
๑ 

 

พระไตรปิฎกเลม่ที ่๑๗ สตุตันตปิฎกที ่๐๙ สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑. ขนัธสงัยตุ] 

มลูปัณณาสก ์๑. นกลุปิตวุรรค ๑. นกลุปิตสุตูร 

 

พระสตุตนัตปิฎก 

สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค 

_____________ 

ขอนอบนอ้มพระผูม้พีระภาคอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้พระองคนั์น้ 

 

๑. ขนัธสงัยตุ 

มลูปณัณาสก ์

๑. นกลุปิตวุรรค 

หมวดวา่ดว้ยนกลุปิตาคหบด ี

๑. นกลุปิตสุตูร 

วา่ดว้ยนกลุปิตาคหบด ี

  [๑] ขา้พเจา้๑ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ เภสกฬาวนั สถานทีพ่ระราชทาน 

อภัยแกห่มูเ่นือ้ เขตกรงุสงุสมุารคริะ แควน้ภัคคะ ครัง้นัน้ นกลุปิตาคหบดเีขา้ไป 

เฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวายอภวิาทแลว้ น่ัง ณ ทีส่มควร๒ ไดก้ราบ 

ทลูพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองคเ์ป็นผูช้รา สงูอาย ุเป็นผูเ้ฒา่ ลว่งกาล 

มามาก ผา่นวยัมามาก มกีายกระสบักระสา่ย เจ็บป่วยประจ า พระผูม้พีระภาค 

 
เชงิอรรถ : 

๑ ขา้พเจา้ ในตอนเริม่ตน้ของพระสตูรนีแ้ละพระสตูรอืน่ ๆ ในเลม่นี ้หมายถงึพระอานนท ์

๒ ทีส่มควร (เอกมนฺต ) ในทีน่ีห้มายถงึทีเ่หมาะสม คอื เวน้โทษ ๖ ประการ ไดแ้ก ่(๑) ไกลเกนิไป  

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

    (ส .น.ิอ. ๒/๖๐/๙๘, องฺ.ทกุ.อ. ๒/๑๖/๑๕) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๑ } 



๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑. ขนัธสงัยตุ] 

มลูปัณณาสก ์๑. นกลุปิตวุรรค ๑. นกลุปิตสุตูร 

และภกิษุทัง้หลายผูเ้ป็นทีเ่จรญิใจ ขา้พระองคก็์ไมไ่ดเ้ห็นเป็นนติย ์ขอพระผูม้  ี

พระภาคโปรดโอวาท โปรดสัง่สอนขา้พระองคด์ว้ยพระด ารัสทีเ่ป็นไปเพือ่ประโยชนเ์กือ้กลู 

เพือ่ความสขุแกข่า้พระองคต์ลอดกาลนานเถดิ” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “คหบด ีเรือ่งนีเ้ป็นอยา่งนัน้ คหบด ีเรือ่งนีเ้ป็น 

อยา่งนัน้ ความจรงิ กายนี้กระสบักระสา่ย เป็นดังฟองไข ่มเีปลอืกหุม้ไว ้อนึง่ 

บคุคลผูบ้รหิารกายนีอ้ยู ่พงึรับรองความไมม่โีรคไดแ้มเ้พยีงครูเ่ดยีว จะมอีะไรเลา่ 

นอกจากความโงเ่ขลา เพราะเหตนัุน้ ทา่นพงึส าเหนยีกอยา่งนีว้า่ ‘เมือ่เรามกีาย 

กระสบักระสา่ยอยู ่จติจักไมก่ระสบักระสา่ย’ ทา่นพงึส าเหนยีกอยา่งนี”้ 

  ล าดับนัน้ นกลุปิตาคหบดชีืน่ชม ยนิดพีระภาษิตของพระผูม้พีระภาค ลกุจาก 

อาสนะ ถวายอภวิาท กระท าประทักษิณ๑ แลว้เขา้ไปหาทา่นพระสารบีตุรถงึทีอ่ยู ่

อภวิาทแลว้ น่ัง ณ ทีส่มควร ทา่นพระสารบีตุรไดถ้ามนกลุปิตาคหบดดีังนีว้า่ 

“คหบด ีอนิทรยีข์องทา่นผอ่งใสยิง่นัก สหีนา้ก็บรสิทุธิผ์ดุผอ่ง วนันี ้ทา่นไดฟั้ง 

ธรรมกีถาเฉพาะพระพักตรพ์ระผูม้พีระภาคหรอืไม”่ 

  นกลุปิตาคหบดตีอบวา่ “ทา่นผูเ้จรญิ ท าไมจะไมเ่ป็นอยา่งนีเ้ลา่ บัดนี ้พระ 

ผูม้พีระภาคทรงหลั่งอมตธรรมรดกระผมดว้ยธรรมกีถา” 

  “คหบด ีพระผูม้พีระภาคทรงหลั่งอมตธรรมรดทา่นดว้ยธรรมกีถาอยา่งไร” 

  “ทา่นผูเ้จรญิ กระผมเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวายอภวิาทแลว้ 

น่ัง ณ ทีส่มควร ไดก้ราบทลูวา่ ‘ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองคเ์ป็นผูช้รา สงูอายุ 

เป็นผูเ้ฒา่ ลว่งกาลมามาก ผา่นวยัมามาก มกีายกระสบักระสา่ย เจ็บป่วยประจ า 

พระผูม้พีระภาคและภกิษุทัง้หลายผูเ้ป็นทีเ่จรญิใจ ขา้พระองคก็์ไมไ่ดเ้ห็นเป็นนติย  ์

ขอพระผูม้พีระภาคโปรดโอวาท โปรดสัง่สอนขา้พระองคด์ว้ยพระด ารัสทีเ่ป็นไปเพือ่ 

ประโยชนเ์กือ้กลู เพือ่ความสขุแกข่า้พระองคต์ลอดกาลนานเถดิ’ 

  เมือ่กระผมกราบทลูอยา่งนีแ้ลว้ พระผูม้พีระภาคไดต้รัสกับกระผมดังนีว้า่ 

‘คหบด ีเรือ่งนีเ้ป็นอยา่งนัน้ คหบด ีเรือ่งนีเ้ป็นอยา่งนัน้ ความจรงิ กายนี้ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ กระท าประทกัษณิ หมายถงึการเดนิเวยีนขวา คอืเดนิประณมมอืเวยีนขวาตามเข็มนาฬกิา ๓ รอบ (ว.ิอ. 

   ๑/๑๕/๑๗๖-๑๗๗) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๒ } 



๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑. ขนัธสงัยตุ] 

มลูปัณณาสก ์๑. นกลุปิตวุรรค ๑. นกลุปิตสุตูร 

กระสบักระสา่ย เป็นดังฟองไข ่มเีปลอืกหุม้ไว ้อนึง่ บคุคลผูบ้รหิารกายนีอ้ยู ่

พงึรับรองความไมม่โีรคไดแ้มเ้พยีงครูเ่ดยีว จะมอีะไรเลา่ นอกจากความโงเ่ขลา 

เพราะเหตนัุน้ ทา่นพงึส าเหนยีกอยา่งนีว้า่ ‘เมือ่เรามกีายกระสบักระสา่ยอยู ่จติ 

จักไมก่ระสบักระสา่ย’ ทา่นพงึส าเหนยีกอยา่งนี้ 

  ทา่นผูเ้จรญิ พระผูม้พีระภาคทรงหลั่งอมตธรรมรดกระผมดว้ยธรรมกีถา 

อยา่งนี”้ 

  “คหบด ีก็ทา่นไมไ่ดท้ลูถามพระผูม้พีระภาคใหย้ิง่ข ึน้หรอืวา่ ‘ขา้แตพ่ระองค ์

ผูเ้จรญิ ดว้ยเหตเุพยีงเทา่ไร บคุคลจงึชือ่วา่เป็นผูม้กีายกระสบักระสา่ย และชือ่วา่ 

มจีติกระสบักระสา่ย และดว้ยเหตเุพยีงเทา่ไร บคุคลจงึชือ่วา่เป็นผูม้กีายกระสบั 

กระสา่ย แตไ่มช่ือ่วา่มจีติกระสบักระสา่ย” 

