ารวิา่ ‘เมือ่อะไรม ีวญิญาณจงึม ีเพราะอะไรเป็นปัจจัย วญิญาณจงึม’ี 

เพราะมนสกิารโดยแยบคาย เราจงึไดรู้แ้จง้ดว้ยปัญญาวา่ ‘เพราะนามรปูม ีวญิญาณ 

จงึม ีเพราะนามรปูเป็นปัจจัย วญิญาณจงึม’ี 

  เราไดด้ ารวิา่ ‘วญิญาณนีย้อ่มกลับมา ไมพ่น้จากนามรปู ดว้ยเหตเุพยีงเทา่นี ้

โลกจงึเกดิ แก ่ตาย จตุ ิและอบุัต ิกลา่วคอื เพราะนามรปูเป็นปัจจัย วญิญาณ 

จงึม ีเพราะวญิญาณเป็นปัจจัย นามรปูจงึม ีเพราะนามรปูเป็นปัจจัย สฬายตนะ 

จงึม ีเพราะสฬายตนะเป็นปัจจัย ผัสสะจงึม ีฯลฯ ความเกดิขึน้แหง่กองทกุขทั์ง้มวลนี้ 

มไีดด้ว้ยประการฉะนี ้

  ภกิษุทัง้หลาย จักข ุญาณ ปัญญา วชิชา แสงสวา่ง ในธรรมทัง้หลายทีเ่ราไม่ 

เคยไดฟั้งมากอ่นไดเ้กดิขึน้แลว้แกเ่ราวา่ ‘สมทัุย สมทัุย’ 

  เราไดด้ ารวิา่ ‘เมือ่อะไรไมม่ ีชราและมรณะจงึไมม่ ีเพราะอะไรดับ ชราและ 

มรณะจงึดับ’ เพราะมนสกิารโดยแยบคาย เราจงึไดรู้แ้จง้ดว้ยปัญญาวา่ ‘เมือ่ชาต ิ

ไมม่ ีชราและมรณะจงึไมม่ ีเพราะชาตดิับ ชราและมรณะจงึดับ’ 

  เราไดด้ ารวิา่ ‘เพราะอะไรไมม่ ีชาตจิงึไมม่ ีฯลฯ ภพจงึไมม่ ี... อปุาทานจงึ 

ไมม่ ี... ตัณหาจงึไมม่ ี... เวทนาจงึไมม่ ี... ผัสสะจงึไมม่ ี... สฬายตนะจงึไมม่ ี... 

นามรปูจงึไมม่ ี... เพราะอะไรดับ นามรปูจงึดับ’ เพราะมนสกิารโดยแยบคาย เราจงึได ้

รูแ้จง้ดว้ยปัญญาวา่ ‘เพราะวญิญาณไมม่ ีนามรปูจงึไมม่ ีเพราะวญิญาณดับ นามรปู 

จงึดับ’ 

  เราไดด้ ารวิา่ ‘เพราะอะไรไมม่ ีวญิญาณจงึไมม่ ีเพราะอะไรดับ วญิญาณจงึดับ’ 

เพราะมนสกิารโดยแยบคาย เราจงึไดรู้แ้จง้ดว้ยปัญญาวา่ ‘เพราะนามรปูไมม่ ี

วญิญาณจงึไมม่ ีเพราะนามรปูดับ วญิญาณจงึดับ’ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๑๒๗ } 



๑๒๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๑. นทิานสงัยตุ] 

๗. มหาวรรค ๕. นครสตูร 

  เราไดด้ ารวิา่ ‘มรรคนีเ้ราไดบ้รรลแุลว้ดว้ยปัญญาเครือ่งตรัสรู ้คอื เพราะนามรปู 

ดับ วญิญาณจงึดับ เพราะวญิญาณดับ นามรปูจงึดับ เพราะนามรปูดับ สฬายตนะ 

จงึดับ เพราะสฬายตนะดับ ผัสสะจงึดับ ฯลฯ ความดับแหง่กองทกุขทั์ง้มวลนี ้มไีด ้

ดว้ยประการฉะนี ้

  ภกิษุทัง้หลาย จักข ุญาณ ปัญญา วชิชา แสงสวา่ง ในธรรมทัง้หลายทีเ่ราไม ่

เคยไดฟั้งมากอ่นไดเ้กดิขึน้แลว้แกเ่ราวา่ ‘นโิรธ นโิรธ’ 

  เปรยีบเหมอืนบรุษุเมือ่เทีย่วไปในป่าเล็ก ป่าใหญ ่พบทางเกา่ทีค่นสมัยกอ่น 

เคยใชเ้ดนิไปมา เขาเดนิตามทางนัน้ไป พบนครเกา่ ราชธานโีบราณซึง่สมบรูณ์ดว้ย 

สวนดอกไม ้ป่าไม ้สระโบกขรณี เชงิเทนิ ลว้นน่ารืน่รมย ์ทีค่นสมัยกอ่นเคยอยู ่

อาศัย ตอ่มาเขาไดก้ราบทลูพระราชา หรอืเรยีนแกร่าชมหาอ ามาตยว์า่ ‘ขอเดชะ 

ขอพระองคโ์ปรดทรงรับรูเ้ถดิพระพทุธเจา้ขา้ ขา้พระพทุธเจา้เมือ่เทีย่วไปในป่าเล็ก 

ป่าใหญ ่ไดพ้บทางเกา่ทีค่นสมัยกอ่นเคยใชเ้ดนิไปมา ขา้พระพทุธเจา้เดนิตามทาง 

นัน้ไป ขณะเดนิอยู ่ก็ไดพ้บนครเกา่ ราชธานโีบราณซึง่สมบรูณ์ดว้ยสวนดอกไม ้ป่าไม ้

สระโบกขรณี เชงิเทนิ ลว้นน่ารืน่รมย ์ทีค่นสมัยกอ่นเคยอยูอ่าศัย ขอพระองคโ์ปรด 

ใหส้รา้งพระนครนัน้เถดิ พระพทุธเจา้ขา้’ หลังจากนัน้ พระราชาหรอืราชมหาอ ามาตย ์

จงึไดส้รา้งนครนัน้ขึน้มา ตอ่มาพระนครนัน้ไดม้ั่งคั่งอดุมสมบรูณ์ มปีระชากรมาก 

มพีลเมอืงหนาแน่น ทัง้ถงึความเจรญิไพบลูย ์อปุมานีฉั้นใด อปุไมยก็ฉันนัน้ เราได ้

พบทางเกา่ ทีพ่ระสมัมาสมัพทุธเจา้องคก์อ่น ๆ เคยเสด็จพระด าเนนิ 

  ทางเกา่ทีพ่ระสมัมาสมัพทุธเจา้องคก์อ่น ๆ เคยเสด็จพระด าเนนิ เป็นอยา่งไร 

  คอื อรยิมรรคมอีงค ์๘ นีเ้ทา่นัน้ ไดแ้ก ่

   ๑. สมัมาทฏิฐ ิฯลฯ   ๘. สมัมาสมาธ ิ

  นีค้อืทางเกา่ทีพ่ระสมัมาสมัพทุธเจา้องคก์อ่น ๆ เคยเสด็จพระด าเนนิ เราก็ 

ไดด้ าเนนิตามทางนัน้ ไดรู้ช้ดัชราและมรณะ ไดรู้ช้ดัความเกดิแหง่ชราและมรณะ 

ไดรู้ช้ดัความดับแหง่ชราและมรณะ และไดรู้ช้ดัปฏปิทาทีใ่หถ้งึความดับแหง่ชราและ 

มรณะ เราไดด้ าเนนิไปตามทางนัน้แลว้ ขณะด าเนนิไปไดรู้ช้ดัชาต ิฯลฯ ไดรู้ช้ดัภพ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๑๒๘ } 



๑๒๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๑. นทิานสงัยตุ] 

๗. มหาวรรค ๖. สมัมสสตูร 

... ไดรู้ช้ดัอปุาทาน ... ไดรู้ช้ดัตัณหา ... ไดรู้ช้ดัเวทนา ... ไดรู้ช้ดัผัสสะ ... ไดรู้ช้ดั 

สฬายตนะ ... ไดรู้ช้ดันามรปู ... ไดรู้ช้ดัวญิญาณ ... เราไดด้ าเนนิตามทางนัน้แลว้ 

ขณะด าเนนิไป ไดรู้ช้ดัสงัขารทัง้หลาย ไดรู้ช้ดัความเกดิแหง่สงัขาร ไดรู้ช้ดัความ 

ดับแหง่สงัขาร ไดรู้ช้ดัปฏปิทาทีใ่หถ้งึความดับแหง่สงัขาร ครัน้ไดรู้ช้ดัอรยิมรรค 

มอีงค ์๘ นัน้แลว้ เราจงึบอกแกภ่กิษุ ภกิษุณี อบุาสก อบุาสกิา 

  ภกิษุทัง้หลาย พรหมจรรยน์ีจ้งึไดบ้รบิรูณ์ กวา้งขวาง รูจั้กกันโดยมาก มั่นคงด ี

กระท่ังเทวดาและมนุษยทั์ง้หลายประกาศไดด้แีลว้” 

นครสตูรที ่๕ จบ 

 

๖. สมัมสสตูร 

วา่ดว้ยการพจิารณาปจัจยัภายใน 

  [๖๖] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ นคิมของชาวกรุ ุชือ่วา่กัมมาสทัมมะ 

แควน้กรุ ุณ ทีนั่น้ พระผูม้พีระภาคไดรั้บสัง่เรยีกภกิษุทัง้หลายมาตรัสวา่ “ภกิษุ 

ทัง้หลาย” ภกิษุเหลา่นัน้ทลูรับสนองพระด ารัสแลว้ พระผูม้พีระภาคจงึไดต้รัส 

เรือ่งนีว้า่ 

  “ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายพจิารณาปัจจัยภายในกันบา้งหรอื” 

  เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสถามอยา่งนีแ้ลว้ ภกิษุรปูหนึง่ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาค 

วา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองคย์อ่มพจิารณาปัจจัยภายใน” 

  “เธอพจิารณาปัจจัยภายในอยา่งไร” 

  ล าดับนัน้ ภกิษุรปูนัน้ก็ไดท้ลูเลา่ถวายใหท้รงทราบ (แต)่ไมเ่ป็นทีพ่อพระทัย 

ของพระผูม้พีระภาค 

  เมือ่เธอกราบทลูอยา่งนัน้แลว้ ทา่นพระอานนทก็์ไดก้ราบทลูวา่ “ขา้แตพ่ระ 

ผูม้พีระภาค ถงึเวลาทีจ่ะทรงแสดงเรือ่งนีแ้ลว้ ขา้แตพ่ระสคุต ถงึเวลาทีจ่ะทรงแสดง 

เรือ่งนีแ้ลว้ ภกิษุทัง้หลายไดฟั้งปัจจัยภายในทีพ่ระองคต์รัสไวแ้ลว้ก็จักทรงจ าไว”้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๑๒๙ } 



๑๓๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๑. นทิานสงัยตุ] 

๗. มหาวรรค ๖. สมัมสสตูร 

  “อานนท ์ถา้เชน่นัน้เธอทัง้หลายจงฟัง จงใสใ่จใหด้ ีเราจักกลา่ว” ภกิษุเหลา่นัน้ 

ทลูรับสนองพระด ารัสแลว้ พระผูม้พีระภาคไดต้รัสวา่ 

  “ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุในธรรมวนัิยนี ้เมือ่พจิารณา ยอ่มพจิารณาปัจจัย 

ภายในวา่ ‘ชราและมรณะนีใ้ด มทีกุขห์ลายอยา่งนับไมถ่ว้นเกดิขึน้ในโลก ชราและ 

มรณะทีเ่ป็นทกุขน์ีม้อีะไรเป็นเหต ุมอีะไรเป็นเหตเุกดิ มอีะไรเป็นก าเนดิ มอีะไรเป็น 

แดนเกดิ เมือ่อะไรม ีชราและมรณะจงึม ีเมือ่อะไรไมม่ ีชราและมรณะจงึไมม่’ี 

เธอพจิารณาอยู ่จงึรูอ้ยา่งนีว้า่ ‘ชราและมรณะนีใ้ด มทีกุขห์ลายอยา่งนับไมถ่ว้นเกดิ 

ขึน้ในโลก ชราและมรณะทีเ่ป็นทกุขน์ี ้มอีปุธิ๑เป็นเหต ุมอีปุธเิป็นเหตเุกดิ มอีปุธเิป็น 

ก าเนดิ มอีปุธเิป็นแดนเกดิ เมือ่อปุธมิ ีชราและมรณะจงึม ีเมือ่อปุธไิมม่ ีชราและ 

มรณะจงึไมม่’ี เธอรูช้ดัชราและมรณะ รูช้ดัความเกดิแหง่ชราและมรณะ รูช้ดัความ 

ดับแหง่ชราและมรณะ และรูช้ดัปฏปิทาอันเหมาะสมทีใ่หถ้งึความดับแหง่ชราและมรณะ 

และเธอผูป้ฏบิัตอิยา่งนัน้ ชือ่วา่ผูม้ปีกตปิระพฤตติามธรรม เราเรยีกภกิษุนีว้า่ เป็นผู ้

ปฏบิัตเิพือ่ความสิน้ทกุข ์เพือ่ความดับแหง่ชราและมรณะโดยชอบทกุประการ 

  อกีประการหนึง่ ภกิษุเมือ่พจิารณา ยอ่มพจิารณาปัจจัยภายในวา่ ‘อปุธนิีม้ ี

อะไรเป็นเหต ุมอีะไรเป็นเหตเุกดิ มอีะไรเป็นก าเนดิ มอีะไรเป็นแดนเกดิ เมือ่อะไรม ี

อปุธจิงึม ีเมือ่อะไรไมม่ ีอปุธจิงึไมม่’ี เธอพจิารณาอยูจ่งึรูอ้ยา่งนีว้า่ ‘อปุธมิตีัณหา 

เป็นเหต ุมตีัณหาเป็นเหตเุกดิ มตีัณหาเป็นก าเนดิ มตีัณหาเป็นแดนเกดิ เมือ่ 

ตัณหาม ีอปุธจิงึม ีเมือ่ตณัหาไมม่ ีอปุธจิงึไมม่’ี เธอรูช้ดัอปุธ ิรูช้ดัความเกดิ 

แหง่อปุธ ิรูช้ดัความดับแหง่อปุธ ิและรูช้ดัปฏปิทาอันเหมาะสมทีใ่หถ้งึความดับ 

แหง่อปุธ ิและเธอผูป้ฏบิัตอิยา่งนัน้ ชือ่วา่ผูม้ปีกตปิระพฤตติามธรรม เราเรยีก 

ภกิษุนีว้า่ เป็นผูป้ฏบิัตเิพือ่ความสิน้ทกุข ์เพือ่ความดับแหง่อปุธโิดยชอบทกุประการ 

  อกีประการหนึง่ ภกิษุเมือ่พจิารณา ยอ่มพจิารณาปัจจัยภายในวา่ ‘ตัณหานี้ 

เมือ่เกดิ ยอ่มเกดิขึน้ในทีไ่หน เมือ่ตัง้อยู ่ยอ่มตัง้อยู่ในทีไ่หน’ เธอพจิารณาอยูจ่งึรู ้

อยา่งนีว้า่ ‘รปูทีเ่ป็นปิยรปู๒ เป็นสาตรปู๓ใดมอียูใ่นโลก ตัณหาเมือ่เกดิขึน้ยอ่ม 

เกดิขึน้ในรปูนัน้ เมือ่ตัง้อยูย่อ่มตัง้อยูใ่นรปูนัน้ ก็อะไรเลา่เป็นปิยรปู เป็นสาตรูปในโลก

 

เชงิอรรถ : 

๑ อปุธ ิคอืกเิลสทีท่ าใหต้ดิอยูใ่นวัฏฏะ ในทีน่ีห้มายถงึขันธ ์๕ ของสตัว ์(ส .น.ิอ. ๒/๖๖/๑๓๕) 

๒ ปิยรปู คอืรปูทีน่่ารัก น่าปรารถนา (ข.ุจู. (แปล) ๓๐/๕๕/๒๒๑, ส .น.ิอ. ๒/๖๖/๑๓๕) 

๓ สาตรปู คอืรปูทีน่่ายนิด ีน่าตอ้งการ (ข.ุจู. (แปล) ๓๐/๕๕/๒๒๑, ส .น.ิอ. ๒/๖๖/๑๓๕) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๑๓๐ } 



๑๓๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๑. นทิานสงัยตุ] 

๗. มหาวรรค ๖. สมัมสสตูร 

  คอื จักขเุป็นปิยรปู เป็นสาตรปูในโลก ฯลฯ โสตะเป็นปิยรปู เป็นสาตรปู 

ในโลก ... ฆานะเป็นปิยรูป เป็นสาตรปูในโลก ... ชวิหาเป็นปิยรปู เป็นสาตรปู 

ในโลก ... กายเป็นปิยรปู เป็นสาตรปูในโลก ... มโนเป็นปิยรปู เป็นสาตรปูในโลก 

ตัณหานัน้เมือ่เกดิยอ่มเกดิขึน้ในมโนนัน้ เมือ่ตัง้อยูย่อ่มตัง้อยูใ่นมโนนัน้’ 

  สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่ใดเหลา่หนึง่ในอดตี ไดเ้ห็นรปูทีเ่ป็นปิยรปู เป็นสาตรปู 

ในโลก โดยความเป็นของเทีย่ง เป็นสขุ เป็นอัตตา ไมม่โีรค เกษม สมณะหรอื 

พราหมณ์เหลา่นัน้ชือ่วา่ท าตัณหาใหเ้จรญิ สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่ใดท าตัณหาให ้

เจรญิแลว้ สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่นัน้ชือ่วา่ท าอปุธใิหเ้จรญิ สมณะหรอืพราหมณ์ 

เหลา่ใดท าอปุธใิหเ้จรญิแลว้ สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่นัน้ชือ่วา่ท าทกุขใ์หเ้จรญิ 

สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่ใดท าทกุขใ์หเ้จรญิ สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่นัน้ชือ่วา่ไมพ่น้ 

จากชาต ิชรา มรณะ โสกะ ปรเิทวะ ทกุข ์โทมนัส และอปุายาส เรากลา่ววา่ 

สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่นัน้ไมพ่น้จากทกุขไ์ปได ้

  สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่ใดเหลา่หนึง่ในอนาคต จักเห็นรปูทีเ่ป็นปิยรปู เป็น 

สาตรปูในโลก โดยความเป็นของเทีย่ง เป็นสขุ เป็นอัตตา ไมม่โีรค เกษม สมณะ 

หรอืพราหมณ์เหลา่นัน้ชือ่วา่จักท าตัณหาใหเ้จรญิ สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่ใด 

จักท าตัณหาใหเ้จรญิ สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่นัน้ชือ่วา่จักท าอปุธใิหเ้จรญิ สมณะ 

หรอืพราหมณ์เหลา่ใดจักท าอปุธใิหเ้จรญิ สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่นัน้ชือ่วา่จักท า 

ทกุขใ์หเ้จรญิ สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่ใดจักท าทกุขใ์หเ้จรญิ สมณะหรอืพราหมณ์ 

เหลา่นัน้ชือ่วา่จักไมพ่น้จากชาต ิชรา มรณะ โสกะ ปรเิทวะ ทกุข ์โทมนัส และ 

อปุายาส เรากลา่ววา่ สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่นัน้จักไมพ่น้จากทกุขไ์ปได ้

  สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่ใดเหลา่หนึง่ในปัจจบุัน เห็นรปูทีเ่ป็นปิยรปู เป็น 

สาตรปูในโลก โดยความเป็นของเทีย่ง เป็นสขุ เป็นอัตตา ไมม่โีรค เกษม สมณะ 

หรอืพราหมณ์เหลา่นัน้ชือ่วา่ท าตัณหาใหเ้จรญิ สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่ใดท าตัณหา 

ใหเ้จรญิ สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่นัน้ชือ่วา่ท าอปุธใิหเ้จรญิ สมณะหรอืพราหมณ์ 

เหลา่ใดท าอปุธใิหเ้จรญิ สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่นัน้ชือ่วา่ท าทกุขใ์หเ้จรญิ สมณะหรอื 

พราหมณ์เหลา่ใดท าทกุขใ์หเ้จรญิ สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่นัน้ชือ่วา่ไมพ่น้จากชาต ิ

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๑๓๑ } 



๑๓๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๑. นทิานสงัยตุ] 

๗. มหาวรรค ๖. สมัมสสตูร 

ชรา มรณะ โสกะ ปรเิทวะ ทกุข ์โทมนัส และอปุายาส เรากลา่ววา่ สมณะหรอื 

พราหมณ์เหลา่นัน้ไมพ่น้จากทกุขไ์ปได ้

  เปรยีบเหมอืนขนัส ารดิใสส่รุาสมบรูณ์ดว้ยส ีกลิน่และรส แตข่นัใบนัน้เจอืยาพษิ 

ขณะนัน้ มบีรุษุเดนิฝ่าความรอ้นอบอา้วเหน็ดเหนือ่ยเมือ่ยลา้กระหายน ้ามา คนทัง้หลาย 

จงึพดูกับเขาวา่ ‘พอ่หนุ่ม ขนัส ารดิใสส่รุาใบนี ้สมบรูณ์ดว้ยส ีกลิน่และรสมไีวส้ าหรับ 

ทา่น แตว่า่มันเจอืยาพษิ ถา้ทา่นตอ้งการก็จงดืม่เถดิ เพราะเมือ่ดืม่ สรุานัน้ก็จักซมึซาบ 

ดว้ยสบีา้ง กลิน่บา้ง รสบา้ง ก็แหละครัน้ดืม่แลว้ ทา่นจะตาย หรอืถงึทกุขป์างตาย 

เพราะการดืม่นัน้’ บรุษุนัน้ไมทั่นพจิารณาขนัน ้าส ารดินัน้ ก็รบีดืม่จนหมด เขาพงึตาย 

หรอืถงึทกุขป์างตาย เพราะการดืม่นัน้ 

  ภกิษุทัง้หลาย อปุมานีฉั้นใด อปุไมยก็ฉันนัน้ สมณะหรอืพราหมณ์เหล่าใด 

เหลา่หนึง่ในอดตี ไดเ้ห็นรปูทีเ่ป็นปิยรปูในโลก ฯลฯ สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่ใด 

เหลา่หนึง่ในอนาคต ฯลฯ 

  สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่ใดเหลา่หนึง่ในปัจจบุัน เห็นรปูทีเ่ป็นปิยรปู เป็น 

สาตรปูในโลก โดยความเป็นของเทีย่ง เป็นสขุ เป็นอัตตา ไมม่โีรค เกษม สมณะ 

หรอืพราหมณ์เหลา่นัน้ชือ่วา่ท าตัณหาใหเ้จรญิ สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่ใดท าตัณหา 

ใหเ้จรญิ สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่นัน้ชือ่วา่ท าอปุธใิหเ้จรญิ สมณะหรอืพราหมณ์ 

เหลา่ใดท าอปุธใิหเ้จรญิ สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่นัน้ชือ่วา่ท าทกุขใ์หเ้จรญิ สมณะหรอื 

พราหมณ์เหลา่ใดท าทกุขใ์หเ้จรญิ สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่นัน้ชือ่วา่ไมพ่น้จากชาต ิ

ชรา มรณะ โสกะ ปรเิทวะ ทกุข ์โทมนัส และอปุายาส เรากลา่ววา่ สมณะหรอื 

พราหมณ์เหลา่นัน้ไมพ่น้จากทกุขไ์ปได ้

  สว่นสมณะหรอืพราหมณ์เหลา่ใดเหลา่หนึง่ในอดตี ไดเ้ห็นรปูทีเ่ป็นปิยรปู เป็น 

สาตรปูในโลก โดยความเป็นของไมเ่ทีย่ง เป็นทกุข ์เป็นอนัตตา เป็นโรค เป็นภัย 

สมณะหรอืพรามหณ์เหลา่นัน้ชือ่วา่ละตัณหาไดแ้ลว้ สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่ใด 

ละตัณหาไดแ้ลว้ สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่นัน้ชือ่วา่ละอปุธไิดแ้ลว้ สมณะหรอื 

พราหมณ์เหลา่ใดละอปุธไิดแ้ลว้ สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่นัน้ชือ่วา่ละทกุขไ์ดแ้ลว้ 

สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่ใดละทกุขไ์ดแ้ลว้ สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่นัน้ชือ่วา่พน้ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๑๓๒ } 



๑๓๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๑. นทิานสงัยตุ] 

๗. มหาวรรค ๖. สมัมสสตูร 

ไปจากชาต ิชรา มรณะ โสกะ ปรเิทวะ ทกุข ์โทมนัส และอปุายาสไดแ้ลว้ เรากลา่ววา่ 

สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่นัน้พน้จากทกุขไ์ดแ้ลว้ 

  สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่ใดเหลา่หนึง่ในอนาคต จักเห็นรปูทีเ่ป็นปิยรปู เป็น 

สาตรปูในโลก โดยความเป็นของไมเ่ทีย่ง เป็นทกุข ์เป็นอนัตตา เป็นโรค เป็นภัย 

สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่นัน้ชือ่วา่จักละตัณหาได ้สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่ใด 

จักละตัณหาได ้ฯลฯ เรากลา่ววา่ สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่นัน้จักพน้จากทกุขไ์ปได ้

  สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่ใดเหลา่หนึง่ในปัจจบุัน เห็นรปูทีเ่ป็นปิยรปู เป็น 

สาตรปูในโลก โดยความเป็นของไมเ่ทีย่ง เป็นทกุข ์เป็นอนัตตา เป็นโรค เป็นภัย 

สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่นัน้ชือ่วา่ละตัณหาได ้สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่ใดชือ่วา่ 

ละตัณหาได ้สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่นัน้ชือ่วา่ละอปุธไิด ้สมณะหรอืพราหมณ์ 

เหลา่ใดละอปุธไิด ้สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่นัน้ชือ่วา่ละทกุขไ์ด ้สมณะหรอืพราหมณ์ 

เหลา่ใดชือ่วา่ละทกุขไ์ด ้สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่นัน้ชือ่วา่พน้ไปจากชาต ิชรา 

มรณะ โสกะ ปรเิทวะ ทกุข ์โทมนัส และอปุายาสได ้เรากลา่ววา่ สมณะหรอื 

พราหมณ์เหลา่นัน้พน้จากทกุขไ์ปได ้

  เปรยีบเหมอืนขนัส ารดิใสส่รุาสมบรูณ์ดว้ยส ีกลิน่ และรส แตข่นัใบนัน้เจอื 

ยาพษิ ขณะนัน้มบีรุษุเดนิฝ่าความรอ้นอบอา้วเหน็ดเหนือ่ยเมือ่ยลา้กระหายน ้ามา 

คนทัง้หลายจงึพดูกับเขาวา่ ‘พอ่หนุ่ม ขนัส ารดิใสส่รุาใบนี ้สมบรูณ์ดว้ยส ีกลิน่ 

และรสมไีวส้ าหรับทา่น แตว่า่มันเจอืยาพษิ ถา้ทา่นตอ้งการก็จงดืม่เถดิ เพราะเมือ่ 

ดืม่สรุานัน้ก็จักซมึซาบดว้ยสบีา้ง กลิน่บา้ง รสบา้ง ก็แหละครัน้ดืม่แลว้ ทา่นจะตาย 

หรอืถงึทกุขป์างตาย เพราะการดืม่นัน้’ ล าดับนัน้ บรุษุนัน้พงึคดิวา่ ‘ความกระหาย 

สรุานี ้เราอาจจะบรรเทาไดด้ว้ยน ้าดืม่ ฟองน ้าสม้ น ้าขา้วผสมเกลอืหรอืน ้ายาดอง 

แตเ่ราจะไมด่ืม่สรุาทีใ่หป้ระโยชนส์ขุแกเ่รามาชา้นานนัน้เลย’ เขาพจิารณาขนัส ารดิ 

นัน้แลว้ ก็ไมด่ืม่ เททิง้ไป เขาจงึไมต่ายหรอืถงึทกุขป์างตาย เพราะการดืม่นัน้ 

  ภกิษุทัง้หลาย อปุมานีฉั้นใด อปุไมยก็ฉันนัน้ สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่ใด 

เหลา่หนึง่ในอดตี ไดเ้ห็นรปูทีเ่ป็นปิยรปู เป็นสาตรปูในโลก โดยความเป็นของ 

ไมเ่ทีย่ง เป็นทกุข ์เป็นอนัตตา เป็นโรค เป็นภัย สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่นัน้ 

ชือ่วา่ละตัณหาไดแ้ลว้ สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่ใดละตัณหาไดแ้ลว้ สมณะหรอื 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๑๓๓ } 



๑๓๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๑. นทิานสงัยตุ] 

๗. มหาวรรค ๗. นฬกลาปิสตูร 

พราหมณ์เหลา่นัน้ชือ่วา่ละอปุธไิดแ้ลว้ สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่ใดละอปุธไิดแ้ลว้ 

สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่นัน้ชือ่วา่ละทกุขไ์ดแ้ลว้ สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่ใดละ 

ทกุขไ์ดแ้ลว้ สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่นัน้ชือ่วา่พน้ไปจากชาต ิชรา มรณะ โสกะ 

ปรเิทวะ ทกุข ์โทมนัส และอปุายาสไดแ้ลว้ เรากลา่ววา่ สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่นัน้ 

พน้จากทกุขไ์ดแ้ลว้ 

  สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่ใดเหลา่หนึง่ในอนาคต ฯลฯ 

  สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่ใดเหลา่หนึง่ในปัจจบุัน เห็นรปูทีเ่ป็นปิยรปู เป็น 

สาตรปูในโลก โดยความเป็นของไมเ่ทีย่ง เป็นทกุข ์เป็นอนัตตา เป็นโรค เป็นภัย 

สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่นัน้ชือ่วา่ละตัณหาได ้สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่ใดละ 

ตัณหาได ้สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่นัน้ชือ่วา่ละอปุธไิด ้สมณะหรอืพราหมณ์ 

เหลา่ใดละอปุธไิด ้สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่นัน้ชือ่วา่ละทกุขไ์ด ้สมณะหรอืพราหมณ์ 

เหลา่ใดละทกุขไ์ด ้สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่นัน้ชือ่วา่พน้ไปจากชาต ิชรา มรณะ 

โสกะ ปรเิทวะ ทกุข ์โทมนัส และอปุายาสได ้เรากลา่ววา่ สมณะหรอืพราหมณ์ 

เหลา่นัน้พน้จากทกุขไ์ปได”้ 

สมัมสสตูรที ่๖ จบ 

 

๗. นฬกลาปิสตูร 

วา่ดว้ยก าไมอ้อ้ 

  [๖๗] สมัยหนึง่ ทา่นพระสารบีตุรและทา่นพระมหาโกฏฐติะพักอยู ่ณ ป่า 

อสิปิตนมฤคทายวนั เขตกรงุพาราณส ีครัน้ถงึเวลาเย็น ทา่นพระมหาโกฏฐติะออก 

จากทีห่ลกีเรน้ เขา้ไปหาทา่นพระสารบีตุรถงึทีอ่ยู ่ไดส้นทนาปราศรัยพอเป็นที่ 

บันเทงิใจ พอเป็นทีร่ะลกึถงึกันกับทา่นพระสารบีตุรแลว้น่ัง ณ ทีส่มควร ทา่นพระ- 

มหาโกฏฐติะไดถ้ามทา่นพระสารบีตุรดังนีว้า่ 

  “ทา่นสารบีตุร ชราและมรณะเป็นสิง่ทีต่นกระท าเอง เป็นสิง่ทีค่นอืน่กระท าให ้

เป็นสิง่ทีต่นกระท าเองดว้ย และเป็นสิง่ทีค่นอืน่กระท าใหด้ว้ย หรอืวา่ชราและมรณะ 

เกดิขึน้เพราะอาศัยเหตทุีต่นกระท าเองก็มใิช ่และคนอืน่กระท าใหก็้มใิชห่รอื” 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๑๓๔ } 



๑๓๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๑. นทิานสงัยตุ] 

๗. มหาวรรค ๗. นฬกลาปิสตูร 

  “ทา่นโกฏฐติะ ชราและมรณะเป็นสิง่ทีต่นกระท าเองก็มใิช ่เป็นสิง่ทีค่นอืน่ 

กระท าใหก็้มใิช ่เป็นสิง่ทีต่นกระท าเองดว้ยและเป็นสิง่ทีค่นอืน่กระท าใหด้ว้ยก็มใิช ่

ทัง้ชราและมรณะเกดิขึน้เพราะอาศัยเหตทุีต่นกระท าเองก็มใิชแ่ละคนอืน่กระท าใหก็้มใิช ่

หามไิด ้แตเ่พราะชาตเิป็นปัจจัย ชราและมรณะจงึม”ี 

  “ทา่นสารบีตุร ชาตเิป็นสิง่ทีต่นกระท าเอง เป็นสิง่ทีค่นอืน่กระท าให ้เป็นสิง่ 

ทีต่นกระท าเองดว้ย และเป็นสิง่ทีค่นอืน่กระท าใหด้ว้ย หรอืวา่ชาตเิกดิขึน้เพราะอาศัย 

เหตทุีต่นกระท าเองก็มใิชแ่ละคนอืน่กระท าใหก็้มใิชห่รอื” 

  “ทา่นโกฏฐติะ ชาตเิป็นสิง่ทีต่นกระท าเองก็มใิช ่เป็นสิง่ทีค่นอืน่กระท าใหก็้มใิช ่

เป็นสิง่ทีต่นกระท าเองดว้ยและเป็นสิง่ทีค่นอืน่กระท าใหด้ว้ยก็มใิช ่ทัง้ชาตเิกดิขึน้ 

เพราะอาศัยเหตทุีต่นกระท าเองก็มใิชแ่ละคนอืน่กระท าใหก็้มใิชห่ามไิด ้แตเ่พราะภพ 

เป็นปัจจัย ชาตจิงึม”ี 

  “ทา่นสารบีตุร ภพเป็นสิง่ทีต่นกระท าเอง ฯลฯ อปุาทานเป็นสิง่ทีต่นกระท าเอง ... 

  ตัณหาเป็นสิง่ทีต่นกระท าเอง ... เวทนาเป็นสิง่ทีต่นกระท าเอง .... 

  ผัสสะเป็นสิง่ทีต่นกระท าเอง ... สฬายตนะเป็นสิง่ทีต่นกระท าเอง .... 

  นามรปูเป็นสิง่ทีต่นกระท าเอง เป็นสิง่ทีค่นอืน่กระท าให ้เป็นสิง่ทีต่นกระท าเอง 

ดว้ยและเป็นสิง่ทีค่นอืน่กระท าใหด้ว้ย หรอืวา่นามรปูเกดิขึน้เพราะอาศัยเหตทุีต่นกระท า 

เองก็มใิช ่และคนอืน่กระท าใหก็้มใิชห่รอื” 

  “ทา่นโกฏฐติะ นามรปูเป็นสิง่ทีต่นกระท าเองก็มใิช ่เป็นสิง่ทีค่นอืน่กระท าให ้

ก็มใิช ่เป็นสิง่ทีต่นกระท าเองดว้ยและเป็นสิง่ทีค่นอืน่กระท าใหด้ว้ยก็มใิช ่ทัง้นามรปู 

เกดิขึน้เพราะอาศัยเหตทุีต่นกระท าเองก็มใิช ่และคนอืน่กระท าใหก็้มใิชห่ามไิด ้แต ่

เพราะวญิญาณเป็นปัจจัย นามรปูจงึม”ี 

  “ทา่นสารบีตุร วญิญาณเป็นสิง่ทีต่นกระท าเอง เป็นสิง่ทีค่นอืน่กระท าให ้เป็นสิง่ 

ทีต่นกระท าเองดว้ยและเป็นสิง่ทีค่นอืน่กระท าใหด้ว้ย หรอืวา่วญิญาณเกดิขึน้เพราะ 

อาศัยเหตทุีต่นกระท าเองก็มใิช ่และคนอืน่กระท าใหก็้มใิชห่รอื” 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๑๓๕ } 



๑๓๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๑. นทิานสงัยตุ] 

๗. มหาวรรค ๗. นฬกลาปิสตูร 

  “ทา่นโกฏฐติะ วญิญาณเป็นสิง่ทีต่นกระท าเองก็มใิช ่เป็นสิง่ทีค่นอืน่กระท าให ้

ก็มใิช ่เป็นสิง่ทีต่นกระท าเองดว้ยและเป็นสิง่ทีค่นอืน่กระท าใหด้ว้ยก็มใิช ่ทัง้วญิญาณ 

เกดิขึน้เพราะอาศัยเหตทุีต่นกระท าเองก็มใิช ่และคนอืน่กระท าใหก็้มใิชห่ามไิด ้แตเ่พราะ 

นามรปูเป็นปัจจัย วญิญาณจงึม”ี 

  “เราเพิง่รูช้ดัภาษิตของทา่นสารบีตุรเดีย๋วนีเ้อง” 

  “ทา่นโกฏฐติะ นามรปูเป็นสิง่ทีต่นกระท าเองก็มใิช ่เป็นสิง่ทีค่นอืน่กระท าให ้

ก็มใิช ่เป็นสิง่ทีต่นกระท าเองดว้ยและเป็นสิง่ทีค่นอืน่กระท าใหด้ว้ยก็มใิช ่ทัง้นามรปู 

เกดิขึน้เพราะอาศัยเหตทุีต่นกระท าเองก็มใิช ่และคนอืน่กระท าใหก็้มใิชห่ามไิด ้

แตเ่พราะวญิญาณเป็นปัจจัย นามรปูจงึม”ี 

  “อนึง่ เราเพิง่รูภ้าษิตของทา่นสารบีตุรเดีย๋วนีเ้อง” 

  “ทา่นโกฏฐติะ วญิญาณเป็นสิง่ทีต่นกระท าเองก็มใิช ่เป็นสิง่ทีค่นอืน่กระท าให ้

ก็มใิช ่เป็นสิง่ทีต่นกระท าเองดว้ยและเป็นสิง่ทีค่นอืน่กระท าใหด้ว้ยก็มใิช ่ทัง้วญิญาณ 

เกดิขึน้เพราะอาศัยเหตทุีต่นกระท าเองก็มใิช ่และคนอืน่กระท าใหก็้มใิชห่ามไิด ้แต ่

เพราะนามรปูเป็นปัจจัย วญิญาณจงึม”ี 

  “ทา่นสารบีตุร ผมจะเขา้ใจเนือ้ความแหง่ภาษิตนีไ้ดอ้ยา่งไร” 

  “ถา้เชน่นัน้ ผมจักเปรยีบเทยีบใหท้า่นฟัง บรุษุทัง้หลายผูม้คีวามรูใ้นโลกนี ้

ยอ่มรูเ้นือ้ความแหง่ภาษิตไดแ้มด้ว้ยการเปรยีบเทยีบ 

  เปรยีบเหมอืนไมอ้อ้ ๒ ก า พงึตัง้อยูไ่ดเ้พราะอาศัยกนัและกัน อปุมานีฉั้นใด 

อปุไมยก็ฉันนัน้ เพราะนามรปูเป็นปัจจัย วญิญาณจงึม ีเพราะวญิญาณเป็นปัจจัย 

นามรปูจงึม ีเพราะนามรปูเป็นปัจจัย สฬายตนะจงึม ีเพราะสฬายตนะเป็นปัจจัย 

ผัสสะจงึม ีฯลฯ ความเกดิขึน้แหง่กองทกุขทั์ง้มวลนี ้มไีดด้ว้ยประการฉะนี้ 

  เปรยีบเหมอืนไมอ้อ้ทัง้ ๒ ก านัน้ ถา้ดงึออกเสยีก าหนึง่ อกีก าหนึง่ก็ลม้ 

ถา้ดงึออกอกีก าหนึง่ อกีก าหนึง่ก็ลม้ อปุมานีฉั้นใด อปุไมยก็ฉันนัน้ เพราะ 

นามรปูดับ วญิญาณจงึดับ เพราะวญิญาณดับ นามรูปจงึดับ เพราะนามรปูดับ 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๑๓๖ } 



๑๓๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๑. นทิานสงัยตุ] 

๗. มหาวรรค ๗. นฬกลาปิสตูร 

สฬายตนะจงึดับ เพราะสฬายตนะดับ ผัสสะจงึดับ ฯลฯ ความดับแหง่กองทกุข ์

ทัง้มวลนี ้มไีดด้ว้ยประการฉะนี้” 

  “ทา่นสารบีตุร สภุาษิตตามทีท่า่นกลา่วมานี ้เป็นสิง่น่าอัศจรรยจ์รงิ ไมเ่คย 

ปรากฏ ผมชืน่ชมค าสภุาษิตของทา่นสารบีตุรจ านวน ๓๖ เรือ่งนี”้๑ 

  “ทา่นผูม้อีาย ุถา้ภกิษุแสดงธรรมเพือ่ความเบือ่หน่าย เพือ่คลายก าหนัด 

เพือ่ดับชราและมรณะ ควรเรยีกวา่ ‘ภกิษุธรรมกถกึ’ ถา้ภกิษุเป็นผูป้ฏบิัต ิเพือ่ 

ความเบือ่หน่าย เพือ่คลายก าหนัด เพือ่ดับชราและมรณะ ควรเรยีกวา่ ‘ภกิษุผู ้

ปฏบิัตธิรรมสมควรแกธ่รรม’ ถา้ภกิษุเป็นผูห้ลดุพน้ เพราะความเบือ่หน่าย คลาย 

ก าหนัด ดับ เพราะไมถ่อืมัน่ชราและมรณะ ควรเรยีกวา่ ‘ภกิษุผูบ้รรลนุพิพานใน 

ปัจจบุัน’ 

  ถา้ภกิษุแสดงธรรมเพือ่ความเบือ่หน่าย เพือ่คลายก าหนัด เพือ่ดับชาต ิฯลฯ 

ภพ ... อปุาทาน ... ตัณหา ... เวทนา ... ผัสสะ ... สฬายตนะ ... นามรปู ... วญิญาณ 

... สงัขารทัง้หลาย ... 

  ถา้ภกิษุแสดงธรรมเพือ่ความเบือ่หน่าย เพือ่คลายก าหนัด เพือ่ดับอวชิชา 

ควรเรยีกวา่ ‘ภกิษุธรรมกถกึ’ ถา้ภกิษุเป็นผูป้ฏบิัตเิพือ่ความเบือ่หน่าย เพือ่คลาย 

ก าหนัด เพือ่ดับอวชิชา ควรเรยีกวา่ ‘ภกิษุผูป้ฏบิัตธิรรมสมควรแกธ่รรม’ ถา้ภกิษุ 

เป็นผูห้ลดุพน้ เพราะความเบือ่หน่าย คลายก าหนัด ดับ เพราะไมถ่อืมั่นอวชิชา 

ควรเรยีกวา่ ‘ภกิษุผูบ้รรลนุพิพานในปัจจบุัน” 

นฬกลาปิสตูรที ่๗ จบ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ๓๖ เร ือ่งนี ้หมายถงึองคป์ฏจิจสมปุบาททัง้ ๑๒ ซึง่แตล่ะองคท์า่นจ าแนกออกเป็น ๓ เหต ุคอื (๑) การ 

   แสดงธรรมเพือ่ความเบือ่หน่าย เพือ่คลายก าหนัด เพือ่ดับชราและมรณะ เรยีกวา่คณุของธรรมกถกึ 

   (๒) การปฏบัิตเิพือ่ความเบือ่หน่าย ฯลฯ เรยีกวา่ ผูป้ฏบัิตธิรรมสมควรแกธ่รรม (๓) ผลการปฏบัิตคิอื 

   การบรรลนุพิพานเพราะความเบือ่หน่าย ฯลฯ เรยีกวา่ ผูบ้รรลนุพิพานในปัจจุบัน (๑๒ x ๓ = ๓๖) (ส .น.ิอ. 

   ๒/๖๗/๑๓๘) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๑๓๗ } 



๑๓๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๑. นทิานสงัยตุ] 

๗. มหาวรรค ๘. โกสมัพสิตูร 

 

๘. โกสมัพสิตูร 

วา่ดว้ยการสนทนาธรรม ณ กรงุโกสมัพ ี

  [๖๘] สมัยหนึง่ ทา่นพระมสุลิะ ทา่นพระปวฏิฐะ ทา่นพระนารทะ และทา่นพระ 

อานนทพั์กอยู ่ณ โฆสติาราม เขตกรงุโกสมัพ ีครัง้นัน้ ทา่นพระปวฏิฐะไดถ้าม 

ทา่นพระมสุลิะวา่ 

  “ทา่นมสุลิะ เวน้จากความเชือ่ เวน้จากความชอบใจ เวน้จากการฟังตามกันมา 

เวน้จากการคดิตรองตามแนวเหตผุล เวน้จากการเขา้ไดก้ับทฤษฎทีีพ่นิจิไวแ้ลว้ 

ทา่นมสุลิะมคีวามรูเ้ฉพาะตนวา่ ‘เพราะชาตเิป็นปัจจัย ชราและมรณะจงึมหีรอื’ 

  ทา่นพระมสุลิะไดต้อบวา่ ‘ทา่นปวฏิฐะ เวน้จากความเชือ่ เวน้จากความชอบใจ 

เวน้จากการฟังตามกันมา เวน้จากการคดิตรองตามแนวเหตผุล เวน้จากการเขา้ได ้

กับทฤษฎทีีพ่นิจิไวแ้ลว้ ผมรูเ้ห็นวา่ ‘เพราะชาตเิป็นปัจจัย ชราและมรณะจงึม”ี 

  “ทา่นมสุลิะ เวน้จากความเชือ่ เวน้จากความชอบใจ เวน้จากการฟังตาม 

กันมา เวน้จากการคดิตรองตามแนวเหตผุล เวน้จากการเขา้ไดก้ับทฤษฎทีีพ่นิจิ 

ไวแ้ลว้ ทา่นมสุลิะมคีวามรูเ้ฉพาะตนวา่ ‘เพราะภพเป็นปัจจัย ชาตจิงึมหีรอื’ ฯลฯ 

‘เพราะอปุาทานเป็นปัจจัย ภพจงึม’ี ... ‘เพราะตัณหาเป็นปัจจัย อปุาทานจงึม’ี ... 

‘เพราะเวทนาเป็นปัจจัย ตัณหาจงึม’ี ... ‘เพราะผัสสะเป็นปัจจัย เวทนาจงึม’ี ... 

‘เพราะสฬายตนะเป็นปัจจัย ผัสสะจงึม’ี ... ‘เพราะนามรปูเป็นปัจจัย สฬายตนะจงึม’ี 

... ‘เพราะวญิญาณเป็นปัจจัย นามรปูจงึม’ี ... ‘เพราะสงัขารเป็นปัจจัย วญิญาณจงึม’ี 

... ‘เพราะอวชิชาเป็นปัจจัย สงัขารจงึมหีรอื’ 

  “ทา่นปวฏิฐะ เวน้จากความเชือ่ เวน้จากความชอบใจ เวน้จากการฟังตาม 

กันมา เวน้จากการคดิตรองตามแนวเหตผุล เวน้จากการเขา้ไดก้ับทฤษฎทีีพ่นิจิ 

ไวแ้ลว้ ผมรูเ้ห็นวา่ ‘เพราะอวชิชาเป็นปัจจัย สงัขารจงึม”ี 

  “ทา่นมสุลิะ เวน้จากความเชือ่ เวน้จากความชอบใจ เวน้จากการฟังตาม 

กันมา เวน้จากการคดิตรองตามแนวเหตผุล เวน้จากการเขา้ไดก้ับทฤษฎทีีพ่นิจิ 

ไวแ้ลว้ ทา่นมสุลิะมคีวามรูเ้ฉพาะตนวา่ ‘เพราะชาตดิับ ชรา และมรณะจงึดับหรอื” 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๑๓๘ } 



๑๓๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๑. นทิานสงัยตุ] 

๗. มหาวรรค ๘. โกสมัพสิตูร 

  “ทา่นปวฏิฐะ เวน้จากความเชือ่ เวน้จากความชอบใจ เวน้จากการฟังตาม 

กันมา เวน้จากการคดิตรองตามแนวเหตผุล เวน้จากการเขา้ไดก้ับทฤษฎทีีพ่นิจิ 

ไวแ้ลว้ ผมรูเ้ห็นวา่ “เพราะชาตดิับ ชราและมรณะจงึดับ” 

  “ทา่นมสุลิะ เวน้จากความเชือ่ เวน้จากความชอบใจ เวน้จากการฟังตาม 

กันมา เวน้จากการคดิตรองตามแนวเหตผุล เวน้จากการเขา้ไดก้ับทฤษฎทีีพ่นิจิ 

ไวแ้ลว้ ทา่นมสุลิะมคีวามรูเ้ฉพาะตนวา่ ‘เพราะภพดับ ชาตจิงึดับหรอื’ ฯลฯ ‘เพราะ 

อปุาทานดับ ภพจงึดับ’ ... ‘เพราะตัณหาดับ อปุาทานจงึดับ’ ... ‘เพราะเวทนาดับ 

ตัณหาจงึดับ’ ... ‘เพราะผัสสะดับ เวทนาจงึดับ’ ... ‘เพราะสฬายตนะดับ ผัสสะจงึดับ’ 

... ‘เพราะนามรปูดับ สฬายตนะจงึดับ’ ... ‘เพราะวญิญาณดับ นามรปูจงึดับ’ ... 

‘เพราะสงัขารดับ วญิญาณจงึดับ’ ... ‘เพราะอวชิชาดับ สงัขารจงึดับหรอื” 

  “ทา่นปวฏิฐะ เวน้จากความเชือ่ เวน้จากความชอบใจ เวน้จากการฟังตาม 

กันมา เวน้จากการคดิตรองตามแนวเหตผุล เวน้จากการเขา้ไดก้ับทฤษฎทีีพ่นิจิ 

ไวแ้ลว้ ผมรูเ้ห็นวา่ ‘เพราะอวชิชาดับ สงัขารจงึดับ” 

  “ทา่นมสุลิะ เวน้จากความเชือ่ เวน้จากความชอบใจ เวน้จากการฟังตามกันมา 

เวน้จากการคดิตรองตามแนวเหตผุล เวน้จากการเขา้ไดก้ับทฤษฎทีีพ่นิจิไวแ้ลว้ 

ทา่นมสุลิะมคีวามรูเ้ฉพาะตนวา่ ‘ความดับแหง่ภพเป็นนพิพานหรอื” 

  “ทา่นปวฏิฐะ เวน้จากความเชือ่ เวน้จากความชอบใจ เวน้จากการฟังตาม 

กันมา เวน้จากการคดิตรองตามแนวเหตผุล เวน้จากการเขา้ไดก้ับทฤษฎทีีพ่นิจิ 

ไวแ้ลว้ ผมรูเ้ห็นวา่ ‘ความดับแหง่ภพเป็นนพิพาน”๑ 

  “ถา้เชน่นัน้ ทา่นมสุลิะก็เป็นพระอรหันตขณีาสพละส”ิ 

  เมือ่ทา่นพระปวฏิฐะกลา่วอยา่งนีแ้ลว้ ทา่นพระมสุลิะไดน้ิง่เสยี 

  ล าดับนัน้ ทา่นพระนารทะไดก้ลา่วกับทา่นพระปวฏิฐะวา่ ‘ดลีะ ทา่นปวฏิฐะ 

ผมพงึไดปั้ญหานี ้ทา่นจงถามปัญหานีเ้ถดิ ผมจะตอบปัญหานีแ้กท่า่น” 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ความดบัแหง่ภพเป็นนพิพาน ในทีน่ีห้มายถงึความดับไปแหง่ขันธ ์๕ (ส .น.ิอ. ๒/๑๖/๑๓๙) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๑๓๙ } 



๑๔๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๑. นทิานสงัยตุ] 

๗. มหาวรรค ๘. โกสมัพสิตูร 

  “ทา่นนารทะไดปั้ญหานี ้ผมจะถามปัญหานีก้ับทา่น และทา่นจงตอบปัญหานี้ 

แกผ่ม 

  ทา่นนารทะ เวน้จากความเชือ่ เวน้จากความชอบใจ เวน้จากการฟังตามกันมา 

เวน้จากการคดิตรองตามแนวเหตผุล เวน้จากการเขา้ไดก้ับทฤษฎทีีพ่นิจิไวแ้ลว้ 

ทา่นนารทะมคีวามรูเ้ฉพาะตนวา่ ‘เพราะชาตเิป็นปัจจัย ชราและมรณะจงึมหีรอื” 

  “ทา่นปวฏิฐะ เวน้จากความเชือ่ เวน้จากความชอบใจ เวน้จากการฟังตาม 

กันมา เวน้จากการคดิตรองตามแนวเหตผุล เวน้จากการเขา้ไดก้ับทฤษฎทีีพ่นิจิ 

ไวแ้ลว้ ผมรูเ้ห็นวา่ ‘เพราะชาตเิป็นปัจจัย ชราและมรณะจงึม”ี 

  “ทา่นนารทะ เวน้จากความเชือ่ เวน้จากความชอบใจ เวน้จากการฟังตาม 

กันมา เวน้จากการคดิตรองตามแนวเหตผุล เวน้จากการเขา้ไดก้ับทฤษฎทีีพ่นิจิ 

ไวแ้ลว้ ทา่นนารทะมคีวามรูเ้ฉพาะตนวา่ ‘เพราะภพเป็นปัจจัย ชาตจิงึม’ี ฯลฯ 

‘เพราะอวชิชาเป็นปัจจัย สงัขารจงึมหีรอื” 

  “ทา่นปวฏิฐะ เวน้จากความเชือ่ เวน้จากความชอบใจ เวน้จากการฟังตาม 

กันมา เวน้จากการคดิตรองตามแนวเหตผุล เวน้จากการเขา้ไดก้ับทฤษฎทีีพ่นิจิ 

ไวแ้ลว้ ผมรูเ้ห็นวา่ ‘เพราะอวชิชาเป็นปัจจัย สงัขารจงึม”ี 

  “ทา่นนารทะ เวน้จากความเชือ่ เวน้จากความชอบใจ เวน้จากการฟังตาม 

กันมา เวน้จากการคดิตรองตามแนวเหตผุล เวน้จากการเขา้ไดก้ับทฤษฎทีีพ่นิจิ 

ไวแ้ลว้ ทา่นนารทะมคีวามรูเ้ฉพาะตนวา่ ‘เพราะชาตดิับ ชราและมรณะจงึดับหรอื” 

  “ทา่นปวฏิฐะ เวน้จากความเชือ่ เวน้จากความชอบใจ เวน้จากการฟังตาม 

กันมา เวน้จากการคดิตรองตามแนวเหตผุล เวน้จากการเขา้ไดก้ับทฤษฎทีีพ่นิจิ 

ไวแ้ลว้ ผมรูเ้ห็นวา่ ‘เพราะชาตดิับ ชราและมรณะจงึดับ” 

  “ทา่นนารทะ เวน้จากความเชือ่ เวน้จากความชอบใจ เวน้จากการฟังตาม 

กันมา เวน้จากการคดิตรองตามแนวเหตผุล เวน้จากการเขา้ไดก้ับทฤษฎทีีพ่นิจิ 

ไวแ้ลว้ ทา่นนารทะมคีวามรูเ้ฉพาะตนวา่ ‘เพราะภพดับ ชาตจิงึดับหรอื’ ฯลฯ 

‘เพราะอวชิชาดับ สงัขารจงึดับหรอื” 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๑๔๐ } 



๑๔๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๑. นทิานสงัยตุ] 

๗. มหาวรรค ๘. โกสมัพสิตูร 

  “ทา่นปวฏิฐะ เวน้จากความเชือ่ เวน้จากความชอบใจ เวน้จากการฟังตาม 

กันมา เวน้จากการคดิตรองตามแนวเหตผุล เวน้จากการเขา้ไดก้ับทฤษฎทีีพ่นิจิ 

ไวแ้ลว้ ผมรูเ้ห็นวา่ ‘เพราะอวชิชาดับ สงัขารจงึดับ” 

  “ทา่นนารทะ เวน้จากความเชือ่ เวน้จากความชอบใจ เวน้จากการฟังตาม 

กันมา เวน้จากการคดิตรองตามแนวเหตผุล เวน้จากการเขา้ไดก้ับทฤษฎทีีพ่นิจิ 

ไวแ้ลว้ ทา่นนารทะมคีวามรูเ้ฉพาะตนวา่ ‘ความดับแหง่ภพเป็นนพิพานหรอื” 

  “ทา่นปวฏิฐะ เวน้จากความเชือ่ เวน้จากความชอบใจ เวน้จากการฟังตาม 

กันมา เวน้จากการคดิตรองตามแนวเหตผุล เวน้จากการเขา้ไดก้ับทฤษฎทีีพ่นิจิ 

ไวแ้ลว้ ผมรูเ้ห็นวา่ ‘ความดับแหง่ภพเป็นนพิพาน” 

  “ถา้เชน่นัน้ ทา่นนารทะก็เป็นพระอรหันตขณีาสพละส”ิ 

  “ทา่นผูม้อีาย ุขอ้วา่ ‘ความดับแหง่ภพเป็นนพิพาน’ ผมเห็นดดีว้ยปัญญา 

อันชอบตามความเป็นจรงิ แตผ่มไมใ่ชพ่ระอรหันตขณีาสพ เปรยีบเหมอืนบอ่น ้าใน 

ทางกันดารทีบ่อ่นัน้ไมม่เีชอืก ไมม่คีันโพง ทันใดนัน้ มบีรุษุเดนิฝ่าความรอ้นอบอา้ว 

เหน็ดเหนือ่ยเมือ่ยลา้กระหายน ้ามา เขามองดบูอ่น ้านัน้ ก็รูว้า่มนี ้า แตส่มัผัสดว้ย 

กายไมไ่ด ้อปุมานีฉั้นใด อปุไมยก็ฉันนัน้ ขอ้วา่ ‘ความดับแหง่ภพเป็นนพิพาน’ 

ผมก็เห็นดดีว้ยปัญญาอันชอบตามความเป็นจรงิ แตผ่มไมใ่ชพ่ระอรหันตขณีาสพ” 

  เมือ่ทา่นพระนารทะกลา่วอยา่งนีแ้ลว้ ทา่นพระอานนทไ์ดถ้ามพระปวฏิฐะวา่ 

‘ทา่นพระปวฏิฐะชอบพดูอยา่งนี ้ทา่นพดูอะไรกับทา่นพระนารทะบา้ง” 

  “ทา่นอานนท ์ผมชอบพดูอยา่งนี ้ผมไมไ่ดพ้ดูอะไรกับทา่นพระนารทะ นอกจาก 

กัลยาณธรรม นอกจากกศุลธรรม” 

โกสมัพสิตูรที ่๘ จบ 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๑๔๑ } 



๑๔๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๑. นทิานสงัยตุ] 

๗. มหาวรรค ๙. อปุยันตสิตูร 

 

๙. อปุยนัตสิูตร 

วา่ดว้ยน า้ข ึน้น า้ลง 

  [๖๙] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี ้

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อารามของอนาถบณิฑกิ- 

เศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีณ ทีนั่น้แล พระผูม้พีระภาคไดต้รัสเรือ่งนีว้า่ 

  “ภกิษุทัง้หลาย เมือ่มหาสมทุรน ้าขึน้๑ก็ท าใหแ้มน่ ้าใหญข่ึน้ตาม แมน่ ้าใหญ่ 

เมือ่ข ึน้ก็ท าใหแ้มน่ ้านอ้ยขึน้ตาม แมน่ ้านอ้ยเมือ่ขึน้ก็ท าใหบ้งึใหญข่ึน้ตาม บงึใหญ ่

เมือ่ข ึน้ก็ท าใหบ้งึนอ้ยขึน้ตาม ฉันใด 

  อวชิชาเมือ่เกดิขึน้ก็ท าใหส้งัขารทัง้หลายเกดิขึน้ตาม สงัขารทัง้หลายเมือ่เกดิขึน้ 

ก็ท าใหว้ญิญาณเกดิขึน้ตาม วญิญาณเมือ่เกดิขึน้ก็ท าใหน้ามรปูเกดิขึน้ตาม นามรปู 

เมือ่เกดิขึน้ก็ท าใหส้ฬายตนะเกดิขึน้ตาม สฬายตนะเมือ่เกดิขึน้ก็ท าใหผ้ัสสะเกดิขึน้ตาม 

ผัสสะเมือ่เกดิขึน้ก็ท าใหเ้วทนาเกดิขึน้ตาม เวทนาเมือ่เกดิขึน้ก็ท าใหต้ัณหาเกดิขึน้ตาม 

ตัณหาเมือ่เกดิขึน้ก็ท าใหอ้ปุาทานเกดิขึน้ตาม อปุาทานเมือ่เกดิขึน้ก็ท าใหภ้พเกดิขึน้ตาม 

ภพเมือ่เกดิขึน้ก็ท าใหช้าตเิกดิขึน้ตาม ชาตเิมือ่เกดิขึน้ก็ท าใหช้ราและมรณะเกดิขึน้ตาม 

ฉันนัน้เหมอืนกัน 

  เมือ่มหาสมทุรน ้าลงก็ท าใหแ้มน่ ้าใหญล่งตาม แมน่ ้าใหญเ่มือ่ลงก็ท าใหแ้มน่ ้า 

นอ้ยลงตาม แมน่ ้านอ้ยเมือ่ลงก็ท าใหบ้งึใหญล่งตาม บงึใหญเ่มือ่ลงก็ท าใหบ้งึนอ้ย 

ลงตาม ฉันใด 

  อวชิชาเมือ่ไมเ่กดิขึน้ก็ท าใหส้งัขารทัง้หลายไมเ่กดิขึน้ตาม สงัขารทัง้หลายเมือ่ 

ไมเ่กดิขึน้ก็ท าใหว้ญิญาณไมเ่กดิขึน้ตาม วญิญาณเมือ่ไมเ่กดิขึน้ก็ท าใหน้ามรปูไม่ 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ข ึน้ ในทีน่ีห้มายถงึเต็มเป่ียม (ส .น.ิอ. ๒/๗๐/๑๔๐) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๑๔๒ } 



๑๔๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๑. นทิานสงัยตุ] 

๗. มหาวรรค ๑๐. สสุมิปรพิพาชกสตูร 

เกดิขึน้ตาม นามรปูเมือ่ไมเ่กดิขึน้ก็ท าใหส้ฬายตนะไมเ่กดิขึน้ตาม สฬายตนะเมือ่ 

ไมเ่กดิขึน้ก็ท าใหผ้ัสสะไมเ่กดิขึน้ตาม ผัสสะเมือ่ไมเ่กดิขึน้ก็ท าใหเ้วทนาไมเ่กดิขึน้ตาม 

เวทนาเมือ่ไมเ่กดิขึน้ก็ท าใหต้ัณหาไมเ่กดิขึน้ตาม ตัณหาเมือ่ไมเ่กดิขึน้ก็ท าใหอ้ปุาทาน 

ไมเ่กดิขึน้ตาม อปุาทานเมือ่ไมเ่กดิขึน้ก็ท าใหภ้พไมเ่กดิขึน้ตาม ภพเมือ่ไมเ่กดิขึน้ 

ก็ท าใหช้าตไิมเ่กดิขึน้ตาม ชาตเิมือ่ไมเ่กดิขึน้ก็ท าใหช้ราและมรณะไมเ่กดิขึน้ตาม 

ฉันนัน้เหมอืนกัน” 

อปุยนัตสิตูรที ่๙ จบ 

 

๑๐. สสุมิปรพิพาชกสตูร 

วา่ดว้ยสสุมิปรพิาชก 

  [๗๐] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเวฬวุนั สถานทีใ่หเ้หยือ่กระแต 

เขตกรงุราชคฤห ์สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคเป็นผูท้ีเ่ทวดาและมนุษยส์กัการะ เคารพ 

นับถอื บชูา ประพฤตอิอ่นนอ้ม ทรงไดรั้บจวีร บณิฑบาต เสนาสนะ และคลิาน- 

ปัจจัยเภสชับรขิาร แมภ้กิษุสงฆก็์เป็นผูท้ีเ่ทวดาและมนุษยส์กัการะ เคารพ นับถอื 

บชูา ประพฤตอิอ่นนอ้ม ไดรั้บจวีร บณิฑบาต เสนาสนะ และคลิานปัจจัยเภสชั- 

บรขิาร แตพ่วกอัญเดยีรถยีป์รพิาชกเป็นผูท้ีเ่ทวดาและมนุษยไ์มส่กัการะ ไมเ่คารพ 

ไมนั่บถอื ไมบ่ชูา ไมป่ระพฤตอิอ่นนอ้ม ไมไ่ดรั้บจวีร บณิฑบาต เสนาสนะ และ 

คลิานปัจจัยเภสชับรขิาร 

  สมัยนัน้ สสุมิปรพิาชกพักอยู ่ณ กรงุราชคฤหก์ับบรษัิทปรพิาชกจ านวนมาก 

ครัง้นัน้ บรษัิททัง้หลายของสสุมิปรพิาชกไดก้ลา่วกับสสุมิปรพิาชก ดังนีว้า่ 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๑๔๓ } 



๑๔๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๑. นทิานสงัยตุ] 

๗. มหาวรรค ๑๐. สสุมิปรพิพาชกสตูร 

  ‘มาเถดิทา่นสสุมิะ ทา่นจงประพฤตพิรหมจรรยใ์นส านักพระสมณโคดม ทา่น 

เรยีนธรรมแลว้ พงึบอกสอนพวกขา้พเจา้ พวกขา้พเจา้เรยีนธรรมนัน้แลว้ จักบอก 

แกพ่วกคฤหัสถ ์เมือ่เป็นเชน่นัน้ แมพ้วกเราก็จักเป็นผูท้ีเ่ทวดาและมนุษยส์กัการะ 

เคารพ นับถอื บชูา ประพฤตอิอ่นนอ้ม จักไดรั้บจวีร บณิฑบาต เสนาสนะ และ 

คลิานปัจจัยเภสชับรขิาร’ 

  สสุมิปรพิาชกรับค าบรษัิทของตนแลว้เขา้ไปหาทา่นพระอานนทถ์งึทีอ่ยู ่ได ้

สนทนาปราศรัยพอเป็นทีบ่ันเทงิใจ พอเป็นทีร่ะลกึถงึกันกับทา่นพระอานนทแ์ลว้น่ัง 

ณ ทีส่มควร ไดก้ลา่วกับทา่นพระอานนทด์ังนีว้า่ 

  “ทา่นพระอานนท ์ผมปรารถนาจะประพฤตพิรหมจรรยใ์นธรรมวนัิยนี้” 

  ครัง้นัน้ ทา่นพระอานนทพ์าสสุมิปรพิาชกเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึที ่

ประทับ ถวายอภวิาทแลว้น่ัง ณ ทีส่มควร ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ สสุมิปรพิาชกนีก้ลา่ววา่ ‘ทา่นพระอานนท ์ผมปรารถนา 

จะประพฤตพิรหมจรรยใ์นธรรมวนัิยนี้” 

  “อานนท ์ถา้อยา่งนัน้ เธอจงใหส้สุมิะบวชเถดิ” 

  สสุมิปรพิาชกไดบ้รรพชาอปุสมบทในส านักพระผูม้พีระภาคแลว้ 

  สมัยนัน้ ภกิษุจ านวนมากพากันอวดอา้งอรหัตตผลในส านักพระผูม้พีระภาควา่ 

  “ขา้พระองคทั์ง้หลายรูช้ดัวา่ ‘ชาตสิ ิน้แลว้ อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้ ท ากจิทีค่วร 

ท าเสร็จแลว้ ไมม่กีจิอืน่เพือ่ความเป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป’ 

  ทา่นสสุมิะไดฟั้งมาวา่ “ขา่ววา่ ภกิษุจ านวนมากอวดอา้งอรหัตตผล ในส านัก 

พระผูม้พีระภาควา่ ‘ขา้พระองคทั์ง้หลายรูช้ดัวา่ ‘ชาตสิ ิน้แลว้ อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้ 

ท ากจิทีค่วรท าเสร็จแลว้ ไมม่กีจิอืน่เพือ่ความเป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป” 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๑๔๔ } 



๑๔๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๑. นทิานสงัยตุ] 

๗. มหาวรรค ๑๐. สสุมิปรพิพาชกสตูร 

  ครัง้นัน้ ทา่นสสุมิะเขา้ไปหาภกิษุเหลา่นัน้ถงึทีอ่ยู ่ไดส้นทนาปราศรัยพอเป็น 

ทีบ่ันเทงิใจ พอเป็นทีร่ะลกึถงึกันแลว้น่ัง ณ ทีส่มควร ไดถ้ามภกิษุเหลา่นัน้วา่ ‘ขา่ววา่ 

ทา่นทัง้หลายอวดอา้งอรหัตตผลในส านักพระผูม้พีระภาควา่ ขา้พระองคทั์ง้หลาย 

รูช้ดัวา่ ‘ชาตสิ ิน้แลว้ อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้ ท ากจิทีค่วรท าเสร็จแลว้ ไมม่กีจิอืน่ 

เพือ่ความเป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป จรงิหรอื” 

  “จรงิ ทา่นผูม้อีาย”ุ 

  “ทา่นผูม้อีายทัุง้หลาย ทา่นทัง้หลายรูเ้ห็นอยูอ่ยา่งนี ้ยอ่มแสดงฤทธิไ์ดห้ลาย 

อยา่ง คอืคนเดยีวแสดงเป็นหลายคนก็ได ้หลายคนแสดงเป็นคนเดยีวก็ได ้แสดงให ้

ปรากฏก็ไดห้รอืใหห้ายไปก็ได ้ทะลฝุา ทะลกุ าแพง(และ)ภเูขาไปไดไ้มต่ดิขดัเหมอืน 

ไปในทีว่า่งก็ได ้ผดุขึน้หรอืด าลงในแผน่ดนิเหมอืนไปในน ้าก็ได ้เดนิบนน ้าโดยทีน่ ้าไม ่

แยกเหมอืนเดนิบนแผน่ดนิก็ได ้น่ังขดัสมาธเิหาะไปในอากาศเหมอืนนกบนิไปก็ได ้

ใชฝ่้ามอืลบูคล าดวงจันทร ์ดวงอาทติย ์อันมฤีทธิม์ากมอีานุภาพมากก็ได ้ใชอ้ านาจ 

ทางกายไปจนถงึพรหมโลกก็ไดบ้า้งหรอื”๑ 

  “ไมใ่ชอ่ยา่งนัน้ ทา่นผูม้อีาย”ุ 

  “ทา่นทัง้หลายรูเ้ห็นอยูอ่ยา่งนี ้ยอ่มไดย้นิเสยีง ๒ ชนดิ คอื เสยีงทพิย ์และ 

เสยีงมนุษย ์ทัง้ทีอ่ยูไ่กลและใกล ้ดว้ยหทูพิยอ์ันบรสิทุธิเ์หนอืมนุษยบ์า้งหรอื” 

  “ไมใ่ชอ่ยา่งนัน้ ทา่นผูม้อีาย”ุ 

  “ทา่นทัง้หลายรูเ้ห็นอยูอ่ยา่งนี ้ยอ่มก าหนดรูจ้ติของสตัวแ์ละคนอืน่ดว้ยจติของตน 

คอืจติมรีาคะ ก็รูช้ดัวา่จติมรีาคะ หรอืจติปราศจากราคะ ก็รูช้ดัวา่จติปราศจากราคะ 

จติมโีทสะ ก็รูช้ดัวา่จติมโีทสะ หรอืจติปราศจากโทสะ ก็รูช้ดัวา่จติปราศจากโทสะ 

จติมโีมหะ ก็รูช้ดัวา่จติมโีมหะ หรอืจติปราศจากโมหะ ก็รูช้ดัวา่จติปราศจากโมหะ 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดรูายละเอยีดใน ท.ีส.ี (แปล) ๙/๔๗๔/๒๐๗ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๑๔๕ } 



๑๔๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๑. นทิานสงัยตุ] 

๗. มหาวรรค ๑๐. สสุมิปรพิพาชกสตูร 

จติหดหู ่ก็รูช้ดัวา่จติหดหู ่หรอืจติฟุ้งซา่น ก็รูช้ดัวา่จติฟุ้งซา่น จติเป็นมหัคคตะ 

ก็รูช้ดัวา่จติเป็นมหัคคตะ หรอืจติไมเ่ป็นมหคัคตะ ก็รูช้ดัวา่จติไมเ่ป็นมหัคคตะ จติม ี

จติอืน่ยิง่กวา่ ก็รูช้ดัวา่จติมจีติอืน่ยิง่กวา่ จติไมม่จีติอืน่ยิง่กวา่ ก็รูช้ดัวา่จติไมม่ ี

จติอืน่ยิง่กวา่ จติเป็นสมาธ ิก็รูช้ดัวา่จติเป็นสมาธ ิหรอืจติไมเ่ป็นสมาธ ิก็รูช้ดั 

วา่จติไมเ่ป็นสมาธ ิจติหลดุพน้ ก็รูช้ดัวา่จติหลดุพน้ หรอืจติไมห่ลดุพน้ ก็รูช้ดั 

วา่จติไมห่ลดุพน้บา้งหรอื”๑ 

  “ไมใ่ชอ่ยา่งนัน้ ทา่นผูม้อีาย”ุ 

  “ทา่นทัง้หลายรูเ้ห็นอยูอ่ยา่งนี ้ยอ่มระลกึชาตกิอ่นไดห้ลายชาต ิคอื ๑ ชาตบิา้ง 

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

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

๑๐๐,๐๐๐ ชาตบิา้ง ตลอดสงัวฏัฏกัปเป็นอันมากบา้ง ตลอดววิฏัฏกัปเป็นอัน 

มากบา้ง ตลอดสงัวฏัฏกัปและววิฏัฏกัปเป็นอันมากบา้งวา่ ‘ในภพโนน้ เรามชีือ่ 

อยา่งนัน้ มตีระกลู มวีรรณะ มอีาหาร เสวยสขุทกุข ์และมอีายอุยา่งนัน้ จตุ ิ

จากภพนัน้ก็ไปเกดิในภพโนน้ แมใ้นภพนัน้ เราก็มชีือ่อยา่งนัน้ มตีระกลู มวีรรณะ 

มอีาหาร เสวยสขุทกุข ์และมอีายอุยา่งนัน้ ๆ จตุจิากภพนัน้ จงึมาเกดิในภพนี้’ 

ทา่นทัง้หลายยอ่มระลกึชาตกิอ่นไดห้ลายชาต ิพรอ้มทัง้ลักษณะท่ัวไป และชวีประวตั ิ

อยา่งนีบ้า้งหรอื”๒ 

  “ไมใ่ชอ่ยา่งนัน้ ทา่นผูม้อีาย”ุ 

  “ทา่นทัง้หลายรูเ้ห็นอยูอ่ยา่งนี ้เห็นหมูส่ตัวผ์ูก้ าลังจตุ ิก าลังเกดิ ทัง้ชัน้ต า่ 

และชัน้สงู งามและไมง่าม เกดิดแีละเกดิไมด่ ีดว้ยตาทพิยอ์ันบรสิทุธิเ์หนอืมนุษย ์

รูช้ดัถงึหมูส่ตัวผ์ูเ้ป็นไปตามกรรมวา่ ‘ทา่นผูเ้จรญิทัง้หลาย หมูส่ตัวท์ีป่ระกอบกาย 

 

 

 

 

เชงิอรรถ :- 

๑-๒ ดรูายละเอยีดใน ท.ีส ี(แปล) ๙/๔๗๖/๒๐๘, ๔๗๗/๒๐๙,๔๗๘/๒๑๐ ตามล าดับ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เล่ม : ๑๖ หนา้ :๑๔๖ } 



๑๔๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๑. นทิานสงัยตุ] 

๗. มหาวรรค ๑๐. สสุมิปรพิพาชกสตูร 

ทจุรติ วจทีจุรติ และมโนทจุรติ กลา่วรา้ยพระอรยิะ มคีวามเห็นผดิ และชกัชวนผูอ้ ืน่ 

ใหท้ ากรรมตามความเห็นผดิ พวกเขาหลังจากตายแลว้ จะไปบังเกดิในอบาย ทคุต ิ

วนิบิาต นรก แตห่มูส่ตัวท์ีป่ระกอบกายสจุรติ วจสีจุรติ และมโนสจุรติ ไมก่ลา่วรา้ย 

พระอรยิะ มคีวามเห็นชอบ และชกัชวนผูอ้ ืน่ใหท้ ากรรมตามความเห็นชอบ พวกเขา 

หลังจากตายแลว้ จะไปบังเกดิในสคุตโิลกสวรรค’์ ทา่นทัง้หลายเห็นหมูส่ตัวผ์ูก้ าลัง 

จตุ ิก าลังเกดิ ทัง้ชัน้ต า่และชัน้สงู งามและไมง่าม เกดิดแีละเกดิไมด่ ีดว้ยตาทพิย ์

อันบรสิทุธิเ์หนอืมนุษย ์รูช้ดัหมูส่ตัวผ์ูเ้ป็นไปตามกรรมอยา่งนีบ้า้งหรอื”๑ 

  “ไมใ่ชอ่ยา่งนัน้ ทา่นผูม้อีาย”ุ 

  “ทา่นทัง้หลายรูเ้ห็นอยูอ่ยา่งนี ้ยอ่มถกูตอ้งอารปุปวโิมกข์๒อันสงบกา้วลว่งรปู

ทัง้หลายเสยีไดด้ว้ยนามกายอยูบ่า้งหรอื” 

  “ไมใ่ชอ่ยา่งนัน้ ทา่นผูม้อีาย”ุ 

  “บัดนี ้ค าตอบนี ้และการไมเ่ขา้ถงึธรรมเหลา่นี ้มอียูใ่นเรือ่งนี ้เรือ่งนีเ้ป็น 

อยา่งไรกันแน่” 

  “ทา่นสสุมิะ พวกผมหลดุพน้ไดด้ว้ยปัญญา” 

  “ผมไมเ่ขา้ใจเนือ้ความแหง่ค าทีท่า่นทัง้หลายกลา่วโดยยอ่นีไ้ดโ้ดยพสิดาร 

ขอโอกาส ขอทา่นทัง้หลายจงกลา่วเทา่ทีผ่มจะเขา้ใจเนือ้ความแหง่ค าทีท่า่นทัง้หลาย 

กลา่วโดยยอ่นีไ้ดโ้ดยพสิดารเถดิ” 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดรูายละเอยีดใน ท.ีส.ี (แปล) ๙/๔๗๗/๒๐๙, ๙/๔๗๘/๒๑๐ 

๒ อารปุปวโิมกข ์คอื การหลดุพน้จากอรปูฌาน เพราะสงบองคแ์ละอารมณ์แหง่ฌานทัง้หลาย อกีอยา่งหนึง่ 

   พระฎกีาจารย ์หมายถงึการหลุดพน้จากความจ าไดห้มายรูอ้รปูฌาน เพราะองคฌ์านทัง้หลายสงบระงับ 

   โดยภาวะทีไ่กลจากธรรมเครือ่งเนิน่ชา้มนีวิรณ์เป็นตน้ เพราะสงบอารมณ์ทีถ่งึความละเอยีดออ่นโดยปราศ 

   จากการจ าแนกวา่เป็นรปู อกีอยา่งหนึง่ ทา่นหมายถงึสงบอารมณ์ทีเ่ป็นโลกตุตรธรรม (ส .น.ิอ. ๒/๗๐/๑๔๓, 

   ส .น.ิฏกีา ๒/๗๐/๑๕๑) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๑๔๗ } 



๑๔๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๑. นทิานสงัยตุ] 

๗. มหาวรรค ๑๐. สสุมิปรพิพาชกสตูร 

  “ทา่นจะเขา้ใจหรอืไมก็่ตาม แตพ่วกผมก็หลดุพน้ไดด้ว้ยปัญญา” 

  ครัง้นัน้ ทา่นสสุมิะลกุขึน้จากอาสนะแลว้ เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ 

ถวายอภวิาทแลว้น่ัง ณ ทีส่มควร ไดก้ราบทลูค าทีต่นสนทนากับภกิษุเหลา่นัน้ทัง้หมด 

แดพ่ระผูม้พีระภาคแลว้ 

  พระผูม้พีระภาคไดต้รัสวา่ “สสุมิะ ธัมมฐติญิาณ๑เกดิกอ่น นพิพานญาณ๒ 

เกดิภายหลัง” 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองคไ์มเ่ขา้ใจเนือ้ความแหง่พระด ารัสทีพ่ระองค ์

ตรัสโดยยอ่นีโ้ดยพสิดารได ้ขอประทานวโรกาส ขอพระผูม้พีระภาคโปรดตรัสโดย 

ประการทีข่า้พระองคจ์ะพงึเขา้ใจเนือ้ความแหง่พระด ารัส ทีพ่ระองคต์รัสโดยยอ่นีไ้ด ้

โดยพสิดารดว้ยเถดิ” 

  “สสุมิะ เธอจะเขา้ใจหรอืไมก็่ตาม ความจรงิธัมมฐติญิาณเกดิกอ่น นพิพาน- 

ญาณเกดิภายหลัง เธอจะเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร รปูเทีย่งหรอืไมเ่ทีย่ง” 

  “ไมเ่ทีย่ง พระพทุธเจา้ขา้” 

  “สิง่ใดไมเ่ทีย่ง ส ิง่นัน้เป็นทกุขห์รอืเป็นสขุ” 

  “เป็นทกุข ์พระพทุธเจา้ขา้” 

  “สิง่ใดไมเ่ทีย่ง เป็นทกุข ์มคีวามแปรผันเป็นธรรมดา ควรหรอืทีจ่ะพจิารณา 

เห็นสิง่นัน้วา่ ‘น่ันของเรา เราเป็นน่ัน น่ันเป็นอัตตาของเรา” 

  “ขอ้นัน้ไมค่วรเลย พระพทุธเจา้ขา้” 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ธมัมฐติญิาณ ในทีน่ีห้มายถงึวปัิสสนาญาณ (คอืความรูท้ีท่ าใหเ้กดิความเห็นแจง้ เขา้ใจสภาวะของสิง่ 

   ทัง้หลายตามความเป็นจรงิ) (ส .น.ิอ. ๒/๗๐/๑๔๓) 

๒ นพิพานญาณ ในทีน่ีห้มายถงึมรรคญาณ (คอื ความหย่ังรูท้ ีใ่หส้ าเร็จความเป็นอรยิบคุคล) (ส .น.ิอ. ๒/๗๐/ 

   ๑๔๓) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๑๔๘ } 



๑๔๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๑. นทิานสงัยตุ] 

๗. มหาวรรค ๑๐. สสุมิปรพิพาชกสตูร 

  “เวทนาเทีย่งหรอืไมเ่ทีย่ง” 

  “ไมเ่ทีย่ง พระพทุธเจา้ขา้” 

  “สิง่ใดไมเ่ทีย่ง ส ิง่นัน้เป็นทกุขห์รอืเป็นสขุ” 

  “เป็นทกุข ์พระพทุธเจา้ขา้” 

  “สิง่ใดไมเ่ทีย่ง เป็นทกุข ์มคีวามแปรผันเป็นธรรมดา ควรหรอืทีจ่ะพจิารณาเห็น 

สิง่นัน้วา่ ‘น่ันของเรา เราเป็นน่ัน น่ันเป็นอัตตาของเรา” 

  “ขอ้นัน้ไมค่วรเลย พระพทุธเจา้ขา้” 

  “สญัญาเทีย่งหรอืไมเ่ทีย่ง” 

  “ไมเ่ทีย่ง พระพทุธเจา้ขา้” ฯลฯ 

  “สงัขารเทีย่งหรอืไมเ่ทีย่ง” 

  “ไมเ่ทีย่ง พระพทุธเจา้ขา้” 

  “สิง่ใดไมเ่ทีย่ง ส ิง่นัน้เป็นทกุขห์รอืเป็นสขุ” 

  “เป็นทกุข ์พระพทุธเจา้ขา้” 

  “สิง่ใดไมเ่ทีย่ง เป็นทกุข ์มคีวามแปรผันเป็นธรรมดา ควรหรอืทีจ่ะพจิารณาเห็น 

สิง่นัน้วา่ ‘น่ันของเรา เราเป็นน่ัน น่ันเป็นอัตตาของเรา” 

  “ขอ้นัน้ไมค่วรเลย พระพทุธเจา้ขา้” 

  “วญิญาณเทีย่งหรอืไมเ่ทีย่ง” 

  “ไมเ่ทีย่ง พระพทุธเจา้ขา้” 

  “สิง่ใดไมเ่ทีย่ง ส ิง่นัน้เป็นทกุขห์รอืเป็นสขุ” 

  “เป็นทกุข ์พระพทุธเจา้ขา้” 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๑๔๙ } 



๑๕๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๑. นทิานสงัยตุ] 

๗. มหาวรรค ๑๐. สสุมิปรพิพาชกสตูร 

  “สิง่ใดไมเ่ทีย่ง เป็นทกุข ์มคีวามแปรผันเป็นธรรมดา ควรหรอืทีจ่ะพจิารณาเห็น 

สิง่นัน้วา่ ‘น่ันของเรา เราเป็นน่ัน น่ันเป็นอัตตาของเรา” 

  “ขอ้นัน้ไมค่วรเลย พระพทุธเจา้ขา้” 

  “สสุมิะ เพราะเหตนัุน้ รปูอยา่งใดอยา่งหนึง่ ทีเ่ป็นอดตี อนาคต และปัจจบุัน 

เป็นไปภายในหรอืภายนอก หยาบหรอืละเอยีด เลวหรอืประณีต อยูไ่กลหรอือยูใ่กล ้

รปูทัง้หมดนัน้เธอพงึเห็นดว้ยปัญญาโดยชอบตามความเป็นจรงิวา่ ‘น่ันไมใ่ชข่องเรา 

เราไมเ่ป็นน่ัน น่ันไมใ่ชอ่ัตตาของเรา” 

  เวทนาอยา่งใดอยา่งหนึง่ ทีเ่ป็นอดตี อนาคต และปัจจบุัน เป็นไปภายในหรอื 

ภายนอก หยาบหรอืละเอยีด เลวหรอืประณีต อยูไ่กลหรอือยูใ่กล ้เวทนาทัง้หมดนัน้ 

เธอพงึเห็นดว้ยปัญญาโดยชอบตามความเป็นจรงิวา่ ‘น่ันไมใ่ชข่องเรา เราไมเ่ป็นน่ัน 

น่ันไมใ่ชอ่ัตตาของเรา’ 

  สญัญาอยา่งใดอยา่งหนึง่ ฯลฯ 

  สงัขารอยา่งใดอยา่งหนึง่ ทีเ่ป็นอดตี อนาคต และปัจจบุัน เป็นไปภายในหรอื 

ภายนอก หยาบหรอืละเอยีด เลวหรอืประณีต อยูไ่กลหรอือยูใ่กล ้สงัขารทัง้หมดนัน้ 

เธอพงึเห็นดว้ยปัญญาโดยชอบตามความเป็นจรงิวา่ ‘น่ันไมใ่ชข่องเรา เราไมเ่ป็นน่ัน 

น่ันไมใ่ชอ่ัตตาของเรา’ 

  วญิญาณอยา่งใดอยา่งหนึง่ ทีเ่ป็นอดตี อนาคต และปัจจบุัน เป็นไปภายใน 

หรอืภายนอก หยาบหรอืละเอยีด เลวหรอืประณีต อยูไ่กลหรอือยูใ่กล ้วญิญาณ 

ทัง้หมดนัน้เธอพงึเห็นดว้ยปัญญาโดยชอบตามความเป็นจรงิวา่ ‘น่ันไมใ่ชข่องเรา 

เราไมเ่ป็นน่ัน น่ันไมใ่ชอ่ัตตาของเรา’ 

  สสุมิะ อรยิสาวกผูไ้ดส้ดับ เห็นอยูอ่ยา่งนี ้ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นรปู แมใ้น 

เวทนา แมใ้นสญัญา แมใ้นสงัขาร แมใ้นวญิญาณ เมือ่เบือ่หน่าย ยอ่มคลาย 

ก าหนัด เพราะคลายก าหนัด จติยอ่มหลดุพน้ เมือ่จติหลดุพน้แลว้ ก็รูว้า่ 

‘หลดุพน้แลว้’ รูช้ดัวา่ ‘ชาตสิ ิน้แลว้ อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้ ท ากจิทีค่วรท า 

เสร็จแลว้ ไมม่กีจิอืน่เพือ่ความเป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๑๕๐ } 



๑๕๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๑. นทิานสงัยตุ] 

๗. มหาวรรค ๑๐. สสุมิปรพิพาชกสตูร 

  “เธอเห็นวา่ เพราะชาตเิป็นปัจจัย ชราและมรณะจงึมหีรอื” 

  “อยา่งนัน้ พระพทุธเจา้ขา้” 

  “เธอเห็นวา่ เพราะภพเป็นปัจจัย ชาตจิงึมหีรอื” 

  “อยา่งนัน้ พระพทุธเจา้ขา้” 

  “เธอเห็นวา่ เพราะอปุาทานเป็นปัจจัย ภพจงึมหีรอื” 

  “อยา่งนัน้ พระพทุธเจา้ขา้” 

  “เธอเห็นวา่ เพราะตัณหาเป็นปัจจัย อปุาทานจงึมหีรอื” 

  “อยา่งนัน้ พระพทุธเจา้ขา้” 

  “สสุมิะ เธอเห็นวา่ เพราะเวทนาเป็นปัจจัย ตัณหาจงึมหีรอื ... เพราะผัสสะเป็น 

ปัจจัย เวทนาจงึม ี... เพราะสฬายตนะเป็นปัจจัย ผัสสะจงึม.ี.. เพราะสงัขารเป็น 

ปัจจัย วญิญาณจงึม.ี..เพราะนามรปูเป็นปัจจัย สฬายตนะจงึม.ี..เพราะวญิญาณเป็น 

ปัจจัย นามรปูจงึม”ี .... เธอเห็นวา่ เพราะอวชิชาเป็นปัจจัย สงัขารจงึมหีรอื” 

  “อยา่งนัน้ พระพทุธเจา้ขา้” 

  “เธอเห็นวา่ เพราะชาตดิับ ชราและมรณะจงึดับหรอื” 

  “อยา่งนัน้ พระพทุธเจา้ขา้” 

  “เธอเห็นวา่ เพราะภพดับ ชาตจิงึดับหรอื” 

  “อยา่งนัน้ พระพทุธเจา้ขา้” 

  “สสุมิะ เธอเห็นวา่ เพราะอปุาทานดับ ภพจงึดับ ... เพราะตัณหาดับ 

อปุาทานจงึดับ ... เพราะเวทนาดับ ตัณหาจงึดับ ... เพราะผัสสะดับ เวทนาจงึดับ ... 