  “ทา่นผูเ้จรญิ แมก้ระผมมาจากทีไ่กลก็เพือ่จะทราบเนือ้ความแหง่พระภาษิต 

นัน้ในส านักทา่นพระสารบีตุร ขอโอกาส เฉพาะทา่นพระสารบีตุรเทา่นัน้ทีจ่ะ 

อธบิายเนือ้ความแหง่พระภาษิตนัน้ใหแ้จม่แจง้” 

  “คหบด ีถา้เชน่นัน้ ทา่นจงฟัง จงใสใ่จใหด้ ีเราจักกลา่ว” 

สกักายทฏิฐ ิ๒๐ 

  นกลุปิตาคหบดรัีบค าแลว้ ทา่นพระสารบีตุรจงึไดก้ลา่วเรือ่งนีว้า่ 

  “คหบด ีบคุคลชือ่วา่เป็นผูม้กีายกระสบักระสา่ย และมจีติกระสบักระสา่ย 

เป็นอยา่งไร 

  คอื ปถุชุน๑ในโลกนีผู้ไ้มไ่ดส้ดับ๒ ไมไ่ดเ้ห็นพระอรยิะ ไมฉ่ลาดในธรรมของ 

พระอรยิะ ไมไ่ดรั้บการแนะน าในธรรมของพระอรยิะ ไมไ่ดเ้ห็นสตับรุษุ ไมฉ่ลาด 

ในธรรมของสตับรุษุ ไมไ่ดรั้บการแนะน าในธรรมของสตับรุษุ พจิารณาเห็นรปูโดย 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ปถุชุน หมายถงึคนทียั่งมกีเิลสหนา ทีเ่รยีกเชน่นี ้เพราะบคุคลประเภทนียั้งมเีหตกุอ่ใหเ้กดิกเิลสอยา่ง 

   หนานานัปการ ปถุชุนม ี๒ ประเภท คอื อนัธปถุชุน คนทีไ่มไ่ดรั้บการศกึษาอบรมทางจติ และ 

   กลัยาณปถุชุน คนทีไ่ดรั้บการศกึษาอบรมทางจติแลว้ (ท.ีส.ีอ. ๗/๕๘-๘๙) 

๒ ผูไ้มไ่ดส้ดบั ในทีน่ีห้มายถงึผูไ้มม่ปีรยัิต ิปฏบัิต ิและปฏเิวธ (องฺ.เอกก.อ. ๑/๕๑/๕๔) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๓ } 



๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑. ขนัธสงัยตุ] 

มลูปัณณาสก ์๑. นกลุปิตวุรรค ๑. นกลุปิตสุตูร 

ความเป็นอัตตา พจิารณาเห็นอัตตาวา่มรีปู พจิารณาเห็นรปูในอัตตา หรอื 

พจิารณาเห็นอัตตาในรปู ด ารงอยูด่ว้ยความยดึมั่นวา่ ‘เราเป็นรปู รปูเป็นของเรา’ 

เมือ่เขาด ารงอยูด่ว้ยความยดึมั่นวา่ ‘เราเป็นรปู รปูเป็นของเรา’ รปูนัน้แปรผัน 

เป็นอยา่งอืน่ เพราะรปูแปรผันและเป็นอยา่งอืน่ โสกะ (ความเศรา้โศก) ปรเิทวะ 

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

(ความคับแคน้ใจ) จงึเกดิขึน้แกเ่ขา 

  พจิารณาเห็นเวทนาโดยความเป็นอัตตา พจิารณาเห็นอัตตาวา่มเีวทนา 

พจิารณาเห็นเวทนาในอัตตา หรอืพจิารณาเห็นอัตตาในเวทนา ด ารงอยูด่ว้ยความ 

ยดึมั่นวา่ ‘เราเป็นเวทนา เวทนาเป็นของเรา’ เมือ่เขาด ารงอยูด่ว้ยความยดึมั่นวา่ 

‘เราเป็นเวทนา เวทนาเป็นของเรา’ เวทนานัน้แปรผันเป็นอยา่งอืน่ เพราะเวทนา 

แปรผันและเป็นอยา่งอืน่ โสกะ ปรเิทวะ ทกุข ์โทมนัส และอปุายาสจงึเกดิขึน้แกเ่ขา 

  พจิารณาเห็นสญัญาโดยความเป็นอัตตา พจิารณาเห็นอัตตาวา่มสีญัญา 

พจิารณาเห็นสญัญาในอัตตา หรอืพจิารณาเห็นอัตตาในสญัญา ด ารงอยูด่ว้ย 

ความยดึมั่นวา่ ‘เราเป็นสัญญา สญัญาเป็นของเรา’ เมือ่เขาด ารงอยูด่ว้ยความ 

ยดึมั่นวา่ ‘เราเป็นสญัญา สญัญาเป็นของเรา’ สญัญานัน้แปรผันเป็นอยา่งอืน่ 

เพราะสญัญาแปรผันและเป็นอยา่งอืน่ โสกะ ปรเิทวะ ทกุข ์โทมนัส และอปุายาส 

จงึเกดิขึน้แกเ่ขา 

  พจิารณาเห็นสงัขารโดยความเป็นอัตตา พจิารณาเห็นอัตตาวา่มสีงัขาร พจิารณา 

เห็นสงัขารในอัตตา หรอืพจิารณาเห็นอัตตาในสงัขาร ด ารงอยูด่ว้ยความยดึมั่นวา่ 

‘เราเป็นสงัขาร สงัขารเป็นของเรา’ เมือ่เขาด ารงอยูด่ว้ยความยดึมั่นวา่ ‘เราเป็น 

สงัขาร สงัขารเป็นของเรา’ สงัขารนัน้แปรผันเป็นอยา่งอืน่ เพราะสงัขารแปรผัน 

และเป็นอยา่งอืน่ โสกะ ปรเิทวะ ทกุข ์โทมนัส และอปุายาสจงึเกดิขึน้แกเ่ขา 

  พจิารณาเห็นวญิญาณโดยความเป็นอัตตา พจิารณาเห็นอัตตาวา่มวีญิญาณ 

พจิารณาเห็นวญิญาณในอัตตา หรอืพจิารณาเห็นอัตตาในวญิญาณ ด ารงอยูด่ว้ย 

ความยดึมั่นวา่ ‘เราเป็นวญิญาณ วญิญาณเป็นของเรา’ เมือ่เขาด ารงอยูด่ว้ยความ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๔ } 



๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑. ขนัธสงัยตุ] 

มลูปัณณาสก ์๑. นกลุปิตวุรรค ๑. นกลุปิตสุตูร 

ยดึมั่นวา่ ‘เราเป็นวญิญาณ วญิญาณเป็นของเรา’ วญิญาณนัน้แปรผันเป็นอยา่งอืน่ 

เพราะวญิญาณแปรผันและเป็นอยา่งอืน่ โสกะ ปรเิทวะ ทกุข ์โทมนัส และอปุายาส 

จงึเกดิขึน้แกเ่ขา 

  คหบด ีบคุคลชือ่วา่เป็นผูม้กีายกระสบักระสา่ย และมจีติกระสบักระสา่ย 

เป็นอยา่งนีแ้ล 

  บคุคลแมช้ือ่วา่เป็นผูม้กีายกระสบักระสา่ย แตไ่มช่ือ่วา่มจีติกระสบักระสา่ย 

เป็นอยา่งไร 

  คอื พระอรยิสาวกในพระธรรมวนัิยนีผู้ไ้ดส้ดับ ไดเ้ห็นพระอรยิะ ฉลาดใน 

ธรรมของพระอรยิะ ไดรั้บการแนะน าในธรรมของพระอรยิะ ไดเ้ห็นสตับรุษุ ฉลาด 

ในธรรมของสตับรุษุ ไดรั้บการแนะน าในธรรมของสตับรุษุ ไมพ่จิารณาเห็นรูปโดย 

ความเป็นอัตตา ไมพ่จิารณาเห็นอัตตาวา่มรีปู ไมพ่จิารณาเห็นรปูในอัตตา หรอื 

ไมพ่จิารณาเห็นอัตตาในรปู ไมด่ ารงอยูด่ว้ยความยดึมั่นวา่ ‘เราเป็นรปู รปูเป็น 

ของเรา’ เมือ่พระอรยิสาวกนัน้ไมด่ ารงอยูด่ว้ยความยดึมั่นวา่ ‘เราเป็นรปู รปูเป็น 

ของเรา’ รปูนัน้แปรผันเป็นอยา่งอืน่ เพราะรปูแปรผันและเป็นอยา่งอืน่ โสกะ ปรเิทวะ 

ทกุข ์โทมนัส และอปุายาสจงึไมเ่กดิขึน้แกพ่ระอรยิสาวกนัน้ 

  ไมพ่จิารณาเห็นเวทนาโดยความเป็นอัตตา ไมพ่จิารณาเห็นอัตตาวา่มเีวทนา 

ไมพ่จิารณาเห็นเวทนาในอัตตา หรอืไมพ่จิารณาเห็นอัตตาในเวทนา ไมด่ ารงอยู ่

ดว้ยความยดึมั่นวา่ ‘เราเป็นเวทนา เวทนาเป็นของเรา’ เมือ่พระอรยิสาวกนัน้ไม ่

ด ารงอยูด่ว้ยความยดึมั่นวา่ ‘เราเป็นเวทนา เวทนาเป็นของเรา’ เวทนานัน้แปรผัน 

เป็นอยา่งอืน่ เพราะเวทนาแปรผันและเป็นอยา่งอืน่ โสกะ ปรเิทวะ ทกุข ์โทมนัส 

และอปุายาสจงึไมเ่กดิขึน้แกพ่ระอรยิสาวกนัน้ 

  ไมพ่จิารณาเห็นสญัญาโดยความเป็นอัตตา ไมพ่จิารณาเห็นอัตตาวา่มสีญัญา 

ไมพ่จิารณาเห็นสญัญาในอัตตา หรอืไมพ่จิารณาเห็นอัตตาในสญัญา ไมด่ ารงอยู ่

ดว้ยความยดึมั่นวา่ ‘เราเป็นสญัญา สญัญาเป็นของเรา’ เมือ่พระอรยิสาวกนัน้ไม ่

ด ารงอยูด่ว้ยความยดึมั่นวา่ ‘เราเป็นสญัญา สญัญาเป็นของเรา’ สญัญานัน้ 

แปรผันเป็นอยา่งอืน่ เพราะสญัญาแปรผันและเป็นอยา่งอืน่ โสกะ ปรเิทวะ ทกุข ์

โทมนัส และอปุายาสจงึไมเ่กดิขึน้แกพ่ระอรยิสาวกนัน้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๕ } 



๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑. ขนัธสงัยตุ] 

มลูปัณณาสก ์๑. นกลุปิตวุรรค ๒. เทวทหสตูร 

  ไมพ่จิารณาเห็นสงัขารโดยความเป็นอัตตา ไมพ่จิารณาเห็นอัตตาวา่มสีงัขาร 

ไมพ่จิารณาเห็นสงัขารในอัตตา หรอืไมพ่จิารณาเห็นอัตตาในสงัขาร ไมด่ ารงอยู ่

ดว้ยความยดึมั่นวา่ ‘เราเป็นสงัขาร สงัขารเป็นของเรา’ เมือ่พระอรยิสาวกนัน้ไม ่

ด ารงอยูด่ว้ยความยดึมั่นวา่ ‘เราเป็นสงัขาร สงัขารเป็นของเรา’ สงัขารนัน้แปรผัน 

เป็นอยา่งอืน่ เพราะสงัขารแปรผันและเป็นอยา่งอืน่ โสกะ ปรเิทวะ ทกุข ์โทมนัส 

และอปุายาสจงึไมเ่กดิขึน้แกพ่ระอรยิสาวกนัน้ 

  ไมพ่จิารณาเห็นวญิญาณโดยความเป็นอัตตา ไมพ่จิารณาเห็นอัตตาวา่มวีญิญาณ 

ไมพ่จิารณาเห็นวญิญาณในอัตตา หรอืไมพ่จิารณาเห็นอัตตาในวญิญาณ ไมด่ ารง 

อยูด่ว้ยความยดึมั่นวา่ ‘เราเป็นวญิญาณ วญิญาณเป็นของเรา’ เมือ่พระอรยิสาวก 

นัน้ไมด่ ารงอยูด่ว้ยความยดึมั่นวา่ ‘เราเป็นวญิญาณ วญิญาณเป็นของเรา’ วญิญาณ 

นัน้แปรผันเป็นอยา่งอืน่ เพราะวญิญาณแปรผันและเป็นอยา่งอืน่ โสกะ ปรเิทวะ ทกุข ์

โทมนัส และอปุายาสจงึไมเ่กดิขึน้แกพ่ระอรยิสาวกนัน้ 

  คหบด ีบคุคลแมช้ือ่วา่เป็นผูม้กีายกระสบักระสา่ย แตไ่มช่ือ่วา่มจีติกระสบั 

กระสา่ย เป็นอยา่งนีแ้ล” 

  ทา่นพระสารบีตุรไดก้ลา่วอยา่งนีแ้ลว้ นกลุปิตาคหบดมีใีจยนิด ีชืน่ชมภาษิต 

ของทา่นพระสารบีตุร 

นกลุปิตสุตูรที ่๑ จบ 

 

๒. เทวทหสตูร 

วา่ดว้ยพระธรรมเทศนาทีเ่ทวทหนคิม 

  [๒] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ เทวทหนคิมของเจา้ศากยะทัง้หลาย 

แควน้สกักะ ครัง้นัน้ ภกิษุจ านวนมากผูต้อ้งการจะไปยังปัจฉาภมูชนบท เขา้ไป 

เฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวายอภวิาทแลว้ น่ัง ณ ทีส่มควร ไดก้ราบทลู 

พระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองคทั์ง้หลายตอ้งการจะไป 

ยังปัจฉาภมูชนบทเพือ่อยูอ่าศัย” 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๖ } 



๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑. ขนัธสงัยตุ] 

มลูปัณณาสก ์๑. นกลุปิตวุรรค ๒. เทวทหสตูร 

  พระผูม้พีระภาคตรัสถามวา่ “ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายบอกลาสารบีตุร 

แลว้หรอื” 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองคทั์ง้หลายยังไมไ่ดบ้อกลาทา่นพระสารบีตุร” 

  “ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงไปบอกลาสารบีตุรเสยีกอ่น สารบีตุรเป็นผู ้

อนุเคราะห์๑เพือ่นภกิษุผูป้ระพฤตพิรหมจรรย”์ 

  ภกิษุเหลา่นัน้ทลูรับสนองพระด ารัสของพระผูม้พีระภาคแลว้ 

  สมัยนัน้ ทา่นพระสารบีตุรน่ังอยูใ่นมณฑปเล็ก ๆ ซึง่มตีะไครน่ ้าขึน้ปกคลมุ 

แหง่หนึง่ ในทีไ่มไ่กลจากพระผูม้พีระภาค ล าดับนัน้ ภกิษุเหลา่นัน้ชืน่ชม ยนิด ี

พระภาษิตของพระผูม้พีระภาค ลกุจากอาสนะ ถวายอภวิาท กระท าประทักษิณแลว้ 

พากันเขา้ไปหาทา่นพระสารบีตุรถงึทีอ่ยู ่ไดส้นทนาปราศรัยพอเป็นทีบ่ันเทงิใจ 

พอเป็นทีร่ะลกึถงึกันแลว้ น่ัง ณ ทีส่มควร ไดก้ลา่วกับทา่นพระสารบีตุรดังนีว้า่ 

“ทา่นพระสารบีตุร พวกกระผมตอ้งการจะไปยังปัจฉาภมูชนบทเพือ่อยูอ่าศัย พวก 

กระผมกราบทลูลาพระศาสดาแลว้” 