เพราะสฬายตนะดับ ผัสสะจงึดับ ... เพราะนามรปูดับ สฬายตนะจงึดับ ... เพราะ 

วญิญาณดับ นามรปูจงึดับ ... เพราะสงัขารดับ วญิญาณจงึดับ ... เพราะอวชิชาดับ 

สงัขารจงึดับหรอื” 

  “อยา่งนัน้ พระพทุธเจา้ขา้” 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๑๕๑ } 



๑๕๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๑. นทิานสงัยตุ] 

๗. มหาวรรค ๑๐. สสุมิปรพิพาชกสตูร 

  “สสุมิะ เธอรูเ้ห็นอยูอ่ยา่งนี ้ยอ่มแสดงฤทธิไ์ดห้ลายอยา่ง คอืคนเดยีวแสดง 

เป็นหลายคนก็ได ้หลายคนแสดงเป็นคนเดยีวก็ได ้แสดงใหป้รากฏก็ไดห้รอืใหห้ายไป 

ก็ได ้ทะลฝุา ทะลกุ าแพง (และ)ภเูขาไปไดไ้มต่ดิขดัเหมอืนไปในทีว่า่งก็ได ้ผดุขึน้หรอื 

ด าลงในแผน่ดนิเหมอืนไปในน ้าก็ได ้เดนิบนน ้าโดยทีน่ ้าไมแ่ยกเหมอืนเดนิบนแผน่ดนิ 

ก็ได ้น่ังขดัสมาธเิหาะไปในอากาศเหมอืนนกบนิไปก็ได ้ใชฝ่้ามอืลบูคล าดวงจันทร ์

ดวงอาทติย ์อันมฤีทธิม์ากมอีานุภาพมากก็ได ้ใชอ้ านาจทางกายไปจนถงึพรหมโลก 

ก็ไดบ้า้งหรอื” 

  “ไมใ่ชอ่ยา่งนัน้ พระพทุธเจา้ขา้” 

  “เธอรูเ้ห็นอยูอ่ยา่งนี ้ยอ่มไดย้นิเสยีง ๒ ชนดิ คอื เสยีงทพิย ์และเสยีงมนุษย ์

ทัง้ทีอ่ยูไ่กลและใกล ้ดว้ยหทูพิยอ์ันบรสิทุธิเ์หนอืมนุษยบ์า้งหรอื” 

  “ไมใ่ชอ่ยา่งนัน้ พระพทุธเจา้ขา้” 

  “เธอรูเ้ห็นอยูอ่ยา่งนี ้ยอ่มก าหนดรูจ้ติของสตัวแ์ละคนอืน่ดว้ยจติของตน คอื 

จติมรีาคะ ก็รูช้ดัวา่จติมรีาคะ ฯลฯ จติไมห่ลดุพน้ ก็รูช้ดัวา่จติไมห่ลดุพน้บา้งหรอื”๑ 

  “ไมใ่ชอ่ยา่งนัน้ พระพทุธเจา้ขา้” 

  “เธอรูเ้ห็นอยูอ่ยา่งนี ้ยอ่มระลกึชาตกิอ่นไดห้ลายชาต ิคอื ๑ ชาตบิา้ง ฯลฯ 

ยอ่มระลกึชาตกิอ่นไดห้ลายชาต ิพรอ้มทัง้ลักษณะท่ัวไป และชวีประวตัอิยา่งนีบ้า้ง 

หรอื”๒ 

  “ไมใ่ชอ่ยา่งนัน้ พระพทุธเจา้ขา้” 

  “เธอรูเ้ห็นอยูอ่ยา่งนี ้ยอ่มเห็นหมูส่ตัวผ์ูก้ าลังจตุ ิฯลฯ ดว้ยตาทพิยอ์ันบรสิทุธิ ์

เหนอืมนุษย ์รูช้ดัหมูส่ตัวผ์ูเ้ป็นไปตามกรรมอยา่งนี ้บา้งหรอื”๓ 

 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑-๓ ดคูวามเต็มในขอ้ ๗๐/๑๔๔-๑๔๖ ในเลม่นี้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๑๕๒ } 



๑๕๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๑. นทิานสงัยตุ] 

๗. มหาวรรค ๑๐. สสุมิปรพิพาชกสตูร 

  “ไมใ่ชอ่ยา่งนัน้ พระพทุธเจา้ขา้” 

  “เธอรูเ้ห็นอยูอ่ยา่งนี ้ยอ่มถกูตอ้งอารปุปวโิมกข์๑อันสงบกา้วลว่งรปูทัง้หลาย 

เสยีได ้ดว้ยนามกายอยูบ่า้งหรอื” 

  “ไมใ่ชอ่ยา่งนัน้ พระพทุธเจา้ขา้” 

  “สสุมิะ บัดนี ้ค าตอบนี ้และการไมเ่ขา้ถงึธรรมเหลา่นี ้มอียูใ่นเรือ่งนี ้เรือ่งนี้ 

เป็นอยา่งไรกันแน่” 

  ล าดับนัน้ ทา่นพระสสุมิะไดห้มอบลงแทบพระบาทของพระผูม้พีระภาค 

ดว้ยเศยีรเกลา้ กราบทลูวา่ ‘ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ โทษไดต้กถงึขา้พระองค ์

เพราะความโงเ่ขลาเบาปัญญา ขา้พระองคบ์วชขโมยธรรมในธรรมวนัิยทีพ่ระองค ์

ตรัสไวด้แีลว้อยา่งนี ้ขอพระผูม้พีระภาคโปรดทรงรับโทษของขา้พระองคโ์ดยความ 

เป็นโทษ เพือ่ความส ารวมตอ่ไปเถดิ พระพทุธเจา้ขา้’ 

  “สสุมิะ โทษไดต้กถงึเธอ เพราะความโงเ่ขลาเบาปัญญา เธอบวชขโมยธรรม 

ในธรรมวนัิยทีเ่รากลา่วไวด้แีลว้อยา่งนี ้เปรยีบเหมอืนราชบรุษุทัง้หลายจับโจรผู ้

ประพฤตชิัว่ไดแ้ลว้ จงึทลูแสดงแดพ่ระราชาวา่ ‘ขอเดชะ ผูน้ีป้ระพฤตชิัว่ตอ่ 

พระองค ์ขอจงทรงลงพระอาญาตามทีท่รงพระประสงคแ์กโ่จรผูน้ีเ้ถดิ’ พระราชา 

รับสัง่ราชบรุษุผูนั้น้วา่ ‘ทา่นทัง้หลายจงไปเอาเชอืกทีเ่หนยีวมัดบรุษุนีไ้พลห่ลังใหแ้น่น 

แลว้เอามดีโกนโกนศรีษะ แหป่ระจานไปตามถนน ตามทางสีแ่ยก ดว้ยลั่นฆอ้ง 

กลองน าออกไปทางประตดูา้นทศิทักษิณ(ทศิใต)้ แลว้จงตัดศรีษะทางดา้นทศิทักษิณ 

ของตัวเมอืง ราชบรุษุทัง้หลายก็เอาเชอืกทีเ่หนยีวมัดโจรผูนั้น้ไพลห่ลังใหแ้น่น 

แลว้เอามดีโกนโกนศรีษะ แหป่ระจานไปตามถนน ตามทางสีแ่ยก ดว้ยลั่นฆอ้งกลอง 

น าออกไปทางประตดูา้นทศิทักษิณ แลว้ตัดศรีษะทางดา้นทศิทักษิณของตวัเมอืง ฉะนัน้’ 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูชงิอรรถที ่๒ ในขอ้ ๗๐/๑๔๗ ในเลม่นี ้

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๑๕๓ } 



๑๕๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๑. นทิานสงัยตุ] 

๗. มหาวรรค ๑๐. สสุมิปรพิพาชกสตูร 

  เธอจะเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร บรุษุนัน้พงึเสวยทกุขแ์ละโทมนัส เพราะ 

การกระท าความผดินัน้บา้งหรอื” 

  “อยา่งนัน้ พระพทุธเจา้ขา้” 

  “สสุมิะ บรุษุนัน้ตอ้งเสวยทกุขแ์ละโทมนัส เพราะการกระท าความผดินัน้ 

นับแตก่ารบวชของเธอผูข้โมยธรรมในธรรมวนัิยทีต่ถาคตกลา่วไวด้แีลว้อยา่งนี ้ยังม ี

ผลเป็นทกุขแ์ละเผ็ดรอ้นกวา่การเสวยทกุขแ์ละโทมนัสนัน้ ทัง้ยังเป็นไปเพือ่วนิบิาต 

(ปราศจากความสขุ) แตเ่พราะเธอเห็นโทษโดยความเป็นโทษ แลว้แสดงคนืตาม 

วธิทีีถ่กูตอ้ง เรารับโทษนัน้ของเธอ ผูใ้ดเห็นโทษโดยความเป็นโทษแลว้แสดงคนื 

ตามวธิทีีถ่กูตอ้ง ผูนั้น้จะไดส้ ารวมตอ่ไป ขอ้นีเ้ป็นความเจรญิในวนัิยของพระอรยิะ” 

สสุมิปรพิพาชกสตูรที ่๑๐ จบ 

มหาวรรคที ่๗ จบ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

     ๑. อัสสตุวาสตูร  ๒. ทตุยิอสัสตุวาสตูร 

     ๓. ปตุตมังสสตูร  ๔. อัตถริาคสตูร 

     ๕. นครสตูร   ๖. สมัมสสตูร 

     ๗. นฬกลาปิสตูร  ๘. โกสมัพสิตูร 

     ๙. อปุยันตสิตูร  ๑๐. สสุมิปรพิพาชกสตูร 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๑๕๔ } 



๑๕๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๑. นทิานสงัยตุ] 

๘. สมณพราหมณวรรค ๑. ชรามรณสตูร 

 

๘. สมณพราหมณวรรค 

หมวดวา่ดว้ยสมณพราหมณ์ 

 

๑. ชรามรณสตูร 

วา่ดว้ยชราและมรณะ 

  [๗๑] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อารามของอนาถบณิฑกิ- 

เศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีณ ทีนั่น้ พระผูม้พีระภาคไดรั้บสัง่เรยีกภกิษุทัง้หลายมา 

ตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย” ภกิษุเหลา่นัน้ทลูรับสนองพระด ารัสแลว้ พระผูม้พีระภาค 

จงึไดต้รัสเรือ่งนีว้า่ 

  “ภกิษุทัง้หลาย สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่ใดเหลา่หนึง่ ไมรู่ช้ดัชราและมรณะ 

ไมรู่ช้ดัความเกดิแหง่ชราและมรณะ ไมรู่ช้ดัความดบัแหง่ชราและมรณะ ไมรู่ช้ดั 

ปฏปิทาทีใ่หถ้งึความดับแหง่ชราและมรณะ สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่นัน้ ไมจั่ดวา่ 

เป็นสมณะในหมูส่มณะ หรอืไมจั่ดวา่เป็นพราหมณ์ในหมูพ่ราหมณ์ ทัง้ทา่นเหลา่นัน้ 

ก็ไมท่ าใหแ้จง้ประโยชนข์องความเป็นสมณะ หรอืประโยชนข์องความเป็นพราหมณ์ 

ดว้ยปัญญาอันยิง่เอง เขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุัน 

  สว่นสมณะหรอืพราหมณ์เหลา่ใดเหลา่หนึง่ รูช้ดัชราและมรณะ ฯลฯ รูช้ดั 

ปฏปิทาทีใ่หถ้งึความดับแหง่ชราและมรณะ สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่นัน้ จัดวา่เป็น 

สมณะในหมูส่มณะ และจัดวา่เป็นพราหมณ์ในหมูพ่ราหมณ์ ทัง้ทา่นเหลา่นัน้ก็ท าให ้

แจง้ประโยชนข์องความเป็นสมณะ และประโยชนข์องความเป็นพราหมณ์ดว้ยปัญญา 

อันยิง่เอง เขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุัน” ( สตุตันตะเป็นอยา่งเดยีว) 

ชรามรณสตูรที ่๑ จบ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๑๕๕ } 



๑๕๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๑. นทิานสงัยตุ] 

๙. อันตรเปยยาล ๒-๑๑. ชาตสิตุตาททิสกะ รวมวรรคทีม่ใีนสงัยตุ 

 

๒-๑๑. ชาตสิุตตาททิสกะ 

วา่ดว้ยพระสตูร ๑๐ สตูรมชีาตสิตูรเป็นตน้ 

  [๗๒] (๒) ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  ฯลฯ ไมรู่ช้ดัชาต ิฯลฯ 

   (๓) ไมรู่ช้ดัภพ ... สตูรที ่๓ จบ 

   (๔) ไมรู่ช้ดัอปุาทาน ... สตูรที ่๔ จบ 

   (๕) ไมรู่ช้ดัตัณหา ... สตูรที ่๕ จบ 

   (๖) ไมรู่ช้ดัเวทนา ... สตูรที ่๖ จบ 

   (๗) ไมรู่ช้ดัผัสสะ ... สตูรที ่๗ จบ 

   (๘) ไมรู่ช้ดัสฬายตนะ ... สตูรที ่๘ จบ 

   (๙) ไมรู่ช้ดันามรปู ... สตูรที ่๙ จบ 

   (๑๐) ไมรู่ช้ดัวญิญาณ ... สตูรที ่๑๐ จบ 

   (๑๑) สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่ใดเหลา่หนึง่ ไมรู่ช้ดัสงัขารทัง้หลาย ไมรู่ช้ดั

ความเกดิแหง่สงัขาร ไมรู่ช้ดัความดับแหง่สงัขาร ไมรู่ช้ดัปฏปิทาทีใ่หถ้งึความดับแหง่สงัขาร 

ฯลฯ ทัง้ทา่นเหลา่นัน้ก็ท าใหแ้จง้ ฯลฯ ดว้ยปัญญาอันยิง่เอง เขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุัน” 

สตูรที ่๑๑ จบ 

สมณพราหมณวรรคที ่๘ จบ 

 

รวมความทีม่ใีนวรรคนี ้

พระผูม้พีระภาคตรัสปัจจยาการ ๑๑ 

โดยจ าแนกปัจจยาการหนึง่ ๆ ตามแบบอรยิสจั ๔ 

สมณพราหมณวรรคที ่๘ รวมอยูใ่นนทิานสงัยตุ 

 

รวมวรรคทีม่ใีนสงัยตุนี ้คอื 

     ๑. พทุธวรรค   ๒. อาหารวรรค 

     ๓. ทสพลวรรค  ๔. กฬารขตัตยิวรรค 

     ๕. คหปตวิรรค  ๖. ทกุขวรรค 

     ๗. มหาวรรค   ๘. สมณพราหมณวรรค 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๑๕๖ } 



๑๕๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๑. นทิานสงัยตุ] 

๙. อันตรเปยยาล ๒-๑๑. ทตุยิสตัถสุตุตาททิสกะ 

 

๙. อนัตรเปยยาล 

หมวดวา่ดว้ยพระสตูรทีม่เีน ือ้ความละไวใ้นระหวา่ง 

 

๑. สตัถสุูตร 

วา่ดว้ยศาสดา 

  [๗๓] พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่... เขตกรงุสาวตัถ ีณ ทีนั่น้ พระผูม้พีระภาค... 

  “ภกิษุทัง้หลาย บคุคลเมือ่ไมรู่เ้ห็นชราและมรณะตามความเป็นจรงิ พงึแสวงหา 

ศาสดา เพือ่รูช้ราและมรณะตามความเป็นจรงิ เมือ่ไมรู่เ้ห็นความเกดิแหง่ชราและ 

มรณะตามความเป็นจรงิ พงึแสวงหาศาสดา เพือ่รูค้วามเกดิแหง่ชราและมรณะตาม 

ความเป็นจรงิ เมือ่ไมรู่เ้ห็นความดับแหง่ชราและมรณะตามความเป็นจรงิ พงึแสวงหา 

ศาสดา เพือ่รูค้วามดับแหง่ชราและมรณะตามความเป็นจรงิ เมือ่ไมรู่เ้ห็นปฏปิทาที่ 

ใหถ้งึความดับแหง่ชราและมรณะตามความเป็นจรงิ พงึแสวงหาศาสดา เพือ่รูป้ฏปิทา 

ทีใ่หถ้งึความดับแหง่ชราและมรณะตามความเป็นจรงิ” (สตุตันตะเป็นอยา่งเดยีวกัน) 

สตัถสุตูรที ่๑ จบ 

[เนือ้ความทีล่ะไวทั้ง้หมดก็ขยายความเหมอืนอยา่งนี]้ 

 

๒-๑๑. ทตุยิสตัถสุตุตาททิสกะ 

วา่ดว้ยพระสตูร ๑๐ สตูรมทีตุยิสตัถสุตูรเป็นตน้ 

  (๒) “ภกิษุทัง้หลาย บคุคลเมือ่ไมรู่เ้ห็นชาตติามความเป็นจรงิ” ... 

         สตูรที ่๒ จบ 

  (๓) “บคุคลเมือ่ไมรู่เ้ห็นภพตามความเป็นจรงิ” ... 

         สตูรที ่๓ จบ 

  (๔) “บคุคลเมือ่ไมรู่เ้ห็นอปุาทานตามความเป็นจรงิ” ... 

         สตูรที ่๔ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๑๕๗ } 



๑๕๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๑. นทิานสงัยตุ] 

๙. อันตรเปยยาล ๒-๑๑. ทตุยิสตัถสุตุตาททิสกะ 

  (๕) “บคุคลเมือ่ไมรู่เ้ห็นตณัหาตามความเป็นจรงิ” ... 

         สตูรที ่๕ จบ 

  (๖) “บคุคลเมือ่ไมรู่เ้ห็นเวทนาตามความเป็นจรงิ” ... 

         สตูรที ่๖ จบ 

  (๗) “บคุคลเมือ่ไมรู่เ้ห็นผัสสะตามความเป็นจรงิ” ... 

         สตูรที ่๗ จบ 

  (๘) “บคุคลเมือ่ไมรู่เ้ห็นสฬายตนะตามความเป็นจรงิ” ... 

         สตูรที ่๘ จบ 

  (๙) “บคุคลเมือ่ไมรู่เ้ห็นนามรปูตามความเป็นจรงิ” ... 

         สตูรที ่๙ จบ 

  (๑๐) “บคุคลเมือ่ไมรู่เ้ห็นวญิญาณตามความเป็นจรงิ” ... 

         สตูรที ่๑๐ จบ 

  (๑๑) ภกิษุทัง้หลาย บคุคลเมือ่ไมรู่เ้ห็นสงัขารทัง้หลายตามความเป็นจรงิ พงึ 

แสวงหาศาสดา เพือ่รูส้งัขารทัง้หลายตามความเป็นจรงิ เมือ่ไมรู่เ้ห็นความเกดิแหง่ 

สงัขารตามความเป็นจรงิ พงึแสวงหาศาสดา เพือ่รูค้วามเกดิแหง่สงัขารตามความ 

เป็นจรงิ เมือ่ไมรู่เ้ห็นความดับแหง่สงัขารตามความเป็นจรงิ พงึแสวงหาศาสดา 

เพือ่รูค้วามดับแหง่สงัขารตามความเป็นจรงิ เมือ่ไมรู่เ้ห็นปฏปิทาทีใ่หถ้งึความดับ 

แหง่สงัขารตามความเป็นจรงิ พงึแสวงหาศาสดา เพือ่รูป้ฏปิทาทีใ่หถ้งึความดับแหง่ 

สงัขารตามความเป็นจรงิ” 

สตูรที ่๑๑ จบ 

[บัณฑติพงึกระท ากจิในอรยิสจั ๔ ทกุ ๆ สตูร] 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๑๕๘ } 



๑๕๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๑. นทิานสงัยตุ] 

๙. อันตรเปยยาล ๒-๑๒. ทตุยิสตัถสุตุตาททิสกะ 

 

๒-๑๒. สกิขาสตุตาทเิปยยาลเอกาทสกะ 

วา่ดว้ยพระสตูร ๑๑ สตูรทีล่ะไวม้สีกิขาสตูรเป็นตน้ 

  (๒) “ภกิษุทัง้หลาย บคุคลเมือ่ไมรู่เ้ห็นชราและมรณะตามความเป็นจรงิ 

พงึกระท าการศกึษาเพือ่รูช้ราและมรณะตามความเป็นจรงิ” 

         สตูรที ่๒ จบ 

  [เนือ้ความทีล่ะไวบ้ัณฑติพงึกระท ากจิในอรยิสจั ๔ ทกุ ๆ สตูร]  

  (๓) “บคุคลเมือ่ไมรู่ช้ราและมรณะ ฯลฯ พงึกระท าความเพยีร” ... 

         สตูรที ่๓ จบ 

  (๔) “บคุคลเมือ่ไมรู่ช้ราและมรณะ ฯลฯ พงึกระท าความพอใจ” ... 

         สตูรที ่๔ จบ 

  (๕) “บคุคลเมือ่ไมรู่ช้ราและมรณะ ฯลฯ พงึกระท าความอตุสาหะ” ... 

         สตูรที ่๕ จบ 

  (๖) “บคุคลเมือ่ไมรู่ช้ราและมรณะ ฯลฯ พงึกระท าความความเพยีรไม่ 

 ถอยกลับ” ... 

         สตูรที ่๖ จบ 

  (๗) “บคุคลเมือ่ไมรู่ช้ราและมรณะ ฯลฯ พงึกระท าความเพยีรเครือ่งเผา 

 กเิลส” ... 

         สตูรที ่๗ จบ 

  (๘) “บคุคลเมือ่ไมรู่ช้ราและมรณะ ฯลฯ พงึกระท าความเพยีรอยา่งกลา้หาญ” ... 

         สตูรที ่๘ จบ 

  (๙) “บคุคลเมือ่ไมรู่ช้ราและมรณะ ฯลฯ พงึกระท าความเพยีรตดิตอ่” ... 

         สตูรที ่๙ จบ 

  (๑๐) “บคุคลเมือ่ไมรู่ช้ราและมรณะ ฯลฯ พงึตัง้สต”ิ ... 

         สตูรที ่๑๐ จบ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๑๕๙ } 



๑๖๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๑. นทิานสงัยตุ] 

๙. อันตรเปยยาล รวมพระสตูรทีม่ใีนเปยยาล 

  (๑๑) “บคุคลเมือ่ไมรู่ช้ราและมรณะ ฯลฯ พงึด ารงสมัปชญัญะ” ... 

         สตูรที ่๑๑ จบ 

  (๑๒) “ภกิษุทัง้หลาย บคุคลเมือ่ไมรู่ช้ราและมรณะ ฯลฯ พงึกระท าความไม่ 

ประมาท” ... 

         สตูรที ่๑๒ จบ 

อนัตรเปยยาลที ่๙ จบ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนเปยยาลนี ้คอื 

     ๑. สตัถสุตูร   ๒. สกิขาสตูร 

     ๓. โยคสตูร ๔.  ฉันทสตูร 

     ๕. อสุโสฬหสิตูร ๖. อัปปฏวิานสิตูร 

     ๗. อาตัปปสตูร  ๘. วริยิสตูร 

     ๙. สาตัจจสตูร  ๑๐. สตสิตูร 

     ๑๑. สมัปชญัญสตูร  ๑๒. อัปปมาทสตูร 

พระสตูรทีม่อีนัตรเปยยาล จบ 

 

เบือ้งตน้พระสตูรม ี๑๒ สตูร รวมทัง้พระสตูรทีล่ะไวใ้นระหวา่ง 

เขา้เป็น ๑๓๒ สตูร พระผูม้พีระภาคตรัสไวแ้ลว้ดว้ย(จ านวนตามแบบ)อรยิสจั ๔ 

รวมความในพระสตูรทีล่ะไวใ้นระหวา่ง จบ 

 

นทิานสงัยตุ จบบรบิรูณ์ 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๑๖๐ } 



๑๖๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๒. อภสิมยสงัยตุ] 

๑. นขสขิาสตูร 

 

๒. อภสิมยสงัยตุ 

๑. นขสขิาสตูร 

วา่ดว้ยฝุ่ นตดิปลายเล็บ 

  [๗๔] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อารามของอนาถบณิฑกิ- 

เศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้ พระผูม้พีระภาคทรงใชป้ลายพระนขาชอ้นฝุ่ นขึน้มา 

เล็กนอ้ย แลว้รับสัง่เรยีกภกิษุทัง้หลายมาตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลาย 

จะเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร คอื ฝุ่ นเพยีงเล็กนอ้ยทีเ่ราใชป้ลายเล็บชอ้นขึน้มานีก็้ด ี

แผน่ดนิใหญน่ีก็้ด ีอยา่งไหนจะมากกวา่กัน” 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ แผน่ดนิใหญน่ีแ้หละมมีากกวา่ สว่นฝุ่ นทีพ่ระองค ์

ทรงใชป้ลายพระนขาชอ้นขึน้มามเีพยีงเล็กนอ้ย เมือ่เทยีบกับแผน่ดนิใหญแ่ลว้ ฝุ่ นที ่

พระองคใ์ชป้ลายพระนขาชอ้นขึน้มามเีพยีงเล็กนอ้ย ไมถ่งึเศษหนึง่สว่น ๑๐๐ ไมถ่งึ 

เศษหนึง่สว่น ๑,๐๐๐ ไมถ่งึเศษหนึง่สว่น ๑๐๐,๐๐๐” 

  “ภกิษุทัง้หลาย อปุมานีฉั้นใด อปุไมยก็ฉันนัน้ ความทกุขท์ีห่มดสิน้ไปของ 

บคุคลผูเ้ป็นอรยิสาวกผูถ้งึพรอ้มดว้ยทฏิฐ ิผูรู้แ้จง้ นีแ้หละมมีากกวา่ สว่นความ 

ทกุขท์ีเ่หลอืมปีระมาณนอ้ย เมือ่เทยีบกับกองทกุขท์ีห่มดสิน้ไปซึง่มใีนกอ่น ความ 

ทกุขท์ีไ่ดรั้บมากมายใน ๗ อัตภาพ มปีระมาณนอ้ยไมถ่งึเศษหนึง่สว่น ๑๐๐ ไมถ่งึ 

เศษหนึง่สว่น ๑,๐๐๐ ไมถ่งึเศษหนึง่สว่น ๑๐๐,๐๐๐ 

  การตรัสรูธ้รรมมปีระโยชนย์ิง่ใหญอ่ยา่งนี ้การไดธ้รรมจักษุมปีระโยชนย์ิง่ใหญ่ 

อยา่งนี”้ 

นขสขิาสตูรที ่๑ จบ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๑๖๑ } 



๑๖๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๒. อภสิมยสงัยตุ] 

๒. โปกขรณีสตูร 

 

๒. โปกขรณีสูตร 

วา่ดว้ยสระโบกขรณี 

  [๗๕] พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่... เขตกรงุสาวตัถ ีณ ทีนั่น้ พระผูม้ ี

พระภาค... 

  “ภกิษุทัง้หลาย เปรยีบเหมอืนสระโบกขรณียาว ๕๐ โยชน ์กวา้ง ๕๐ โยชน์ 

ลกึ ๕๐ โยชน ์มนี ้าเต็มเสมอขอบ กา(กม้)ดืม่กนิได ้บรุษุพงึใชป้ลายหญา้คาวดิน ้า 

ขึน้จากสระโบกขรณี เธอทัง้หลายจะเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร คอื น ้าทีบ่รุษุใช ้

ปลายหญา้คาวดิขึน้ก็ด ีน ้าในสระโบกขรณีก็ด ีอยา่งไหนจะมากกวา่กัน” 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ น ้าในสระโบกขรณีนีแ้หละมมีากกวา่ สว่นน ้าทีบ่รุษุใช ้

ปลายหญา้คาวดิขึน้มปีรมิาณนอ้ย เมือ่เทยีบกับน ้าในสระโบกขรณี น ้าทีบ่รุษุใช ้

ปลายหญา้คาวดิขึน้ ไมถ่งึเศษหนึง่สว่น ๑๐๐ ไมถ่งึเศษหนึง่สว่น ๑,๐๐๐ ไมถ่งึ 

เศษหนึง่สว่น ๑๐๐,๐๐๐” 

  “ภกิษุทัง้หลาย อปุมานีฉั้นใด อปุไมยก็ฉันนัน้ ความทกุขท์ีห่มดสิน้ไปของบคุคลผู ้

เป็นอรยิสาวกผูถ้งึพรอ้มดว้ยทฏิฐ ิผูรู้แ้จง้ นีแ้หละมมีากกวา่ สว่นความทกุขท์ีเ่หลอื 

มปีระมาณนอ้ย เมือ่เทยีบกับกองทกุขท์ีห่มดไปสิน้ไปซึง่มใีนกอ่น ความทกุขท์ี ่

ไดรั้บมากมายใน ๗ อัตภาพ มปีระมาณนอ้ย ไมถ่งึเศษหนึง่สว่น ๑๐๐ ไมถ่งึ 

เศษหนึง่สว่น ๑,๐๐๐ ไมถ่งึเศษหนึง่สว่น ๑๐๐,๐๐๐ 

  การตรัสรูธ้รรมมปีระโยชนย์ิง่ใหญอ่ยา่งนี ้การไดธ้รรมจักษุมปีระโยชนย์ิง่ใหญ่ 

อยา่งนี”้ 

โปกขรณีสตูรที ่๒ จบ 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๑๖๒ } 



๑๖๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๒. อภสิมยสงัยตุ] 

๔. ทตุยิสมัเภชชอทุกสตูร 

 

๓. สมัเภชชอทุกสตูร 

วา่ดว้ยแมน่ า้ไหลมาบรรจบกนั 

  [๗๖] พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่... เขตกรงุสาวตัถ ีณ ทีนั่น้ พระผูม้ ี

พระภาค... 

  “ภกิษุทัง้หลาย เปรยีบเหมอืนแมน่ ้าใหญเ่หลา่นี้ คอื คงคา ยมนุา อจริวด ี

สรภ ูมห ีไหลมาบรรจบกนั บรุษุพงึวกัน ้า ๒ หยดหรอื ๓ หยดจากแมน่ ้า 

เหลา่นัน้ เธอทัง้หลายจะเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร คอื น ้าทีบ่รุษุวกัขึน้ ๒ หยด 

หรอื ๓ หยดก็ด ีน ้าทีไ่หลมาบรรจบกันก็ด ีอยา่งไหนจะมากกวา่กัน” 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ น ้าทีไ่หลมาบรรจบกันนีแ้หละมมีากกวา่ สว่นน ้าที ่

บรุษุวกัขึน้ ๒ หยดหรอื ๓ หยดมปีรมิาณนอ้ย เมือ่เทยีบกับน ้าทีไ่หลมาบรรจบกัน 

น ้า ๒ หยดหรอื ๓ หยดทีบ่รุษุวกัขึน้มปีรมิาณนอ้ย ไมถ่งึเศษหนึง่สว่น ๑๐๐ ไมถ่งึ 

เศษหนึง่สว่น ๑,๐๐๐ ไมถ่งึเศษหนึง่สว่น ๑๐๐,๐๐๐” 

  “ภกิษุทัง้หลาย อปุมานีฉั้นใด อปุไมยก็ฉันนัน้ ฯลฯ การไดธ้รรมจักษุมปีระโยชน์ 

ยิง่ใหญอ่ยา่งนี”้ 

สมัเภชชอทุกสตูรที ่๓ จบ 

 

๔. ทตุยิสมัเภชชอทุกสูตร 

วา่ดว้ยแมน่ า้ทีไ่หลมาบรรจบกนั สตูรที ่๒ 

  [๗๗] พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่... เขตกรงุสาวตัถ ีณ ทีนั่น้ พระผูม้พีระภาค... 

  “ภกิษุทัง้หลาย เปรยีบเหมอืนแมน่ ้าใหญเ่หลา่นี้ คอื คงคา ยมนุา อจริวด ี

สรภ ูมห ีไหลมาบรรจบกนั น ้านัน้พงึเหอืดแหง้ เหลอือยู ่๒ หยดหรอื ๓ หยด 

เธอทัง้หลายจะเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร คอืน ้าทีไ่หลมาบรรจบกันทีเ่หอืดแหง้ไป 

ก็ด ีหรอื น ้า ๒ หยดหรอื ๓ หยดทีเ่หลอือยูก็่ด ีอยา่งไหนจะมากกวา่กัน” 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๑๖๓ } 



๑๖๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๒. อภสิมยสงัยตุ] 

๕. ปฐวสีตูร 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ น ้าทีไ่หลมาบรรจบกันซึง่เหอืดแหง้ไปนีแ้หละมากกวา่ 

สว่นน ้า ๒ หยดหรอื ๓ หยดทีเ่หลอือยูม่ปีรมิาณนอ้ย เมือ่เทยีบกับน ้าทีไ่หลมา 

บรรจบกันทีเ่หอืดแหง้ไป น ้า ๒ หยดหรอื ๓ หยดทีเ่หลอือยูม่ปีรมิาณนอ้ย ไมถ่งึ 

เศษหนึง่สว่น ๑๐๐ ไมถ่งึเศษหนึง่สว่น ๑,๐๐๐ ไมถ่งึเศษหนึง่สว่น ๑๐๐,๐๐๐” 

  “ภกิษุทัง้หลาย อปุมานีฉั้นใด อปุไมยก็ฉันนัน้ ฯลฯ การไดธ้รรมจักษุมปีระโยชน์ 

ยิง่ใหญอ่ยา่งนี”้ 

ทตุยิสมัเภชชอทุกสตูรที ่๔ จบ 

 

๕. ปฐวสีตูร 

วา่ดว้ยแผน่ดนิ 

  [๗๘] พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่... เขตกรงุสาวตัถ ีณ ทีนั่น้ พระผูม้พีระภาค ... 

  “ภกิษุทัง้หลาย เปรยีบเหมอืนบรุษุวางกอ้นดนิเหนียวเทา่เมล็ดกระเบา ๗ กอ้น 

ไวบ้นแผน่ดนิใหญ ่เธอทัง้หลายจะเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร คอื กอ้นดนิเหนยีว 

เทา่เมล็ดกระเบา ๗ กอ้นทีบ่รุษุวางไวก็้ด ีแผน่ดนิใหญก็่ด ีอยา่งไหนจะมากกวา่กัน” 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ แผน่ดนิใหญน่ีแ้หละมมีากกวา่ สว่นกอ้นดนิเหนยีวเทา่ 

เมล็ดกระเบา ๗ กอ้น ทีบ่รุษุวางไวม้จี านวนนอ้ย เมือ่เทยีบกับแผน่ดนิใหญ ่กอ้นดนิ 

เหนยีวทีบ่รุษุวางไวม้จี านวนนอ้ย ไมถ่งึเศษหนึง่สว่น ๑๐๐ ไมถ่งึเศษหนึง่สว่น ๑,๐๐๐ 

ไมถ่งึเศษหนึง่สว่น ๑๐๐,๐๐๐” 

  “ภกิษุทัง้หลาย อปุมานีฉั้นใด อปุไมยก็ฉันนัน้ ฯลฯ การไดธ้รรมจักษุม ี

ประโยชนย์ิง่ใหญอ่ยา่งนี”้ 

ปฐวสีตูรที ่๕ จบ 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๑๖๔ } 



๑๖๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๒. อภสิมยสงัยตุ] 

๗. สมทุทสตูร 

 

๖. ทตุยิปฐวสีูตร 

วา่ดว้ยแผน่ดนิ สตูรที ่๒ 

  [๗๙] พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่... เขตกรงุสาวตัถ ีณ ทีนั่น้ พระผูม้พีระภาค ... 

  “ภกิษุทัง้หลาย เปรยีบเหมอืนแผน่ดนิใหญ ่พงึหมดสิน้ไป เหลอืกอ้นดนิ 

เหนยีวเทา่เมล็ดกระเบา ๗ กอ้น เธอทัง้หลายจะเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร คอื 

แผน่ดนิใหญท่ีห่มดสิน้ไปก็ด ีกอ้นดนิเหนยีวเทา่เมล็ดกระเบา ๗ กอ้นทีเ่หลอือยูก็่ด ี

อยา่งไหนจะมากกวา่กัน” 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ แผน่ดนิใหญท่ีห่มดสิน้ไปนีแ้หละมมีากกวา่ สว่นกอ้น 

ดนิเหนยีวเทา่เมล็ดกระเบา ๗ กอ้นทีเ่หลอือยูม่จี านวนนอ้ย เมือ่เทยีบกับแผน่ดนิ 

ใหญท่ีห่มดสิน้ไป กอ้นดนิเหนยีวเทา่เมล็ดกระเบา ๗ กอ้นทีเ่หลอือยูม่จี านวนนอ้ย 

ไมถ่งึเศษหนึง่สว่น ๑๐๐ ไมถ่งึเศษหนึง่สว่น ๑,๐๐๐ ไมถ่งึเศษหนึง่สว่น ๑๐๐,๐๐๐” 

  “ภกิษุทัง้หลาย อปุมานีฉั้นใด อปุไมยก็ฉันนัน้ ฯลฯ การไดธ้รรมจักษุม ี

ประโยชนย์ิง่ใหญอ่ยา่งนี”้ 

ทตุยิปฐวสีตูรที ่๖ จบ 

 

๗. สมทุทสตูร 

วา่ดว้ยสมทุร 

  [๘๐] พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่... เขตกรงุสาวตัถ ีณ ทีนั่น้ พระผูม้พีระภาค... 

  “ภกิษุทัง้หลาย เปรยีบเหมอืนบรุษุพงึวกัน ้า ๒ หยดหรอื ๓ หยดขึน้จาก 

มหาสมทุร เธอทัง้หลายจะเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร คอื น ้าทีบ่รุษุวกัขึน้ ๒ หยด 

หรอื ๓ หยดก็ด ีน ้าในมหาสมทุรก็ด ีอยา่งไหนจะมากกวา่กัน” 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ น ้าในมหาสมทุรนีแ้หละมมีากกวา่ สว่นน ้าทีบ่รุษุ 

วกัขึน้ ๒ หยดหรอื ๓ หยดมปีรมิาณนอ้ย เมือ่เทยีบกับน ้าในมหาสมทุร น ้าทีบ่รุษุ 

วกัขึน้ ๒ หยดหรอื ๓ หยด ไมถ่งึเศษหนึง่สว่น ๑๐๐ ไมถ่งึเศษหนึง่สว่น ๑,๐๐๐ 

ไมถ่งึเศษหนึง่สว่น ๑๐๐,๐๐๐” 

  “ภกิษุทัง้หลาย อปุมานีฉั้นใด อปุไมยก็ฉันนัน้ ฯลฯ การไดธ้รรมจักษุม ี

ประโยชนย์ิง่ใหญอ่ยา่งนี”้ 

สมทุทสตูรที ่๗ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๑๖๕ } 



๑๖๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๒. อภสิมยสงัยตุ] 

๙. ปัพพตสตูร 

 

๘. ทตุยิสมทุทสตูร 

วา่ดว้ยสมทุร สตูรที ่๒ 

  [๘๑] พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่... เขตกรงุสาวตัถ ีณ ทีนั่น้ พระผูม้พีระภาค... 

  “ภกิษุทัง้หลาย เปรยีบเหมอืนน ้าในมหาสมทุรพงึเหอืดแหง้ไป เหลอืน ้าอยู ่

๒ หยดหรอื ๓ หยด เธอทัง้หลายจะเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร คอื น ้าในมหาสมทุร 

ทีเ่หอืดแหง้ไปก็ด ีน ้า ๒ หยดหรอื ๓ หยดทีเ่หลอือยูก็่ด ีอยา่งไหนจะมากกวา่กัน” 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ น ้าในมหาสมทุรทีเ่หอืดแหง้ไปนีแ้หละมมีากกวา่ 

สว่นน ้า ๒ หยดหรอื ๓ หยดทีเ่หลอือยูม่ปีรมิาณนอ้ย เมือ่เทยีบกับน ้าในมหาสมทุร 

ทีเ่หอืดแหง้ไป น ้า ๒ หยดหรอื ๓ หยดทีเ่หลอือยูม่ปีรมิาณนอ้ย ไมถ่งึเศษหนึง่ 

สว่น ๑๐๐ ไมถ่งึเศษหนึง่สว่น ๑,๐๐๐ ไมถ่งึเศษหนึง่สว่น ๑๐๐,๐๐๐” 

  “ภกิษุทัง้หลาย อปุมานีฉั้นใด อปุไมยก็ฉันนัน้ ฯลฯ การไดธ้รรมจักษุม ี

ประโยชนย์ิง่ใหญอ่ยา่งนี”้ 

ทตุยิสมทุทสตูรที ่๘ จบ 

 

๙. ปพัพตสตูร 

วา่ดว้ยภเูขา 

  [๘๒] พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่... เขตกรงุสาวตัถ ีณ ทีนั่น้ พระผูม้พีระภาค... 

  “ภกิษุทัง้หลาย เปรยีบเหมอืนบรุษุพงึวางกอ้นหนิเทา่เมล็ดพันธุผ์ักกาด ๗ กอ้น 

ไวบ้นขนุเขาหมิพานต ์เธอทัง้หลายจะเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร คอื กอ้นหนิเทา่ 

เมล็ดพันธุผ์ักกาด ๗ กอ้น ทีบ่รุษุวางไวก็้ด ีขนุเขาหมิพานตก็์ด ีอยา่งไหนจะมาก 

กวา่กัน” 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขนุเขาหมิพานตน์ีแ้หละมมีากกวา่ สว่นกอ้นหนิเทา่ 

เมล็ดพันธุผ์ักกาด ๗ กอ้นทีบ่รุษุวางไวม้จี านวนนอ้ย เมือ่เทยีบกับขนุเขาหมิพานต ์

กอ้นหนิเทา่เมล็ดพันธุผ์ักกาด ๗ กอ้นทีบ่รุษุวางไวม้จี านวนนอ้ย ไมถ่งึเศษหนึง่ 

สว่น ๑๐๐ ไมถ่งึเศษหนึง่สว่น ๑,๐๐๐ ไมถ่งึเศษหนึง่สว่น ๑๐๐,๐๐๐” 

  “ภกิษุทัง้หลาย อปุมานีฉั้นใด อปุไมยก็ฉันนัน้ ฯลฯ การไดธ้รรมจักษุม ี

ประโยชนย์ิง่ใหญอ่ยา่งนี”้ 

ปพัพตสตูรที ่๙ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๑๖๖ } 



๑๖๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๒. อภสิมยสงัยตุ] 

๑๐. ทตุยิปัพพตสตูร 

 

๑๐. ทตุยิปพัพตสูตร 

วา่ดว้ยภเูขา สตูรที ่๒ 

  [๘๓] พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่... เขตกรงุสาวตัถ ีณ ทีนั่น้ พระผูม้ ี

พระภาค ... 

  “ภกิษุทัง้หลาย เปรยีบเหมอืนขนุเขาหมิพานตท์ีท่ลายกระจัดกระจายไป เหลอื 

กอ้นหนิเทา่เมล็ดพันธุผ์ักกาดอยู ่๗ กอ้น เธอทัง้หลายจะเขา้ใจความขอ้นัน้วา่ 

อยา่งไร คอื ขนุเขาหมิพานตท์ีท่ลายกระจัดกระจายไปก็ด ีกอ้นหนิเทา่เมล็ดพันธุ ์

ผักกาด ๗ กอ้นทีเ่หลอือยูก็่ด ีอยา่งไหนจะมากกวา่กัน” 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขนุเขาหมิพานตท์ีท่ลายกระจัดกระจายไปนีแ้หละม ี

มากกวา่ สว่นกอ้นหนิเทา่เมล็ดพันธุผั์กกาด ๗ กอ้นทีเ่หลอือยูม่จี านวนนอ้ย 

เมือ่เทยีบกันกับขนุเขาหมิพานตท์ีท่ลายกระจัดกระจายไป กอ้นหนิเทา่เมล็ดพันธุ ์

ผักกาด ๗ กอ้นทีเ่หลอือยูม่จี านวนนอ้ย ไมถ่งึเศษหนึง่สว่น ๑๐๐ ไมถ่งึเศษหนึง่ 

สว่น ๑,๐๐๐ ไมถ่งึเศษหนึง่สว่น ๑๐๐,๐๐๐” 

  “ภกิษุทัง้หลาย อปุมานีฉั้นใด อปุไมยก็ฉันนัน้ ความทกุขท์ีห่มดสิน้ไปของ 

บคุคลผูเ้ป็นอรยิสาวกผูถ้งึพรอ้มดว้ยทฏิฐ ิผูรู้แ้จง้นีแ้หละมมีากกวา่ สว่นความทกุข ์

ทีเ่หลอืมปีระมาณนอ้ย เมือ่เทยีบกับกองทกุขท์ีห่มดสิน้ไปซึง่มใีนกอ่น ความทกุข ์

ทีไ่ดรั้บมากมายใน ๗ อัตภาพมปีระมาณนอ้ย ไมถ่งึเศษหนึง่สว่น ๑๐๐ ไมถ่งึ 

เศษหนึง่สว่น ๑,๐๐๐ ไมถ่งึเศษหนึง่สว่น ๑๐๐,๐๐๐ 

  การตรัสรูธ้รรมมปีระโยชนย์ิง่ใหญอ่ยา่งนี ้การไดธ้รรมจักษุมปีระโยชนย์ิง่ใหญ่ 

อยา่งนี”้ 

ทตุยิปพัพตสตูรที ่๑๐ จบ 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๑๖๗ } 



๑๖๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๒. อภสิมยสงัยตุ] 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

 

๑๑. ตตยิปพัพตสตูร 

วา่ดว้ยภเูขา สตูรที ่๓ 

  [๘๔] พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่... เขตกรงุสาวตัถ ีณ ทีนั่น้ พระผูม้พีระภาค... 

  “ภกิษุทัง้หลาย เปรยีบเหมอืนบรุษุวางกอ้นหนิเทา่เมล็ดถ่ัวเขยีว ๗ กอ้น 

ไวบ้นขนุเขาสเินรุ เธอทัง้หลายจะเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร คอื กอ้นหนิเทา่เมล็ด 

ถ่ัวเขยีว ๗ กอ้นทีบ่รุษุวางไวก็้ด ีขนุเขาสเินรก็ุด ีอยา่งไหนจะมากกวา่กัน” 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขนุเขาสเินรนุี้แหละมมีากกวา่ สว่นกอ้นหนิเทา่เมล็ด 

ถ่ัวเขยีว ๗ กอ้นทีบ่รุษุวางไวม้จี านวนนอ้ย เมือ่เทยีบกับขนุเขาสเินร ุกอ้นหนิ 

เทา่เมล็ดถ่ัวเขยีว ๗ กอ้นทีบ่รุษุวางไว ้ไมถ่งึเศษหนึง่สว่น ๑๐๐ ไมถ่งึเศษหนึง่ 

สว่น ๑,๐๐๐ ไมถ่งึเศษหนึง่สว่น ๑๐๐,๐๐๐” 

  “ภกิษุทัง้หลาย อปุมานีฉั้นใด อปุไมยก็ฉันนัน้ เมือ่เทยีบกับการบรรลุ๑ ของบคุคล 

ผูเ้ป็นอรยิสาวกผูถ้งึพรอ้มดว้ยทฏิฐ ิการบรรลคุณุวเิศษของอัญเดยีรถยี ์สมณพราหมณ์ 

และปรพิาชกทัง้หลาย มปีรมิาณนอ้ย ไมถ่งึเศษหนึง่สว่น ๑๐๐ ไมถ่งึเศษหนึง่ 

สว่น ๑,๐๐๐ ไมถ่งึเศษหนึง่สว่น ๑๐๐,๐๐๐ 

  บคุคลผูถ้งึพรอ้มดว้ยทฏิฐ ิมกีารบรรลยุิง่ใหญอ่ยา่งนี ้มอีภญิญายิง่ใหญอ่ยา่งนี้” 

ตตยิปพัพตสตูรที ่๑๑ จบ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

     ๑. นขสขิาสตูร  ๒. โปกขรณีสตูร 

     ๓. สมัเภชชอทุกสตูร  ๔. ทตุยิสมัเภชชอทุกสตูร 

     ๕. ปฐวสีตูร   ๖. ทตุยิปฐวสีตูร 

     ๗. สมทุทสตูร  ๘. ทตุยิสมทุทสตูร 

     ๙. ปัพพตสตูร  ๑๐. ทตุยิปัพพตสตูร 

     ๑๑. ตตยิปัพพตสตูร 

อภสิมยสงัยตุ จบบรบิรูณ์ 

 
เชงิอรรถ : 

๑ การบรรล ุในทีน่ีห้มายถงึการบรรลปุฐมมรรค กลา่วคอื โสดาปัตตมิรรคน่ันเอง (ส .น.ิอ. ๒/๘๔/๑๔๗) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๑๖๘ } 



๑๖๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๓.ธาตสุงัยตุ] 

๑. นานัตตวรรค ๑. ธาตนุานัตตสตูร 

 

๓. ธาตสุงัยตุ 

 

๑. นานตัตวรรค 

หมวดวา่ดว้ยความตา่ง 

 

๑. ธาตนุานตัตสตูร 

วา่ดว้ยความตา่งแหง่ธาต ุ

  [๘๕] พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่... เขตกรงุสาวตัถ ี

  “ภกิษุทัง้หลาย เราจักแสดงความตา่งแหง่ธาตแุกเ่ธอทัง้หลาย เธอทัง้หลาย 

จงฟัง จงใสใ่จใหด้ ีเราจักกลา่ว” ภกิษุเหลา่นัน้ทลูรับสนองพระด ารัสแลว้ พระผูม้ ี

พระภาคจงึไดต้รัสเรือ่งนีว้า่ 

  “ความตา่งแหง่ธาต ุเป็นอยา่งไร 

  คอื จักขธุาต ุ(ธาตคุอืจักขปุสาท) รปูธาต ุ(ธาตคุอืรปูารมณ์) จักขวุญิญาณธาต ุ

(ธาตคุอืจักขวุญิญาณ) 

  โสตธาต ุ(ธาตคุอืโสตปสาท) สทัทธาต ุ(ธาตคุอืสทัทารมณ์) โสตวญิญาณธาต ุ

(ธาตคุอืโสตวญิญาณ) 

  ฆานธาต ุ(ธาตคุอืฆานปสาท) คันธธาต ุ(ธาตคุอืคันธารมณ์) ฆานวญิญาณธาตุ 

(ธาตคุอืฆานวญิญาณ) 

  ชวิหาธาต ุ(ธาตคุอืชวิหาปสาท) รสธาต ุ(ธาตคุอืรสารมณ์) ชวิหาวญิญาณธาต ุ

(ธาตคุอืชวิหาวญิญาณ) 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๑๖๙ } 



๑๗๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๓. ธาตสุงัยตุ] 

๑. นานัตตวรรค ๒. ผัสสนานัตตสตูร 

  กายธาต ุ(ธาตคุอืกายปสาท) โผฏฐัพพธาต ุ(ธาตคุอืโผฏฐัพพารมณ์) กาย- 

วญิญาณธาต ุ(ธาตคุอืกายวญิญาณ) 

  มโนธาต ุ(ธาตคุอืมโน) ธัมมธาต ุ(ธาตคุอืธรรมารมณ์) มโนวญิญาณธาตุ 

(ธาตคุอืมโนวญิญาณ) 

  ภกิษุทัง้หลาย นีเ้ราเรยีกวา่ ‘ความตา่งแหง่ธาต”ุ 

ธาตนุานตัตสตูรที ่๑ จบ 

 

๒. ผสัสนานตัตสูตร 

วา่ดว้ยความตา่งแหง่ผสัสะ 

  [๘๖] พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่... เขตกรงุสาวตัถ ีณ ทีนั่น้ พระผูม้พีระภาค... 

  “ภกิษุทัง้หลาย ความตา่งแหง่ผัสสะเกดิขึน้เพราะอาศัยความตา่งแหง่ธาต ุ

  ความตา่งแหง่ธาต ุเป็นอยา่งไร 

  คอื จักขธุาต ุโสตธาต ุฆานธาต ุชวิหาธาต ุกายธาต ุมโนธาต ุ

  นีเ้ราเรยีกวา่ ความตา่งแหง่ธาต ุ

  ความตา่งแหง่ผสัสะเกดิข ึน้เพราะอาศยัความตา่งแหง่ธาต ุเป็นอยา่งไร 

  คอื จักขสุมัผัสเกดิขึน้เพราะอาศัยจักขธุาต ุ... 

  ... เพราะอาศัยโสตธาต ุ

  ... เพราะอาศัยฆานธาต ุ

  ... เพราะอาศัยชวิหาธาต ุ

  ... เพราะอาศัยกายธาต ุ

  มโนสมัผัสเกดิขึน้เพราะอาศัยมโนธาต ุ

  ภกิษุทัง้หลาย ความตา่งแหง่ผัสสะเกดิขึน้เพราะอาศัยความตา่งแหง่ธาตเุป็น 

อยา่งนี”้ 

ผสัสนานตัตสตูรที ่๒ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๑๗๐ } 



๑๗๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๓. ธาตสุงัยตุ] 

๑. นานัตตวรรค ๔. เวทนานานัตตสตูร 

 

๓. โนผสัสนานตัตสตูร 

วา่ดว้ยธาตทุีไ่มอ่าศยัความตา่งแหง่ผสัสะ 

  [๘๗] พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่... เขตกรงุสาวตัถ ีณ ทีนั่น้ พระผูม้พีระภาค... 

  “ภกิษุทัง้หลาย ความตา่งแหง่ผัสสะเกดิขึน้เพราะอาศัยความตา่งแหง่ธาต ุ

ความตา่งแหง่ธาตไุมเ่กดิขึน้เพราะอาศัยความตา่งแหง่ผัสสะ 

  ความตา่งแหง่ธาต ุเป็นอยา่งไร 

  คอื จักขธุาต ุฯลฯ มโนธาต ุ

  นีเ้ราเรยีกวา่ ความตา่งแหง่ธาต ุ

  ความตา่งแหง่ผสัสะเกดิข ึน้เพราะอาศยัความตา่งแหง่ธาต ุความตา่งแหง่ 

ธาตไุมเ่กดิข ึน้เพราะอาศยัความตา่งแหง่ผสัสะ เป็นอยา่งไร 

  คอื จักขสุมัผัสเกดิขึน้เพราะอาศัยจักขธุาต ุจักขธุาตไุมเ่กดิขึน้เพราะอาศัย 

จักขสุมัผัส ฯลฯ มโนสมัผัสเกดิขึน้เพราะอาศัยมโนธาต ุมโนธาตไุมเ่กดิขึน้เพราะ 

อาศัยมโนสมัผัส 

  ภกิษุทัง้หลาย ความตา่งแหง่ผัสสะเกดิขึน้เพราะอาศัยความตา่งแหง่ธาต ุ

ความตา่งแหง่ธาตไุมเ่กดิขึน้เพราะอาศัยความตา่งแหง่ผัสสะ เป็นอยา่งนี”้ 

โนผสัสนานตัตสตูรที ่๓ จบ 

 

๔. เวทนานานตัตสตูร 

วา่ดว้ยความตา่งแหง่เวทนา 

  [๘๘] พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่... เขตกรงุสาวตัถ ีณ ทีนั่น้ พระผูม้พีระภาค... 

  “ภกิษุทัง้หลาย ความตา่งแหง่ผัสสะเกดิขึน้เพราะอาศัยความตา่งแหง่ธาต ุ

ความตา่งแหง่เวทนาเกดิขึน้เพราะอาศัยความตา่งแหง่ผัสสะ 

  ความตา่งแหง่ธาต ุเป็นอยา่งไร 

  คอื จักขธุาต ุฯลฯ มโนธาต ุ

  นีเ้ราเรยีกวา่ ความตา่งแหง่ธาต ุ

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๑๗๑ } 



๑๗๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๓. ธาตสุงัยตุ] 

๑. นานัตตวรรค ๕. ทตุยิเวทนานานัตตสตูร 

  ความตา่งแหง่ผสัสะเกดิข ึน้เพราะอาศยัความตา่งแหง่ธาต ุความตา่งแหง่ 

เวทนาเกดิข ึน้เพราะอาศยัความตา่งแหง่ผสัสะ เป็นอยา่งไร 

  คอื จักขสุมัผัสเกดิขึน้เพราะอาศัยจักขธุาต ุจักขสุมัผัสสชาเวทนาเกดิขึน้เพราะ 

อาศัยจักขสุมัผัส ฯลฯ 

  มโนสมัผัสเกดิขึน้เพราะอาศัยมโนธาต ุมโนสมัผัสสชาเวทนาเกดิขึน้เพราะอาศัย 

มโนสมัผัส 

  ภกิษุทัง้หลาย ความตา่งแหง่ผัสสะเกดิขึน้เพราะอาศัยความตา่งแหง่ธาต ุ

ความตา่งแหง่เวทนาเกดิขึน้เพราะอาศัยความตา่งแหง่ผัสสะ เป็นอยา่งนี”้ 

เวทนานานตัตสตูรที ่๔ จบ 

 

๕. ทตุยิเวทนานานตัตสตูร 

วา่ดว้ยความตา่งแหง่เวทนา สตูรที ่๒ 

  [๘๙] พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่... เขตกรงุสาวตัถ ีณ ทีนั่น้ พระผูม้พีระภาค... 

  “ภกิษุทัง้หลาย ความตา่งแหง่ผัสสะเกดิขึน้เพราะอาศัยความตา่งแหง่ธาต ุ

ความตา่งแหง่เวทนาเกดิขึน้เพราะอาศัยความตา่งแหง่ผัสสะ ความตา่งแหง่ผัสสะ 

ไมเ่กดิขึน้เพราะอาศัยความตา่งแหง่เวทนา ความตา่งแหง่ธาตไุมเ่กดิขึน้เพราะอาศัย 

ความตา่งแหง่ผัสสะ 

  ความตา่งแหง่ธาต ุเป็นอยา่งไร 

  คอื จักขธุาต ุฯลฯ มโนธาต ุ

  นีเ้ราเรยีกวา่ ความตา่งแหง่ธาต ุ

  ความตา่งแหง่ผสัสะเกดิข ึน้เพราะอาศยัความตา่งแหง่ธาต ุความตา่ง 

แหง่เวทนาเกดิข ึน้เพราะอาศยัความตา่งแหง่ผสัสะ ความตา่งแหง่ผสัสะไมเ่กดิข ึน้ 

เพราะอาศยัความตา่งแหง่เวทนา ความตา่งแหง่ธาตไุมเ่กดิข ึน้เพราะอาศยั 

ความตา่งแหง่ผสัสะ เป็นอยา่งไร 

  คอื จักขสุมัผัสเกดิขึน้เพราะอาศัยจักขธุาต ุจักขสุมัผัสสชาเวทนาเกดิขึน้เพราะ 

อาศัยจักขสุมัผัส จักขสุมัผัสไมเ่กดิขึน้เพราะอาศัยจักขสุมัผัสสชาเวทนา จักขธุาตไุม ่

เกดิขึน้เพราะอาศัยจักขสุมัผัส ฯลฯ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๑๗๒ } 



๑๗๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๓. ธาตสุงัยตุ] 

๑. นานัตตวรรค ๗. สญัญานานัตตสตูร 

  มโนสมัผัสเกดิขึน้เพราะอาศัยมโนธาต ุมโนสมัผัสสชาเวทนาเกดิขึน้เพราะอาศัย 

มโนสมัผัส มโนสมัผัสไมเ่กดิขึน้เพราะอาศัยมโนสมัผัสสชาเวทนา มโนธาตไุมเ่กดิขึน้ 

เพราะอาศัยมโนสมัผัส 

  ภกิษุทัง้หลาย ความตา่งแหง่ผัสสะเกดิขึน้เพราะอาศัยความตา่งแหง่ธาต ุ

ความตา่งแหง่เวทนาเกดิขึน้เพราะอาศัยความตา่งแหง่ผัสสะ ความตา่งแหง่ผัสสะไม ่

เกดิขึน้เพราะอาศัยความตา่งแหง่เวทนา ความตา่งแหง่ธาตไุมเ่กดิขึน้เพราะอาศัย 

ความตา่งแหง่ผัสสะ เป็นอยา่งนี”้ 

ทตุยิเวทนานานตัตสตูรที ่๕ จบ 

 

๖. พาหริธาตนุานตัตสูตร 

วา่ดว้ยความตา่งแหง่ธาตภุายนอก 

  [๙๐] พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่... เขตกรงุสาวตัถ ีณ ทีนั่น้ พระผูม้พีระภาค... 

“ภกิษุทัง้หลาย เราจักแสดงความตา่งแหง่ธาตแุกเ่ธอทัง้หลาย เธอทัง้หลาย 

จงฟัง ... 

  ความตา่งแหง่ธาต ุเป็นอยา่งไร 

  คอื รปูธาต ุสทัทธาต ุคันธธาต ุรสธาต ุโผฏฐัพพธาต ุธัมมธาต ุ

  ภกิษุทัง้หลาย นีเ้ราเรยีกวา่ ความตา่งแหง่ธาต”ุ 

พาหริธาตนุานตัตสตูรที ่๖ จบ 

 

๗. สญัญานานตัตสตูร 

วา่ดว้ยความตา่งแหง่สญัญา 

  [๙๑] พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่... เขตกรงุสาวตัถ ีณ ทีนั่น้ พระผูม้พีระภาค... 

  “ภกิษุทัง้หลาย ความตา่งแหง่สญัญา(ความจ าได)้เกดิขึน้เพราะอาศัยความตา่ง 

แหง่ธาต ุความตา่งแหง่สังกัปปะ(ความด าร)ิเกดิขึน้เพราะอาศัยความตา่งแหง่ 

สญัญา ความตา่งแหง่ฉันทะ(ความพอใจ)เกดิขึน้เพราะอาศัยความตา่งแหง่สังกัปปะ 

ความตา่งแหง่ปรฬิาหะ(ความเร่ารอ้น)เกดิขึน้เพราะอาศัยความตา่งแหง่ฉันทะ ความตา่ง 

แหง่ปรเิยสนา(การแสวงหา)เกดิขึน้เพราะอาศัยความตา่งแหง่ปรฬิาหะ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๑๗๓ } 



๑๗๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๓. ธาตสุงัยตุ] 

๑. นานัตตวรรค ๗. สญัญานานัตตสตูร 

  ความตา่งแหง่ธาต ุเป็นอยา่งไร 

  คอื รปูธาต ุฯลฯ ธัมมธาต ุ

  นีเ้ราเรยีกวา่ ความตา่งแหง่ธาต ุ

  ความตา่งแหง่สญัญาเกดิข ึน้เพราะอาศยัความตา่งแหง่ธาต ุความตา่งแหง่ 

สงักปัปะเกดิข ึน้เพราะอาศยัความตา่งแหง่สญัญา ความตา่งแหง่ฉนัทะ เกดิข ึน้ 

เพราะอาศยัความตา่งแหง่สงักปัปะ ความตา่งแหง่ปรฬิาหะเกดิข ึน้ เพราะอาศยั 

ความตา่งแหง่ฉนัทะ ความตา่งแหง่ปรเิยสนาเกดิข ึน้เพราะอาศยัความตา่งแหง่ 

ปรฬิาหะ เป็นอยา่งไร 

  รปูสญัญา๑เกดิขึน้เพราะอาศัยรปูธาต ุรปูสงักัปปะ๒เกดิขึน้เพราะอาศัยรปูสญัญา 

รปูฉันทะ๓เกดิขึน้เพราะอาศัยรปูสงักัปปะ รปูปรฬิาหะ๔เกดิขึน้เพราะอาศัยรปูฉันทะ 

รปูปรเิยสนา๕เกดิขึน้เพราะอาศัยรปูปรฬิาหะ ฯลฯ 

  ธัมมสญัญาเกดิขึน้เพราะอาศัยธัมมธาต ุธัมมสงักัปปะเกดิขึน้เพราะอาศัย 

ธัมมสญัญา ธัมมฉันทะเกดิขึน้เพราะอาศัยธัมมสงักปัปะ ธัมมปรฬิาหะเกดิขึน้ 

เพราะอาศัยธัมมฉันทะ ธมัมปรเิยสนาเกดิขึน้เพราะอาศัยธัมมปรฬิาหะ 

  ภกิษุทัง้หลาย ความตา่งแหง่สญัญาเกดิขึน้เพราะอาศัยความตา่งแหง่ธาต ุ

ความตา่งแหง่สงักัปปะเกดิขึน้เพราะอาศัยความตา่งแหง่สญัญา ความตา่งแหง่ฉันทะ 

เกดิขึน้เพราะอาศัยความตา่งแหง่สงักัปปะ ความตา่งแหง่ปรฬิาหะเกดิขึน้เพราะ 

อาศัยความตา่งแหง่ฉันทะ ความตา่งแหง่ปรเิยสนาเกดิขึน้เพราะอาศัยความตา่งแหง่ 

ปรฬิาหะเป็นอยา่งนี้” 

สญัญานานตัตสตูรที ่๗ จบ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ รปูสญัญา คอืสัญญาทีป่ระกอบดว้ยจักขวุญิญาณ (ส .น.ิอ. ๒/๙๑/๑๔๙) 

๒ รปูสงักปัปะ คอืความด ารทิีป่ระกอบดว้ยจติ ๓ ดวง มสีัมปฏจิฉนจติ (จติทีรั่บรูอ้ารมณ์) เป็นตน้ 

   (ส .น.ิอ. ๒/๙๑/๑๔๙) 

๓ รปูฉนัทะ คอืความพอใจในรปูทัง้หลาย (ส .น.ิอ. ๒/๙๑/๑๔๙) 

๔ รปูปรฬิาหะ คอืความเรา่รอ้น เพราะเผาผลาญรปูทัง้หลาย (ส .น.ิอ. ๒/๙๑/๑๔๙) 

๕ รปูปรเิยสนา คอืการแสวงหารปูทีเ่คยเห็นเคยคบ (ส .น.ิอ. ๒/๙๑/๑๔๙) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๑๗๔ } 



๑๗๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๓. ธาตสุงัยตุ] 

๑. นานัตตวรรค ๘. โนปรเิยสนานานัตตสตูร 

 

๘. โนปรเิยสนานานตัตสตูร 

วา่ดว้ยธาตทุีไ่มอ่าศยัความตา่งแหง่ปรเิยสนา 

  [๙๒] พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่... เขตกรงุสาวตัถ ีณ ทีนั่น้ พระผูม้พีระภาค ... 

  “ภกิษุทัง้หลาย ความตา่งแหง่สญัญาเกดิขึน้เพราะอาศัยความตา่งแหง่ธาต ุ

ความตา่งแหง่สงักัปปะเกดิขึน้เพราะอาศัยความตา่งแหง่สญัญา ฯลฯ 

  ความตา่งแหง่ปรเิยสนา ... 

  ความตา่งแหง่ปรฬิาหะไมเ่กดิขึน้เพราะอาศัยความตา่งแหง่ปรเิยสนา ความตา่ง 

แหง่ฉันทะไมเ่กดิขึน้เพราะอาศัยความตา่งแหง่ปรฬิาหะ ความตา่งแหง่สงักัปปะไม ่

เกดิขึน้เพราะอาศัยความตา่งแหง่ฉันทะ ความตา่งแหง่สญัญาไมเ่กดิขึน้เพราะอาศัย 

ความตา่งแหง่สงักัปปะ ความตา่งแหง่ธาตไุมเ่กดิขึน้เพราะอาศัยความตา่งแหง่สญัญา 

  ความตา่งแหง่ธาต ุเป็นอยา่งไร 

  คอื รปูธาต ุฯลฯ ธัมมธาต ุ

  นีเ้ราเรยีกวา่ ความตา่งแหง่ธาต ุ

  ความตา่งแหง่สญัญาเกดิขึน้เพราะอาศัยความตา่งแหง่ธาต ุความตา่งแหง่สังกัปปะ 

เกดิขึน้เพราะอาศัยความตา่งแหง่สญัญา ฯลฯ 

  ความตา่งแหง่ปรเิยสนา ... 

  ความตา่งแหง่ปรฬิาหะไมเ่กดิข ึน้เพราะอาศยัความตา่งแหง่ปรเิยสนา 

ความตา่งแหง่ฉนัทะไมเ่กดิข ึน้เพราะอาศยัความตา่งแหง่ปรฬิาหะ ความตา่งแหง่ 

สงักปัปะไมเ่กดิข ึน้เพราะอาศยัความตา่งแหง่ฉนัทะ ความตา่งแหง่สญัญาไม ่

เกดิข ึน้เพราะอาศยัความตา่งแหง่สงักปัปะ ความตา่งแหง่ธาตไุมเ่กดิข ึน้เพราะ 

อาศยัความตา่งแหง่สญัญา เป็นอยา่งไร 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๑๗๕ } 



๑๗๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๓. ธาตสุงัยตุ] 

๑. นานัตตวรรค ๙. พาหริผัสสนานัตตสตูร 

  คอื รปูสญัญาเกดิขึน้เพราะอาศัยรปูธาต ุฯลฯ 

  ธัมมสญัญาเกดิขึน้เพราะอาศัยธัมมธาต ุธัมมสงักัปปะเกดิขึน้เพราะอาศัย 

ธัมมสญัญา ฯลฯ 

  ธัมมปรเิยสนา ... 

  ธัมมปรฬิาหะไมเ่กดิขึน้เพราะอาศัยธัมมปรเิยสนา ธัมมฉันทะไมเ่กดิขึน้เพราะ 

อาศัยธัมมปรฬิาหะ ธัมมสงักัปปะไมเ่กดิขึน้เพราะอาศัยธัมมฉันทะ ธัมมสญัญาไม ่

เกดิขึน้เพราะอาศัยธัมมสงักัปปะ ธัมมธาตไุมเ่กดิขึน้เพราะอาศัยธัมมสญัญา 

  ภกิษุทัง้หลาย ความตา่งแหง่สญัญาเกดิขึน้เพราะอาศัยความตา่งแหง่ธาต ุ

ความตา่งแหง่สงักัปปะเกดิขึน้เพราะอาศัยความตา่งแหง่สญัญา ฯลฯ 

  ความตา่งแหง่ปรเิยสนา ... 

  ความตา่งแหง่ปรฬิาหะไมเ่กดิขึน้เพราะอาศัยความตา่งแหง่ปรเิยสนา ฯลฯ 

  ความตา่งแหง่สญัญา ... 

  ความตา่งแหง่ธาตไุมเ่กดิขึน้เพราะอาศัยความตา่งแหง่สญัญา เป็นอยา่งนี”้ 

โนปรเิยสนานานตัตสตูรที ่๘ จบ 

 

๙. พาหริผสัสนานตัตสตูร 

วา่ดว้ยความตา่งแหง่ผสัสะเพราะอาศยัธาตภุายนอก 

  [๙๓] พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่... เขตกรงุสาวตัถ ีณ ทีนั่น้ พระผูม้พีระภาค... 

  “ภกิษุทัง้หลาย ความตา่งแหง่สญัญาเกดิขึน้เพราะอาศัยความตา่งแหง่ธาต ุ

ความตา่งแหง่สงักัปปะเกดิขึน้เพราะอาศัยความตา่งแหง่สญัญา ความตา่งแหง่ผัสสะ 

เกดิขึน้เพราะอาศัยความตา่งแหง่สงักัปปะ ความตา่งแหง่เวทนาเกดิขึน้เพราะอาศัย 

ความตา่งแหง่ผัสสะ ความตา่งแหง่ฉันทะเกดิขึน้เพราะอาศัยความตา่งแหง่เวทนา 

ความตา่งแหง่ปรฬิาหะเกดิขึน้เพราะอาศัยความตา่งแหง่ฉันทะ ความตา่งแหง่ปรเิยสนา 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๑๗๖ } 



๑๗๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๓. ธาตสุงัยตุ] 

๑. นานัตตวรรค ๙. พาหริผัสสนานัตตสตูร 

เกดิขึน้เพราะอาศัยความตา่งแหง่ปรฬิาหะ ความตา่งแหง่ลาภะเกดิขึน้เพราะอาศัย 

ความตา่งแหง่ปรเิยสนา 

  ความตา่งแหง่ธาต ุเป็นอยา่งไร 

  คอื รปูธาต ุฯลฯ ธัมมธาต ุ

  นีเ้ราเรยีกวา่ ความตา่งแหง่ธาต ุ

  ความตา่งแหง่สญัญาเกดิข ึน้เพราะอาศยัความตา่งแหง่ธาต ุฯลฯ ความ 

ตา่งแหง่ลาภะเกดิข ึน้เพราะอาศยัความตา่งแหง่ปรเิยสนา เป็นอยา่งไร 

  คอื รปูสญัญาเกดิขึน้เพราะอาศัยรปูธาต ุรปูสงักัปปะเกดิขึน้เพราะอาศัยรปูสญัญา 

รปูสมัผัสเกดิขึน้เพราะอาศัยรปูสงักัปปะ รปูสมัผัสสชาเวทนาเกดิขึน้เพราะอาศัยรปู 

สมัผัส รปูฉันทะเกดิขึน้เพราะอาศัยรปูสมัผัสสชาเวทนา รปูปรฬิาหะเกดิขึน้เพราะ 

อาศัยรปูฉันทะ รปูปรเิยสนาเกดิขึน้เพราะอาศัยรปูปรฬิาหะ รปูลาภะเกดิขึน้เพราะ 

อาศัยรปูปรเิยสนา ฯลฯ ธัมมสญัญาเกดิขึน้เพราะอาศัยธัมมธาต ุธัมมสงักัปปะเกดิ 

ขึน้เพราะอาศัยธัมมสญัญา ธัมมสมัผัสเกดิขึน้เพราะอาศัยธัมมสงักัปปะ ธัมมสมัผัสส- 

ชาเวทนาเกดิขึน้เพราะอาศัยธัมมสมัผัส ธัมมฉันทะเกดิขึน้เพราะอาศัยธัมมสมัผัสส- 

ชาเวทนา ธัมมปรฬิาหะเกดิขึน้เพราะอาศัยธัมมฉันทะ ธัมมปรเิยสนาเกดิขึน้เพราะ 

อาศยัธัมมปรฬิาหะ ธัมมลาภะเกดิขึน้เพราะอาศัยธัมมปรเิยสนา 

  ภกิษุทัง้หลาย ความตา่งแหง่สญัญาเกดิขึน้เพราะอาศัยความตา่งแหง่ธาต ุ

ความตา่งแหง่สงักัปปะเกดิขึน้เพราะอาศัยความตา่งแหง่สญัญา ฯลฯ ความตา่ง 

แหง่ลาภะเกดิขึน้เพราะอาศัยความตา่งแหง่ปรเิยสนาเป็นอยา่งนี”้ 

พาหริผสัสนานตัตสตูรที ่๙ จบ 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๑๗๗ } 



๑๗๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๓. ธาตสุงัยตุ] 

๑. นานัตตวรรค ๑๐. ทตุยิพาหริผัสสนานัตตสตูร 

 

๑๐. ทตุยิพาหริผสัสนานตัตสตูร 

วา่ดว้ยความตา่งแหง่ผสัสะเพราะอาศยัธาตภุายนอก สตูรที ่๒ 

  [๙๔] พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่... เขตกรงุสาวตัถ ีณ ทีนั่น้ พระผูม้พีระภาค... 

  “ภกิษุทัง้หลาย ความตา่งแหง่สญัญาเกดิขึน้เพราะอาศัยความตา่งแหง่ธาต ุ

ความตา่งแหง่สงักัปปะเกดิขึน้เพราะอาศัยความตา่งแหง่สญัญา ผัสสะ ... เวทนา... 