  ทา่นพระสารบีตุรกลา่ววา่ “ทา่นผูม้อีายทัุง้หลาย ก็กษัตรยิผ์ูเ้ป็นบัณฑติ๒บา้ง 

พราหมณ์ผูเ้ป็นบัณฑติ๓บา้ง คหบดผีูเ้ป็นบัณฑติ๔บา้ง สมณะผูเ้ป็นบัณฑติ๕บา้ง 

ผูจ้ะถามปัญหากับภกิษุผูไ้ปยังประเทศตา่ง ๆ มอียู ่หากคนผูเ้ป็นบัณฑติใครรู่ ้๖ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ เป็นผูอ้นเุคราะห ์หมายถงึเป็นผูอ้นุเคราะหด์ว้ยอามสิและธรรม (ส .ข.อ. ๒/๒/๒๘๒) 

๒ กษตัรยิผ์ูเ้ป็นบณัฑติ หมายถงึพระราชาผูเ้ป็นบัณฑติทัง้หลายมพีระเจา้พมิพสิารและพระเจา้โกศลเป็นตน้ 

   (ส .ข.อ. ๒/๒/๒๘๓) 

๓ พราหมณผ์ูเ้ป็นบณัฑติ หมายถงึพราหมณ์ผูเ้ป็นบัณฑติทัง้หลายมจัีงกพีราหมณ์และตารกุขพราหมณ์เป็นตน้ 

   (ส .ข.อ. ๒/๒/๒๘๓) 

๔ คหบดผีูเ้ป็นบณัฑติ หมายถงึคหบดผีูเ้ป็นบัณฑติทัง้หลายมจีติตคหบดแีละสทุัตตคหบด(ีอนาถบณิฑกิเศรษฐ)ี 

   เป็นตน้ (ส .ข.อ. ๒/๒/๒๘๓) 

๕ สมณะผูเ้ป็นบณัฑติ หมายถงึปรพิาชกผูเ้ป็นบัณฑติทัง้หลายมสีภยิปรพิาชกและปิโลตกิปรพิาชกเป็นตน้ 

   (ส .ข.อ. ๒/๒/๒๘๓) 

๖ ใครรู่ ้ในทีน่ีห้มายถงึแสวงหาประโยชน ์สนใจธรรม (ส .ข.อ. ๒/๒/๒๘๓) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๗ } 



๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑. ขนัธสงัยตุ] 

มลูปัณณาสก ์๑. นกลุปิตวุรรค ๒. เทวทหสตูร 

ถามวา่ ‘พระศาสดาของพวกทา่นมวีาทะอยา่งไร ตรัสสอนอยา่งไร’ ธรรมทัง้หลาย 

อันพวกทา่นไดฟั้งด ีเรยีนด ีใสใ่จด ีทรงจ าด ีรูแ้จง้ดแีลว้ดว้ยปัญญาบา้งหรอื’ 

พวกทา่นเมือ่กลา่วอยา่งไร จงึจะชือ่วา่เป็นผูพ้ดูตรงตามทีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสไว ้

ไมช่ือ่วา่กลา่วตูพ่ระผูม้พีระภาคดว้ยค าเท็จ ชือ่วา่กลา่วแกอ้ยา่งสมเหตสุมผล ไมม่ ี

ค ากลา่วเชน่นัน้และการคลอ้ยตามทีจ่ะเป็นเหตใุหถ้กูต าหนไิด”้ 

  “ทา่นขอรับ แมพ้วกกระผมมาจากทีไ่กลก็เพือ่จะรูเ้นือ้ความแหง่พระภาษิต 

นัน้ในส านักทา่นสารบีตุร ขอโอกาส เฉพาะทา่นสารบีตุรเทา่นัน้ทีจ่ะอธบิายเนือ้ 

ความแหง่พระภาษิตนัน้ใหแ้จม่แจง้” 

  “ทา่นผูม้อีายทัุง้หลาย ถา้เชน่นัน้ ทา่นทัง้หลายจงฟัง จงใสใ่จใหด้ ีผมจัก 

กลา่ว” 

  ภกิษุเหลา่นัน้รับค าแลว้ ท่านพระสารบีตุรจงึไดก้ลา่วเรือ่งนีว้า่ 

  “ทา่นผูม้อีายทัุง้หลาย ก็กษัตรยิผ์ูเ้ป็นบัณฑติบา้ง พราหมณ์ผูเ้ป็นบัณฑติบา้ง 

คหบดผีูเ้ป็นบัณฑติบา้ง สมณะผูเ้ป็นบัณฑติบา้ง ผูจ้ะถามปัญหากับภกิษุผูไ้ปยัง 

ประเทศตา่ง ๆ มอียู ่หากคนผูเ้ป็นบัณฑติใครรู่ถ้ามวา่ ‘พระศาสดาของพวกทา่น 

มวีาทะอยา่งไร ตรัสสอนอยา่งไร’ 

  ทา่นทัง้หลายถกูถามอยา่งนีพ้งึตอบอยา่งนีว้า่ ‘พระศาสดาของเรามปีกตติรัส 

สอนใหก้ าจัดฉันทราคะ๑’ 

  แมเ้มือ่ทา่นทัง้หลายไดต้อบไปอยา่งนี ้ก็จะพงึมกีษัตรยิผ์ูเ้ป็นบัณฑติบา้ง 

พราหมณ์ผูเ้ป็นบัณฑติบา้ง คหบดผีูเ้ป็นบัณฑติบา้ง สมณะผูเ้ป็นบัณฑติบา้ง 

ถามปัญหาใหย้ิง่ข ึน้ไป หากคนผูเ้ป็นบัณฑติใครรู่ถ้ามวา่ ‘ก็พระศาสดาของพวกทา่น 

มปีกตติรัสสอนใหก้ าจัดฉันทราคะในสิง่ไรเลา่’ 

  ทา่นทัง้หลายถกูถามอยา่งนีพ้งึตอบอยา่งนีว้า่ ‘พระศาสดามปีกตติรัสสอนให ้

ก าจัดฉันทราคะในรปู ... ในเวทนา ... ในสญัญา ... ในสงัขาร พระศาสดา 

มปีกตติรัสสอนใหก้ าจัดฉันทราคะในวญิญาณ’ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ฉนัทราคะ หมายถงึความก าหนัดทีไ่มร่นุแรง(ฉันทะ) และความก าหนัดทีร่นุแรง(ราคะ) (ว.ิอ. 

    ๓/๓๒๙/๕๗๒, ข.ุม.อ. ๑/๘/๑๐๕) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๘ } 



๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑. ขนัธสงัยตุ] 

มลูปัณณาสก ์๑. นกลุปิตวุรรค ๒. เทวทหสตูร 

  แมเ้มือ่ทา่นทัง้หลายไดต้อบไปอยา่งนี ้ก็จะพงึมกีษัตรยิผ์ูเ้ป็นบัณฑติบา้ง 

พราหมณ์ผูเ้ป็นบัณฑติบา้ง คหบดผีูเ้ป็นบัณฑติบา้ง สมณะผูเ้ป็นบัณฑติบา้ง 

ถามปัญหาใหย้ิง่ข ึน้ไป หากคนผูเ้ป็นบัณฑติใครรู่ถ้ามวา่ ‘ก็พระศาสดาของพวก 

ทา่นทรงเห็นโทษอะไรจงึตรัสสอนใหก้ าจัดฉันทราคะในรปู ... ในเวทนา ... ในสญัญา 

... ในสงัขาร จงึตรัสสอนใหก้ าจัดฉันทราคะในวญิญาณ’ 

  ทา่นทัง้หลายถกูถามอยา่งนีพ้งึตอบอยา่งนีว้า่ ‘เมือ่บคุคลยังไมป่ราศจาก 

ความก าหนัด ไมป่ราศจากความพอใจ ไมป่ราศจากความรัก ไมป่ราศจากความ 

กระหาย ไมป่ราศจากความเรา่รอ้น ไมป่ราศจากความทะยานอยากในรปู เพราะ 

รปูนัน้แปรผันและเป็นอยา่งอืน่ โสกะ ปรเิทวะ ทกุข ์โทมนัส และอปุายาสจงึเกดิขึน้ 

  เมือ่บคุคลยังไมป่ราศจากความก าหนัด ... ในเวทนา ... 