ฉันทะ ... ปรฬิาหะ ... ความตา่งแหง่ลาภะเกดิขึน้เพราะอาศัยความตา่งแหง่ปรเิยสนา 

  ความตา่งแหง่ปรเิยสนาไมเ่กดิขึน้เพราะอาศัยความตา่งแหง่ลาภะ ความตา่งแหง่ 

ปรฬิาหะไมเ่กดิขึน้เพราะอาศัยความตา่งแหง่ปรเิยสนา ความตา่งแหง่ฉันทะไมเ่กดิขึน้ 

เพราะอาศัยความตา่งแหง่ปรฬิาหะ ... เวทนา ... ผัสสะ ... สงักัปปะ ... ความตา่ง 

แหง่สญัญาไมเ่กดิขึน้เพราะอาศัยความตา่งแหง่สงักัปปะ ความตา่งแหง่ธาตไุมเ่กดิขึน้ 

เพราะอาศัยความตา่งแหง่สญัญา 

  ความตา่งแหง่ธาต ุเป็นอยา่งไร 

  คอื รปูธาต ุฯลฯ ธัมมธาต ุ

  นีเ้ราเรยีกวา่ ความตา่งแหง่ธาต ุ

  ความตา่งแหง่สญัญาเกดิขึน้เพราะอาศัยความตา่งแหง่ธาต ุความตา่งแหง่สังกัปปะ 

เกดิขึน้เพราะอาศัยความตา่งแหง่สญัญา ... ผัสสะ ... เวทนา ... ฉันทะ ... ปรฬิาหะ ... 

ปรเิยสนา ... ความตา่งแหง่ลาภะเกดิขึน้เพราะอาศัยความตา่งแหง่ปรเิยสนา 

  ความตา่งแหง่ปรเิยสนาไมเ่กดิขึน้เพราะอาศยัความตา่งแหง่ลาภะ ... ปรฬิาหะ 

... ฉนัทะ ... เวทนา ... ความตา่งแหง่ผสัสะไมเ่กดิข ึน้เพราะอาศยัความตา่ง 

แหง่เวทนา ความตา่งแหง่สญัญาไมเ่กดิข ึน้เพราะอาศยัความตา่งแหง่สงักปัปะ 

ความตา่งแหง่ธาตไุมเ่กดิข ึน้เพราะอาศยัความตา่งแหง่สญัญา เป็นอยา่งไร 

  คอื รปูสญัญาเกดิขึน้เพราะอาศัยรปูธาต ุฯลฯ ธัมมสญัญาเกดิขึน้เพราะอาศัย 

ธัมมธาต ุ(ธัมมสงักัปปะ)เกดิขึน้เพราะอาศัยธัมมสญัญา ฯลฯ ธัมมปรเิยสนาเกดิขึน้ 

เพราะอาศัยธัมมปรฬิาหะ ธัมมลาภะเกดิขึน้เพราะอาศัยธัมมปรเิยสนา 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๑๗๘ } 



๑๗๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๓. ธาตสุงัยตุ] 

๑. นานัตตวรรค ๑๐. ทตุยิพาหริผัสสนานัตตสตูร 

  ธัมมปรเิยสนาไมเ่กดิขึน้เพราะอาศัยธัมมลาภะ ธัมมปรฬิาหะไมเ่กดิขึน้เพราะ 

อาศัยธัมมปรเิยสนา ธัมมฉันทะไมเ่กดิขึน้เพราะอาศัยธัมมปรฬิาหะ ธัมมสมัผัสสชา- 

เวทนาไมเ่กดิขึน้เพราะอาศัยธัมมฉันทะ ธัมมสมัผัสไมเ่กดิขึน้เพราะอาศัยธัมม- 

สมัผัสสชาเวทนา ธัมมสงักัปปะไมเ่กดิขึน้เพราะอาศัยธัมมสมัผัส ธัมมสญัญาไมเ่กดิ 

ขึน้เพราะอาศัยธัมมสงักัปปะ ธัมมธาตไุมเ่กดิขึน้เพราะอาศัยธัมมสญัญา 

  ภกิษุทัง้หลาย ความตา่งแหง่สญัญาเกดิขึน้เพราะอาศัยความตา่งแหง่ธาต ุ

ความตา่งแหง่สงักัปปะเกดิขึน้เพราะอาศัยความตา่งแหง่สญัญา ผัสสะ ... เวทนา ... 

ฉันทะ ... ปรฬิาหะ ... ปรเิยสนา ... ความตา่งแหง่ลาภะเกดิขึน้เพราะอาศัยความตา่ง 

แหง่ปรเิยสนา 

  ความตา่งแหง่ปรเิยสนาไมเ่กดิขึน้เพราะอาศัยความตา่งแหง่ลาภะ ความตา่งแหง่ 

ปรฬิาหะไมเ่กดิขึน้เพราะอาศัยความตา่งแหง่ปรเิยสนา ความตา่งแหง่ฉันทะไมเ่กดิ 

ขึน้เพราะอาศัยความตา่งแหง่ปรฬิาหะ ความตา่งแหง่เวทนาไมเ่กดิขึน้เพราะอาศัย 

ความตา่งแหง่ฉันทะ ความตา่งแหง่ผัสสะไมเ่กดิขึน้เพราะอาศัยความตา่งแหง่เวทนา 

ความตา่งแหง่สงักัปปะไมเ่กดิขึน้เพราะอาศัยความตา่งแหง่ผัสสะ ความตา่งแหง่ 

สญัญาไมเ่กดิขึน้เพราะอาศัยความตา่งแหง่สงักัปปะ ความตา่งแหง่ธาตไุมเ่กดิขึน้ 

เพราะอาศัยความตา่งแหง่สญัญา เป็นอยา่งนี”้ 

ทตุยิพาหริผสัสนานตัตสตูรที ่๑๐ จบ 

นานตัตวรรคที ่๑ จบ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

    ๑. ธาตนุานัตตสตูร   ๒. ผัสสนานัตตสตูร 

    ๓. โนผัสสนานัตตสตูร  ๔. เวทนานานัตตสตูร 

    ๕. ทตุยิเวทนานานัตตสตูร  ๖. พาหริธาตนุานัตตตสตูร 

    ๗. สญัญานานัตตสตูร  ๘. โนปรเิยสนานานัตตสตูร 

    ๙. พาหริผัสสนานัตตสตูร  ๑๐. ทตุยิพาหริผัสสนานัตตสตูร 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๑๗๙ } 



๑๘๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๓. ธาตสุงัยตุ] 

๒. ทตุยิวรรค ๑. สตัตธาตสุตูร 

 

๒. ทตุยิวรรค 

หมวดที ่๒ 

 

๑. สตัตธาตสุูตร 

วา่ดว้ยธาต ุ๗ 

  [๙๕] พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่... เขตกรงุสาวตัถ ีณ ทีนั่น้ พระผูม้พีระภาค ... 

  “ภกิษุทัง้หลาย ธาตมุ ี๗ ประการ ธาต ุ๗ ประการอะไรบา้ง คอื 

   ๑. อาภาธาตุ๑    ๒. สภุธาตุ๒ 

   ๓. อากาสานัญจายตนธาตุ๓  ๔. วญิญาณัญจายตนธาตุ๔ 

   ๕. อากญิจัญญายตนธาตุ๕  ๖. เนวสญัญานาสญัญายตนธาตุ๖ 

   ๗. สญัญาเวทยตินโิรธธาตุ๗ 

  ธาตมุ ี๗ ประการนี้

 

เชงิอรรถ : 

๑ อาภาธาต ุในทีน่ีห้มายถงึธาตคุอืแสงสวา่ง ซึง่เป็นชือ่ของอาโลกกสณิ ไดแ้ก ่ฌานพรอ้มทัง้อารมณ์ทีท่ าให ้

   ปีตเิกดิขึน้ เพราะบรกิรรมโดยเพ่งแสงสวา่งเป็นอารมณ์ อาภาธาตอุาศัยความมดืจงึปรากฏได ้(ส .น.ิอ. 

   ๒/๙๕/๑๕๑) 

๒ สภุธาต ุในทีน่ีห้มายถงึฌานพรอ้มทัง้อารมณ์ทีเ่กดิขึน้ เพราะบรกิรรมโดยเพง่สภุกสณิ สภุธาตอุาศัย 

   ความไมง่ามจงึปรากฏได ้(ส .น.ิอ. ๒/๙๕/๑๕๑) 

๓ อากาสานญัจายตนธาต ุในทีน่ีห้มายถงึธาตทุีก่ าหนดอากาศ คอืความวา่งอันหาทีส่ดุมไิดเ้ป็นอารมณ์ 

   เป็นขัน้ที ่๑ ของอรปูฌาน อากาสานัญจายตนธาตอุาศัยรปูสมาบัตจิงึปรากฏได ้(ข.ุม.อ. ๗/๙๖) 

๔ วญิญาณญัจายตนธาต ุในทีน่ีห้มายถงึธาตทุีก่ าหนดวญิญาณเป็นอารมณ์ วญิญาณัญจายตนธาตอุาศัย 

   อากาสานัญจายตนสมาบัตจิงึปรากฏได ้(ข.ุม.อ. ๗/๙๗) 

๕ อากญิจญัญายตนธาต ุในทีน่ีห้มายถงึธาตทุีก่ าหนดความไมม่อีะไรเหลอืเป็นอารมณ์ อากญิจัญญายตนธาตุ 

   อาศัยวญิญาณัญจายตนสมาบัตจิงึปรากฏได ้(ข.ุม.อ. ๗/๙๗) 

๖ เนวสญัญานาสญัญายตนธาต ุในทีน่ีห้มายถงึธาตทุีเ่ขา้ถงึภาวะทีม่สีัญญาก็มใิช ่ไมม่สีัญญาก็มใิช ่

   เนวสัญญานาสัญญายตนธาตอุาศัยอากญิจัญญายตนสมาบัตจิงึปรากฏได ้(ข.ุม.อ. ๗/๙๗) 

๗ สญัญาเวทยตินโิรธธาต ุในทีน่ีห้มายถงึความดับขันธ ์๔ ขันธ ์เป็นชือ่ของนโิรธสมาบัต ิสัญญาเวทยติ- 

   นโิรธธาตอุาศัยนโิรธสมาบัตจิงึปรากฏได ้(ส .น.ิอ. ๒/๙๕/๑๕๒) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๑๘๐ } 



๑๘๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๓. ธาตสุงัยตุ] 

๒. ทตุยิวรรค ๑. สตัตธาตสุตูร 

  ครัน้พระผูม้พีระภาคตรัสอยา่งนีแ้ลว้ ภกิษุรปูหนึง่ไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาค 

ดังนีว้า่ 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ อาภาธาต ุสภุธาต ุอากาสานัญจายตนธาตุ 

วญิญาณัญจายตนธาต ุอากญิจัญญายตนธาต ุเนวสัญญานาสญัญายตนธาต ุและ 

สญัญาเวทยตินโิรธธาต ุธาตเุหลา่นีอ้าศัยอะไรจงึปรากฏได”้ 

  “ภกิษุ อาภาธาตอุาศัยความมดืจงึปรากฏได ้สภุธาตอุาศัยความไมง่ามจงึ 

ปรากฏได ้อากาสานัญจายตนธาตอุาศัยรปูสมาบัตจิงึปรากฏได ้วญิญาณัญจายตน- 

ธาตอุาศัยอากาสานัญจายตนสมาบัตจิงึปรากฏได ้อากญิจัญญายตนธาตอุาศัย 

วญิญาณัญจายตนสมาบัตจิงึปรากฏได ้เนวสญัญานาสญัญายตนธาตอุาศัย 

อากญิจัญญายตนสมาบัตจิงึปรากฏได ้สญัญาเวทยตินโิรธธาตอุาศัยนโิรธสมาบัตจิงึ 

ปรากฏได”้ 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ อาภาธาต ุสภุธาต ุอากาสานัญจายตนธาตุ 

วญิญาณัญจายตนธาต ุอากญิจัญญายตนธาต ุเนวสัญญานาสญัญายตนธาต ุ

และสญัญาเวทยตินโิรธธาต ุบคุคลจะเขา้ถงึธาตเุหลา่นีไ้ดอ้ยา่งไร” 

  “ภกิษุ อาภาธาต ุสภุธาต ุอากาสานัญจายตนธาต ุวญิญาณัญจายตนธาตุ 

อากญิจัญญายตนธาต ุธาตเุหลา่นี ้เป็นสญัญาสมาบัตทิีบ่คุคลจะเขา้ถงึได ้

เนวสญัญานาสญัญายตนธาต ุเป็นสงัขาราวเิสสสมาบัติ๑ทีบ่คุคลจะเขา้ถงึได ้สญัญา- 

เวทยตินโิรธธาต ุเป็นนโิรธสมาบัตทิีบ่คุคลจะเขา้ถงึได”้ 

สตัตธาตสุตูรที ่๑ จบ 

 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ สงัขาราวเิสสสมาบตั ิในทีน่ีห้มายถงึสมาบัตทิีม่สีังขารอันละเอยีดยังคงเหลอือยู ่(ส .น.ิอ. ๒/๙๕/๑๕๒) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๑๘๑ } 



๑๘๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๓. ธาตสุงัยตุ] 

๒. ทตุยิวรรค ๒. สนทิานสตูร 

 

๒. สนทิานสตูร 

วา่ดว้ยธรรมทีเ่ป็นตน้เหต ุ

  [๙๖] พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่... เขตกรงุสาวตัถ ีณ ทีนั่น้ พระผูม้พีระภาค ... 

  “ภกิษุทัง้หลาย กามวติกมเีหตจุงึเกดิขึน้ ไมม่เีหตไุมเ่กดิขึน้ พยาบาทวติก 

มเีหตจุงึเกดิขึน้ ไมม่เีหตไุมเ่กดิขึน้ วหิงิสาวติกมเีหตจุงึเกดิขึน้ ไมม่เีหตไุมเ่กดิขึน้ 

  กามวติกมเีหตจุงึเกดิข ึน้ ไมม่เีหตไุมเ่กดิข ึน้ พยาบาทวติกมเีหตจุงึเกดิข ึน้ 

ไมม่เีหตไุมเ่กดิข ึน้ วหิงิสาวติกมเีหตจุงึเกดิข ึน้ ไมม่เีหตไุมเ่กดิข ึน้ เป็นอยา่งไร 

  กามสญัญา(ความหมายรูก้าม) เกดิขึน้เพราะอาศัยกามธาต ุกามสงักัปปะ 

(ความด ารใินกาม) เกดิขึน้เพราะอาศัยกามสญัญา กามฉันทะ(ความพอใจในกาม) 

เกดิขึน้เพราะอาศัยกามสงักัปปะ กามปรฬิาหะ(ความเรา่รอ้นเพราะกาม) เกดิขึน้ 

เพราะอาศัยกามฉันทะ กามปรเิยสนา(การแสวงหากาม) เกดิขึน้เพราะอาศัย 

กามปรฬิาหะ ปถุชุนผูไ้มไ่ดส้ดับ เมือ่แสวงหากามปรเิยสนา ยอ่มปฏบิัตผิดิ ๓ ทาง 

คอื ทางกาย ทางวาจา ทางใจ 

  พยาบาทสญัญา(ความหมายรูพ้ยาบาท) เกดิขึน้เพราะอาศัยพยาบาทธาต ุ

พยาบาทสงักัปปะ(ความด ารใินพยาบาท) เกดิขึน้เพราะอาศัยพยาบาทสญัญา... 

พยาบาทฉันทะ(ความพอใจในพยาบาท) ... พยาบาทปรฬิาหะ(ความเรา่รอ้นเพราะ 

พยาบาท) ... พยาบาทปรเิยสนา (การแสวงหาพยาบาท) 

  ปถุชุนผูไ้มไ่ดส้ดับ เมือ่แสวงหาพยาบาทปรเิยสนา ยอ่มปฏบิัตผิดิ ๓ ทาง คอื 

ทางกาย ทางวาจา ทางใจ 

  วหิงิสาสญัญา (ความหมายรูค้วามเบยีดเบยีน) เกดิขึน้เพราะอาศัยวหิงิสาธาต ุ

วหิงิสาสงักัปปะ(ความด ารใินความเบยีดเบยีน) เกดิขึน้เพราะอาศัยวหิงิสาสญัญา ... 

วหิงิสาฉันทะ (ความพอใจในความเบยีดเบยีน) ... วหิงิสาปรฬิาหะ (ความเร่ารอ้น 

เพราะความเบยีดเบยีน) ... วหิงิสาปรเิยสนา (การแสวงหาความเบยีดเบยีน) 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๑๘๒ } 



๑๘๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๓. ธาตสุงัยตุ] 

๒. ทตุยิวรรค ๒. สนทิานสตูร 

  ปถุชุนผูไ้มไ่ดส้ดับ เมือ่แสวงหาวหิงิสาปรเิยสนา ยอ่มปฏบิัตผิดิ ๓ ทาง คอื 

ทางกาย ทางวาจา ทางใจ 

  ภกิษุทัง้หลาย เปรยีบเหมอืนบรุษุวางคบหญา้ทีไ่ฟตดิแลว้ในป่าหญา้แหง้ 

หากเขาไมร่บีดับดว้ยมอืและดว้ยเทา้ เมือ่เป็นเชน่นี ้บรรดาสตัวม์ชีวีติทีอ่าศัยหญา้ 

และไมอ้ยู ่พงึถงึความพนิาศยอ่ยยับ อปุมานีฉั้นใด อปุไมยก็ฉันนัน้ สมณะหรอื 

พราหมณ์คนใดคนหนึง่ ไมร่บีละ บรรเทา ท าใหส้ ิน้ไป ใหถ้งึความไมม่อีกีซึง่อกศุล- 

สญัญาทีเ่กดิขึน้ไมส่ม า่เสมอ สมณะหรอืพราหมณ์นัน้ยอ่มอยูเ่ป็นทกุข ์มคีวาม 

อดึอดั ความคับแคน้ ความเรา่รอ้น ในปัจจบุัน หลังจากตายแลว้พงึหวงัทคุตไิด ้

  เนกขมัมวติก(ความตรกึในการออกบวช) มเีหตจุงึเกดิขึน้ ไมม่เีหตไุมเ่กดิขึน้ 

อพยาบาทวติก(ความตรกึในความไมพ่ยาบาท) มเีหตจุงึเกดิขึน้ ไมม่เีหตไุมเ่กดิขึน้ 

อวหิงิสาวติก(ความตรกึในความไมเ่บยีดเบยีน)มเีหตจุงึเกดิขึน้ ไมม่เีหตไุมเ่กดิขึน้ 

  เนกขมัมวติกมเีหตจุงึเกดิข ึน้ ไมม่เีหตไุมเ่กดิข ึน้ อพยาบาทวติกมเีหตจุงึ 

เกดิข ึน้ ไมม่เีหตไุมเ่กดิข ึน้ อวหิงิสาวติกมเีหตจุงึเกดิข ึน้ ไมม่เีหตไุมเ่กดิข ึน้ 

เป็นอยา่งไร 

  คอื เนกขมัมสญัญาเกดิขึน้เพราะอาศัยเนกขมัมธาต ุเนกขมัมสงักัปปะเกดิขึน้ 

เพราะอาศัยเนกขมัมสญัญา เนกขมัมฉันทะเกดิขึน้เพราะอาศัยเนกขมัมสงักปัปะ 

เนกขมัมปรฬิาหะเกดิขึน้เพราะอาศัยเนกขมัมฉันทะ เนกขมัมปรเิยสนาเกดิขึน้ 

เพราะอาศัยเนกขมัมปรฬิาหะ อรยิสาวกผูไ้ดส้ดับ เมือ่แสวงหาเนกขมัมปรเิยสนา 

ยอ่มปฏบิัตชิอบ ๓ ทาง คอื ทางกาย ทางวาจา ทางใจ 

  อพยาบาทสญัญาเกดิขึน้เพราะอาศัยอพยาบาทธาต ุอพยาบาทสงักัปปะเกดิ 

ขึน้เพราะอาศัยอพยาบาทสญัญา ... อพยาบาทฉันทะ ... อพยาบาทปรฬิาหะ ... 

อพยาบาทปรเิยสนา 

  อรยิสาวกผูไ้ดส้ดับ เมือ่แสวงหาอพยาบาทปรเิยสนา ยอ่มปฏบิัตชิอบ ๓ ทาง 

คอื ทางกาย ทางวาจา ทางใจ 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๑๘๓ } 



๑๘๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๓. ธาตสุงัยตุ] 

๒. ทตุยิวรรค ๓. คญิชกาวสถสตูร 

  อวหิงิสาสญัญาเกดิขึน้เพราะอาศัยอวหิงิสาธาต ุอวหิงิสาสงักัปปะเกดิขึน้ 

เพราะอาศัยอวหิงิสาสญัญา อวหิงิสาฉันทะเกดิขึน้เพราะอาศัยอวหิงิสาสงักัปปะ 

อวหิงิสาปรฬิาหะเกดิขึน้เพราะอาศัยอวหิงิสาฉันทะ อวหิงิสาปรเิยสนาเกดิขึน้เพราะ 

อาศัยอวหิงิสาปรฬิาหะ อรยิสาวกผูไ้ดส้ดับ เมือ่แสวงหาอวหิงิสาปรเิยสนา ยอ่ม 

ปฏบิัตชิอบ ๓ ทาง คอื ทางกาย ทางวาจา ทางใจ 

  ภกิษุทัง้หลาย เปรยีบเหมอืนบรุษุวางคบหญา้ทีไ่ฟตดิแลว้ในป่าหญา้แหง้ 

เขารบีดับคบหญา้นัน้ดว้ยมอืและดว้ยเทา้ เมือ่เป็นเชน่นี ้บรรดาสตัวม์ชีวีติทีอ่าศัย 

หญา้และไมอ้ยู ่จงึไมถ่งึความพนิาศยอ่ยยับ อปุมานี้ฉันใด อปุไมยก็ฉันนัน้ สมณะ 

หรอืพราหมณ์คนใดคนหนึง่ รบีละ บรรเทา ท าใหส้ ิน้ไป ใหถ้งึความไมม่อีกีซึง่ 

อกศุลสญัญาทีเ่กดิขึน้ไมส่ม า่เสมอ สมณะหรอืพราหมณ์นัน้ยอ่มอยูเ่ป็นสขุ ไมม่ ี

ความอดึอัด ความคับแคน้ ความเรา่รอ้น ในปัจจบุัน หลังจากตายแลว้พงึหวงั 

สคุตไิด”้ 

สนทิานสตูรที ่๒ จบ 

 

๓. คญิชกาวสถสูตร 

วา่ดว้ยการแสดงธรรม ณ ต าหนกัอฐิ 

  [๙๗] สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ ต าหนักอฐิ ใกลห้มูบ่า้น 

ญาตกิะ ณ ทีนั่น้ พระผูม้พีระภาคไดรั้บสัง่เรยีกภกิษุทัง้หลายมาตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย” 

ภกิษุเหลา่นัน้ทลูรับสนองพระด ารัสแลว้ พระผูม้พีระภาคจงึไดต้รัสเรือ่งนีว้า่ 

  “ภกิษุทัง้หลาย สญัญาเกดิขึน้เพราะอาศัยธาต ุทฏิฐเิกดิขึน้เพราะอาศัยธาต ุ

วติกเกดิขึน้เพราะอาศัยธาต”ุ 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๑๘๔ } 



๑๘๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๓. ธาตสุงัยตุ] 

๒. ทตุยิวรรค ๓. คญิชกาวสถสตูร 

  เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสอยา่งนีแ้ลว้ ทา่นพระกัจจานะไดท้ลูถามพระผูม้ ี

พระภาคดังนีว้า่ 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ทฏิฐทิีว่า่ พระสมัมาสมัพทุธเจา้ ในบคุคลทีม่ใิช ่

พระสมัมาสมัพทุธเจา้๑ นีย้อ่มปรากฏเพราะอาศัยอะไร” 

  “กัจจานะ ธาตคุอือวชิชานี ้เป็นธาตใุหญ ่สญัญาทีเ่ลว ทฏิฐทิีเ่ลว วติกทีเ่ลว 

เจตนาทีเ่ลว ความปรารถนาทีเ่ลว ความตัง้ใจทีเ่ลว บคุคลทีเ่ลว วาจาทีเ่ลว เกดิขึน้ 

เพราะอาศัยธาตทุีเ่ลว บคุคลทีเ่ลวนัน้ ยอ่มบอก แสดง บัญญัต ิก าหนด เปิดเผย 

จ าแนก ท าใหง้า่ยซึง่ธรรมทีเ่ลว เรากลา่ววา่ ความเกดิของบคุคลนัน้เลว 

  สญัญาทีป่านกลาง ทฏิฐทิีป่านกลาง วติกทีป่านกลาง เจตนาทีป่านกลาง 

ความปรารถนาทีป่านกลาง ความตัง้ใจทีป่านกลาง บคุคลทีป่านกลาง วาจาที ่

ปานกลาง เกดิขึน้เพราะอาศัยธาตทุีป่านกลาง บคุคลทีป่านกลางนัน้ ยอ่มบอก 

แสดง บัญญัต ิก าหนด เปิดเผย จ าแนก ท าใหง้า่ยซึง่ธรรมทีป่านกลาง 

เรากลา่ววา่ ความเกดิของบคุคลนัน้ปานกลาง 

  กัจจานะ สญัญาทีป่ระณีต ทฏิฐทิีป่ระณีต วติกทีป่ระณีต เจตนาทีป่ระณีต 

ความปรารถนาทีป่ระณีต ความตัง้ใจทีป่ระณีต บคุคลทีป่ระณีต วาจาทีป่ระณีต 

เกดิขึน้เพราะอาศัยธาตทุีป่ระณีต บคุคลทีป่ระณีตนัน้ ยอ่มบอก แสดง บัญญัต ิ

ก าหนด เปิดเผย จ าแนก ท าใหง้า่ยซึง่ธรรมทีป่ระณีต เรากลา่ววา่ ความเกดิ 

ของบคุคลนัน้ประณีต” 

คญิชกาวสถสตูรที ่๓ จบ 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ บคุคลทีม่ใิชพ่ระสมัมาสมัพทุธเจา้ ในทีน่ีห้มายถงึครทูัง้ ๖ (คอื (๑) ครปูรูณะ กัสสปะ (๒) ครมูักขล ิโคศาล 

   (๓) ครอูชติะ เกสกัมพล (๔) ครูปกธุะ กัจจายนะ (๕) ครนูคิรนถ ์นาฏบตุร (๖) ครสูัญชยั เวลัฏฐบตุร) 

   (ส .น.ิอ. ๒/๒๗/๑๕๖) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๑๘๕ } 



๑๘๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๓. ธาตสุงัยตุ] 

๒. ทตุยิวรรค ๔. หนีาธมิตุตกิสตูร 

 

๔. หนีาธมิตุตกิสูตร 

วา่ดว้ยสตัวผ์ูม้อีธัยาศยัเลวและอธัยาศยังาม 

  [๙๘] พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่... เขตกรงุสาวตัถ ีณ ทีนั่น้ พระผูม้พีระภาค ... 

  “ภกิษุทัง้หลาย สตัวทั์ง้หลายคบคา้สมาคมกันโดยธาตอุยา่งเดยีวกัน คอื 

สตัวทั์ง้หลายผูม้อีัธยาศัยเลว คบคา้สมาคมกับสตัวทั์ง้หลายผูม้อีัธยาศัยเลว 

สตัวทั์ง้หลายผูม้อีัธยาศัยงาม คบคา้สมาคมกับสตัวทั์ง้หลายผูม้อีัธยาศัยงาม 

  แมใ้นอดตี สตัวทั์ง้หลายก็ไดค้บคา้สมาคมกันโดยธาตอุยา่งเดยีวกัน คอื 

สตัวทั์ง้หลายผูม้อีัธยาศัยเลว ไดค้บคา้สมาคมกับสตัวทั์ง้หลายผูม้อีัธยาศัยเลว 

สตัวทั์ง้หลายผูม้อีัธยาศัยงาม ไดค้บคา้สมาคมกับสตัวทั์ง้หลายผูม้อีัธยาศัยงาม 

  แมใ้นอนาคต สตัวทั์ง้หลายก็จักคบคา้สมาคมกันโดยธาตอุยา่งเดยีวกัน คอื 

สตัวทั์ง้หลายผูม้อีัธยาศัยเลว จักคบคา้สมาคมกับสตัวทั์ง้หลายผูม้อีัธยาศัยเลว สตัว ์

ทัง้หลายผูม้อีัธยาศัยงาม จักคบคา้สมาคมกับสตัวทั์ง้หลายผูม้อีัธยาศัยงาม 

  ภกิษุทัง้หลาย แมใ้นปัจจบุันนี ้สตัวทั์ง้หลายคบคา้สมาคมกันโดยธาต ุ

อยา่งเดยีวกัน คอืสตัวทั์ง้หลายผูม้อีัธยาศัยเลว คบคา้สมาคมกับสตัวทั์ง้หลาย 

ผูม้อีัธยาศัยเลว สตัวทั์ง้หลายผูม้อีัธยาศัยงาม คบคา้สมาคมกับสตัวทั์ง้หลายผูม้ ี

อัธยาศัยงาม” 

หนีาธมิตุตกิสตูรที ่๔ จบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๑๘๖ } 



๑๘๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๓. ธาตสุงัยตุ] 

๒. ทตุยิวรรค ๕. จังกมสตูร 

 

๕. จงักมสตูร 

วา่ดว้ยการจงกรม 

  [๙๙] สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ ภเูขาคชิฌกฏู เขตกรงุราชคฤห ์

  สมัยนัน้ ทา่นพระสารบีตุรก าลังเดนิจงกรมอยูก่ับภกิษุจ านวนมากในทีไ่มไ่กลพระผูม้ ี

พระภาค ทา่นพระมหาโมคคัลลานะก็ก าลังเดนิจงกรมอยูก่ับภกิษุจ านวนมากในทีไ่ม่ 

ไกลพระผูม้พีระภาค ทา่นพระมหากัสสปะก็ก าลังเดนิจงกรมอยูก่ับภกิษุจ านวนมาก 

ในทีไ่มไ่กลพระผูม้พีระภาค ทา่นพระอนุรทุธะก็ก าลงัเดนิจงกรมอยูก่ับภกิษุจ านวนมาก 

ในทีไ่มไ่กลพระผูม้พีระภาค ทา่นพระปณุณมันตานบีตุรก็ก าลังเดนิจงกรมอยูก่บัภกิษุ 

จ านวนมากในทีไ่มไ่กลพระผูม้พีระภาค ทา่นพระอบุาลก็ีก าลังเดนิจงกรมอยูก่บัภกิษุ 

จ านวนมากในทีไ่มไ่กลพระผูม้พีระภาค ทา่นพระอานนทก็์ก าลังเดนิจงกรมอยูก่ับภกิษุ 

จ านวนมากในทีไ่มไ่กลพระผูม้พีระภาค แมพ้ระเทวทัตก็ก าลังเดนิจงกรมอยูก่บัภกิษุ 

จ านวนมากในทีไ่มไ่กลพระผูม้พีระภาค 

บคุคลผูม้อีธัยาศยัเหมอืนกนัจงึคบกนัได ้

  ครัง้นัน้ พระผูม้พีระภาคไดรั้บสัง่เรยีกภกิษุทัง้หลายมาตรัสวา่ 

  “ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายเห็นสารบีตุรก าลังเดนิจงกรมอยูก่ับภกิษุจ านวน 

มากหรอืไม”่ 

  “เห็น พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ภกิษุทัง้หมดนีล้ว้นมปัีญญามาก 

  เธอทัง้หลายเห็นมหาโมคคัลลานะก าลังเดนิจงกรมอยูก่ับภกิษุจ านวนมากหรอืไม่” 

  “เห็น พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ภกิษุทัง้หมดนีล้ว้นมฤีทธิม์าก 

  เธอทัง้หลายเห็นมหากัสสปะก าลังเดนิจงกรมอยูก่ับภกิษุจ านวนมากหรอืไม”่ 

  “เห็น พระพทุธเจา้ขา้” 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๑๘๗ } 



๑๘๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๓. ธาตสุงัยตุ] 

๒. ทตุยิวรรค ๕. จังกมสตูร 

  “ภกิษุทัง้หมดนีล้ว้นกลา่วเรือ่งธดุงค์๑ 

  เธอทัง้หลายเห็นอนุรทุธะก าลังเดนิจงกรมอยูก่ับภกิษุจ านวนมากหรอืไม่” 

  “เห็น พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ภกิษุทัง้หมดนีล้ว้นมตีาทพิย ์

  เธอทัง้หลายเห็นปณุณมันตานบีตุรก าลังเดนิจงกรมอยูก่ับภกิษุจ านวนมาก 

หรอืไม”่ 

  “เห็น พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ภกิษุทัง้หมดนีล้ว้นเป็นธรรมกถกึ 

  เธอทัง้หลายเห็นอบุาลกี าลังเดนิจงกรมอยูก่ับภกิษุจ านวนมากหรอืไม่” 

  “เห็น พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ภกิษุทัง้หมดนีล้ว้นทรงวนัิย 

  เธอทัง้หลายเห็นอานนทก์ าลังเดนิจงกรมอยูก่ับภกิษุจ านวนมากหรอืไม่” 

  “เห็น พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ภกิษุทัง้หมดนีล้ว้นเป็นพหสูตู 

  เธอทัง้หลายเห็นเทวทัตก าลังเดนิจงกรมอยูก่ับภกิษุจ านวนมากหรอืไม่” 

  “เห็น พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ภกิษุทัง้หมดนีล้ว้นมคีวามปรารถนาชัว่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ กลา่วเร ือ่งธุดงค ์ในทีน่ีห้มายถงึการไตถ่ามเกีย่วกับการรักษาธุดงค ์อานสิงส ์การสมาทาน การอธษิฐาน 

   และการขาดธุดงค ์(ส .น.ิอ. ๒/๙๙/๑๕๗) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๑๘๘ } 



๑๘๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๓. ธาตสุงัยตุ] 

๒. ทตุยิวรรค ๖. สคาถาสตูร 

  สตัวทั์ง้หลายคบคา้สมาคมกันโดยธาตอุยา่งเดยีวกนั คอืสตัวทั์ง้หลายผูม้อีัธยาศัย 

เลว คบคา้สมาคมกับสตัวทั์ง้หลายผูม้อีัธยาศัยเลว สตัวทั์ง้หลายผูม้อีัธยาศัยงาม 

คบคา้สมาคมกับสตัวทั์ง้หลายผูม้อีัธยาศัยงาม 

  แมใ้นอดตี สตัวทั์ง้หลายก็ไดค้บคา้สมาคมกันโดยธาตอุยา่งเดยีวกัน คอื 

สตัวทั์ง้หลายผูม้อีัธยาศัยเลว ไดค้บคา้สมาคมกับสตัวทั์ง้หลายผูม้อีัธยาศัยเลว 

สตัวทั์ง้หลายผูม้อีัธยาศัยงาม ไดค้บคา้สมาคมกับสตัวทั์ง้หลายผูม้อีัธยาศัยงาม 

  แมใ้นอนาคต สตัวทั์ง้หลายก็จักคบคา้สมาคมกันโดยธาตอุยา่งเดยีวกัน คอื 

สตัวทั์ง้หลายผูม้อีัธยาศัยเลว จักคบคา้สมาคมกับสตัวทั์ง้หลายผูม้อีัธยาศัยเลว 

สตัวทั์ง้หลายผูม้อีัธยาศัยงาม จักคบคา้สมาคมกับสตัวทั์ง้หลายผูม้อีัธยาศัยงาม 

  ภกิษุทัง้หลาย แมใ้นปัจจบุันนี ้สตัวทั์ง้หลายคบคา้สมาคมกันโดยธาต ุ

อยา่งเดยีวกัน คอืสตัวทั์ง้หลายผูม้อีัธยาศัยเลว คบคา้สมาคมกับสตัวทั์ง้หลาย 

ผูม้อีัธยาศัยเลว สตัวทั์ง้หลายผูม้อีัธยาศัยงาม คบคา้สมาคมกับสตัวทั์ง้หลายผูม้ ี

อัธยาศัยงาม” 

จงักมสตูรที ่๕ จบ 

 

๖. สคาถาสตูร 

วา่ดว้ยธรรมเทศนาทีม่คีาถา 

  [๑๐๐] พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่... เขตกรงุสาวตัถ ีณ ทีนั่น้ พระผูม้ ี

พระภาค ... 

สตัวผ์ูม้อีธัยาศยัเหมอืนกนัจงึคบกนัได ้

  “ภกิษุทัง้หลาย สตัวทั์ง้หลายคบคา้สมาคมกันโดยธาตอุยา่งเดยีวกัน คอื 

สตัวทั์ง้หลายผูม้อีัธยาศัยเลว คบคา้สมาคมกับสตัวทั์ง้หลายผูม้อีัธยาศัยเลว 

  แมใ้นอดตี สตัวทั์ง้หลายไดค้บคา้สมาคมกันโดยธาตอุยา่งเดยีวกัน 

  แมใ้นอนาคต สตัวทั์ง้หลายจักคบคา้สมาคมกันโดยธาตอุยา่งเดยีวกัน 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๑๘๙ } 



๑๙๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๓. ธาตสุงัยตุ] 

๒. ทตุยิวรรค ๖. สคาถาสตูร 

  แมใ้นปัจจบุันนี ้สตัวทั์ง้หลายคบคา้สมาคมกันโดยธาตอุยา่งเดยีวกัน คอื 

สตัวทั์ง้หลายผูม้อีัธยาศัยเลว คบคา้สมาคมกับสตัวทั์ง้หลายผูม้อีัธยาศัยเลว 

  เปรยีบเหมอืนคถู(อจุจาระ)กับคถูรวมเขา้กันได ้มตูร(ปัสสาวะ)กับมตูรรวม 

เขา้กันได ้เขฬะ(น ้าลาย) กับเขฬะรวมเขา้กันได ้ปพุโพ(น ้าหนอง)กับปพุโพรวมเขา้กันได ้

โลหติ(เลอืด)กับโลหติรวมเขา้กันได ้อปุมานีฉั้นใด อปุไมยก็ฉันนัน้ สตัวทั์ง้หลายคบคา้ 

สมาคมกันโดยธาตอุยา่งเดยีวกัน คอืสตัวทั์ง้หลายผูม้อีัธยาศัยเลว คบคา้สมาคม 

กับสตัวทั์ง้หลายผูม้อีัธยาศัยเลว 

  แมใ้นอดตี ฯลฯ 

  แมใ้นอนาคต ฯลฯ 

  แมใ้นปัจจบุันนี ้สตัวทั์ง้หลายคบคา้สมาคมกันโดยธาตอุยา่งเดยีวกัน คอืสตัว ์

ทัง้หลายผูม้อีัธยาศัยเลว คบคา้สมาคมกับสตัวทั์ง้หลายผูม้อีัธยาศัยเลว 

  สตัวทั์ง้หลายคบคา้สมาคมกันโดยธาตอุยา่งเดยีวกนั คอืสตัวทั์ง้หลายผูม้ ี

อัธยาศัยงาม คบคา้สมาคมกับสตัวทั์ง้หลายผูม้อีัธยาศัยงาม 

  แมใ้นอดตี สตัวทั์ง้หลายไดค้บคา้สมาคมกันโดยธาตอุยา่งเดยีวกัน คอื 

สตัวทั์ง้หลายผูม้อีัธยาศัยงาม ไดค้บคา้สมาคมกับสตัวทั์ง้หลายผูม้อีัธยาศัยงาม 

  แมใ้นอนาคต สตัวทั์ง้หลายจักคบคา้สมาคมกันโดยธาตอุยา่งเดยีวกัน คอื 

สตัวทั์ง้หลายผูม้อีัธยาศัยงาม จักคบคา้สมาคมกับสตัวทั์ง้หลายผูม้อีัธยาศัยงาม 

  แมใ้นปัจจบุันนี ้สตัวทั์ง้หลายคบคา้สมาคมกันโดยธาตอุยา่งเดยีวกัน คอื 

สตัวทั์ง้หลายผูม้อีัธยาศัยงาม คบคา้สมาคมกับสตัวทั์ง้หลายผูม้อีัธยาศัยงาม 

  เปรยีบเหมอืนน ้านมสดกับน ้านมสดรวมเขา้กันได ้น ้ามันกับน ้ามันรวมเขา้กันได ้

เนยใสกับเนยใสรวมเขา้กันได ้น ้าผึง้กับน ้าผึง้รวมเขา้กันได ้น ้าออ้ยกับน ้าออ้ยรวม 

เขา้กันได ้อปุมานีฉั้นใด อปุไมยก็ฉันนัน้ สตัวทั์ง้หลายคบคา้สมาคมกันโดยธาต ุ

อยา่งเดยีวกัน คอืสตัวทั์ง้หลายผูม้อีัธยาศัยงาม คบคา้สมาคมกับสตัวทั์ง้หลายผูม้ ี

อัธยาศัยงาม 

  แมใ้นอดตี ฯลฯ 

  แมใ้นอนาคต ฯลฯ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๑๙๐ } 



๑๙๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๓. ธาตสุงัยตุ] 

๒. ทตุยิวรรค ๗. อัสสทัธสงัสนัทนสตูร 

  ภกิษุทัง้หลาย แมใ้นปัจจบุันนี ้สตัวทั์ง้หลายคบคา้สมาคมกันโดยธาต ุ

อยา่งเดยีวกัน คอืสตัวทั์ง้หลายผูม้อีัธยาศัยงาม คบคา้สมาคมกับสตัวทั์ง้หลายผูม้ ี

อัธยาศัยงาม” 

  พระผูม้พีระภาคผูส้คุตศาสดา ครัน้ตรัสเวยยากรณภาษิตนีแ้ลว้ จงึไดต้รัส 

คาถาประพันธต์อ่ไปวา่ 

    “ป่าคอืกเิลส เกดิเพราะการคลกุคลกีัน 

   ยอ่มขาดไป เพราะการไมค่ลกุคลกีัน 

   บคุคลเกาะทอ่นไมเ้ล็กพงึจมลงในหว้งน ้าใหญฉั่นใด 

   แมส้าธชุนอาศัยคนเกยีจครา้นก็ยอ่มจมลงฉันนัน้ 

   เพราะฉะนัน้ พงึเวน้คนเกยีจครา้น 

   ผูม้คีวามเพยีรยอ่หยอ่นนัน้เสยี 

   พงึอยูร่ว่มกับบัณฑติผูส้งดั เป็นอรยิะ 

   มใีจเด็ดเดีย่ว เพง่พนิจิ ปรารภความเพยีรเป็นนจิ” 

สคาถาสตูรที ่๖ จบ 

 

๗. อสัสทัธสงัสนัทนสตูร 

วา่ดว้ยการคบคา้สมาคมกนัของสตัวผ์ูไ้มม่ศีรทัธา 

  [๑๐๑] พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่... เขตกรงุสาวตัถ ีณ ทีนั่น้ พระผูม้ ี

พระภาคไดต้รัสเรือ่งนีว้า่ 

  “ภกิษุทัง้หลาย สตัวทั์ง้หลายคบคา้สมาคมกันโดยธาตอุยา่งเดยีวกัน คอืสตัว ์

ทัง้หลายผูไ้มม่ศีรัทธา คบคา้สมาคมกับสตัวทั์ง้หลายผูไ้มม่ศีรัทธา สตัวทั์ง้หลายผู ้

ไมม่หีริ ิคบคา้สมาคมกับสตัวทั์ง้หลายผูไ้มม่หีริ ิสตัวทั์ง้หลายผูไ้มม่โีอตตัปปะ 

คบคา้สมาคมกับสตัวทั์ง้หลายผูไ้มม่โีอตตัปปะ สตัวทั์ง้หลายผูม้สีตุะนอ้ย คบคา้ 

สมาคมกับสตัวทั์ง้หลายผูม้สีตุะนอ้ย สตัวทั์ง้หลายผูเ้กยีจครา้น คบคา้สมาคมกับ 

สตัวทั์ง้หลายผูเ้กยีจครา้น สตัวทั์ง้หลายผูม้สีตหิลงลมื คบคา้สมาคมกับสตัว ์

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๑๙๑ } 



๑๙๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๓. ธาตสุงัยตุ] 

๒. ทตุยิวรรค ๗. อัสสทัธสงัสนัทนสตูร 

ทัง้หลายผูม้สีตหิลงลมื สตัวทั์ง้หลายผูม้ปัีญญาทราม คบคา้สมาคมกับสตัว ์

ทัง้หลายผูม้ปัีญญาทราม 

  แมใ้นอดตี สตัวทั์ง้หลายไดค้บคา้สมาคมกันโดยธาตอุยา่งเดยีวกัน คอืสตัว ์

ทัง้หลายผูไ้มม่ศีรัทธา ไดค้บคา้สมาคมกับสตัวทั์ง้หลายผูไ้มม่ศีรัทธา สตัวทั์ง้หลาย 

ผูไ้มม่หีริ ิไดค้บคา้สมาคมกับสตัวทั์ง้หลายผูไ้มม่หีริ ิสตัวทั์ง้หลายผูไ้มม่โีอตตัปปะ 

ไดค้บคา้สมาคมกับสตัวทั์ง้หลายผูไ้มม่โีอตตัปปะ สตัวทั์ง้หลายผูม้สีตุะนอ้ย ไดค้บคา้ 

สมาคมกับสตัวทั์ง้หลายผูม้สีตุะนอ้ย สตัวทั์ง้หลายผูเ้กยีจครา้น ไดค้บคา้สมาคมกับ 

สตัวทั์ง้หลายผูเ้กยีจครา้น สตัวทั์ง้หลายผูม้สีตหิลงลมื ไดค้บคา้สมาคมกับสตัว ์

ทัง้หลายผูม้สีตหิลงลมื สตัวทั์ง้หลายผูม้ปัีญญาทราม ไดค้บคา้สมาคมกับสตัว ์

ทัง้หลายผูม้ปัีญญาทราม 

  แมใ้นอนาคต สตัวทั์ง้หลายจักคบคา้สมาคมกันโดยธาตอุยา่งเดยีวกัน คอื 

สตัวทั์ง้หลายผูไ้มม่ศีรัทธา จักคบคา้สมาคมกับสตัวทั์ง้หลายผูไ้มม่ศีรัทธา สตัวทั์ง้หลาย 

ผูไ้มม่หีริ ิจักคบคา้สมาคมกับสตัวทั์ง้หลายผูไ้มม่หีริ ิสตัวทั์ง้หลายผูไ้มม่โีอตตัปปะ 

... กับสตัวทั์ง้หลายผูไ้มม่โีอตตัปปะ สตัวทั์ง้หลายผูม้สีตุะนอ้ย ... กับสตัวทั์ง้หลาย 

ผูม้สีตุะนอ้ย สตัวทั์ง้หลายผูเ้กยีจครา้น ... กับสตัวทั์ง้หลายผูเ้กยีจครา้น สตัวทั์ง้หลาย 

ผูม้สีตหิลงลมื ... กับสตัวทั์ง้หลายผูม้สีตหิลงลมื สตัวทั์ง้หลายผูม้ปัีญญาทราม 

จักคบคา้สมาคมกับสตัวทั์ง้หลายผูม้ปัีญญาทราม 

  แมใ้นปัจจบุันนี ้สตัวทั์ง้หลายคบคา้สมาคมกันโดยธาตอุยา่งเดยีวกัน คอืสตัว ์

ทัง้หลายผูไ้มม่ศีรัทธา คบคา้สมาคมกับสตัวทั์ง้หลายผูไ้มม่ศีรัทธา สตัวทั์ง้หลาย 

ผูไ้มม่หีริ ิคบคา้สมาคมกับสตัวทั์ง้หลายผูไ้มม่หีริ ิฯลฯ สตัวทั์ง้หลายผูไ้มม่ ี

โอตตัปปะ ... กับสตัวทั์ง้หลายผูไ้มม่โีอตตัปปะ สตัวทั์ง้หลายผูม้สีตุะนอ้ย ... กับสตัว ์

ทัง้หลายผูม้สีตุะนอ้ย สตัวทั์ง้หลายผูเ้กยีจครา้น ... กับสตัวทั์ง้หลายผูเ้กยีจครา้น 

สตัวทั์ง้หลายผูม้สีตหิลงลมื ... กับสตัวทั์ง้หลายผูม้สีตหิลงลมื สตัวทั์ง้หลายผูม้ ี

ปัญญาทราม คบคา้สมาคมกับสตัวทั์ง้หลายผูม้ปัีญญาทราม 

  ภกิษุทัง้หลาย สตัวทั์ง้หลายคบคา้สมาคมกันโดยธาตอุยา่งเดยีวกัน คอืสตัว ์

ทัง้หลายผูม้ศีรัทธา คบคา้สมาคมกับสตัวทั์ง้หลายผูม้ศีรัทธา สตัวทั์ง้หลายผูม้หีริ ิ

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๑๙๒ } 



๑๙๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๓. ธาตสุงัยตุ] 

๒. ทตุยิวรรค ๘. อัสสทัธมลูกสตูร 

คบคา้สมาคมกับสตัวทั์ง้หลายผูม้หีริ ิสตัวทั์ง้หลายผูม้โีอตตัปปะ คบคา้สมาคมกับ 

สตัวทั์ง้หลายผูม้โีอตตัปปะ สตัวทั์ง้หลายผูม้สีตุะมาก คบคา้สมาคมกับสตัว ์

ทัง้หลายผูม้สีตุะมาก สตัวทั์ง้หลายผูป้รารภความเพยีร คบคา้สมาคมกับสตัว ์

ทัง้หลายผูป้รารภความเพยีร สตัวทั์ง้หลายผูม้สีตมิัน่คง คบคา้สมาคมกับสตัว ์

ทัง้หลายผูม้สีตมิั่นคง สตัวทั์ง้หลายผูม้ปัีญญา คบคา้สมาคมกับสตัวทั์ง้หลาย 

ผูม้ปัีญญา 

  แมใ้นอดตี ฯลฯ 

  แมใ้นอนาคต ฯลฯ 

  ภกิษุทัง้หลาย แมใ้นปัจจบุันนี ้สตัวทั์ง้หลายคบคา้สมาคมกัน” ฯลฯ 

อสัสทัธสงัสนัทนสตูรที ่๗ จบ 

 

๘. อสัสทัธมลูกสูตร 

วา่ดว้ยสตัวผ์ูไ้มม่ศีรทัธาเป็นมลู 

  [๑๐๒] พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่... เขตกรงุสาวตัถ ีณ ทีนั่น้ พระผูม้ ี

พระภาค ... 

  “ภกิษุทัง้หลาย สตัวทั์ง้หลายคบคา้สมาคมกันโดยธาตอุยา่งเดยีวกัน คอืสตัว ์

ทัง้หลายผูไ้มม่ศีรัทธา คบคา้สมาคมกับสตัวทั์ง้หลายผูไ้มม่ศีรัทธา สตัวทั์ง้หลายผู ้

ไมม่หีริ ิคบคา้สมาคมกับสตัวทั์ง้หลายผูไ้มม่หีริ ิสตัวทั์ง้หลายผูม้ปัีญญาทราม 

คบคา้สมาคมกับสตัวทั์ง้หลายผูม้ปัีญญาทราม 

  สตัวทั์ง้หลายผูม้ศีรัทธา คบคา้สมาคมกับสตัวทั์ง้หลายผูม้ศีรัทธา สตัวทั์ง้หลาย 

ผูม้หีริ ิคบคา้สมาคมกับสตัวทั์ง้หลายผูม้หีริ ิสตัวทั์ง้หลายผูม้ปัีญญา คบคา้สมาคม 

กับสตัวทั์ง้หลายผูม้ปัีญญา 

  แมใ้นอดตี สตัวทั์ง้หลายไดค้บคา้สมาคมกันโดยธาตอุยา่งเดยีวกัน ฯลฯ 

  แมใ้นอนาคต สตัวทั์ง้หลายจักคบคา้สมาคมกันโดยธาตอุยา่งเดยีวกัน ฯลฯ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๑๙๓ } 



๑๙๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๓. ธาตสุงัยตุ] 

๒. ทตุยิวรรค ๘. อัสสทัธมลูกสตูร 

  แมใ้นปัจจบุันนี ้สตัวทั์ง้หลายก็คบคา้สมาคมกันโดยธาตอุยา่งเดยีวกัน คอื 

สตัวทั์ง้หลายผูไ้มม่ศีรัทธา คบคา้สมาคมกับสตัวทั์ง้หลายผูไ้มม่ศีรัทธา สตัวทั์ง้หลาย 

ผูไ้มม่หีริ ิคบคา้สมาคมกับสตัวทั์ง้หลายผูไ้มม่หีริ ิสตัวทั์ง้หลายผูม้ปัีญญาทราม 

คบคา้สมาคมกับสตัวทั์ง้หลายผูม้ปัีญญาทราม 

  สตัวทั์ง้หลายผูม้ศีรัทธา คบคา้สมาคมกับสตัวทั์ง้หลายผูม้ศีรัทธา สตัวทั์ง้หลาย 

ผูม้หีริ ิคบคา้สมาคมกับสตัวทั์ง้หลายผูม้หีริ ิสตัวทั์ง้หลายผูม้ปัีญญา คบคา้สมาคม 

กับสตัวทั์ง้หลายผูม้ปัีญญา (๑) 

  สตัวทั์ง้หลายคบคา้สมาคมกันโดยธาตอุยา่งเดยีวกนั คอืสตัวทั์ง้หลายผูไ้มม่ ี

ศรัทธา คบคา้สมาคมกบัสตัวทั์ง้หลายผูไ้มม่ศีรัทธา สตัวทั์ง้หลายผูไ้มม่โีอตตปัปะ 

คบคา้สมาคมกับสตัวทั์ง้หลายผูไ้มม่โีอตตัปปะ สตัวทั์ง้หลายผูม้ปัีญญาทราม 

คบคา้สมาคมกับสตัวทั์ง้หลายผูม้ปัีญญาทราม 

  สตัวทั์ง้หลายผูม้ศีรัทธา คบคา้สมาคมกับสตัวทั์ง้หลายผูม้ศีรัทธา สตัวทั์ง้หลาย 

ผูม้โีอตตัปปะ คบคา้สมาคมกับสตัวทั์ง้หลายผูม้โีอตตัปปะ สตัวทั์ง้หลายผูม้ปัีญญา 

คบคา้สมาคมกับสตัวทั์ง้หลายผูม้ปัีญญา ฯลฯ (พงึรูค้วามพสิดารเหมอืนวาระแรก) (๒) 

  สตัวทั์ง้หลาย ฯลฯ โดยธาตอุยา่งเดยีวกัน คอืสตัวทั์ง้หลายผูไ้มม่ศีรัทธา 

คบคา้สมาคมกับสตัวทั์ง้หลายผูไ้มม่ศีรัทธา สตัวทั์ง้หลายผูม้สีตุะนอ้ย คบคา้ 

สมาคมกับสตัวทั์ง้หลายผูม้สีตุะนอ้ย สตัวทั์ง้หลายผูม้ปัีญญาทราม คบคา้สมาคม 

กับสตัวทั์ง้หลายผูม้ปัีญญาทราม 

  สตัวทั์ง้หลายผูม้ศีรัทธา คบคา้สมาคมกับสตัวทั์ง้หลายผูม้ศีรัทธา สตัวทั์ง้หลาย 

ผูม้สีตุะมาก คบคา้สมาคมกับสตัวทั์ง้หลายผูม้สีตุะมาก สตัวทั์ง้หลายผูม้ปัีญญา 

คบคา้สมาคมกับสตัวทั์ง้หลายผูม้ปัีญญา ฯลฯ (๓) 

  สตัวทั์ง้หลาย ฯลฯ โดยธาตอุยา่งเดยีวกัน คอืสตัวทั์ง้หลายผูไ้มม่ศีรัทธา 

คบคา้สมาคมกับสตัวทั์ง้หลายผูไ้มม่ศีรัทธา สตัวทั์ง้หลายผูเ้กยีจครา้น คบคา้ 

สมาคมกับสตัวทั์ง้หลายผูเ้กยีจครา้น สตัวทั์ง้หลายผูม้ปัีญญาทราม คบคา้สมาคม 

กับสตัวทั์ง้หลายผูม้ปัีญญาทราม 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๑๙๔ } 



๑๙๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๓. ธาตสุงัยตุ] 

๒. ทตุยิวรรค ๙. อหริกิมลูกสตูร 

  สตัวทั์ง้หลายผูม้ศีรัทธา คบคา้สมาคมกับสตัวทั์ง้หลายผูม้ศีรัทธา สตัวทั์ง้หลาย 

ผูป้รารภความเพยีร คบคา้สมาคมกับสตัวทั์ง้หลายผูป้รารภความเพยีร สตัวทั์ง้หลาย 

ผูม้ปัีญญา คบคา้สมาคมกับสตัวทั์ง้หลายผูม้ปัีญญา ฯลฯ (๔) 

  ภกิษุทัง้หลาย สตัวทั์ง้หลาย ฯลฯ โดยธาตอุยา่งเดยีวกัน คอืสตัวทั์ง้หลาย 

ผูไ้มม่ศีรัทธา คบคา้สมาคมกับสตัวทั์ง้หลายผูไ้มม่ศีรัทธา สตัวทั์ง้หลายผูม้สีต ิ

หลงลมื คบคา้สมาคมกับสตัวทั์ง้หลายผูม้สีตหิลงลมื สตัวทั์ง้หลายผูม้ปัีญญาทราม 

คบคา้สมาคมกับสตัวทั์ง้หลายผูม้ปัีญญาทราม 

  สตัวทั์ง้หลายผูม้ศีรัทธา คบคา้สมาคมกับสตัวทั์ง้หลายผูม้ศีรัทธา สตัวทั์ง้หลาย 

ผูม้สีตมิั่นคง คบคา้สมาคมกับสตัวทั์ง้หลายผูม้สีตมิัน่คง สตัวทั์ง้หลายผูม้ปัีญญา 

คบคา้สมาคมกับสตัวทั์ง้หลายผูม้ปัีญญา” ฯลฯ (๕) 

อสัสทัธมลูกสตูรที ่๘ จบ 

 

๙. อหริกิมลูกสตูร 

วา่ดว้ยสตัวผ์ูไ้มม่หีริเิป็นมลู 

  [๑๐๓] พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่... เขตกรงุสาวตัถ ีณ ทีนั่น้ พระผูม้ ี

พระภาค ... 

  “ภกิษุทัง้หลาย สตัวทั์ง้หลายคบคา้สมาคมกันโดยธาตอุยา่งเดยีวกัน คอืสตัว ์

ทัง้หลายผูไ้มม่หีริ ิคบคา้สมาคมกับสตัวทั์ง้หลายผูไ้มม่หีริ ิสตัวทั์ง้หลายผูไ้มม่ ี

โอตตัปปะ คบคา้สมาคมกบัสตัวทั์ง้หลายผูไ้มม่โีอตตัปปะ สตัวทั์ง้หลายผูม้ ี

ปัญญาทราม คบคา้สมาคมกับสตัวทั์ง้หลายผูม้ปัีญญาทราม 

  สตัวทั์ง้หลายผูม้หีริ(ิความละอายตอ่บาป) คบคา้สมาคมกับสตัวทั์ง้หลาย 

ผูม้หีริ ิสตัวทั์ง้หลายผูม้โีอตตัปปะ(ความเกรงกลัวตอ่บาป) คบคา้สมาคมกับสตัว ์

ทัง้หลายผูม้โีอตตัปปะ สตัวทั์ง้หลายผูม้ปัีญญา คบคา้สมาคมกับสตัวทั์ง้หลายผูม้ ี

ปัญญา ฯลฯ (๑) 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๑๙๕ } 



๑๙๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๓. ธาตสุงัยตุ] 

๒. ทตุยิวรรค ๙. อหริกิมลูกสตูร 

  สตัวทั์ง้หลายผูไ้มม่หีริ ิคบคา้สมาคมกับสตัวทั์ง้หลายผูไ้มม่หีริ ิสตัวทั์ง้หลาย 

ผูม้สีตุะนอ้ย คบคา้สมาคมกับสตัวทั์ง้หลายผูม้สีตุะนอ้ย สตัวทั์ง้หลายผูม้ปัีญญา 

ทราม คบคา้สมาคมกับสตัวทั์ง้หลายผูม้ปัีญญาทราม 

  สตัวทั์ง้หลายผูม้หีริ ิคบคา้สมาคมกับสตัวทั์ง้หลายผูม้หีริ ิสตัวทั์ง้หลายผูม้ ี

สตุะมาก คบคา้สมาคมกับสตัวทั์ง้หลายผูม้สีตุะมาก สตัวทั์ง้หลายผูม้ปัีญญา 

คบคา้สมาคมกับสตัวทั์ง้หลายผูม้ปัีญญา ฯลฯ (๒) 

  สตัวทั์ง้หลายผูไ้มม่หีริ ิคบคา้สมาคมกับสตัวทั์ง้หลายผูไ้มม่หีริ ิสตัวทั์ง้หลาย 

ผูเ้กยีจครา้น คบคา้สมาคมกับสตัวทั์ง้หลายผูเ้กยีจครา้น สตัวทั์ง้หลายผูม้ ี

ปัญญาทราม คบคา้สมาคมกับสตัวทั์ง้หลายผูม้ปัีญญาทราม 

  สตัวทั์ง้หลายผูม้หีริ ิคบคา้สมาคมกับสตัวทั์ง้หลายผูม้หีริ ิสตัวทั์ง้หลาย 

ผูป้รารภความเพยีร คบคา้สมาคมกับสตัวทั์ง้หลายผูป้รารภความเพยีร สตัวทั์ง้หลาย 

ผูม้ปัีญญา คบคา้สมาคมกับสตัวทั์ง้หลายผูม้ปัีญญา ฯลฯ (๓) 

  สตัวทั์ง้หลายผูไ้มม่หีริ ิคบคา้สมาคมกับสตัวทั์ง้หลายผูไ้มม่หีริ ิสตัวทั์ง้หลาย 

ผูม้สีตหิลงลมื คบคา้สมาคมกับสตัวทั์ง้หลายผูม้สีตหิลงลมื สตัวทั์ง้หลายผูม้ ี

ปัญญาทราม คบคา้สมาคมกับสตัวทั์ง้หลายผูม้ปัีญญาทราม 

  สตัวทั์ง้หลายผูม้หีริ ิคบคา้สมาคมกับสตัวทั์ง้หลายผูม้หีริ ิสตัวทั์ง้หลายผูม้ ี

สตมิั่นคง คบคา้สมาคมกบัสตัวทั์ง้หลายผูม้สีตมิั่นคง สตัวทั์ง้หลายผูม้ปัีญญา 

คบคา้สมาคมกับสตัวทั์ง้หลายผูม้ปัีญญา” ฯลฯ (๔) 

อหริกิมลูกสตูรที ่๙ จบ 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๑๙๖ } 



๑๙๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๓. ธาตสุงัยตุ] 

๒. ทตุยิวรรค ๑๐. อโนตตัปปมลูกสตูร 

 

๑๐. อโนตตปัปมลูกสตูร 

วา่ดว้ยสตัวผ์ูไ้มม่โีอตตปัปะเป็นมลู 

  [๑๐๔] พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่... เขตกรงุสาวตัถ ีณ ทีนั่น้ พระผูม้ ี

พระภาค ... 

  “ภกิษุทัง้หลาย สตัวทั์ง้หลายคบคา้สมาคมกันโดยธาตอุยา่งเดยีวกัน คอื 

สตัวทั์ง้หลายผูไ้มม่โีอตตปัปะ คบคา้สมาคมกับสตัวทั์ง้หลายผูไ้มม่โีอตตัปปะ 

สตัวทั์ง้หลายผูม้สีตุะนอ้ย คบคา้สมาคมกับสตัวทั์ง้หลายผูม้สีตุะนอ้ย สตัวทั์ง้หลาย 

ผูม้ปัีญญาทราม คบคา้สมาคมกับสตัวทั์ง้หลายผูม้ปัีญญาทราม 

  สตัวทั์ง้หลายผูม้โีอตตัปปะ คบคา้สมาคมกับสตัวทั์ง้หลายผูม้โีอตตัปปะ 

สตัวทั์ง้หลายผูม้สีตุะมาก คบคา้สมาคมกับสตัวทั์ง้หลายผูม้สีตุะมาก สตัวทั์ง้หลาย 

ผูม้ปัีญญา คบคา้สมาคมกับสตัวทั์ง้หลายผูม้ปัีญญา ฯลฯ (๑) 

  สตัวทั์ง้หลายผูไ้มม่โีอตตปัปะ คบคา้สมาคมกับสตัวทั์ง้หลายผูไ้มม่โีอตตัปปะ 

สตัวทั์ง้หลายผูเ้กยีจครา้น คบคา้สมาคมกับสตัวทั์ง้หลายผูเ้กยีจครา้น สตัวทั์ง้หลาย 

ผูม้ปัีญญาทราม คบคา้สมาคมกับสตัวทั์ง้หลายผูม้ปัีญญาทราม 

  สตัวทั์ง้หลายผูม้โีอตตัปปะ คบคา้สมาคมกับสตัวทั์ง้หลายผูม้โีอตตัปปะ สตัว ์

ทัง้หลายผูป้รารภความเพยีร คบคา้สมาคมกับสตัวทั์ง้หลายผูป้รารภความเพยีร 

สตัวทั์ง้หลายผูม้ปัีญญา คบคา้สมาคมกับสตัวทั์ง้หลายผูม้ปัีญญา ฯลฯ (๒) 

  สตัวทั์ง้หลายผูไ้มม่โีอตตปัปะ คบคา้สมาคมกับสตัวทั์ง้หลายผูไ้มม่โีอตตัปปะ 

สตัวทั์ง้หลายผูม้สีตหิลงลมื คบคา้สมาคมกับสตัวทั์ง้หลายผูม้สีตหิลงลมื สตัว ์

ทัง้หลายผูม้ปัีญญาทราม คบคา้สมาคมกับสตัวทั์ง้หลายผูม้ปัีญญาทราม 

  สตัวทั์ง้หลายผูม้โีอตตัปปะ คบคา้สมาคมกับสตัวทั์ง้หลายผูม้โีอตตัปปะ 

สตัวทั์ง้หลายผูม้สีตมิั่นคง คบคา้สมาคมกับสตัวทั์ง้หลายผูม้สีตมิั่นคง สตัวทั์ง้หลาย 

ผูม้ปัีญญา คบคา้สมาคมกับสตัวทั์ง้หลายผูม้ปัีญญา” ฯลฯ (๓) 

อโนตตปัปมลูกสตูรที ่๑๐ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๑๙๗ } 



๑๙๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๓. ธาตสุงัยตุ] 

๒. ทตุยิวรรค ๑๑. อัปปัสสตุมลูกสตุร 

 

๑๑. อปัปสัสตุมลูกสตูร 

วา่ดว้ยสตัวผ์ูม้สีตุะนอ้ยเป็นมลู 

  [๑๐๕] พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่... เขตกรงุสาวัตถ ีณ ทีนั่น้ พระผูม้ ี

พระภาค ... 

  “ภกิษุทัง้หลาย สตัวทั์ง้หลายคบคา้สมาคมกันโดยธาตอุยา่งเดยีวกัน คอืสตัว ์

ทัง้หลายผูม้สีตุะนอ้ย คบคา้สมาคมกับสตัวทั์ง้หลายผูม้สีตุะนอ้ย สตัวทั์ง้หลาย 

ผูเ้กยีจครา้น คบคา้สมาคมกับสตัวทั์ง้หลายผูเ้กยีจครา้น สตัวทั์ง้หลายผูม้ ี

ปัญญาทราม คบคา้สมาคมกับสตัวทั์ง้หลายผูม้ปัีญญาทราม 

  สตัวทั์ง้หลายผูม้สีตุะมาก คบคา้สมาคมกับสตัวทั์ง้หลายผูม้สีตุะมาก สตัว ์

ทัง้หลายผูป้รารภความเพยีร คบคา้สมาคมกับสตัวทั์ง้หลายผูป้รารภความเพยีร 

สตัวทั์ง้หลายผูม้ปัีญญา คบคา้สมาคมกับสตัวทั์ง้หลายผูม้ปัีญญา ฯลฯ (๑) 

  สตัวทั์ง้หลายผูม้สีตุะนอ้ย คบคา้สมาคมกับสตัวทั์ง้หลายผูม้สีตุะนอ้ย สตัว ์

ทัง้หลายผูม้สีตหิลงลมื คบคา้สมาคมกับสตัวทั์ง้หลายผูม้สีตหิลงลมื สตัวทั์ง้หลาย 

ผูม้ปัีญญาทราม คบคา้สมาคมกับสตัวทั์ง้หลายผูม้ปัีญญาทราม สตัวทั์ง้หลายผูม้ ี

สตุะมาก คบคา้สมาคมกับสตัวทั์ง้หลายผูม้สีตุะมาก สตัวทั์ง้หลายผูม้สีตมิั่นคง 

คบคา้สมาคมกับสตัวทั์ง้หลายผูม้สีตมิั่นคง สตัวทั์ง้หลายผูม้ปัีญญา คบคา้สมาคม 

กับสตัวทั์ง้หลายผูม้ปัีญญา” ฯลฯ (๒) 

อปัปสัสตุมลูกสตูรที ่๑๑ จบ 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๑๙๘ } 



๑๙๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๓. ธาตสุงัยตุ] 

๒. ทตุยิวรรค ๑๒. กสุตีมลูกสตูร 

 

๑๒. กสุตีมลูกสตูร 

วา่ดว้ยสตัวผ์ูเ้กยีจครา้นเป็นมลู 

  [๑๐๖] พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่... เขตกรงุสาวตัถ ีณ ทีนั่น้ พระผูม้ ี

พระภาค ... 

  “ภกิษุทัง้หลาย สตัวทั์ง้หลายคบคา้สมาคมกันโดยธาตอุยา่งเดยีวกัน คอืสตัว ์

ทัง้หลายผูเ้กยีจครา้น คบคา้สมาคมกับสตัวทั์ง้หลายผูเ้กยีจครา้น สตัวทั์ง้หลาย 

ผูม้สีตหิลงลมื คบคา้สมาคมกับสตัวทั์ง้หลายผูม้สีตหิลงลมื สตัวทั์ง้หลายผูม้ ี

ปัญญาทราม คบคา้สมาคมกับสตัวทั์ง้หลายผูม้ปัีญญาทราม สตัวทั์ง้หลายผูป้รารภ 

ความเพยีร คบคา้สมาคมกับสตัวทั์ง้หลายผูป้รารภความเพยีร 

  สตัวทั์ง้หลายผูม้สีตมิั่นคง คบคา้สมาคมกับสตัวทั์ง้หลายผูม้สีตมิั่นคง สตัว ์

ทัง้หลายผูม้ปัีญญา คบคา้สมาคมกับสตัวทั์ง้หลายผูม้ปัีญญา” ฯลฯ 

กสุตีมลูกสตูรที ่๑๒ จบ 

[สว่นทีเ่ป็นอดตี อนาคต ปัจจบุัน ในทกุแหง่ พงึท าเหมอืนอยา่งขา้งตน้]  

ทตุยิวรรคที ่๒ จบ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

     ๑. สตัตธาตสุตูร   ๒. สนทิานสตูร 

     ๓. คญิชกาวสถสตูร   ๔. หนีาธมิตุตกิสตูร 

     ๕. จังกมสตูร    ๖. สคาถาสตูร 

     ๗. อัสสทัธสงัสนัทนสตูร  ๘. อัสสทัธมลูกสตูร 

     ๙. อหริกิมลูกสตูร   ๑๐. อโนตตัปปมลูกสตูร 

     ๑๑. อัปปัสสตุมลูกสตูร  ๑๒. กสุตีมลูกสตูร 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๑๙๙ } 



๒๐๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๓. ธาตสุงัยตุ] 

๓. กัมมปถวรรค ๑. อสมาหติสตูร 

 

๓. กมัมปถวรรค 

หมวดวา่ดว้ยกรรมบถ 

 

๑. อสมาหติสตูร 

วา่ดว้ยสตัวผ์ูม้จีติไมม่ ัน่คง 

  [๑๐๗] พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่... เขตกรงุสาวตัถ ีณ ทีนั่น้ พระผูม้ ี

พระภาค ... 

  “ภกิษุทัง้หลาย สตัวทั์ง้หลายคบคา้สมาคมกันโดยธาตอุยา่งเดยีวกัน คอื 

สตัวทั์ง้หลายผูไ้มม่ศีรัทธา คบคา้สมาคมกับสตัวทั์ง้หลายผูไ้มม่ศีรัทธา สตัว ์

ทัง้หลายผูไ้มม่หีริ ิคบคา้สมาคมกับสตัวทั์ง้หลายผูไ้มม่หีริ ิสตัวทั์ง้หลายผูไ้มม่ ี

โอตตัปปะ คบคา้สมาคมกบัสตัวทั์ง้หลายผูไ้มม่โีอตตัปปะ สตัวทั์ง้หลายผูม้จีติ 

ไมม่ั่นคง๑ คบคา้สมาคมกบัสตัวทั์ง้หลายผูม้จีติไมม่ัน่คง สตัวทั์ง้หลายผูม้ปัีญญา 

ทราม คบคา้สมาคมกับสตัวทั์ง้หลายผูม้ปัีญญาทราม 

  สตัวทั์ง้หลายผูม้ศีรัทธา คบคา้สมาคมกับสตัวทั์ง้หลายผูม้ศีรัทธา สตัว ์

ทัง้หลายผูม้หีริ ิคบคา้สมาคมกับสตัวทั์ง้หลายผูม้หีริ ิสตัวทั์ง้หลายผูม้โีอตตัปปะ 

คบคา้สมาคมกับสตัวทั์ง้หลายผูม้โีอตตัปปะ สตัวทั์ง้หลายผูม้จีติมั่นคง คบคา้สมาคม 

กับสตัวทั์ง้หลายผูม้จีติมั่นคง สตัวทั์ง้หลายผูม้ปัีญญา คบคา้สมาคมกับสตัวทั์ง้หลาย 

ผูม้ปัีญญา” 

อสมาหติสตูรที ่๑ จบ 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ จติไมม่ ัน่คง ในทีน่ีห้มายถงึจติทีป่ราศจากอปุจารสมาธ ิและอัปปนาสมาธ ิ(ส .น.ิอ. ๒/๑๐๗/๑๖๑) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๒๐๐ } 



๒๐๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๓. ธาตสุงัยตุ] 

๓. กัมมปถวรรค ๓. ปัญจสกิขาปทสตูร 

 

๒. ทสุสลีสตูร 

วา่ดว้ยสตัวผ์ูท้ศุลี 

  [๑๐๘] พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่... เขตกรงุสาวตัถ ีณ ทีนั่น้ พระผูม้ ี

พระภาค ... 

  “ภกิษุทัง้หลาย สตัวทั์ง้หลายคบคา้สมาคมกันโดยธาตอุยา่งเดยีวกัน คอืสตัว ์

ทัง้หลายผูไ้มม่ศีรัทธา คบคา้สมาคมกับสตัวทั์ง้หลายผูไ้มม่ศีรัทธา สตัวทั์ง้หลายผู ้

ไมม่หีริ ิคบคา้สมาคมกับสตัวทั์ง้หลายผูไ้มม่หีริ ิสตัวทั์ง้หลายผูไ้มม่โีอตตัปปะ 

คบคา้สมาคมกับสตัวทั์ง้หลายผูไ้มม่โีอตตัปปะ สตัวทั์ง้หลายผูท้ศุลี คบคา้สมาคม 

กับสตัวทั์ง้หลายผูท้ศุลี สตัวทั์ง้หลายผูม้ปัีญญาทราม คบคา้สมาคมกับสตัวทั์ง้หลาย 

ผูม้ปัีญญาทราม 

  สตัวทั์ง้หลายผูม้ศีรัทธา คบคา้สมาคมกับสตัวทั์ง้หลายผูม้ศีรัทธา สตัวทั์ง้หลาย 

ผูม้หีริ ิคบคา้สมาคมกับสตัวทั์ง้หลายผูม้หีริ ิสตัวทั์ง้หลายผูม้โีอตตัปปะ คบคา้สมาคม 

กับสตัวทั์ง้หลายผูม้โีอตตปัปะ สตัวทั์ง้หลายผูม้ศีลี คบคา้สมาคมกับสตัวทั์ง้หลาย 

ผูม้ศีลี สตัวทั์ง้หลายผูม้ปัีญญา คบคา้สมาคมกับสตัวทั์ง้หลายผูม้ปัีญญา” 

ทสุสลีสตูรที ่๒ จบ 

 

๓. ปญัจสกิขาปทสตูร 

วา่ดว้ยสตัวผ์ูม้ศีลี ๕ 

  [๑๐๙] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อารามของอนาถ- 

บณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีณ ทีนั่น้ พระผูม้พีระภาคไดรั้บสัง่เรยีกภกิษุทัง้หลาย 

มาตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย” ภกิษุเหลา่นัน้ทลูรับสนองพระด ารัสแลว้ พระผูม้ ี

พระภาคจงึไดต้รัสเรือ่งนีว้า่ 

  “ภกิษุทัง้หลาย สตัวทั์ง้หลายคบคา้สมาคมกันโดยธาตอุยา่งเดยีวกัน คอืสตัว ์

ทัง้หลายผูฆ้า่สตัว ์คบคา้สมาคมกับสตัวทั์ง้หลายผูฆ้า่สตัว ์สตัวทั์ง้หลายผูล้ักทรัพย ์

คบคา้สมาคมกับสตัวทั์ง้หลายผูล้ักทรัพย ์สตัวทั์ง้หลายผูป้ระพฤตผิดิในกาม คบคา้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๒๐๑ } 



๒๐๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๓. ธาตสุงัยตุ] 

๓. กัมมปถวรรค ๔.สตัตกมัมปถสตูร 

สมาคมกับสตัวทั์ง้หลายผูป้ระพฤตผิดิในกาม สตัวทั์ง้หลายผูพ้ดูเท็จ คบคา้สมาคม 

กับสตัวทั์ง้หลายผูพ้ดูเท็จ สตัวทั์ง้หลายผูเ้สพของมนึเมาคอืสรุาและเมรัยอันเป็นเหต ุ

แหง่ความประมาท คบคา้สมาคมกับสตัวทั์ง้หลายผูเ้สพของมนึเมาคอืสรุาและเมรัย 

อันเป็นเหตแุหง่ความประมาท 

  สตัวทั์ง้หลายผูเ้วน้ขาดจากการฆา่สตัว ์คบคา้สมาคมกับสตัวทั์ง้หลายผูเ้วน้ขาด 

จากการฆา่สตัว ์สตัวทั์ง้หลายผูเ้วน้ขาดจากการลักทรัพย ์คบคา้สมาคมกับสตัว ์

ทัง้หลายผูเ้วน้ขาดจากการลักทรัพย ์สตัวทั์ง้หลายผูเ้วน้ขาดจากการประพฤตผิดิในกาม 

คบคา้สมาคมกับสตัวทั์ง้หลายผูเ้วน้ขาดจากการประพฤตผิดิในกาม สตัวทั์ง้หลายผู ้

เวน้ขาดจากการพดูเท็จ คบคา้สมาคมกับสตัวทั์ง้หลายผูเ้วน้ขาดจากการพดูเท็จ 

สตัวทั์ง้หลายผูเ้วน้ขาดจากการเสพของมนึเมาคอืสรุาและเมรัยอันเป็นเหตแุหง่ความ 

ประมาท คบคา้สมาคมกับสตัวทั์ง้หลายผูเ้วน้ขาดจากการเสพของมนึเมาคอืสรุาและ 

เมรัยอันเป็นเหตแุหง่ความประมาท” 

ปญัจสกิขาปทสตูรที ่๓ จบ 

 

๔. สตัตกมัมปถสูตร 

วา่ดว้ยสตัวผ์ูม้กีรรมบถ ๗ 

  [๑๑๐] พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่... เขตกรงุสาวตัถ ีณ ทีนั่น้ พระผูม้ ี

พระภาค ... 

  “ภกิษุทัง้หลาย สตัวทั์ง้หลายคบคา้สมาคมกันโดยธาตอุยา่งเดยีวกัน คอืสตัว ์

ทัง้หลายผูฆ้า่สตัว ์คบคา้สมาคมกับสตัวทั์ง้หลายผูฆ้า่สตัว ์สตัวทั์ง้หลายผูล้ักทรัพย ์

คบคา้สมาคมกับสตัวทั์ง้หลายผูล้ักทรัพย ์สตัวทั์ง้หลายผูป้ระพฤตผิดิในกาม คบคา้ 

สมาคมกับสตัวทั์ง้หลายผูป้ระพฤตผิดิในกาม สตัวทั์ง้หลายผูพ้ดูเท็จ คบคา้สมาคมกับ 

สตัวทั์ง้หลายผูพ้ดูเท็จ สตัวทั์ง้หลายผูพ้ดูสอ่เสยีด คบคา้สมาคมกับสตัวทั์ง้หลาย 

ผูพ้ดูสอ่เสยีด สตัวทั์ง้หลายผูพ้ดูค าหยาบ คบคา้สมาคมกับสตัวทั์ง้หลายผูพ้ดูค าหยาบ 

  สตัวทั์ง้หลายผูพ้ดูเพอ้เจอ้ คบคา้สมาคมกับสตัวทั์ง้หลายผูพ้ดูเพอ้เจอ้ 

สตัวทั์ง้หลายผูเ้วน้ขาดจากการฆา่สตัว ์... สตัวทั์ง้หลายผูเ้วน้ขาดจากการ 

ลักทรัพย ์... สตัวทั์ง้หลายผูเ้วน้ขาดจากการประพฤตผิดิในกาม ... สตัวทั์ง้หลาย 

ผูเ้วน้ขาดจากการพดูเท็จ ... สตัวทั์ง้หลายผูเ้วน้ขาดจากการพดูสอ่เสยีด คบคา้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๒๐๒ } 



๒๐๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๓. ธาตสุงัยตุ] 

๓. กัมมปถวรรค ๕. ทสกมัมปถสตูร 

สมาคมกับสตัวทั์ง้หลายผูเ้วน้ขาดจากการพดูสอ่เสยีด สตัวทั์ง้หลายผูเ้วน้ขาดจาก 

การพดูค าหยาบ คบคา้สมาคมกับสตัวทั์ง้หลายผูเ้วน้ขาดจากการพดูค าหยาบ 

สตัวทั์ง้หลายผูเ้วน้ขาดจากการพดูเพอ้เจอ้ คบคา้สมาคมกับสตัวทั์ง้หลายผูเ้วน้ขาด 

จากการพดูเพอ้เจอ้” 

สตัตกมัมปถสตูรที ่๔ จบ 

 

๕. ทสกมัมปถสตูร 

วา่ดว้ยสตัวผ์ูม้กีรรมบถ ๑๐ 

  [๑๑๑] พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่... เขตกรงุสาวตัถ ีณ ทีนั่น้ พระผูม้ ี

พระภาค ... 