  เมือ่บคุคลยังไมป่ราศจากความก าหนัด ... ในสญัญา ... 

  เมือ่บคุคลยังไมป่ราศจากความก าหนัด ฯลฯ ไมป่ราศจากความทะยาน 

อยากในสงัขาร เพราะสงัขารเหลา่นัน้แปรผันและเป็นอยา่งอืน่ โสกะ ปรเิทวะ ทกุข ์

โทมนัส และอปุายาสจงึเกดิขึน้ 

  เมือ่บคุคลยังไมป่ราศจากความก าหนัด ไมป่ราศจากความพอใจ ไมป่ราศจาก 

ความรัก ไมป่ราศจากความกระหาย ไมป่ราศจากความเรา่รอ้น ไมป่ราศจาก 

ความทะยานอยากในวญิญาณ เพราะวญิญาณนัน้แปรผันและเป็นอยา่งอืน่ โสกะ 

ปรเิทวะ ทกุข ์โทมนัส และอปุายาสจงึเกดิขึน้ 

  พระศาสดาของพวกเรา ทรงเห็นโทษนีแ้ลจงึตรัสสอนใหก้ าจัดฉันทราคะในรปู 

... ในเวทนา ... ในสญัญา ... ในสงัขาร จงึตรัสสอนใหก้ าจัดฉันทราคะในวญิญาณ’ 

แมเ้มือ่ทา่นทัง้หลายไดต้อบไปอยา่งนี ้ก็จะพงึมกีษัตรยิผ์ูเ้ป็นบัณฑติบา้ง 

พราหมณ์ผูเ้ป็นบัณฑติบา้ง คหบดผีูเ้ป็นบัณฑติบา้ง สมณะผูเ้ป็นบัณฑติบา้ง 

ถามปัญหาใหย้ิง่ข ึน้ไป หากคนผูเ้ป็นบัณฑติใครรู่ถ้ามวา่ ‘ก็พระศาสดาของพวกทา่น 

ทรงเห็นอานสิงสอ์ะไรจงึตรัสสอนใหก้ าจัดฉันทราคะในรปู ... ในเวทนา ... ในสญัญา 

... ในสงัขาร จงึตรัสสอนใหก้ าจัดฉันทราคะในวญิญาณ’ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๙ } 



๑๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑. ขนัธสงัยตุ] 

มลูปัณณาสก ์๑. นกลุปิตวุรรค ๓. หลทิทกิานสิตูร 

  ทา่นทัง้หลายถกูถามอยา่งนี ้พงึตอบอยา่งนีว้า่ ‘เมือ่บคุคลปราศจากความ 

ก าหนัด ปราศจากความพอใจ ปราศจากความรัก ปราศจากความกระหาย 

ปราศจากความเรา่รอ้น ปราศจากความทะยานอยากในรปู เพราะรปูนัน้แปรผัน 

และเป็นอยา่งอืน่ โสกะ ปรเิทวะ ทกุข ์โทมนัส และอปุายาสจงึไมเ่กดิขึน้ 

  เมือ่บคุคลปราศจากความก าหนัด ... ในเวทนา ... 

  เมือ่บคุคลปราศจากความก าหนัด ... ในสญัญา ... 

  เมือ่บคุคลปราศจากความก าหนัด ปราศจากความพอใจ ปราศจากความรัก 

ปราศจากความกระหาย ปราศจากความเรา่รอ้น ปราศจากความทะยานอยากใน 

สงัขาร เพราะสงัขารเหลา่นัน้แปรผันและเป็นอยา่งอืน่ โสกะ ปรเิทวะ ทกุข ์โทมนัส 

และอปุายาสจงึไมเ่กดิขึน้ 

  เมือ่บคุคลปราศจากความก าหนัด ปราศจากความพอใจ ปราศจากความรัก 

ปราศจากความกระหาย ปราศจากความเรา่รอ้น ปราศจากความทะยานอยากใน 

วญิญาณ เพราะวญิญาณนัน้แปรผันและเป็นอยา่งอืน่ โสกะ ปรเิทวะ ทกุข ์โทมนัส 

และอปุายาสจงึไมเ่กดิขึน้ 

  พระศาสดาของพวกเราทรงเห็นอานสิงสน์ีแ้ลจงึตรัสสอนใหก้ าจัดฉันทราคะ 

ในรปู ... ในเวทนา ... ในสญัญา ... ในสงัขาร จงึตรัสสอนใหก้ าจัดฉันทราคะ 

ในวญิญาณ’ 

  ทา่นผูม้อีายทัุง้หลาย เมือ่บคุคลเขา้ถงึอกศุลธรรมทัง้หลายอยู ่จักมกีารอยู่ 

เป็นสขุ ไมล่ าบาก ไมค่ับแคน้ ไมเ่ดอืดรอ้นในปัจจบุันนี ้และหลังจากตายแลว้พงึ 

หวงัได ้๑ สคุต ิพระผูม้พีระภาคก็จะไมท่รงสรรเสรญิการละอกศุลธรรมทัง้หลายไว ้

แตเ่มือ่บคุคลเขา้ถงึอกศุลธรรมทัง้หลายอยูจ่งึมกีารอยูเ่ป็นทกุข ์ล าบาก คับแคน้ใจ 

เดอืดรอ้น ในปัจจบุันนีท้เีดยีว และหลังจากตายแลว้พงึหวงัไดท้คุต ิฉะนัน้ พระผูม้  ี

พระภาคจงึทรงสรรเสรญิการละอกศุลธรรมทัง้หลายไว ้

 

เชงิอรรถ : 

๑ พงึหวงัได ้(ปาฏกิงฺขา) ในทีน่ีห้มายถงึจ าตอ้งปรารถนา จ าตอ้งมแีน่นอนหรอืจ าตอ้งเกดิในคตนัิน้แน่นอน 

    (องฺ.ตกิ.อ. ๒/๗๐/๒๑๔) 

 

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



๑๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑. ขนัธสงัยตุ] 

มลูปัณณาสก ์๑. นกลุปิตวุรรค ๓. หลทิทกิานสิตูร 

ทา่นผูม้อีายทัุง้หลาย เมือ่บคุคลเขา้ถงึกศุลธรรมทัง้หลายอยู ่ก็จักมกีารอยู่ 

เป็นทกุข ์เดอืดรอ้น๑ คับแคน้ใจ เรา่รอ้น๒ ในปัจจบุันทเีดยีว และหลังจากตาย 

แลว้พงึหวงัไดท้คุต ิพระผูม้พีระภาคก็จะไมท่รงสรรเสรญิความถงึพรอ้มกศุลธรรม 

ทัง้หลายไว ้แตเ่มือ่บคุคลเขา้ถงึกศุลธรรมทัง้หลาย จงึมกีารอยูเ่ป็นสขุ ไมเ่ดอืดรอ้น 

ไมค่ับแคน้ใจ ไมเ่รา่รอ้นในปัจจบุันนีท้เีดยีว และหลงัจากตายแลว้พงึหวงัไดส้คุต ิ

ฉะนัน้ พระผูพ้ระภาคจงึทรงสรรเสรญิความถงึพรอ้มกศุลธรรมทัง้หลายไว”้ 

  ทา่นพระสารบีตุรไดก้ลา่วอยา่งนีแ้ลว้ ภกิษุเหลา่นัน้มใีจยนิด ีตา่งชืน่ชม 

ภาษิตของทา่นพระสารบีตุร 

เทวทหสตูรที ่๒ จบ 

 

๓. หลทิทกิานสิตูร 

วา่ดว้ยหลทิทกิานคิหบด ี

  [๓] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ ทา่นพระมหากัจจานะอยู ่ณ ภเูขาทีม่หีนา้ผาสงูชนั เขตเมอืงกรุรฆระ 

แควน้อวนัต ีครัง้นัน้ คหบดชีือ่หลทิทกิานเิขา้ไปหาทา่นพระมหากัจจานะถงึทีอ่ยู ่

อภวิาทแลว้ น่ัง ณ ทีส่มควร ไดถ้ามทา่นพระมหากัจจานะดังนีว้า่ “ทา่นผูเ้จรญิ 

พระผูม้พีระภาคไดต้รัสพระภาษิตนีใ้นมาคัณฑยิปัญหาอันมาในอัฏฐกวรรควา่ 

   ‘บคุคลละทีอ่ยู่๓แลว้ ไมเ่ทีย่วซา่นไปหาทีอ่าศัย๔ 

   มนุไีมท่ าความเยือ่ใยในบา้น วา่งจากกามทัง้หลาย 

   ไมมุ่ง่หวงัอัตภาพตอ่ไป ไมพ่งึกลา่วถอ้ยค าขดัแยง้กัน‘๕ 

  ขา้แตท่า่นมหากัจจานะผูเ้จรญิ เนือ้ความแหง่พระภาษิตทีพ่ระผูม้พีระภาค 

ตรัสไวโ้ดยยอ่นี ้พงึทราบโดยพสิดารอยา่งไร” 

 

เชงิอรรถ : 

๑ เดอืดรอ้น ในทีน่ีห้มายถงึมอีปุสรรค มอีันตราย(อปัุททวะ) (องฺ.ฉกฺก.อ. ๓/๓๕/๑๕๓) 

๒ เรา่รอ้น ในทีน่ีห้มายถงึเรา่รอ้นทางกายและใจ (องฺ.ฉกฺก.อ. ๓/๗๕/๑๕๓) 

๓ ทีอ่ยู ่หมายถงึขันธ ์๕ (คอื รปู เวทนา สัญญา สังขาร วญิญาณ) (ส .ข.อ. ๒/๓/๒๘๕-๒๘๖) 

๔ ทีอ่าศยั หมายถงึอารมณ์ ๖ (คอื รปู เสยีง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์) (ส .ข.อ. ๒/๓/๒๘๕-๒๘๖) 

๕ ข.ุส.ุ ๒๕/๘๕๑/๕๐๐ และดเูทยีบ ข.ุม. (แปล) ๒๙/๗๙/๒๓๔ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๑๑ } 



๑๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑. ขนัธสงัยตุ] 

มลูปัณณาสก ์๑. นกลุปิตวุรรค ๓. หลทิทกิานสิตูร 

  ทา่นพระมหากัจจานะตอบวา่ “คหบด ีรปูธาตเุป็นทีอ่าศัยแหง่วญิญาณ 

วญิญาณทีผ่กูพันกับราคะในรปูธาต ุตรัสเรยีกวา่ ‘ผูเ้ทีย่วซา่นไปหาทีอ่ยู’่ 

  เวทนาธาตเุป็นทีอ่าศัยแหง่วญิญาณ วญิญาณทีผ่กูพันกับราคะในเวทนาธาต ุ

ตรัสเรยีกวา่ ‘ผูเ้ทีย่วซา่นไปหาทีอ่ยู’่ 

  สญัญาธาตเุป็นทีอ่าศัยแหง่วญิญาณ วญิญาณทีผ่กูพันกับราคะในสญัญาธาต ุ

ตรัสเรยีกวา่ ‘ผูเ้ทีย่วซา่นไปหาทีอ่ยู’่ 

  สงัขารธาตเุป็นทีอ่าศัยแหง่วญิญาณ วญิญาณทีผ่กูพันกับราคะในสงัขารธาต ุ

ตรัสเรยีกวา่ ‘ผูเ้ทีย่วซา่นไปหาทีอ่ยู’่ 

  คหบด ีบคุคลผูเ้ทีย่วซา่นไปหาทีอ่ยู ่เป็นอยา่งนีแ้ล 

  บคุคลผูไ้มเ่ทีย่วซา่นไปหาทีอ่ยู ่เป็นอยา่งไร 

  คอื ความพอใจ ความก าหนัด ความเพลดิเพลนิ ความทะยานอยาก 

อบุายและความยดึมั่นอันเป็นเหตทุีใ่จเขา้ไปตัง้มั่นถอืมั่นและนอนเนือ่งในรปูธาตุ 

พระตถาคตทรงละไดเ้ด็ดขาด ตัดรากถอนโคน เหมอืนตน้ตาลทีถ่กูตัดรากถอนโคน 

ไปแลว้ เหลอืแตพ่ืน้ที ่ท าใหไ้มม่ ีเกดิขึน้ตอ่ไปไมไ่ด ้ฉะนัน้ บัณฑติจงึเรยีกพระ 

ตถาคตวา่ ‘ผูไ้มท่รงเทีย่วซา่นไปหาทีอ่ยู’่ 

  ความพอใจ ความก าหนัด ความเพลดิเพลนิ ความทะยานอยาก อบุาย 

และความยดึมั่นอันเป็นเหตทุีใ่จเขา้ไปตัง้มั่นถอืมั่นและนอนเนือ่งในเวทนาธาตุ ฯลฯ 

ในสญัญาธาต ุฯลฯ ในสงัขารธาต ุฯลฯ 

  ความพอใจ ความก าหนัด ความเพลดิเพลนิ ความทะยานอยาก อบุาย 

และความยดึมั่นอันเป็นเหตทุีใ่จเขา้ไปตัง้มั่นถอืมั่นและนอนเนือ่งในวญิญาณธาตุ 

พระตถาคตทรงละไดเ้ด็ดขาด ตัดรากถอนโคน เหมอืนตน้ตาลทีถ่กูตัดรากถอนโคน 

ไปแลว้ เหลอืแตพ่ืน้ที ่ท าใหไ้มม่ ีเกดิขึน้ตอ่ไปไมไ่ด ้ฉะนัน้ บัณฑติจงึเรยีกพระ 

ตถาคตวา่ ‘ผูไ้มท่รงเทีย่วซา่นไปหาทีอ่ยู’่ 

  คหบด ีบคุคลผูไ้มเ่ทีย่วซา่นไปหาทีอ่ยู ่เป็นอยา่งนี้แล 

  บคุคลผูเ้ทีย่วซา่นไปหาทีอ่าศยั เป็นอยา่งไร 

  คอื ความเทีย่วซา่นไปหาและความผกูพันกับทีอ่าศยั คอืรปูนมิติ ตรัสเรยีกวา่ 

‘ผูเ้ทีย่วซา่นไปหาทีอ่าศัย’ 

 

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



๑๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑. ขนัธสงัยตุ] 

มลูปัณณาสก ์๑. นกลุปิตวุรรค ๓. หลทิทกิานสิตูร 

  ความเทีย่วซา่นไปหาและความผกูพันกับทีอ่าศัย คอืสทัทนมิติ ฯลฯ คันธนมิติ 

... รสนมิติ ... โผฏฐัพพนมิติ ... ธัมมนมิติ ตรัสเรยีกวา่ ‘ผูเ้ทีย่วซา่นไปหาทีอ่าศัย’ 

  คหบด ีบคุคลผูเ้ทีย่วซา่นไปหาทีอ่าศัย เป็นอยา่งนี้แล 

  บคุคลผูไ้มเ่ทีย่วซา่นไปหาทีอ่าศยั เป็นอยา่งไร 

  คอื ความซา่นไปหาและความผกูพันกับทีอ่าศัย คอืรปูนมิติ พระตถาคต 

ทรงละไดเ้ด็ดขาด ตัดรากถอนโคน เหมอืนตน้ตาลทีถ่กูตัดรากถอนโคนไปแลว้ 

เหลอืแตพ่ืน้ที ่ท าใหไ้มม่ ีเกดิขึน้ตอ่ไปไมไ่ด ้ฉะนัน้ บัณฑติจงึเรยีกพระตถาคตว่า 

‘ผูไ้มท่รงเทีย่วซา่นไปหาทีอ่าศัย’ 

  ความซา่นไปหาและความผกูพันกับทีอ่าศัย คอืสทัทนมิติ ... คันธนมิติ ... 