  “ภกิษุทัง้หลาย สตัวทั์ง้หลายคบคา้สมาคมกันโดยธาตอุยา่งเดยีวกัน คอืสตัว ์

ทัง้หลายผูฆ้า่สตัว ์คบคา้สมาคมกับสตัวทั์ง้หลายผูฆ้า่สตัว ์สตัวทั์ง้หลายผูล้ักทรัพย ์

... สตัวทั์ง้หลายผูป้ระพฤตผิดิในกาม ... สตัวทั์ง้หลายผูพ้ดูเท็จ ... สตัวทั์ง้หลายผู ้

พดูสอ่เสยีด ... สตัวทั์ง้หลายผูพ้ดูค าหยาบ ... สตัวทั์ง้หลายผูพ้ดูเพอ้เจอ้ คบคา้ 

สมาคมกับสตัวทั์ง้หลายผูพ้ดูเพอ้เจอ้ สตัวทั์ง้หลายผูม้อีภชิฌา (ความเพง่เล็งอยาก 

ไดข้องคนอืน่)มาก คบคา้สมาคมกับสตัวทั์ง้หลายผูม้อีภชิฌามาก สตัวทั์ง้หลาย 

ผูม้จีติพยาบาท คบคา้สมาคมกับสตัวทั์ง้หลายผูม้จีติพยาบาท สตัวทั์ง้หลายผูม้ ี

มจิฉาทฏิฐ ิคบคา้สมาคมกับสตัวทั์ง้หลายผูม้มีจิฉาทฏิฐ ิ

  สตัวทั์ง้หลายผูเ้วน้ขาดจากการฆา่สตัว ์คบคา้สมาคมกับสตัวทั์ง้หลายผูเ้วน้ขาด 

จากการฆา่สตัว ์สตัวทั์ง้หลายผูเ้วน้ขาดจากการลักทรัพย ์... สตัวทั์ง้หลายผูเ้วน้ขาด 

จากการประพฤตผิดิในกาม ... สตัวทั์ง้หลายผูเ้วน้ขาดจากการพดูเท็จ ... สตัว ์

ทัง้หลายผูเ้วน้ขาดจากการพดูสอ่เสยีด ... สตัวทั์ง้หลายผูเ้วน้ขาดจากการพดูค าหยาบ 

... สตัวทั์ง้หลายผูเ้วน้ขาดจากการพดูเพอ้เจอ้ คบคา้สมาคมกับสตัวทั์ง้หลายผูเ้วน้ 

ขาดจากการพดูเพอ้เจอ้ สตัวทั์ง้หลายผูไ้มม่อีภชิฌามาก คบคา้สมาคมกับสตัว ์

ทัง้หลายผูไ้มม่อีภชิฌามาก สตัวทั์ง้หลายผูไ้มม่จีติพยาบาท คบคา้สมาคมกบัสตัว ์

ทัง้หลายผูไ้มม่จีติพยาบาท สตัวทั์ง้หลายผูม้สีมัมาทฏิฐ ิคบคา้สมาคมกับสตัว ์

ทัง้หลายผูม้สีมัมาทฏิฐ”ิ 

ทสกมัมปถสตูรที ่๕ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๒๐๓ } 



๒๐๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๓. ธาตสุงัยตุ] 

๓. กัมมปถวรรค ๗. ทสงัคสตูร 

 

๖. อฏัฐงัคกิสูตร 

วา่ดว้ยสตัวผ์ูป้ระกอบดว้ยอรยิมรรคมอีงค ์๘ 

  [๑๑๒] พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่... เขตกรงุสาวตัถ ีณ ทีนั่น้ พระผูม้ ี

พระภาค ... 

  “ภกิษุทัง้หลาย สตัวทั์ง้หลายคบคา้สมาคมกันโดยธาตอุยา่งเดยีวกัน คอืสตัว ์

ทัง้หลายผูม้มีจิฉาทฏิฐ ิคบคา้สมาคมกับสตัวทั์ง้หลายผูม้มีจิฉาทฏิฐ ิสตัวทั์ง้หลาย 

ผูม้มีจิฉาสงักัปปะ ... สตัวทั์ง้หลายผูม้มีจิฉาวาจา ... สตัวทั์ง้หลายผูม้มีจิฉากัมมันตะ 

... สตัวทั์ง้หลายผูม้มีจิฉาอาชวีะ ... สตัวทั์ง้หลายผูม้มีจิฉาวายามะ ... สตัวทั์ง้หลาย 

ผูม้มีจิฉาสต ิ... สตัวทั์ง้หลายผูม้มีจิฉาสมาธ ิคบคา้สมาคมกับสตัวทั์ง้หลายผูม้ ี

มจิฉาสมาธ ิ

  สตัวทั์ง้หลายผูม้สีมัมาทฏิฐ ิคบคา้สมาคมกับสตัวทั์ง้หลายผูม้สีมัมาทฏิฐ ิ

สตัวทั์ง้หลายผูม้สีมัมาสงักัปปะ ... สตัวทั์ง้หลายผูม้สีมัมาวาจา ... สตัวทั์ง้หลายผูม้ ี

สมัมากัมมันตะ ... สตัวทั์ง้หลายผูม้สีมัมาอาชวีะ ... สตัวทั์ง้หลายผูม้สีมัมาวายามะ 

... สตัวทั์ง้หลายผูม้สีมัมาสต ิ... สตัวทั์ง้หลายผูม้สีมัมาสมาธ ิคบคา้สมาคมกับสตัว ์

ทัง้หลายผูม้สีมัมาสมาธ”ิ 

อฏัฐงัคกิสตูรที ่๖ จบ 

 

๗. ทสงัคสตูร 

วา่ดว้ยสตัวผ์ูป้ระกอบดว้ยธรรม ๑๐ 

  [๑๑๓] พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่... เขตกรงุสาวตัถ ีณ ทีนั่น้ พระผูม้ ี

พระภาค ... 

  “ภกิษุทัง้หลาย สตัวทั์ง้หลายคบคา้สมาคมกันโดยธาตอุยา่งเดยีวกัน คอืสตัว ์

ทัง้หลายผูม้มีจิฉาทฏิฐ ิคบคา้สมาคมกับสตัวทั์ง้หลายผูม้มีจิฉาทฏิฐ ิสตัวทั์ง้หลาย 

ผูม้มีจิฉาสงักัปปะ ... สตัวทั์ง้หลายผูม้มีจิฉาวาจา ... สตัวทั์ง้หลายผูม้มีจิฉากัมมันตะ 

... สตัวทั์ง้หลายผูม้มีจิฉาอาชวีะ ... สตัวทั์ง้หลายผูม้มีจิฉาวายามะ ... สตัวทั์ง้หลาย 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๒๐๔ } 



๒๐๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๓. ธาตสุงัยตุ] 

๓. กัมมปถวรรค ๗. ทสงัคสตูร 

ผูม้มีจิฉาสต ิ... สตัวทั์ง้หลายผูม้มีจิฉาสมาธ ิคบคา้สมาคมกับสตัวทั์ง้หลาย 

ผูม้มีจิฉาสมาธ ิสตัวทั์ง้หลายผูม้มีจิฉาญาณ คบคา้สมาคมกับสตัวทั์ง้หลายผูม้ ี

มจิฉาญาณ๑ สตัวทั์ง้หลายผูม้มีจิฉาวมิตุต ิคบคา้สมาคมกับสตัวทั์ง้หลายผูม้ ี

มจิฉาวมิตุต ิ

  สตัวทั์ง้หลายผูม้สีมัมาทฏิฐ ิคบคา้สมาคมกับสตัวทั์ง้หลายผูม้สีมัมาทฏิฐ ิ

สตัวทั์ง้หลายผูม้สีมัมาสงักัปปะ ... สตัวทั์ง้หลายผูม้สีมัมาวาจา ... สตัวทั์ง้หลาย 

ผูม้สีมัมากัมมันตะ ... สตัวทั์ง้หลายผูม้สีมัมาอาชวีะ ... สตัวทั์ง้หลายผูม้สีมัมา- 

วายามะ ... สตัวทั์ง้หลายผูม้สีมัมาสต ิ... สตัวทั์ง้หลายผูม้สีมัมาสมาธ ิ... สตัว ์

ทัง้หลายผูม้สีมัมาญาณ คบคา้สมาคมกับสตัวทั์ง้หลายผูม้สีมัมาญาณ สตัวทั์ง้หลาย 

ผูม้สีมัมาวมิตุตคิบคา้สมาคมกับสตัวทั์ง้หลายผูม้สีมัมาวมิตุต”ิ 

ทสงัคสตูรที ่๗ จบ 

[สว่นทีเ่ป็นอดตี อนาคต ปัจจบุันในทีท่กุแหง่ พงึท าเหมอืนอยา่งขา้งตน้] 

 

รวมพระสตูรในวรรคนี ้๗ สตูร คอื 

    ๑. อสมาหติสตูร   ๒. ทสุลลีสตูร 

    ๓. ปัญจสกิขาปทสตูร  ๔. สตัตกัมมปถสตูร 

    ๕. ทสกัมมปถสตูร   ๖. อัฏฐังคกิสตูร 

    ๗. ทสงัคสตูร 

 

กมัมปถวรรคที ่๓ จบ 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ มจิฉาญาณ ในทีน่ีห้มายถงึมจิฉาปัจจเวกขณญาณ (คอื ญาณหย่ังรูด้ว้ยการพจิารณาทบทวนธรรมทีไ่มใ่ช ่

   มรรคผลและนพิพาน) (ส .น.ิอ. ๒/๑๑๓/๑๗๐) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๒๐๕ } 



๒๐๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๓. ธาตสุงัยตุ] 

๔. จตตุถวรรค ๒. ปพุเพสมัโพธสตูร 

 

๔. จตตุถวรรค 

หมวดวา่ดว้ยธรรมะ สตูรละ ๔ ประการ 

๑. จตธุาตสุูตร 

วา่ดว้ยธาต ุ๔ 

  [๑๑๔] สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อารามของ 

อนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ี

  “ภกิษุทัง้หลาย ธาตมุ ี๔ ประการนี ้ธาต ุ๔ ประการอะไรบา้ง คอื 

   ๑. ปฐวธีาต ุ  ๒. อาโปธาต ุ

   ๓. เตโชธาต ุ  ๔. วาโยธาต ุ

  ภกิษุทัง้หลาย ธาตมุ ี๔ ประการนี”้ 

จตธุาตสุตูรที ่๑ จบ 

 

๒. ปพุเพสมัโพธสตูร 

วา่ดว้ยความด ารกิอ่นตรสัรู ้

  [๑๑๕] พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่... เขตกรงุสาวตัถ ีณ ทีนั่น้ พระผูม้ ี

พระภาค ... 

  “ภกิษุทัง้หลาย กอ่นแตต่รัสรู ้เมือ่เราเป็นโพธสิตัวย์ังไมไ่ดต้รัสรู ้ไดม้คีวามคดิ 

ค านงึอยา่งนีว้า่ ‘อะไรเป็นคณุ อะไรเป็นโทษของปฐวธีาต ุอะไรเป็นเครือ่งสลดัออก 

จากปฐวธีาต ุ

  อะไรเป็นคณุ อะไรเป็นโทษของอาโปธาต ุอะไรเป็นเครือ่งสลดัออกจากอาโปธาตุ 

  อะไรเป็นคณุ อะไรเป็นโทษของเตโชธาต ุอะไรเป็นเครือ่งสลดัออกจากเตโชธาตุ 

  อะไรเป็นคณุ อะไรเป็นโทษของวาโยธาต ุอะไรเป็นเครือ่งสลดัออกจากวาโยธาตุ’ 

  เรานัน้ไดม้คีวามด ารวิา่ ‘สขุโสมนัสเกดิขึน้เพราะอาศัยปฐวธีาต’ุ นีเ้ป็นคณุ 

ของปฐวธีาต ุ

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๒๐๖ } 



๒๐๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๓. ธาตสุงัยตุ] 

๔. จตตุถวรรค ๒. ปพุเพสมัโพธสตูร 

  ปฐวธีาตเุป็นของไมเ่ทีย่ง เป็นทกุข ์มคีวามแปรผันเป็นธรรมดา นีเ้ป็นโทษของ 

ปฐวธีาต ุ

  ธรรมเป็นทีก่ าจัดฉันทราคะ ธรรมเป็นทีล่ะฉันทราคะในปฐวธีาต ุนีเ้ป็นเครือ่ง 

สลัดออกจากปฐวธีาต ุ

  สขุโสมนัสเกดิขึน้เพราะอาศัยอาโปธาต ุ... 

  สขุโสมนัสเกดิขึน้เพราะอาศัยเตโชธาต ุ... 

  สขุโสมนัสเกดิขึน้เพราะอาศัยวาโยธาต ุ... นีเ้ป็นคณุของวาโยธาต ุ

  วาโยธาตเุป็นของไมเ่ทีย่ง เป็นทกุข ์มคีวามแปรผันเป็นธรรมดา นีเ้ป็นโทษ 

ของวาโยธาต ุ

  ธรรมเป็นทีก่ าจัดฉันทราคะ ธรรมเป็นทีล่ะฉันทราคะในวาโยธาต ุนีเ้ป็นเครือ่ง 

สลัดออกจากวาโยธาต ุ

  ภกิษุทัง้หลาย ตราบใดเรายังไมรู่ค้ณุโดยความเป็นคณุ โทษโดยความเป็นโทษ 

และเครือ่งสลัดออกโดยความเป็นเครือ่งสลัดออกจากธาต ุ๔ ประการนี ้ตามความ 

เป็นจรงิ ตราบนัน้เราก็ปฏญิาณไมไ่ดว้า่ ‘เป็นผูไ้ดต้รัสรูส้มัมาสมัโพธญิาณอัน 

ยอดเยีย่มในโลก พรอ้มทัง้เทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมูส่ตัว ์พรอ้มทัง้ 

สมณพราหมณ์ เทวดาและมนุษย’์ 

  เมือ่ใดเรารูค้ณุโดยความเป็นคณุ โทษโดยความเป็นโทษ และเครือ่งสลัดออก 

โดยความเป็นเครือ่งสลัดออกจากธาต ุ๔ ประการนี ้ตามความเป็นจรงิ เมือ่นัน้ 

เราจงึปฏญิาณไดว้า่ ‘เป็นผูไ้ดต้รัสรูส้มัมาสมัโพธญิาณอันยอดเยีย่มในโลก พรอ้มทัง้ 

เทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมูส่ตัวพ์รอ้มทัง้สมณพราหมณ์ เทวดาและมนุษย’์ 

  อนึง่ ญาณและทัสสนะ๑เกดิขึน้แลว้แกเ่ราวา่ วมิตุตขิองเราไมก่ าเรบิ ชาตนิี้ 

เป็นชาตสิดุทา้ย บัดนีภ้พใหมไ่มม่อีกี” 

ปพุเพสมัโพธสตูรที ่๒ จบ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ญาณและทสัสนะ ในทีน่ีห้มายถงึปัจจเวกขณญาณ คอืญาณหย่ังรูด้ว้ยการพจิารณาทบทวนมรรคผล 

   กเิลสทีล่ะไดแ้ลว้และนพิพาน (ส .น.ิอ. ๒/๑๑๖/๑๗๓) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๒๐๗ } 



๒๐๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๓. ธาตสุงัยตุ] 

๔. จตตุถวรรค ๓. อจรงิสตูร 

 

๓. อจรงิสูตร 

วา่ดว้ยการเทีย่วแสวงหาคณุโทษและเครือ่งสลดัออกจากธาต ุ๔ 

  [๑๑๖] พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่... เขตกรงุสาวตัถ ีณ ทีนั่น้ พระผูม้ ี

พระภาค... 

  “ภกิษุทัง้หลาย เราไดเ้ทีย่วแสวงหาคณุของปฐวธีาต ุไดพ้บคณุของปฐวธีาต ุ

ไดเ้ห็นคณุของปฐวธีาตเุทา่ทีม่อียูด่ว้ยปัญญา เราไดแ้สวงหาโทษของปฐวธีาต ุไดพ้บ 

โทษของปฐวธีาต ุไดเ้ห็นโทษของปฐวธีาตเุทา่ทีม่อียูด่ว้ยปัญญา เราไดเ้ทีย่วแสวงหา 

เครือ่งสลดัออกจากปฐวธีาต ุไดพ้บเครือ่งสลดัออกจากปฐวธีาต ุไดเ้ห็นเครือ่งสลัดออก 

จากปฐวธีาตเุทา่ทีม่อียูด่ว้ยปัญญา 

  เราไดเ้ทีย่วแสวงหาคณุของอาโปธาต ุ... 

  เราไดเ้ทีย่วแสวงหาคณุของเตโชธาต ุ... 

  เราไดเ้ทีย่วแสวงหาคณุของวาโยธาต ุไดพ้บคณุของวาโยธาต ุไดเ้ห็นคณุของ 

วาโยธาตเุทา่ทีม่อียูด่ว้ยปัญญา เราไดเ้ทีย่วแสวงหาโทษของวาโยธาต ุไดพ้บโทษของ 

วาโยธาต ุเราไดเ้ทีย่วแสวงหาเครือ่งสลัดออกจากวาโยธาต ุไดเ้ห็นโทษของวาโยธาต ุ

เทา่ทีม่อียูด่ว้ยปัญญา เราไดพ้บเครือ่งสลัดออกจากวาโยธาต ุไดเ้ห็นเครือ่งสลัด 

ออกจากวาโยธาต ุเทา่ทีม่อียูด่ว้ยปัญญา 

  ภกิษุทัง้หลาย ตราบใดเรายังไมรู่ค้ณุโดยความเป็นคณุ โทษโดยความเป็นโทษ 

และเครือ่งสลัดออกโดยความเป็นเครือ่งสลัดออกจากธาต ุ๔ ประการนี ้ตามความ 

เป็นจรงิ ตราบนัน้เราก็ปฏญิาณไมไ่ดว้า่ ‘เป็นผูไ้ดต้รัสรูส้มัมาสมัโพธญิาณอัน 

ยอดเยีย่มในโลก พรอ้มทัง้เทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมูส่ตัวพ์รอ้มทัง้สมณ- 

พราหมณ์ เทวดาและมนุษย’์ 

  เมือ่ใดเรารูค้ณุโดยความเป็นคณุ โทษโดยความเป็นโทษ และเครือ่งสลัดออก 

โดยความเป็นเครือ่งสลัดออกจากธาต ุ๔ ประการนี ้ตามความเป็นจรงิ เมือ่นัน้เรา 

จงึปฏญิาณไดว้า่ ‘เป็นผูไ้ดต้รัสรูส้มัมาสมัโพธญิาณอันยอดเยีย่มในโลก พรอ้มทัง้เทวโลก 

มารโลก พรหมโลก ในหมูส่ตัวพ์รอ้มทัง้สมณพราหมณ์ เทวดาและมนุษย’์ 

  อนึง่ ญาณและทัสสนะเกดิขึน้แลว้แกเ่ราวา่ วมิตุตขิองเราไมก่ าเรบิ ชาตนิี้ 

เป็นชาตสิดุทา้ย บัดนีภ้พใหมไ่มม่อีกี” 

อจรงิสตูรที ่๓ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๒๐๘ } 



๒๐๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๓. ธาตสุงัยตุ] 

๔. จตตุถวรรค ๔. โนเจทังสตูร 

 

๔. โนเจทงัสตูร 

วา่ดว้ยคณุโทษและเครือ่งสลดัออกจากธาต ุ๔ 

  [๑๑๗] พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่... เขตกรงุสาวตัถ ีณ ทีนั่น้ พระผูม้ ี

พระภาค... 

  “ภกิษุทัง้หลาย ถา้คณุของปฐวธีาตจัุกไมไ่ดม้ ีสตัวทั์ง้หลายไมพ่งึยนิดใีนปฐวธีาต ุ

แตเ่พราะคณุของปฐวธีาตมุอียู ่ฉะนัน้ สตัวทั์ง้หลายจงึยนิดใีนปฐวธีาต ุ

  ถา้โทษของปฐวธีาตจัุกไมไ่ดม้ ีสตัวทั์ง้หลายไมพ่งึเบือ่หน่ายในปฐวธีาต ุแตเ่พราะ 

โทษของปฐวธีาตมุอียู ่ฉะนัน้ สตัวทั์ง้หลายจงึเบือ่หน่ายในปฐวธีาต ุ

  ถา้เครือ่งสลดัออกจากปฐวธีาตจัุกไมไ่ดม้ ีสตัวทั์ง้หลายไมพ่งึสลัดตนออกจาก 

ปฐวธีาต ุแตเ่พราะเครือ่งสลัดออกจากปฐวธีาตมุอียู ่ฉะนัน้ สตัวทั์ง้หลายจงึสลัดตน 

ออกจากปฐวธีาต ุ

  ถา้คณุของอาโปธาตจัุกไมไ่ดม้ ี... 

  ถา้คณุของเตโชธาตจัุกไมไ่ดม้ ี... 

  ถา้คณุของวาโยธาตจัุกไมไ่ดม้ ีสตัวทั์ง้หลายก็ไมพ่งึยนิดใีนวาโยธาต ุแตเ่พราะ 

คณุของวาโยธาตมุอียู ่ฉะนัน้ สตัวทั์ง้หลายจงึยนิดใีนวาโยธาต ุ

  ถา้โทษของวาโยธาตจัุกไมไ่ดม้ ีสตัวทั์ง้หลายไมพ่งึเบือ่หน่ายในวาโยธาต ุแตเ่พราะ 

โทษของวาโยธาตมุอียู ่ฉะนัน้ สตัวทั์ง้หลายจงึเบือ่หน่ายในวาโยธาต ุ

  ถา้เครือ่งสลดัออกของวาโยธาตจัุกไมไ่ดม้ ีสตัวทั์ง้หลายไมพ่งึสลัดตนออกจาก 

วาโยธาต ุแตเ่พราะเครือ่งสลัดออกจากวาโยธาตมุอียู ่ฉะนัน้ สตัวทั์ง้หลายจงึสลัดตน 

ออกจากวาโยธาต ุ

  ภกิษุทัง้หลาย ตราบใดสตัวเ์หลา่นีย้ังไมรู่ค้ณุโดยความเป็นคณุ โทษโดยความ 

เป็นโทษ และเครือ่งสลัดออกโดยความเป็นเครือ่งสลัดออกจากธาต ุ๔ ประการนี ้

ตามความเป็นจรงิ ตราบนัน้สตัวเ์หลา่นีย้ังสลัดตนออกไมไ่ด ้พรากตนออกไมไ่ด ้

ยังไมห่ลดุพน้ไปจากโลก พรอ้มทัง้เทวโลก มารโลก พรหมโลก จากหมูส่ตัวพ์รอ้มทัง้ 

สมณพราหมณ์ เทวดาและมนุษย ์มใีจเป็นอสิระอยูไ่มไ่ด ้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๒๐๙ } 



๒๑๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๓. ธาตสุงัยตุ] 

๔. จตตุถวรรค ๕. เอกันตทกุขสตูร 

  เมือ่ใดสตัวเ์หลา่นีรู้ค้ณุโดยความเป็นคณุ โทษโดยความเป็นโทษ และเครือ่ง 

สลัดออกโดยความเป็นเครือ่งสลัดออกจากธาต ุ๔ ประการนี ้ตามความเป็นจรงิ 

เมือ่นัน้สตัวเ์หลา่นีย้อ่มสลดัตนออกได ้พรากตนออกได ้หลดุพน้ไปจากโลกพรอ้มทัง้ 

เทวโลก มารโลก พรหมโลก จากหมูส่ตัวพ์รอ้มทัง้สมณพราหมณ์ เทวดาและมนุษย ์

มใีจเป็นอสิระอยูไ่ด”้ 

โนเจทงัสตูรที ่๔ จบ 

 

๕. เอกนัตทกุขสูตร 

วา่ดว้ยธาต ุ๔ มทีกุขโ์ดยสว่นเดยีว 

  [๑๑๘] พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่... เขตกรุงสาวตัถ ีณ ทีนั่น้ พระผูม้พีระภาค... 

  “ภกิษุทัง้หลาย ถา้ปฐวธีาตนุีจั้กไดม้ทีกุขโ์ดยสว่นเดยีว ถกูทกุขต์ดิตาม มทีกุข ์

หยั่งลง สขุไมห่ยั่งลง สตัวทั์ง้หลายไมพ่งึยนิดใีนปฐวธีาต ุแตเ่พราะปฐวธีาตมุสีขุ 

ตดิตาม มสีขุหยั่งลง มทีกุขไ์มห่ยั่งลง ฉะนัน้ สตัวทั์ง้หลายจงึยนิดใีนปฐวธีาต ุ

  ถา้อาโปธาตนุี ้... 

  ถา้เตโชธาตนุี ้... 

  ถา้วาโยธาตนุีจั้กไดม้ทีกุขโ์ดยสว่นเดยีว ถกูทกุขต์ดิตาม มทีกุขห์ยั่งลง มสีขุ 

ไมห่ยั่งลง สตัวทั์ง้หลายไมพ่งึยนิดใีนวาโยธาต ุแตเ่พราะวาโยธาตมุสีขุตดิตาม มสีขุ 

หยั่งลง มทีกุขไ์มห่ยั่งลง ฉะนัน้ สตัวทั์ง้หลายจงึยนิดใีนวาโยธาต ุ

  ภกิษุทัง้หลาย ถา้ปฐวธีาตนุีจั้กไดม้สีขุโดยสว่นเดยีว มสีขุตดิตาม มสีขุหยั่งลง 

มทีกุขไ์มห่ยั่งลง สตัวทั์ง้หลายไมพ่งึเบือ่หน่ายในปฐวธีาต ุแตเ่พราะปฐวธีาตถุกูทกุข ์

ตดิตาม มทีกุขห์ยั่งลง มสีขุไมห่ยั่งลง ฉะนัน้ สตัวทั์ง้หลายจงึเบือ่หน่ายในปฐวธีาต ุ

  ถา้อาโปธาตนุี ้... 

  ถา้เตโชธาตนุี ้... 

  ถา้วาโยธาตนุีจั้กไดม้สีขุโดยสว่นเดยีว มสีขุตดิตาม มสีขุหยั่งลง มทีกุขไ์ม ่

หยั่งลง สตัวทั์ง้หลายไมพ่งึเบือ่หน่ายในวาโยธาต ุแตเ่พราะวาโยธาตถุกูทกุขต์ดิตาม 

มทีกุขห์ยั่งลง มสีขุไมห่ยั่งลง ฉะนัน้ สตัวทั์ง้หลายจงึเบือ่หน่ายในวาโยธาต”ุ 

เอกนัตทกุขสตูรที ่๕ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๒๑๐ } 



๒๑๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๓. ธาตสุงัยตุ] 

๔. จตตุถวรรค ๗. อปุปาทสตูร 

 

๖. อภนินัทสตูร 

วา่ดว้ยความชืน่ชมธาต ุ๔ 

  [๑๑๙] พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่... เขตกรงุสาวตัถ ีณ ทีนั่น้ พระผูม้พีระภาค... 

  “ภกิษุทัง้หลาย ผูใ้ดชืน่ชมปฐวธีาต ุผูนั้น้ชือ่วา่ชืน่ชมทกุข ์ผูใ้ดชืน่ชมทกุข ์

เรากลา่ววา่ ผูนั้น้ไมห่ลดุพน้จากทกุข ์

  ผูใ้ดชืน่ชมอาโปธาต ุ... 

  ผูใ้ดชืน่ชมเตโชธาต ุ... 

  ผูใ้ดชืน่ชมวาโยธาต ุผูนั้น้ชือ่วา่ชืน่ชมทกุข ์ผูใ้ดชืน่ชมทกุข ์เรากลา่ววา่ ผูนั้น้ 

ไมห่ลดุพน้จากทกุข ์

  ภกิษุทัง้หลาย แตผู่ใ้ดไมช่ืน่ชมปฐวธีาต ุผูนั้น้ชือ่วา่ไมช่ืน่ชมทกุข ์ผูใ้ดไม ่

ชืน่ชมทกุข ์เรากลา่ววา่ ‘ผูนั้น้หลดุพน้จากทกุข’์ 

  ผูใ้ดไมช่ืน่ชมอาโปธาต ุ... 

  ผูใ้ดไมช่ืน่ชมเตโชธาต ุ... 

  ผูใ้ดไมช่ืน่ชมวาโยธาต ุผูนั้น้ชือ่วา่ไมช่ืน่ชมทกุข ์ผูใ้ดไมช่ืน่ชมทกุข ์เรากลา่ววา่ 

‘ผูนั้น้หลดุพน้จากทกุข”์ 

อภนินัทสตูรที ่๖ จบ 

 

๗. อปุปาทสตูร 

วา่ดว้ยความเกดิข ึน้แหง่ธาต ุ๔ เป็นทกุข ์

  [๑๒๐] พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่... เขตกรงุสาวตัถ ีณ ทีนั่น้ พระผูม้พีระภาค... 

  “ภกิษุทัง้หลาย ความเกดิขึน้ ความตัง้อยู ่ความบังเกดิ ความปรากฏแหง่ 

ปฐวธีาต ุนีเ้ป็นความเกดิขึน้แหง่ทกุข ์เป็นทีต่ัง้แหง่โรค เป็นความปรากฏแหง่ชรา 

และมรณะ 

  ความเกดิขึน้ ความตัง้อยู ่ความบังเกดิ ความปรากฏแหง่อาโปธาต ุ... แหง่ 

เตโชธาต ุ... แหง่วาโยธาต ุนีเ้ป็นความเกดิขึน้แหง่ทกุข ์เป็นทีต่ัง้แหง่โรค เป็นความ 

ปรากฏแหง่ชราและมรณะ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๒๑๑ } 



๒๑๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๓. ธาตสุงัยตุ] 

๔. จตตุถวรรค ๘. สมณพราหมณสตูร 

  ภกิษุทัง้หลาย แตค่วามดับ ความระงับ ความตัง้อยูไ่มไ่ดแ้หง่ปฐวธีาต ุนีเ้ป็น 

ความดับแหง่ทกุข ์ความระงับโรค ความตัง้อยูไ่มไ่ดแ้หง่ชราและมรณะ 

  ความดับ ความระงับ ความตัง้อยูไ่มไ่ดแ้หง่อาโปธาต ุ... แหง่เตโชธาต ุ... 

แหง่วาโยธาต ุนีเ้ป็นความดับแหง่ทกุข ์ความระงับโรค ความตัง้อยูไ่มไ่ดแ้หง่ชรา 

และมรณะ” 

อปุปาทสตูรที ่๗ จบ 

 

๘. สมณพราหมณสตูร 

วา่ดว้ยสมณพราหมณ์ 

  [๑๒๑] พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่... เขตกรงุสาวตัถ ีณ ทีนั่น้ พระผูม้พีระภาค... 

  “ภกิษุทัง้หลาย ธาต ุ๔ ประการนี ้ธาต ุ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ปฐวธีาต ุ  ๒. อาโปธาต ุ

   ๓. เตโชธาต ุ  ๔. วาโยธาต ุ

  สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่ใดเหลา่หนึง่ ไมรู่ค้ณุโทษและเครือ่งสลัดออกจากธาตุ 

๔ ประการนี ้ตามความเป็นจรงิ สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่นัน้ ไมจั่ดวา่เป็นสมณะ 

ในหมูส่มณะ หรอืไมจั่ดวา่เป็นพราหมณ์ในหมูพ่ราหมณ์ ทัง้ทา่นเหลา่นัน้ก็ไมท่ าให ้

แจง้ประโยชนข์องความเป็นสมณะ หรอืประโยชนข์องความเป็นพราหมณ์ ดว้ยปัญญา 

อันยิง่เอง เขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุัน 

  ภกิษุทัง้หลาย สว่นสมณะหรอืพราหมณ์เหลา่ใดเหลา่หนึง่รูค้ณุ โทษ และ 

เครือ่งสลดัออกจากธาต ุ๔ ประการนี ้ตามความเป็นจรงิ สมณะหรอืพราหมณ์ 

เหลา่นัน้จัดวา่เป็นสมณะในหมูส่มณะ และจัดวา่เป็นพราหมณ์ในหมูพ่ราหมณ์ ทัง้ทา่น 

เหลา่นัน้ก็ท าใหแ้จง้ประโยชนข์องความเป็นสมณะ และประโยชนข์องความเป็น 

พราหมณ์ดว้ยปัญญาอันยิง่เอง เขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุัน” 

สมณพราหมณสตูรที ่๘ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๒๑๒ } 



๒๑๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๓. ธาตสุงัยตุ] 

๔. จตตุถวรรค ๑๐. ตตยิสมณพราหมณสตูร 

 

๙. ทตุยิสมณพราหมณสตูร 

วา่ดว้ยสมณพราหมณ์ สตูรที ่๒ 

  [๑๒๒] พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่... เขตกรงุสาวตัถ ีณ ทีนั่น้ พระผูม้พีระภาค... 

  “ภกิษุทัง้หลาย ธาต ุ๔ ประการนี ้ธาต ุ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ปฐวธีาต ุ  ๒. อาโปธาต ุ

   ๓. เตโชธาต ุ  ๔. วาโยธาต ุ

  สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่ใดเหลา่หนึง่ไมรู่ช้ดัความเกดิ ความตัง้อยูไ่มไ่ด ้คณุ 

โทษ และเครือ่งสลดัออกจากธาต ุ๔ ประการนี ้ตามความเป็นจรงิ ฯลฯ ดว้ยปัญญา 

อันยิง่เอง เขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุัน” (เนือ้ความโดยละเอยีดพงึเทยีบกับสตูรที ่๘) 

ทตุยิสมณพราหมณสตูรที ่๙ จบ 

 

๑๐. ตตยิสมณพราหมณสตูร 

วา่ดว้ยสมณพราหมณ์ สตูรที ่๓ 

  [๑๒๓] พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่... เขตกรงุสาวตัถ ีณ ทีนั่น้ พระผูม้พีระภาค... 

  “ภกิษุทัง้หลาย สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่ใดเหลา่หนึง่ไมรู่ช้ดัปฐวธีาต ุความเกดิ 

แหง่ปฐว ีความดับแหง่ปฐวธีาต ุปฏปิทาทีใ่หถ้งึความดับแหง่ปฐวธีาตุ 

  ไมรู่ช้ดัอาโปธาต ุฯลฯ ไมรู่ช้ดัเตโชธาต ุ... ไมรู่ช้ดัวาโยธาต ุความเกดิแหง่ 

วาโยธาต ุความดับแหง่วาโยธาต ุปฏปิทาทีใ่หถ้งึความดับแหง่วาโยธาต ุสมณะหรอื 

พราหมณ์เหลา่นัน้ ไมจั่ดวา่เป็นสมณะในหมูส่มณะ หรอืไมจั่ดวา่เป็นพราหมณ์ 

ในหมูพ่ราหมณ์ ทัง้ทา่นเหลา่นัน้ก็ไมท่ าใหแ้จง้ประโยชนข์องความเป็นสมณะ และ 

ประโยชนข์องความเป็นพราหมณ์ ดว้ยปัญญาอันยิง่เอง เขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุัน 

  ภกิษุทัง้หลาย สว่นสมณะหรอืพราหมณ์เหลา่ใดเหลา่หนึง่รูช้ดัปฐวธีาต ุความเกดิ 

แหง่ปฐวธีาต ุความดับแหง่ปฐวธีาต ุปฏปิทาทีใ่หถ้งึความดับแหง่ปฐวธีาตุ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๒๑๓ } 



๒๑๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๓. ธาตสุงัยตุ] 

๔. จตตุถวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

  สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่ใดเหลา่หนึง่รูช้ดัอาโปธาต ุฯลฯ 

  สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่ใดเหลา่หนึง่รูช้ดัเตโชธาต ุ... 

  สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่ใดเหลา่หนึง่รูช้ดัวาโยธาต ุความเกดิแหง่วาโยธาต ุ

ความดับแหง่วาโยธาต ุปฏปิทาทีใ่หถ้งึความดับแหง่วาโยธาต ุสมณะหรอืพราหมณ์ 

เหลา่นัน้ จัดวา่เป็นสมณะในหมูส่มณะ และจัดวา่เป็นพราหมณ์ในหมูพ่ราหมณ์ 

ทัง้ทา่นเหลา่นัน้ก็ท าใหแ้จง้ประโยชนข์องความเป็นสมณะ และประโยชนข์องความ 

เป็นพราหมณ์ดว้ยปัญญาอันยิง่เอง เขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุัน” 

ตตยิสมณพราหมณสตูรที ่๑๐ จบ 

จตตุถวรรค จบ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

     ๑. จตธุาตสุตูร ๒.   ปพุเพสมัโพธสตูร 

     ๓. อจรงิสตูร    ๔. โนเจทังสตูร 

     ๕. เอกันตทกุขสตูร   ๖. อภนัินทสตูร 

     ๗. อปุปาทสตูร   ๘. สมณพราหมณสตูร 

     ๙. ทตุยิสมณพราหมณสตูร  ๑๐. ตตยิสมณพราหมณสตูร 

ธาตสุงัยตุ จบบรบิรูณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๒๑๔ } 



๒๑๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๔. อนมตัคคสงัยตุ] 

๑. ปฐมวรรค ๑. ตณิกัฏฐสตูร 

 

๔. อนมตคัคสงัยตุ 

 

๑. ปฐมวรรค 

หมวดที ่๑ 

 

๑. ตณิกฏัฐสตูร 

วา่ดว้ยหญา้และทอ่นไม ้

  [๑๒๔] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อารามของอนาถบณิฑกิ- 

เศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีณ ทีนั่น้ พระผูม้พีระภาคไดรั้บสัง่เรยีกภกิษุทัง้หลายมา 

ตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย” ภกิษุเหลา่นัน้ทลูรับสนองพระด ารัสแลว้ พระผูม้พีระภาค 

จงึไดต้รัสเรือ่งนีว้า่ 

  “ภกิษุทัง้หลาย สงสารนีม้เีบือ้งตน้และเบือ้งปลายรูไ้มไ่ด ้ทีส่ดุเบือ้งตน้ 

ทีส่ดุเบือ้งปลายไมป่รากฏแกเ่หลา่สตัวผ์ูถ้กูอวชิชากดีขวาง ถกูตัณหาผกูไว ้วนเวยีน 

ทอ่งเทีย่วไป 

  เปรยีบเหมอืนบรุษุตัดหญา้ ทอ่นไม ้กิง่ไม ้ใบไม ้ในชมพทูวปีนีแ้ลว้รวมเป็น 

กองเดยีวกัน ครัน้รวมกันแลว้ จงึมัด มัดละ ๔ นิว้ วางไว ้สมมตวิา่นี้เป็นมารดา 

ของเรา นีเ้ป็นมารดาของมารดาของเรา มารดาของมารดาแหง่บรุษุนัน้ไมพ่งึส ิน้สดุ 

สว่นหญา้ ทอ่นไม ้กิง่ไม ้ใบไม ้ในชมพทูวปีนีพ้งึหมดสิน้ไป 

  ขอ้นัน้เพราะเหตไุร 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๒๑๕ } 



๒๑๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๔. อนมตัคคสงัยตุ] 

๑. ปฐมวรรค ๒. ปฐวสีตูร 

  เพราะวา่สงสารนีม้เีบือ้งตน้และเบือ้งปลายรูไ้มไ่ด ้ทีส่ดุเบือ้งตน้ ทีส่ดุเบือ้งปลาย 

ไมป่รากฏแกเ่หลา่สตัวผ์ูถ้กูอวชิชากดีขวาง ถกูตัณหาผกูไว ้วนเวยีนทอ่งเทีย่วไป 

อปุมานีฉั้นใด อปุไมยก็ฉันนัน้ เธอทัง้หลายเสวยความทกุข ์ไดรั้บความล าบาก 

ไดรั้บความพนิาศเต็มป่าชา้๑เป็นเวลายาวนาน 

  ภกิษุทัง้หลาย เพราะเหตนุีแ้หละจงึควรเบือ่หน่าย ควรคลายก าหนัด ควรเพือ่ 

หลดุพน้จากสงัขารทัง้ปวง” 

ตณิกฏัฐสตูรที ่๑ จบ 

 

๒. ปฐวสีตูร 

วา่ดว้ยแผน่ดนิ 

  [๑๒๕] พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่... เขตกรงุสาวตัถ ีณ ทีนั่น้ พระผูม้ ี

พระภาค ... 

  “ภกิษุทัง้หลาย สงสารนีม้เีบือ้งตน้และเบือ้งปลายรูไ้มไ่ด ้ทีส่ดุเบือ้งตน้ 

ทีส่ดุเบือ้งปลายไมป่รากฏแกเ่หลา่สตัวผ์ูถ้กูอวชิชากดีขวาง ถกูตัณหาผกูไว ้วนเวยีน 

ทอ่งเทีย่วไป 

  เปรยีบเหมอืนบรุษุพงึป้ันมหาปฐพนีีใ้หเ้ป็นกอ้น กอ้นละเทา่เมล็ดกระเบาแลว้ 

วางไว ้สมมตวิา่นี้เป็นบดิาของเรา นีเ้ป็นบดิาของบดิาของเรา บดิาของบดิาแหง่บรุษุนัน้ 

ไมพ่งึส ิน้สดุ สว่นมหาปฐพนีีพ้งึหมดสิน้ไป 

  ขอ้นัน้เพราะเหตไุร 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ เต็มป่าชา้ ในทีน่ีห้มายถงึซากศพของเหลา่สัตวท์ีต่ายแลว้ มมีากมาย ทับถมกันอยูใ่นป่าชา้ หรอืเต็ม 

   แผน่ดนิ (ส .น.ิอ. ๒/๑๒๔/๑๗๖, ข.ุจู.อ. ๖๑/๓๖) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๒๑๖ } 



๒๑๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๔. อนมตัคคสงัยตุ] 

๑. ปฐมวรรค ๓. อัสสสุตูร 

  เพราะวา่สงสารนีม้เีบือ้งตน้และเบือ้งปลายรูไ้มไ่ด ้ทีส่ดุเบือ้งตน้ ทีส่ดุเบือ้ง 

ปลายไมป่รากฏแกเ่หลา่สตัวผ์ูถ้กูอวชิชากดีขวาง ถกูตัณหาผกูไว ้วนเวยีนทอ่งเทีย่วไป 

อปุมานีฉั้นใด อปุไมยก็ฉันนัน้ เธอทัง้หลายเสวยความทกุข ์เสวยความล าบาก 

ไดรั้บความพนิาศเต็มป่าชา้เป็นเวลายาวนาน 

  ภกิษุทัง้หลาย เพราะเหตนุีแ้หละจงึควรเบือ่หน่าย ควรคลายก าหนัด ควรเพือ่ 

หลดุพน้จากสงัขารทัง้ปวง” 

ปฐวสีตูรที ่๒ จบ 

 

๓. อสัสสุตูร 

วา่ดว้ยน า้ตา 

  [๑๒๖] พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่... เขตกรงุสาวตัถ ีณ ทีนั่น้ พระผูม้ ี

พระภาค ... 

  “ภกิษุทัง้หลาย สงสารนีม้เีบือ้งตน้และเบือ้งปลายรูไ้มไ่ด ้ฯลฯ เธอทัง้หลาย 

จะเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร น ้าตาทีห่ลั่งไหลของเธอทัง้หลายผูว้นเวยีนท่องเทีย่วไป 

คร ่าครวญรอ้งไหอ้ยู ่เพราะประสบกับสิง่ทีไ่มพ่อใจ เพราะพลัดพรากจากสิง่ทีพ่อใจ 

โดยกาลนานนี ้กับน ้าในมหาสมทุรทัง้ ๔ อยา่งไหนจะมากกวา่กัน” 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองคทั์ง้หลายรูธ้รรมตามทีพ่ระองคท์รงแสดงแลว้ 

น ้าตาทีห่ลั่งไหลของขา้พระองคทั์ง้หลายผูว้นเวยีนท่องเทีย่วไป คร ่าครวญรอ้งไหอ้ยู ่

เพราะประสบกับสิง่ทีไ่มพ่อใจ เพราะพลัดพรากจากสิง่ทีพ่อใจ โดยกาลนานนี ้

นีแ้หละมากกวา่ สว่นน ้าในมหาสมทุรทัง้ ๔ ไมม่ากกวา่เลย” 

  “ถกูละ ถกูละ เธอทัง้หลายรูธ้รรมตามทีเ่ราแสดงแลว้อยา่งนี ้ถกูตอ้งแลว้ 

น ้าตาทีห่ลั่งไหลของเธอทัง้หลายผูว้นเวยีนทอ่งเทีย่วไป คร ่าครวญรอ้งไหอ้ยู ่เพราะ 

ประสบกับสิง่ทีไ่มน่่าพอใจ เพราะพลัดพรากจากสิง่ทีพ่อใจ โดยกาลนานนีแ้หละ 

มากกวา่ สว่นน ้าในมหาสมทุรทัง้ ๔ ไมม่ากกวา่เลย 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๒๑๗ } 



๒๑๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๔. อนมตัคคสงัยตุ] 

๑. ปฐมวรรค ๔. ขรีสตูร 

  เธอทัง้หลายไดป้ระสบความตายของมารดามาชา้นาน น ้าตาทีห่ลั่งไหลของเธอ 

ทัง้หลายผูป้ระสบความตายของมารดา คร ่าครวญรอ้งไหอ้ยู ่เพราะประสบกับสิง่ที ่

ไมน่่าพอใจ เพราะพลัดพรากจากสิง่ทีพ่อใจนีแ้หละมากกวา่ สว่นน ้าในมหาสมทุร 

ทัง้ ๔ ไมม่ากกวา่เลย 

  เธอทัง้หลายไดป้ระสบความตายของบดิา ... ของพีช่ายนอ้งชาย ... ของพีส่าว 

นอ้งสาว ... ของบตุร ... ของธดิา ... ความเสือ่มของญาต ิ... ความเสือ่มแหง่โภคะ ... 

ความเสือ่มเพราะโรคมาชา้นาน น ้าตาทีห่ลั่งไหลของเธอทัง้หลายผูป้ระสบความเสือ่ม 

เพราะโรค คร ่าครวญรอ้งไหอ้ยู ่เพราะประสบกับสิง่ทีไ่มน่่าพอใจ เพราะพลัดพราก 

จากสิง่ทีพ่อใจนีแ้หละมากกวา่ สว่นน ้าในมหาสมทุรทัง้ ๔ ไมม่ากกวา่เลย 

  ขอ้นัน้เพราะเหตไุร 

  เพราะวา่สงสารนีม้เีบือ้งตน้และเบือ้งปลายรูไ้มไ่ด ้ฯลฯ 

  ภกิษุทัง้หลาย เพราะเหตนุีแ้หละจงึควรเบือ่หน่าย ควรคลายก าหนัด ควรเพือ่ 

หลดุพน้จากสงัขารทัง้ปวง” 

อสัสสุตูรที ่๓ จบ 

 

๔. ขรีสตูร 

วา่ดว้ยน า้นม 

  [๑๒๗] พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่... เขตกรงุสาวตัถ ีณ ทีนั่น้ พระผูม้ ี

พระภาค ... 

  “ภกิษุทัง้หลาย สงสารนีม้เีบือ้งตน้และเบือ้งปลายรูไ้มไ่ด ้ฯลฯ เธอทัง้หลาย 

จะเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร น ้านมของมารดาทีเ่ธอทัง้หลายผูว้นเวยีนทอ่งเทีย่วไป 

โดยกาลนานนีด้ืม่แลว้ กับน ้าในมหาสมทุรทัง้ ๔ อยา่งไหนจะมากกวา่กัน” 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองคทั์ง้หลายรูธ้รรมตามทีพ่ระองคท์รงแสดงแลว้ 

น ้านมของมารดาทีข่า้พระองคทั์ง้หลายผูว้นเวยีนทอ่งเทีย่วไปโดยกาลนานนี ้ดืม่แลว้ 

นีแ้หละมากกวา่ สว่นน ้าในมหาสมทุรทัง้ ๔ ไมม่ากกวา่เลย” 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๒๑๘ } 



๒๑๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๔. อนมตัคคสงัยตุ] 

๑. ปฐมวรรค ๕. ปัพพตสตูร 

  “ถกูละ ถกูละ เธอทัง้หลายรูธ้รรมตามทีเ่ราแสดงแลว้อยา่งนี ้ถกูตอ้งแลว้ 

น ้านมของมารดาทีเ่ธอทัง้หลายผูว้นเวยีนทอ่งเทีย่วไปโดยกาลนานนีด้ืม่แลว้ นีแ้หละ 

มากกวา่ สว่นน ้าในมหาสมทุรทัง้ ๔ ไมม่ากกวา่เลย 

  ขอ้นัน้เพราะเหตไุร 

  เพราะวา่สงสารนีม้เีบือ้งตน้และเบือ้งปลายรูไ้มไ่ด ้ฯลฯ ควรเพือ่หลดุพน้” ... 

ขรีสตูรที ่๔ จบ 

 

๕. ปพัพตสตูร 

วา่ดว้ยภเูขา 

  [๑๒๘] พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่... เขตกรงุสาวตัถ.ี.. 

  ครัง้นัน้ ภกิษุรปูหนึง่ไดเ้ขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ฯลฯ น่ัง ณ ที่ 

สมควร ไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ กปัหนึง่นานเพยีงไรหนอ” 

  พระผูม้พีระภาคไดต้รัสตอบวา่ “ภกิษุ กัปหนึง่นานนักหนา มใิชเ่รือ่งงา่ยทีจ่ะนับ 

กัปนัน้วา่ เทา่นีปี้ เทา่นี้ ๑๐๐ ปี เทา่นี้ ๑,๐๐๐ ปี หรอืวา่เทา่นี ้๑๐๐,๐๐๐ ปี”” 

  “พระองคอ์าจอปุมาไดไ้หม พระพทุธเจา้ขา้” 

  “อาจอปุมาได ้ภกิษุ เปรยีบเหมอืนภเูขาศลิาแทง่ทบึลกูใหญ ่มคีวามยาว 

๑ โยชน ์กวา้ง ๑ โยชน ์สงู ๑ โยชน ์ไมม่ชีอ่ง ไมม่โีพรง บรุษุพงึเอาผา้ 

แควน้กาส๑ีลบูภเูขานัน้ ๑๐๐ ปีตอ่ครัง้ ภเูขาศลิาลกูใหญนั่น้พงึหมดสิน้ไป เพราะ 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ผา้แควน้กาส ีเป็นผา้ทีท่ าจากฝ้ายเนือ้ละเอยีดมาก (ส .น.ิอ. ๒/๑๒๘/๑๗๘) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๒๑๙ } 



๒๒๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๔. อนมตัคคสงัยตุ] 

๑. ปฐมวรรค ๖. สาสปสตูร 

ความพยายามนี ้ยังเร็วกวา่ สว่นกัปหนึง่ยังไมห่มดสิน้ไป กัปนานนักหนาอยา่งนี ้

บรรดากัปทีน่านนักหนาอยา่งนี ้เธอไดท้อ่งเทีย่วไป มใิช ่๑ กัป มใิช ่๑๐๐ กัป มใิช ่

๑,๐๐๐ กัป มใิช ่๑๐๐,๐๐๐ กัป 

  ขอ้นัน้เพราะเหตไุร 

  เพราะวา่สงสารนีม้เีบือ้งตน้และเบือ้งปลายรูไ้มไ่ด ้ฯลฯ 

  ภกิษุ เพราะเหตนุีแ้หละจงึควรเบือ่หน่าย ควรคลายก าหนัด ควรเพือ่หลดุพน้ 

จากสงัขารทัง้ปวง” 

ปพัพตสตูรที ่๕ จบ 

 

๖. สาสปสตูร 

วา่ดว้ยเมล็ดผกักาด 

  [๑๒๙] พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่... เขตกรงุสาวตัถ ี... 

  ครัง้นัน้ ภกิษุรปูหนึง่ไดเ้ขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ฯลฯ น่ัง ณ ที ่

สมควร ไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ กปัหนึง่นานเพยีงไรหนอ” 

  พระผูม้พีระภาคไดต้รัสตอบวา่ “ภกิษุ กัปหนึง่นานนักหนา มใิชเ่รือ่งงา่ยทีจ่ะ 

นับกัปนัน้วา่ เทา่นีปี้ ฯลฯ หรอืวา่เทา่นี ้๑๐๐,๐๐๐ ปี”” 

  “พระองคอ์าจอปุมาไดไ้หม พระพทุธเจา้ขา้” 

  “อาจอปุมาได ้ภกิษุ เปรยีบเหมอืนนครทีส่รา้งดว้ยเหล็ก๑มคีวามยาว ๑ โยชน ์

กวา้ง ๑ โยชน ์สงู ๑ โยชน ์เต็มดว้ยเมล็ดผักกาด รวมกันเป็นกลุม่กอ้น บรุษุ 

พงึหยบิเมล็ดผักกาดออกจากนครนัน้ ๑๐๐ ปีตอ่ ๑ เมล็ด เมล็ดผักกาดกองใหญนั่น้ 

พงึหมดสิน้ไป เพราะความพยายามนีย้ังเร็วกวา่ สว่นกัปหนึง่ ยังไมห่มดสิน้ไป 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ นครทีส่รา้งดว้ยเหล็ก ในทีน่ีห้มายถงึก าแพงของนครนีท้ าดว้ยเหล็ก (ส .น.ิอ. ๒/๑๒๙/๑๗๘) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๒๒๐ } 



๒๒๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๔. อนมตัคคสงัยตุ] 

๑. ปฐมวรรค ๗. สาวกสตูร 

กัปนานนักหนาอยา่งนี ้บรรดากัปทีน่านนักหนาอยา่งนี ้เธอไดท้อ่งเทีย่วไป มใิช ่๑ กัป 

มใิช ่๑๐๐ กัป มใิช ่๑,๐๐๐ กัป มใิช ่๑๐๐,๐๐๐ กัป 

  ขอ้นัน้เพราะเหตไุร 

  เพราะวา่สงสารนีม้เีบือ้งตน้และเบือ้งปลายรูไ้มไ่ด ้ฯลฯ ควรเพือ่หลดุพน้จาก 

สงัขารทัง้ปวง” 

สาสปสตูรที ่๖ จบ 

 

๗. สาวกสตูร 

วา่ดว้ยพระสาวก 

  [๑๓๐] พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่... เขตกรงุสาวตัถ ี... 

  ครัง้นัน้ ภกิษุจ านวนมากไดเ้ขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ฯลฯ น่ัง ณ ที่ 

สมควร ไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ กปัทัง้หลายทีผ่า่นพน้ไปแลว้ มากเทา่ไรหนอ” 

  พระผูม้พีระภาคไดต้รัสตอบวา่ “ภกิษุทัง้หลาย กัปทัง้หลายทีผ่า่นพน้ไปแลว้มาก 

นักหนา มใิชเ่รือ่งงา่ยทีจ่ะนับกัปเหลา่นัน้วา่ เทา่นีก้ัป เทา่นี ้๑๐๐ กัป เทา่นี ้๑,๐๐๐ กัป 

หรอืวา่เทา่นี ้๑๐๐,๐๐๐ กัป” 

  “พระองคอ์าจอปุมาไดไ้หม พระพทุธเจา้ขา้” 

  “อาจอปุมาได ้ภกิษุทัง้หลาย เปรยีบเหมอืนสาวก ๔ รปูในธรรมวนัิยนี้ 

มอีาย ุ๑๐๐ ปี มชีวีติอยู ่๑๐๐ ปี หากเธอเหลา่นัน้พงึระลกึยอ้นหลังไปได ้วนัละ 

๑๐๐,๐๐๐ กัป กัปทีเ่ธอเหลา่นัน้ระลกึไปไมถ่งึยังมอียู ่ตอ่มาสาวก ๔ รปู มอีาย ุ

๑๐๐ ปี มชีวีติอยู ่๑๐๐ ปี พงึมรณภาพไปทกุ ๑๐๐ ปี กัปทีผ่า่นพน้ไปแลว้มาก 

นักหนาอยา่งนี ้มใิชเ่รือ่งงา่ยทีจ่ะนับกัปเหลา่นัน้วา่ เทา่นีก้ัป เทา่นี ้๑๐๐ กัป เทา่นี ้

๑,๐๐๐ กัป หรอืวา่เทา่นี ้๑๐๐,๐๐๐ กัป 

  ขอ้นัน้เพราะเหตไุร 

  เพราะวา่สงสารนีม้เีบือ้งตน้และเบือ้งปลายรูไ้มไ่ด ้ฯลฯ ควรเพือ่หลดุพน้” ... 

สาวกสตูรที ่๗ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๒๒๑ } 



๒๒๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๔. อนมตัคคสงัยตุ] 

๑. ปฐมวรรค ๘. คังคาสตูร 

 

๘. คงัคาสตูร 

วา่ดว้ยแมน่ า้คงคา 

  [๑๓๑] สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเวฬวุนั สถานทีใ่ห ้

เหยือ่กระแต เขตกรงุราชคฤห ์ครัง้นัน้ พราหมณ์คนหนึง่เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาค 

ถงึทีป่ระทับ ไดส้นทนาปราศรัยพอเป็นทีบ่ันเทงิใจ พอเป็นทีร่ะลกึถงึกันแลว้ น่ัง ณ 

ทีส่มควร ครัน้แลว้ไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ 

  “ขา้แตพ่ระโคดมผูเ้จรญิ กัปทัง้หลายทีผ่า่นพน้ไปแลว้มากเทา่ไรหนอ” 

  พระผูม้พีระภาคไดต้รัสตอบวา่ “พราหมณ์ กัปทัง้หลายทีผ่า่นพน้ไปแลว้ 

มากนักหนา มใิชเ่รือ่งงา่ยทีจ่ะนับกัปเหลา่นัน้วา่ เทา่นีก้ัป เทา่นี ้๑๐๐ กัป เท่านี้ 

๑,๐๐๐ กัป หรอืวา่เทา่นี ้๑๐๐,๐๐๐ กัป” 

  “พระองคอ์าจอปุมาไดไ้หม พระพทุธเจา้ขา้” 

  “อาจอปุมาได ้พราหมณ์ เปรยีบเหมอืนแมน่ ้าคงคานีเ้ริม่ตน้จากทีใ่ด และถงึ 

มหาสมทุร ณ ทีใ่ด เม็ดทรายในระหวา่งนีง้า่ยทีจ่ะนับไดว้า่ เทา่นี้เม็ด เทา่นี้ 

๑๐๐ เม็ด เทา่นี ้๑,๐๐๐ เม็ด หรอืวา่เทา่นี ้๑๐๐,๐๐๐ เม็ด กัปทัง้หลายทีผ่า่นพน้ 

ไปแลว้มากกวา่เม็ดทรายเหลา่นัน้ มใิชเ่รือ่งงา่ยทีจ่ะนับกัปเหลา่นัน้วา่ เทา่นีก้ัป 

เทา่นี ้๑๐๐ กัป เทา่นี ้๑,๐๐๐ กัป หรอืวา่เทา่นี้ ๑๐๐,๐๐๐ กัป 

  ขอ้นัน้เพราะเหตไุร 

  เพราะวา่สงสารนีม้เีบือ้งตน้และเบือ้งปลายรูไ้มไ่ด ้ทีส่ดุเบือ้งตน้ ทีส่ดุเบือ้งปลาย 

ไมป่รากฏแกเ่หลา่สตัวผ์ูถ้กูอวชิชากดีขวาง ถกูตัณหาผกูไว ้วนเวยีนทอ่งเทีย่วไป 

สตัวเ์หลา่นัน้ก็เสวยความทกุข ์เสวยความล าบาก ไดรั้บความพนิาศเต็มป่าชา้เป็น 

เวลายาวนาน 

  พราหมณ์ เพราะเหตนุีแ้หละจงึควรเบือ่หน่าย ควรคลายก าหนัด ควรเพือ่ 

หลดุพน้จากสงัขารทัง้ปวง” 

  เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสอยา่งนีแ้ลว้ พราหมณ์ผูนั้น้ไดก้ราบทลูวา่ “ทา่น 

พระโคดม พระภาษิตของทา่นพระโคดมชดัเจนไพเราะยิง่นัก ทา่นพระโคดม พระ 

ภาษิตของทา่นพระโคดมชดัเจนไพเราะยิง่นัก ฯลฯ ขอทา่นพระโคดม จงทรงจ าขา้ 

พระองคว์า่เป็นอบุาสกผูถ้งึสรณะตัง้แตว่นันีเ้ป็นตน้ไปจนตลอดชวีติ” 

คงัคาสตูรที ่๘ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๒๒๒ } 



๒๒๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๔. อนมตัคคสงัยตุ] 

๑. ปฐมวรรค ๑๐. ปคุคลสตูร 

 

๙. ทณัฑสตูร 

วา่ดว้ยทอ่นไม ้

  [๑๓๒] พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่... เขตกรงุสาวตัถ ีณ ทีนั่น้ พระผูม้ ี

พระภาค ... 

  “ภกิษุทัง้หลาย สงสารนีม้เีบือ้งตน้และเบือ้งปลายรูไ้มไ่ด ้ทีส่ดุเบือ้งตน้ 

ทีส่ดุเบือ้งปลายไมป่รากฏแกเ่หลา่สตัวผ์ูถ้กูอวชิชากดีขวาง ถกูตัณหาผกูไว ้วนเวยีน 

ทอ่งเทีย่วไป ฯลฯ 

  เปรยีบเหมอืนทอ่นไมท้ีบ่คุคลโยนขึน้ไปบนอากาศ บางคราวตกลงทางโคน 

บางคราวก็ตกลงทางขวาง บางคราวก็ตกลงทางปลาย อปุมานีฉั้นใด อปุไมยก็ 

ฉันนัน้ สตัวทั์ง้หลายผูถ้กูอวชิชากดีขวาง ถกูตัณหาผกูไว ้วนเวยีนทอ่งเทีย่วไป 

บางคราวจากโลกนีไ้ปสูโ่ลกอืน่ บางคราวก็จากโลกอืน่มาสูโ่ลกนี ้

  ขอ้นัน้เพราะเหตไุร 

  เพราะวา่สงสารนีม้เีบือ้งตน้และเบือ้งปลายรูไ้มไ่ด ้ฯลฯ ควรเพือ่หลดุพน้” ... 

ทณัฑสตูรที ่๙ จบ 

 

๑๐. ปคุคลสตูร 

วา่ดว้ยบคุคล 

  [๑๓๓] สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ ภเูขาคชิฌกฏู เขตกรงุ 

ราชคฤห ์ณ ทีนั่น้ พระผูม้พีระภาคไดรั้บสัง่เรยีกภกิษุทัง้หลายมาตรัสวา่ “ภกิษุ 

ทัง้หลาย” ภกิษุเหลา่นัน้ทลูรับสนองพระด ารัสแลว้ พระผูม้พีระภาคจงึไดต้รัสเรือ่งนีว้า่ 

  “ภกิษุทัง้หลาย สงสารมเีบือ้งตน้และเบือ้งปลายรูไ้มไ่ด ้ฯลฯ โครงกระดกู 

รา่งกระดกู กองกระดกูของบคุคลคนหนึง่ผูว้นเวยีนทอ่งเทีย่วไปตลอด ๑ กัป ถา้น า 

กระดกูนัน้น ามากองรวมกันได ้และกระดกูทีก่องรวมกันไว ้ไมส่ญูหายไป พงึใหญ่ 

เทา่ภเูขาเวปลุละนี ้

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๒๒๓ } 



๒๒๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๔. อนมตัคคสงัยตุ] 

๑. ปฐมวรรค ๑๐. ปคุคลสตูร 

  ขอ้นัน้เพราะเหตไุร 

  เพราะวา่สงสารนีม้เีบือ้งตน้และเบือ้งปลายรูไ้มไ่ด ้ฯลฯ ควรเพือ่หลดุพน้” ... 

  พระผูม้พีระภาคผูส้คุตศาสดาครัน้ตรัสเวยยากรณภาษิตนีแ้ลว้ จงึไดต้รัสคาถา 

ประพันธต์อ่ไปวา่ 

    “เราผูแ้สวงหาคณุอันยิง่ใหญไ่ดก้ลา่วไวว้า่ 

   กระดกูของบคุคลคนหนึง่ทีส่ะสมไว ้๑ กัป 

   พงึกองสมุเทา่ภเูขา ก็ภเูขาทีเ่รากลา่วถงึนัน้ 

   คอื ภเูขาหลวงชือ่เวปลุละ อยูท่ศิเหนอืของภเูขาคชิฌกฏู 

   ซึง่ตัง้ลอ้มรอบกรงุราชคฤห ์แควน้มคธ 

   เมือ่ใดบคุคลเห็นอรยิสจั คอื ทกุข ์

   เหตเุกดิแหง่ทกุข ์ความดบัทกุข ์

   และอรยิมรรคมอีงค ์๘ อันยังสตัวใ์หถ้งึความดับทกุข ์

   ดว้ยปัญญาอันชอบ 

   เมือ่นัน้ เขาทอ่งเทีย่วไป ๗ ชาตเิป็นอยา่งมาก 

   ก็จะท าทีส่ดุทกุขไ์ด ้เพราะสงัโยชนทั์ง้ปวงสิน้ไป” 

ปคุคลสตูรที ่๑๐ จบ 

ปฐมวรรค จบ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

    ๑. ตณิกัฏฐสตูร   ๒. ปฐวสีตูร 

    ๓. อัสสสุตูร    ๔. ขรีสตูร 

    ๕. ปัพพตสตูร   ๖. สาสปสตูร 

    ๗. สาวกสตูร    ๘. คังคาสตูร 

    ๙. ทัณฑสตูร    ๑๐. ปคุคลสตูร 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๒๒๔ } 



๒๒๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๔. อนมตัคคสงัยตุ] 

๒. ทตุยิวรรค ๒. สขุติสตูร 

 

๒. ทตุยิวรรค 

หมวดที ่๒ 

 

๑. ทคุคตสูตร 

วา่ดว้ยผูม้คีวามทกุข ์

  [๑๓๔] สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่... เขตกรงุสาวตัถ ีณ ทีนั่น้ 

พระผูม้พีระภาค ... 

  “ภกิษุทัง้หลาย สงสารนีม้เีบือ้งตน้และเบือ้งปลายรูไ้มไ่ด ้ทีส่ดุเบือ้งตน้ 

ทีส่ดุเบือ้งปลายไมป่รากฏแกเ่หลา่สตัวผ์ูถ้กูอวชิชากดีขวาง ถกูตัณหาผกูไว ้วนเวยีน 

ทอ่งเทีย่วไป เธอทัง้หลายเห็นบคุคลผูม้คีวามทกุขม์มีอืและเทา้ไมส่มประกอบ พงึ 

สนันษิฐานบคุคลนีว้า่ ‘แมเ้ราทัง้หลายก็เคยเสวยความทกุขเ์ชน่นีม้าแลว้ โดยกาลนาน’ 

  ขอ้นัน้เพราะเหตไุร 

  เพราะวา่สงสารนีม้เีบือ้งตน้และเบือ้งปลายรูไ้มไ่ด ้ฯลฯ ควรเพือ่หลดุพน้” ... 

ทคุคตสตูรที ่๑ จบ 

 

๒. สขุติสตูร 

วา่ดว้ยผูม้คีวามสขุ 

  [๑๓๕] พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่... เขตกรงุสาวตัถ ีณ ทีนั่น้ พระผูม้ ี

พระภาค ... 

  “ภกิษุทัง้หลาย สงสารนีม้เีบือ้งตน้และเบือ้งปลายรูไ้มไ่ด ้... เธอทัง้หลายเห็น 

บคุคลผูเ้พยีบพรอ้มดว้ยความสขุ มบีรวิารคอยรับใช ้พงึสนันษิฐานบคุคลนีว้า่ 

‘แมเ้ราทัง้หลายก็เคยเสวยความสขุเชน่นีม้าแลว้ โดยกาลนาน’ 

  ขอ้นัน้เพราะเหตไุร 

  เพราะวา่สงสารนีม้เีบือ้งตน้และเบือ้งปลายรูไ้มไ่ด ้ฯลฯ ควรเพือ่หลดุพน้” ... 

สขุติสตูรที ่๒ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๒๒๕ } 



๒๒๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๔. อนมตัคคสงัยตุ] 

๒. ทตุยิวรรค ๓. ตงิสมัตตสตูร 

 

๓. ตงิสมตัตสตูร 

วา่ดว้ยภกิษุ ๓๐ รปู 

  [๑๓๖] พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเวฬวุนั ... เขตกรงุราชคฤห ์

  ครัง้นัน้ ภกิษุชาวเมอืงปาวาประมาณ ๓๐ รปู ทัง้หมดลว้นเป็นผูอ้ยูป่่าเป็นวตัร 

เป็นผูเ้ทีย่วบณิฑบาตเป็นวตัร เป็นผูนุ่้งหม่ผา้บังสกุลุเป็นวตัร เป็นผูท้รงผา้ไตรจวีร 

เป็นวตัร (แต)่ยังมสีงัโยชน์๑ เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวายอภวิาท 

แลว้น่ัง ณ ทีส่มควร 

  ขณะนัน้ พระผูม้พีระภาคทรงด ารวิา่ ‘ภกิษุชาวเมอืงปาวาประมาณ ๓๐ รปูนี้ 

ทัง้หมดลว้นเป็นผูอ้ยูป่่าเป็นวตัร เป็นผูเ้ทีย่วบณิฑบาตเป็นวตัร เป็นผูนุ่้งหม่ผา้ 

บังสกุลุเป็นวตัร เป็นผูท้รงผา้ไตรจวีรเป็นวตัร (แต)่ยังมสีงัโยชน ์ทางทีด่ ีเราพงึ 

แสดงธรรมใหภ้กิษุเหลา่นีม้จีติหลดุพน้จากอาสวะเพราะไมถ่อืมั่น ขณะทีน่ั่งบนอาสนะ 

นีแ้หละ’ ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาคไดรั้บสัง่เรยีกภกิษุทัง้หลายมาตรัสวา่ “ภกิษุ 

ทัง้หลาย” ภกิษุเหลา่นัน้ทลูรับสนองพระด ารัสแลว้ พระผูม้พีระภาคจงึไดต้รัสเรือ่งนี้วา่ 

  “สงสารนีม้เีบือ้งตน้และเบือ้งปลายรูไ้มไ่ด ้ทีส่ดุเบือ้งตน้ ทีส่ดุเบือ้งปลาย 

ไมป่รากฏแกเ่หลา่สตัวผ์ูถ้กูอวชิชากดีขวาง ถกูตัณหาผกูไว ้วนเวยีนทอ่งเทีย่วไป 

เธอทัง้หลายจะเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร โลหติทีห่ลั่งไหลของเธอทัง้หลายผูถ้กูตัด 

ศรีษะวนเวยีนทอ่งเทีย่วไปโดยกาลนานนี ้กับน ้าในมหาสมทุรทัง้ ๔ อยา่งไหนจะ 

มากกวา่กัน” 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองคทั์ง้หลายรูธ้รรมตามทีพ่ระองคท์รงแสดงแลว้ 

โลหติทีห่ลั่งไหลของขา้พระองคทั์ง้หลายผูถ้กูตดัศรีษะวนเวยีนทอ่งเทีย่วไปโดยกาลนานนี ้

นีแ้หละมากกวา่ สว่นน ้าในมหาสมทุรทัง้ ๔ ไมม่ากกวา่เลย” 

  “ถกูละ ถกูละ เธอทัง้หลายรูธ้รรมตามทีเ่ราแสดงอยา่งนี ้ถกูตอ้งแลว้ โลหติ 

ทีห่ลั่งไหลของเธอทัง้หลายผูถ้กูตัดศรีษะวนเวยีนทอ่งเทีย่วไปโดยกาลนานนี ้นีแ้หละ 

มากกวา่ สว่นน ้าในมหาสมทุรทัง้ ๔ ไมม่ากกวา่เลย เมือ่เธอทัง้หลายเกดิเป็นโค

 

เชงิอรรถ : 

๑ สงัโยชน ์ดเูชงิอรรถขอ้ ๕๓/๑๐๖ ในเลม่นี้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๒๒๖ } 



๒๒๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๔. อนมตัคคสงัยตุ] 

๒. ทตุยิวรรค ๔. มาตสุตูร 

ซึง่ถกูตดัศรีษะมาชา้นาน โลหติทีห่ลั่งไหลนีแ้หละมากกวา่ สว่นน ้าในมหาสมทุร 

ทัง้ ๔ ไมม่ากกวา่เลย เมือ่เธอทัง้หลายเกดิเป็นกระบอื ซึง่ถกูตัดศรีษะมาชา้นาน 

โลหติทีห่ลั่งไหลนีแ้หละมากกวา่ ฯลฯ เมือ่เธอทัง้หลายเกดิเป็นแกะ ฯลฯ เกดิเป็น 

แพะ ฯลฯ เกดิเป็นเนือ้ ฯลฯ เกดิเป็นสกุร ฯลฯ เกดิเป็นไก ่ฯลฯ 

  ภกิษุทัง้หลาย เมือ่เธอทัง้หลายถกูจับตัดศรีษะดว้ยขอ้หาวา่เป็นโจรฆา่ชาวบา้น 

มาชา้นาน โลหติทีห่ลั่งไหลนีแ้หละมากกวา่ ฯลฯ ถกูจับตัดศรีษะดว้ยขอ้หาวา่ 

เป็นโจรปลน้ในทางเปลีย่ว ฯลฯ ถกูจับตดัศรีษะดว้ยขอ้หาวา่เป็นโจรประพฤตผิดิใน 

ภรรยาของผูอ้ ืน่มาชา้นาน โลหติทีห่ลั่งไหลนีแ้หละมากกวา่ สว่นน ้าในมหาสมทุร 

ทัง้ ๔ ไมม่ากกวา่เลย 

  ขอ้นัน้เพราะเหตไุร 

  เพราะวา่สงสารนีม้เีบือ้งตน้และเบือ้งปลายรูไ้มไ่ด ้ฯลฯ ควรเพือ่หลดุพน้” ... 

  พระผูม้พีระภาคไดต้รัสพระภาษิตนีแ้ลว้ ภกิษุเหลา่นัน้มใีจยนิดตีา่งชืน่ชมพระ- 

ภาษิตของพระผูม้พีระภาค เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสเวยยากรณภาษิตนีอ้ยู ่จติของ 

ภกิษุชาวเมอืงปาวาประมาณ ๓๐ รปู ก็หลดุพน้จากอาสวะเพราะไมถ่อืมั่น 

ตงิสมตัตสตูรที ่๓ จบ 

 

๔. มาตสุตูร 

วา่ดว้ยผูเ้คยเป็นมารดา 

  [๑๓๗] พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่... เขตกรงุสาวตัถ ีณ ทีนั่น้ พระผูม้ ี

พระภาค ... 

  “ภกิษุทัง้หลาย สงสารนีม้เีบือ้งตน้และเบือ้งปลายรูไ้มไ่ด ้ฯลฯ สตัวผ์ูไ้มเ่คย 

เป็นมารดาโดยกาลนานนี ้มใิชห่าไดง้า่ยเลย 

  ขอ้นัน้เพราะเหตไุร 

  เพราะวา่สงสารนีม้เีบือ้งตน้และเบือ้งปลายรูไ้มไ่ด ้ฯลฯ ควรเพือ่หลดุพน้” ... 

มาตสุตูรที ่๔ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๒๒๗ } 



๒๒๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๔. อนมตัคคสงัยตุ] 

๒. ทตุยิวรรค ๗. ภคนิสิตูร 

 

๕. ปิตสุตูร 

วา่ดว้ยผูเ้คยเป็นบดิา 

  [๑๓๘] พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่... เขตกรงุสาวตัถ ีณ ทีนั่น้ พระผูม้ ี

พระภาค ... 

  “ภกิษุทัง้หลาย สงสารนีม้เีบือ้งตน้และเบือ้งปลายรูไ้มไ่ด ้ฯลฯ สตัวผ์ูไ้มเ่คย 

เป็นบดิาโดยกาลนานนี ้มใิชห่าไดง้า่ย 

  ขอ้นัน้เพราะเหตไุร 

  เพราะวา่สงสารนีม้เีบือ้งตน้และเบือ้งปลายรูไ้มไ่ด ้ฯลฯ ควรเพือ่หลดุพน้” ... 

ปิตสุตูรที ่๕ จบ 

 

๖. ภาตสุตูร 

วา่ดว้ยผูเ้คยเป็นพีช่ายนอ้งชาย 

  [๑๓๙] พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่... เขตกรงุสาวตัถ ีณ ทีนั่น้ พระผูม้ ี

พระภาค ... 

  “ภกิษุทัง้หลาย สงสารนีม้เีบือ้งตน้และเบือ้งปลายรูไ้มไ่ด ้ฯลฯ สตัวผ์ูไ้มเ่คย 

เป็นพีช่ายนอ้งชายโดยกาลนานนี ้มใิชห่าไดง้า่ย ฯลฯ ควรเพือ่หลดุพน้” ... 

ภาตสุตูรที ่๖ จบ 

 

๗. ภคนิสิตูร 

วา่ดว้ยผูเ้คยเป็นพีส่าวนอ้งสาว 

  [๑๔๐] พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่... เขตกรงุสาวตัถ ีณ ทีนั่น้ พระผูม้ ี

พระภาค ... 

  “ภกิษุทัง้หลาย สงสารนีม้เีบือ้งตน้และเบือ้งปลายรูไ้มไ่ด ้ฯลฯ สตัวผ์ูไ้มเ่คย 

เป็นพีส่าวนอ้งสาวโดยกาลนานนี ้มใิชห่าไดง้า่ย ฯลฯ ควรเพือ่หลดุพน้” ... 

ภคนิสิตูรที ่๗ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๒๒๘ } 



๒๒๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๔. อนมตัคคสงัยตุ] 

๒. ทตุยิวรรค ๙. ธตีสุตูร 

 

๘. ปตุตสูตร 

วา่ดว้ยผูเ้คยเป็นบตุร 

  [๑๔๑] พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่... เขตกรงุสาวตัถ ีณ ทีนั่น้ พระผูม้ ี

พระภาค ... 

  “ภกิษุทัง้หลาย สงสารนีม้เีบือ้งตน้และเบือ้งปลายรูไ้มไ่ด ้ฯลฯ สตัวผ์ูไ้มเ่คย 

เป็นบตุรโดยกาลนานนี ้มใิชห่าไดง้า่ย ฯลฯ ควรเพือ่หลดุพน้” ... 

ปตุตสตูรที ่๘ จบ 

 

๙. ธตีสุูตร 

วา่ดว้ยผูเ้คยเป็นธดิา 

  [๑๔๒] พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่... เขตกรงุสาวตัถ ีณ ทีนั่น้ พระผูม้ ี

พระภาค ... 

  “ภกิษุทัง้หลาย สงสารนีม้เีบือ้งตน้และเบือ้งปลายรูไ้มไ่ด ้ทีส่ดุเบือ้งตน้ ทีส่ดุ 

เบือ้งปลายไมป่รากฏแกเ่หลา่สตัวผ์ูถ้กูอวชิชากดีขวาง ถกูตัณหาผกูไว ้วนเวยีนทอ่ง 

เทีย่วไป สตัวผ์ูไ้มเ่คยเป็นธดิาโดยกาลนานนี ้มใิชห่าไดง้า่ย 

  ขอ้นัน้เพราะเหตไุร 

  เพราะวา่สงสารนีม้เีบือ้งตน้และเบือ้งปลายรูไ้มไ่ด ้ทีส่ดุเบือ้งตน้ ทีส่ดุเบือ้งปลาย 

ไมป่รากฏแกเ่หลา่สตัวผ์ูถ้กูอวชิชากดีขวาง ถกูตัณหาผกูไว ้วนเวยีนทอ่งเทีย่วไป 

เธอทัง้หลายไดเ้สวยความทกุข ์เสวยความล าบาก ไดรั้บความพนิาศ เต็มป่าชา้ 

เป็นเวลายาวนาน 

  ภกิษุทัง้หลาย เพราะเหตนุีแ้หละจงึควรเบือ่หน่าย ควรคลายก าหนัด ควรเพือ่ 

หลดุพน้จากสงัขารทัง้ปวง” 

ธตีสุตูรที ่๙ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๒๒๙ } 



๒๓๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๔. อนมตัคคสงัยตุ] 

๒. ทตุยิวรรค ๑๐. เวปลุลปัพพตสตูร 

 

๑๐. เวปลุลปพัพตสตูร 

วา่ดว้ยภเูขาเวปลุละ 

  [๑๔๓] สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ ภเูขาคชิฌกฏู เขตกรงุ 

ราชคฤห ์ณ ทีนั่น้ พระผูม้พีระภาคไดรั้บสัง่เรยีกภกิษุทัง้หลายมาตรัสวา่ “ภกิษุ 

ทัง้หลาย” ภกิษุเหลา่นัน้ทลูรับสนองพระด ารัสแลว้ พระผูม้พีระภาคจงึไดต้รัสเรือ่งนีว้า่ 

  “ภกิษุทัง้หลาย สงสารนีม้เีบือ้งตน้และเบือ้งปลายรูไ้มไ่ด ้ทีส่ดุเบือ้งตน้ 

ทีส่ดุเบือ้งปลายไมป่รากฏแกเ่หลา่สตัวผ์ูถ้กูอวชิชากดีขวาง ถกูตัณหาผกูไว ้วนเวยีน 

ทอ่งเทีย่วไป 

  เรือ่งเคยมมีาแลว้ ภเูขาเวปลุละนีไ้ดช้ือ่วา่ปาจนีวงัสะ สมัยนัน้หมูม่นุษย ์

ไดช้ือ่วา่เผา่ตวิรา มนุษยเ์ผา่ตวิรามอีายปุระมาณ ๔ หมืน่ปี มนุษยเ์ผา่ตวิรา 

ขึน้ภเูขาปาจนีวังสะใชเ้วลา ๔ วนั ลงก็ใชเ้วลา ๔ วัน สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาค 

อรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้พระนามวา่กกสุนัธะเสด็จอบุัตขิ ึน้ในโลก พระผูม้พีระภาค 

อรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้พระนามวา่กกสุนัธะ มพีระสาวกคูห่นึง่เป็นคูเ่ลศิ คูเ่จรญิ 

ชือ่วา่วธิรูะ และสญัชวีะ 

  เธอทัง้หลายจงดเูถดิ ชือ่ภเูขาลกูนีแ้หละหายไปแลว้ มนุษยเ์หลา่นัน้ก็ตาย 

ไปแลว้ และพระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้ก็ปรนิพิพานแลว้ 

  ภกิษุทัง้หลาย สงัขารทัง้หลายไมเ่ทีย่งอยา่งนี ้ไมย่ั่งยนือยา่งนี ้ไมน่่าชืน่ใจ 

อยา่งนี ้เพราะเหตนุีแ้หละจงึควรเบือ่หน่าย ควรคลายก าหนัด ควรเพือ่หลดุพน้จาก 

สงัขารทัง้ปวง 

  เรือ่งเคยมมีาแลว้ ภเูขาเวปลุละนีไ้ดช้ือ่วา่วงกต สมัยนัน้หมูม่นุษยไ์ดช้ือ่วา่ 

เผา่โรหติัสสะ มนุษยเ์ผา่โรหติัสสะมอีายปุระมาณ ๓ หมืน่ปี มนุษยเ์ผา่โรหติัสสะ 

ขึน้ภเูขาวงกตใชเ้วลา ๓ วนั ลงก็ใชเ้วลา ๓ วนั สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคอรหนัต- 

สมัมาสมัพทุธเจา้พระนามวา่โกนาคมนะเสด็จอบุัตขิ ึน้ในโลก พระผูม้พีระภาคอรหันต- 

สมัมาสมัพทุธเจา้พระนามวา่โกนาคมนะ มพีระสาวกคูห่นึง่เป็นคูเ่ลศิ คูเ่จรญิ ชือ่วา่ 

ภยิโยสะ และอตุตระ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๒๓๐ } 



๒๓๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๔. อนมตัคคสงัยตุ] 

๒. ทตุยิวรรค ๑๐. เวปลุลปัพพตสตูร 

  เธอทัง้หลายจงดเูถดิ ชือ่ภเูขาลกูนีแ้หละหายไปแลว้ มนุษยเ์หลา่นัน้ก็ตาย 

ไปแลว้ และพระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้ก็ปรนิพิพานแลว้ 

  ภกิษุทัง้หลาย สงัขารทัง้หลายไมเ่ทีย่งอยา่งนี ้ฯลฯ ควรเพือ่หลดุพน้ ... 

  เรือ่งเคยมมีาแลว้ ภเูขาเวปลุละนีไ้ดช้ือ่วา่สปัุสสะ สมัยนัน้ หมูม่นุษยไ์ดช้ือ่วา่ 

เผา่สปุปิยา มนุษยเ์ผา่สปุปิยามอีายปุระมาณ ๒ หมืน่ปี มนุษยเ์ผา่สปุปิยาขึน้ 

ภเูขาสปัุสสะใชเ้วลา ๒ วัน ลงก็ใชเ้วลา ๒ วนั สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคอรหันต- 

สมัมาสมัพทุธเจา้พระนามวา่กัสสปะเสด็จอบุตัขิ ึน้ในโลก พระผูม้พีระภาคอรหนัต- 

สมัมาสมัพทุธเจา้พระนามวา่กัสสปะ มพีระสาวกคูห่นึง่เป็นคูเ่ลศิ คูเ่จรญิ ชือ่วา่ 

ตสิสะ และภารทวาชะ 

  เธอทัง้หลายจงดเูถดิ ชือ่ภเูขาลกูนีแ้หละหายไปแลว้ มนุษยเ์หลา่นัน้ก็ตายไปแลว้ 

และพระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้ก็ปรนิพิพานแลว้ 

  ภกิษุทัง้หลาย สงัขารทัง้หลายไมเ่ทีย่งอยา่งนี ้ไมย่ั่งยนือยา่งนี ้ฯลฯ ควรเพือ่ 

หลดุพน้ ... 

  แตใ่นบัดนี ้ภเูขาเวปลุละนีไ้ดช้ือ่วา่เวปลุละเหมอืนเดมิ ก็บัดนีห้มูม่นุษยเ์หลา่นี ้

ไดช้ือ่วา่เผา่มาคธะ มนุษยเ์ผา่มาคธะมอีายนุอ้ย นดิหน่อย ผูใ้ดมชีวีติอยูน่าน 

ผูนั้น้มอีายเุพยีง ๑๐๐ ปีเป็นเกณฑ ์จะต า่กวา่หรอืเกนิกวา่ก็ม ีมนุษยเ์ผา่มาคธะ 

ขึน้ภเูขาเวปลุละเพยีงครูเ่ดยีว ลงก็เพยีงครูเ่ดยีว และบัดนีเ้ราเป็นพระอรหันตสมัมา- 

สมัพทุธเจา้อบุตัขิ ึน้ในโลก เรามสีาวกคูห่นึง่เป็นคูเ่ลศิ คูเ่จรญิ ชือ่วา่สารบีตุรและ 

โมคคัลลานะ 

  สมัยนัน้ ภเูขานีแ้หละจักหายไป มนุษยเ์หลา่นีก็้จักตาย และเราก็จักปรนิพิพาน 

  ภกิษุทัง้หลาย สงัขารทัง้หลายไมเ่ทีย่งอยา่งนี ้ไมย่ั่งยนือยา่งนี ้ไมน่่าชืน่ใจ 

อยา่งนี ้เพราะเหตนุีแ้หละจงึควรเบือ่หน่าย ควรคลายก าหนัด ควรเพือ่หลดุพน้จาก 

สงัขารทัง้ปวง” 

  พระผูม้พีระภาคผูส้คุตศาสดาครัน้ตรัสเวยยากรณภาษิตนีแ้ลว้ จงึไดต้รัสคาถา 

ประพันธต์อ่ไปวา่ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๒๓๑ } 



๒๓๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๔. อนมตัคคสงัยตุ] 

๒. ทตุยิวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

    “ภเูขาปาจนีวงัสะของหมูม่นุษยเ์ผา่ตวิรา 

   ภเูขาวงกตของหมูม่นุษยเ์ผา่โรหติัสสะ 

   ภเูขาสปัุสสะของหมูม่นุษยเ์ผา่สปุปิยา 

   และภเูขาเวปลุละของหมูม่นุษยเ์ผา่มาคธะ 

    สงัขารทัง้หลายไมเ่ทีย่งหนอ 

   มคีวามเกดิขึน้และความเสือ่มไปเป็นธรรมดา 

   เกดิขึน้แลว้ยอ่มดับไป 

   ความเขา้ไปสงบระงับสงัขารเหลา่นัน้เป็นความสขุ” 

เวปลุลปพัพตสตูรที ่๑๐ จบ 

ทตุยิวรรค จบ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

     ๑. ทคุคตสตูร    ๒. สขุติสตูร 

     ๓. ตงิสมัตตสตูร   ๔. มาตสุตูร 

     ๕. ปิตสุตูร    ๖. ภาตสุตูร 

     ๗. ภคนิสิตูร    ๘. ปตุตสตูร 

     ๙. ธตีสุตูร    ๑๐. เวปลุลปัพพตสตูร 

 

อนมตคัคสงัยตุ จบบรบิรูณ์ 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๒๓๒ } 



๒๓๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๕.กัสสปสงัยตุ] 

๑. สนัตฏุฐสตูร 

 

๕. กสัสปสงัยตุ 

 

๑. สนัตฏุฐสตูร 

วา่ดว้ยความสนัโดษ 

  [๑๔๔] พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่... เขตกรงุสาวตัถ ีณ ทีนั่น้ พระผูม้ ี

พระภาค ... 

  “ภกิษุทัง้หลาย กัสสปะนีเ้ป็นผูส้นัโดษดว้ยจวีรตามมตีามได ้และกลา่ว 

สรรเสรญิความสนัโดษดว้ยจวีรตามมตีามได ้ทัง้ไมป่ระกอบการแสวงหาผดิทีไ่มส่มควร 

เพราะเหตแุหง่จวีร ไมไ่ดจ้วีรก็ไมก่ระวนกระวาย และไดจ้วีรแลว้ก็ไมต่ดิใจ ไมห่ลง 

ไมพั่วพัน มองเห็นโทษ มปัีญญาเครือ่งสลัดออก ใชส้อยอยู ่

  กัสสปะนีเ้ป็นผูส้นัโดษดว้ยบณิฑบาตตามมตีามได ้และกลา่วสรรเสรญิความ 

สนัโดษดว้ยบณิฑบาตตามมตีามได ้ทัง้ไมป่ระกอบการแสวงหาผดิทีไ่มส่มควร 

เพราะเหตแุหง่บณิฑบาต ไมไ่ดบ้ณิฑบาตก็ไมก่ระวนกระวาย และไดบ้ณิฑบาตแลว้ 

ก็ไมต่ดิใจ ไมห่ลง ไมพั่วพัน มองเห็นโทษ มปัีญญาเครือ่งสลัดออก บรโิภคอยู่ 

  กัสสปะนีเ้ป็นผูส้นัโดษดว้ยเสนาสนะตามมตีามได ้และกลา่วสรรเสรญิความ 

สนัโดษดว้ยเสนาสนะตามมตีามได ้ทัง้ไมป่ระกอบการแสวงหาผดิทีไ่มส่มควร 

เพราะเหตแุหง่เสนาสนะ ไมไ่ดเ้สนาสนะก็ไมก่ระวนกระวาย และไดเ้สนาสนะแลว้ก็ 

ไมต่ดิใจ ไมห่ลง ไมพั่วพัน มองเห็นโทษ มปัีญญาเครือ่งสลดัออก ใชส้อยอยู ่

  กัสสปะนีเ้ป็นผูส้นัโดษดว้ยคลิานปัจจัยเภสชับรขิารตามมตีามได ้และกลา่ว 

สรรเสรญิความสนัโดษดว้ยคลิานปัจจัยเภสชับรขิารตามมตีามได ้ทัง้ไมป่ระกอบการ 

แสวงหาผดิทีไ่มส่มควร เพราะเหตแุหง่คลิานปัจจัยเภสชับรขิาร ไมไ่ดค้ลิานปัจจัย 

เภสชับรขิารก็ไมก่ระวนกระวาย และไดค้ลิานปัจจัยเภสชับรขิารแลว้ก็ไมต่ดิใจ ไมห่ลง 

ไมพั่วพัน มองเห็นโทษ มปัีญญาเครือ่งสลัดออก บรโิภคอยู ่

  ภกิษุทัง้หลาย เพราะเหตนัุน้ เธอทัง้หลายพงึศกึษาอยา่งนีว้า่ เราทัง้หลาย 

จักเป็นผูส้นัโดษดว้ยจวีรตามมตีามได ้และกลา่วสรรเสรญิความสนัโดษดว้ยจวีรตามม ี

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๒๓๓ } 



๒๓๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๕. กัสสปสงัยตุ] 

๒. อโนตตัปปีสตูร 

ตามได ้ทัง้ไมป่ระกอบการแสวงหาผดิทีไ่มส่มควร เพราะเหตแุหง่จวีร ไมไ่ดจ้วีรก็ 

ไมก่ระวนกระวาย และไดจ้วีรแลว้ก็ไมต่ดิใจ ไมห่ลง ไมพั่วพัน มองเห็นโทษ มปัีญญา 

เครือ่งสลดัออก ใชส้อยอยู ่

   [พงึท าอยา่งนีท้กุบท]  

  เราทัง้หลายจักเป็นผูส้นัโดษดว้ยบณิฑบาตตามมตีามได ้ฯลฯ จักเป็นผูส้นัโดษ 

ดว้ยเสนาสนะตามมตีามได ้ฯลฯ จักเป็นผูส้นัโดษดว้ยคลิานปัจจัยเภสชับรขิารตามม ี

ตามได ้และกลา่วสรรเสรญิความสนัโดษดว้ยคลิานปัจจัยเภสชับรขิารตามมตีามได ้

ทัง้ไมป่ระกอบการแสวงหาผดิทีไ่มส่มควร เพราะเหตแุหง่คลิานปัจจัยเภสชับรขิาร 

ไมไ่ดค้ลิานปัจจัยเภสชับรขิารก็ไมก่ระวนกระวาย และไดค้ลิานปัจจัยเภสชับรขิาร 

แลว้ก็ไมต่ดิใจ ไมห่ลง ไมพั่วพัน มองเห็นโทษ มปัีญญาเครือ่งสลัดออก จักบรโิภค 

  ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายพงึศกึษาอยา่งนีแ้ล เราจักกลา่วสอนเธอทัง้หลาย 

ตามกัสสปะ หรอืผูใ้ดพงึเป็นผูเ้ชน่กัสสปะ เราจักกลา่วสอนใหป้ระพฤตติามผูนั้น้ 

และเธอทัง้หลายผูไ้ดรั้บโอวาทแลว้ พงึปฏบิัตเิพือ่ความเป็นเชน่นัน้” 

สนัตฏุฐสตูรที ่๑ จบ 

 

๒. อโนตตปัปีสตูร 

วา่ดว้ยความไมส่ะดุง้กลวั 

  [๑๔๕] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ ทา่นพระมหากัสสปะและทา่นพระสารบีตุรอยูใ่นป่าอสิปิตนมฤคทายวนั 

เขตกรงุพาราณส ีครัง้นัน้ ทา่นพระสารบีตุรออกจากทีห่ลกีเรน้ในเวลาเย็น เขา้ไปหา 

ทา่นพระมหากัสสปะถงึทีอ่ยู ่ครัน้แลว้ ไดส้นทนาปราศรัยพอเป็นทีบ่ันเทงิใจ พอเป็น 

ทีร่ะลกึถงึกันและกันแลว้น่ัง ณ ทีส่มควร ล าดับนัน้ ทา่นพระสารบีตุรไดก้ลา่ววา่ 

  “ทา่นกัสสปะ ผมกลา่ววา่ ภกิษุผูไ้มม่คีวามเพยีรเครือ่งเผากเิลส ไมม่คีวาม 

สะดุง้กลัว เป็นผูไ้มค่วรเพือ่ตรัสรู ้เพือ่นพิพาน เพือ่บรรลธุรรมอันเกษมจากโยคะ 

อยา่งยอดเยีย่ม สว่นภกิษุผูม้คีวามเพยีรเครือ่งเผากเิลส มคีวามสะดุง้กลัว เป็นผู ้

ควรเพือ่ตรัสรู ้เพือ่นพิพาน เพือ่บรรลธุรรมอันเกษมจากโยคะอยา่งยอดเยีย่ม” 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๒๓๔ } 



๒๓๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๕. กัสสปสงัยตุ] 

๒. อโนตตัปปีสตูร 

  ทา่นพระมหากัสสปะถามวา่ “ทา่นผูม้อีาย ุภกิษุชือ่วา่เป็นผูไ้มม่คีวามเพยีร 

เครือ่งเผากเิลส ไมม่คีวามสะดุง้กลัว เป็นผูไ้มค่วรเพือ่ตรัสรู ้ไมค่วรเพือ่นพิพาน 

ไมค่วรเพือ่บรรลธุรรมอันเกษมจากโยคะอยา่งยอดเยีย่ม ดว้ยเหตเุทา่ไร และภกิษุ 

ชือ่วา่เป็นผูม้คีวามเพยีรเครือ่งเผากเิลส มคีวามสะดุง้กลัว เป็นผูค้วรเพือ่ตรัสรู ้เพือ่ 

นพิพาน เพือ่บรรลธุรรมอนัเกษมจากโยคะอยา่งยอดเยีย่ม ดว้ยเหตเุทา่ไร” 

  “ทา่นผูม้อีาย ุภกิษุในพระธรรมวนัิยนีไ้มท่ าความเพยีรเครือ่งเผากเิลส โดยคดิวา่ 

‘บาปอกศุลธรรมทีย่ังไมเ่กดิขึน้ เมือ่เกดิขึน้แกเ่รา พงึเป็นไปเพือ่ความพนิาศ’ ไมท่ า  

ความเพยีรเครือ่งเผากเิลส โดยคดิวา่ ‘บาปอกศุลธรรมทีเ่กดิขึน้แลว้ เมือ่เรายังละ 

ไมไ่ด ้พงึเป็นไปเพือ่ความพนิาศ’ ไมท่ าความเพยีรเครือ่งเผากเิลส โดยคดิวา่ ‘กศุล- 

ธรรมทีย่ังไมเ่กดิขึน้ เมือ่ไมเ่กดิขึน้แกเ่รา พงึเป็นไปเพือ่ความพนิาศ’ ไมท่ าความ 

เพยีรเครือ่งเผากเิลส โดยคดิวา่ ‘กศุลธรรมทีเ่กดิขึน้แลว้แกเ่รา เมือ่ดับ พงึเป็นไป 

เพือ่ความพนิาศ’ 

  ภกิษุชือ่วา่เป็นผูไ้มม่คีวามเพยีรเครือ่งเผากเิลส เป็นอยา่งนี้ 

  ภกิษุชือ่วา่ไมม่คีวามสะดุง้กลวั เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในพระธรรมวนัิยนีไ้มส่ะดุง้กลัว โดยคดิวา่ ‘บาปอกศุลธรรมทีย่ัง 

ไมเ่กดิขึน้แกเ่รา เมือ่เกดิขึน้ พงึเป็นไปเพือ่ความพนิาศ’ ไมส่ะดุง้กลัว โดยคดิวา่ 

‘บาปอกศุลธรรมทีเ่กดิขึน้แลว้แกเ่รา เมือ่เรายังละไมไ่ด ้พงึเป็นไปเพือ่ความพนิาศ’ 

ไมส่ะดุง้กลัว โดยคดิวา่ ‘กศุลธรรมทีย่ังไมเ่กดิขึน้แกเ่รา เมือ่ไมเ่กดิขึน้ พงึเป็นไป 

เพือ่ความพนิาศ’ ไมส่ะดุง้กลัว โดยคดิวา่ ‘กศุลธรรมทีเ่กดิขึน้แกเ่รา เมือ่ดับ 

พงึเป็นไปเพือ่ความพนิาศ’ 

  ภกิษุชือ่วา่ไมม่คีวามสะดุง้กลัว เป็นอยา่งนี้ 

  ภกิษุเป็นผูไ้มม่คีวามเพยีรเครือ่งเผากเิลส ไมม่คีวามสะดุง้กลัว เป็นผูไ้มค่วร 

เพือ่ตรัสรู ้ไมค่วรเพือ่นพิพาน ไมค่วรเพือ่บรรลธุรรมอันเกษมจากโยคะอยา่ง 

ยอดเยีย่ม เป็นอยา่งนีแ้ล 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๒๓๕ } 



๒๓๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๕. กัสสปสงัยตุ] 

๒.อโนตตัปปีสตูร 

  ภกิษุชือ่วา่เป็นผูม้คีวามเพยีรเครือ่งเผากเิลส เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในพระธรรมวนัิยนี ้ท าความเพยีรเครือ่งเผากเิลส โดยคดิวา่ ‘บาป 

อกศุลธรรมทีย่ังไมเ่กดิขึน้แกเ่รา เมือ่เกดิขึน้ พงึเป็นไปเพือ่ความพนิาศ’ ท าความ 

เพยีรเครือ่งเผากเิลส โดยคดิวา่ ‘บาปอกศุลธรรมทีเ่กดิขึน้แลว้แกเ่รา เมือ่ยังละไมไ่ด ้

พงึเป็นไปเพือ่ความพนิาศ’ ท าความเพยีรเครือ่งเผากเิลสโดยคดิวา่ ‘กศุลธรรมทีย่ังไม ่

เกดิขึน้แกเ่รา เมือ่ไมเ่กดิขึน้ พงึเป็นไปเพือ่ความพนิาศ’ ท าความเพยีรเครือ่งเผา 

กเิลส โดยคดิวา่ ‘กศุลธรรมทีเ่กดิขึน้แกเ่รา เมือ่ดับ พงึเป็นไปเพือ่ความพนิาศ’ 

  ภกิษุชือ่วา่เป็นผูม้คีวามเพยีรเครือ่งเผากเิลส เป็นอยา่งนี้ 

  ภกิษุชือ่วา่มคีวามสะดุง้กลวั เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในพระธรรมวนัิยนี ้ยอ่มสะดุง้กลัว โดยคดิวา่ ‘บาปอกศุลธรรมทีย่ัง 

ไมเ่กดิขึน้แกเ่รา เมือ่เกดิขึน้ พงึเป็นไปเพือ่ความพนิาศ’ ยอ่มสะดุง้กลัว โดยคดิวา่ 

‘บาปอกศุลธรรมทีเ่กดิขึน้แลว้แกเ่รา เมือ่เรายังละไมไ่ด ้พงึเป็นไปเพือ่ความพนิาศ’ 

ยอ่มสะดุง้กลัว โดยคดิวา่ ‘กศุลธรรมทีย่ังไมเ่กดิขึน้แกเ่รา เมือ่ไมเ่กดิขึน้ พงึเป็นไป 

เพือ่ความพนิาศ’ ยอ่มสะดุง้กลัว โดยคดิวา่ ‘กศุลธรรมทีเ่กดิขึน้แกเ่รา เมือ่ดับ 

พงึเป็นไปเพือ่ความพนิาศ’ 

  ภกิษุชือ่วา่มคีวามสะดุง้กลัว เป็นอยา่งนี้ 

  ภกิษุเป็นผูม้คีวามเพยีรเครือ่งเผากเิลส มคีวามสะดุง้กลัว เป็นผูค้วรเพือ่ตรัสรู ้

ควรเพือ่นพิพาน ควรเพือ่บรรลธุรรมอันเกษมจากโยคะ๑ อยา่งยอดเยีย่มเป็นอยา่งนี้ 

แล” 

อโนตตปัปีสตูรที ่๒ จบ 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ โยคะ ในทีน่ีห้มายถงึ สภาวะอันประกอบสัตวไ์วใ้นภพม ี๔ ประการ คอื (๑) กามโยคะ (โยคะ คอืกาม) 

   (๒) ภวโยคะ (โยคะ คอืภพ) (๓) ทฏิฐโิยคะ (โยคะ คอืทฏิฐ)ิ (๔) อวชิชาโยคะ (โยคะ คอือวชิชา) (ท.ีปา. 

   ๑๑/๓๑๒/๒๐๕, องฺ.จตกฺุก. (แปล) ๒๑/๑๐/๑๖-๑๙, อภ.ิว.ิ (แปล) ๓๕/๙๓๗/๕๘๘) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๒๓๖ } 



๒๓๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๕. กัสสปสงัยตุ] 

๓. จันทปูมาสตูร 

 

๓. จนัทปูมาสตูร 

วา่ดว้ยการเปรยีบเทยีบภกิษุกบัดวงจนัทร ์

  [๑๔๖] พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่... เขตกรงุสาวตัถ ีณ ทีนั่น้ พระผูม้ ี

พระภาค ... 

  “ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงเป็นเหมอืนดวงจันทร ์จงพรากกาย๑ พรากจติ 

ออก เป็นผูใ้หมเ่ป็นนจิ๒ ไมค่ะนอง๓ เขา้ไปสูต่ระกลูทัง้หลายเถดิ 

  เปรยีบเหมอืนบรุษุพงึพรากกายพรากจติ แลดบูอ่น ้าซึง่คร ่าครา่ ภเูขาทีข่รขุระ 

หรอืแมน่ ้าทีข่าดเป็นหว้ง ๆ อปุมานีฉั้นใด อปุไมยนัน้ก็ฉันนัน้ เธอทัง้หลายก็จงเป็น 

เหมอืนดวงจันทรจ์งพรากกายพรากจติออก เป็นผูใ้หมเ่ป็นนจิ ไมค่ะนอง เขา้ไปสู ่

ตระกลูทัง้หลาย 

  กัสสปะเปรยีบเหมอืนดวงจันทร ์พรากกายพรากจติออก เป็นผูใ้หมเ่ป็นนจิ 

ไมค่ะนองเขา้ไปสูต่ระกลูทัง้หลาย เธอทัง้หลายจะเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร ภกิษุ 

เชน่ไรจงึสมควรเขา้ไปสูต่ระกลู 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ธรรมของขา้พระองคทั์ง้หลายมพีระผูม้พีระภาคเป็นหลกั 

มพีระผูม้พีระภาคเป็นผูน้ า มพีระผูม้พีระภาคเป็นทีพ่ ึง่ ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ 

ขอประทานวโรกาส เฉพาะพระผูม้พีระภาคเทา่นัน้ทีจ่ะทรงอธบิายเนือ้ความแหง่ 

ภาษิตนัน้ใหแ้จม่แจง้ได ้ภกิษุทัง้หลายฟังตอ่จากพระผูม้พีระภาคแลว้จักทรงจ าไว”้ 

  ครัง้นัน้ พระผูม้พีระภาคทรงโบกฝ่าพระหัตถใ์นอากาศ ตรัสวา่ ‘ภกิษุ 

ทัง้หลาย ฝ่ามอืนีไ้มข่อ้ง ไมย่ดึ ไมต่ดิในอากาศ ฉันใด จติของภกิษุรปูใดรปูหนึง่ 

ผูเ้ขา้ไปสูต่ระกลู ไมข่อ้ง ไมย่ดึ ไมต่ดิในตระกลูทัง้หลาย โดยคดิวา่ ‘ผูป้รารถนาลาภ

 

เชงิอรรถ : 

๑ พรากกายพรากจติออก ในทีน่ีห้มายถงึใหภ้กิษุเวน้จากการตรกึตรองถงึกามวติกเป็นตน้ แมว้า่จะอยูใ่น 

   บา้นหรอือยูใ่นป่าก็ตาม (ส .น.ิอ. ๒/๑๔๖/๑๘๗) 

๒ เป็นผูใ้หมเ่ป็นนจิ ในทีน่ีห้มายถงึใหภ้กิษุท าตัวเหมอืนอาคันตกุะทีเ่ขา้ไปสูต่ระกลู ถา้เจา้ของบา้นเลือ่มใส นมินต ์

   ใหฉั้นก็จงฉัน แตถ่า้เจา้ของบา้นไมเ่ลือ่มใส ไมน่มินต ์ก็ไมค่วรเขา้ไปท าความคุน้เคย (ส .น.ิอ. ๒/๑๔๖/๑๘๗) 

๓ ไมค่ะนอง ในทีน่ีห้มายถงึใหภ้กิษุส ารวมกาย วาจา ใจ ในเวลาอยู่ทา่มกลางหมูค่ณะ เป็นตน้ (ส .น.ิอ. 

   ๒/๑๔๖/๑๘๘-๑๘๙) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๒๓๗ } 



๒๓๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๕. กัสสปสงัยตุ] 

๓.จันทปูมาสตูร 

จงไดล้าภ สว่นผูป้รารถนาบญุ จงท าบญุ’ ฉันนัน้ ภกิษุเป็นผูพ้อใจ ดใีจ ดว้ยลาภ 

อันเป็นของตน ฉันใด ก็จงเป็นผูพ้อใจ ดใีจ ดว้ยลาภของชนเหลา่อืน่ ฉันนัน้ ภกิษุ 

เชน่นีจ้งึสมควรเขา้ไปสูต่ระกลู 

  จติของกัสสปะผูเ้ขา้ไปสูต่ระกลู ไมข่อ้ง ไมย่ดึ ไมต่ดิในตระกลูทัง้หลาย โดย 

คดิวา่ ‘ผูป้รารถนาลาภ จงไดล้าภ สว่นผูป้รารถนาบญุ จงท าบญุ’ กัสสปะเป็นผู ้

พอใจ ดใีจ ดว้ยลาภอันเป็นของตน ฉันใด ภกิษุเป็นผูพ้อใจ ดใีจ ดว้ยลาภของชน 

เหลา่อืน่ ฉันนัน้ 

  เธอทัง้หลายจะเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร ธรรมเทศนาของภกิษุเชน่ไร ไมบ่รสิทุธิ ์

ของภกิษุเชน่ไรบรสิทุธิ”์ 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ธรรมของขา้พระองคทั์ง้หลายมพีระผูม้พีระภาคเป็นหลกั 

มพีระผูม้พีระภาคเป็นผูน้ า มพีระผูม้พีระภาคเป็นทีพ่ ึง่ ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ 

ขอประทานวโรกาส เฉพาะพระผูม้พีระภาคเทา่นัน้ทีจ่ะทรงอธบิายเนือ้ความแหง่ 

ภาษิตนัน้ใหแ้จม่แจง้ได ้ภกิษุทัง้หลายฟังตอ่จากพระผูม้พีระภาคแลว้จักทรงจ าไว”้ 

  “ภกิษุทัง้หลาย ถา้อยา่งนัน้เธอทัง้หลายจงฟัง จงใสใ่จใหด้ ีเราจักกลา่ว” 

ภกิษุเหลา่นัน้ทลูรับสนองพระด ารัสแลว้ พระผูม้พีระภาคจงึไดต้รัสเรือ่งนีว้า่ 

  ‘ภกิษุรปูใดรปูหนึง่มคีวามคดิอยา่งนีว้า่ ‘ไฉนหนอ ชนทัง้หลายพงึฟังธรรม 

ของเรา ครัน้ฟังแลว้ พงึเลือ่มใสธรรม และผูท้ีเ่ลือ่มใสแลว้ พงึท าอาการของผู ้

ทีเ่ลือ่มใสตอ่เรา’ จงึแสดงธรรมแกช่นเหลา่อืน่ 

  ธรรมเทศนาของภกิษุเชน่นีช้ ือ่วา่ไมบ่รสิทุธิ ์

  สว่นภกิษุรปูใดรปูหนึง่มคีวามคดิอยา่งนีว้า่ ‘พระธรรมเป็นธรรมทีพ่ระผูม้พีระภาค 

ตรัสไวด้แีลว้ ผูป้ฏบิัตจิะพงึเห็นชดัดว้ยตนเอง ไมป่ระกอบดว้ยกาล ควรเรยีก 

ใหม้าด ูควรนอ้มเขา้มาในตน อันวญิญชูนพงึรูเ้ฉพาะตน ไฉนหนอ ชนทัง้หลาย 

พงึฟังธรรมของเรา ครัน้ฟังแลว้ พงึรูท่ั้วถงึธรรม และครัน้รูท่ั้วถงึแลว้ พงึปฏบิัต ิ

เพือ่ความเป็นอยา่งนัน้’ จงึแสดงธรรมแกช่นเหลา่อืน่ เธออาศัยความทีธ่รรมเป็น 

ธรรมดจีงึแสดงธรรมแกช่นเหลา่อืน่ อาศัยความกรณุาจงึแสดงธรรมแกช่นเหลา่อืน่ 

อาศัยความเอ็นดจูงึแสดงธรรมแกช่นเหลา่อืน่ อาศยัความอนุเคราะหจ์งึแสดงธรรม 

แกช่นเหลา่อืน่ ดว้ยประการฉะนี้ 

  ธรรมเทศนาของภกิษุเชน่นีช้ ือ่วา่บรสิทุธิ ์

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๒๓๘ } 



๒๓๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๕. กัสสปสงัยตุ] 

๔. กลุปูกสตูร 

  กัสสปะมคีวามคดิอยา่งนีว้า่ ‘พระธรรมเป็นธรรมทีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสไวด้แีลว้ 

ผูป้ฏบิัตจิะพงึเห็นชดัดว้ยตนเอง ไมป่ระกอบดว้ยกาล ควรเรยีกใหม้าด ูควรนอ้ม 

เขา้มาในตน อันวญิญชูนพงึรูเ้ฉพาะตน ไฉนหนอ ชนทัง้หลายพงึฟังธรรมของเรา 

ครัน้ฟังแลว้ พงึรูท่ั้วถงึธรรม และครัน้รูท่ั้วถงึแลว้ พงึปฏบิัตเิพือ่ความเป็นอยา่งนัน้’ 

จงึแสดงธรรมแกช่นเหลา่อืน่ เธออาศัยความทีธ่รรมเป็นธรรมดจีงึแสดงธรรมแกช่น 

เหลา่อืน่ อาศัยความกรณุาจงึแสดงธรรมแกช่นเหลา่อืน่ อาศัยความเอ็นดจูงึแสดง 

ธรรมแกช่นเหลา่อืน่ อาศยัความอนุเคราะหจ์งึแสดงธรรมแกช่นเหลา่อืน่ ดว้ยประการ 

ฉะนี ้

  ภกิษุทัง้หลาย เราจักกลา่วสอนเธอทัง้หลายให(้ประพฤต)ิตามกสัสปะ หรอืผู ้

ใดพงึเป็นเชน่กัสสปะ เราจักกลา่วสอนใหป้ระพฤตติามผูนั้น้ และเธอทัง้หลายผูไ้ดรั้บ 

โอวาทแลว้ พงึปฏบิัตเิพือ่ความเป็นอยา่งนัน้” 

จนัทปูมาสตูรที ่๓ จบ 

 

๔. กลุปูกสตูร 

วา่ดว้ยภกิษุผูเ้ขา้ไปสูต่ระกลู 

  [๑๔๗] พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่... เขตกรงุสาวตัถ ี... 

  “ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายจะเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร ภกิษุเชน่ไร 

สมควรเขา้ไปสูต่ระกลู ภกิษุเชน่ไรไมส่มควรเขา้ไปสูต่ระกลู” 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ธรรมของขา้พระองคทั์ง้หลายมพีระผูม้พีระภาค 

เป็นหลัก” ฯลฯ 

  “ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุรปูใดรปูหนึง่มคีวามคดิอยา่งนีว้า่ ‘ขอชนทัง้หลายจงให ้

เราเทา่นัน้ อยา่ไดไ้มใ่หเ้ลย จงใหเ้รามาก ๆ อยา่ใหน้อ้ย จงใหข้องประณีตแกเ่ราเทา่นัน้ 

อยา่ใหข้องเศรา้หมอง จงรบีใหเ้รา อยา่ใหช้า้ จงใหเ้ราโดยเคารพ อยา่ใหโ้ดยไม ่

เคารพ’ จงึเขา้ไปสูต่ระกลู เมือ่ภกิษุนัน้มคีวามคดิอยา่งนีเ้ขา้ไปสูต่ระกลู ชนทัง้หลาย 

ไมใ่ห ้ภกิษุจงึอดึอดัเพราะสาเหตนัุน้ เธอเสวยทกุขโ์ทมนัสเพราะสาเหตนัุน้ ชนทัง้หลาย 

ใหน้อ้ย ไมใ่หม้าก ฯลฯ ใหข้องเศรา้หมอง ไมใ่หข้องประณีต ใหช้า้ ไมใ่หเ้ร็ว ภกิษุจงึ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๒๓๙ } 



๒๔๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๕. กัสสปสงัยตุ] 

๔. กลุปูกสตูร 

อดึอดัเพราะสาเหตนัุน้ เธอเสวยทกุขโ์ทมนัสเพราะสาเหตนัุน้ ชนทัง้หลายใหโ้ดยไม ่

เคารพ ไมใ่หโ้ดยเคารพ ภกิษุจงึอดึอัดเพราะสาเหตนัุน้ เธอเสวยทกุขโ์ทมนัส 

เพราะสาเหตนัุน้ 

  ภกิษุเชน่นีไ้มส่มควรเขา้ไปสูต่ระกลู 

  สว่นภกิษุรปูใดรปูหนึง่มคีวามคดิอยา่งนีว้า่ ‘เราพงึไดปั้จจัย ๔ ในตระกลู 

อืน่ ๆ แตท่ีไ่หน ขอชนทัง้หลายจงใหเ้ราเทา่นัน้ อยา่ไดไ้มใ่หเ้ลย จงใหเ้รามาก ๆ 

อยา่ใหน้อ้ย จงใหข้องประณีตแกเ่ราเทา่นัน้ อยา่ใหข้องเศรา้หมอง จงรบีใหเ้รา 

อยา่ใหช้า้ จงใหเ้ราโดยเคารพ อยา่ใหโ้ดยไมเ่คารพ’ จงึเขา้ไปสูต่ระกลู ถา้เมือ่ 

ภกิษุนัน้มคีวามคดิอยา่งนีเ้ขา้ไปสูต่ระกลู ชนทัง้หลายไมใ่ห ้ภกิษุไมอ่ดึอัดเพราะ 

สาเหตนัุน้ เธอไมเ่สวยทกุขโ์ทมนัสเพราะสาเหตนัุน้ ชนทัง้หลายใหน้อ้ย ไมใ่หม้าก 

ภกิษุจงึไมอ่ดึอดัเพราะสาเหตนัุน้ เธอไมเ่สวยทกุขโ์ทมนัสเพราะสาเหตนัุน้ ชนทัง้หลาย 

ใหข้องเศรา้หมอง ไมใ่หข้องประณีต ... ใหช้า้ ไมใ่หเ้ร็ว ภกิษุไมอ่ดึอัดเพราะ 

สาเหตนัุน้ เธอไมเ่สวยทกุขโ์ทมนัสเพราะสาเหตนัุน้ ชนทัง้หลายใหโ้ดยไมเ่คารพ 

ไมใ่หโ้ดยเคารพ ภกิษุไมอ่ดึอดัเพราะสาเหตนัุน้ เธอไมเ่สวยทกุขโ์ทมนัสเพราะสาเหตนัุน้ 

  ภกิษุเชน่นีส้มควรเขา้ไปสูต่ระกลู 

  กัสสปะมคีวามคดิอยา่งนีว้า่ ‘เราพงึไดปั้จจัย ๔ ในตระกลูอืน่ ๆ แตท่ีไ่หน 

ขอชนทัง้หลายจงใหเ้ราเทา่นัน้ อยา่ไดไ้มใ่หเ้ลย จงใหเ้รามาก ๆ อยา่ใหน้อ้ย’ ฯลฯ 

จงึเขา้ไปสูต่ระกลู ชนทัง้หลายไมใ่ห ้กัสสปะไมอ่ดึอัดเพราะสาเหตนัุน้ เธอไมเ่สวย 

ทกุขโ์ทมนัสเพราะสาเหตนัุน้ ชนทัง้หลายใหน้อ้ย ไมใ่หม้าก กัสสปะไมอ่ดึอดัเพราะ 

สาเหตนัุน้ เธอไมเ่สวยทกุขโ์ทมนัสเพราะสาเหตนัุน้ ชนทัง้หลายใหข้องเศรา้หมอง 

ไมใ่หข้องประณีต กัสสปะไมอ่ดึอดัเพราะสาเหตนัุน้ เธอไมเ่สวยทกุขโ์ทมนัส ชนทัง้หลาย 

ใหช้า้ ไมใ่หเ้ร็ว กัสสปะไมอ่ดึอัดเพราะสาเหตนัุน้ เธอไมเ่สวยทกุขโ์ทมนัสเพราะ 

สาเหตนัุน้ ชนทัง้หลายใหโ้ดยไมเ่คารพ ไมใ่หโ้ดยเคารพ กัสสปะไมอ่ดึอดัเพราะ 

สาเหตนัุน้ เธอไมเ่สวยทกุขโ์ทมนัสเพราะสาเหตนัุน้ 

  ภกิษุทัง้หลาย เราจักกลา่วสอนเธอทัง้หลายให(้ประพฤต)ิตามกสัสปะ หรอืผู ้

ใดพงึเป็นเชน่กัสสปะ เราจักกลา่วสอนใหป้ระพฤตติามผูนั้น้ และเธอทัง้หลายผูไ้ดรั้บ 

โอวาทแลว้พงึปฏบิัตเิพือ่ความเป็นอยา่งนัน้” 

กลุปูกสตูรที ่๔ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๒๔๐ } 



๒๔๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๕. กัสสปสงัยตุ] 

๕. ชณิณสตูร 

 

๕. ชณิณสตูร 

วา่ดว้ยความแก ่

  [๑๔๘] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเวฬวุนั ฯลฯ 

  ครัง้นัน้ ทา่นพระมหากัสสปะเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวายอภวิาท 

แลว้น่ัง ณ ทีส่มควร พระผูม้พีระภาคไดต้รัสกับทา่นพระมหากัสสปะดังนีว้า่ 

  “กัสสปะ บัดนีเ้ธอแกแ่ลว้ ผา้ป่านบังสกุลุเหลา่นีข้องเธอหนัก ไมน่่านุ่งหม่ 

เพราะฉะนัน้ เธอจงใชส้อยคหบดจีวีร๑ จงบรโิภคโภชนะทีเ่ขานมินต ์และจงอยูใ่น 

ส านักของเราเถดิ” 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองคเ์ป็นผูอ้ยูป่่าเป็นวตัร และกลา่วสรรเสรญิ 

คณุแหง่การอยูป่่าเป็นวตัร เป็นผูเ้ทีย่วบณิฑบาตเป็นวตัร และกลา่วสรรเสรญิคณุ 

แหง่การเทีย่วบณิฑบาตเป็นวตัร เป็นผูนุ่้งหม่ผา้บังสกุลุเป็นวตัร และกลา่วสรรเสรญิ 

คณุแหง่การนุ่งหม่ผา้บังสกุลุเป็นวตัร เป็นผูท้รงไตรจวีรเป็นวตัรและกลา่วสรรเสรญิ 

คณุแหง่การทรงไตรจวีรเป็นวตัร เป็นผูม้ักนอ้ย และกลา่วสรรเสรญิคณุแหง่ความมัก 

นอ้ย เป็นผูส้นัโดษ และกลา่วสรรเสรญิคณุแหง่ความสนัโดษ สงัดจากหมู ่และ 

กลา่วสรรเสรญิคณุแหง่ความสงัดจากหมู ่ไมค่ลกุคลดีว้ยหมู ่และกลา่วสรรเสรญิคณุ 

แหง่ความไมค่ลกุคลดีว้ยหมู ่เป็นผูป้รารภความเพยีร และกลา่วสรรเสรญิคณุแหง่ 

การปรารภความเพยีร ตลอดกาลนาน” 

  “เธอพจิารณาเห็นอ านาจประโยชนอ์ะไรจงึเป็นผูอ้ยูป่่าเป็นวตัร และกลา่ว 

สรรเสรญิคณุแหง่การอยูป่่าเป็นวตัร ตลอดกาลนาน 

   [ขอ้ความทีล่ะไวเ้ป็นอยา่งเดยีวกัน] 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ คหบดจีวีร ในทีน่ีห้มายถงึผา้จวีรทีพ่วกคหบดถีวายแกภ่กิษุเพือ่ใชเ้ป็นผา้บังสกุลุส าหรับนุ่งหม่ (ส .น.ิอ. 

   ๒/๑๔๘/๑๙๑) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๒๔๑ } 



๒๔๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๕. กัสสปสงัยตุ] 

๕. ชณิณสตูร 

  เป็นผูเ้ทีย่วบณิฑบาตเป็นวตัร ... เป็นผูนุ่้งหม่ผา้บังสกุลุเป็นวตัร ... เป็นผู ้

ทรงไตรจวีรเป็นวตัร ... เป็นผูม้ักนอ้ย ... เป็นผูส้นัโดษ ... เป็นผูส้งัดจากหมู ่... 

ไมค่ลกุคลดีว้ยหมู ่... เป็นผูป้รารภความเพยีร และกลา่วสรรเสรญิคณุแหง่การปรารภ 

ความเพยีร” 

  “ขา้พระองคพ์จิารณาเห็นอ านาจประโยชน ์๒ ประการ จงึเป็นผูอ้ยูป่่าเป็นวตัร 

และกลา่วสรรเสรญิคณุแหง่การอยูป่่าเป็นวัตร เป็นผูเ้ทีย่วบณิฑบาตเป็นวตัร ... 

เป็นผูนุ่้งหม่ผา้บังสกุลุเป็นวตัร ... เป็นผูท้รงไตรจวีรเป็นวตัร ... เป็นผูม้ักนอ้ย ... 

เป็นผูส้นัโดษ ... เป็นผูส้งัดจากหมู ่... ไมค่ลกุคลดีว้ยหมู ่... เป็นผูป้รารภความเพยีร 

และกลา่วสรรเสรญิคณุแหง่การปรารภความเพยีร ตลอดกาลนาน 

  คอื พจิารณาเห็นการอยูเ่ป็นสขุในปัจจบุันของตน๑ และอนุเคราะหห์มูช่นใน 

ภายหลังวา่ ท าอยา่งไรหมูช่นในภายหลังพงึถงึการประพฤตติามแบบอยา่งวา่ ไดย้นิวา่ 

พระพทุธเจา้และพระพทุธสาวกทีไ่ดม้มีาแลว้ ทา่นเป็นผูอ้ยูป่่าเป็นวตัร และกลา่ว 

สรรเสรญิคณุแหง่การอยูป่่าเป็นวตัร ตลอดกาลนาน ฯลฯ เป็นผูเ้ทีย่วบณิฑบาต 

เป็นวตัร ... เป็นผูนุ่้งหม่ผา้บังสกุลุเป็นวตัร ... เป็นผูท้รงไตรจวีรเป็นวตัร ... เป็นผู ้

มักนอ้ย ... เป็นผูส้นัโดษ ... เป็นผูส้งัดจากหมู ่... ไมค่ลกุคลดีว้ยหมู ่... เป็นผูป้รารภ 

ความเพยีร และกลา่วสรรเสรญิคณุแหง่การปรารภความเพยีร อยา่งนี้ 

  ทา่นเหลา่นัน้จักปฏบิัตเิพือ่ความเป็นอยา่งนัน้ ขอ้ปฏบิัตขิองทา่นเหลา่นัน้จัก 

เป็นไปเพือ่ประโยชน ์เพือ่ความสขุตลอดกาลนาน 

  ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองคพ์จิารณาเห็นอ านาจประโยชน ์๒ ประการนี ้

จงึเป็นผูอ้ยูป่่าเป็นวตัร และกลา่วสรรเสรญิคณุแหง่การอยูป่่าเป็นวตัร ... เป็นผู ้

เทีย่วบณิฑบาตเป็นวตัร ... เป็นผูนุ่้งหม่ผา้บังสกุลุเป็นวตัร ... เป็นผูท้รงไตรจวีร 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ การอยูเ่ป็นสขุในปจัจบุนัของตน ในทีน่ีห้มายถงึการอยูป่่าเป็นวัตรอันเป็นสถานทีส่ัปปายะแกก่าร 

   ประพฤตธิรรม เพราะไมม่เีสยีงรบกวนเหมอืนอยูใ่นบา้น (ส .น.ิอ. ๒/๑๔๘/๑๙๒) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๒๔๒ } 



๒๔๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๕. กัสสปสงัยตุ] 

๖. โอวาทสตูร 

เป็นวตัร ... เป็นผูม้ักนอ้ย ... เป็นผูส้นัโดษ ... เป็นผูส้งัดจากหมู ่... ไมค่ลกุคล ี

ดว้ยหมู ่... เป็นผูป้รารภความเพยีร และกลา่วสรรเสรญิคณุแหง่การปรารภความเพยีร 

ตลอดกาลนาน” 

  “ดลีะ ดลีะ กัสสปะ ไดย้นิวา่ เธอปฏบิัตเิพือ่ประโยชนเ์กือ้กลูแกช่นเป็นอันมาก 

เพือ่ความสขุแกช่นเป็นอันมาก เพือ่อนุเคราะหช์าวโลก เพือ่ประโยชน์เกือ้กลู เพือ่ 

ความสขุแกเ่ทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย เพราะฉะนัน้ เธอจงนุ่งหม่ผา้ป่านบังสกุลุ 

ทีใ่ชแ้ลว้๑ จงเทีย่วบณิฑบาต และจงอยูใ่นป่าเถดิ” 

ชณิณสตูรที ่๕ จบ 

 

๖. โอวาทสตูร 

วา่ดว้ยการใหโ้อวาท 

  [๑๔๙] พระผูม้พีระภาคประทับ ณ พระเวฬวุัน ... เขตกรงุราชคฤห ์... 

  ครัง้นัน้ ทา่นพระมหากัสสปะเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวาย 

อภวิาท แลว้น่ัง ณ ทีส่มควร พระผูม้พีระภาคไดต้รัสกับทา่นพระมหากัสสปะดงันีว้า่ 

  “กัสสปะ เธอจงกลา่วสอนภกิษุ จงแสดงธรรมกีถาแกภ่กิษุทัง้หลายเถดิ 

เราหรอืเธอพงึกลา่วสอน พงึแสดงธรรมกีถาแกภ่กิษุทัง้หลาย” 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ในบัดนีภ้กิษุทัง้หลายเป็นผูว้า่ยาก ประกอบดว้ยธรรม 

ทีท่ าใหเ้ป็นผูว้า่ยาก ไมอ่ดทน ไมรั่บค าพร ่าสอนโดยเคารพ ขา้พระองคไ์ดเ้ห็นภกิษุ 

ชือ่ภัณฑะ สทัธวิหิารกิของพระอานนท ์และภกิษุชือ่อาภชิชกิะ สทัธวิหิารกิของ 

พระอนุรทุธะ ในพระธรรมวนัิยนี ้กลา่วลว่งเกนิกันและกันดว้ยสตุะวา่ ‘มาเถดิภกิษุ 

ใครจักกลา่วไดม้ากกวา่กัน ใครจักกลา่วไดด้กีวา่กัน และใครจักกลา่วไดน้านกวา่กัน” 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ผา้ป่านบงัสกุลุทีใ่ชแ้ลว้ ในทีน่ีห้มายถงึผา้ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงเคยใชนุ่้งหม่มากอ่น (ส .น.ิอ. ๒/๑๔๘/๑๙๑) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๒๔๓ } 



๒๔๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๕. กัสสปสงัยตุ] 

๖. โอวาทสตูร 

  ครัง้นัน้ พระผูพ้ระภาครับสัง่เรยีกภกิษุรปูหนึง่มาตรัสวา่ ‘มาเถดิภกิษุ เธอจง 

เรยีกภกิษุภัณฑะ สทัธวิหิารกิของอานนท ์และภกิษุอาภชิชกิะ สทัธวิหิารกิของ 

อนุรทุธะมาตามค าของเรา วา่ ‘พระศาสดารับสัง่ใหท้า่นทัง้ ๒ เขา้เฝ้า’ ภกิษุนัน้ 

ทลูรับสนองพระด ารัสแลว้ไดเ้ขา้ไปหาภกิษุเหลา่นัน้ถงึทีอ่ยู ่ไดก้ลา่ววา่ ‘พระศาสดา 

รับสัง่ใหท้า่นทัง้ ๒ เขา้เฝ้า” 

  ภกิษุเหลา่นัน้รับค าแลว้เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวายอภวิาทแลว้ 

น่ัง ณ ทีส่มควร พระผูม้พีระภาคไดต้รัสถามภกิษุเหลา่นัน้ดังนีว้า่ 

  “ภกิษุทัง้หลาย ไดย้นิวา่ เธอทัง้หลายไดก้ลา่วลว่งเกนิกันและกันดว้ยสตุะวา่ 

‘มาเถดิภกิษุ ใครจักกลา่วไดม้ากกวา่กัน ใครจักกลา่วไดด้กีวา่กัน ใครจักกล่าวได ้

นานกวา่กัน จรงิหรอื” 

  “จรงิ พระพทุธเจา้ขา้” 

  “เธอทัง้หลายรูท่ั้วถงึธรรมทีเ่ราแสดงแลว้อยา่งนีห้รอื เธอทัง้หลายจงึกลา่ว 

ลว่งเกนิกันและกันดว้ยสตุะอยา่งนีว้า่ ‘มาเถดิภกิษุ ใครจักกลา่วไดม้ากกวา่กัน 

ใครจักกลา่วไดด้กีวา่กัน ใครจักกลา่วไดน้านกวา่กัน” 

  “ไมใ่ชอ่ยา่งนัน้ พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ไดย้นิวา่ ถา้เธอทัง้หลายไมรู่ท่ั้วถงึธรรมทีเ่ราแสดงแลว้อยา่งนี ้แน่ะโมฆบรุษุ 

เมือ่เป็นเชน่นัน้ เธอทัง้หลายรูเ้ห็นอะไร บวชอยูใ่นธรรมวนัิยทีเ่รากลา่วดแีลว้อยา่งนี้ 

ยังกลา่วลว่งเกนิกันและกนัดว้ยสตุะไปท าไมเลา่วา่ ‘มาเถดิภกิษุ ใครจักกลา่วไดม้าก 

กวา่กัน ใครจักกลา่วไดด้กีวา่กัน ใครจักกลา่วไดน้านกวา่กัน” 

  ล าดับนัน้ ภกิษุทัง้ ๒ รปูไดน้อ้มศรีษะลงแทบพระบาทพระผูม้พีระภาคแลว้ 

กราบทลูวา่ ‘ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองคทั์ง้หลายบวชในพระธรรมวนัิยทีพ่ระ 

ผูม้พีระภาคตรัสดแีลว้อยา่งนี ้ไดก้ลา่วลว่งเกนิกันและกันดว้ยสตุะเพราะความโงเ่ขลา 

เบาปัญญาวา่ ‘มาเถดิภกิษุ ใครจักกลา่วไดม้ากกวา่กัน ใครจักกลา่วไดด้กีวา่กัน 

ใครจักกลา่วไดน้านกวา่กัน’ ขอพระผูม้พีระภาคจงทรงใหอ้ภัยโทษแกข่า้พระองค ์

ทัง้หลาย เพือ่ส ารวมตอ่ไปดว้ยเถดิ” 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๒๔๔ } 



๒๔๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๕. กัสสปสงัยตุ] 

๗. ทตุยิโอวาทสตูร 

  “ภกิษุทัง้หลาย เอาเถดิ การทีเ่ธอทัง้หลายบวชในธรรมวนัิยทีเ่รากลา่วดแีลว้ 

อยา่งนี ้ไดก้ลา่วลว่งเกนิกันและกันดว้ยสตุะเพราะความโง่เขลาเบาปัญญาวา่ ‘มาเถดิ 

ภกิษุ ใครจักกลา่วไดม้ากกวา่กัน ใครจักกลา่วไดด้กีวา่กัน ใครจักกลา่วไดน้าน 

กวา่กัน’ เพราะเหตทุีเ่ห็นความผดิเป็นความผดิ แลว้แกไ้ขใหถ้กูตอ้ง ขอ้นัน้เรายอม 

รับเธอทัง้หลายได ้เพราะการทีบ่คุคลเห็นความเห็นผดิเป็นความผดิแลว้ แกไ้ขใหถ้กู 

ตอ้งและส ารวมตอ่ไป นีเ้ป็นความเจรญิในวนัิยของพระอรยิะ” 

โอวาทสตูรที ่๖ จบ 

 

๗. ทตุยิโอวาทสูตร 

วา่ดว้ยการใหโ้อวาท สตูรที ่๒ 

  [๑๕๐] พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเวฬวุนั เขตกรงุราชคฤห ์... 

  ครัง้นัน้ ทา่นพระมหากัสสปะเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ... พระผูม้ ี

พระภาคไดต้รัสกับทา่นพระมหากัสสปะดังนีว้า่ 

  “กัสสปะ เธอจงกลา่วสอนภกิษุ จงแสดงธรรมกีถาแกภ่กิษุทัง้หลายเถดิ 

เราหรอืเธอ พงึกลา่วสอน พงึแสดงธรรมกีถาแกภ่กิษุทัง้หลาย” 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ในบัดนีภ้กิษุทัง้หลายเป็นผูว้า่ยาก ประกอบดว้ยธรรม 

ทีท่ าใหเ้ป็นผูว้า่ยาก ไมอ่ดทน ไมรั่บค าพร ่าสอนโดยเคารพ บคุคลบางคนไมม่ ี

ศรัทธา ไมม่หีริ ิไมม่โีอตตัปปะ ไมม่วีริยิะ ไมม่ปัีญญา ในกศุลธรรมทัง้หลาย 

คนืวนัทีผ่า่นมา เขาหวงัไดแ้ตค่วามเสือ่มในกศุลธรรมทัง้หลายเทา่นัน้ หวงัความ 

เจรญิไมไ่ดเ้ลย 

  เปรยีบเหมอืนดวงจันทรข์า้งแรมยอ่มอับแสง ไมเ่ต็มดวง ไรรั้ศม ีวดัความยาว 

และความกวา้งไมไ่ด ้ตลอดคนืวนัทีผ่า่นมา อปุมานีฉั้นใด อปุไมยก็ฉันนัน้ บคุคล 

บางคนไมม่ศีรัทธา ไมม่หีริ ิ... ไมม่โีอตตัปปะ ... ไมม่วีริยิะ ... ไมม่ปัีญญา 

ในกศุลธรรมทัง้หลาย ตลอดคนืวนัทีผ่า่นมา เขาหวังไดแ้ตค่วามเสือ่มในกศุลธรรม 

ทัง้หลายเทา่นัน้ หวงัความเจรญิไมไ่ดเ้ลย 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๒๔๕ } 



๒๔๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๕. กัสสปสงัยตุ] 

๗. ทตุยิโอวาทสตูร 

  ขอ้ทีบ่รุษุบคุคลไมม่ศีรัทธานี ้เป็นความเสือ่ม ขอ้ทีบ่รุษุบคุคลไมม่หีรินิี้ เป็น 

ความเสือ่ม ขอ้ทีบ่รุษุบคุคลไมม่โีอตตัปปะนี ้เป็นความเสือ่ม ขอ้ทีบ่รุษุบคุคล 

เป็นคนเกยีจครา้นนี ้เป็นความเสือ่ม ขอ้ทีบ่รุษุบคุคลมปัีญญาทรามนี ้เป็นความ 

เสือ่ม ขอ้ทีบ่รุษุบคุคลเป็นผูม้ักโกรธนี ้เป็นความเสือ่ม ขอ้ทีบ่รุษุบคุคลผกูโกรธนี ้

เป็นความเสือ่ม ขอ้ทีไ่มม่ภีกิษุผูก้ลา่วสอนนี ้เป็นความเสือ่ม 

  บคุคลบางคนมศีรัทธา มหีริ ิมโีอตตัปปะ มวีริยิะ มปัีญญาในกศุลธรรม 

ทัง้หลาย ตลอดคนืวนัทีผ่า่นมา เขาหวงัไดแ้ตค่วามเจรญิในกศุลธรรมทัง้หลาย 

เทา่นัน้ หวังความเสือ่มไมไ่ดเ้ลย 

  เปรยีบเหมอืนดวงจันทรข์า้งขึน้ มแีสงเปลง่ปลั่ง เต็มดวง มรัีศมเีจดิจา้ 

วดัความยาวและความกวา้งได ้ตลอดคนืวนัทีผ่า่นมา อปุมานีฉั้นใด อปุไมย 

ก็ฉันนัน้ บคุคลบางคนมศีรัทธา มหีริ ิ... มโีอตตัปปะ ... มวีริยิะ ... มปัีญญา 

ในกศุลธรรมทัง้หลาย ตลอดคนืวนัทีผ่า่นมา เขาหวังไดแ้ตค่วามเจรญิในกศุลธรรม 

ทัง้หลายเทา่นัน้ หวงัความเสือ่มไมไ่ดเ้ลย 

  ขอ้ทีบ่รุษุบคุคลมศีรัทธานี ้ไมเ่ป็นความเสือ่ม ขอ้ทีบ่รุษุบคุคลมหีรินิี ้ไมเ่ป็น 

ความเสือ่ม ขอ้ทีบ่รุษุบคุคลมโีอตตัปปะนี ้ไมเ่ป็นความเสือ่ม ขอ้ทีบ่รุษุบคุคล 

ปรารภความเพยีรนี ้ไมเ่ป็นความเสือ่ม ขอ้ทีบ่รุษุบคุคลมปัีญญานี ้ไมเ่ป็น 

ความเสือ่ม ขอ้ทีบ่รุษุบคุคลไมเ่ป็นผูม้ักโกรธนี ้ไมเ่ป็นความเสือ่ม ขอ้ทีบ่รุษุบคุคล 

ไมผ่กูโกรธนี ้ไมเ่ป็นความเสือ่ม ขอ้ทีม่ภีกิษุผูก้ลา่วสอนนี ้ไมเ่ป็นความเสือ่ม” 

  “ดลีะ ดลีะ กัสสปะ บคุคลบางคนไมม่ศีรัทธา ไมม่หีริ ิ... ไมม่โีอตตัปปะ ... 

ไมม่วีริยิะ ... ไมม่ปัีญญาในกศุลธรรมทัง้หลาย ตลอดคนืวนัทีผ่า่นมา เขาหวังได ้

แตค่วามเสือ่มในกศุลธรรมทัง้หลายเทา่นัน้ หวงัความเจรญิไมไ่ดเ้ลย 

  เปรยีบเหมอืนดวงจันทรข์า้งแรมยอ่มอับแสง ไมเ่ต็มดวง ไรรั้ศม ีวดัความยาว 

และความกวา้งไมไ่ด ้ตลอดคนืวนัทีผ่า่นมา อปุมานีฉั้นใด อปุไมยก็ฉันนัน้ บคุคล 

บางคนไมม่ศีรัทธา ไมม่หีริ ิ... ไมม่โีอตตัปปะ ... ไมม่วีริยิะ ... ไมม่ปัีญญาในกศุล- 

ธรรมทัง้หลาย ตลอดคนืวนัทีผ่า่นมา เขาหวงัไดแ้ตค่วามเสือ่มในกศุลธรรมทัง้หลาย 

เทา่นัน้ หวังความเจรญิไมไ่ดเ้ลย 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๒๔๖ } 



๒๔๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๕. กัสสปสงัยตุ] 

๘. ตตยิโอวาทสตูร 

  ขอ้ทีบ่รุษุบคุคลไมม่ศีรัทธานี ้เป็นความเสือ่ม ขอ้ทีบ่รุษุบคุคลไมม่หีริ ิ... ไมม่ ี

โอตตัปปะ ... เป็นคนเกยีจครา้น ... มปัีญญาทราม ... มักโกรธ ... ผกูโกรธ ... 

ไมม่ภีกิษุผูก้ลา่วสอนนี ้เป็นความเสือ่ม 

  บคุคลบางคนมศีรัทธา มหีริ ิ... มโีอตตัปปะ ... มวีริยิะ ... มปัีญญาในกศุล 

ธรรมทัง้หลาย ตลอดคนืวนัทีผ่า่นมา เขาหวงัไดแ้ตค่วามเจรญิในกศุลธรรมทัง้หลาย 

เทา่นัน้ หวังความเสือ่มไมไ่ดเ้ลย 

  เปรยีบเหมอืนดวงจันทรข์า้งขึน้ มแีสงเปลง่ปลั่ง เต็มดวง มรัีศมเีจดิจา้ 

วดัความยาวและความกวา้งได ้ตลอดคนืวนัทีผ่า่นมา อปุมานีฉั้นใด อปุไมย 

ก็ฉันนัน้ บคุคลบางคนมศีรัทธา มหีริ ิ... มโีอตตัปปะ ... มวีริยิะ ... มปัีญญา 

ในกศุลธรรมทัง้หลาย ตลอดคนืวนัทีผ่า่นมา เขาหวังไดแ้ตค่วามเจรญิในกศุลธรรม 

ทัง้หลายเทา่นัน้ หวงัความเสือ่มไมไ่ดเ้ลย 

  กัสสปะ ขอ้ทีบ่รุษุบคุคลมศีรัทธานี ้ไมเ่ป็นความเสือ่ม ขอ้ทีบ่รุษุบคุคล 

มหีริ ิฯลฯ มโีอตตัปปะ ฯลฯ ปรารภความเพยีร ฯลฯ มปัีญญา ฯลฯ ไมเ่ป็นผู ้

มักโกรธ ฯลฯ ไมผ่กูโกรธ ฯลฯ มภีกิษุผูก้ลา่วสอนนี ้ไม่เป็นความเสือ่ม” 

ทตุยิโอวาทสตูรที ่๗ จบ 

 

๘. ตตยิโอวาทสูตร 

วา่ดว้ยการใหโ้อวาท สตูรที ่๓ 

  [๑๕๑] พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเวฬวุนั สถานทีใ่หเ้หยือ่กระแต 

เขตกรงุราชคฤห ์

  ครัง้นัน้ ทา่นพระมหากัสสปะเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวายอภวิาท 

แลว้น่ัง ณ ทีส่มควร พระผูม้พีระภาคไดต้รัสกับทา่นพระมหากัสสปะดังนีว้า่ 

  “กัสสปะ เธอจงกลา่วสอนภกิษุ จงแสดงธรรมกีถาแกภ่กิษุทัง้หลายเถดิ 

เราหรอืเธอ พงึกลา่วสอน พงึแสดงธรรมกีถาแกภ่กิษุทัง้หลาย” 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๒๔๗ } 



๒๔๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๕. กัสสปสงัยตุ] 

๘. ตตยิโอวาทสตูร 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ในบัดนีภ้กิษุทัง้หลายเป็นผูว้า่ยาก ประกอบดว้ยธรรม 

ทีท่ าใหเ้ป็นผูว้า่ยาก ไมอ่ดทน ไมรั่บค าพร ่าสอนโดยเคารพ” 

  “กัสสปะ จรงิอยา่งนัน้ ในครัง้กอ่น ภกิษุทัง้หลายผูเ้ป็นเถระ เป็นผูอ้ยูป่่า 

เป็นวตัร และกลา่วสรรเสรญิคณุแหง่การอยูป่่าเป็นวัตร เป็นผูเ้ทีย่วบณิฑบาต 

เป็นวตัร และกลา่วสรรเสรญิคณุแหง่การเทีย่วบณิฑบาตเป็นวตัร เป็นผูนุ่้งหม่ผา้ 

บังสกุลุเป็นวตัร และกลา่วสรรเสรญิคณุแหง่การนุ่งหม่ผา้บังสกุลุเป็นวตัร เป็นผู ้

ทรงไตรจวีรเป็นวตัร และกลา่วสรรเสรญิคณุแหง่การทรงไตรจวีรเป็นวตัร เป็นผู ้

มักนอ้ย และกลา่วสรรเสรญิคณุแหง่ความมักนอ้ย เป็นผูส้นัโดษ และกลา่ว 

สรรเสรญิคณุแหง่ความสนัโดษ สงัดจากหมู ่และกลา่วสรรเสรญิคณุแหง่ความสงัด 

จากหมู ่ไมค่ลกุคลดีว้ยหมู ่และกลา่วสรรเสรญิคณุแหง่ความไมค่ลกุคลดีว้ยหมู ่

เป็นผูป้รารภความเพยีร และกลา่วสรรเสรญิคณุแหง่การปรารภความเพยีร 

  บรรดาภกิษุเหลา่นัน้ ภกิษุรปูใดเป็นผูอ้ยูป่่าเป็นวตัร และกลา่วสรรเสรญิคณุ 

แหง่การอยูป่่าเป็นวตัร เป็นผูเ้ทีย่วบณิฑบาตเป็นวตัร และกลา่วสรรเสรญิคณุแหง่ 

การเทีย่วบณิฑบาตเป็นวัตร เป็นผูนุ่้งหม่ผา้บังสกุลุเป็นวตัร และกลา่วสรรเสรญิคณุ 

แหง่การนุ่งหม่ผา้บังสกุลุเป็นวตัร เป็นผูท้รงไตรจวีรเป็นวตัร และกลา่วสรรเสรญิคณุ 

แหง่การทรงไตรจวีรเป็นวัตร เป็นผูม้ักนอ้ย และกลา่วสรรเสรญิคณุแหง่ความ 

มักนอ้ย เป็นผูส้นัโดษ และกลา่วสรรเสรญิคณุแหง่ความสนัโดษ สงัดจากหมู ่และ 

กลา่วสรรเสรญิคณุแหง่ความสงัดจากหมู ่ไมค่ลกุคลดีว้ยหมู ่และกลา่วสรรเสรญิ 

คณุแหง่ความไมค่ลกุคลดีว้ยหมู ่เป็นผูป้รารภความเพยีร และกลา่วสรรเสรญิ 

คณุแหง่การปรารภความเพยีร ภกิษุทัง้หลายผูเ้ป็นเถระยอ่มนมินตเ์ธอใหน่ั้งดว้ย 

ค าวา่ ‘มาเถดิภกิษุ ภกิษุรปูนีช้ ือ่ไร ชา่งเจรญิจรงิหนอ ใครต่อ่การศกึษาแท ้มาเถดิ 

ภกิษุ นีอ้าสนะ นมินตท์า่นน่ังเถดิ’ 

  เมือ่ภกิษุทัง้หลายผูเ้ป็นเถระกระท าสกัการะอยา่งนัน้ในภกิษุรปูนัน้ ภกิษุทัง้หลาย 

ผูเ้ป็นนวกะ พากันคดิวา่ ‘ทราบวา่ ภกิษุรปูนัน้เป็นผูอ้ยูป่่าเป็นวตัร และกล่าว 

สรรเสรญิคณุแหง่การอยูป่่าเป็นวตัร เป็นผูเ้ทีย่วบณิฑบาตเป็นวตัร ... เป็นผู ้

นุ่งหม่ผา้บังสกุลุเป็นวตัร ... เป็นผูท้รงไตรจวีรเป็นวัตร ... เป็นผูม้ักนอ้ย ... เป็นผู ้

สนัโดษ ... สงัดจากหมู ่... ไมค่ลกุคลดีว้ยหมู ่... เป็นผูป้รารภความเพยีร และ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๒๔๘ } 



๒๔๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๕. กัสสปสงัยตุ] 

๘. ตตยิโอวาทสตูร 

กลา่วสรรเสรญิคณุแหง่การปรารภความเพยีร ภกิษุทัง้หลายผูเ้ป็นเถระยอ่มนมินต ์

ใหเ้ธอน่ัง ดว้ยค าวา่ ‘มาเถดิภกิษุ ภกิษุรปูนีช้ ือ่ไร ชา่งเจรญิจรงิหนอ ใครต่อ่การ 

ศกึษาแท ้มาเถดิภกิษุ นีอ้าสนะ นมินตท์า่นน่ังเถดิ’ ภกิษุผูเ้ป็นนวกะเหลา่นัน้ยอ่ม 

ปฏบิัตเิพือ่ความเป็นอยา่งนัน้ ขอ้นัน้ ยอ่มมเีพือ่ประโยชนเ์กือ้กลู เพือ่ความสขุแก่ 

เธอทัง้หลาย ตลอดกาลนาน 

  ในบัดนี ้ภกิษุทัง้หลายผูเ้ป็นเถระ ไมเ่ป็นผูอ้ยูป่่าเป็นวตัร และไมก่ลา่วสรรเสรญิ 

คณุแหง่การอยูป่่าเป็นวตัร เป็นผูไ้มเ่ทีย่วบณิฑบาตเป็นวตัร และไมก่ลา่วสรรเสรญิ 

คณุแหง่การเทีย่วบณิฑบาตเป็นวตัร เป็นผูไ้มนุ่่งหม่ผา้บังสกุลุเป็นวตัร และไมก่ลา่ว 

สรรเสรญิคณุแหง่การนุ่งหม่ผา้บังสกุลุเป็นวตัร เป็นผูไ้มท่รงไตรจวีรเป็นวตัร และ 

ไมก่ลา่วสรรเสรญิคณุแหง่การทรงไตรจวีรเป็นวตัร ไมเ่ป็นผูม้ักนอ้ย และไมก่ลา่ว 

สรรเสรญิคณุแหง่ความมักนอ้ย ไมเ่ป็นผูส้นัโดษ และไมก่ลา่วสรรเสรญิคณุแหง่ 

ความสนัโดษ ไมเ่ป็นผูส้งัดจากหมู ่และไมก่ลา่วสรรเสรญิคณุแหง่ความสงัดจากหมู ่

เป็นผูค้ลกุคลดีว้ยหมู ่และไมก่ลา่วสรรเสรญิคณุแหง่การไมค่ลกุคลดีว้ยหมู ่ไมป่รารภ 

ความเพยีร และไมก่ลา่วสรรเสรญิคณุแหง่การปรารภความเพยีร 

  บรรดาภกิษุผูเ้ป็นเถระเหลา่นัน้ ภกิษุรปูใดมชีือ่เสยีง มยีศ ไดจ้วีร บณิฑบาต 

เสนาสนะและคลิานปัจจัยเภสชับรขิาร ภกิษุทัง้หลายผูเ้ป็นเถระยอ่มนมินตใ์หเ้ธอน่ัง 

ดว้ยค าวา่ ‘มาเถดิภกิษุ ภกิษุรปูนีช้ ือ่ไร ชา่งเจรญิจรงิหนอ ปรารถนาแตเ่พือ่นสพรหมจาร ี

ดว้ยกันแท ้มาเถดิภกิษุ นีอ้าสนะ นมินตท์า่นน่ังเถดิ” 

  เมือ่ภกิษุทัง้หลายผูเ้ป็นเถระกระท าสกัการะอยา่งนัน้ในภกิษุรปูนัน้ ภกิษุทัง้หลาย 

ผูเ้ป็นนวกะ พากันคดิวา่ ‘ทราบวา่ ภกิษุรปูนีม้ชี ือ่เสยีง มยีศ ไดจ้วีร บณิฑบาต 

เสนาสนะและคลิานปัจจัยเภสชับรขิาร ภกิษุทัง้หลายผูเ้ป็นเถระพากันนมินตใ์หเ้ธอ 

น่ังดว้ยค าวา่ ‘มาเถดิภกิษุ ภกิษุรปูนีช้ ือ่ไร ชา่งเจรญิจรงิหนอ ปรารถนาแตเ่พือ่น 

สพรหมจารดีว้ยกันแท ้มาเถดิภกิษุ นี้อาสนะ นมินตท์า่นน่ังเถดิ’ ภกิษุผูเ้ป็นนวกะ 

เหลา่นัน้ยอ่มปฏบิัตเิพือ่ความเป็นอยา่งนัน้ ขอ้นัน้ยอ่มมเีพือ่มใิชป่ระโยชนเ์กือ้กลู 

เพือ่ความทกุขแ์กเ่ธอทัง้หลาย ตลอดกาลนาน 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๒๔๙ } 



๒๕๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๕. กัสสปสงัยตุ] 

๙. ฌานาภญิญสตูร 

  กัสสปะ แทจ้รงิบคุคลเมือ่จะกลา่วถงึคนใดคนหนึง่ใหถ้กูตอ้ง ควรกลา่ววา่ 

ผูป้ระพฤตพิรหมจรรยถ์กูอนัตรายของผูป้ระพฤตพิรหมจรรยเ์บยีดเบยีนแลว้ 

ผูป้ระพฤตพิรหมจรรยซ์ ึง่มคีวามปรารถนาเกนิประมาณ ถกูความปรารถนาการ 

ประพฤตพิรหมจรรยเ์กนิประมาณเบยีดเบยีนแลว้ บัดนี ้บคุคลเมือ่จะกลา่วถงึคนนัน้ 

ใหถ้กูตอ้ง ควรกลา่ววา่ ‘ผูป้ระพฤตพิรหมจรรยถ์กูอันตรายของผูป้ระพฤตพิรหมจรรย ์

เบยีดเบยีนแลว้ ผูป้ระพฤตพิรหมจรรยซ์ ึง่มคีวามปรารถนาเกนิประมาณ ถกูความ 

ปรารถนาการประพฤตพิรหมจรรยเ์กนิประมาณเบยีดเบยีนแลว้” 

ตตยิโอวาทสตูรที ่๘ จบ 

 

๙. ฌานาภญิญสูตร 

วา่ดว้ยฌานและอภญิญา 

  [๑๕๒] พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่... เขตกรงุสาวตัถ ี... 