รสนมิติ ... โผฏฐัพพนมิติ ... ธัมมนมิติ พระตถาคตละไดเ้ด็ดขาด ตัดรากถอนโคน 

เหมอืนตน้ตาลทีถ่กูตัดรากถอนโคนไปแลว้ เหลอืแตพ่ืน้ที ่ท าใหไ้มม่ ีเกดิขึน้ตอ่ไป 

ไมไ่ด ้ฉะนัน้ บัณฑติจงึเรยีกพระตถาคตวา่ ‘ผูไ้มท่รงเทีย่วซา่นไปหาทีอ่าศัย’ 

  คหบด ีบคุคลผูไ้มเ่ทีย่วซา่นไปหาทีอ่าศัย เป็นอยา่งนีแ้ล 

  บคุคลผูเ้กดิความเยือ่ใยในบา้น เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุบางรปูในพระธรรมวนัิยนี ้เกีย่วขอ้งอยูก่ับคฤหัสถ ์เพลดิเพลนิ 

รว่มกัน เศรา้โศกรว่มกัน เมือ่พวกเขาสขุ ก็สขุดว้ย เมือ่พวกเขาทกุข ์ก็ทกุขด์ว้ย 

เมือ่พวกเขามกีจิทีค่วรท าเกดิขึน้ ก็ลงมอืชว่ยเหลอืดว้ยตนเอง 

  คหบด ีบคุคลผูเ้กดิความเยือ่ใยในบา้น เป็นอยา่งนีแ้ล 

  บคุคลผูไ้มเ่กดิความเยือ่ใยในบา้น เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุบางรปูในพระธรรมวนัิยนี ้ไมเ่กีย่วขอ้งอยูก่ับคฤหัสถ ์ไม ่

เพลดิเพลนิรว่มกัน ไมเ่ศรา้โศกรว่มกัน เมือ่พวกเขาสขุ ก็มไิดส้ขุดว้ย เมือ่พวก 

เขาทกุข ์ก็มไิดท้กุขด์ว้ย เมือ่พวกเขามกีจิทีค่วรท าเกดิขึน้ ก็ไมล่งมอืชว่ยเหลอื 

ดว้ยตนเอง 

  คหบด ีบคุคลผูไ้มเ่กดิความเยือ่ใยในบา้น เป็นอยา่งนี้แล 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๑๓ } 



๑๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑. ขนัธสงัยตุ] 

มลูปัณณาสก ์๑. นกลุปิตวุรรค ๓. หลทิทกิานสิตูร 

  บคุคลผูไ้มว่า่งจากกามท ัง้หลาย เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุบางรปูในพระธรรมวนัิยนี ้ไมป่ราศจากความก าหนัด ไมป่ราศจาก 

ความพอใจ ไมป่ราศจากความรัก ไมป่ราศจากความกระหาย ไมป่ราศจากความ 

เรา่รอ้น ไมป่ราศจากความทะยานอยากในกามทัง้หลาย 

  คหบด ีบคุคลผูไ้มว่า่งจากกามทัง้หลาย เป็นอยา่งนี้แล 

  บคุคลผูว้า่งจากกามท ัง้หลาย เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุบางรปูในพระธรรมวนัิยนี ้ปราศจากความก าหนัด ปราศจาก 

ความพอใจ ปราศจากความรัก ปราศจากความกระหาย ปราศจากความเรา่รอ้น 

ปราศจากความทะยานอยากในกามทัง้หลาย 

  คหบด ีบคุคลผูว้า่งจากกามทัง้หลาย เป็นอยา่งนีแ้ล 

  บคุคลผูมุ้ง่หวงัอตัภาพตอ่ไป เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุบางรปูในพระธรรมวนัิยนี ้มคีวามมุง่หวงัอยา่งนีว้า่ ‘ในอนาคตกาล 

เราพงึมรีปูอยา่งนี ้... ในอนาคตกาล เราพงึมเีวทนาอยา่งนี ้... ในอนาคตกาล 

เราพงึมสีญัญาอยา่งนี ้... ในอนาคตกาล เราพงึมสีงัขารอยา่งนี ้... ในอนาคตกาล 

เราพงึมวีญิญาณอยา่งนี้’ 

  คหบด ีบคุคลผูมุ้ง่หวงัอัตภาพตอ่ไป เป็นอยา่งนีแ้ล 

  บคุคลผูไ้มมุ่ง่หวงัอตัภาพตอ่ไป เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุบางรปูในพระธรรมวนัิยนี ้ไมม่คีวามมุง่หวงัอยา่งนีว้า่ ‘ในอนาคตกาล 

เราพงึมรีปูอยา่งนี ้... ในอนาคตกาล เราพงึมเีวทนาอยา่งนี ้... ในอนาคตกาล 

เราพงึมสีญัญาอยา่งนี ้... ในอนาคตกาล เราพงึมสีงัขารอยา่งนี ้... ในอนาคตกาล 

เราพงึมวีญิญาณอยา่งนี้’ 

  คหบด ีบคุคลผูไ้มมุ่ง่หวงัอัตภาพตอ่ไป เป็นอยา่งนีแ้ล 

  บคุคลผูก้ลา่วถอ้ยค าขดัแยง้กนั เป็นอยา่งไร 

 

 

 

 

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



๑๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑. ขนัธสงัยตุ] 

มลูปัณณาสก ์๑. นกลุปิตวุรรค ๓. หลทิทกิานสิตูร 

  คอื ภกิษุบางรปูในพระธรรมวนัิยนี ้เป็นผูก้ลา่วถอ้ยค าเห็นปานนีว้า่ ‘ทา่น 

ไมรู่พ้ระธรรมวนัิยนี ้เรารูพ้ระธรรมวนัิยนี ้ทา่นรูพ้ระธรรมวนัิยนีไ้ดอ้ยา่งไร ทา่น 

ปฏบิัตผิดิ เราปฏบิัตถิกู ค าทีค่วรกลา่วกอ่น ทา่นก็กลา่วทหีลัง ค าทีค่วรกลา่ว 

ทหีลัง ทา่นก็กลา่วกอ่น ค าของเรามปีระโยชน ์ค าของทา่นไมม่ปีระโยชน ์ขอ้ที ่

ทา่นเคยปฏบิัตมิาผดิเสยีแลว้ เรากลา่วหาทา่น ทา่นจงแกข้อ้กลา่วหาเสยี เราขม่ 

ทา่นไดแ้ลว้ หรอืหากทา่นสามารถก็จงแกไ้ขเถดิ’ 

  คหบด ีบคุคลผูก้ลา่วถอ้ยค าขดัแยง้กัน เป็นอยา่งนี้แล 

  บคุคลผูไ้มก่ลา่วถอ้ยค าขดัแยง้ เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุบางรปูในพระธรรมวนัิยนี ้เป็นผูไ้มก่ลา่วถอ้ยค าเห็นปานนี้วา่ 

‘ทา่นไมรู่พ้ระธรรมวนัิยนี ้เรารูพ้ระธรรมวนัิยนี ้ทา่นรูพ้ระธรรมวนัิยนีไ้ดอ้ยา่งไร 