  “ภกิษุทัง้หลาย เราสงัดจากกามและอกศุลธรรมทัง้หลาย บรรลปุฐมฌาน 

ทีม่วีติกวจิาร ปีตแิละสขุอนัเกดิจากวเิวกอยูไ่ดต้ราบเทา่ทีเ่ราตอ้งการ แมก้ัสสปะ 

ก็สงัดจากกามและอกศุลธรรมทัง้หลาย บรรลปุฐมฌานทีม่วีติกวจิาร ปีตแิละ 

สขุอันเกดิจากวเิวกอยูไ่ดต้ราบเทา่ทีเ่ธอตอ้งการเชน่กัน 

  เพราะวติกวจิารสงบระงับไป เราบรรลทุตุยิฌาน มคีวามผอ่งใสในภายใน 

มภีาวะทีจ่ติเป็นหนึง่ผดุขึน้ ไมม่วีติก ไมม่วีจิาร มแีตปี่ตแิละสขุอันเกดิจากสมาธอิยู่ 

ไดต้ราบเทา่ทีเ่ราตอ้งการ เพราะวติก วจิารสงบระงับไป แมก้ัสสปะก็บรรลทุตุยิฌาน 

ฯลฯ อยูไ่ดต้ราบเทา่ทีเ่ธอตอ้งการเชน่กัน 

  เพราะปีตจิางคลายไป เรามอีเุบกขา มสีตสิมัปชญัญะ เสวยสขุดว้ยนามกาย 

บรรลตุตยิฌาน ทีพ่ระอรยิะทัง้หลายสรรเสรญิวา่ ‘ผูไ้ดฌ้านนีเ้ป็นผูม้อีเุบกขา 

มสีต ิอยูเ่ป็นสขุได’้ ตราบเทา่ทีเ่ราตอ้งการ เพราะปีตจิางคลายไป แมก้ัสสปะเป็น 

ผูม้อีเุบกขา มสีตสิมัปชญัญะ เสวยสขุดว้ยนามกาย บรรลตุตยิฌาน ทีพ่ระอรยิะ 

ทัง้หลายสรรเสรญิวา่ ‘ผูไ้ดฌ้านนีเ้ป็นผูม้อีเุบกขา มสีต ิอยูเ่ป็นสขุได’้ ตราบเทา่ที ่

เธอตอ้งการเชน่กัน 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๒๕๐ } 



๒๕๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๕. กัสสปสงัยตุ] 

๙. ฌานาภญิญสตูร 

  เพราะละสขุและทกุขไ์ดแ้ลว้ เพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปกอ่น เราบรรล ุ

จตตุถฌาน ไมม่ทีกุข ์ไมม่สีขุ มสีตบิรสิทุธิเ์พราะอเุบกขา อยูไ่ดต้ราบเทา่ทีเ่รา 

ตอ้งการ เพราะละสขุและทกุขไ์ดแ้ลว้ แมก้ัสสปะก็บรรลจุตตุถฌาน ฯลฯ อยูไ่ด ้

ตราบเทา่ทีเ่ธอตอ้งการเชน่กัน 

  เราบรรลอุากาสานัญจายตนะ ดว้ยมนสกิารวา่ ‘อากาศไมม่ทีีส่ดุ’ เพราะลว่ง 

รปูสญัญา ดับปฏฆิสญัญา ไมม่นสกิารนานัตตสญัญาโดยประการทัง้ปวง อยูไ่ด ้

ตราบเทา่ทีเ่ราตอ้งการ แมก้ัสสปะก็บรรลอุากาสานัญจายตนะ ฯลฯ เพราะลว่ง 

รปูสญัญา ไมม่นสกิารโดยประการทัง้ปวง อยูไ่ดต้ราบเทา่ทีเ่ธอตอ้งการเชน่กนั 

  เราบรรลวุญิญาณัญจายตนะ ดว้ยมนสกิารวา่ ‘วญิญาณไมม่ทีีส่ดุ’ เพราะลว่ง 

อากาสานัญจายตนะโดยประการทัง้ปวง อยูไ่ดต้ราบเทา่ทีเ่ราตอ้งการ แมก้ัสสปะ 

ก็บรรลวุญิญาณัญจายตนะ ดว้ยมนสกิารวา่ ‘วญิญาณไมม่ทีีส่ดุ’ เพราะลว่ง 

อากาสานัญจายตนะโดยประการทัง้ปวง อยูไ่ดต้ราบเทา่ทีเ่ธอตอ้งการเชน่กนั 

  เราบรรลอุากญิจัญญายตนะ ดว้ยมนสกิารวา่ ‘อะไรนอ้ยหนึง่ยอ่มไมม่’ี 

เพราะลว่งวญิญาณัญจายตนะโดยประการทัง้ปวง อยูไ่ดต้ราบเทา่ทีเ่ราตอ้งการ 

แมก้ัสสปะก็บรรล ุฯลฯ อยูไ่ดต้ราบเทา่ทีเ่ธอตอ้งการเชน่กัน 

  เราบรรลเุนวสญัญานาสญัญายตนะ เพราะลว่งอากญิจัญญายตนะโดยประการ 

ทัง้ปวง อยูไ่ดต้ราบเทา่ทีเ่ราตอ้งการ แมก้ัสสปะก็บรรลเุนวสญัญานาสญัญายตนะ 

ฯลฯ อยูไ่ดต้ราบเทา่ทีเ่ธอตอ้งการเชน่กัน 

  เราบรรลสุญัญาเวทยตินโิรธ เพราะลว่งเนวสญัญานาสญัญายตนะโดยประการ 

ทัง้ปวง อยูไ่ดต้ราบเทา่ทีเ่ราตอ้งการ แมก้ัสสปะก็บรรลสุญัญาเวทยตินโิรธ ฯลฯ 

  เราแสดงฤทธิไ์ดห้ลายอยา่ง คอืคนเดยีวแสดงเป็นหลายคนก็ได ้หลายคน 

แสดงเป็นคนเดยีวก็ได ้แสดงใหป้รากฏก็ได ้หรอืใหห้ายไปก็ได ้ทะลฝุา ก าแพง (และ) 

ภเูขา ไปไดไ้มต่ดิขดั เหมอืนไปในทีว่า่งก็ได ้ผดุขึน้หรอืด าลงในแผน่ดนิเหมอืนไป 

ในน ้าก็ได ้เดนิบนน ้าโดยทีน่ ้าไมแ่ยก เหมอืนเดนิบนแผน่ดนิก็ได ้น่ังขดัสมาธเิหาะไป 

ในอากาศเหมอืนนกบนิไปก็ได ้ใชฝ่้ามอืลบูคล าดวงจันทร ์ดวงอาทติยอ์ันมฤีทธิม์าก 

มอีานุภาพมากก็ได ้ใชอ้ านาจทางกายไปจนถงึพรหมโลกก็ไดต้ราบเทา่ทีเ่ราตอ้งการ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๒๕๑ } 



๒๕๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๕. กัสสปสงัยตุ] 

๙. ณานาภญิญสตูร 

แมก้ัสสปะก็แสดงฤทธิไ์ดห้ลายอยา่ง ฯลฯ ใชอ้ านาจทางกายไปจนถงึพรหมโลกก็ได ้

ตราบเทา่ทีเ่ธอตอ้งการเชน่กัน 

  เราไดย้นิเสยีง ๒ ชนดิ คอื เสยีงทพิย ์และเสยีงมนุษย ์ทัง้ทีอ่ยูไ่กลและใกล ้

ดว้ยหทูพิย ์... ไดต้ราบเทา่ทีเ่ราตอ้งการ แมก้ัสสปะก็ไดย้นิเสยีง ๒ ชนดิ คอื 

เสยีงทพิยแ์ละเสยีงมนุษย ์ทัง้ทีอ่ยูไ่กลและใกล ้ฯลฯ 

  เราก าหนดรูจ้ติของสตัวแ์ละคนอืน่ดว้ยจติของตน คอืจติมรีาคะ ก็รูว้า่จติมรีาคะ 

หรอืจติปราศจากราคะ ก็รูว้า่จติปราศจากราคะ จติมโีทสะ ฯลฯ จติปราศจากโทสะ 

... จติมโีมหะ ... จติปราศจากโมหะ ... จติหดหู ่... จติฟุ้งซา่น ... จติเป็นมหัคคตะ 

จติไมเ่ป็นมหัคคตะ จติมจีติอืน่ยิง่กวา่ ... หรอืจติไมม่จีติอืน่ยิง่กวา่ ... จติเป็น 

สมาธ ิ... จติไมเ่ป็นสมาธ ิ... จติหลดุพน้ ... หรอืจติไมห่ลดุพน้ ก็รูว้า่จติไม่ 

หลดุพน้ไดต้ราบเทา่ทีเ่ราตอ้งการ แมก้ัสสปะก็ก าหนดรูจ้ติของสตัวแ์ละคนอืน่ดว้ย 

จติของตน คอืจติมรีาคะ ก็รูว้า่จติมรีาคะ ฯลฯ หรอืจติไมห่ลดุพน้ ก็รูว้า่จติ 

ไมห่ลดุพน้ตราบเทา่ทีเ่ธอตอ้งการ 

  เราระลกึชาตกิอ่นไดห้ลายชาต ิคอื ๑ ชาตบิา้ง ๒ ชาตบิา้ง ๓ ชาตบิา้ง 

๔ ชาตบิา้ง ๕ ชาตบิา้ง ๑๐ ชาตบิา้ง ๒๐ ชาตบิา้ง ๓๐ ชาตบิา้ง ๔๐ ชาตบิา้ง 

๕๐ ชาตบิา้ง ๑๐๐ ชาตบิา้ง ๑,๐๐๐ ชาตบิา้ง ๑๐๐,๐๐๐ ชาตบิา้ง ตลอด 

สงัวฏัฏกัปเป็นอันมากบา้ง ตลอดววิฏัฏกัปเป็นอันมากบา้ง ตลอดสงัวฏัฏววิัฏฏกัป 

เป็นอันมากบา้งวา่ ‘ในภพโนน้ เรามชีือ่อยา่งนัน้ มตีระกลู มวีรรณะ มอีาหาร 

เสวยสขุทกุข ์และมอีายอุยา่งนัน้ ๆ เราจตุจิากภพนัน้ก็ไปเกดิในภพโนน้ แมใ้นภพ 

นัน้เราก็มชีือ่อยา่งนัน้ มตีระกลู มวีรรณะ มอีาหาร เสวยสขุทกุข ์และมอีาย ุ

อยา่งนัน้ ๆ ครัน้จตุจิากภพนัน้จงึมาเกดิในภพนี้’ ระลกึชาตกิอ่นไดห้ลายชาต ิ

พรอ้มทัง้ลกัษณะท่ัวไป และชวีประวตั ิดว้ยประการฉะนีไ้ด ้แมก้ัสสปะก็ระลกึชาต ิ

กอ่นไดห้ลายชาต ิคอื ๑ ชาตบิา้ง ฯลฯ ระลกึชาตกิอ่นไดห้ลายชาต ิพรอ้มทัง้ 

ลักษณะท่ัวไปและชวีประวตั ิดว้ยประการฉะนีไ้ด ้ตราบเทา่ทีเ่ธอตอ้งการ 

  เราเห็นหมูส่ตัวซ์ ึง่ก าลังจตุ ิก าลังอบุัต ิเลว ประณีต ผวิพรรณด ีผวิพรรณ 

ทราม ไปด ีตกยาก ดว้ยตาทพิยอ์ันบรสิทุธิเ์หนอืมนุษย ์รูช้ดัถงึหมูส่ตัวผ์ูเ้ป็น 

ไปตามกรรมวา่ ‘ผูเ้จรญิทัง้หลาย หมูส่ตัวท์ีป่ระกอบกายทจุรติ วจทีจุรติ มโนทจุรติ 

กลา่วรา้ยพระอรยิะ และชกัชวนผูอ้ ืน่ใหท้ าตามความเห็นผดิ พวกเขาหลังจาก 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๒๕๒ } 



๒๕๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๕. กัสสปสงัยตุ] 

๑๐. อปัุสสยสตูร 

ตายแลว้จะไปบังเกดิในอบาย ทคุต ิวนิบิาต นรก แตส่ตัวท์ีป่ระกอบกายสจุรติ 

วจสีจุรติ มโนสจุรติ ไมก่ลา่วรา้ยพระอรยิะ มคีวามเห็นชอบและชกัชวนผูอ้ ืน่ใหท้ า 

ตามความเห็นชอบ พวกเขาหลังจากตายแลว้จะไปบังเกดิในสคุตโิลกสวรรค’์ เราเห็น 

หมูส่ตัวซ์ ึง่ก าลังจตุ ิก าลังอบุัต ิเลว ประณีต ผวิพรรณด ีผวิพรรณทราม ไปด ี

ตกยาก ดว้ยตาทพิยอ์ันบรสิทุธิเ์หนอืมนุษย ์รูช้ดัหมูส่ตัวผ์ูเ้ป็นไปตามกรรมดว้ย 

ประการฉะนีไ้ด ้ตราบเทา่ทีเ่ราตอ้งการ แมก้ัสสปะก็เห็นหมูส่ตัวซ์ ึง่ก าลังจตุ ิก าลังอบุัต ิ

ดว้ยตาทพิยอ์ันบรสิทุธิเ์หนอืมนุษย ์ฯลฯ รูช้ดัหมูส่ตัวผ์ูเ้ป็นไปตามกรรมดว้ยประการ 

ฉะนี ้ไดต้ราบเทา่ทีเ่ธอตอ้งการเชน่นัน้ 

  ภกิษุทัง้หลาย เรารูแ้จง้เจโตวมิตุต ิปัญญาวมิตุต ิอันหาอาสวะมไิด ้เพราะ 

อาสวะทัง้หลายสิน้ไป ดว้ยปัญญาอันยิง่เอง เขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุัน แมก้ัสสปะก็รูแ้จง้ 

เจโตวมิตุต ิปัญญาวมิตุต ิอันหาอาสวะมไิด ้เพราะอาสวะทัง้หลายสิน้ไป ดว้ยปัญญา 

อันยิง่เอง เขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุันไดเ้ชน่กัน” 

ฌานาภญิญสตูรที ่๙ จบ 

 

๑๐. อปุสัสยสตูร 

วา่ดว้ยพระมหากสัสปะแสดงธรรมในส านกัภกิษุณี 

  [๑๕๓] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ ทา่นพระมหากัสสปะพักอยู ่ณ พระเชตวนั อารามของอนาถ- 

บณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัน้ในเวลาเชา้ ทา่นพระอานนทค์รองอันตรวาสก 

ถอืบาตรและจวีรเขา้ไปหาทา่นพระมหากัสสปะถงึทีอ่ยู ่ครัน้แลว้ไดก้ลา่วกับทา่น 

พระมหากัสสปะดังนีว้า่ 

  “มาเถดิทา่นกัสสปะผูเ้จรญิ เราจักไปยังส านักของภกิษุณีแหง่หนึง่” 

  “ไปเถดิทา่นอานนท ์ทา่นเป็นผูม้กีจิมาก มงีานทีต่อ้งท ามาก” 

  แมค้รัง้ที ่๒ ทา่นพระอานนทก็์ไดก้ลา่วกับทา่นพระมหากัสสปะวา่ ‘มาเถดิ 

ทา่นกัสสปะผูเ้จรญิ เราจักไปยังส านักของภกิษุณีแหง่หนึง่” 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๒๕๓ } 



๒๕๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๕. กัสสปสงัยตุ] 

๑๐. อปัุสสยสตูร 

  “ไปเถดิทา่นอานนท ์ทา่นเป็นผูม้กีจิมาก มงีานทีต่อ้งท ามาก” 

  แมค้รัง้ที ่๓ ทา่นพระอานนทก็์ไดก้ลา่วกับทา่นพระมหากัสสปะวา่ ‘มาเถดิ 

ทา่นกัสสปะผูเ้จรญิ เราจักไปยังส านักของภกิษุณีแหง่หนึง่” 

  ครัน้ในเวลาเชา้ ท่านพระมหากัสสปะครองอันตรวาสกถอืบาตรและจวีร มทีา่น 

พระอานนทต์ดิตาม เขา้ไปยังส านักของภกิษุณีแหง่หนึง่แลว้ จงึน่ังบนอาสนะทีเ่ขา 

จัดไว ้ล าดับนัน้ภกิษุณีจ านวนมากเขา้ไปหาทา่นพระมหากัสสปะถงึทีอ่ยู ่กราบทา่น 

แลว้น่ัง ณ ทีส่มควร ทา่นพระมหากัสสปะไดช้ีแ้จงใหภ้กิษุณีเหลา่นัน้เห็นชดั ชวนใจ 

ใหอ้ยากรับเอาไปปฏบิัต ิเรา้ใจใหอ้าจหาญแกลว้กลา้ ปลอบชโลมใจใหส้ดชืน่รา่เรงิ 

ดว้ยธรรมกีถา ครัน้แลว้จงึลกุจากอาสนะหลกีไป 

  ครัง้นัน้ ภกิษุณีชือ่ถลุลตสิสาไมพ่อใจ จงึเปลง่วาจาแสดงความไมพ่อใจวา่ 

‘เพราะเหตไุรเลา่ พระคณุเจา้มหากัสสปะจงึส าคัญธรรมทีต่นควรกลา่วตอ่หนา้ 

พระอานนทผ์ูเ้ป็นเจา้ ผูเ้ป็นมนุปีราดเปรือ่ง เปรยีบเหมอืนพอ่คา้เข็มส าคัญวา่ ควรขาย 

เข็มในส านักของชา่งเข็ม(ผูช้ านาญ) ฉันใด พระคณุเจา้มหากัสสปะยอ่มส าคญัธรรม 

ทีต่นควรกลา่วตอ่หนา้พระอานนทผ์ูเ้ป็นเจา้ ผูเ้ป็นมนุปีราดเปรือ่ง ฉันนัน้เหมอืนกัน’ 

  ทา่นพระมหากัสสปะไดย้นิภกิษุณีชือ่ถลุลตสิสาก าลังกลา่ววาจานี้ จงึไดก้ลา่ว 

กับทา่นพระอานนทด์ังนีว้า่ ‘ทา่นอานนท ์เราเป็นพ่อคา้เข็ม ทา่นเป็นชา่งเข็ม หรอื 

เราเป็นชา่งเข็ม ทา่นเป็นพอ่คา้เข็ม” 

  “ขอประทานโทษทา่นกัสสปะผูเ้จรญิ ชือ่วา่มาตคุามเป็นคนเขลา” 

  “หยดุเถดิทา่นอานนท ์หมูข่องทา่นอยา่ดว่นสรปุเกนิไปนัก 

  ทา่นอานนท ์ทา่นจะเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร ทา่นถกูน าเขา้ไปเปรยีบในหมู่ 

ภกิษุเฉพาะพระพักตรพ์ระผูม้พีระภาคบา้งหรอืวา่ ‘ภกิษุทัง้หลาย เราสงัดจากกาม 

และจากอกศุลธรรมทัง้หลายแลว้ บรรลปุฐมฌาน ทีม่วีติกวจิาร ปีตแิละสขุอันเกดิ 

จากวเิวกอยูไ่ดต้ราบเทา่ทีเ่ราตอ้งการ แมอ้านนทก็์สงัดจากกามและจากอกศุลธรรม 

ทัง้หลาย บรรลปุฐมฌาน ทีม่วีติกวจิาร ปีตแิละสขุอนัเกดิจากวเิวกอยูไ่ดต้ราบเทา่ทีเ่ธอ 

ตอ้งการ” 

  “มใิชอ่ยา่งนัน้ ขอรับ” 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๒๕๔ } 



๒๕๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๕. กัสสปสงัยตุ] 

๑๐. อปัุสสยสตูร 

  “ทา่นผูม้อีาย ุผมเองถกูน าเขา้ไปเปรยีบในหมูภ่กิษุเฉพาะพระพักตรพ์ระผูม้ ี

พระภาควา่ ‘ภกิษุทัง้หลาย เราสงัดจากกามและจากอกศุลธรรมทัง้หลาย บรรลุ 

ปฐมฌาน ทีม่วีติกวจิาร ปีตแิละสขุอันเกดิจากวเิวกอยูไ่ดต้ราบเทา่ทีเ่ราตอ้งการ 

แมก้ัสสปะก็สงัดจากกามและจากอกศุลธรรมทัง้หลาย บรรลปุฐมฌาน ฯลฯ อยูไ่ด ้

ตราบเทา่ทีเ่ธอตอ้งการ’ 

  [อนุปพุพวหิารสมาบัต ิ๙ และอภญิญา ๕ มขีอ้ความทีล่ะไวอ้ยา่งนี]้ ๑ 

  ทา่นอานนท ์ทา่นจะเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร ทา่นถกูน าเขา้ไปเปรยีบในหมู่ 

ภกิษุเฉพาะพระพักตรพ์ระผูม้พีระภาคบา้งหรอืวา่ ‘ภกิษุทัง้หลาย เราท าใหแ้จง้ 

เจโตวมิตุต ิปัญญาวมิตุตอิันหาอาสวะมไิด ้เพราะอาสวะทัง้หลายสิน้ไป ดว้ยปัญญา 

อันยิง่เอง เขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุัน แมอ้านนทก็์ท าใหแ้จง้เจโตวมิตุต ิปัญญาวมิตุต ิ

อันหาอาสวะมไิด ้เพราะอาสวะทัง้หลายสิน้ไป ดว้ยปัญญาอันยิง่เอง เขา้ถงึอยูใ่น 

ปัจจบุันเชน่กัน” 

  “ไมใ่ชอ่ยา่งนัน้ ขอรับ” 

  “ทา่นผูม้อีาย ุผมเองถกูน าเขา้ไปเปรยีบในหมูภ่กิษุเฉพาะพระพักตรพ์ระผูม้ ี

พระภาควา่ ‘ภกิษุทัง้หลาย เราท าใหแ้จง้เจโตวมิตุต ิปัญญาวมิตุตอิันหาอาสวะมไิด ้

เพราะอาสวะทัง้หลายสิน้ไป ดว้ยปัญญาอันยิง่เอง เขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุัน แมก้ัสสปะ 

ก็ท าใหแ้จง้เจโตวมิตุต ิปัญญาวมิตุตอิันหาอาสวะมไิด ้เพราะอาสวะทัง้หลายสิน้ไป 

ดว้ยปัญญาอันยิง่เอง เขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุันไดเ้ชน่กัน 

  ทา่นผูม้อีาย ุผูใ้ดส าคัญผมวา่ควรปกปิดไดด้ว้ยอภญิญา ๖ ผูนั้น้ก็ควร 

ส าคัญชา้ง ๗ ศอก หรอื ๗ ศอกครึง่วา่จะพงึปกปิดไดด้ว้ยใบตาล” 

  ภกิษุณีชือ่ถลุลตสิสาเคลือ่นจากพรหมจรรยแ์ลว้ 

อปุสัสยสตูรที ่๑๐ จบ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดรูายละเอยีดในฌานาภญิญสตูร ขอ้ ๑๕๒ /๒๕๐-๒๕๓ ในเลม่นี ้และดเูทยีบกับ ท.ีส.ี (แปล) ๙/๒๒๖- 

   ๒๔๘/๗๕-๘๔ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๒๕๕ } 



๒๕๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๕. กัสสปสงัยตุ] 

๑๑. จวีรสตูร 

 

๑๑. จวีรสตูร 

วา่ดว้ยจวีร 

  [๑๕๔] สมัยหนึง่ ทา่นพระมหากัสสปะพักอยู ่ณ พระเวฬวุนั สถานทีใ่ห ้

เหยือ่กระแต เขตกรงุราชคฤห ์ครัง้นัน้ ทา่นพระอานนทเ์ทีย่วจารกิไปในทักขณิาคริี- 

ชนบท พรอ้มดว้ยภกิษุสงฆห์มูใ่หญ ่

  สมัยนัน้ ภกิษุทัง้หลายผูเ้ป็นสทัธวิหิารกิของทา่นพระอานนทป์ระมาณ 

๓๐ รปู โดยมากยังเป็นเด็กหนุ่ม๑ บอกคนืสกิขากลบัมาเป็นคฤหัสถ ์ครัง้นัน้ 

ทา่นพระอานนทเ์ทีย่วจารกิไปตามชอบใจในทักขณิาคริชีนบทแลว้กลับมายังพระเวฬวุนั 

สถานทีใ่หเ้หยือ่กระแต เขตกรงุราชคฤห ์เขา้ไปหาทา่นพระมหากัสสปะถงึทีอ่ยู ่

ไหวแ้ลว้น่ัง ณ ทีส่มควร 

  ทา่นพระมหากัสสปะไดก้ลา่วกับทา่นพระอานนทด์งันีว้า่ “ทา่นอานนท ์

พระผูม้พีระภาคทรงอาศัยอ านาจประโยชนเ์ทา่ไรหนอ จงึทรงบัญญัตกิารขบฉัน 

๓ หมวด๒ ในตระกลูทัง้หลายไว”้ 

  “ทา่นกัสสปะผูเ้จรญิ พระผูม้พีระภาคทรงอาศัยอ านาจประโยชน ์๓ ประการ 

จงึไดท้รงบัญญัตกิารขบฉัน ๓ หมวดในตระกลูทัง้หลายไว ้คอื 

  ๑. เพือ่ขม่บคุคลผูเ้กอ้ยาก 

  ๒. เพือ่ความอยูผ่าสกุของเหลา่ภกิษุผูม้ศีลีดงีาม 

  ๓. เพือ่อนุเคราะหต์ระกลูมใิหเ้หลา่ภกิษุผูม้คีวามปรารถนาชัว่ อาศัย 

      พรรคพวกท าลายสงฆใ์หแ้ตกกัน 

  พระผูม้พีระภาคทรงอาศัยอ านาจประโยชน ์๓ ประการนี ้จงึทรงบัญญัต ิ

การขบฉัน ๓ หมวดในตระกลูทัง้หลายไว”้

 

เชงิอรรถ : 

๑ เด็กหนุม่ ในทีน่ีห้มายถงึภกิษุผูม้พีรรษา ๑ หรอืพรรษา ๒ (ส .น.ิอ. ๒/๑๔๕/๑๙๙) 

๒ การขบฉนั ๓ หมวด ในทีน่ีห้มายถงึการขบฉันในโภชนวรรค สกิขาบทที ่๑, ๒, ๓ แตใ่นทีน่ีพ้ระมหากัสสปะ 

   กล่าวหมายเอาสกิขาบทที ่๒ คอื คณโภชนสกิขาบท วา่ดว้ยการฉันโภชนะเป็นคณะ (ส .น.ิอ. ๒/๑๕๔/๑๙๙) 

   และดเูพิม่เตมิจาก ว.ิมหา. (แปล) ๒/๒๐๙-๒๒๐/๓๗๐-๓๗๘ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๒๕๖ } 



๒๕๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๕. กัสสปสงัยตุ] 

๑๑. จวีรสตูร 

  “ทา่นอานนท ์เมือ่เป็นเชน่นี ้ทา่นเทีย่วจารกิไปกับภกิษุใหมเ่หลา่นี ้ผูไ้ม ่

คุม้ครองทวารในอนิทรยีทั์ง้หลาย ไมรู่ป้ระมาณในโภชนะ ไมป่ระกอบความเพยีร 

เครือ่งตืน่อยู ่เพือ่ประโยชนอ์ะไรเลา่ ทา่นเห็นจะเทีย่วไปเหยยีบย า่ขา้วกลา้ ชะรอย 

จะเทีย่วไปเบยีดเบยีนตระกลู บรษัิทของทา่นดรูอ่ยหรอลง สทัธวิหิารกิของทา่นซึง่ 

โดยมากเป็นผูใ้หม ่กระจัดกระจายไป ทา่นนีย้ังเป็นเด็ก ไมรู่จั้กประมาณ” 

  “ทา่นกัสสปะผูเ้จรญิ เสน้ผมทัง้หลายบนศรีษะของกระผมหงอกแลว้ก็จรงิ 

ถงึกระนัน้แมใ้นวนันีพ้วกกระผมก็ยังไมพ่น้จากการกลา่ววา่เป็นเด็ก” 

  “จรงิอยา่งนัน้ ทา่นอานนท ์ทา่นเทีย่วจารกิไปกับภกิษุใหมเ่หลา่นี ้ผูไ้ม่ 

คุม้ครองทวารในอนิทรยีทั์ง้หลาย ไมรู่ป้ระมาณในโภชนะ ไมป่ระกอบความเพยีร 

เครือ่งตืน่อยู ่ทา่นเห็นจะเทีย่วไปเหยยีบย า่ขา้วกลา้ ชะรอยจะเทีย่วไปเบยีดเบยีน 

ตระกลู บรษัิทของทา่นดรูอ่ยหรอลง สทัธวิหิารกิของทา่นซึง่โดยมากเป็นผูใ้หม ่

กระจัดกระจายไป ทา่นนีย้ังเป็นเด็ก ไมรู่จั้กประมาณ” 

  ภกิษุณีชือ่ถลุลนันทาไดย้นิแลว้คดิวา่ ‘ทราบวา่พระอานนทผ์ูเ้ป็นเจา้ ผูเ้ป็น 

มนุปีราดเปรือ่ง ถกูพระคณุเจา้มหากัสสปะรกุรานดว้ยการกลา่ววา่เป็นเด็ก’ 

  ครัง้นัน้ ภกิษุณีชือ่ถลุลนันทาไมพ่อใจ จงึเปลง่วาจาแสดงความไมพ่อใจวา่ 

‘พระคณุเจา้มหากัสสปะเคยเป็นอัญเดยีรถยี ์จงึส าคญัพระคณุเจา้อานนท ์ผูเ้ป็นมนุ ี

ปราดเปรือ่งวา่ควรรกุรานดว้ยการกลา่ววา่เป็นเด็ก’ ทา่นพระมหากัสสปะไดย้นิภกิษุณี 

ชือ่ถลุลนันทากลา่ววาจานีแ้ลว้ 

  ล าดับนัน้ ทา่นพระมหากัสสปะจงึไดก้ลา่วกับทา่นพระอานนทด์ังนีว้า่ ‘เอาเถอะ 

ทา่นอานนท ์ภกิษุณีชือ่ถลุลนันทาพดูอยา่งผลนุผลันไมทั่นพจิารณา เพราะเราปลงผม 

และหนวด นุ่งหม่ผา้กาสาวพัสตร ์ออกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติ ไมรู่เ้ลยวา่ เรา 

ออกจากเรอืนบวชเป็นบรรชติอทุศิศาสดาอืน่ นอกจากพระผูม้พีระภาคอรหันตสมัมา- 

สมัพทุธเจา้พระองคนั์น้ เมือ่กอ่น เราเป็นคฤหัสถไ์ดม้คีวามคดิวา่ ‘ฆราวาสชา่ง 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๒๕๗ } 



๒๕๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๕. กัสสปสงัยตุ] 

๑๑. จวีรสตูร 

คับแคบ๑ เป็นทางมาแหง่ธลุี๒ บรรพชาปลอดโปรง่ ผูอ้ยูค่รองเรอืนจะประพฤต ิ

พรหมจรรยใ์หบ้รสิทุธิบ์รบิรูณ์โดยสว่นเดยีวประดจุสงัขท์ีข่ดัแลว้ ไมใ่ชท่ าไดง้า่ย 

ทางทีด่เีราควรปลงผมและหนวด นุ่งหม่ผา้กาสาวพัสตร ์ออกจากเรอืนบวชเป็น 

บรรพชติ’ สมัยตอ่มา เราไดท้ าสงัฆาฏดิว้ยผา้เกา่ ปลงผมและหนวด นุ่งหม่ผา้ 

กาสาวพัสตร ์ออกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติ อทุศิเฉพาะทา่นผูเ้ป็นพระอรหันตใ์นโลก 

  ผมนัน้เมือ่บวชแลว้ขณะทีเ่ดนิทางไกล ไดพ้บพระผูม้พีระภาคซึง่ประทับน่ังอยู ่

ทีพ่หปุตุตเจดยี ์ระหวา่งกรงุราชคฤหก์ับบา้นนาลันทา ครัน้พบแลว้ผมไดม้คีวาม 

คดิวา่ ‘เราพบพระศาสดา ก็เป็นอันพบพระผูม้พีระภาคดว้ย เราพบพระสคุต 

ก็เป็นอันพบพระผูม้พีระภาคดว้ย เราพบพระสมัมาสมัพทุธเจา้ ก็เป็นอันพบพระผูม้ ี

พระภาคดว้ย’ ทา่นผูม้อีาย ุผมนัน้ไดน้อ้มศรีษะลงแทบพระบาทของพระผูม้พีระภาค 

ณ ทีนั่น้เอง กราบทลูวา่ ‘ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ พระผูม้พีระภาคเป็นศาสดาของ 

ขา้พระองค ์ขา้พระองคเ์ป็นสาวก ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ พระผูม้พีระภาคเป็นศาสดา 

ของขา้พระองค ์ขา้พระองคเ์ป็นสาวก’ 

ประทานโอวาท ๓ ประการ 

  เมือ่ผมกราบทลูอยา่งนีแ้ลว้ พระผูม้พีระภาคไดต้รัสกับผมวา่ ‘กัสสปะ 

ผูใ้ดยังไมรู่จั้กสาวกผูส้มบรูณ์ดว้ยจติบรสิทุธิอ์ยา่งนีแ้ลว้ พงึพดูวา่ ‘รู’้ ยังไมเ่ห็น 

พงึพดูวา่ ‘เห็น’ แมศ้รีษะของผูนั้น้พงึแตก แตเ่รารูอ้ยู ่จงึพดูวา่ ‘รู’้ เห็นอยู ่

จงึพดูวา่ ‘เห็น’ 

  เพราะเหตนัุน้แหละ กัสสปะ เธอพงึศกึษาอยา่งนีว้า่ ‘เราจักเขา้ไปตัง้หริแิละ 

โอตตัปปะอยา่งแรงกลา้ในภกิษุทัง้หลายผูเ้ป็นเถระ ผูเ้ป็นนวกะ ผูเ้ป็นมัชฌมิะ’ เธอพงึ 

ศกึษาอยา่งนี้

 

เชงิอรรถ : 

๑ ฆราวาสชา่งคบัแคบ หมายถงึชวีติการครองเรอืนตอ้งดแูลกจิการหลายอย่างมขีอ้ผกูพันมากมาย และไม ่

   มโีอกาสท ากศุล (ส .น.ิอ. ๒/๑๕๔/๒๐๑) 

๒ เป็นทางมาแหง่ธุล ีหมายถงึชวีติการครองเรอืนดังกลา่วเป็นทีม่า เป็นบอ่เกดิแหง่ธุลคีอืราคะเป็นตน้ 

   (ส .น.ิอ. ๒/๑๕๔/๒๐๑) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๒๕๘ } 



๒๕๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๕. กัสสปสงัยตุ] 

๑๑. จวีรสตูร 

  เพราะเหตนัุน้แหละ กัสสปะ เธอพงึศกึษาอยา่งนีว้า่ ‘เราจักฟังธรรมอยา่งใด 

อยา่งหนึง่ซ ึง่ประกอบดว้ยกศุล จักกระท าธรรมนัน้ทัง้หมดใหเ้ป็นประโยชน ์มนสกิาร 

ถงึธรรมนัน้ทัง้หมด จักประมวลจติ๑มาทัง้หมด เงีย่โสตสดับธรรม’ เธอพงึศกึษา 

อยา่งนี ้

  เพราะเหตนัุน้แหละ กัสสปะ เธอพงึศกึษาอยา่งนีว้า่ ‘เราจักไมล่ะกายคตาสต ิ

ทีป่ระกอบดว้ยความยนิดี๒’ เธอพงึศกึษาอยา่งนี ้

  พระผูม้พีระภาคทรงโอวาทผมดว้ยพระโอวาทนีแ้ลว้ เสด็จลกุจากอาสนะ 

หลกีไป ผมเป็นหนีบ้รโิภค๓กอ้นขา้วของราษฎรถงึ ๑ สปัดาห ์วนัที ่๘ อรหัตตผล 

จงึเกดิขึน้ คราวนัน้ พระผูม้พีระภาคเสด็จลงจากทางไปยังโคนตน้ไมแ้หง่หนึง่ ผมจงึ 

ปลูาดผา้สงัฆาฏทิีท่ าดว้ยผา้เกา่ซอ้นเป็น ๔ ชัน้ถวาย แลว้กราบทลูวา่ ‘ขา้แต ่

พระองคผ์ูเ้จรญิ ขอพระผูม้พีระภาคจงประทับน่ังบนผา้ผนืนี ้เพือ่ประโยชนเ์กือ้กลู 

เพือ่ความสขุแกข่า้พระองคต์ลอดกาลนานเถดิ’ พระผูม้พีระภาคก็ประทับน่ังบน 

อาสนะทีผ่มจัดถวาย แลว้ตรัสกับผมวา่ ‘กัสสปะ สงัฆาฏทิีท่ าดว้ยผา้เกา่ของเธอ 

ผนืนีอ้อ่นนุ่ม’ ผมก็กราบทลูวา่ ‘ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขอพระผูม้พีระภาคไดโ้ปรด 

อนุเคราะห ์ทรงรับสงัฆาฏทิีท่ าดว้ยผา้เกา่ของขา้พระองคเ์ถดิ’ พระองคต์รัสวา่ 

‘เธอจักทรงผา้ป่านบังสกุลุของเราทีใ่ชส้อยแลว้หรอื’ ผมก็กราบทลูวา่ ‘ขา้แตพ่ระองค ์

ผูเ้จรญิ ขา้พระองคจั์กทรงผา้ป่านบังสกุลุทีใ่ชส้อยแลว้ของพระผูม้พีระภาค’ ผมได ้

ถวายผา้สงัฆาฏทิีท่ าดว้ยผา้เกา่แดพ่ระผูม้พีระภาค และไดรั้บผา้ป่านบังสกุลุทีใ่ช ้

สอยแลว้ของพระผูม้พีระภาคมา 

  แทจ้รงิบคุคลเมือ่จะกลา่วถงึคนใดคนหนึง่ใหถ้กูตอ้ง ควรกลา่ววา่ ‘บตุรของ 

พระผูม้พีระภาคเป็นผูเ้กดิแตอ่ก เกดิแตพ่ระโอษฐ ์เกดิแตพ่ระธรรม อันพระธรรม

 

เชงิอรรถ : 

๑ ประมวลจติ ในทีน่ีห้มายถงึรักษาจติไมใ่หต้กไปสูอ่ารมณ์ภายนอก (ส .น.ิอ. ๒/๑๕๔/๒๒๐) 

๒ ประกอบดว้ยความยนิด ีในทีน่ีห้มายถงึกายคตาสตทิีป่ระกอบดว้ยความสขุทีเ่กดิจากปฐมฌาน (ส .น.ิอ. 

   ๒/๑๕๔/๒๒๑) 

๓ บรโิภค ม ี๔ อยา่ง คอื (๑) เถยยบรโิภค บรโิภคอยา่งขโมย เชน่ ภกิษุทศุลีบรโิภค (๒) อณิบรโิภค 

   บรโิภคอยา่งเป็นหนี ้เชน่ การบรโิภคของภกิษุผูม้ศีลี แตไ่มพ่จิารณาในเวลาบรโิภค (๓) ทายชัชบรโิภค 

   บรโิภคอยา่งเป็นทายาท เชน่ การบรโิภคของพระเสขะ ๗ จ าพวก (๔) สามบีรโิภค การบรโิภคอยา่งเป็น 

   เจา้ของ หมายถงึการบรโิภคของพระขณีาสพ (ส .น.ิอ. ๒/๒๕๔/๒๒๑, วสิทุธ.ิ ๑/๑๙/๔๕-๔๖) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๒๕๙ } 



๒๖๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๕. กัสสปสงัยตุ] 

๑๒. ปรัมมรณสตูร 

เนรมติแลว้ เป็นธรรมทายาท จงึรับผา้ป่านบังสกุลุทีใ่ชส้อยแลว้’ บคุคลเมือ่จะ 

กลา่วถงึคนนัน้ใหถ้กูตอ้ง ควรกลา่วกับผมวา่ ‘บตุรของพระผูม้พีระภาคเป็นผูเ้กดิ 

แตอ่ก เกดิแตพ่ระโอษฐ ์เกดิแตพ่ระธรรม อันพระธรรมเนรมติแลว้ เป็นธรรมทายาท 

ไดรั้บผา้ป่านบังสกุลุทีใ่ชส้อยแลว้’ 

  ผมสงัดจากกามและจากอกศุลธรรมทัง้หลาย บรรลปุฐมฌาน ทีม่วีติกวจิาร 

ปีตแิละสขุอันเกดิจากวเิวกอยูต่ราบเทา่ทีผ่มตอ้งการ ผม ฯลฯ ตราบเทา่ทีผ่ม 

ตอ้งการ 

  [อนุปพุพวหิารสมาบัต ิ๙ และอภญิญา ๕ มขีอ้ความทีล่ะไวอ้ยา่งนี]้  

  ทา่นผูม้อีาย ุผมท าใหแ้จง้เจโตวมิตุต ิปัญญาวมิตุตอิันหาอาสวะมไิด ้

เพราะอาสวะทัง้หลายสิน้ไป ดว้ยปัญญาอันยิง่เอง เขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุัน ผูใ้ดส าคัญ 

ผมวา่ควรปกปิดไดด้ว้ยอภญิญา ๖ ผูนั้น้ก็ควรส าคัญชา้ง ๗ ศอก หรอื ๗ ศอกครึง่ 

วา่จะพงึปกปิดไดด้ว้ยใบตาล 

  ภกิษุณีชือ่ถลุลนันทาเคลือ่นจากพรหมจรรยแ์ลว้ 

จวีรสตูรที ่๑๑ จบ 

 

๑๒. ปรมัมรณสตูร๑ 

วา่ดว้ยตถาคตตายไปแลว้เกดิอกีหรอืไมเ่กดิ 

  [๑๕๕] สมัยหนึง่ ทา่นพระมหากัสสปะและทา่นพระสารบีตุรพักอยู ่ณ 

ป่าอสิปิตนมฤคทายวนั เขตกรงุพาราณส ีครัง้นัน้ ทา่นพระสารบีตุรออกจากที ่

หลกีเรน้ ในเวลาเย็นเขา้ไปหาทา่นพระมหากัสสปะถงึทีอ่ยู ่ไดส้นทนาปราศรัยพอ 

เป็นทีบ่ันเทงิใจ พอเป็นทีร่ะลกึถงึกันแลว้น่ัง ณ ทีส่มควร ครัน้ทา่นพระสารบีตุรน่ัง 

เรยีบรอ้ยแลว้ ไดถ้ามทา่นพระมหากัสสปะดังนีว้า่ 

  “ทา่นกัสสปะ หลังจากตายแลว้ ตถาคต๒เกดิอกีหรอื”

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบเคยีงกับ อนรุาธสตูร ใน ส .ข. (แปล) ๑๗/๘๖/๑๕๓-๑๕๗) 

๒ ตถาคต ในทีน่ีเ้ป็นค าทีลั่ทธอิืน่ ๆ ใชก้ันมากอ่นพทุธกาล หมายถงึอัตตา ไมไ่ดห้มายถงึพระพทุธเจา้ อนึง่ 

   อรรถกถาหมายถงึ สัตตะ (Being) (ท.ีส.ีอ. ๒/๖๕/๑๐๘, ข.ุม.อ. ๑๖/๑๙๐) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๒๖๐ } 



๒๖๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๕. กัสสปสงัยตุ] 

๑๒. ปรัมมรณสตูร 

  “ทา่นผูม้อีาย ุขอ้ทีว่า่ ‘หลังจากตายแลว้ ตถาคตเกดิอกีหรอื’ นีพ้ระผูม้ ี

พระภาคมไิดท้รงพยากรณ์ไว”้ 

  “หลังจากตายแลว้ ตถาคตไมเ่กดิอกีหรอื” 

  “แมข้อ้ทีว่า่ ‘หลังจากตายแลว้ตถาคตไมเ่กดิอกีหรอื’ นีพ้ระผูม้พีระภาคก็มไิด ้

ทรงพยากรณ์ไว”้ 

  “หลังจากตายแลว้ ตถาคตเกดิอกีและไมเ่กดิอกีหรอื” 

  “ขอ้ทีว่า่ ‘หลังจากตายแลว้ ตถาคตเกดิอกีและไมเ่กดิอกีหรอื’ นีพ้ระผูม้พีระภาค 

ก็มไิดท้รงพยากรณ์ไว”้ 

  “หลังจากตายแลว้ ตถาคตเกดิอกีก็มใิช ่ไมเ่กดิอกีก็มใิชห่รอื” 

  “แมข้อ้ทีว่า่ ‘หลังจากตายแลว้ ตถาคตเกดิอกีก็มใิช ่ไมเ่กดิอกีก็มใิชห่รอื’ 

นีพ้ระผูม้พีระภาคก็มไิดท้รงพยากรณ์ไว”้ 

  “เพราะเหตไุร ขอ้ทีก่ลา่วถงึนัน้ ๆ พระผูม้พีระภาคจงึมไิดท้รงพยากรณ์ไว”้ 

  “เพราะขอ้นัน้ไมม่ปีระโยชน ์ไมเ่ป็นเบือ้งตน้แหง่การประพฤตพิรหมจรรย ์

ไมเ่ป็นไปเพือ่ความเบือ่หน่าย เพือ่คลายก าหนัด เพือ่ดับ เพือ่สงบระงับ เพือ่รูย้ ิง่ 

เพือ่ตรัสรู ้เพือ่นพิพาน เพราะเหตนัุน้ พระผูม้พีระภาคจงึมไิดท้รงพยากรณ์ไว”้ 

  “ถา้เชน่นัน้ พระผูม้พีระภาคทรงพยากรณ์ไวอ้ยา่งไรเลา่” 

  “พระผูม้พีระภาคทรงพยากรณ์ไวว้า่ ‘นีท้กุข ์นีท้กุขสมทัุย นีท้กุขนโิรธ 

นีท้กุขนโิรธคามนิปีฏปิทา”๑ 

  “เพราะเหตไุร ขอ้นีพ้ระผูม้พีระภาคจงึทรงพยากรณ์ไว”้ 

  “ทา่นผูม้อีาย ุเพราะขอ้นัน้มปีระโยชน ์เป็นเบือ้งตน้แหง่การประพฤตพิรหมจรรย ์

เป็นไปเพือ่ความเบือ่หน่าย เพือ่คลายก าหนัด เพือ่ดับ เพือ่สงบระงับ เพือ่รูย้ ิง่ 

เพือ่ตรัสรู ้เพือ่นพิพาน เพราะเหตนัุน้ พระผูม้พีระภาคจงึทรงพยากรณ์ไว”้ 

ปรมัมรณสตูรที ่๑๒ จบ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดคู าแปลจากขอ้ ๒/๘ ในเลม่นี้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๒๖๑ } 



๒๖๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๕. กัสสปสงัยตุ] 

๑๓. สทัธัมมัปปฏริปูกสตูร 

 

๑๓. สทัธมัมปัปฏริปูกสตูร 

วา่ดว้ยสทัธรรมปฏริปู 

  [๑๕๖] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อารามของอนาถ- 

บณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้ ทา่นพระมหากัสสปะเขา้ไปเฝ้าพระผูม้ ี

พระภาคถงึทีป่ระทับ ถวายอภวิาทแลว้น่ัง ณ ทีส่มควร ไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาค 

ดังนีว้า่ 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ อะไรหนอเป็นเหต ุเป็นปัจจัยให ้เมือ่กอ่นสกิขาบท 

มนีอ้ย ภกิษุผูต้ัง้อยูใ่นอรหัตตผลมมีาก และอะไรหนอเป็นเหต ุเป็นปัจจัยให ้บัดนี้ 

สกิขาบทมมีาก แตภ่กิษุตัง้อยูใ่นอรหัตตผลมนีอ้ย” 

  “กัสสปะ ขอ้นัน้เป็นอยา่งนี ้คอื เมือ่หมูส่ตัวเ์สือ่มลง สทัธรรมก็เสือ่มสญูไป 

สกิขาบทจงึมมีาก และภกิษุตัง้อยูใ่นอรหัตตผลจงึมนีอ้ย สทัธรรมปฏริปูยังไมเ่กดิขึน้ 

ในโลกตราบใด ตราบนัน้สทัธรรมก็ยังไมเ่สือ่มสญูไป แตเ่มือ่ใดสทัธรรมปฏริปูเกดิขึน้ 

ในโลก เมือ่นัน้สทัธรรมยอ่มเสือ่มสญูไป 

  ทองค าปลอมยังไมเ่กดิขึน้ในโลกตราบใด ตราบนัน้ทองค าแทก็้ยังไมห่ายไป 

และเมือ่ใดทองค าปลอมเกดิขึน้ในโลก เมือ่นัน้ทองค าแทจ้งึหายไปฉันใด สทัธรรม- 

ปฏริปูยังไมเ่กดิขึน้ในโลกตราบใด ตราบนัน้สทัธรรมก็ยังไมเ่สือ่มสญูไป แตเ่มือ่ใด 

สทัธรรมปฏริปูเกดิขึน้ในโลก เมือ่นัน้สทัธรรมยอ่มเสือ่มสญูไป ฉันนัน้เหมอืนกัน 

  ปฐวธีาต(ุธาตดุนิ)ท าสทัธรรมใหเ้สือ่มสญูไปไมไ่ด ้อาโปธาต(ุธาตนุ ้า) เตโชธาต ุ

(ธาตไุฟ) วาโยธาต(ุธาตลุม) ก็ท าสทัธรรมใหเ้สือ่มสญูไปไมไ่ด ้ทีแ่ทโ้มฆบรุษุในโลกนี ้

ตา่งหากเกดิขึน้มายอ่มท าใหส้ทัธรรมเสือ่มสญูไป เปรยีบเหมอืนเรอืจะอับปางก็เพราะ 

ตน้หนเทา่นัน้ สทัธรรมยอ่มไมเ่สือ่มสญูไป ดว้ยประการฉะนี”้ 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๒๖๒ } 



๒๖๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๕. กัสสปสงัยตุ] 

๑๓. สทัธัมมัปปฏริปูกสตูร 

 

สาเหตทุีท่ าใหส้ทัธรรมเสือ่มสญู 

  เหตฝุ่ายต า่ ๕ ประการนี ้เป็นไปเพือ่ความเลอืนหาย เพือ่ความเสือ่มสญูไป 

แหง่สทัธรรม เหตฝุ่ายต า่ ๕ ประการอะไรบา้ง คอื 

   ๑. ภกิษุ ภกิษุณี อบุาสก อบุาสกิา ในธรรมวนัิยนี ้ไมเ่คารพย าเกรง 

       ในพระศาสดา 

   ๒. ภกิษุ ภกิษุณี อบุาสก อบุาสกิา ในธรรมวนัิยนี ้ไมเ่คารพย าเกรง 

       ในพระธรรม 

   ๓. ภกิษุ ภกิษุณี อบุาสก อบุาสกิา ในธรรมวนัิยนี ้ไมเ่คารพย าเกรง 

       ในพระสงฆ ์

   ๔. ภกิษุ ภกิษุณี อบุาสก อบุาสกิา ในธรรมวนัิยนี ้ไมเ่คารพย าเกรง 

       ในสกิขา 

   ๕. ภกิษุ ภกิษุณี อบุาสก อบุาสกิา ในธรรมวนัิยนี ้ไมเ่คารพย าเกรง 

       ในสมาธ ิ

  เหตฝุ่ายต า่ ๕ ประการนี ้เป็นไปเพือ่ความเลอืนหาย เพือ่ความเสือ่มสญูไป 

แหง่สทัธรรม 

สาเหตทุีท่ าใหส้ทัธรรมต ัง้ม ัน่ 

  กัสสปะ เหต ุ๕ ประการนี ้เป็นไปเพือ่ความตัง้มั่น เพือ่ความไมเ่ลอืนหาย 

เพือ่ความไมเ่สือ่มสญูไปแหง่สทัธรรม เหต ุ๕ ประการอะไรบา้ง คอื 

   ๑. ภกิษุ ภกิษุณี อบุาสก อบุาสกิา ในธรรมวนัิยนี ้มคีวามเคารพ 

       ย าเกรงในพระศาสดา 

   ๒. ภกิษุ ภกิษุณี อบุาสก อบุาสกิา ในธรรมวนัิยนี ้มคีวามเคารพ 

       ย าเกรงในพระธรรม 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๒๖๓ } 



๒๖๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๕. กัสสปสงัยตุ] 

๑๓. สทัธัมมัปปฏริปูกสตูร 

   ๓. ภกิษุ ภกิษุณี อบุาสก อบุาสกิา ในธรรมวนัิยนี ้มคีวามเคารพ 

       ย าเกรงในพระสงฆ ์

   ๔. ภกิษุ ภกิษุณี อบุาสก อบุาสกิา ในธรรมวนัิยนี ้มคีวามเคารพ 

       ย าเกรงในสกิขา 

   ๕. ภกิษุ ภกิษุณี อบุาสก อบุาสกิา ในธรรมวนัิยนี ้มคีวามเคารพ 

       ย าเกรงในสมาธ ิ

  เหต ุ๕ ประการนี ้เป็นไปเพือ่ความตัง้มั่น เพือ่ความไมเ่ลอืนหาย เพือ่ความ 

ไมเ่สือ่มสญูไปแหง่สทัธรรม 

สทัธมัมปัปฏริปูกสตูรที ่๑๓ จบ 

 

กสัสปสงัยตุ จบบรบิรูณ์ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนสงัยุตนี ้คอื 

    ๑. สนัตฏุฐสตูร   ๒. อโนตตัปปีสตูร 

    ๓. จันทปูมาสตูร   ๔. กลุปูกสตูร 

    ๕. ชณิณสตูร    ๖. โอวาทสตูร 

    ๗. ทตุยิโอวาทสตูร   ๘. ตตยิโอวาทสตูร 

    ๙. ฌานาภญิญสตูร   ๑๐. อปัุสสยสตูร 

    ๑๑. จวีรสตูร    ๑๒. ปรัมมรณสตูร 

    ๑๓. สทัธัมมัปปฏริปูกสตูร 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๒๖๔ } 



๒๖๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๖.ลาภสกัการสงัยตุ] 

๑. ปฐมวรรค ๑. ทารณุสตูร 

 

๖. ลาภสกัการสงัยตุ 

 

๑. ปฐมวรรค 

หมวดที ่๑ 

 

๑. ทารณุสตูร 

วา่ดว้ยลาภสกัการะและความสรรเสรญิเป็นสิง่ทารณุ 

  [๑๕๗] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อารามของอนาถบณิฑกิ- 

เศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีณ ทีนั่น้ พระผูม้พีระภาคไดรั้บสัง่เรยีกภกิษุทัง้หลายมา 

ตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย” ภกิษุเหลา่นัน้ทลูรับสนองพระด ารัสแลว้ พระผูม้พีระภาคจงึได ้

ตรัสเรือ่งนีว้า่ 

  “ภกิษุทัง้หลาย ลาภ๑ สกัการะ๒ และความสรรเสรญิ๓เป็นสิง่ทารณุ เผ็ดรอ้น 

หยาบคาย เป็นอันตรายตอ่การบรรลธุรรมอันเกษมจากโยคะ ซึง่ไมม่ธีรรมอืน่ยิง่กวา่ 

เพราะเหตนัุน้ เธอทัง้หลายพงึศกึษาอยา่งนีว้า่ ‘เราทัง้หลายจักละลาภสกัการะและ 

ความสรรเสรญิทีเ่กดิขึน้ ลาภสกัการะและความสรรเสรญิทีเ่กดิขึน้แลว้ จักไม ่

ครอบง าจติของเราทัง้หลายตัง้อยู’่ เธอทัง้หลายพงึศกึษาอยา่งนี”้ 

ทารณุสตูรที ่๑ จบ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ลาภ ในทีน่ีห้มายถงึปัจจัย ๔ (ส .น.ิอ. ๒/๑๕๗/๒๒๘) 

๒ สกัการะ ในทีน่ีห้มายถงึลาภทีเ่กดิจากการท างาน เกดิจากปัจจัย ๔ นัน้ (ส .น.ิอ. ๒/๑๕๗/๒๒๘) 

๓ ความสรรเสรญิ ในทีน่ีห้มายถงึเสยีงยกยอ่งชมเชย (ส .น.ิอ. ๒/๑๕๗/๒๒๘) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๒๖๕ } 



๒๖๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๖. ลาภสกัการสงัยตุ] 

๑. ปฐมวรรค ๒. พฬสิสตูร 

 

๒. พฬสิสตูร 

วา่ดว้ยลาภสกัการะและความสรรเสรญิเปรยีบเหมอืนเบ็ด 

  [๑๕๘] พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่... เขตกรงุสาวตัถ ี... 

  “ภกิษุทัง้หลาย ลาภสกัการะและความสรรเสรญิเป็นสิง่ทารณุ เผ็ดรอ้น 

หยาบคาย เป็นอันตรายตอ่การบรรลธุรรมอันเกษมจากโยคะ ซึง่ไมม่ธีรรมอืน่ 

ยิง่กวา่ เปรยีบเหมอืนปลาบางตัวเห็นแกเ่หยือ่ กลนืกนิเบ็ดทีเ่กีย่วเหยือ่ซึง่พรานเบ็ด 

หยอ่นลงในหว้งน ้าลกึ มันกลนืกนิเบ็ดของพรานเบ็ดอยา่งนีแ้ลว้ ไดรั้บทกุข ์ถงึความ 

พนิาศ ถกูพรานเบ็ดท าไดต้ามใจปรารถนาฉะนัน้” 

  ค าวา่ ‘พรานเบ็ด’ นี ้เป็นชือ่ของมารใจบาป ค าวา่ ‘เบ็ด’ นี ้เป็นชือ่ของลาภ 

สกัการะและความสรรเสรญิ ภกิษุบางรปูยนิด ีพอใจลาภสกัการะและความสรรเสรญิ 

ทีเ่กดิขึน้แลว้ ภกิษุนีเ้รากลา่ววา่ กลนืกนิเบ็ดของมาร ไดรั้บทกุข ์ถงึความพนิาศ 

ถกูมารใจบาปท าไดต้ามใจปรารถนา 

  ภกิษุทัง้หลาย ลาภสกัการะและความสรรเสรญิเป็นสิง่ทารณุ เผ็ดรอ้น หยาบคาย 

เป็นอันตรายตอ่การบรรลธุรรมอันเกษมจากโยคะ ซึง่ไมม่ธีรรมอืน่ยิง่กวา่อยา่งนี้ 

เพราะฉะนัน้ เธอทัง้หลายพงึศกึษาอยา่งนีว้า่ ‘เราทัง้หลายจักละลาภสกัการะและความ 

สรรเสรญิทีเ่กดิขึน้ ลาภสกัการะและความสรรเสรญิทีเ่กดิขึน้แลว้ จักไมค่รอบง าจติ 

ของเราทัง้หลายตัง้อยู’่ เธอทัง้หลายพงึศกึษาอยา่งนี”้ 

พฬสิสตูรที ่๒ จบ 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๒๖๖ } 



๒๖๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๖. ลาภสกัการสงัยตุ] 

๑. ปฐมวรรค ๓. กมุมสตูร 

 

๓. กมุมสตูร 

วา่ดว้ยภกิษุตดิลาภสกัการะและความสรรเสรญิเปรยีบเหมอืนเตา่ถกูเชอืกมดั 

  [๑๕๙] พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่... เขตกรงุสาวตัถ ี... 

  “ภกิษุทัง้หลาย ลาภสกัการะและความสรรเสรญิเป็นสิง่ทารณุ ฯลฯ ตอ่การ 

บรรลธุรรม เรือ่งเคยมมีาแลว้ มตีระกลูเตา่ใหญอ่าศัยอยูใ่นหว้งน ้าแหง่หนึง่มานาน 

ครัง้หนึง่ เตา่ตัวหนึง่เขา้ไปหาเตา่อกีตัวหนึง่ถงึทีอ่ยูพ่ดูวา่ ‘พอ่เตา่ เจา้อยา่ไดไ้ปยัง 

ทอ้งถิน่นัน้นะ’ 

  เตา่ตัวนัน้ไดไ้ปยังทอ้งถิน่นัน้แลว้ ถกูนายพรานยงิดว้ยลกูดอก ล าดับนัน้เตา่ 

ตัวทีถ่กูยงิเขา้ไปหาเตา่ตัวนัน้ถงึทีอ่ยู ่เตา่ตัวนัน้ไดเ้ห็นเตา่ตัวทีถ่กูยงิก าลังเดนิมาแตไ่กล 

จงึถามวา่ 

  “พอ่เตา่ เจา้ไมไ่ดไ้ปทอ้งถิน่นัน้หรอื” 

  “พอ่เตา่ ฉันไดไ้ปทอ้งถิน่นัน้มาแลว้” 

  “พอ่เตา่ เจา้ไมบ่าดเจ็บ ไมถ่กูทบุตดีอกหรอื” 

  “ฉันไมบ่าดเจ็บ ไมถ่กูทบุต ีแตฉั่นมเีชอืกเสน้หนึง่ตดิหลังมานี”้ 

  เตา่ตัวนัน้กลา่ววา่ “เอาเถอะพอ่เตา่ เจา้ไมบ่าดเจ็บ ไมถู่กทบุตก็ีตามเถดิ แตบ่ดิา 

มารดา ปู่  ยา่ ตา ยาย ของเจา้ไดรั้บทกุข ์ถงึความพนิาศ เพราะเชอืกเสน้นีแ้หละ 

ไปเดีย๋วนี ้เจา้ไมใ่ชพ่วกของเราแลว้” 

  ค าวา่ ‘พราน’ นี้ เป็นชือ่ของมารใจบาป ค าวา่ ‘ลกูดอก’ นี ้เป็นชือ่ของลาภ 

สกัการะและความสรรเสรญิ ค าวา่ ‘เชอืก’ นี ้เป็นชือ่ของนันทริาคะ 

  ภกิษุบางรปูยนิด ีพอใจลาภสกัการะและความสรรเสรญิทีเ่กดิขึน้แลว้ ภกิษุ 

นีเ้ราเรยีกวา่ ไดรั้บทกุข ์ถงึความพนิาศ เพราะลาภสักการะและความสรรเสรญิ 

อันเปรยีบเหมอืนลกูดอก ถกูมารใจบาปท าไดต้ามใจปรารถนา 

  ภกิษุทัง้หลาย ลาภสกัการะและความสรรเสรญิเป็นสิง่ทารณุ ฯลฯ อยา่งนี้ 

เธอทัง้หลายพงึศกึษาอยา่งนี”้ 

กมุมสตูรที ่๓ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๒๖๗ } 



๒๖๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๖. ลาภสกัการสงัยตุ] 

๑. ปฐมวรรค ๕. มฬีหกสตูร 

 

๔. ทฆีโลมกิสูตร 

วา่ดว้ยภกิษุตดิลาภสกัการะและความสรรเสรญิ 

เปรยีบเหมอืนแกะขนยาวถกูหนามเกีย่ว 

  [๑๖๐] พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่... เขตกรงุสาวตัถ ี... 

  “ภกิษุทัง้หลาย ลาภสกัการะและความสรรเสรญิเป็นสิง่ทารณุ ฯลฯ ตอ่การ 

บรรลธุรรม เปรยีบเหมอืนแกะขนยาวเขา้ไปสูพ่งหนาม มันพงึตดิ ถกูหนาม 

เกีย่วเกาะ ไดรั้บทกุขถ์งึความพนิาศในทีนั่น้ ๆ อปุมานีฉั้นใด อปุไมยก็ฉันนัน้ ภกิษุ 

บางรปูในธรรมวนัิยนี ้ถกูลาภสกัการะและความสรรเสรญิครอบง า ย า่ยจีติ เวลาเชา้ 

ครองอันตรวาสกถอืบาตรและจวีรเขา้ไปบณิฑบาตยังบา้นหรอืนคิม เธอตดิขอ้ง 

ถกูปัจจัยเกีย่วเกาะ ไดรั้บทกุขถ์งึความพนิาศในทีนั่น้ ๆ 

  ภกิษุทัง้หลาย ลาภสกัการะและความสรรเสรญิเป็นสิง่ทารณุ ฯลฯ อยา่งนี้ 

เธอทัง้หลายพงึศกึษาอยา่งนี”้ 

ทฆีโลมกิสตูรที ่๔ จบ 

 

๕. มฬีหกสูตร 

วา่ดว้ยภกิษุตดิลาภสกัการะและความสรรเสรญิเปรยีบเหมอืน 

แมลงวนักนิคถู 

  [๑๖๑] พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่... เขตกรงุสาวตัถ ี... 

  “ภกิษุทัง้หลาย ลาภสกัการะและความสรรเสรญิเป็นสิง่ทารณุ ฯลฯ ตอ่การ 

บรรลธุรรม เปรยีบเหมอืนแมลงวนักนิคถูเต็มทอ้งและเป้ือนคถู และขา้งหนา้ของมัน 

ยังมคีถูกองใหญ ่มันยังดหูมิน่แมลงวนัเหลา่อืน่วา่ ‘เรากนิคถูเต็มทอ้งและเป้ือนคถู 

เรายังมคีถูกองใหญอ่ยูข่า้งหนา้อกี’ อปุมานีฉั้นใด อปุไมยก็ฉันนัน้ ภกิษุบางรูปใน 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๒๖๘ } 



๒๖๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๖. ลาภสกัการสงัยตุ] 

๑. ปฐมวรรค ๖. อสนสิตูร 

ธรรมวนัิยนี ้ถกูลาภสกัการะและความสรรเสรญิครอบง า ย า่ยจีติ เวลาเชา้ ครอง 

อันตรวาสกถอืบาตรและจวีรเขา้ไปบณิฑบาตยังบา้นหรอืนคิม ฉัน(ภัตตาหาร) จนพอ 

แกค่วามตอ้งการ และทายกยังนมินตใ์หฉั้นในวนัรุง่ข ึน้ แมอ้าหารของเธอจะเต็ม 

บาตร เธอไปอารามแลว้ ยังพดูโออ้วดทา่มกลางหมูภ่กิษุวา่ ‘ผมฉันพอแกค่วาม 

ตอ้งการแลว้ ทายกยังนมินตใ์หฉั้นในวนัรุง่ข ึน้ อาหารของผมก็เต็มบาตร และยังจะ 

ไดจ้วีร บณิฑบาต เสนาสนะ และคลิานปัจจัยเภสชับรขิารอกี สว่นภกิษุเหลา่อืน่ 

มบีญุนอ้ย มศีักดิน์อ้ย จงึไมไ่ดจ้วีร บณิฑบาต เสนาสนะ และคลิานปัจจัยเภสชั- 

บรขิาร’ เธอถกูลาภสกัการะและความสรรเสรญิครอบง า ย า่ยจีติ จงึดหูมิน่ภกิษุเหลา่อืน่ 

ผูม้ศีลีเป็นทีรั่ก การกระท า ของโมฆบรุุษนัน้เป็นไปเพือ่มใิชป่ระโยชน ์เพือ่ทกุขต์ลอด 

กาลนาน 

  ภกิษุทัง้หลาย ลาภสกัการะและความสรรเสรญิเป็นสิง่ทารณุ ฯลฯ อยา่งนี้ 

เธอทัง้หลายพงึศกึษาอยา่งนี”้ 

มฬีหกสตูรที ่๕ จบ 

 

๖. อสนสิตูร 

วา่ดว้ยลาภสกัการะและความสรรเสรญิเปรยีบเหมอืนสายฟ้า 

  [๑๖๒] พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่... เขตกรงุสาวตัถ ี... 

  “ภกิษุทัง้หลาย ลาภสกัการะและความสรรเสรญิเป็นสิง่ทารณุ ฯลฯ ตอ่การ 

บรรลธุรรม 

  สายฟ้าผา่ถกูใคร ลาภสกัการะและความสรรเสรญิ ยอ่มตดิตามพระเสขะ 

ผูย้ังไมบ่รรลอุรหัตตผล ค าวา่ ‘สายฟ้าผา่’ นี ้เป็นชือ่ของลาภสกัการะและความ 

สรรเสรญิ 

  ภกิษุทัง้หลาย ลาภสกัการะและความสรรเสรญิเป็นสิง่ทารณุ ฯลฯ อยา่งนี้ 

เธอทัง้หลายพงึศกึษาอยา่งนี”้ 

อสนสิตูรที ่๖ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๒๖๙ } 



๒๗๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๖. ลาภสกัการสงัยตุ] 

๑. ปฐมวรรค ๙. เวรัมภสตูร 

 

๗. ททิธสตูร 

วา่ดว้ยลาภสกัการะและความสรรเสรญิเปรยีบเหมอืนลกูศรอาบยาพษิ 

  [๑๖๓] พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่... เขตกรงุสาวตัถ ี... 

  “ภกิษุทัง้หลาย ลาภสกัการะและความสรรเสรญิเป็นสิง่ทารณุ ฯลฯ ตอ่การ 

บรรลธุรรม 

  บคุคลยงิลกูศรอาบยาพษิถกูใคร ลาภสกัการะและความสรรเสรญิ ยอ่มตดิตาม 

พระเสขะผูย้ังไมบ่รรลอุรหตัตผล ค าวา่ ‘ลกูศร’ นี ้เป็นชือ่ของลาภสกัการะและความ 

สรรเสรญิ 

  ภกิษุทัง้หลาย ลาภสกัการะและความสรรเสรญิเป็นสิง่ทารณุ ฯลฯ อยา่งนี้ 

เธอทัง้หลายพงึศกึษาอยา่งนี”้ 

ททิธสตูรที ่๗ จบ 

 

๘. สคิาลสตูร 

วา่ดว้ยภกิษุตดิลาภสกัการะและความสรรเสรญิ 

เปรยีบเหมอืนสนุขัจ ิง้จอกเป็นโรคเร ือ้น 

  [๑๖๔] พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่... เขตกรงุสาวตัถ ี... 

  “ภกิษุทัง้หลาย ลาภสกัการะและความสรรเสรญิเป็นสิง่ทารณุ ฯลฯ ตอ่การ 

บรรลธุรรม 

  เมือ่เชา้ตรู ่เธอทัง้หลายไดเ้ห็นสนัุขจิง้จอกแกท่ีม่าอาศัยอยูห่รอื” 

  “เห็น พระพทุธเจา้ขา้” 

  “สนัุขจิง้จอกแกนั่น้เป็นโรคเรือ้น อยูใ่นเรอืนวา่งก็ไมย่นิด ีอยูท่ีโ่คนไมก็้ไมย่นิด ี

อยูใ่นทีแ่จง้ก็ไมย่นิด ีเดนิ ยนื น่ัง นอนในทีใ่ด ๆ ก็เป็นทกุขใ์นทีนั่น้ ๆ ภกิษุ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๒๗๐ } 



๒๗๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๖. ลาภสกัการสงัยตุ] 

๑. ปฐมวรรค ๙. เวรัมภสตูร 

บางรปูในธรรมวนัิยนีก็้เหมอืนกัน ถกูลาภสกัการะและความสรรเสรญิครอบง า ย า่ยจีติ 

อยูใ่นเรอืนวา่งก็ไมย่นิด ีอยูท่ีโ่คนไมก็้ไมย่นิด ีอยูใ่นทีแ่จง้ก็ไมย่นิด ีเดนิ ยนื น่ัง 

นอนในทีใ่ด ๆ ก็เป็นทกุขใ์นทีนั่น้ ๆ 

  ภกิษุทัง้หลาย ลาภสกัการะและความสรรเสรญิเป็นสิง่ทารณุ ฯลฯ อยา่งนี้ 

เธอทัง้หลายพงึศกึษาอยา่งนี”้ 

สคิาลสตูรที ่๘ จบ 

 

๙. เวรมัภสตูร 

วา่ดว้ยภกิษุตดิลาภสกัการะและความสรรเสรญิเปรยีบเหมอืน 

นกถกูลมบา้หมพูดั 

  [๑๖๕] พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่... เขตกรงุสาวตัถ ี... 

  “ภกิษุทัง้หลาย ลาภสกัการะและความสรรเสรญิเป็นสิง่ทารณุ ฯลฯ ตอ่การ 

บรรลธุรรม 

  ลมบา้หมพัูดอยูบ่นอากาศ ซดันกทีก่ าลังบนิอยูใ่นอากาศ เมือ่มันถกูลม 

บา้หมซูดั เทา้ไปทางหนึง่ ปีกไปทางหนึง่ ศรีษะไปทางหนึง่ ตัวไปทางหนึง่ ภกิษุ 

บางรปูในธรรมวนัิยนีก็้เหมอืนกัน ถกูลาภสกัการะและความสรรเสรญิครอบง า 

ย า่ยจีติ เวลาเชา้ ครองอันตรวาสกถอืบาตรและจวีรเขา้ไปบณิฑบาตยังบา้นหรอืนคิม 

ไมรั่กษากายวาจาจติ ไมต่ัง้สตใิหม้ั่นคง ไมส่ ารวมอนิทรยี ์เธอเห็นมาตคุามนุ่งหม่ 

ไมเ่รยีบรอ้ยในทีนั่น้ ราคะก็รบกวนจติของเธอเพราะเห็นมาตคุามนุ่งหม่ไมเ่รยีบรอ้ย 

เธอถกูราคะรบกวนจติ จงึบอกคนืสกิขากลับมาเป็นคฤหัสถ ์ภกิษุพวกหนึง่น าจวีร 

ของเธอไป พวกหนึง่น าบาตรไป พวกหนึง่น าผา้นสิทีนะ๑ไป พวกหนึง่น ากลอ่งเข็มไป 

เปรยีบเหมอืนนกถกูลมบา้หมซูดัไปฉะนัน้ 

  ภกิษุทัง้หลาย ลาภสกัการะและความสรรเสรญิเป็นสิง่ทารณุ ฯลฯ อยา่งนี้ 

เธอทัง้หลายพงึศกึษาอยา่งนี”้ 

เวรมัภสตูรที ่๙ จบ 

 
เชงิอรรถ : 

๑ นสิทีนะ ในทีน่ีห้มายถงึผา้ปน่ัูงส าหรับภกิษุ (พระเทพเวท ี(ประยทุธ ์ปยตฺุโต) : พจนานุกรมฉบับประมวล 

   ศัพท,์ ๒๕๓๓ หนา้ ๑๓๐) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๒๗๑ } 



๒๗๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๖. ลาภสกัการสงัยตุ] 

๑๐. สคาถกสตูร 

 

๑๐. สคาถกสตูร 

วา่ดว้ยลาภสกัการะและความสรรเสรญิมอีบายเป็นผล 

  [๑๖๖] พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่... เขตกรงุสาวตัถ ี... 

  “ภกิษุทัง้หลาย ลาภสกัการะและความสรรเสรญิเป็นสิง่ทารณุ ฯลฯ ตอ่การ 

บรรลธุรรม 

  เราเห็นคนบางคนในโลกนี ้ถกูสกัการะครอบง า ย า่ยจีติแลว้ หลังจากตายแลว้ 

ก็เขา้ถงึอบาย ทคุต ิวนิบิาต นรก อนึง่ เราเห็นคนบางคนในโลกนี ้ถกูความเสือ่ม 

สกัการะครอบง า ย า่ยจีติแลว้ หลังจากตายแลว้ก็เขา้ถงึอบาย ทคุต ิวนิบิาต นรก 

  อนึง่ เราเห็นคนบางคนในโลกนีถ้กูสกัการะและความเสือ่มสกัการะทัง้สองอยา่ง 

ครอบง า ย า่ยจีติแลว้ หลังจากตายแลว้ก็เขา้ถงึอบาย ทคุต ิวนิบิาต นรก 

  ภกิษุทัง้หลาย ลาภสกัการะและความสรรเสรญิเป็นสิง่ทารณุ ฯลฯ อยา่งนี้ 

เธอทัง้หลายพงึศกึษาอยา่งนี”้ 

  พระผูม้พีระภาคผูส้คุตศาสดา ครัน้ตรัสเวยยากรณภาษิตนีแ้ลว้ จงึไดต้รัสคาถา 

ประพันธต์อ่ไปอกีวา่ 

    “สมาธขิองภกิษุใด ผูม้ปีกตอิยูด่ว้ยความไมป่ระมาท 

   ยอ่มไมห่วัน่ไหวดว้ยเหต ุ๒ ประการ คอื 

   (๑) ดว้ยมผีูส้กัการะ (๒) ดว้ยไมม่ผีูส้กัการะ 

    ภกิษุผูเ้ขา้ฌานมคีวามเพยีรพจิารณาดว้ยปัญญาทีส่ขุมุ 

   ยนิดใีนธรรมเป็นทีส่ ิน้ไปแหง่อปุาทานนัน้ 

   นักปราชญทั์ง้หลายเรยีกวา่ สตับรุษุ”๑ 

สคาถกสตูรที ่๑๐ จบ 

ปฐมวรรค จบ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ข.ุเถร. (แปล) ๒๖/๑๐๑๐-๑๑/๕๐๕ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๒๗๒ } 



๒๗๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๖. ลาภสกัการสงัยตุ] 

๒. ทตุยิวรรค ๑. สวุณัณปาตสิตูร 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

    ๑. ทารณุสตูร    ๒. พฬสิสตูร 

    ๓. กมุมสตูร    ๔. ทฆีโลมกิสตูร 

    ๕. มฬีหกสตูร    ๖. อสนสิตูร 

    ๗. ททิธสตูร    ๘. สคิาลสตูร 

    ๙. เวรัมภสตูร    ๑๐. สคาถกสตูร 

 

 

๒. ทตุยิวรรค 

หมวดที ่๒ 

 

๑. สวุณัณปาตสิตูร 

วา่ดว้ยถาดทองค า 

  [๑๖๗] พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่... เขตกรงุสาวตัถ ี... 

  “ภกิษุทัง้หลาย ลาภสกัการะและความสรรเสรญิเป็นสิง่ทารณุ ฯลฯ ตอ่การ 

บรรลธุรรม ... 

  เราก าหนดรูใ้จของบคุคลบางคนในโลกนีด้ว้ยใจอยา่งนีว้า่ ‘แมเ้พราะถาดทองค า 

เต็มดว้ยผงเงนิเป็นเหต ุท่านผูน้ีก็้ไมจ่งใจพดูเท็จ’ ตอ่มาเราเห็นเขาถกูลาภสกัการะ 

และความสรรเสรญิครอบง า ย า่ยจีติแลว้ ก็พดูเท็จทัง้ทีรู่อ้ยู ่

สวุณัณปาตสิตูรที ่๑ จบ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๒๗๓ } 



๒๗๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๖. ลาภสกัการสงัยตุ] 

๒. ทตุยิวรรค ๓-๑๐. สวุัณณนกิขสตุตาทอิัฏฐกะ 

 

๒. รปิูยปาตสิูตร 

วา่ดว้ยถาดรปิูยะ 

[๑๖๘] พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่... เขตกรงุสาวตัถ ี... 

  “ภกิษุทัง้หลาย ลาภสกัการะและความสรรเสรญิเป็นสิง่ทารณุ ฯลฯ ตอ่การ 

บรรลธุรรม ... 

  เราก าหนดรูใ้จของบคุคลบางคนในโลกนีด้ว้ยใจอยา่งนีว้า่ ‘แมเ้พราะถาดทองค า 

เต็มดว้ยผงทองค าเป็นเหต ุทา่นผูน้ีก็้ไมจ่งใจพดูเท็จ’ ตอ่มาเราเห็นเขาถกูลาภสกัการะ 

และความสรรเสรญิครอบง า ย า่ยจีติแลว้ ก็พดูเท็จทัง้ทีรู่อ้ยู ่

  ภกิษุทัง้หลาย ลาภสกัการะและความสรรเสรญิเป็นสิง่ทารณุ ฯลฯ อยา่งนี้ 

เธอทัง้หลายพงึศกึษาอยา่งนี”้ 

รปิูยปาตสิตูรที ่๒ จบ 

 

๓-๑๐. สวุณัณนกิขสตุตาทอิฏัฐกะ 

วา่ดว้ยพระสตูร ๘ สตูร มสีตูรวา่ดว้ยทองค าแทง่เป็นตน้ 

    [๑๖๙] พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่... เขตกรงุสาวตัถ ี... 

    “ภกิษุทัง้หลาย เราก าหนดรูใ้จของบคุคลบางคนในโลกนีด้ว้ยใจอยา่งนีว้า่ “แม ้

  เพราะทองค าแทง่เป็นเหต”ุ ... 

สตูรที ่๓ จบ 

 

    ๔. “แมเ้พราะทองค า ๑๐๐ แทง่เป็นเหต”ุ ... 

สตูรที ่๔ จบ 

    ๕. “แมเ้พราะทองสงิคเีป็นเหต”ุ ... 

สตูรที ่๕ จบ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๒๗๔ } 



๒๗๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๖. ลาภสกัการสงัยตุ] 

๒. ทตุยิวรรค ๑๐.ชนปทกลัยาณีสตูร 

  ๖. “แมเ้พราะทองสงิค ี๑๐๐ แทง่เป็นเหต”ุ ... 

สตูรที ่๖ จบ 

  ๗. “แมเ้พราะแผน่ดนิทีเ่ต็มดว้ยแรท่องค าเป็นเหต”ุ ... 

สตูรที ่๗ จบ 

   ๘. “แมเ้พราะเห็นแกข่องก านัลเพยีงเล็กนอ้ยเป็นเหต”ุ ... 

สตูรที ่๘ จบ 

   ๙. “แมเ้พราะชวีติเป็นเหต”ุ ... 

สตูรที ่๙ จบ 

  ๑๐. “แมเ้พราะนางงามประจ าแควน้เป็นเหต ุทา่นผูน้ีก็้ไมจ่งใจพดูเท็จ ตอ่มา 

  เราเห็นเขาถกูลาภสกัการะและความสรรเสรญิครอบง า ย า่ยจีติแลว้ ก็พดูเท็จทัง้ทีรู่อ้ยู ่

   ภกิษุทัง้หลาย ลาภสกัการะและความสรรเสรญิเป็นสิง่ทารณุ ฯลฯ อยา่งนี้ 

  เธอทัง้หลายพงึศกึษาอยา่งนี”้ 

ชนปทกลัยาณีสตูรที ่๑๐ จบ 

ทตุยิวรรค จบ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

    ๑. สวุณัณปาตสิตูร   ๒. รปิูยปาตสิตูร 

    ๓. สวุณัณนกิขสตูร   ๔. สวุณัณนกิขสตสตูร 

    ๕. สงิคนิกิขสตูร   ๖. สงิคนิกิขสตสตูร 

    ๗. ปฐวสิตูร    ๘. อามสิกญิจกิขสตูร 

    ๙. ชวีติสตูร    ๑๐. ชนปทกัลยาณีสตูร 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๒๗๕ } 



๒๗๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๖. ลาภสกัการสงัยตุ] 

๓. ตตยิวรรค ๒. กัลยาณสิตูร 

 

๓. ตตยิวรรค 

หมวดที ่๓ 

 

๑. มาตคุามสตูร 

วา่ดว้ยมาตคุาม 

  [๑๗๐] พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่... เขตกรงุสาวตัถ ี... 

  “ภกิษุทัง้หลาย ลาภสกัการะและความสรรเสรญิเป็นสิง่ทารณุ ฯลฯ ตอ่การ 

บรรลธุรรม ... 

  มาตคุามคนเดยีวไมส่ามารถครอบง าจติของภกิษุรปูหนึง่ แตล่าภสกัการะและ 

ความสรรเสรญิสามารถครอบง าจติของภกิษุได ้ฯลฯ 

  ภกิษุทัง้หลาย ลาภสกัการะและความสรรเสรญิเป็นสิง่ทารณุ ฯลฯ อยา่งนี้ 

เธอทัง้หลายพงึศกึษาอยา่งนี”้ 

มาตคุามสตูรที ่๑ จบ 

 

๒. กลัยาณิสูตร 

วา่ดว้ยนางงาม 

  [๑๗๑] พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่... เขตกรงุสาวตัถ ี... 

  “ภกิษุทัง้หลาย ลาภสกัการะและความสรรเสรญิเป็นสิง่ทารณุ ฯลฯ ตอ่การ 

บรรลธุรรม ... 

  นางงามประจ าแควน้คนเดยีวไมส่ามารถครอบง าจติของภกิษุรปูหนึง่ แตล่าภ 

สกัการะและความสรรเสรญิสามารถครอบง าจติของภกิษุได ้ฯลฯ 

  ภกิษุทัง้หลาย ลาภสกัการะและความสรรเสรญิเป็นสิง่ทารณุ ฯลฯ อยา่งนี้ 

เธอทัง้หลายพงึศกึษาอยา่งนี”้ 

กลัยาณิสตูรที ่๒ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๒๗๖ } 



๒๗๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๖. ลาภสกัการสงัยตุ] 

๓. ตตยิวรรค ๓. เอกปตุตกสตูร 

 

๓. เอกปตุตกสตูร 

วา่ดว้ยบตุรคนเดยีว 

  [๑๗๒] พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่... เขตกรงุสาวตัถ ี... 

  “ภกิษุทัง้หลาย ลาภสกัการะและความสรรเสรญิเป็นสิง่ทารณุ ฯลฯ ตอ่การ 

บรรลธุรรม ... 

  อบุาสกิาผูม้ศีรัทธา เมือ่จะวงิวอนบตุรคนเดยีวซึง่เป็นทีน่่ารักน่าพอใจโดย 

ถกูตอ้ง พงึวงิวอนวา่ ‘ลกูเอย๋ ขอพอ่จงเป็นเชน่จติตคหบดี๑ และหตัถกอาฬวก- 

อบุาสก๒เถดิ’ 

  บรรดาอบุาสกสาวกของเรา คอื จติตคหบดแีละหัตถกอาฬวกอบุาสก เป็นผู ้

ชัง่ไดว้ดัได(้นางพงึวงิวอนอกีวา่) ถา้พอ่ออกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติ ก็ขอใหเ้ป็น 

เชน่พระสารบีตุรและพระโมคคัลลานะเถดิ 

  บรรดาภกิษุผูเ้ป็นสาวกของเรา คอื สารบีตุรและโมคคัลลานะ เป็นผูช้ัง่ไดว้ดัได ้

(นางพงึวงิวอนตอ่ไปวา่) ลกูเอย๋ ขอลาภสกัการะและความสรรเสรญิ จงอยา่ครอบง า 

เจา้ผูเ้ป็นเสขะยังไมบ่รรลอุรหัตตผลเลย ถา้ลาภสกัการะและความสรรเสรญิครอบง า 

ภกิษุผูเ้ป็นเสขะยังไมบ่รรลอุรหัตตผล ก็ยอ่มเป็นอนัตรายแกเ่ธอ 

  ภกิษุทัง้หลาย ลาภสกัการะและความสรรเสรญิเป็นสิง่ทารณุ ฯลฯ อยา่งนี้ 

เธอทัง้หลายพงึศกึษาอยา่งนี”้ 

เอกปตุตกสตูรที ่๓ จบ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ จติตคหบด ีเป็นเศรษฐชีาวเมอืงมัจฉกิาสณฑ ์ซึง่ไดรั้บยกยอ่งจากพระพทุธเจา้วา่เป็นเลศิ(เอตทัคคะ) 

   กว่าอบุาสกทัง้หลายทางดา้นเป็นธรรมกถกึ (องฺ.เอกก. (แปล) ๒๐/๒๕๐/๓๑) 

๒ หตัถกอาฬวอบุาสก เป็นอบุาสกชาวเมอืงอาฬว ีซึง่ไดรั้บยกยอ่งจากพระพทุธเจา้วา่เป็นเลศิ(เอตทัคคะ) 

   กว่าอบุาสกทัง้หลายทางดา้นสงเคราะหบ์รษัิทดว้ยสังคหวัตถ ุ๔ (องฺ.เอกก. (แปล) ๒๐/๒๕/๓๑) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๒๗๗ } 



๒๗๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๖. ลาภสกัการสงัยตุ] 

๓. ตตยิวรรค ๔. เอกธตีสตูร 

 

๔. เอกธตีสุตูร 

วา่ดว้ยธดิาคนเดยีว 

  [๑๗๓] พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่... เขตกรงุสาวตัถ ี... 

  “ภกิษุทัง้หลาย ลาภสกัการะและความสรรเสรญิเป็นสิง่ทารณุ ฯลฯ ตอ่การ 

บรรลธุรรม ... 

  อบุาสกิาผูม้ศีรัทธาเมือ่จะวงิวอนธดิาคนเดยีว ซึง่เป็นทีน่่ารักน่าพอใจโดยถกูตอ้ง 

พงึวงิวอนวา่ ‘ลกูเอย๋ ขอเจา้จงเป็นเชน่นางขชุชตุตราอบุาสกิา๑ และนางนันทมารดา๒ 

ชาวเมอืงเวฬกุัณฑกะเถดิ’ 

  บรรดาอบุาสกิาผูเ้ป็นสาวกิาของเรา คอื ขชุชตุตราอบุาสกิา และนางนันท- 

มารดา ชาวเมอืงเวฬกุัณฑกะ เป็นผูช้ัง่ไดว้ดัได(้นางพงึวงิวอนอกีวา่) ถา้แมอ่อกจาก 

เรอืนบวชเป็นบรรพชติ ก็ขอใหเ้ป็นเชน่เขมาภกิษุณี๓ และอบุลวรรณาภกิษุณี๔เถดิ 

  บรรดาภกิษุณีผูเ้ป็นสาวกิาของเรา เขมาภกิษุณีและอบุลวรรณาภกิษุณี เป็นผู ้

ชัง่ไดว้ดัได ้(นางพงึวงิวอนตอ่ไปวา่) ลกูเอย๋ ขอลาภสกัการะและความสรรเสรญิ 

จงอยา่ครอบง าเจา้ผูเ้ป็นเสขะยังไมบ่รรลอุรหัตตผลเลย ถา้ลาภสกัการะและความ 

สรรเสรญิครอบง าภกิษุณีผูเ้ป็นเสขะยังไมบ่รรลอุรหัตตผลก็ยอ่มเป็นอันตรายแกเ่ธอ 

  ภกิษุทัง้หลาย ลาภสกัการะและความสรรเสรญิเป็นสิง่ทารณุ ฯลฯ อยา่งนี้ 

เธอทัง้หลายพงึศกึษาอยา่งนี”้ 

เอกธตีสุตูรที ่๔ จบ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ นางขชุชุตตราอบุาสกิา เป็นชาวเมอืงโกสัมพ ีไดรั้บยกยอ่งจากพระพทุธเจา้วา่เป็นเลศิ(เอตทัคคะ) กวา่ 

   อบุาสกิาทัง้หลายทางดา้นเป็นพหสูตู (องฺ.เอกก. (แปล) ๒๐/๒๖๐/๓๒) 

๒ นางนนัทมารดาอบุาสกิา เป็นชาวเมอืงเวฬุกัณฑกะ ไดร้ับยกยอ่งจากพระพทุธเจา้วา่เป็นเลศิ(เอตทัคคะ) 

   กว่าอบุาสกิาทัง้หลายทางดา้นเป็นผูอ้ปัุฏฐาก (ข.ุอป. (แปล) ๓๓/๑๙/๗๒๐) 

๓ เขมาภกิษุณ ีกอ่นบวชเคยเป็นพระเทวขีองพระเจา้พมิพสิาร เมอืงราชคฤห ์แควน้มคธ ไดร้ับยกยอ่งจาก 

   พระพทุธเจา้วา่เป็นเลศิ(เอตทัคคะ) กวา่ภกิษุณีทัง้หลายทางดา้นเป็นผูม้ปัีญญามาก (องฺ.เอกก. (แปล) 

   ๒๐/๒๓๖/๓๐, เถร.ีอ. ๔๕๓/๑๖๐-๑๗๒, ข.ุอป. (แปล) ๓๓/๒๘๙-๓๘๓/๔๒๖-๔๓๘) 

๔ อบุลวรรณาภกิษุณี เป็นชาวเมอืงสาวัตถ ีแควน้โกศล ไดร้ับยกย่องจากพระพทุธเจา้วา่เป็นเลศิ (เอตทัคคะ) 

   กว่าภกิษุณีทัง้หลายทางดา้นเป็นผูม้ฤีทธิม์าก (องฺ.เอกก. (แปล) ๒๐/๒๓๗/๓๐, เถร.ีอ. ๔๖๕/๒๓๓-๒๔๘, 

   ข.ุอป. (แปล) ๓๓/๓๘๔-๔๖๗/๔๓๘-๔๔๙) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๒๗๘ } 



๒๗๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๖. ลาภสกัการสงัยตุ] 

๓. ตตยิวรรค ๖. ทตุยิสมณพราหมณสตูร 

 

๕. สมณพราหมณสตูร 

วา่ดว้ยสมณพราหมณ์ 

  [๑๗๔] พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่... เขตกรงุสาวตัถ ี... 

  “ภกิษุทัง้หลาย สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่ใดเหลา่หนึง่ไมรู่ช้ดัคณุ โทษ และ 

เครือ่งสลดัออกจากลาภสกัการะและความสรรเสรญิตามความเป็นจรงิ สมณะหรอื 

พราหมณ์เหลา่นัน้ ไมจั่ดวา่เป็นสมณะในหมูส่มณะ หรอืไมจั่ดวา่เป็นพราหมณ์ในหมู่ 

พราหมณ์ ทัง้ทา่นเหลา่นัน้ก็ไมท่ าใหแ้จง้ประโยชนข์องความเป็นสมณะและประโยชน์ 

ของความเป็นพราหมณ์ดว้ยปัญญาอันยิง่เอง เขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุัน 

  สว่นสมณะหรอืพราหมณ์เหลา่ใดเหลา่หนึง่รูช้ดัคณุ โทษ และเครือ่งสลดัออก 

จากลาภสกัการะและความสรรเสรญิตามความเป็นจรงิ สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่นัน้ 

จัดวา่เป็นสมณะในหมูส่มณะ และจัดวา่เป็นพราหมณ์ในหมูพ่ราหมณ์ ทัง้ทา่นเหลา่นัน้ 

ก็ท าใหแ้จง้ประโยชนข์องความเป็นสมณะ และประโยชนข์องความเป็นพราหมณ์ดว้ย 

ปัญญาอันยิง่เอง เขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุัน” 

สมณพราหมณสตูรที ่๕ จบ 

 

๖. ทตุยิสมณพราหมณสูตร 

วา่ดว้ยสมณพราหมณ์ สตูรที ่๒ 

  [๑๗๕] พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่... เขตกรงุสาวตัถ ี... 

  “ภกิษุทัง้หลาย สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่ใดเหลา่หนึง่ไมรู่ช้ดัความเกดิ ความดับ 

คณุ โทษ และเครือ่งสลัดออกจากลาภสกัการะและความสรรเสรญิตามความเป็นจรงิ 

ฯลฯ (ทา่นเหลา่นัน้) รูช้ดั ฯลฯ 

  ภกิษุทัง้หลาย สว่นสมณะหรอืพราหมณ์เหลา่ใดเหลา่หนึง่รูช้ดัความเกดิ ความดับ 

คณุ โทษ และเครือ่งสลัดออกจากลาภสกัการะและความสรรเสรญิตามความเป็นจรงิ 

ฯลฯ เขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุัน” 

ทตุยิสมณพราหมณสตูรที ่๖ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๒๗๙ } 



๒๘๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๖. ลาภสกัการสงัยตุ] 

๓. ตตยิวรรค ๘. ฉวสิตูร 

 

๗. ตตยิสมณพราหมณสตูร 

วา่ดว้ยสมณพราหมณ์ สตูรที ่๓ 

  [๑๗๖] พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่... เขตกรงุสาวตัถ ี... 

  “ภกิษุทัง้หลาย สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่ใดเหลา่หนึง่ไมรู่ช้ดัลาภสกัการะ 

และความสรรเสรญิ ความเกดิแหง่ลาภสกัการะและความสรรเสรญิ ความดับแหง่ 

ลาภสกัการะและความสรรเสรญิ และปฏปิทาทีใ่หถ้งึความดับแหง่ลาภสกัการะและ 

ความสรรเสรญิ ฯลฯ รูช้ดั ฯลฯ ท าใหแ้จง้ดว้ยปัญญาอันยิง่เอง เขา้ถงึอยูใ่น 

ปัจจบุัน” 

ตตยิสมณพราหมณสตูรที ่๗ จบ 

 

๘. ฉวสิตูร 

วา่ดว้ยผวิ 

  [๑๗๗] พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่... เขตกรงุสาวตัถ ี... 

  “ภกิษุทัง้หลาย ลาภสกัการะและความสรรเสรญิเป็นสิง่ทารณุ ลาภสกัการะ 

และความสรรเสรญิยอ่มตดัผวิ ครัน้ตัดผวิแลว้ยอ่มตดัหนัง ครัน้ตัดหนังแลว้ยอ่ม 

ตัดเนือ้ ครัน้ตัดเนือ้แลว้ยอ่มตดัเอ็น ครัน้ตดัเอ็นแลว้ยอ่มตัดกระดกู ครัน้ตดักระดกู 

แลว้ก็ตัง้จดเยือ่ในกระดกูอยู ่

  ภกิษุทัง้หลาย ลาภสกัการะและความสรรเสรญิเป็นสิง่ทารณุ ฯลฯ อยา่งนี้ 

เธอทัง้หลายพงึศกึษาอยา่งนี”้ 

ฉวสิตูรที ่๘ จบ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๒๘๐ } 



๒๘๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๖. ลาภสกัการสงัยตุ] 

๓. ตตยิวรรค ๑๐. ภกิขสุตูร 

 

๙. รชัชุสตูร 

วา่ดว้ยเชอืก 

  [๑๗๘] พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่... เขตกรงุสาวตัถ ี... 

  “ภกิษุทัง้หลาย ลาภสกัการะและความสรรเสรญิเป็นสิง่ทารณุ ลาภสกัการะ 

และความสรรเสรญิยอ่มตดัผวิ ครัน้ตัดผวิแลว้ยอ่มตดัหนัง ครัน้ตัดหนังแลว้ยอ่ม 

ตัดเนือ้ ครัน้ตัดเนือ้แลว้ยอ่มตดัเอ็น ครัน้ตดัเอ็นแลว้ยอ่มตัดกระดกู ครัน้ตดักระดกู 

แลว้ก็ตัง้จดเยือ่ในกระดกูอยู ่

  เปรยีบเหมอืนบรุษุผูท้รงพลัง เอาเชอืกขนหางสตัวอ์ยา่งเหนยีวพันแขง้ แลว้สไีป 

สมีา เชอืกนัน้พงึตัดผวิ ครัน้ตัดผวิแลว้พงึตัดหนัง ครัน้ตัดหนังแลว้พงึตัดเนือ้ 

ครัน้ตัดเนือ้แลว้พงึตัดเอ็น ครัน้ตัดเอ็นแลว้พงึตดักระดกู ครัน้ตัดกระดกูแลว้ก็ตัง้ 

จดเยือ่ในกระดกูอยู ่อปุมานีฉั้นใด อปุไมยก็ฉันนัน้ ลาภสกัการะและความสรรเสรญิ 

ยอ่มตดัผวิ ครัน้ตัดผวิแลว้ยอ่มตดัหนัง ครัน้ตัดหนังแลว้ยอ่มตัดเนือ้ ครัน้ตัดเนือ้ 

แลว้ยอ่มตัดเอ็น ครัน้ตัดเอ็นแลว้ยอ่มตดักระดกู ครัน้ตัดกระดกูแลว้ก็ตัง้จดเยือ่ใน 

กระดกูอยู ่

  ภกิษุทัง้หลาย ลาภสกัการะและความสรรเสรญิเป็นสิง่ทารณุ ฯลฯ อยา่งนี้ 

เธอทัง้หลายพงึศกึษาอยา่งนี”้ 

รชัชุสตูรที ่๙ จบ 

 

๑๐. ภกิขสุูตร 

วา่ดว้ยภกิษุ 

  [๑๗๙] พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่... เขตกรงุสาวตัถ ี... 

  “ภกิษุทัง้หลาย เรากลา่ววา่ลาภสกัการะและความสรรเสรญิเป็นอันตราย 

แมแ้กภ่กิษุผูเ้ป็นอรหันตขณีาสพ 

  เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสอยา่งนี ้ทา่นพระอานนทไ์ดท้ลูถามพระผูม้พีระภาค 

ดังนีว้า่ ‘ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ลาภสกัการะและความสรรเสรญิเป็นอันตราย 

แกภ่กิษุขณีาสพประเภทไหน’ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๒๘๑ } 



๒๘๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๖. ลาภสกัการสงัยตุ] 

๓. ตตยิวรรค ๑๐. ภกิขสุตูร 

  ‘อานนท ์เราไมก่ลา่ววา่ลาภสกัการะและความสรรเสรญิ เป็นอันตรายแก ่

เจโตวมิตุตอิันไมก่ าเรบิของภกิษุขณีาสพนัน้ แตเ่รากลา่ววา่ลาภสกัการะและความ 

สรรเสรญิเป็นอันตรายแกธ่รรมเครือ่งอยูเ่ป็นสขุในปัจจบุันทีภ่กิษุขณีาสพผูไ้มป่ระมาท 

มคีวามเพยีรเครือ่งเผากเิลส มใีจเด็ดเดีย่วอยูนั่น้ บรรลแุลว้ 

  อานนท ์ลาภสกัการะและความสรรเสรญิเป็นสิง่ทารุณ เผ็ดรอ้น หยาบคาย 

เป็นอันตรายตอ่การบรรลธุรรมอันเกษมจากโยคะ ซึง่ไมม่ธีรรมอืน่ยิง่กวา่อยา่งนี้ 

เพราะเหตนัุน้ เธอทัง้หลายพงึศกึษาอยา่งนีว้า่ ‘เราทัง้หลายจักละลาภสกัการะและ 

ความสรรเสรญิทีเ่กดิขึน้ ลาภสกัการะและความสรรเสรญิทีเ่กดิขึน้แลว้ จักไม ่

ครอบง าจติของเราทัง้หลายตัง้อยู’่ เธอทัง้หลายพงึศกึษาอยา่งนี”้ 

ภกิขสุตูรที ่๑๐ จบ 

ตตยิวรรค จบ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

    ๑. มาตคุามสตูร   ๒. กัลยาณสิตูร 

    ๓. เอกปตุตกสตูร   ๔. เอกธตีสุตูร 

    ๕. สมณพราหมณสตูร  ๖. ทตุยิสมณพราหมณสตูร 

    ๗. ตตยิสมณพราหมณสตูร  ๘. ฉวสิตูร 

    ๙. รัชชสุตูร    ๑๐. ภกิขสุตูร 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๒๘๒ } 



๒๘๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๖. ลาภสกัการสงัยตุ] 

๔. จตตุถวรรค ๒. กสุลมลูสตูร 

 

๔. จตตุถวรรค 

หมวดที ่๔ 

 

๑. ภนิทสิตูร 

วา่ดว้ยการท าลาย 

  [๑๘๐] พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่... เขตกรงุสาวัตถ ีณ ทีนั่น้ พระผูม้ ี

พระภาค ... 

  “ภกิษุทัง้หลาย ลาภสกัการะและความสรรเสรญิเป็นสิง่ทารณุ ฯลฯ เทวทัต 

ถกูลาภสกัการะและความสรรเสรญิครอบง า ย า่ยจีติแลว้ จงึท าลายสงฆ ์

  ภกิษุทัง้หลาย ลาภสกัการะและความสรรเสรญิเป็นสิง่ทารณุ ฯลฯ อยา่งนี้ 

เธอทัง้หลายพงึศกึษาอยา่งนี”้ 

ภนิทสิตูรที ่๑ จบ 

 

๒. กสุลมลูสตูร 

วา่ดว้ยกศุลมลู 

  [๑๘๑] พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่... เขตกรงุสาวตัถ ีณ ทีนั่น้ พระผูม้ ี

พระภาค ... 

  “ภกิษุทัง้หลาย ลาภสกัการะและความสรรเสรญิเป็นสิง่ทารณุ ฯลฯ 

กศุลมลู๑ของเทวทัตผูถ้กูลาภสกัการะและความสรรเสรญิครอบง า ย า่ยจีติ ถงึความ 

ขาดสญูแลว้ 

  ภกิษุทัง้หลาย ลาภสกัการะและความสรรเสรญิเป็นสิง่ทารณุ ฯลฯ อยา่งนี้ 

เธอทัง้หลายพงึศกึษาอยา่งนี”้ 

กศุลมลูสตูรที ่๒ จบ 

 
เชงิอรรถ : 

๑ กศุลมลู คอืรากเหงา้แหง่กศุลมอีโลภะ(ความไมอ่ยากได)้ เป็นตน้ (ส .น.ิอ. ๒/๑๘๑/๒๓๔) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๒๘๓ } 



๒๘๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๖. ลาภสกัการสงัยตุ] 

๔. จตตุถวรรค ๔. สกุกธมัมสตูร 

 

๓. กสุลธมัมสตูร 

วา่ดว้ยกศุลธรรม 

  [๑๘๒] พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่... เขตกรงุสาวตัถ ีณ ทีนั่น้ พระผูม้ ี

พระภาค ... 

  “ภกิษุทัง้หลาย ลาภสกัการะและความสรรเสรญิเป็นสิง่ทารณุ ฯลฯ กศุลธรรม 

ของเทวทัตผูถ้กูลาภสกัการะและความสรรเสรญิครอบง า ย า่ยจีติ ถงึความขาดสญูแลว้ 

  ภกิษุทัง้หลาย ลาภสกัการะและความสรรเสรญิเป็นสิง่ทารณุ ฯลฯ อยา่งนี้ 

เธอทัง้หลายพงึศกึษาอยา่งนี”้ 

กสุลธมัมสตูรที ่๓ จบ 

 

๔. สกุกธมัมสูตร 

วา่ดว้ยธรรมขาว 

  [๑๘๓] พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่... เขตกรงุสาวตัถ ีณ ทีนั่น้ พระผูม้ ี

พระภาค ... 

  “ภกิษุทัง้หลาย ลาภสกัการะและความสรรเสรญิเป็นสิง่ทารณุ ฯลฯ ธรรม 

ฝ่ายด ี(ขาว) ของเทวทัตผูถ้กูลาภสกัการะและความสรรเสรญิครอบง า ย า่ยจีติ 

ถงึความขาดสญูแลว้ 

  ภกิษุทัง้หลาย ลาภสกัการะและความสรรเสรญิเป็นสิง่ทารณุ ฯลฯ อยา่งนี้ 

เธอทัง้หลายพงึศกึษาอยา่งนี”้ 

สกุกธมัมสตูรที ่๔ จบ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๒๘๔ } 



๒๘๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๖. ลาภสกัการสงัยตุ] 

๔. จตตุถวรรค ๕. อจริปักกันตสตูร 

 

๕. อจริปกักนัตสูตร 

วา่ดว้ยการหลกีไปไมน่าน 

  [๑๘๔] สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ ภเูขาคชิฌกฏู เขตกรงุ 

ราชคฤห ์เมือ่พระเทวทัตหลกีไปไมน่าน ณ ทีนั่น้ พระผูพ้ระภาคทรงปรารภพระเทวทัต 

ไดรั้บสัง่เรยีกภกิษุทัง้หลายมาตรัสวา่ 

  “ภกิษุทัง้หลาย ลาภสกัการะและความสรรเสรญิเกดิแกเ่ทวทัตเพือ่ฆา่ตนเอง 

เพือ่ความเสือ่ม 

  ตน้กลว้ยเผล็ดผลเพือ่ฆา่ตนเอง เพือ่ความเสือ่ม ฉันใด ลาภสกัการะและ 

ความสรรเสรญิเกดิแกเ่ทวทัตเพือ่ฆา่ตนเอง เพือ่ความเสือ่ม ฉันนัน้ 

  ตน้ไผอ่อกขยุเพือ่ฆา่ตนเอง เพือ่ความเสือ่ม ฉันใด ลาภสกัการะและความ 

สรรเสรญิเกดิแกเ่ทวทัตเพือ่ฆา่ตนเอง เพือ่ความเสือ่ม ฉันนัน้ 

  ตน้ออ้ออกดอกเพือ่ฆา่ตนเอง เพือ่ความเสือ่ม ฉันใด ลาภสกัการะและความ 

สรรเสรญิเกดิแกเ่ทวทัตเพือ่ฆา่ตนเอง เพือ่ความเสือ่ม ฉันนัน้ 

  แมม่า้อัสดรตัง้ครรภเ์พือ่ฆา่ตนเอง เพือ่ความเสือ่ม ฉันใด ลาภสกัการะและ 

ความสรรเสรญิเกดิแกเ่ทวทัตเพือ่ฆา่ตนเอง เพือ่ความเสือ่ม ฉันนัน้ 

  ภกิษุทัง้หลาย ลาภสกัการะและความสรรเสรญิเป็นสิง่ทารณุ ฯลฯ อยา่งนี้ 

เธอทัง้หลายพงึศกึษาอยา่งนี”้ 

  พระผูม้พีระภาคผูส้คุตศาสดา ครัน้ตรัสเวยยากรณภาษิตนีแ้ลว้ จงึไดต้รัสคาถา 

ประพันธต์อ่ไปอกีวา่ 

    “ผลกลว้ยฆา่ตน้กลว้ย ขยุไผฆ่า่ตน้ไผ่ 

   ดอกออ้ฆา่ตน้ออ้ ลกูมา้อสัดรฆา่แมม่า้ ฉันใด 

   สกัการะยอ่มฆา่คนชัว่ ฉันนัน้”๑ 

อจริปกักนัตสตูรที ่๕ จบ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ว.ิจู. (แปล) ๗/๓๓๕/๑๘๐, ส .ส. (แปล) ๑๕/๑๘๓/๒๕๔, และดเูทยีบ องฺ.จตกฺุก. (แปล) ๒๑/๖๘/๑๑๓ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๒๘๕ } 



๒๘๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๖. ลาภสกัการสงัยตุ] 

๔. จตตุถวรรค ๖. ปัญจรถสตูร 

 

๖. ปญัจรถสตสูตร 

วา่ดว้ยราชรถ ๕๐๐ 

  [๑๘๕] พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเวฬวุนั สถานทีใ่หเ้หยือ่กระแต 

เขตกรงุราชคฤห ์สมัยนัน้ อชาตศตัรรูาชกมุารเสด็จโดยราชรถ ๕๐๐ คัน ไปบ ารงุ 

พระเทวทัตทัง้เวลาเย็นเวลาเชา้ และรับสัง่ใหน้ าภัตตาหารทีส่มควรไปพระราชทาน 

๕๐๐ ส ารับ ครัง้นัน้ ภกิษุเป็นจ านวนมากเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาค ถวายอภวิาท 

แลว้น่ัง ณ ทีส่มควร ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ อชาตศัตรรูาชกมุารเสด็จโดยราชรถ ๕๐๐ คัน ไปบ ารงุ 

พระเทวทัต ทัง้เวลาเย็นเวลาเชา้ และรับสัง่ใหน้ าภัตตาหารทีส่มควรไปพระราชทาน 

๕๐๐ ส ารับ” 

  “ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายอยา่ยนิดลีาภสกัการะและความสรรเสรญิของ 

เทวทัตเลย แมอ้ชาตศัตรรูาชกมุารจักเสด็จโดยราชรถ ๕๐๐ คัน ไปบ ารงุเทวทัต 

ทัง้เวลาเย็นเวลาเชา้ และจักรับสัง่ใหน้ าภัตตาหารทีส่มควรไปพระราชทาน ๕๐๐ ส ารับ 

เพยีงใด เทวทัตก็พงึหวงัความเสือ่มในกศุลธรรมทัง้หลายเพยีงนัน้ หวงัความเจรญิ 

ไมไ่ด ้

  เปรยีบเหมอืนสนัุขดทุีเ่ขาขยีด้ ี(ดหีมดีปีลา) ใสใ่นจมกู เมือ่เป็นเชน่นี ้มันก็ยิง่ 

ดรุา้ยกวา่เดมิหลายเทา่ อปุมานีฉั้นใด อปุไมยก็ฉันนัน้ อชาตศัตรรูาชกมุารจักเสด็จ 

โดยราชรถ ๕๐๐ คัน ไปบ ารงุเทวทัตทัง้เวลาเย็นเวลาเชา้ และจักรับสัง่ใหน้ าภัตตาหาร 

ทีส่มควรไปพระราชทาน ๕๐๐ ส ารับ เพยีงใด เทวทัตก็พงึหวงัความเสือ่มในกศุลธรรม 

ทัง้หลายเพยีงนัน้ หวงัความเจรญิไมไ่ด ้

  ภกิษุทัง้หลาย ลาภสกัการะและความสรรเสรญิเป็นสิง่ทารณุ ฯลฯ อยา่งนี้ 

เธอทัง้หลายพงึศกึษาอยา่งนี”้ 

ปญัจรถสตสตูรที ่๖ จบ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๒๘๖ } 



๒๘๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๖. ลาภสกัการสงัยตุ] 

๔. จตตุถวรรค ๘-๑๓. ปิตสุตุตาทฉัิกกะ 

 

๗. มาตสุูตร 

วา่ดว้ยมารดา 

  [๑๘๖] พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่... เขตกรงุสาวตัถ ี... 

  “ภกิษุทัง้หลาย ลาภสกัการะและความสรรเสรญิเป็นสิง่ทารณุ เผ็ดรอ้น 

หยาบคาย เป็นอันตรายตอ่การบรรลธุรรมอันเกษมจากโยคะ ซึง่ไมม่ธีรรมอืน่ยิง่กวา่ 

เราก าหนดรูใ้จของบคุคลบางคนในโลกนีด้ว้ยใจอยา่งนีว้า่ ‘แมเ้พราะเหตแุหง่มารดา 

ทา่นผูน้ีก็้ไมจ่งใจพดูเท็จ’ ตอ่มา เราเห็นเขาถกูลาภสกัการะและความสรรเสรญิ 

ครอบง า ย า่ยจีติแลว้ ก็พดูเท็จทัง้ทีรู่อ้ยู ่

  ภกิษุทัง้หลาย ลาภสกัการะและความสรรเสรญิเป็นสิง่ทารณุ เผ็ดรอ้น หยาบคาย 

เป็นอันตรายตอ่การบรรลธุรรมอันเกษมจากโยคะ ซึง่ไมม่ธีรรมอืน่ยิง่กวา่ เพราะเหต ุ

นัน้แหละ เธอทัง้หลายพงึศกึษาอยา่งนีว้า่ ‘เราทัง้หลายจักละลาภสกัการะและความ 

สรรเสรญิทีเ่กดิขึน้ ลาภสกัการะและความสรรเสรญิทีเ่กดิขึน้แลว้ ก็จักไมค่รอบง าจติ 

ของเราทัง้หลายตัง้อยู’่ เธอทัง้หลายพงึศกึษาอยา่งนี”้ 

มาตสุตูรที ่๗ จบ 

 

๘-๑๓. ปิตสุตุตาทฉิกักะ 

วา่ดว้ยพระสตูร ๖ สตูรมปิีตสุตูรเป็นตน้ 

  [๑๘๗] พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่... เขตกรงุสาวตัถ ี... 

  “ภกิษุทัง้หลาย ลาภสกัการะและความสรรเสรญิเป็นสิง่ทารณุ เผ็ดรอ้น 

หยาบคาย เป็นอันตรายตอ่การบรรลธุรรมอันเกษมจากโยคะ ซึง่ไมม่ธีรรมอืน่ยิง่กวา่ 

  เราก าหนดรูใ้จของบคุคลบางคนในโลกนีด้ว้ยใจอยา่งนีว้า่ ‘แมเ้พราะเหตแุหง่ 

บดิา’ ฯลฯ 

 

สตูรที ่๘ จบ 

 

  ๙. “แมเ้พราะเหตแุหง่พีช่ายนอ้งชาย” ... 

 

สตูรที ่๙ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๒๘๗ } 



๒๘๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๖. ลาภสกัการสงัยตุ] 
๔. จตตุถวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

  ๑๐. “แมเ้พราะเหตแุหง่พีส่าวนอ้งสาว” ... 

สตูรที ่๑๐ จบ 

 
  ๑๑. “แมเ้พราะเหตแุหง่บตุร” ... 

สตูรที ่๑๑ จบ 

 
  ๑๒. “แมเ้พราะเหตแุหง่ธดิา” ... 

สตูรที ่๑๒ จบ 

 
  ๑๓. “เราก าหนดรูใ้จของบคุคลบางคนในโลกนีด้ว้ยใจอยา่งนีว้า่ ‘แมเ้พราะ 
เหตแุหง่ปชาบด ีทา่นผูน้ี้ก็ไมจ่งใจพดูเท็จ’ ตอ่มา เราเห็นเขาถกูลาภสกัการะและ 
ความสรรเสรญิครอบง า ย า่ยจีติแลว้ ก็พดูเท็จทัง้ทีรู่อ้ยู ่
  ภกิษุทัง้หลาย ลาภสกัการะและความสรรเสรญิเป็นสิง่ทารณุ เผ็ดรอ้น 
หยาบคาย เป็นอันตรายตอ่การบรรลธุรรมอันเกษมจากโยคะ ซึง่ไมม่ธีรรมอืน่ยิง่กวา่ 
เพราะเหตนัุน้ เธอทัง้หลายพงึศกึษาอยา่งนีว้า่ ‘เราทัง้หลายจักละลาภสกัการะและ 
ความสรรเสรญิทีเ่กดิขึน้ ลาภสกัการะและความสรรเสรญิทีเ่กดิขึน้แลว้ จักไม ่
ครอบง าจติของเราทัง้หลายตัง้อยู’่ เธอทัง้หลายพงึศกึษาอยา่งนี”้ 

ปชาปตสิตูรที ่๑๓ จบ 
จตตุถวรรค จบ 

 
รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

 
    ๑. ภนิทสิตูร     ๒. กสุลมลูสตูร 
    ๓. กสุลธัมมสตูร    ๔. สกุกธัมมสตูร 
    ๕. อจริปักกันตสตูร    ๖. ปัญจรถสตสตูร 
    ๗. มาตสุตู     ๘. ปิตสุตูร 
    ๙. ภาตสุตูร     ๑๐. ภคนิสิตูร 
    ๑๑. ปตุตสตู     ๑๒. ธตีสุตูร 
    ๑๓. ปชาปตสิตูร 
 

ลาภสกัการสงัยตุ จบบรบิรูณ ์

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๒๘๘ } 



๒๘๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๗.ราหลุสงัยตุ] 

๑. ปฐมวรรค ๑. จักขสุตูร 

๗. ราหลุสงัยตุ 

 

๑. ปฐมวรรค 

หมวดที ่๑ 

 

๑. จกัขสุูตร 

วา่ดว้ยจกัษุ 

  [๑๘๘] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อารามของอนาถบณิฑกิ- 

เศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้ ทา่นพระราหลุเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ 

ถวายอภวิาทแลว้น่ัง ณ ทีส่มควร ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขอประทานพระวโรกาส ขอพระผูม้พีระภาคโปรดแสดง 

ธรรมแกข่า้พระองคโ์ดยยอ่ ซึง่ขา้พระองคไ์ดฟั้งแลว้ จะพงึหลกีออกไปอยูค่นเดยีว 

ไมป่ระมาท มคีวามเพยีร อทุศิกายและใจอยูเ่ถดิ” 

  “ราหลุ เธอจะเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร จักข(ุตา) เทีย่งหรอืไมเ่ทีย่ง” 

  “ไมเ่ทีย่ง พระพทุธเจา้ขา้” 

  “สิง่ใดไมเ่ทีย่ง ส ิง่นัน้เป็นทกุขห์รอืเป็นสขุ” 

  “เป็นทกุข ์พระพทุธเจา้ขา้” 

  “สิง่ใดไมเ่ทีย่ง เป็นทกุข ์มคีวามแปรผันเป็นธรรมดา ควรหรอืทีจ่ะพจิารณา 

เห็นสิง่นัน้วา่ ‘น่ันของเรา เราเป็นน่ัน น่ันเป็นอัตตาของเรา” 

  “ขอ้นัน้ไมค่วรเลย พระพทุธเจา้ขา้” 

  “โสตะ(ห)ูเทีย่งหรอืไมเ่ทีย่ง” 

  “ไมเ่ทีย่ง พระพทุธเจา้ขา้” ... 

  “ฆานะ(จมกู)เทีย่งหรอืไมเ่ทีย่ง” 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๒๘๙ } 



๒๙๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๗.ราหลุสงัยตุ] 

๑. ปฐมวรรค ๑. จักขสุตูร 

  “ไมเ่ทีย่ง พระพทุธเจา้ขา้” ... 

  “ชวิหา(ลิน้)เทีย่งหรอืไมเ่ทีย่ง” 

  “ไมเ่ทีย่ง พระพทุธเจา้ขา้” ... 

  “กายเทีย่งหรอืไมเ่ทีย่ง” 

  “ไมเ่ทีย่ง พระพทุธเจา้ขา้” ... 

  “มโน(ใจ)เทีย่งหรอืไมเ่ทีย่ง” 

  “ไมเ่ทีย่ง พระพทุธเจา้ขา้” 

  “สิง่ใดไมเ่ทีย่ง ส ิง่นัน้เป็นทกุขห์รอืเป็นสขุ” 

  “เป็นทกุข ์พระพทุธเจา้ขา้” 

  “สิง่ใดไมเ่ทีย่ง เป็นทกุข ์มคีวามแปรผันเป็นธรรมดา ควรหรอืทีจ่ะพจิารณา 

เห็นสิง่นัน้วา่ ‘น่ันของเรา เราเป็นน่ัน น่ันเป็นอัตตาของเรา” 

  “ขอ้นัน้ไมค่วรเลย พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ราหลุ อรยิสาวกผูไ้ดส้ดบัเห็นอยูอ่ยา่งนี ้ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นจักข ุฯลฯ 

ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นโสตะ ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นฆานะ ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นชวิหา 

ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นกาย ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นมโน เมือ่เบือ่หน่ายยอ่มคลายก าหนัด 

เพราะคลายก าหนัด จติยอ่มหลดุพน้ เมือ่จติหลดุพน้แลว้ก็รูว้า่ ‘หลดุพน้แลว้’ รูช้ดัวา่ 

‘ชาตสิ ิน้แลว้ อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้ ท ากจิทีค่วรท าเสร็จแลว้ ไมม่กีจิอืน่ เพือ่ความ 

เป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป” 

  [พงึยอ่พระสตูรทัง้ ๑๐ เชน่นี]้ 

จกัขสุตูรที ่๑ จบ 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๒๙๐ } 



๒๙๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๗. ราหลุสงัยตุ] 

๑. ปฐมวรรค ๓. วญิญาณสตูร 

 

๒. รปูสตูร 

วา่ดว้ยรปู 

  [๑๘๙] พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่... เขตกรงุสาวตัถ ี... 

  “ราหลุ เธอจะเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร รปูเทีย่งหรอืไมเ่ทีย่ง” 

  “ไมเ่ทีย่ง พระพทุธเจา้ขา้” ฯลฯ 

  “เสยีง ... กลิน่ ... รส ... โผฏฐัพพะ ... ธรรมารมณ์ เทีย่งหรอืไมเ่ทีย่ง” 

  “ไมเ่ทีย่ง พระพทุธเจา้ขา้” ... 

  “ราหลุ อรยิสาวกผูไ้ดส้ดบัเห็นอยูอ่ยา่งนี ้ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นรปู ยอ่ม 

เบือ่หน่ายแมใ้นเสยีง ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นกลิน่ ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นรส ยอ่ม 

เบือ่หน่ายแมใ้นโผฏฐัพพะ ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นธรรมารมณ์ เมือ่เบือ่หน่ายยอ่ม 

คลายก าหนัด ฯลฯ รูช้ดัวา่” ... 

รปูสตูรที ่๒ จบ 

 

๓. วญิญาณสตูร 

วา่ดว้ยวญิญาณ 

  [๑๙๐] พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่... เขตกรงุสาวตัถ ี... 

  “ราหลุ เธอจะเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร จักขวุญิญาณ (ความรูอ้ารมณ์ 

ทางตา) เทีย่งหรอืไมเ่ทีย่ง” 

  “ไมเ่ทีย่ง พระพทุธเจา้ขา้” ฯลฯ 

  “โสตวญิญาณ (ความรูอ้ารมณ์ทางห)ู ... ฆานวญิญาณ (ความรูอ้ารมณ์ทาง 

จมกู) ... ชวิหาวญิญาณ (ความรูอ้ารมณ์ทางลิน้) ... กายวญิญาณ (ความรูอ้ารมณ์ 

ทางกาย) ... มโนวญิญาณ (ความรูอ้ารมณ์ทางใจ) เทีย่งหรอืไมเ่ทีย่ง” 

  “ไมเ่ทีย่ง พระพทุธเจา้ขา้” ... 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๒๙๑ } 



๒๙๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๗. ราหลุสงัยตุ] 

๑. ปฐมวรรค ๔. สมัผัสสสตูร 

  “ราหลุ อรยิสาวกผูไ้ดส้ดบัเห็นอยูอ่ยา่งนี ้ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นจักขวุญิญาณ 

ฯลฯ ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นโสตวญิญาณ ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นฆานวญิญาณ ยอ่ม 

เบือ่หน่ายแมใ้นชวิหาวญิญาณ ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นกายวญิญาณ ยอ่มเบือ่หน่าย 

แมใ้นมโนวญิญาณ เมือ่เบือ่หน่ายยอ่มคลายก าหนัด ฯลฯ รูช้ดัวา่” ... 

วญิญาณสตูรที ่๓ จบ 

 

๔. สมัผสัสสตูร 

วา่ดว้ยสมัผสั 

  [๑๙๑] พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่... เขตกรงุสาวตัถ ี... 

  “ราหลุ เธอจะเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร จักขสุมัผัสเทีย่งหรอืไมเ่ทีย่ง” 

  “ไมเ่ทีย่ง พระพทุธเจา้ขา้” ฯลฯ 

  “โสตสมัผัส ... ฆานสมัผัส ... ชวิหาสมัผัส ... กายสมัผัส ... มโนสมัผัส 

เทีย่งหรอืไมเ่ทีย่ง” 

  “ไมเ่ทีย่ง พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ราหลุ อรยิสาวกผูไ้ดส้ดบัเห็นอยูอ่ยา่งนี ้ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นจักขสุมัผัส 

ฯลฯ ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นโสตสมัผัส ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นฆานสมัผัส ยอ่มเบือ่หน่าย 

แมใ้นชวิหาสมัผัส ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นกายสมัผัส ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นมโนสมัผัส 

เมือ่เบือ่หน่ายยอ่มคลายก าหนัด ฯลฯ รูช้ดัวา่” ... 

สมัผสัสสตูรที ่๔ จบ 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๒๙๒ } 



๒๙๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๗. ราหลุสงัยตุ] 

๑. ปฐมวรรค ๖. สญัญาสตูร 

 

๕. เวทนาสตูร 

วา่ดว้ยเวทนา 

  [๑๙๒] พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่... เขตกรงุสาวตัถ ี... 

  “ราหลุ เธอจะเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร จักขสุมัผัสสชาเวทนา (เวทนาเกดิ 

แตจั่กขสุมัผัส) เทีย่งหรอืไมเ่ทีย่ง” 

  “ไมเ่ทีย่ง พระพทุธเจา้ขา้” ฯลฯ 

  “โสตสมัผัสสชาเวทนา (เวทนาทีเ่กดิแตโ่สตสมัผัส) ... ฆานสมัผัสสชาเวทนา 

(เวทนาทีเ่กดิแตฆ่านสมัผัส) ... ชวิหาสมัผัสสชาเวทนา (เวทนาทีเ่กดิแตช่วิหาสมัผัส) ... 

กายสมัผัสสชาเวทนา (เวทนาทีเ่กดิแตก่ายสมัผัส) ... มโนสมัผัสสชาเวทนา 

(เวทนาทีเ่กดิแตม่โนสมัผัส) เทีย่งหรอืไมเ่ทีย่ง” 

  “ไมเ่ทีย่ง พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ราหลุ อรยิสาวกผูไ้ดส้ดบัเห็นอยูอ่ยา่งนี ้ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นจักขสุมัผัสสชา- 

เวทนา ฯลฯ ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นโสตสมัผัสสชาเวทนา ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้น 

ฆานสมัผัสสชาเวทนา ... ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นชวิหาสมัผัสสชาเวทนา ... ยอ่มเบือ่ 

หน่ายแมใ้นกายสมัผัสสชาเวทนา ... ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นมโนสมัผัสสชาเวทนา 

ฯลฯ รูช้ดัวา่” ... 

เวทนาสตูรที ่๕ จบ 

 

๖. สญัญาสตูร 

วา่ดว้ยสญัญา 

  [๑๙๓] พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่... เขตกรงุสาวตัถ ี... 

  “ราหลุ เธอจะเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร รปูสญัญา (ความหมายรูร้ปู) เทีย่ง 

หรอืไมเ่ทีย่ง” 

  “ไมเ่ทีย่ง พระพทุธเจา้ขา้” ฯลฯ 

  “สทัทสญัญา (ความหมายรูเ้สยีง) ... คันธสญัญา (ความหมายรูก้ลิน่) ... 

รสสญัญา (ความหมายรูร้ส) ... โผฏฐัพพสญัญา (ความหมายรูโ้ผฏฐัพพะ) ... 

ธัมมสญัญา (ความหมายรูอ้ารมณ์ทางใจ) เทีย่งหรอืไมเ่ทีย่ง” 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๒๙๓ } 



๒๙๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๗. ราหลุสงัยตุ] 

๑. ปฐมวรรค ๗.สญัเจตนาสตูร 

  “ไมเ่ทีย่ง พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ราหลุ อรยิสาวกผูไ้ดส้ดบัเห็นอยูอ่ยา่งนี ้ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นรปูสญัญา ฯลฯ 

ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นสทัทสญัญา ... ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นคันธสญัญา ... ยอ่มเบือ่หน่าย 

แมใ้นรสสญัญา ... ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นโผฏฐัพพสญัญา ... ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้น 

ธัมมสญัญา ฯลฯ รูช้ดัวา่” ... 

สญัญาสตูรที ่๖ จบ 

 

๗. สญัเจตนาสตูร 

วา่ดว้ยสญัเจตนา 

  [๑๙๔] พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่... เขตกรงุสาวตัถ ี... 

  “ราหลุ เธอจะเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร รปูสญัเจตนา (ความจ านงรปู) เทีย่ง 

หรอืไมเ่ทีย่ง” 

  “ไมเ่ทีย่ง พระพทุธเจา้ขา้” ฯลฯ 

  “สทัทสญัเจตนา (ความจ านงเสยีง) ... คันธสญัเจตนา (ความจ านงกลิน่) ... 

รสสญัเจตนา (ความจ านงรส) ... โผฏฐัพพสญัเจตนา (ความจ านงโผฏฐัพพะ) ... 

ธัมมสญัเจตนา (ความจ านงธรรมารมณ์) เทีย่งหรอืไมเ่ทีย่ง” 

  “ไมเ่ทีย่ง พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ราหลุ อรยิสาวกผูไ้ดส้ดบัเห็นอยูอ่ยา่งนี ้ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นรปูสญัเจตนา 

ฯลฯ ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นสทัทสญัเจตนา ... ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นคันธสญัเจตนา ... 

ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นรสสญัเจตนา ... ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นโผฏฐัพพสญัเจตนา ... 

ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นธัมมสญัเจตนา ฯลฯ รูช้ดัวา่” ... 

สญัเจตนาสตูรที ่๗ จบ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๒๙๔ } 



๒๙๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๗. ราหลุสงัยตุ] 

๑. ปฐมวรรค ๙. ธาตสุตูร 

 

๘. ตณัหาสูตร 

วา่ดว้ยตณัหา 

  [๑๙๕] พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่... เขตกรงุสาวตัถ ี... 

  “ราหลุ เธอจะเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร รปูตัณหาเทีย่งหรอืไมเ่ทีย่ง” 

  “ไมเ่ทีย่ง พระพทุธเจา้ขา้” ฯลฯ 

  “สทัทตัณหา ... คันธตัณหา ... รสตัณหา ... โผฏฐัพพตัณหา ... ธัมมตัณหา 

เทีย่งหรอืไมเ่ทีย่ง” 

  “ไมเ่ทีย่ง พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ราหลุ อรยิสาวกผูไ้ดส้ดบัเห็นอยูอ่ยา่งนี ้ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นรปูตัณหา 

ฯลฯ ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นสทัทตัณหา ... ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นคันธตัณหา ... ยอ่ม 

เบือ่หน่ายแมใ้นรสตัณหา ... ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นโผฏฐัพพตัณหา ... ยอ่มเบือ่ 

หน่ายแมใ้นธัมมตัณหา ฯลฯ รูช้ดัวา่” ... 

ตณัหาสตูรที ่๘ จบ 

 

๙. ธาตสุตูร 

วา่ดว้ยธาต ุ

  [๑๙๖] พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่... เขตกรงุสาวตัถ ี... 

  “ราหลุ เธอจะเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร ปฐวธีาตเุทีย่งหรอืไมเ่ทีย่ง” 

  “ไมเ่ทีย่ง พระพทุธเจา้ขา้” ฯลฯ 

  “อาโปธาต ุ... เตโชธาต ุ... วาโยธาต ุ... อากาสธาต ุ... วญิญาณธาต ุเทีย่ง 

หรอืไมเ่ทีย่ง” 

  “ไมเ่ทีย่ง พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ราหลุ อรยิสาวกผูไ้ดส้ดบัเห็นอยูอ่ยา่งนี ้ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นปฐวธีาต ุฯลฯ 

ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นอาโปธาต ุ... ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นเตโชธาต ุ... ยอ่มเบือ่หน่าย 

แมใ้นวาโยธาต ุ... ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นอากาสธาต ุ... ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นวญิญาณ- 

ธาต ุฯลฯ รูช้ดัวา่” ... 

ธาตสุตูรที ่๙ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๒๙๕ } 



๒๙๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๗. ราหลุสงัยตุ] 

๑. ปฐมวรรค  ๑๐. ขนัธสตูร 

 

๑๐. ขนัธสตูร 

วา่ดว้ยขนัธ ์

  [๑๙๗] พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่... เขตกรงุสาวตัถ ี... 

  “ราหลุ เธอจะเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร รปูเทีย่งหรอืไมเ่ทีย่ง” 

  “ไมเ่ทีย่ง พระพทุธเจา้ขา้” ฯลฯ 

  “เวทนา ... สญัญา ... สงัขารทัง้หลาย ... วญิญาณเทีย่งหรอืไมเ่ทีย่ง” 

  “ไมเ่ทีย่ง พระพทุธเจา้ขา้” 

  “สิง่ใดไมเ่ทีย่ง ส ิง่นัน้เป็นทกุขห์รอืเป็นสขุ” 

  “เป็นทกุข ์พระพทุธเจา้ขา้” 

  “สิง่ใดไมเ่ทีย่ง เป็นทกุข ์มคีวามแปรผันเป็นธรรมดา ควรหรอืทีจ่ะพจิารณา 

เห็นสิง่นัน้วา่ ‘น่ันของเรา เราเป็นน่ัน น่ันเป็นอัตตาของเรา” 

  “ขอ้นัน้ไมค่วรเลย พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ราหลุ อรยิสาวกผูไ้ดส้ดบัเห็นอยูอ่ยา่งนี ้ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นรปู ฯลฯ ยอ่ม 

เบือ่หน่ายแมใ้นเวทนา ... ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นสญัญา ... ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้น 

สงัขารทัง้หลาย ... ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นวญิญาณ เมือ่เบือ่หน่ายยอ่มคลายก าหนัด 

เพราะคลายก าหนัด จติยอ่มหลดุพน้ เมือ่จติหลดุพน้แลว้ก็รูว้า่ ‘หลดุพน้แลว้’ รูช้ดั 

วา่ ‘ชาตสิ ิน้แลว้ อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้ ท ากจิทีค่วรท าเสร็จแลว้ ไมม่กีจิอืน่เพือ่ 

ความเป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป” 

ขนัธสตูรที ่๑๐ จบ 

ปฐมวรรค จบ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

     ๑. จักขสุตูร    ๒. รปูสตูร 

     ๓. วญิญาณสตูร   ๔. สมัผัสสตูร 

     ๕. เวทนาสตูร   ๖. สญัญาสตูร 

     ๗. สญัเจตนาสตูร   ๘. ตัณหาสตูร 

     ๙. ธาตสุตูร    ๑๐. ขนัธสตูร 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๒๙๖ } 



๒๙๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๗. ราหลุสงัยตุ] 

๒. ทตุยิวรรค ๑. จักขสุตูร 

 

๒. ทตุยิวรรค 

หมวดที ่๒ 

 

๑. จกัขสุูตร 

วา่ดว้ยจกัษุ 

  [๑๙๘] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อารามของอนาถ- 

บณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้ ทา่นพระราหลุไดเ้ขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาค 

ถงึทีป่ระทับ ถวายอภวิาทแลว้น่ัง ณ ทีส่มควร พระผูม้พีระภาคไดต้รัสถามทา่น 

พระราหลุดังนีว้า่ 

  “ราหลุ เธอจะเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร จักขเุทีย่งหรอืไมเ่ทีย่ง” 

  “ไมเ่ทีย่ง พระพทุธเจา้ขา้” 

  “สิง่ใดไมเ่ทีย่ง ส ิง่นัน้เป็นทกุขห์รอืเป็นสขุ” 

  “เป็นทกุข ์พระพทุธเจา้ขา้” 

  “สิง่ใดไมเ่ทีย่ง เป็นทกุข ์มคีวามแปรผันเป็นธรรมดา ควรหรอืทีจ่ะพจิารณา 

เห็นสิง่นัน้วา่ ‘น่ันของเรา เราเป็นน่ัน น่ันเป็นอัตตาของเรา” 

  “ขอ้นัน้ไมค่วรเลย พระพทุธเจา้ขา้” 

  “โสตะ ฯลฯ ฆานะ ... ชวิหา ... กาย ... มโนเทีย่งหรอืไมเ่ทีย่ง” 

  “ไมเ่ทีย่ง พระพทุธเจา้ขา้” 

  “สิง่ใดไมเ่ทีย่ง ส ิง่นัน้เป็นทกุขห์รอืเป็นสขุ” 

  “เป็นทกุข ์พระพทุธเจา้ขา้” 

  “สิง่ใดไมเ่ทีย่ง เป็นทกุข ์มคีวามแปรผันเป็นธรรมดา ควรหรอืทีจ่ะพจิารณา 

เห็นสิง่นัน้วา่ ‘น่ันของเรา เราเป็นน่ัน น่ันเป็นอัตตาของเรา” 

  “ขอ้นัน้ไมค่วรเลย พระพทุธเจา้ขา้” 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๒๙๗ } 



๒๙๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๗. ราหลุสงัยตุ] 

๒. ทตุยิวรรค ๒-๑๐.รปูาทสิตุตนวกะ 

  “ราหลุ อรยิสาวกผูไ้ดส้ดบัเห็นอยูอ่ยา่งนี ้ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นจักข ุฯลฯ 

ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นโสตะ ... ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นฆานะ ... ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นชวิหา 

... ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นกาย ... ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นมโน เมือ่เบือ่หน่ายยอ่มคลาย 

ก าหนัด เพราะคลายก าหนัด จติยอ่มหลดุพน้ เมือ่จติหลดุพน้แลว้ก็รูว้า่ ‘หลดุพน้แลว้’ 

รูช้ดัวา่ ‘ชาตสิ ิน้แลว้ อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้ ท ากจิทีค่วรท าเสร็จแลว้ ไมม่กีจิอืน่ 

เพือ่ความเป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป” 

         [พงึยอ่พระสตูรทัง้ ๑๐ เชน่นี]้  

จกัขสุตูรที ่๑ จบ 

 

๒-๑๐. รปูาทสิตุตนวกะ 

วา่ดว้ยพระสตูร ๙ สตูรมรีปูสตูรเป็นตน้ 

  [๑๙๙] พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่... เขตกรงุสาวตัถ ี... 

  “ราหลุ เธอจะเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร รปูเทีย่งหรอืไมเ่ทีย่ง” 

  “ไมเ่ทีย่ง พระพทุธเจา้ขา้” ฯลฯ 

  “เสยีง... กลิน่... รส... โผฏฐัพพะ... ธรรมารมณ์” ... 

สตูรที ่๒ จบ 

  “จักขวุญิญาณ ฯลฯ โสตวญิญาณ ... ฆานวญิญาณ ... ชวิหาวญิญาณ ... 

กายวญิญาณ ... มโนวญิญาณ” ... 

สตูรที ่๓ จบ 

  “จักขสุมัผัส ฯลฯ โสตสมัผัส... ฆานสมัผัส... ชวิหาสมัผัส... กายสมัผัส... 

มโนสมัผัส” ... 

สตูรที ่๔ จบ  

 

  {ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๒๙๘ } 



๒๙๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๗. ราหลุสงัยตุ] 

๒. ทตุยิวรรค ๒-๑๐.รปูาทสิตุตนวกะ 

  “จักขสุมัผัสสชาเวทนา ฯลฯ โสตสมัผัสสชาเวทนา ... ฆานสมัผัสสชาเวทนา ... 

ชวิหาสมัผัสสชาเวทนา ... กายสมัผัสสชาเวทนา... มโนสมัผัสสชาเวทนา” ... 

สตูรที ่๕ จบ 

  “รปูสญัญา ฯลฯ สทัทสญัญา... คันธสญัญา... รสสัญญา... โผฏฐัพพสญัญา ... 

ธัมมสญัญา” ... 

สตูรที ่๖ จบ 

  “รปูสญัเจตนา (ความจ านงรปู) ฯลฯ สทัทสญัเจตนา (ความจ านงเสยีง) ... 

คันธสญัเจตนา (ความจ านงกลิน่) ... รสสญัเจตนา (ความจ านงรส) ... โผฏฐัพพ- 

สญัเจตนา (ความจ านงโผฏฐัพพะ) ... ธัมมสญัเจตนา (ความจ านงธรรมารมณ์) ” ... 

สตูรที ่๗ จบ 

  “รปูตัณหา ฯลฯ สทัทตัณหา... คันธตัณหา... รสตัณหา... โผฏฐัพพตัณหา... 

ธัมมตัณหา” ... 

สตูรที ่๘ จบ 

  “ปฐวธีาต ุฯลฯ อาโปธาต ุ... เตโชธาต ุ... วาโยธาต ุ... อากาสธาต ุ... 

วญิญาณธาต”ุ ... 

สตูรที ่๙ จบ 

  “ราหลุ รปู ฯลฯ เวทนา ... สญัญา ... สงัขารทัง้หลาย ... วญิญาณเทีย่งหรอื 

ไมเ่ทีย่ง” 

  “ไมเ่ทีย่ง พระพทุธเจา้ขา้” ฯลฯ 

  “ราหลุ อรยิสาวกผูไ้ดส้ดบัเห็นอยูอ่ยา่งนี ้รูช้ดัวา่ ฯลฯ ไมม่กีจิอืน่เพือ่ความ 

เป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป” 

ขนัธสตูรที ่๑๐ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๒๙๙ } 



๓๐๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๗. ราหลุสงัยตุ] 

๒. ทตุยิวรรค ๑๑. อนุสยสตูร 

 

๑๑. อนสุยสตูร 

วา่ดว้ยอนสุยั 

  [๒๐๐] พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่... เขตกรงุสาวตัถ ี... 

  ครัง้นัน้ ทา่นพระราหลุเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวายอภวิาท 

แลว้น่ัง ณ ทีส่มควร ไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ 

  ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ เมือ่บคุคลรูเ้ห็นอยา่งไร อหังการ๑ มมังการ๒ และ 

มานานุสยั๓ จงึไมม่ใีนกายทีม่วีญิญาณครองนี ้และในสรรพนมิติภายนอก” 

  “ราหลุ รปูอยา่งใดอยา่งหนึง่ ทัง้ทีเ่ป็นอดตี อนาคต และปัจจบุัน เป็นไปภายใน 

หรอืภายนอก หยาบ หรอืละเอยีด เลว หรอืประณีต อยูไ่กล หรอือยูใ่กล ้รปู 

ทัง้หมดนัน้ อรยิสาวกเห็นดว้ยปัญญาอันชอบตามความเป็นจรงิอยา่งนี้วา่ ‘น่ันไมใ่ช ่

ของเรา เราไมเ่ป็นน่ัน น่ันไมใ่ชอ่ัตตาของเรา” 

  เวทนาอยา่งใดอยา่งหนึง่ ฯลฯ สญัญาอยา่งใดอยา่งหนึง่ ... สงัขารเหลา่ใด 

เหลา่หนึง่ ... 

  วญิญาณอยา่งใดอยา่งหนึง่ ทัง้ทีเ่ป็นอดตี อนาคต และปัจจบุัน เป็นไปภายใน 

หรอืภายนอก หยาบ หรอืละเอยีด เลว หรอืประณีต อยูไ่กล หรอือยูใ่กล ้วญิญาณ 

ทัง้หมดนัน้ อรยิสาวกเห็นดว้ยปัญญาอันชอบตามความเป็นจรงิอยา่งนี้วา่ ‘น่ันไมใ่ช ่

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ อหงัการ หมายถงึทฏิฐ ิ(ส .น.ิอ. ๒/๒๐๐/๒๓๗, องฺ.ตกิ.อ. ๒/๓๒/๑๑๓) 

๒ มมงัการ หมายถงึตัณหา (ส .น.ิอ. ๒/๒๐๐/๒๓๗, องฺ.ตกิ.อ. ๒/๓๒/๑๑๓) 

๓ มานานสุยั คอืกเิลสทีน่อนเนือ่งอยูใ่นสันดานของสัตว ์ม ี๗ อยา่ง คอื (๑) กามราคะ ความก าหนัดในกาม 

   (๒) ปฏฆิะ ความหงุดหงดิขัดเคอืง (๓) ทฏิฐ ิความเห็นผดิ (๔) วจิกิจิฉา ความลังเลสงสัย (๕) มานะ 

   ความถอืตัว (๖) ภวราคะ ความก าหนัดในภพ (๗) อวชิชา ความไมรู่จ้รงิ (ท.ีปา. ๑๑/๓๓๒/๒๒๓, ส .สฬา. 

   (แปล) ๑๘/๖๙/๕๙, ส .น.ิอ. ๒/๒๐๐/๒๓๗) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๓๐๐ } 



๓๐๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๗. ราหลุสงัยตุ] 

๒. ทตุยิวรรค ๑๒. อปคตสตูร 

ของเรา เราไมเ่ป็นน่ัน น่ันไมใ่ชอ่ัตตาของเรา” 

  ราหลุ เมือ่บคุคลรูเ้ห็นอยา่งนี ้อหังการ มมังการและมานานุสยั จงึไมม่ใีนกาย 

ทีม่วีญิญาณครองนี ้และในสรรพนมิติภายนอก” 

อนสุยสตูรที ่๑๑ จบ 

 

๑๒. อปคตสูตร 

วา่ดว้ยปราศจากอหงัการ มมงัการและมานะ 

  [๒๐๑] พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่... เขตกรงุสาวตัถ ี... 

  ครัง้นัน้ ทา่นพระราหลุเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวายอภวิาท 

แลว้น่ัง ณ ทีส่มควร ไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ เมือ่บคุคลรูเ้ห็นอยา่งไร ใจจงึปราศจากอหังการ มมังการ 

และมานะ ในกายทีม่วีญิญาณครองนี ้และในสรรพนมิติภายนอก กา้วลว่งสว่นแหง่ 

มานะ สงบระงับ หลดุพน้ดแีลว้” 

  “ราหลุ รปูอยา่งใดอยา่งหนึง่ทัง้ทีเ่ป็นอดตี อนาคต และปัจจบุัน เป็นไปภายใน 

หรอืภายนอก หยาบ หรอืละเอยีด เลว หรอืประณีต อยูไ่กล หรอือยูใ่กล ้รปู 

ทัง้หมดนัน้ อรยิสาวกเห็นดว้ยปัญญาอันชอบตามความเป็นจรงิอยา่งนี้วา่ ‘น่ันไมใ่ช ่

ของเรา เราไมเ่ป็นน่ัน น่ันไมใ่ชอ่ัตตาของเรา” เป็นผูห้ลดุพน้เพราะไมย่ดึมั่นถอืมั่น 

  เวทนาอยา่งใดอยา่งหนึง่ ฯลฯ สญัญาอยา่งใดอยา่งหนึง่ ... สงัขารเหลา่ใด 

เหลา่หนึง่ ... วญิญาณอยา่งใดอยา่งหนึง่ทัง้ทีเ่ป็นอดตี อนาคต และปัจจุบัน เป็นไป 

ภายใน หรอืภายนอก หยาบ หรอืละเอยีด เลว หรอืประณีต อยูไ่กล หรอือยูใ่กล ้

วญิญาณทัง้หมดนัน้ อรยิสาวกเห็นดว้ยปัญญาอันชอบตามความเป็นจรงิอยา่งนีว้า่ 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๓๐๑ } 



๓๐๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๗. ราหลุสงัยตุ] 

๒. ทตุยิวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

‘น่ันไมใ่ชข่องเรา เราไมเ่ป็นน่ัน น่ันไมใ่ชอ่ัตตาของเรา’ เป็นผูห้ลดุพน้เพราะไม ่

ยดึมั่นถอืมั่น 

  ราหลุ เมือ่บคุคลรูเ้ห็นอยา่งนี ้ใจจงึปราศจากอหังการ มมังการ และมานะ 

ในกายทีม่วีญิญาณครองนี ้และในสรรพนมิติภายนอก กา้วลว่งสว่นแหง่มานะ 

สงบระงับ หลดุพน้ดแีลว้” 

อปคตสตูรที ่๑๒ จบ 

ทตุยิวรรค จบ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

     ๑. จักขสุตูร    ๒. รปูสตูร 

     ๓. วญิญาณสตูร   ๔. สมัผัสสสตูร 

     ๕. เวทนาสตูร   ๖. สญัญาสตูร 

     ๗. สญัเจตนาสตูร   ๘. ตัณหาสตูร 

     ๙. ธาตสุตูร    ๑๐. ขนัธสตูร 

     ๑๑. อนุสยสตูร   ๑๒. อปคตสตูร 

ราหลุสงัยตุ จบบรบิรูณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๓๐๒ } 



๓๐๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๘. ลักขณสงัยตุ] 

๑. ปฐมวรรค ๑. อัฏฐสิตูร 

 

๘. ลกัขณสงัยตุ 

๑. ปฐมวรรค 

หมวดที ่๑ 

 

๑. อฏัฐสิตูร 

วา่ดว้ยเปรตมแีตโ่ครงกระดกู๑ 

  [๒๐๒] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเวฬวุนั สถานทีใ่หเ้หยือ่กระแต 

เขตกรงุราชคฤห ์สมัยนัน้ ทา่นพระลักขณะกับทา่นพระมหาโมคคัลลานะพักอยูบ่น 

ภเูขาคชิฌกฏู ครัน้เวลาเชา้ พระมหาโมคคัลลานะครองอันตรวาสกถอืบาตรและจวีร 

เขา้ไปหาทา่นพระลักขณะถงึทีอ่ยู ่เชญิชวนวา่ ‘ทา่นพระลักขณะมาเถดิ พวกเราจะ 

เขา้ไปบณิฑบาตในกรงุราชคฤหด์ว้ยกัน’ ทา่นพระลกัขณะรับค าแลว้ 

  ขณะทีท่า่นพระมหาโมคคลัลานะก าลังลงจากภเูขาคชิฌกฏูถงึสถานทีแ่หง่หนึง่ 

ไดแ้สดงอาการแยม้ 

  ล าดับนัน้ ทา่นพระลักขณะถามทา่นพระมหาโมคคัลลานะวา่ ‘ท่านโมคคัลลานะ 

อะไรเป็นเหต ุเป็นปัจจัยใหท้า่นแสดงอาการแยม้’ 

  “ทา่นลักขณะ ยังไมถ่งึเวลาตอบปัญหานี ้เมือ่เขา้เฝ้าพระผูม้พีระภาคจงึถาม 

ปัญหานีเ้ถดิ” 

  ครัง้นัน้ ทา่นพระลักขณะและทา่นพระมหาโมคคัลลานะ เทีย่วบณิฑบาตใน 

กรงุราชคฤห ์กลับจากบณิฑบาต หลังจากฉันภัตตาหารเสร็จ จงึเขา้ไปเฝ้าพระผูม้ ี

พระภาคถงึทีป่ระทับ ถวายอภวิาทแลว้น่ัง ณ ทีส่มควร ครัน้แลว้ทา่นพระลักขณะ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ ว.ิมหา. (แปล) ๑/๒๒๘/๒๒๐-๒๒๒ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๓๐๓ } 



๓๐๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๘. ลักขณสงัยตุ] 

๑. ปฐมวรรค ๒. เปสสิตูร 

ไดก้ลา่วกับทา่นพระมหาโมคคัลลานะวา่ “ทา่นมหาโมคคัลลานะ เมือ่ทา่นลงจาก 

ภเูขาคชิฌกฏู ในกรงุราชคฤหน์ีถ้งึสถานทีแ่หง่หนึง่ไดแ้สดงอาการแยม้ อะไรเป็นเหตุ 

เป็นปัจจัยใหท้า่นแสดงอาการแยม้” 

  “ทา่นผูม้อีาย ุเมือ่กระผมลงจากภเูขาคชิฌกฏู ไดเ้ห็นอัฏฐสิงัขลกิเปรต (เปรต 

มแีตโ่ครงกระดกู) ลอยขึน้สูก่ลางอากาศ ฝงูแรง้ นกกา นกเหยีย่วพากันโฉบอยูข่วกัไขว ่

จกิทึง้ยือ้แยง่เนือ้ทีต่ดิอยูต่ามระหวา่งซีโ่ครงสะบัดไปมาจนมันรอ้งครวญคราง กระผม 

มคีวามรูส้กึวา่ ‘อัศจรรยจ์รงิหนอ ไมเ่คยปรากฏ ทีม่สีตัวเ์ชน่นี ้มยีักษ์เชน่นี ้มกีาร 

ไดอ้ัตภาพเชน่นีอ้ยู”่ 

  ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาคไดรั้บสัง่เรยีกภกิษุทัง้หลายมาตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย 

สาวกทัง้หลายทีม่จัีกษุมญีาณก็ยังมอียู ่เพราะสาวกทีรู่ท้ีเ่ห็นนีเ้ป็นพยานได ้เมือ่กอ่น 

เราก็ไดเ้ห็นอัฏฐสิงัขลกิเปรตนัน้ แตไ่มพ่ยากรณ์ เพราะการพยากรณ์๑นัน้ จะไมเ่ป็น 

ประโยชนเ์กือ้กลู ซ ้าจะเป็นทกุขย์าวนาน แกผู่ท้ีไ่มเ่ชือ่เรา 

  ภกิษุทัง้หลาย เปรตนัน้เคยเป็นคนฆา่โคในกรงุราชคฤห ์เพราะผลกรรมนัน้ 

จงึตกนรกหมกไหมอ้ยูห่ลายปี หลายรอ้ยปี หลายพันปี หลายแสนปีแลว้ไดม้อีัตภาพ 

เชน่นี ้เพราะเศษกรรมนัน้ทีย่ังเหลอื” 

[พระสตูรทกุสตูรทีล่ะไวม้คีวามเต็มเหมอืนสตูรนี]้ 

อฏัฐสิตูรที ่๑ จบ 

 

๒. เปสสิตูร 

วา่ดว้ยเปรตมแีตร่า่งชิน้เนือ้๒ 

  [๒๐๓] “ทา่น เมือ่กระผมลงจากภเูขาคชิฌกฏู ไดเ้ห็นมังสเปสเิปรต(เปรต 

มแีตร่า่งชิน้เนือ้)ลอยขึน้สูก่ลางอากาศ ฝงูแรง้ นกกา นกเหยีย่วพากันโฉบอยูข่วกัไขว ่

จกิทึง้ยือ้แยง่เปรตนัน้สะบดัไปมาจนมันรอ้งครวญคราง ฯลฯ 

  ภกิษุทัง้หลาย เปรตนัน้เคยเป็นคนฆา่โคในกรงุราชคฤห”์ ฯลฯ 

เปสสิตูรที ่๒ จบ 

 
เชงิอรรถ : 

๑ พยากรณ ์หมายถงึเปิดเผยสูส่าธารณชน 

๒ ดเูทยีบ ว.ิมหา. (แปล) ๑/๒๒๙/๒๒๒-๒๒๓ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๓๐๔ } 



๓๐๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๘. ลักขณสงัยตุ] 

๑. ปฐมวรรค ๕. อสโิลมสตูร 

 

๓. ปิณฑสตูร 

วา่ดว้ยเปรตรา่งกอ้นเนือ้๑ 

  [๒๐๔] “ทา่น เมือ่กระผมลงจากภเูขาคชิฌกฏู ไดเ้ห็นมังสปิณฑเปรต 

(เปรต รา่งกอ้นเนือ้) ลอยขึน้สูก่ลางอากาศ ฝงูแรง้ นกกา นกเหยีย่วพากันโฉบอยูข่วกัไขว ่

จกิทึง้ยือ้แยง่เปรตนัน้สะบดัไปมาจนมันรอ้งครวญคราง ฯลฯ 

  ภกิษุทัง้หลาย เปรตนัน้เคยเป็นคนฆา่นกในกรงุราชคฤห”์ ฯลฯ 

ปิณฑสตูรที ่๓ จบ 

 

๔. นจิฉวสิตูร 

วา่ดว้ยเปรตรา่งไมม่ผีวิหนงัเพศชาย๒ 

  [๒๐๕] “ทา่น เมือ่กระผมลงจากภเูขาคชิฌกฏู ไดเ้ห็นนจิฉวเิปรต(เปรตรา่ง 

ไมม่ผีวิหนัง)เพศชาย ลอยขึน้สูก่ลางอากาศ ฝงูแรง้ นกกา นกเหยีย่วพากันโฉบอยู ่

ขวกัไขวจ่กิทึง้ยือ้แยง่เปรตนัน้สะบัดไปมาจนมันรอ้งครวญคราง ฯลฯ 

  ภกิษุทัง้หลาย เปรตนัน้เคยเป็นคนฆา่แกะในกรงุราชคฤห”์ ฯลฯ 

นจิฉวสิตูรที ่๔ จบ 

 

๕. อสโิลมสตูร 

วา่ดว้ยเปรตรา่งมขีนเป็นดาบเพศชาย๓ 

  [๒๐๖] “ทา่น เมือ่กระผมลงจากภเูขาคชิฌกฏู ไดเ้ห็นอสโิลมเปรต(เปรตรา่ง 

มขีนเป็นดาบ)เพศชาย ลอยขึน้สูก่ลางอากาศ (ขน)ดาบเหลา่นัน้ของมันหลดุลอยขึน้ไป 

แลว้กลับตกลงทีร่า่งของมันเองจนมันรอ้งครวญคราง ฯลฯ 

  ภกิษุทัง้หลาย เปรตนัน้เคยเป็นคนฆา่หมใูนกรงุราชคฤห”์ ฯลฯ 

อสโิลมสตูรที ่๕ จบ 

 
เชงิอรรถ : 

๑-๒-๓ ดเูทยีบ ว.ิมหา.(แปล) ๑/๒๒๙/๒๒๓-๒๒๖ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๓๐๕ } 



๓๐๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๘. ลักขณสงัยตุ] 

๑. ปฐมวรรค ๘. สจูโิลมสตูร 

 

๖. สตัตสิตูร 

วา่ดว้ยเปรตรา่งมขีนเป็นหอกเพศชาย๑ 

  [๒๐๗] “ทา่น เมือ่กระผมลงจากภเูขาคชิฌกฏู ไดเ้ห็นสตัตโิลมเปรต(เปรตม ี

ขนเป็นหอก)เพศชาย ลอยขึน้สูก่ลางอากาศ (ขน)หอกเหลา่นัน้ของมันหลดุลอยขึน้ 

ไปแลว้กลับตกลงมาทีร่า่งของมันเองจนมันรอ้งครวญคราง ฯลฯ 

  ภกิษุทัง้หลาย เปรตนัน้เคยเป็นพรานลา่เนือ้ในกรงุราชคฤห”์ ฯลฯ 

สตัตสิตูรที ่๖ จบ 

 

๗. อสุโุลมสตูร 

วา่ดว้ยเปรตรา่งมขีนเป็นลกูศรเพศชาย๒ 

  [๒๐๘] “ทา่น เมือ่กระผมลงจากภเูขาคชิฌกฏู ไดเ้ห็นอสุโุลมเปรต(เปรตรา่ง 

มขีนเป็นลกูศร)เพศชาย ลอยขึน้สูก่ลางอากาศ (ขน)ลกูศรเหลา่นัน้ของมันหลดุลอย 

ขึน้ไปแลว้กลับตกลงมาทีร่า่งของมันเองจนมันรอ้งครวญคราง ฯลฯ 

  ภกิษุทัง้หลาย เปรตนัน้เคยเป็นเพชฌฆาตในกรงุราชคฤห”์ ฯลฯ 

อสุโุลมสตูรที ่๗ จบ 

 

๘. สจูโิลมสตูร 

วา่ดว้ยเปรตมรีา่งถกูเข็มทิม่แทงเพศชาย๓ 

  [๒๐๙] “ทา่น เมือ่กระผมลงจากภเูขาคชิฌกฏู ไดเ้ห็นสจูโิลมเปรต(เปรตรา่ง 

มขีนเป็นเข็ม)เพศชาย ลอยขึน้สูก่ลางอากาศ (ขน)เข็มเหลา่นัน้ของมันหลดุลอยขึน้ 

ไปแลว้กลับตกลงมาทีร่า่งของมันเองจนมันรอ้งครวญคราง ฯลฯ 

  ภกิษุทัง้หลาย เปรตนัน้เคยเป็นนายสารถใีนกรงุราชคฤห”์ ฯลฯ 

สจูโิลมสตูรที ่๘ จบ 

 
เชงิอรรถ : 

๑-๒-๓ ดเูทยีบ ว.ิมหา. (แปล) ๑/๒๒๙/๒๒๖-๒๓๐ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เล่ม : ๑๖ หนา้ :๓๐๖ } 



๓๐๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๘. ลักขณสงัยตุ] 

๑. ปฐมวรรค ๑๐. กมุภัณฑสตูร 

 

๙. ทตุยิสจูโิลมสูตร 

วา่ดว้ยเปรตมรีา่งถกูเข็มทิม่แทงเพศชาย สตูรที ่๒๑ 

  [๒๑๐] “ทา่น เมือ่กระผมลงจากภเูขาคชิฌกฏู ไดเ้ห็นสจูเิปรต(เปรตรา่งถกู 

เข็มทิม่แทง)เพศชาย ลอยขึน้สูก่ลางอากาศ เข็มเหลา่นัน้แทงเขา้ไปในศรีษะของมันทะล ุ

ออกทางปาก แทงเขา้ไปในปากทะลอุอกทางอก แทงเขา้ไปในอกทะลอุอกทางทอ้ง 

แทงเขา้ไปในทอ้งทะลอุอกทางขาออ่นทัง้ ๒ แทงเขา้ไปในขาออ่นทะลอุอกทางแขง้ 

ทัง้ ๒ แทงเขา้ไปในแขง้ทะลอุอกทางเทา้ทัง้ ๒ จนมันรอ้งครวญคราง ฯลฯ 

  ภกิษุทัง้หลาย เปรตนัน้เคยเป็นคนพดูสอ่เสยีดในกรงุราชคฤห”์ ฯลฯ 

ทตุยิสจูโิลมสตูรที ่๙ จบ 

 

๑๐. กมุภณัฑสตูร 

วา่ดว้ยเปรตมอีณัฑะโตเทา่หมอ้๒ 

  [๒๑๑] “ทา่น เมือ่กระผมลงจากภเูขาคชิฌกฏู ไดเ้ห็นกมุภัณฑเปรต(เปรต 

อัณฑะโตเทา่หมอ้)เพศชาย ลอยขึน้สูก่ลางอากาศ เมือ่เปรตนัน้เดนิไปก็ยกอณัฑะ 

เหลา่นัน้ขึน้พาดไวบ้นบา่ เมือ่น่ังก็น่ังทับอัณฑะเหลา่นัน้ ฝงูแรง้ นกกา นกเหยีย่ว 

พากันโฉบอยูข่วกัไขวจ่กิทึง้ยือ้แยง่เปรตนัน้สะบัดไปมาจนมันรอ้งครวญคราง ฯลฯ 

  ภกิษุทัง้หลาย เปรตนัน้เคยเป็นผูพ้พิากษาโกงชาวบา้นในกรงุราชคฤห”์ ฯลฯ 

กมุภณัฑสตูรที ่๑๐ จบ 

ปฐมวรรค จบ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

      ๑. อัฏฐสิตูร    ๒. เปสสิตูร 

      ๓. ปิณฑสตูร    ๔. นจิฉวสิตูร 

      ๕. อสโิลมสตูร   ๖. สตัตสิตูร 

      ๗. อสุโุลมสตูร   ๘. สจูโิลมสตูร 

      ๙. ทตุยิสจูโิลมสตูร   ๑๐. กมุภัณฑสตูร 

 
เชงิอรรถ : 
๑-๒ ดเูทยีบ ว.ิมหา. (แปล) ๑/๒๒๙/๒๓๐-๒๓๒ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๓๐๗ } 



๓๐๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๘. ลักขณสงัยตุ] 

๒. ทตุยิวรรค ๒. คถูขาทสตูร 

 

๒. ทตุยิวรรค 

หมวดที ่๒ 

 

๑. สสสีกสตูร 

วา่ดว้ยเปรตจมหลมุคถูทว่มศรีษะเพศชาย๑ 

  [๒๑๒] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเวฬวุนั สถานทีใ่หเ้หยือ่กระแต 

เขตกรงุราชคฤห ์“ทา่น เมือ่กระผมลงจากภเูขาคชิฌกฏู ไดเ้ห็นเปรตจมหลมุคถู 

จนทว่มศรีษะเพศชาย ฯลฯ 

  ภกิษุทัง้หลาย เปรตนัน้เคยเป็นชูก้ับภรรยาของผูอ้ืน่ในกรงุราชคฤห”์ ฯลฯ 

สสสีกสตูรที ่๑ จบ 

 

๒. คถูขาทสตูร 

วา่ดว้ยเปรตกนิคถูเพศชาย๒ 

  [๒๑๓] “ทา่น เมือ่กระผมลงจากภเูขาคชิฌกฏู ไดเ้ห็นเปรตผูจ้มหลมุคถู 

ทว่มศรีษะ ก าลังใชม้อืทัง้ ๒ กอบคถูกนิเพศชาย ฯลฯ 

  ภกิษุทัง้หลาย เปรตนัน้เคยเป็นพราหมณ์ในกรงุราชคฤห ์พราหมณ์นัน้นมินต ์

พระภกิษุสงฆใ์นพระศาสนาของพระกัสสปสมัมาสมัพทุธเจา้ใหฉั้นภัตตาหารแลว้ เทคถู 

ลงใสร่างจนเต็ม สัง่ใหค้นบอกเวลาอาหารวา่ ‘ขอทา่นผูเ้จรญิทัง้หลายจงฉันอาหาร 

และน าไปใหพ้อแกค่วามตอ้งการเถดิ” ฯลฯ 

คถูขาทสตูรที ่๒ จบ 

 

เชงิอรรถ : 

๑-๒ ดเูทยีบ ว.ิมหา. (แปล) ๑/๒๒๙/๒๓๒-๒๓๕ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๓๐๘ } 



๓๐๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๘. ลักขณสงัยตุ] 

๒. ทตุยิวรรค ๔. มังคลุติถสีตูร 

 

๓. นจิฉวติถสีตูร 

วา่ดว้ยเปรตรา่งไมม่ผีวิหนงัเพศหญงิ๑ 

  [๒๑๔] “ทา่น เมือ่กระผมลงจากภเูขาคชิฌกฏู ไดเ้ห็นนจิฉวเิปรตเพศหญงิ 

ลอยขึน้สูก่ลางอากาศ ฝงูแรง้ นกกา นกเหยีย่วพากันโฉบอยูข่วกัไขวจ่กิทึง้ยือ้แยง่ 

เปรตนัน้สะบัดไปมาจนมันรอ้งครวญคราง ฯลฯ 

  ภกิษุทัง้หลาย เปรตหญงิตนนัน้เคยประพฤตนิอกใจสามใีนกรงุราชคฤห”์ ฯลฯ 

นจิฉวติถสีตูรที ่๓ จบ 

 

๔. มงัคลุติถสีตูร 

วา่ดว้ยเปรตรปูรา่งนา่เกลยีดเพศหญงิ๒ 

  [๒๑๕] “ทา่น เมือ่กระผมลงจากภเูขาคชิฌกฏู ไดเ้ห็นมังคลุเิปรตกลิน่เหม็น 

เพศหญงิลอยขึน้สูก่ลางอากาศ ฝงูแรง้ นกกา นกเหยีย่วพากันโฉบอยูข่วกัไขวจ่กิทึง้ 

ยือ้แยง่เปรตนัน้สะบัดไปมาจนมันรอ้งครวญคราง ฯลฯ 

  ภกิษุทัง้หลาย เปรตหญงิตนนัน้เคยเป็นแมม่ดในกรงุราชคฤห”์ ฯลฯ 

มงัคลุติถสีตูรที ่๔ จบ 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑-๒ ดเูทยีบ ว.ิมหา. (แปล) ๑/๒๓๐/๒๓๕-๒๓๗ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๓๐๙ } 



๓๑๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๘. ลักขณสงัยตุ] 

๒. ทตุยิวรรค ๗. ปาปภกิขสุตูร 

 

๕. โอกลินิสีูตร 

วา่ดว้ยเปรตรา่งถกูไฟลวกเพศหญงิ๑ 

  [๒๑๖] “ทา่น เมือ่กระผมลงจากภเูขาคชิฌกฏู ไดเ้ห็นโอกลินิเีปรตเพศหญงิ 

ถกูถา่นเพลงิเผารอบตัวจนสกุเยิม้ หยาดน ้าไหลหยดลง ลอยขึน้สูก่ลางอากาศจน 

มันรอ้งครวญคราง ฯลฯ 

  ภกิษุทัง้หลาย เปรตหญงิตนนัน้เคยเป็นพระอัครมเหสขีองพระเจา้กาลงิคะ นางขีห้งึ 

เอากระทะมถีา่นไฟคลอกหญงิรว่มสาม”ี ฯลฯ 

โอกลินิสีตูรที ่๕ จบ 

 

๖. อสสีกสตูร 

วา่ดว้ยเปรตศรีษะขาด๒ 

  [๒๑๗] “ทา่น เมือ่กระผมลงจากภเูขาคชิฌกฏู ไดเ้ห็นอสสีกพันธเปรตลอย 

ขึน้สูก่ลางอากาศ ตาและปากของมันอยูท่ีอ่ก ฝงูแรง้ นกกา นกเหยีย่วพากันโฉบอยู ่

ขวกัไขวจ่กิทึง้ยือ้แยง่เปรตนัน้สะบัดไปมาจนมันรอ้งครวญคราง ฯลฯ 

  ภกิษุทัง้หลาย เปรตนัน้เคยเป็นเพชฌฆาตฆา่โจรชือ่หารกิะในกรงุราชคฤห”์ ฯลฯ 

อสสีกสตูรที ่๖ จบ 

 

๗. ปาปภกิขสุตูร 

วา่ดว้ยเปรตมรีปูเป็นภกิษุช ัว่๓ 

  [๒๑๘] “ทา่น เมือ่กระผมลงจากภเูขาคชิฌกฏู ไดเ้ห็นภกิษุเปรตลอยขึน้สู ่

กลางอากาศ สงัฆาฏ ิบาตร ประคตเอว และรา่งกายของมัน ถกูไฟตดิลกุโชนจนมัน 

รอ้งครวญคราง ฯลฯ 

  ภกิษุทัง้หลาย เปรตนัน้เคยเป็นภกิษุชัว่ในพระศาสนาของพระกัสสปสมัมา- 

สมัพทุธเจา้” ฯลฯ 

ปาปภกิขสุตูรที ่๗ จบ 

 
เชงิอรรถ : 
๑-๓ ดเูทยีบ ว.ิมหา. (แปล) ๑/๒๓๐/๒๓๗-๒๔๐ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๓๑๐ } 



๓๑๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๘. ลักขณสงัยตุ] 

๒. ทตุยิวรรค ๑๐. ปาปสามเณรสตูร 

 

๘. ปาปภกิขนุสีตูร 

วา่ดว้ยเปรตมรีปูเป็นภกิษุณีช ัว่๑ 

  [๒๑๙] “ไดเ้ห็นภกิษุณีเปรตลอยขึน้สูก่ลางอากาศ สงัฆาฏขิองมันถกูไฟตดิ 

ลกุโชน” ฯลฯ 

ปาปภกิขนุสีตูรที ่๘ จบ 

 

๙. ปาปสกิขมานาสตูร 

วา่ดว้ยเปรตมรีปูเป็นสกิขมานาช ัว่๒ 

  [๒๒๐] “ไดเ้ห็นสกิขมานาเปรตลอยขึน้สูก่ลางอากาศ สงัฆาฏขิองมันถกูไฟตดิ 

ลกุโชน จนมันรอ้งครวญคราง ฯลฯ 

  ภกิษุทัง้หลาย เปรตนัน้เคยเป็นสกิขมานาชัว่” ฯลฯ 

ปาปสกิขมานาสตูรที ่๙ จบ 

 

๑๐. ปาปสามเณรสตูร 

วา่ดว้ยเปรตมรีปูเป็นสามเณรช ัว่๓ 

  [๒๒๑] “ไดเ้ห็นสามเณรเปรตลอยขึน้สูก่ลางอากาศ สงัฆาฏขิองมันถกูไฟตดิ 

ลกุโชน จนมันรอ้งครวญคราง ฯลฯ 

  ภกิษุทัง้หลาย เปรตนัน้เคยเป็นสามเณรชัว่” ฯลฯ 

ปาปสามเณรสตูรที ่๑๐ จบ 

 

เชงิอรรถ : 

๑-๓ ดเูทยีบ ว.ิมหา. (แปล) ๑/๒๓๐/๒๔๑-๒๔๔ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๓๑๑ } 



๓๑๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๘. ลักขณสงัยตุ] 

๒. ทตุยิวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

 

๑๑. ปาปสามเณรสีตูร 

วา่ดว้ยเปรตมรีปูเป็นสามเณรชี ัว่๑ 

  [๒๒๒] “ทา่น เมือ่กระผมลงมาจากภเูขาคชิฌกฏู ไดเ้ห็นสามเณรเีปรตลอย 

ขึน้สูก่ลางอากาศ สงัฆาฏ ิบาตร ประคตเอว และรา่งกายของมัน ถกูไฟตดิลกุโชนจน 

มันรอ้งครวญคราง กระผมมคีวามรูส้กึวา่ ‘น่าอัศจรรยจ์รงิ ไมเ่คยปรากฏ ทีม่สีตัว ์

เชน่นี ้มยีักษ์เชน่นี ้มกีารไดอ้ัตภาพเชน่นีอ้ยู’่ ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาคไดรั้บสัง่ 

เรยีกภกิษุทัง้หลายมาตรัสวา่ ‘ภกิษุทัง้หลาย สาวกทัง้หลายทีม่จัีกษุมญีาณก็ยัง 

มอียู ่เพราะสาวกทีรู่ท้ีเ่ห็นนีเ้ป็นพยานได ้เมือ่กอ่นเราก็เห็นสามเณรเีปรตนัน้ แตไ่ม ่

พยากรณ์ เพราะการพยากรณ์นัน้ จะไมเ่ป็นประโยชนเ์กือ้กลู ซ ้าจะเป็นทกุขย์าวนาน 

แกผู่ท้ีไ่มเ่ชือ่เรา 

  ภกิษุทัง้หลาย เปรตนัน้เคยเป็นสามเณรชีัว่ในพระศาสนาของพระกัสสปสมัมา- 

สมัพทุธเจา้ เพราะผลกรรมนัน้ สามเณรนัีน้จงึตกนรกหมกไหมอ้ยูห่ลายปี หลาย 

รอ้ยปี หลายพันปี หลายแสนปีแลว้ ไดรั้บอัตภาพเชน่นี ้เพราะเศษกรรมนัน้ 

ทีย่ังเหลอื” 

ปาปสามเณรสีตูรที ่๑๑ จบ 

ทตุยิวรรค จบ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

     ๑. สสสีกสตูร    ๒. คถูขาทสตูร 

     ๓. นจิฉวติถสีตูร   ๔. มังคลุติถสีตูร 

     ๕. โอกลินิสีตูร   ๖. อสสีกสตูร 

     ๗. ปาปภกิขสุตูร   ๘. ปาปภกิขนุสีตูร 

     ๙. ปาปสกิขมานาสตูร  ๑๐. ปาปสามเณรสตูร 

     ๑๑. ปาปสามเณรสีตูร 

ลกัขณสงัยตุ จบบรบิรูณ์ 

 
เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ ว.ิมหา. (แปล) ๑/๒๓๐/๒๔๔-๒๔๕ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๓๑๒ } 



๓๑๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๙.โอปัมมสงัยตุ] 

๑.กฏูสตูร ๒. นขสขิสตูร 

 

๙. โอปมัมสงัยตุ 

๑. กฏูสตูร 

วา่ดว้ยเรอืนยอด 

  [๒๒๓] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อารามของอนาถ 

บณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีณ ทีนั่น้ พระผูม้พีระภาค ... 

  “ภกิษุทัง้หลาย กลอนเรอืนยอดอยา่งใดอยา่งหนึง่ กลอนเรอืนยอดเหลา่นัน้ 

ทัง้หมดไปรวมทีย่อด เมือ่รือ้ยอดเรอืน กลอนเหลา่นัน้ทัง้หมดยอ่มถงึการรือ้ดว้ย 

ฉันใด 

  อกศุลธรรมเหลา่ใดเหลา่หนึง่ อกศุลธรรมเหลา่นัน้ทัง้หมด ลว้นมอีวชิชา 

เป็นมลู มอีวชิชาเป็นแหลง่รวม เมือ่อวชิชาถกูถอน อกศุลธรรมเหลา่นัน้ทัง้หมด 

ยอ่มถงึการเพกิถอน ฉันนัน้ 

  ภกิษุทัง้หลาย เพราะเหตนัุน้ เธอทัง้หลายพงึศกึษาอยา่งนีว้า่ ‘เราทัง้หลาย 

จักเป็นผูไ้มป่ระมาทอยู’่ เธอทัง้หลายพงึศกึษาอยา่งนี”้ 

กฏูสตูรที ่๑ จบ 

 

๒. นขสขิสูตร 

วา่ดว้ยฝุ่ นตดิปลายเล็บ 

  [๒๒๔] พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่... เขตกรงุสาวตัถ ี

  ครัง้นัน้ พระผูม้พีระภาคทรงใชป้ลายพระนขาชอ้นฝุ่ นขึน้มาเล็กนอ้ยแลว้รับสัง่ 

เรยีกภกิษุทัง้หลายมาตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายจะเขา้ใจความขอ้นัน้วา่ 

อยา่งไร คอื ฝุ่ นเล็กนอ้ยทีเ่ราใชป้ลายเล็บชอ้นขึน้มานี ้กับมหาปฐพนีี ้อยา่งไหน 

มากกวา่กัน” 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ มหาปฐพนีีนั้น้แหละมมีากกวา่ ฝุ่ นเล็กนอ้ยทีพ่ระองค ์

ทรงใชป้ลายพระนขาชอ้นขึน้มานีม้ปีระมาณนอ้ย เมือ่เทยีบกับมหาปฐพแีลว้ ฝุ่ นที ่

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๓๑๓ } 



๓๑๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๙. โอปัมมสงัยตุ] 

๓. กลุสตูร 

พระองคท์รงใชป้ลายพระนขาชอ้นขึน้มามเีพยีงเล็กนอ้ย นับไมไ่ด ้เทยีบเคยีงกันไมไ่ด ้ 

ไมถ่งึสว่นเสีย้ว” 

  “เหลา่สตัวท์ีก่ลับมาเกดิในหมูม่นุษยม์นีอ้ย เหลา่สตัวท์ีไ่ปเกดิในก าเนดิอืน่นอกจาก 

มนุษยม์มีากกวา่ ก็ฉันนัน้ 

  ภกิษุทัง้หลาย เพราะเหตนัุน้ เธอทัง้หลายพงึศกึษาอยา่งนีว้า่ ‘เราทัง้หลาย 

จักเป็นผูไ้มป่ระมาทอยู’่ เธอทัง้หลายพงึศกึษาอยา่งนี”้ 

นขสขิสตูรที ่๒ จบ 

 

๓. กลุสตูร 

วา่ดว้ยตระกลู 

  [๒๒๕] พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่... เขตกรงุสาวตัถ ีณ ทีนั่น้ พระผูม้ ี

พระภาค ... 

  “ภกิษุทัง้หลาย ตระกลูเหลา่ใดเหลา่หนึง่มสีตรมีาก มบีรุษุนอ้ย ตระกลู 

เหลา่นัน้ยอ่มถกูพวกโจรผูใ้ชห้มอ้เป็นเครือ่งมอืปลน้ไดง้า่ย ฉันใด เมตตาเจโตวมิตุติ๑ 

ทีภ่กิษุรปูใดรปูหนึง่ไมเ่จรญิแลว้ ไมท่ าใหม้ากแลว้ ภกิษุรปูนัน้ยอ่มถกูพวกอมนุษย ์

ก าจัดไดง้า่ย ฉันนัน้ 

  ตระกลูเหลา่ใดเหลา่หนึง่มสีตรนีอ้ย มบีรุษุมาก ตระกลูเหลา่นัน้ยอ่มถกูพวก 

โจรผูใ้ชห้มอ้เป็นเครือ่งมอืปลน้ไดย้าก ฉันใด เมตตาเจโตวมิตุตทิีภ่กิษุรปูใดรปูหนึง่ 

เจรญิแลว้ ท าใหม้ากแลว้ ภกิษุรปูนัน้ยอ่มถกูพวกอมนุษยก์ าจัดไดย้าก ฉันนัน้ 

  ภกิษุทัง้หลาย เพราะเหตนัุน้ เธอทัง้หลายพงึศกึษาอยา่งนีว้า่ ‘เราทัง้หลาย 

จักเจรญิเมตตาเจโตวมิตุต ิจักท าใหม้าก ท าใหเ้ป็นดจุยาน ท าใหเ้ป็นทีต่ัง้ ท าให ้

ตัง้มั่น สัง่สม ปรารภด’ี เธอทัง้หลายพงึศกึษาอยา่งนี”้ 

กลุสตูรที ่๓ จบ 

 
เชงิอรรถ : 

๑ เมตตาเจโตวมิตุต ิหมายถงึเมตตาทีเ่กดิจากตตยิฌานและจตตุถฌาน พน้จากปัจจนกีธรรม (ธรรมทีเ่ป็น 

   ขา้ศกึ) กลา่วคอืนวิรณ์ ๕ ประการ ไดแ้ก ่กามฉันทะ พยาบาท ถนีมทิธะ อทุธัจจกกุกจุจะ และวจิกิจิฉา 

   (องฺ.เอกก.อ. ๑/๑๗/๔๒, องฺ.ฉกฺก.อ. ๓/๑๓/๑๐๔, และด ูองฺ.ฉกฺก. (แปล) ๒๒/๑๓/๔๒๙) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๓๑๔ } 



๓๑๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๙. โอปัมมสงัยตุ] 

๕. สตัตสิตูร 

 

๔. โอกขาสตูร 

วา่ดว้ยการใหท้าน 

  [๒๒๖] พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่... เขตกรงุสาวตัถ ี... 

  “ภกิษุทัง้หลาย บคุคลใดพงึใหท้านประมาณ ๑๐๐ หมอ้ใหญใ่นเวลาเชา้ 

บคุคลใดพงึใหท้านประมาณ ๑๐๐ หมอ้ใหญใ่นเวลาเทีย่ง บคุคลใดพงึใหท้าน 

ประมาณ ๑๐๐ หมอ้ใหญใ่นเวลาเย็น บคุคลใดพงึเจรญิเมตตาจติในเวลาเชา้อยา่งนอ้ย 

เพยีงขณะการหยดน ้านมโค๑ บคุคลใดพงึเจรญิเมตตาจติในเวลาเทีย่งอยา่งนอ้ยเพยีง 

ขณะการหยดน ้านมโค หรอืบคุคลใดพงึเจรญิเมตตาจติในเวลาเย็นอยา่งนอ้ยเพยีง 

ขณะการหยดน ้านมโค การเจรญิเมตตาจตินีม้ผีลมากกวา่ทานทีบ่คุคลใหแ้ลว้ ๓ ครัง้ 

ในวนัหนึง่นัน้ 

  ภกิษุทัง้หลาย เพราะเหตนัุน้ เธอทัง้หลายพงึศกึษาอยา่งนีว้า่ ‘เราทัง้หลายจัก 

เจรญิเมตตาเจโตวมิตุต ิจักท าใหม้าก ท าใหเ้ป็นดจุยาน ท าใหเ้ป็นทีต่ัง้ ท าใหต้ัง้มั่น 

สัง่สม ปรารภด’ี เธอทัง้หลายพงึศกึษาอยา่งนี”้ 

โอกขาสตูรที ่๔ จบ 

 

๕. สตัตสิตูร 

วา่ดว้ยหอก 

  [๒๒๗] พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่... เขตกรงุสาวตัถ ี... 

  “ภกิษุทัง้หลาย หอกทีม่ใีบคม ถา้บรุษุพงึมากลา่ววา่ ‘เราจักเอาฝ่ามอืหรอื 

ก ามอื งอ พับ มว้น หอกทีม่ใีบคม’ เธอทัง้หลายจะเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร 

บรุษุนัน้ผูส้ามารถจะเอาฝ่ามอืหรอืก ามอื งอ พับ มว้น หอกทีม่ใีบคมโนน้ไดห้รอื” 

  “เป็นไปไมไ่ด ้พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ขอ้นัน้เพราะเหตไุร”

 

เชงิอรรถ : 

๑ เพยีงขณะการหยดน า้นมโค ในทีน่ีห้มายถงึการรดีน ้านมโคครัง้เดยีว หรอืการใชน้ิว้มอื ๒ นิว้จับกอ้น 

   ของหอมแลว้สดูดมครัง้เดยีว (ส .น.ิอ. ๒/๒๒๖/๒๔๘) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๓๑๕ } 



๓๑๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๙. โอปัมมสงัยตุ] 

๖. ธนุคคหสตูร 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ เพราะวา่การทีจ่ะเอาฝ่ามอืหรอืก ามอื งอ พับ มว้น 

หอกทีม่ใีบคมโนน้ ท าไมไ่ดง้า่ย และบรุษุนัน้พงึไดรั้บความเหน็ดเหนือ่ยล าบากถา่ยเดยีว 

ฉันใด” 

  “ภกิษุทัง้หลาย เมตตาเจโตวมิตุตทิีภ่กิษุรปูใดรปูหนึง่เจรญิ ท าใหม้าก ท าให ้

เป็นดจุยาน ท าใหเ้ป็นทีต่ัง้ ท าใหต้ัง้มั่น สัง่สม ปรารภด ีถา้อมนุษยจ์ะพงึบันดาลจติ 

ของภกิษุนัน้ใหฟุ้้งซา่น อมนุษยนั์น้แหละพงึไดรั้บความเหน็ดเหนือ่ย ล าบาก ฉันนัน้ 

  ภกิษุทัง้หลาย เพราะเหตนัุน้ เธอทัง้หลายพงึศกึษาอยา่งนีว้า่ ‘เราทัง้หลายจัก 

เจรญิเมตตาเจโตวมิตุต ิจักท าใหม้าก ท าใหเ้ป็นดจุยาน ท าใหเ้ป็นทีต่ัง้ ท าใหต้ัง้มั่น 

สัง่สม ปรารภด’ี เธอทัง้หลายพงึศกึษาอยา่งนี”้ 

สตัตสิตูรที ่๕ จบ 

 

๖. ธนคุคหสตูร 

วา่ดว้ยการจบัลกูธน ู

  [๒๒๘] พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่... เขตกรุงสาวตัถ ี... 

  “ภกิษุทัง้หลาย เปรยีบเหมอืนนายขมังธนู ๔ คน ผูย้งิธนูแมน่ย าศกึษามาดแีลว้ 

ผูช้ านาญช า่ชองฝึกซอ้มมาดยีนือยูใ่นทศิทัง้ ๔ ถา้บรุษุพงึมากลา่ววา่ ‘เราจักจับ 

ลกูธนูทีน่ายขมังธนู ๔ คน ผูย้งิธนูแมน่ย าศกึษามาดแีลว้ ผูช้ านาญช า่ชองฝึกซอ้ม 

มาดยีงิมาจากทศิทัง้ ๔ ไมใ่หต้กถงึพืน้ดนิน ามา’ เธอทัง้หลายจะเขา้ใจความขอ้นัน้ 

วา่อยา่งไร ควรจะกลา่วไดไ้หมวา่ ‘บรุุษผูม้คีวามเร็ว ประกอบดว้ยความเร็วอยา่ง 

ยอดเยีย่ม” 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ เพยีงแตบ่รุษุจับลกูธนูทีน่ายขมังธนูคนเดยีวผูย้งิธนู 

แมน่ย าศกึษามาดแีลว้ ผูช้ านาญช า่ชองฝึกซอ้มมาดยีงิมา ไมใ่หต้กถงึพืน้ดนิ น ามา 

เทา่นัน้ ก็ควรกลา่วไดว้า่ ‘บรุษุผูม้คีวามเร็ว ประกอบดว้ยความเร็วอยา่งยอดเยีย่ม’ 

ไมจ่ าตอ้งกลา่วถงึนายขมังธนูทัง้ ๔ คนผูย้งิธนูแมน่ย าศกึษามาดแีลว้ ผูช้ านาญ 

ช า่ชองฝึกซอ้มมาดเีลย” 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๓๑๖ } 



๓๑๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๙. โอปัมมสงัยตุ] 

๗. อาณสิตูร 

  “เปรยีบเหมอืนความเร็วของดวงจันทรแ์ละดวงอาทติยเ์ร็วกวา่ความเร็วของ 

บรุษุนัน้ ความเร็วของเทวดาทีไ่ปขา้งหนา้ดวงจันทรแ์ละดวงอาทติยเ์ร็วกวา่ความเร็ว 

ของบรุษุและของดวงจันทรแ์ละดวงอาทติย ์ฉะนัน้ 

  เปรยีบเหมอืนอายสุงัขารสิน้ไปเร็วยิง่กวา่ความเร็วของบรุษุ ความเร็วของดวง 

จันทรแ์ละดวงอาทติย ์ความเร็วของเทวดาทีไ่ปขา้งหนา้ดวงจันทรแ์ละดวงอาทติย ์

เหลา่นัน้ ฉะนัน้ 

  ภกิษุทัง้หลาย เพราะเหตนัุน้ เธอทัง้หลายพงึศกึษาอยา่งนีว้า่ ‘เราทัง้หลาย 

จักเป็นผูไ้มป่ระมาทอยู’่ เธอทัง้หลายพงึศกึษาอยา่งนี”้ 

ธนคุคหสตูรที ่๖ จบ 

 

๗. อาณิสตูร 

วา่ดว้ยลิม่ 

  [๒๒๙] พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่... เขตกรงุสาวตัถ ี... 

  “ภกิษุทัง้หลาย เรือ่งเคยมมีาแลว้ ไดม้ตีะโพนชือ่อานกะของพวกกษัตรยิผ์ูม้ ี

พระนามวา่ทสารหะ เมือ่ตะโพนแตก พวกกษัตรยิท์สารหะไดต้อกลิม่อืน่ลงไป ตอ่มา 

ไมโ้ครงเกา่ของตะโพนชือ่อานกะก็หายไปเหลอืแตโ่ครงลิม่ ฉันใด 

  ภกิษุทัง้หลาย ในอนาคต เมือ่ผูอ้ ืน่กลา่วสตูรทีต่ถาคตกลา่วไวล้ ้าลกึ มเีนือ้ความ 

ลกึซึง้ เป็นโลกตุตรธรรม ประกอบดว้ยความวา่ง ภกิษุทัง้หลายจักไมต่ัง้ใจฟังใหด้ ี

ไมเ่งีย่หฟัูง ไมเ่ขา้ไปตัง้จติไวเ้พือ่รูท่ั้วถงึ และไมใ่หค้วามส าคัญธรรมวา่ ควรเรยีน 

ควรทอ่งจ าใหข้ ึน้ใจ ฉันนัน้ 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๓๑๗ } 



๓๑๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๙. โอปัมมสงัยตุ] 

๘. คลงิครสตูร 

  แตเ่มือ่ผูอ้ ืน่กลา่วสตูรทีท่า่นผูเ้ชีย่วชาญไดร้จนาไว ้เป็นบทกว ีมอีักษรวจิติร 

มพียัญชนะวจิติร อยูภ่ายนอก๑ เป็นสาวกภาษิต๒ ภกิษุเหลา่นัน้กลับตัง้ใจฟังดว้ยด ี

เงีย่หฟัูง เขา้ไปตัง้จติไวเ้พือ่รูท่ั้วถงึ และจักส าคัญธรรมวา่ ควรเรยีน ควรทอ่งจ า 

ใหข้ ึน้ใจ๓ ฉันใด แตเ่มือ่ผูอ้ ืน่กลา่วสตูรทีต่ถาคตกลา่วไวล้ ้าลกึ มเีนือ้ความลกึซึง้ 

เป็นโลกตุตรธรรม ประกอบดว้ยความวา่ง ก็จักอันตรธานไป ฉันนัน้ 

  ภกิษุทัง้หลาย เพราะเหตนัุน้ เธอทัง้หลายพงึศกึษาอยา่งนีว้า่ ‘เมือ่ผูอ้ ืน่ 

กลา่วสตูรทีต่ถาคตกลา่วไวล้ ้าลกึ มเีนือ้ความลกึซึง้ เป็นโลกตุตรธรรม ประกอบดว้ย 

ความวา่ง เราทัง้หลายจักตัง้ใจฟังดว้ยด ีเงีย่หฟัูง เขา้ไปตัง้จติไวเ้พือ่รูท่ั้วถงึ และให ้

ความส าคัญธรรมวา่ ควรเรยีน ควรทอ่งจ าใหข้ ึน้ใจ’ เธอทัง้หลายพงึศกึษาอยา่งนี”้ 

อาณิสตูรที ่๗ จบ 

 

๘. กลงิครสตูร 

วา่ดว้ยหมอนทอ่นไม ้

  [๒๓๐] สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ กฏูาคารศาลา ป่ามหาวนั 

เขตกรงุเวสาล ีณ ทีนั่น้ พระผูม้พีระภาคไดรั้บสัง่เรยีกภกิษุทัง้หลายมาตรัสวา่ “ภกิษุ 

ทัง้หลาย” ภกิษุเหลา่นัน้ทลูรับสนองพระด ารัสแลว้ พระผูม้พีระภาคจงึไดต้รัส 

เรือ่งนีว้า่ 

  “ภกิษุทัง้หลาย ในปัจจบุันพวกกษัตรยิล์จิฉวทีรงใชพ้ระเขนยไมห้นุนพระเศยีร 

และพระบาท เป็นผูไ้มป่ระมาท มคีวามเพยีรในการศกึษาศลิปะ พระเจา้อชาตศัตร ู

เวเทหบิตุร กษัตรยิแ์ควน้มคธ ไมท่รงไดช้อ่ง ไดโ้อกาสของกษัตรยิล์จิฉวเีหลา่นัน้ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ อยูภ่ายนอก หมายถงึภายนอกพระพทุธศาสนา (องฺ.ทกุ.อ. ๒/๔๘/๕๕) 

๒ สาวกภาษติ หมายถงึภาษิตอันเหลา่สาวกของเจา้ลัทธคินใดคนหนึง่ทีไ่มไ่ดช้ือ่วา่เป็นพระพทุธสาวกไดภ้าษิตไว ้

   (องฺ.ทกุ.อ. ๒/๔๘/๕๕, องฺ.ทกุ.ฏกีา ๒/๔๘/๕๓) 

๓ ดเูทยีบ องฺ.ทกุ. (แปล) ๒๐/๔๘/๙๑-๙๒ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๓๑๘ } 



๓๑๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๙. โอปัมมสงัยตุ] 

๙. นาคสตูร 

  แตใ่นอนาคตพวกกษัตรยิล์จิฉวจัีกเป็นกษัตรยิส์ขุมุาลชาต ิมฝ่ีาพระหัตถแ์ละ 

พระบาทออ่นนุ่ม บรรทมบนทีบ่รรทมมพีระเขนยหนาออ่นนุ่ม จนดวงอาทติยข์ ึน้ 

พระเจา้อชาตศตัร ูเวเทหบิตุร กษัตรยิแ์ควน้มคธจักทรงไดช้อ่ง ไดโ้อกาสของ 

กษัตรยิล์จิฉวเีหลา่นัน้ 

  ในปัจจบุัน ภกิษุทัง้หลายใชห้มอนไมห้นุนศรีษะและเทา้ เป็นผูไ้มป่ระมาท 

มคีวามเพยีรเครือ่งเผากเิลส ในการบ าเพ็ญเพยีรอยู ่มารผูม้บีาปจงึไมไ่ดช้อ่งไมไ่ด ้ 

โอกาสของภกิษุเหลา่นัน้ 

  แตใ่นอนาคต ภกิษุทัง้หลายจักเป็นสขุมุาลชาต ิมฝ่ีามอืและเทา้ออ่นนุ่ม 

นอนบนทีน่อนมหีมอนหนาออ่นนุ่ม จนดวงอาทติยข์ ึน้ มารผูม้บีาปจักไดช้อ่ง 

ไดโ้อกาสของเธอทัง้หลาย 

  ภกิษุทัง้หลาย เพราะเหตนัุน้ เธอทัง้หลายพงึศกึษาอยา่งนีว้า่ ‘เราทัง้หลาย 

จักใชห้มอนไมห้นุนศรีษะและเทา้ เป็นผูไ้มป่ระมาท มคีวามเพยีรเครือ่งเผากเิลส 

ในการบ าเพ็ญเพยีรอยู’่ เธอทัง้หลายพงึศกึษาอยา่งนี”้ 

กลงิครสตูรที ่๘ จบ 

 

๙. นาคสตูร 

วา่ดว้ยชา้ง 

  [๒๓๑] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อารามของอนาถบณิฑกิ- 

เศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้ ภกิษุนวกะรปูหนึง่เขา้ไปสูต่ระกลูเกนิเวลา ภกิษุ 

ทัง้หลายจงึกลา่วตักเตอืนเธอวา่ ‘ทา่นอยา่เขา้ไปสูต่ระกลูเกนิเวลาเลย’ เธอถกู 

ภกิษุทัง้หลายกลา่วตักเตอืน จงึกลา่วอยา่งนีว้า่ ‘ภกิษุผูเ้ป็นเถระเหลา่นีจั้กส าคัญตน 

วา่ ควรเขา้ไปสูต่ระกลู ท าไมเราจักเขา้ไปไมไ่ด”้ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๓๑๙ } 



๓๒๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๙. โอปัมมสงัยตุ] 

๙. นาคสตูร 

  ครัง้นัน้ ภกิษุทัง้หลายจ านวนมากเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวาย 

อภวิาทแลว้น่ัง ณ ทีส่มควร ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ภกิษุนวกะรปูหนึง่ในพระธรรมวนัิยนี ้เขา้ไปสูต่ระกลู 

เกนิเวลา เธอถกูภกิษุทัง้หลายกลา่วตักเตอืน จงึกลา่วอยา่งนีว้า่ ‘ภกิษุผูเ้ป็นเถระ 

เหลา่นีจั้กส าคัญตนวา่ ควรเขา้ไปสูต่ระกลู ท าไมเราจักเขา้ไปไมไ่ด”้ 

  “ภกิษุทัง้หลาย เรือ่งเคยมมีาแลว้ มสีระใหญท่ีช่ายป่าแหง่หนึง่ ชา้งทัง้หลาย 

อาศัยสระนัน้อยู ่ชา้งเหลา่นัน้ลงสูส่ระนัน้แลว้ ใชง้วงถอนเหงา้และรากบัวขึน้ ลา้งให ้

ดแีลว้ เคีย้วกนิเหงา้และรากบัวทีไ่มม่โีคลนตม อยา่งเอร็ดอรอ่ย การกระท าอยา่งนัน้ 

ยอ่มม(ีประโยชน)์ตอ่ผวิพรรณและก าลังของชา้งเหลา่นัน้ ชา้งเหลา่นัน้จงึไมถ่งึความ 

ตายหรอืทกุขป์างตายเพราะการกนินัน้ สว่นลกูชา้งเล็ก ๆ ท าตามชา้งใหญเ่หลา่นัน้ 

เหมอืนกัน พวกมันลงสูส่ระนัน้แลว้ ใชง้วงถอนเหงา้และรากบัวขึน้ (แต)่ไมล่า้งใหด้ ี

ไมเ่คีย้วใหล้ะเอยีด กลนืทัง้โคลนตม การกระท าอยา่งนัน้ยอ่มไมม่(ีประโยชน)์ ตอ่ 

ผวิพรรณและก าลังของลกูชา้งเหลา่นัน้ ลกูชา้งเหลา่นัน้จงึถงึความตายหรอืทกุข ์

ปางตาย เพราะการกนินัน้ 

  ภกิษุผูเ้ป็นเถระในธรรมวนัิยนีก็้เหมอืนกัน เวลาเชา้ครองอันตรวาสกถอืบาตร 

และจวีรเขา้ไปบณิฑบาตยังบา้นหรอืนคิม กลา่วธรรมในทีนั่น้ คฤหัสถทั์ง้หลายผู ้

เลือ่มใส ท าอาการของผูเ้สือ่มใสแกเ่ธอทัง้หลาย เธอทัง้หลายไมก่ าหนัด ไมห่มกมุน่ 

ไมพั่วพัน มปีกตเิห็นโทษ มปัีญญาเครือ่งสลัดออก บรโิภคลาภนัน้ การกระท าอยา่งนัน้ 

ยอ่มม(ีประโยชน)์ตอ่ผวิพรรณและก าลังของภกิษุผูเ้ป็นเถระเหลา่นัน้ เธอทัง้หลาย 

จงึไมถ่งึความตายหรอืทกุขป์างตายเพราะการบรโิภคนัน้ สว่นภกิษุทัง้หลายผูท้ า 

ตามภกิษุผูเ้ป็นเถระเหลา่นัน้เหมอืนกัน เวลาเชา้ครองอันตรวาสกถอืบาตรและจวีร 

เขา้ไปบณิฑบาตยังบา้นหรอืนคิม กลา่วธรรมในทีนั่น้ คฤหัสถทั์ง้หลายผูเ้ลือ่มใส 

ท าอาการของผูเ้ลือ่มใสแกเ่ธอทัง้หลาย เธอทัง้หลายก าหนัด หมกมุน่ พัวพัน 

มปีกตไิมเ่ห็นโทษ ไมม่ปัีญญาเครือ่งสลัดออก บรโิภคลาภนัน้ การกระท าอยา่งนัน้ 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๓๒๐ } 



๓๒๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๙. โอปัมมสงัยตุ] 

๑๐. พฬิารสตูร 

ยอ่มไมม่(ีประโยชน)์ตอ่ผวิพรรณและก าลัง๑ของภกิษุนวกะเหลา่นัน้ เธอทัง้หลายจงึ 

ถงึความตายหรอืทกุขป์างตายเพราะการบรโิภคนัน้ 

  ภกิษุทัง้หลาย เพราะเหตนัุน้ เธอทัง้หลายพงึศกึษาอยา่งนีว้า่ ‘เราทัง้หลายจักไม ่

ก าหนัด ไมห่มกมุน่ ไมพั่วพัน มปีกตเิห็นโทษ มปัีญญาเป็นเครือ่งสลัดออกบรโิภค 

ลาภนัน้’ เธอทัง้หลายพงึศกึษาอยา่งนี”้ 

นาคสตูรที ่๙ จบ 

 

๑๐. พฬิารสตูร 

วา่ดว้ยแมว 

  [๒๓๒] พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่... เขตกรงุสาวตัถ ี... 

  สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่เทีย่วไปในตระกลูเกนิเวลา ภกิษุทัง้หลายจงึกลา่วตักเตอืน 

เธอวา่ ‘ทา่นอยา่เทีย่วไปในตระกลูเกนิเวลาเลย’ เธอถกูภกิษุทัง้หลายกลา่วตกัเตอืน 

(แต)่ยังไมเ่ลกิ ล าดับนัน้ ภกิษุจ านวนมากเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ 

ถวายอภวิาทแลว้น่ัง ณ ทีส่มควร ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ภกิษุรปูหนึง่ในพระธรรมวนัิยนีเ้ทีย่วไปในตระกลูเกนิ 

เวลา ภกิษุทัง้หลายกลา่วตักเตอืนเธอวา่ ‘ทา่นอยา่เทีย่วไปในตระกลูเกนิเวลา’ เธอ 

ถกูภกิษุทัง้หลายกลา่วตักเตอืนจงึไมพ่อใจ” 

 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ผวิพรรณและก าลงั ในทีน่ีห้มายถงึผวิพรรณคอืคณุและญาณ ไมไ่ดห้มายถงึผวิพรรณแหง่สรรีะรา่งกาย 

   (ส .น.ิอ. ๒/๒๓๑/๒๕๔) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๓๒๑ } 



๓๒๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๙. โอปัมมสงัยตุ] 

๑๐. พฬิารสตูร 

  “ภกิษุทัง้หลาย เรือ่งเคยมมีาแลว้ ไดม้แีมวยนืคอยจับลกูหนูอยูท่ีก่องหยาก 

เยือ่ขา้งทางระบายคถูจากบา้น ระหวา่งเรอืนสองหลังตอ่กัน ดว้ยคดิวา่ ‘ลกูหนูนีจั้ก 

ไปหาเหยือ่ในทีใ่ด เราจักจับมันกนิในทีนั่น้’ ตอ่มา ลกูหนูออกไปหาเหยือ่ แมวก็จับ 

ลกูหนูนัน้แลว้รบีกัดกลนืลงไป ลกูหนูก็กัดทัง้ไสใ้หญแ่ละไสน้อ้ยของแมวนัน้ แมวนัน้ 

จงึถงึความตายหรอืทกุขป์างตายเพราะการกนินัน้ 

  ภกิษุบางรปูในธรรมวนัิยนี้ก็เหมอืนกัน เวลาเชา้ครองอันตรวาสกถอืบาตรและ 

จวีร ไมรั่กษากายวาจาจติ ไมต่ัง้สตใิหม้ั่นคง ไมส่ ารวมอนิทรยีเ์ขา้ไปบณิฑบาตยัง 

บา้นหรอืนคิม เธอเห็นมาตคุามนุ่งหม่ไมเ่รยีบรอ้ยในทีนั่น้ ราคะก็รบกวนจติของเธอ 

เพราะเห็นมาตคุามนุ่งหม่ไมเ่รยีบรอ้ย เธอถกูราคะรบกวนจติ จงึถงึความตายหรอื 

ทกุขป์างตาย การทีเ่ธอบอกคนืสกิขากลับมาเป็นคฤหัสถนั์น้ จัดเป็นความตายใน 

วนัิยของพระอรยิะ การทีเ่ธอตอ้งอาบัตเิศรา้หมองอยา่งใดอยา่งหนึง่ (และ) การประพฤต ิ

วตัรเพือ่ออกจากอาบัตติามทีต่อ้งนัน้ จัดเป็นทกุขป์างตาย 

  ภกิษุทัง้หลาย เพราะเหตนัุน้ เธอทัง้หลายพงึศกึษาอยา่งนีว้า่ ‘เราทัง้หลาย 

จักรักษากายวาจาจติ ตัง้สตใิหม้ั่นคง ส ารวมอนิทรยี ์เขา้ไปบณิฑบาตยังบา้นหรอื 

นคิม’ เธอทัง้หลายพงึศกึษาอยา่งนี”้ 

พฬิารสตูรที ่๑๐ จบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๓๒๒ } 



๓๒๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๙. โอปัมมสงัยตุ] 

๑๒. ทตุยิสคิาคสตูร 

 

๑๑. สคิาลสตูร 

วา่ดว้ยสนุขัจ ิง้จอก 

  [๒๓๓] พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่... เขตกรงุสาวตัถ ี... 

  “ภกิษุทัง้หลาย เมือ่เชา้ตรู ่เธอทัง้หลายไดเ้ห็นสนัุขจิง้จอกแกท่ีม่าอาศัยอยูห่รอื” 

  “เห็น พระพทุธเจา้ขา้” 

  “สนัุขจิก้จอกแกนั่น้เป็นโรคเรือ้น มันอยากจะไปทางไหนก็ไปทางนัน้ อยากจะ 

ยนืทีไ่หน ๆ ก็ยนืทีน่ั่น ๆ อยากจะน่ังทีไ่หน ๆ ก็น่ังทีน่ั่น ๆ อยากจะนอนทีไ่หน ๆ 

ก็นอนทีน่ั่น ๆ ลมเย็น ๆ ยอ่มพัดโชยใหม้ัน 

  ขอ้ทีภ่กิษุบางรปูในธรรมวนัิยนี ้ผูป้ฏญิาณวา่เป็นศากยบตุร ไดอ้ัตภาพเชน่นี ้

เป็นการดยีิง่นัก 

  ภกิษุทัง้หลาย เพราะเหตนัุน้ เธอทัง้หลายพงึศกึษาอยา่งนีว้า่ ‘เราทัง้หลาย 

จักไมป่ระมาท’ เธอทัง้หลายพงึศกึษาอยา่งนี”้ 

สคิาลสตูรที ่๑๑ จบ 

 

๑๒. ทตุยิสคิาลสตูร 

วา่ดว้ยสนุขัจ ิง้จอก สตูรที ่๒ 

  [๒๓๔] พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่... เขตกรงุสาวตัถ ี... 

  “ภกิษุทัง้หลาย เมือ่เชา้ตรู ่เธอทัง้หลายไดเ้ห็นสนัุขจิง้จอกแกท่ีม่าอาศัยอยู ่

หรอื” 

  “เห็น พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ภกิษุทัง้หลาย ความกตัญญกูตเวทบีางอยา่งยังมใีนสนัุขจิก้จอกแกนั่น้ แต่ 

ความกตัญญกูตเวทบีางอยา่งไมพ่งึมใีนภกิษุบางรปูผูป้ฏญิาณวา่เป็นศากยบตุรใน 

ธรรมวนัิยนีเ้ลย 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๓๒๓ } 



๓๒๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๙. โอปัมมสงัยตุ] 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

  ภกิษุทัง้หลาย เพราะเหตนัุน้ เธอทัง้หลายพงึศกึษาอยา่งนีว้า่ ‘เราทัง้หลาย 

จักเป็นผูก้ตัญญกูตเวท ีและอปุการะแมเ้พยีงเล็กนอ้ยทีบ่คุคลอืน่กระท าในเราทัง้หลาย 

จักไมเ่สือ่มสญูไป’ เธอทัง้หลายพงึศกึษาอยา่งนี”้ 

ทตุยิสคิาลสตูรที ่๑๒ จบ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนสงัยุตนี ้คอื 

     ๑. กฏูสตูร    ๒. นขสขิสตูร 

     ๓. กลุสตูร    ๔. โอกขาสตูร 

     ๕. สตัตสิตูร    ๖. ธนุคคหสตูร 

     ๗. อาณสิตูร    ๘. กลงิครสตูร 

     ๙. นาคสตูร    ๑๐. พฬิารสตูร 

     ๑๑. สคิาลสตูร   ๑๒. ทตุยิสคิาลสตูร 

 

โอปมัมสงัยตุ จบบรบิรูณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๓๒๔ } 



๓๒๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๑๐. ภกิขสุงัยตุ] 

๑. โกลติสตูร 

 

๑๐. ภกิขสุงัยตุ 

 

๑. โกลติสูตร 

วา่ดว้ยพระโกลติะ 

  [๒๓๕] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อารามของอนาถบณิฑกิ- 

เศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีณ ทีนั่น้ ทา่นพระมหาโมคคัลลานะเรยีกภกิษุทัง้หลายมากลา่ว 

วา่ “ผูม้อีายทัุง้หลาย” ภกิษุทัง้หลายรับค าทา่นพระมหาโมคคัลลานะแลว้ ทา่นจงึ 

ไดก้ลา่วดังนีว้า่ 

  “ผูม้อีายทัุง้หลาย เมือ่กระผมหลกีเรน้อยูใ่นทีส่งัดแหง่นี ้ไดเ้กดิความคดิ 

ปรวิติกวา่ ‘ทีเ่รยีกวา่ ‘ดษุณีภาพอันประเสรฐิ ดษุณีภาพอันประเสรฐิ’ ดษุณีภาพ 

อันประเสรฐิเป็นอยา่งไร’ ผมไดม้คีวามคดิวา่ ‘เพราะวติกวจิารสงบระงับไปแลว้ 

ภกิษุในพระธรรมวนัิยนีไ้ดบ้รรลทุตุยิฌาน มคีวามผอ่งใสภายใน มภีาวะทีจ่ติเป็น 

หนึง่ผดุขึน้ ไมม่วีติก ไมม่วีจิาร มแีตปี่ตแิละสขุอันเกดิจากสมาธอิยู ่นีเ้รยีกวา่ 

‘ดษุณีภาพอันประเสรฐิ’ เพราะวติกวจิารสงบระงับไปแลว้ ผมนัน้บรรลทุตุยิฌาน 

มคีวามผอ่งใสภายใน มภีาวะทีจ่ติเป็นหนึง่ผดุขึน้ ไมม่วีติกไมม่วีจิาร มแีตปี่ตแิละ 

สขุอันเกดิจากสมาธอิยู ่กระผมนัน้เมือ่อยูด่ว้ยวหิารธรรมนี ้สญัญาและมนสกิาร 

อันเกดิรว่มกับวติกยอ่มฟุ้งขึน้ได ้

  ครัง้นัน้ พระผูม้พีระภาคเสด็จเขา้ไปหาผมดว้ยฤทธิ ์ไดต้รัสวา่ ‘โมคคัลลานะ 

โมคคัลลานะผูเ้ป็นพราหมณ์ อยา่ประมาทดษุณีภาพอันประเสรฐิ เธอจงรวมจติตัง้ไว ้

ในดษุณีภาพอันประเสรฐิ ท าจติใหเ้ป็นธรรมเอกผดุขึน้ในดษุณีภาพอันประเสรฐิ ตัง้จติ 

มั่นไวใ้นดษุณีภาพอันประเสรฐิ’ ตอ่มา เพราะวติกวจิารสงบระงับไปแลว้ ผมนัน้บรรล ุ

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๓๒๕ } 



๓๒๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๑๐. ภกิขสุงัยตุ] 

๒. อปุตสิสสตูร 

ทตุยิฌานมคีวามผอ่งใสภายใน มภีาวะทีจ่ติเป็นหนึง่ผดุขึน้ ไมม่วีติกไมม่วีจิาร มแีต ่

ปีตแิละสขุอันเกดิจากสมาธอิยู ่

  ผูม้อีายทัุง้หลาย แทจ้รงิบคุคลเมือ่จะกลา่วถงึคนใดคนหนึง่ใหถ้กูตอ้ง ควรกลา่ว 

วา่ ‘สาวกผูท้ีพ่ระศาสดาทรงอนุเคราะห ์ไดบ้รรลคุวามรูอ้ันยิง่ใหญ่’ บคุคลเมือ่จะกลา่ว 

ถงึผมใหถ้กูตอ้ง ควรกลา่ววา่ ‘สาวกผูท้ีพ่ระศาสดาทรงอนุเคราะหไ์ดบ้รรลคุวามรู ้

อันยิง่ใหญ่๑” 

โกลติสตูรที ่๑ จบ 

 

๒. อปุตสิสสตูร 

วา่ดว้ยพระอปุตสิสะ 

  [๒๓๖] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  ณ ทีนั่น้ ทา่นพระสารบีตุรไดเ้รยีกภกิษุทัง้หลายมากลา่ววา่ “ผูม้อีายทัุง้หลาย” 

ภกิษุทัง้หลายรับค าทา่นพระสารบีตุรแลว้ ทา่นจงึไดก้ลา่วดังนีว้า่ 

  “ผูม้อีายทัุง้หลาย เมือ่กระผมหลกีเรน้อยูใ่นทีส่งัดแหง่นี ้ไดเ้กดิความคดิ 

ปรวิติกวา่ ‘โสกะ ปรเิทวะ ทกุข ์โทมนัส และอปุายาสพงึเกดิขึน้แกเ่รา เพราะความ 

แปรผันเป็นอยา่งอืน่แหง่สัตวห์รอืสงัขารใด สตัวห์รอืสงัขารบางอยา่งนัน้ยังมอียูใ่น 

โลกหรอื’ ผมไดม้คีวามคดิวา่ ‘โสกะ ปรเิทวะ ทกุข ์โทมนัส และอปุายาสไมพ่งึ 

บังเกดิขึน้แกเ่รา เพราะความแปรผันเป็นอยา่งอืน่แหง่สตัวห์รอืสงัขารทีไ่มม่อียูใ่นโลก 

สตัวห์รอืสงัขารอยา่งนัน้ไมม่อียูใ่นโลก” 

  เมือ่ทา่นพระสารบีตุรกลา่วอยา่งนีแ้ลว้ ทา่นพระอานนทไ์ดถ้ามทา่นพระ- 

สารบีตุรวา่ ‘ทา่นพระสารบีตุร โสกะ ปรเิทวะ ทกุข ์โทมนัส และอปุายาสไมพ่งึ 

เกดิขึน้แกท่า่น เพราะความแปรผันเป็นอยา่งอืน่แมแ้หง่พระศาสดาหรอื’ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ความรูอ้นัย ิง่ใหญ ่ในทีน่ีห้มายถงึอภญิญา ๖ (ส .น.ิอ. ๒/๒๓๕/๒๓๖) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๓๒๖ } 



๓๒๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๑๐. ภกิขสุงัยตุ] 

๓. ฆฏสตูร 

  “ทา่นผูม้อีาย ุโสกะ ปรเิทวะ ทกุข ์โทมนัส และอปุายาสไมพ่งึเกดิขึน้แกผ่ม 

เพราะความแปรผันเป็นอยา่งอืน่แมแ้หง่พระศาสดา แตผ่มมคีวามคดิวา่ ‘ทา่นผูเ้จรญิ 

พระศาสดาผูม้ศีักดิใ์หญ ่มฤีทธานุภาพมาก อันตรธานไปแลว้ ถา้พระองคพ์งึด ารง 

อยูต่ลอดกาลนาน ขอ้นัน้พงึเป็นไปเพือ่ประโยชน์สขุแกช่นหมูม่าก เพือ่อนุเคราะห ์

ชาวโลก เพือ่ประโยชนเ์กือ้กลู และเพือ่ความสขุแกเ่ทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย” 

  “จรงิอยา่งนัน้ ทา่นพระสารบีตุรไดถ้อนอหังการ๑ มมังการ๒ และมานานุสยั๓ 

หมดสิน้มานานแลว้ เพราะฉะนัน้ โสกะ ปรเิทวะ ทกุข ์โทมนัส และอปุายาส จงึไม ่

เกดิขึน้แกท่า่นพระสารบีตุร เพราะความแปรผันเป็นอยา่งอืน่แมแ้หง่พระศาสดา” 

อปุตสิสสตูรที ่๒ จบ 

 

๓. ฆฏสตูร 

วา่ดว้ยหมอ้ 

  [๒๓๗] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อารามของอนาถบณิฑกิ- 

เศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีสมัยนัน้ ทา่นพระสารบีตุรและทา่นพระมหาโมคคัลลานะอยู ่

ในวหิารหลังเดยีวกัน ในพระเวฬวุันสถานทีใ่หเ้หยือ่กระแต เขตกรงุราชคฤห ์ครัน้ใน 

เวลาเย็น ทา่นพระสารบีตุรออกจากทีห่ลกีเรน้ เขา้ไปหาทา่นพระมหาโมคคัลลานะถงึ 

ทีอ่ยู ่ไดส้นทนาปราศรัยพอเป็นทีบ่ันเทงิใจ พอเป็นทีร่ะลกึถงึกันกับทา่นพระมหา- 

โมคคัลลานะแลว้ น่ัง ณ ทีส่มควร ไดก้ลา่วกับทา่นพระมหาโมคคัลลานะดังนีว้า่ 

  “ทา่นโมคคัลลานะ อนิทรยีข์องทา่นผอ่งใสยิง่นัก ผวิหนา้ของทา่นบรสิทุธิ ์

ผดุผอ่ง ชะรอยวนันี ้ทา่นจะอยูด่ว้ยวหิารธรรมอันละเอยีด” 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑-๒-๓ ดเูชงิอรรถที ่๑-๒-๓ ในขอ้ ๒๐๐/๓๐๐ ในเลม่นี้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๓๒๗ } 



๓๒๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๑๐. ภกิขสุงัยตุ] 

๓. ฆฏสตูร 

  “ทา่นผูม้อีาย ุวนันีผ้มอยูด่ว้ยวหิารธรรมอันหยาบ แตผ่มไดม้กีารสนทนาธรรม” 

  “ทา่นไดส้นทนาธรรมกับใคร” 

  “ผมไดส้นทนาธรรมกับพระผูม้พีระภาค” 

  “เดีย๋วนี ้พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อารามของอนาถ- 

บณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีไกลนัก ทา่นไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคดว้ยฤทธิห์รอื 

หรอืวา่พระองคเ์สด็จมาหาทา่นดว้ยฤทธิ”์ 

  “ผมไมไ่ดไ้ปเฝ้าพระผูม้พีระภาคดว้ยฤทธิ ์แมพ้ระองคก็์ไมไ่ดเ้สด็จมาหาผม 

ดว้ยฤทธิ ์แตผ่มมตีาทพิยแ์ละหทูพิยอ์ันหมดจดเทา่พระผูม้พีระภาค๑ แมพ้ระผูม้ ี

พระภาคก็ทรงมทีพิพจักขแุละทพิพโสตธาตอุันหมดจดเทา่ผม” 

  “ทา่นไดส้นทนาธรรมกับพระผูม้ภีาควา่อยา่งไร” 

  “ผมไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ ‘ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ทีพ่ระองคต์รัสวา่ 

‘ผูป้รารภความเพยีร ผูป้รารภความเพยีร’ ดว้ยเหตเุทา่ไรหนอ ภกิษุจงึชือ่วา่เป็น 

ผูป้รารภความเพยีร’ เมือ่ผมทลูถามอยา่งนี ้แมพ้ระผูม้พีระภาคไดต้รัสกับผมวา่ 

  ‘โมคคัลลานะ ภกิษุในธรรมวนัิยนี ้เป็นผูป้รารภความเพยีรอยูด่ว้ยตัง้สตัยาธษิฐาน 

วา่ ‘เนือ้และเลอืดในรา่งกายจงเหอืดแหง้ไปจะเหลอือยูแ่ตห่นัง เอ็น กระดกูก็ตามทเีถดิ 

ผลอันใดพงึบรรลไุดด้ว้ยเรีย่วแรงของบรุษุ ดว้ยความเพยีรของบรุษุ ดว้ยความ 

บากบั่นของบรุษุ (ถา้)ไมบ่รรลผุลนัน้แลว้ก็จักไมห่ยดุความเพยีร ภกิษุชือ่วา่ป็นผู ้

ปรารภความเพยีรเป็นอยา่งนี’้ ผมไดส้นทนาธรรมกับพระผูม้พีระภาคอยา่งนี้ 

 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ มตีาทพิยแ์ละหทูพิยอ์นัหมดจดเทา่พระผูม้พีระภาค ในทีน่ีห้มายถงึพระมหาโมคคัลลานะเจรญิอาโลก- 

   กสณิจนสามารถมองเห็นและไดย้นิพระสรุเสยีงของพระผูม้พีระภาคทีป่ระทับน่ังในพระคันธกฎุใีนพระเชตวัน 

   แมพ้ระผูม้พีระภาคก็ทรงท าเชน่นัน้เหมอืนกัน (ส .น.ิอ. ๒/๒๓๗/๒๕๘) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๓๒๘ } 



๓๒๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๑๐. ภกิขสุงัยตุ] 

๔. นวสตูร 

  เปรยีบเหมอืนกอ้นหนิเล็ก ๆ ทีบ่คุคลเอาไปวางเทยีบกับขนุเขาหมิพานต ์ฉันใด 

ผมเมือ่เปรยีบเทยีบกับทา่นก็ฉันนัน้ แทจ้รงิ ทา่นเป็นผูม้ฤีทธานุภาพมาก เมือ่ปรารถนา 

พงึด ารงอยูไ่ดต้ลอดกัปแล” 

  “ทา่นผูม้อีาย ุเปรยีบเหมอืนกอ้นเกลอืเล็ก ๆ ทีบ่คุคลเอาไปวางเทยีบกับหมอ้ 

เกลอืใหญฉั่นใด ผมเมือ่เปรยีบเทยีบกับทา่นก็ฉันนัน้ แทจ้รงิ ทา่นเป็นผูท้ีพ่ระผูม้ ี

พระภาคทรงชมเชย สรรเสรญิ ยกยอ่งโดยอเนกปรยิายเป็นตน้วา่ 

  “ภกิษุผูถ้งึฝ่ังพระนพิพาน ผูย้อดเยีย่มดว้ยปัญญา 

  ศลีและอปุสมะ คอืสารบีตุร นีแ้หละ” 

  พระมหาเถระผูป้ระเสรฐิทัง้ ๒ นัน้ เพลดิเพลนิค าสนทนาทีเ่ป็นสภุาษิตของกัน 

และกันดว้ยประการฉะนี ้

ฆฏสตูรที ่๓ จบ 

 

๔. นวสตูร 

วา่ดว้ยผูใ้หม ่

  [๒๓๘] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อารามของอนาถ- 

บณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีสมัยนัน้ ภกิษุนวกะรปูหนึง่กลับจากบณิฑบาตหลัง 

จากฉันเสร็จเขา้ไปยังวหิาร มคีวามขวนขวายนอ้ยนิง่เฉยอยู ่ไมช่ว่ยเหลอืภกิษุ 

ทัง้หลายในเวลาท าจวีร ครัง้นัน้ ภกิษุจ านวนมากเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ 

ถวายอภวิาทแลว้น่ัง ณ ทีส่มควร ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ภกิษุนวกะรปูหนึง่ในพระธรรมวนัิยนีก้ลับจากบณิฑบาต 

หลังจากฉันเสร็จเขา้ไปยังวหิาร มคีวามขวนขวายนอ้ยนิง่เฉยอยู ่ไมช่ว่ยเหลอืภกิษุ 

ทัง้หลายในเวลาท าจวีร” 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๓๒๙ } 



๓๓๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๑๐. ภกิขสุงัยตุ] 

๔. นวสตูร 

  ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาครับสัง่เรยีกภกิษุรปูหนึง่มาตรัสวา่ ‘ภกิษุ เธอจง 

ไปบอกภกิษุนัน้ตามค าของเราวา่ ‘ผูม้อีาย ุพระศาสดารับสัง่ใหท้า่นเขา้เฝ้า’ ภกิษุนัน้ 

ทลูรับสนองพระด ารัสแลว้เขา้ไปหาภกิษุนัน้ ไดก้ลา่ววา่ ‘ผูม้อีาย ุพระศาสดารับสัง่ 

ใหท้า่นเขา้เฝ้า’ เธอรับค าภกิษุนัน้แลว้เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวาย 

อภวิาทแลว้น่ัง ณ ทีส่มควร พระผูม้พีระภาคไดต้รัสกับภกิษุนัน้วา่ ‘ภกิษุ ไดย้นิวา่ 

เธอกลับจากบณิฑบาตหลังจากฉันเสร็จเขา้ไปยังวหิาร มคีวามขวนขวายนอ้ยนิง่เฉยอยู่ 

ไมช่ว่ยเหลอืภกิษุทัง้หลายในเวลาท าจวีรจรงิหรอื’ 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ แมข้า้พระองคก็์ท ากจิของตน” 

  ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาคทรงรูค้วามคดิปรวิติกทางจติของภกิษุนัน้ จงึรับสัง่ 

เรยีกภกิษุทัง้หลายมาตรัสวา่ ‘ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายอยา่โทษภกิษุนีเ้ลย ภกิษุนี้ 

มปีกตไิดฌ้าน ๔ อันเป็นเครือ่งอยูเ่ป็นสขุในปัจจบุันทีอ่าศัยอธจิติตามปรารถนา 

ไดโ้ดยไมย่าก ไดโ้ดยไมล่ าบาก ไดท้ าใหแ้จง้ซึง่ประโยชนย์อดเยีย่ม๑ อันเป็นทีส่ดุแหง่ 

พรหมจรรยท์ีเ่หลา่กลุบตุรออกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติโดยชอบตอ้งการดว้ยปัญญา 

อันยิง่เอง เขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุัน” 

  พระผูม้พีระภาคผูส้คุตศาสดา ครัน้ตรัสเวยยากรณภาษิตนีแ้ลว้ จงึไดต้รัสคาถา 

ประพันธต์อ่ไปอกีวา่ 

    “บคุคลปรารภความเพยีรยอ่หยอ่น 

   ก าลังนอ้ยไมพ่งึบรรลนุพิพาน 

   อันเป็นเหตปุลดเปลือ้งกเิลสเครือ่งรอ้ยรัดทัง้ปวงได ้

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ประโยชนย์อดเยีย่ม หมายถงึอรหัตตผลหรอือรยิผลอันเป็นทีส่ดุแหง่มรรคพรหมจรรย ์(องฺ.ทกุ.อ. ๒/๕/๗, 

   ม.ม.อ. ๒/๘๒/๘๐) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๓๓๐ } 



๓๓๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๑๐. ภกิขสุงัยตุ] 

๕. สชุาตสตูร 

    สว่นภกิษุหนุ่มรปูนีเ้ป็นอดุมบรุษุ 

   ชนะมารพรอ้มทัง้กองทัพไดแ้ลว้ 

   ทรงไวซ้ ึง่อัตภาพสดุทา้ย” 

นวสตูรที ่๔ จบ 

 

๕. สชุาตสตูร 

วา่ดว้ยพระสชุาต 

  [๒๓๙] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อารามของอนาถ- 

บณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้ ทา่นพระสชุาตเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาค 

ถงึทีป่ระทับ พระผูม้พีระภาคไดท้อดพระเนตรเห็นทา่นก าลังเดนิมาแตไ่กล แลว้รับสัง่ 

เรยีกภกิษุทัง้หลายมาตรัสวา่ 

  “ภกิษุทัง้หลาย กลุบตุรนีย้อ่มงามดว้ยสมบัต ิ๒ ประการ คอื 

   ๑. มรีปูงาม น่าด ูน่าชม ประกอบดว้ยผวิพรรณงามยิง่นัก 

   ๒. ไดท้ าใหแ้จง้ประโยชนย์อดเยีย่มอันเป็นทีส่ดุแหง่พรหมจรรย ์ทีเ่หลา่ 

        กลุบตุรออกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติโดยชอบตอ้งการดว้ยปัญญา 

        อันยิง่เอง เขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุัน” 

  พระผูม้พีระภาคผูส้คุตศาสดา ครัน้ตรัสเวยยากรณภาษิตนีแ้ลว้ จงึไดต้รัสคาถา 

ประพันธต์อ่ไปอกีวา่ 

    “ภกิษุนีง้ามดว้ยใจทีซ่ ือ่ตรง 

   เป็นผูห้ลดุพน้ พรากไดแ้ลว้ ดับแลว้ 

   เพราะไมถ่อืมั่น ชนะมารพรอ้มทัง้กองทัพไดแ้ลว้ 

   ทรงไวซ้ ึง่อัตภาพสดุทา้ย” 

สชุาตสตูรที ่๕ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๓๓๑ } 



๓๓๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๑๐. ภกิขสุงัยตุ] 

๖. ลกณุฏกภัททยิสตูร 

 

๖. ลกณุฏกภทัทยิสตูร 

วา่ดว้ยพระลกณุฏภทัทยิะ๑ 

  [๒๔๐] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อารามของอนาถ- 

บณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้ ทา่นพระลกณุฏกภัททยิะเขา้ไปเฝ้าพระผูม้ ี

พระภาคถงึทีป่ระทับ พระผูม้พีระภาคไดท้อดพระเนตรเห็นทา่นก าลังเดนิมาแตไ่กล 

แลว้รับสัง่เรยีกภกิษุทัง้หลายมาตรัสวา่ 

  “ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายเห็นภกิษุผูม้ผีวิพรรณไมง่าม ไมน่่าด ูเตีย้ เป็นผูถ้กู 

ภกิษุทัง้หลายดแูคลน ทีก่ าลังเดนิมานัน้หรอื” 

  “เห็น พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ภกิษุนัน้มฤีทธานุภาพมาก อนึง่ สมาบัตทิีเ่ธอไมเ่คยเขา้ เธอก็เขา้ไดโ้ดยงา่ย 

และเธอไดท้ าใหแ้จง้ประโยชนย์อดเยีย่มอันเป็นทีส่ดุแหง่พรหมจรรยท์ีเ่หลา่กลุบตุร 

ออกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติโดยชอบตอ้งการดว้ยปัญญาอันยิง่เอง เขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุัน” 

  พระผูม้พีระภาคผูส้คุตศาสดา ครัน้ตรัสเวยยากรณภาษิตนีแ้ลว้ จงึไดต้รัสคาถา 

ประพันธต์อ่ไปอกีวา่ 

    “สตัวทั์ง้หลาย จ าพวกหงส ์นกกระเรยีน นกยงู 

   ชา้ง เนือ้ฟาน ทัง้หมด ยอ่มกลัวราชสหี ์

   ความสมดลุกันทางกายไมม่ ีฉันใด 

   บรรดาหมูม่นุษยก็์ฉันนัน้ ถา้คนหนุ่มมปัีญญา 

   เขาก็ยอ่มเป็นใหญใ่นหมูม่นุษยนั์น้ 

   ไมเ่หมอืนคนพาล ซึง่ถอืกายเป็นใหญ”่ 

ลกณุฏกภทัทยิสตูรที ่๖ จบ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ พระลกณุฏกภทัทยิะ เป็นภกิษุชาวเมอืงสาวัตถ ีแควน้โกศล ซึง่ไดรั้บยกยอ่งจากพระพทุธเจา้วา่เป็นเลศิ 

   (เอตทัคคะ) ทางดา้นมเีสยีงไพเราะ (องฺ.เอกก. (แปล) ๒๐/๑๙๔/๒๖, ข.ุอป. (แปล) ๓๓/๑-๓๓/๒๘๙-๒๙๓) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๓๓๒ } 



๓๓๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๑๐. ภกิขสุงัยตุ] 

๗. วสิาขสตูร 

 

๗. วสิาขสตูร 

วา่ดว้ยพระวสิาขะ 

  [๒๔๑] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ กฏูาคารศาลาป่ามหาวัน เขตกรงุ 

เวสาล ีสมัยนัน้ ทา่นพระวสิาขปัญจาลบตุร ไดช้ีแ้จงใหภ้กิษุทัง้หลายในศาลาเป็น 

ทีบ่ ารงุเห็นชดั ชวนใจใหอ้ยากรับเอาไปปฏบิัต ิเรา้ใจใหอ้าจหาญแกลว้กลา้ ปลอบ 

ชโลมใจใหส้ดชืน่รา่เรงิดว้ยธรรมกีถา ประกอบดว้ยวาจาไพเราะ สละสลวยปราศจาก 

โทษ นับเนือ่งเขา้ในวาจาทีใ่หเ้ขา้ใจเนือ้ความ๑ ไมอ่งิอาศัย๒ 

  ครัน้ในเวลาเย็น พระผูม้พีระภาคทรงออกจากทีห่ลกีเรน้ เสด็จเขา้ไปยังศาลา 

เป็นทีบ่ ารงุ ประทับน่ังบนอาสนะทีเ่ขาปลูาดไว ้รับสั่งเรยีกภกิษุทัง้หลายมาตรัสวา่ 

 ‘ภกิษุทัง้หลาย ใครหนอไดช้ีแ้จงใหภ้กิษุทัง้หลายในศาลาเป็นทีบ่ ารงุเห็นชดั ชวนใจ 

ใหอ้ยากรับเอาไปปฏบิัต ิเรา้ใจใหอ้าจหาญแกลว้กลา้ ปลอบชโลมใจใหส้ดชืน่รา่เรงิ 

ดว้ยธรรมกีถา ประกอบดว้ยวาจาไพเราะ สละสลวยปราศจากโทษ นับเนือ่งเขา้ใน 

วาจาทีใ่หเ้ขา้ใจเนือ้ความ ไมอ่งิอาศัย’ 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ทา่นพระวสิาขปัญจาลบตุร ไดช้ีแ้จงใหภ้กิษุทัง้หลาย 

ในศาลาเป็นทีบ่ ารงุเห็นชดั ชวนใจใหอ้ยากรับเอาไปปฏบิัต ิเรา้ใจใหอ้าจหาญ 

แกลว้กลา้ ปลอบชโลมใจใหส้ดชืน่รา่เรงิดว้ยธรรมกีถา ประกอบดว้ยวาจาไพเราะ 

สละสลวยปราศจากโทษ นับเนือ่งเขา้ในวาจาทีใ่หเ้ขา้ใจเนือ้ความ ไมอ่งิอาศัย” 

  ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาครับสัง่เรยีกทา่นพระวสิาขปัญจาลบตุรมาตรัสวา่ 

“ดลีะ ดลีะ วสิาขะ เธอไดช้ีแ้จงใหภ้กิษุทัง้หลายเห็นชดั ฯลฯ ดว้ยธรรมกีถา นับเนือ่ง 

เขา้ในวาจาทีใ่หเ้ขา้ใจเนื้อความ ไมอ่งิอาศัย ดนัีกแล” 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ นบัเนือ่งเขา้ในวาจา ในทีน่ีห้มายถงึวาจาทีนั่บเนือ่งในสัจจะ ๔ (ส .น.ิอ. ๒/๒๔๑/๒๖๒) 

๒ ไมอ่งิอาศยั ในทีน่ีห้มายถงึไมอ่งิอาศัยวัฏฏะ (ส .น.ิอ. ๒/๑๔๑/๒๖๒) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๓๓๓ } 



๓๓๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๑๐. ภกิขสุงัยตุ] 

๘. นันทสตูร 

  พระผูม้พีระภาคผูส้คุตศาสดา ครัน้ตรัสเวยยากรณภาษิตนีแ้ลว้ จงึไดต้รัสคาถา 

ประพันธต์อ่ไปอกีวา่ 

    ชนทัง้หลายจะไมรู่จั้กคนผูไ้มพ่ดู 

   วา่มเีชือ้เป็นพาลหรอืเป็นบัณฑติ 

   แตย่อ่มรูจั้กคนผูพ้ดู ผูแ้สดงอมตบท 

    บคุคลพงึกลา่วธรรม พงึยังธรรมใหโ้ชตชิว่ง 

   ถอืเอาธงชยัของฤาษี 

   ฤาษีทัง้หลายมสีภุาษิตเป็นธงชยั 

   ธรรมน่ันแหละเป็นธงชยัของฤาษี๑” 

วสิาขสตูรที ่๗ จบ 

 

๘. นนัทสูตร 

วา่ดว้ยพระนนัทะ 

  [๒๔๒] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อารามของอนาถ- 

บณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้ ทา่นพระนันทะผูเ้ป็นโอรสของพระมาตจุฉา๒ 

ของพระผูม้พีระภาค หม่จวีรทีท่บุแลว้ทบุอกี หยอดนัยนต์า และถอืบาตรมสีกีาววาว 

เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวายอภวิาทแลว้น่ัง ณ ทีส่มควร พระผูม้พีระภาค 

ไดต้รัสวา่ 

  “นันทะ ขอ้ทีเ่ธอหม่จวีรทีท่บุแลว้ทบุอกี หยอดนัยนต์าและถอืบาตรมสี ี

กาววาว ไมส่มควรแกเ่ธอผูเ้ป็นกลุบตุรซึง่ออกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติดว้ยศรัทธา 

ขอ้ทีเ่ธอพงึเป็นผูอ้ยูป่่าเป็นวตัร เป็นผูเ้ทีย่วบณิฑบาตเป็นวตัร เป็นผูนุ่้งหม่ผา้ 

บังสกุลุเป็นวตัร และไมมุ่ง่หวังในกามทัง้หลายอยูอ่ยา่งนี ้จงึสมควรแกเ่ธอผูเ้ป็น 

กลุบตุรซึง่ออกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติดว้ยศรัทธา”

 

เชงิอรรถ : 

๑ ธงชยัของฤาษ ีในทีน่ีห้มายถงึโลกตุตรธรรม ๙ ไดแ้ก่ มรรค ๔ ผล ๔ นพิพาน ๑ (ส .น.ิอ. ๒๔๑/๒๖๒) 

๒ พระมาตจุฉา หมายถงึพระเจา้นา้คอืพระนางปชาบดโีคตม ีซึง่เป็นพระภคนิขีองพระนางสริมิหามายา 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๓๓๔ } 



๓๓๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๑๐. ภกิขสุงัยตุ] 

๙. ตสิสสตูร 

  พระผูม้พีระภาคผูส้คุตศาสดา ครัน้ตรัสเวยยากรณภาษิตนีแ้ลว้ จงึไดต้รัสคาถา 

ประพันธต์อ่ไปอกีวา่ 

    “เมือ่ไร เราจะไดเ้ห็นนันทะอยูป่่าเป็นวตัร 

   นุ่งหม่ผา้บังสกุลุเป็นวตัร 

   ยังอัตภาพใหเ้ป็นไปดว้ยโภชนะทีร่ะคนกัน๑ 

   ไมมุ่ง่หวงัในกามทัง้หลาย” 

  ตอ่มา ทา่นพระนันทะไดเ้ป็นผูอ้ยูป่่าเป็นวตัร เป็นผูเ้ทีย่วบณิฑบาตเป็นวตัร 

เป็นผูนุ่้งหม่ผา้บังสกุลุเป็นวตัร และไมมุ่ง่หวงัในกามทัง้หลายอยู ่

นนัทสตูรที ่๘ จบ 

 

๙. ตสิสสตูร 

วา่ดว้ยพระตสิสะ 

  [๒๔๓] สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อารามของ 

อนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้ ทา่นพระตสิสะผูเ้ป็นโอรสของพระ- 

ปิตจุฉาของพระผูม้พีระภาค เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคทีป่ระทับ ถวายอภวิาทแลว้ 

น่ังเป็นทกุขเ์สยีใจ หลั่งน ้าตาอยู ่ณ ทีส่มควร 

  ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาคไดต้รัสถามทา่นพระตสิสะดังนีว้า่ “ตสิสะ ท าไม 

เธอจงึน่ังเป็นทกุขเ์สยีใจ หลั่งน ้าตาอยู”่ 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ จรงิอยา่งนัน้ ภกิษุทัง้หลายไดร้มุวา่กลา่วเสยีดแทงขา้ 

พระองค”์ 

  “จรงิอยา่งนัน้ ตสิสะ เธอเป็นผูว้า่กลา่วเขาฝ่ายเดยีว แตเ่ธอไมอ่ดทนตอ่ 

ถอ้ยค าทีเ่ขาวา่กลา่ว ขอ้ทีเ่ธอเป็นผูว้า่กลา่วเขาฝ่ายเดยีว แตไ่มอ่ดทนตอ่ถอ้ยค า 

ทีเ่ขาวา่กลา่วนัน้ ไมส่มควรแกเ่ธอผูเ้ป็นกลุบตุรซึง่ออกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติ 

ดว้ยศรัทธา ขอ้ทีเ่ธอเป็นผูว้า่กลา่วเขาดว้ยและอดทนตอ่ถอ้ยค าทีเ่ขาวา่กลา่วไดด้ว้ย 

น่ันแหละจงึสมควรแกเ่ธอผูเ้ป็นกลุบตุรซึง่ออกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติดว้ยศรัทธา”

 

เชงิอรรถ : 

๑ โภชนะทีร่ะคนกนั ในทีน่ีห้มายถงึโภชนะทีผ่สมกันหรอืเจอืปนกันทีภ่กิษุเทีย่วบณิฑบาตตามล าดับเรอืน 

   ไดม้า (ส .น.ิอ. ๒/๒๔๒/๒๖๒) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๓๓๕ } 



๓๓๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๑๐. ภกิขสุงัยตุ] 

๑๐. เถรนามกสตูร 

  พระผูม้พีระภาคผูส้คุตศาสดา ครัน้ตรัสเวยยากรณภาษิตนีแ้ลว้ จงึไดต้รัสคาถา 

ประพันธต์อ่อกีไปวา่ 

    “เธอจะโกรธท าไม อยา่โกรธเลย ตสิสะ 

   ความไมโ่กรธเป็นธรรมประเสรฐิส าหรับเธอ 

   แทจ้รงิ บคุคลอยูป่ระพฤตพิรหมจรรย ์

   ก็เพือ่ก าจัดความโกรธ ความถอืตัว 

   และความลบหลูค่ณุทา่น” 

ตสิสสตูรที ่๙ จบ 

 

๑๐. เถรนามกสูตร 

วา่ดว้ยพระเถรนามกะ 

  [๒๔๔] สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเวฬวุนั สถานทีใ่ห ้

เหยือ่กระแต เขตกรงุราชคฤห ์สมัยนัน้ พระเถรนามกะมปีกตอิยูผู่เ้ดยีว และมปีกต ิ

กลา่วสรรเสรญิการอยูผู่เ้ดยีว เธอเขา้หมูบ่า้นบณิฑบาตผูเ้ดยีว กลับผูเ้ดยีว น่ังในทีล่ับ 

ผูเ้ดยีว และอธษิฐานจงกรมผูเ้ดยีว 

  ล าดับนัน้ ภกิษุจ านวนมากเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวาย 

อภวิาทแลว้น่ัง ณ ทีส่มควร ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ ‘ขา้แตพ่ระองค ์

ผูเ้จรญิ พระเถรนามกะรปูหนึง่ในพระธรรมวนัิยนี ้มปีกตอิยูผู่เ้ดยีว และมปีกตกิลา่ว 

สรรเสรญิการอยูผู่เ้ดยีว’ 

  ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาครับสัง่เรยีกภกิษุรปูหนึง่มาตรัสวา่ “มาเถดิภกิษุ 

เธอจงไปเรยีกพระเถรนามกะตามค าของเราวา่ ‘ทา่นเถระ พระศาสดารับสัง่ใหท้า่น 

เขา้เฝ้า’ ภกิษุนัน้ทลูรับสนองพระด ารัสของพระผูม้พีระภาคแลว้เขา้ไปหาทา่น 

พระเถระถงึทีอ่ยู ่แลว้กลา่ววา่ ‘ทา่นเถระ พระศาสดารับสัง่ใหท้า่นเขา้เฝ้า’ 

ทา่นพระเถระรับค าภกิษุนัน้แลว้ เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวายอภวิาท 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๓๓๖ } 



๓๓๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๑๐. ภกิขสุงัยตุ] 

๑๐. เถรนามกสตูร 

แลว้น่ัง ณ ทีส่มควร พระผูม้พีระภาคไดต้รัสถามทา่นเถระดังนีว้า่ ‘เถระ ไดย้นิวา่ 

เธอมปีกตอิยูผู่เ้ดยีว และมปีกตกิลา่วสรรเสรญิการอยูผู่เ้ดยีว จรงิหรอื” 

  “จรงิ พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ไฉนเธอจงึมปีกตอิยูผู่เ้ดยีว และมปีกตกิลา่วสรรเสรญิการอยูผู่เ้ดยีว” 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ในเรือ่งนี ้ขา้พระองคเ์ขา้หมูบ่า้นบณิฑบาตผูเ้ดยีว 

กลับผูเ้ดยีว น่ังในทีล่ับผูเ้ดยีว อธษิฐานจงกรมผูเ้ดยีว ขา้พระองคม์ปีกตอิยูผู่เ้ดยีว 

และมปีกตกิลา่วสรรเสรญิการอยูผู่เ้ดยีว อยา่งนี้” 

  “การอยูผู่เ้ดยีวนีม้อียู ่เรามไิดก้ลา่ววา่ไมม่ ีแตก่ารอยูผู่เ้ดยีวของเธอ เป็นอัน 

บรบิรูณ์โดยพสิดารกวา่ดว้ยประการใด เธอจงฟัง จงใสใ่จใหด้ดีว้ยประการนัน้ เรา 

จักกลา่ว” ทา่นพระเถระทลูรับสนองพระด ารัสแลว้ พระผูม้พีระภาคไดต้รัสวา่ 

  “การอยูผู่เ้ดยีวทีบ่รบิรูณ์โดยพสิดารกวา่ เป็นอยา่งไร 

  เถระ ในเรือ่งนี ้ส ิง่ใด๑ ทีล่ว่งไปแลว้ สิง่นัน้ก็ละไดแ้ลว้ ส ิง่ใดยังไมม่าถงึ สิง่นัน้ 

ก็สละเสยี และความก าหนัดดว้ยความพอใจในการไดอ้ัตภาพในปัจจบุัน ก็ถกูก าจัด 

ดว้ยดแีลว้ การอยูผู่เ้ดยีวทีบ่รบิรูณ์โดยพสิดารกวา่ เป็นอยา่งนี้” 

  พระผูม้พีระภาคผูส้คุตศาสดา ครัน้ตรัสเวยยากรณภาษิตนีแ้ลว้ จงึไดต้รัสคาถา 

ประพันธต์อ่อกีไปวา่ 

    “เราเรยีกนรชนผูค้รอบง าธรรมทัง้ปวง๒ ผูรู้ท้กุอยา่ง 

   มปัีญญาด ีไมแ่ปดเป้ือนในธรรมทัง้ปวง๓ 

   ละสิง่ทัง้ปวงไดแ้ลว้ หลดุพน้แลว้ 

   ในเพราะธรรมเป็นทีส่ ิน้ตัณหา 

   วา่เป็นผูม้ปีกตอิยูผู่เ้ดยีว” 

เถรนามกสตูรที ่๑๐ จบ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ส ิง่ใด ในทีน่ีห้มายถงึขันธ ์๕ (ส .น.ิอ. ๒/๒๔๔/๒๖๖) 

๒ ธรรมท ัง้ปวง ในทีน่ีห้มายถงึขันธ ์อายตนะ ธาต ุและภพ ๓ (ส .น.ิอ. ๒/๒๔๔/๒๖๗) 

๓ ไมแ่ปดเป้ือนในธรรมท ัง้ปวง ในทีน่ีห้มายถงึไมแ่ปดเป้ือนดว้ยตัณหาและทฏิฐ ิ(ส .น.ิอ. ๒/๒๔๔/๒๖๗) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๓๓๗ } 



๓๓๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๑๐. ภกิขสุงัยตุ] 

๑๑. มหากัปปินสตูร 

 

๑๑. มหากปัปินสูตร 

วา่ดว้ยพระมหากปัปินะ 

  [๒๔๕] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อารามของอนาถบณิฑกิ- 

เศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้ ทา่นพระมหากัปปินะเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึ 

ทีป่ระทับ พระผูม้พีระภาคไดท้อดพระเนตรเห็นทา่นพระมหากัปปินะก าลังเดนิมา 

แตไ่กล จงึรับสัง่เรยีกภกิษุทัง้หลายมาตรัสถามวา่ 

  “ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายเห็นภกิษุผูข้าวโปรง่ จมกูโดง่ ก าลังเดนิมาน่ันหรอื” 

  “เห็น พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ภกิษุน่ันมฤีทธานุภาพมาก อนึง่ สมาบัตทิีเ่ธอไมเ่คยเขา้ เธอก็เขา้ไดโ้ดยงา่ย 

เธอไดท้ าใหแ้จง้ประโยชนย์อดเยีย่มอันเป็นทีส่ดุแหง่พรหมจรรยท์ีเ่หลา่กลุบตุร 

ออกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติโดยชอบตอ้งการดว้ยปัญญาอันยิง่เอง เขา้ถงึอยูใ่น 

ปัจจบุัน” 

  พระผูม้พีระภาคผูส้คุตศาสดา ครัน้ตรัสเวยยากรณภาษิตนีแ้ลว้ จงึไดต้รัสคาถา 

ประพันธต์อ่อกีไปวา่ 

    “ในหมูช่นทีถ่อืตระกลูเป็นใหญ ่

   กษัตรยิจั์ดวา่เป็นผูป้ระเสรฐิทีส่ดุ 

   สว่นทา่นผูเ้พยีบพรอ้มดว้ยวชิชาและจรณะ 

   จัดวา่เป็นผูป้ระเสรฐิทีส่ดุ ในหมูเ่ทวดาและมนุษย์๑ 

   ดวงอาทติยส์อ่งแสงเจดิจา้ในกลางวนั 

   ดวงจันทรส์อ่งแสงเจดิจา้ในกลางคนื 

   กษัตรยิผ์ูท้รงเครือ่งรบยอ่มสงา่งาม 

   พราหมณ์ผูเ้พง่ฌาน ยอ่มรุง่เรอืง 

   สว่นพระพทุธเจา้ยอ่มรุง่โรจนด์ว้ยพระเดชานุภาพตลอดทัง้วนัและ 

   คนื” 

มหากปัปินสตูรที ่๑๑ จบ 

 
เชงิอรรถ : 

๑ ท.ีส.ี (แปล) ๙/๒๗๗/๙๙, ท.ีปา. ๑๑/๑๔๐/๘๔, ม.ม. (แปล) ๑๓/๓๐/๓๔, ส .ส. (แปล) ๑๕/๑๘๒/๒๕๓, 

   องฺ.เอกาทสก. (แปล) ๒๔/๑๐/๔๐๘-๔๐๙ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๓๓๘ } 



๓๓๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๑๐. ภกิขสุงัยตุ] 

๑๒. สหายกสตูร 

 

๑๒. สหายกสูตร 

วา่ดว้ยภกิษุผูเ้ป็นเพือ่นกนั 

  [๒๔๖] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อารามของอนาถ- 

บณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้ ภกิษุผูเ้ป็นเพือ่นกัน ๒ รปู ซึง่เป็นสทัธวิหิารกิ 

ของทา่นพระมหากัปปินะ เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ พระผูม้พีระภาค 

ไดท้อดพระเนตรเห็นเธอทัง้สองก าลังเดนิมาแตไ่กล จงึรับสัง่เรยีกภกิษุทัง้หลายมา 

ตรัสถามวา่ 

  “ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายเห็นภกิษุผูเ้ป็นเพือ่นกัน ๒ รปู ซึง่เป็นสทัธวิหิารกิ 

ของพระมหากัปปินะก าลังเดนิมานัน้หรอื” 

  “เห็น พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ภกิษุ ๒ รปูน่ันมฤีทธานุภาพมาก อนึง่ สมาบัตทิีเ่ธอทัง้สองไมเ่คยเขา้ เธอ 

ทัง้สองก็เขา้ไดโ้ดยงา่ย เธอทัง้สองไดท้ าใหแ้จง้ประโยชนย์อดเยีย่มอันเป็นทีส่ดุแหง่ 

พรหมจรรยท์ีเ่หลา่กลุบตุรออกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติโดยชอบตอ้งการดว้ย 

ปัญญาอันยิง่เอง เขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุัน” 

  พระผูม้พีระภาคผูส้คุตศาสดา ครัน้ตรัสเวยยากรณภาษิตนีแ้ลว้ จงึไดต้รัสคาถา 

ประพันธอ์กีตอ่ไปวา่ 

    “ภกิษุเหลา่นีเ้ป็นเพือ่นกันมานาน และมคีวามรูเ้สมอกัน 

   สทัธรรมของเธอทัง้หลายเทยีบเคยีงไดใ้นธรรมทีพ่ระพทุธเจา้ 

   ประกาศแลว้ 

    เธอทัง้หลายอันกัปปินะแนะน าดแีลว้ในธรรม 

   ทีพ่ระอรยิเจา้ประกาศแลว้ ชนะมารพรอ้มทัง้กองทัพได ้

   ทรงไวซ้ ึง่อัตภาพสดุทา้ย” 

สหายกสตูรที ่๑๒ จบ 

ภกิขสุงัยตุ จบบรบิรูณ์ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๓๓๙ } 



๓๔๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค [๑๐. ภกิขสุงัยตุ] 

รวมพระสตูรทีม่ใีนสงัยตุ รวมสงัยตุทีม่ใีนนทิานสงัยตุ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนสงัยุตนี ้คอื 

    ๑. โกลติสตูร     ๒. อปุตสิสสตูร 

    ๓. ฆฏสตู     ๔. นวสตูร 

    ๕. สชุาตสตูร     ๖. ลกณุฏกภัททยิสตูร 

    ๗. วสิาขสตูร     ๘. นันทสตูร 

    ๙. ตสิสสตูร     ๑๐. เถรนามกสตูร 

    ๑๑. มหากัปปินสตูร    ๑๒. สหายกสตูร 

นทิานวรรคที ่๒ จบ 

 

รวมสงัยตุทีม่ใีนนทิานสงัยตุนี ้คอื 

    ๑. นทิานสงัยตุ    ๒. อภสิมยสงัยตุ 

    ๓. ธาตสุงัยตุ     ๔. อนมตัคคสงัยตุ 

    ๕. กัสสปสงัยตุ    ๖. ลาภสกัการสงัยตุ 

    ๗. ราหลุสงัยตุ    ๘. ลักขณสงัยตุ 

    ๙. โอปัมมสงัยตุ    ๑๐. ภกิขสุงัยตุ 

รวมเรยีกวา่วรรคที ่๒ 

นทิานวรรคสงัยตุ จบบรบิรูณ์ 

พระไตรปิฎกเลม่ที ่๑๖ สตุตันตปิฎกที ่๐๘ สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค จบ 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๖ หนา้ :๓๔๐ } 
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ขออนุโมทนาสาธกุับ “คณุ คริยิะ นาราครี”ี   

ผูจั้ดท าเรยีบเรยีงไฟล ์PDF ฉบับนี ้

 

 

ไฟล ์PDF เวอรช์ัน่ 1.0  เลม่ 16 นี ้ไดถ้กูเริม่อพัโหลดสูส่าธารณะเมือ่เดอืน ตลุาคม พ.ศ. 2559 

หากพบขอ้ผดิพลาดใดๆ ในสว่นของไฟล ์PDF  

โปรดแจง้มาทีอ่เีมล thepathofpurity@outloook.com 

 

 

 

http://www.geocities.ws/tmchote/tpd-mcu/index.htm
mailto:thepathofpurity@outloook.com