ทา่นปฏบิัตผิดิ เราปฏบิัตถิกู ค าทีค่วรกลา่วกอ่น ทา่นก็กลา่วทหีลัง ค าทีค่วร 

กลา่วทหีลัง ทา่นก็กลา่วกอ่น ค าของเรามปีระโยชน ์ค าของทา่นไมม่ปีระโยชน์ 

ขอ้ทีท่า่นเคยปฏบิัตมิาผดิเสยีแลว้ เรากลา่วหาทา่น ทา่นจงแกข้อ้กลา่วหาเสยี 

เราขม่ทา่นไดแ้ลว้ หรอืหากทา่นสามารถก็จงแกไ้ขเถดิ’ 

  คหบด ีบคุคลผูไ้มก่ลา่วถอ้ยค าขดัแยง้กัน เป็นอยา่งนีแ้ล 

  คหบด ีพระภาษิตทีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสไวใ้นมาคัณฑยิปัญหา อันมาใน 

อัฏฐกวรรควา่ 

   ‘บคุคลละทีอ่ยูแ่ลว้ ไมเ่ทีย่วซา่นไปหาทีอ่าศัย 

   มนุไีมท่ าความเยือ่ใยในบา้น วา่งจากกามทัง้หลาย 

   ไมมุ่ง่หวงัอัตภาพตอ่ไป ไมพ่งึกลา่วถอ้ยค าขดัแยง้กัน’ 

  คหบด ีเนือ้ความแหง่พระภาษิตทีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสไวโ้ดยยอ่ พงึทราบ 

โดยพสิดารอยา่งนีแ้ล” 

หลทิทกิานสิตูรที ่๓ จบ 

 

 

 

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



๑๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑. ขนัธสงัยตุ] 

มลูปัณณาสก ์๑. นกลุปิตวุรรค ๔. ทตุยิหลทิทกิานสิตูร 

 

๔. ทตุยิหลทิทกิานสิตูร 

วา่ดว้ยหลทิทกิานคิหบด ีสตูรที ่๒ 

  [๔] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ ทา่นพระมหากัจจานะอยู ่ณ ภเูขาทีม่หีนา้ผาสงูชนั เขตเมอืง 

กรุรฆระ แควน้อวนัต ีครัง้นัน้ คหบดชีือ่หลทิทกิานเิขา้ไปหาทา่นพระมหากัจจานะ 

ถงึทีอ่ยู ่อภวิาทแลว้ น่ัง ณ ทีส่มควร ไดถ้ามทา่นพระมหากัจจานะดังนีว้า่ 

“ขา้แตท่า่นผูเ้จรญิ พระผูม้พีระภาคไดต้รัสพระภาษิตนีใ้นสกักปัญหา๑วา่ ‘สมณ- 

พราหมณ์ ผูห้ลดุพน้เพราะสิน้ตัณหาเทา่นัน้จงึจะมคีวามส าเร็จขัน้สงูสดุ๒ มคีวาม 

เกษมจากโยคะ๓ขัน้สงูสดุ มพีรหมจรรย์๔ขัน้สงูสดุ มจีดุหมาย๕ขัน้สงูสดุ เป็นผู ้

ประเสรฐิสดุกวา่เทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย’ ขา้แตท่า่นผูเ้จรญิ เนือ้ความแหง่พระ 

ภาษิตทีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสไวโ้ดยยอ่นี ้พงึทราบโดยพสิดารอยา่งไร” 

  พระมหากัจจานะไดก้ลา่ววา่ “คหบด ีความพอใจ ความก าหนัด ความ 

เพลดิเพลนิ ความทะยานอยาก อบุายและความยดึมั่นอันเป็นเหตทุีใ่จเขา้ไปตัง้มั่น 

ถอืมั่นและนอนเนือ่งในรปูธาต ุทา่นกลา่ววา่ ‘จติหลดุพน้ดแีลว้’ เพราะความสิน้ไป 

คลายก าหนัด ดับ สละ ปลอ่ยวางความพอใจเป็นตน้เหลา่นัน้ 

  ความพอใจ ความก าหนัด ... ในเวทนาธาต ุฯลฯ ในสญัญาธาต ุฯลฯ 

ในสงัขารธาต ุฯลฯ 

  ความพอใจ ความก าหนัด ความเพลดิเพลนิ ความทะยานอยาก อบุาย 

และความยดึมั่นอันเป็นเหตทุีใ่จเขา้ไปตัง้มั่นถอืมั่นและนอนเนือ่งในวญิญาณธาตุ 

ทา่นกลา่ววา่ ‘จติหลดุพน้ดแีลว้’ เพราะความสิน้ไป คลายก าหนัด ดับ สละ 

ปลอ่ยวางความพอใจเป็นตน้เหลา่นัน้ 

  คหบด ีพระภาษิตทีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสไวใ้นสกักปัญหาวา่ ‘สมณพราหมณ์ 

ผูห้ลดุพน้เพราะสิน้ตัณหาเทา่นัน้จงึจะมคีวามส าเร็จขัน้สงูสดุ มคีวามเกษมจากโยคะ 

 
เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ ท.ีม. (แปล) ๑๐/๓๖๖/๒๙๒-๒๙๔ 

๒ ข ัน้สงูสดุ ในทีน่ีห้มายถงึพน้ความพนิาศคอืกเิลสไป (ท.ีม.อ. ๓๖๖/๓๕๓) 

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

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

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

 

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



๑๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑. ขนัธสงัยตุ] 

มลูปัณณาสก ์๑. นกลุปิตวุรรค ๕. สมาธสิตูร 

ขัน้สงูสดุ มพีรหมจรรยข์ัน้สงูสดุ มจีดุหมายขัน้สงูสดุ เป็นผูป้ระเสรฐิสดุกวา่ 

เทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย’ 

  คหบด ีเนือ้ความแหง่พระภาษิตทีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสไวโ้ดยยอ่นี ้พงึทราบ 

โดยพสิดารอยา่งนีแ้ล” 

ทตุยิหลทิทกิานสิตูรที ่๔ จบ 

 

๕. สมาธสิตูร 

วา่ดว้ยสมาธ ิ

  [๕] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อารามของอนาถ- 

บณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวัตถ ีณ ทีนั่น้ พระผูม้พีระภาครับสัง่เรยีกภกิษุทัง้หลาย 

มาตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย” ภกิษุเหลา่นัน้ทลูรับสนองพระด ารัสแลว้ พระผูม้ ี

พระภาคจงึไดต้รัสเรือ่งนีว้า่ 

  “ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงเจรญิสมาธเิถดิ ภกิษุผูม้จีติตัง้มั่น ยอ่มรูช้ดั 

ตามความเป็นจรงิ 

รูช้ดัอะไรเลา่ตามความเป็นจรงิ 

  คอื ภกิษุรูช้ดัความเกดิและความดับแหง่รปู ความเกดิและความดับแหง่เวทนา 

ความเกดิและความดับแหง่สญัญา ความเกดิและความดับแหง่สงัขาร ความเกดิและ 

ความดับแหง่วญิญาณ 

  อะไรเป็นความเกดิแหง่รปู อะไรเป็นความเกดิแหง่เวทนา อะไรเป็น 

ความเกดิแหง่สญัญา อะไรเป็นความเกดิแหง่สงัขาร อะไรเป็นความเกดิแหง่ 

วญิญาณ 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีเ้พลดิเพลนิ เชยชม ยดึตดิ 

ภกิษุเพลดิเพลนิ เชยชม ยดึตดิอะไรเลา่ 

 

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



๑๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑. ขนัธสงัยตุ] 

มลูปัณณาสก ์๑. นกลุปิตวุรรค ๖. ปฏสิลัลานสตูร 

  คอื ภกิษุเพลดิเพลนิ เชยชม ยดึตดิรปู เมือ่เธอเพลดิเพลนิ เชยชม ยดึ 

ตดิรปู ความเพลดิเพลนิจงึเกดิขึน้ ความเพลดิเพลนิในรปูเป็นอปุาทาน เพราะ 

อปุาทานของภกิษุนัน้เป็นปัจจัย ภพจงึม ีเพราะภพเป็นปัจจัย ชาตจิงึม ีเพราะ 

ชาตเิป็นปัจจัย ชรา มรณะ โสกะ ปรเิทวะ ทกุข ์โทมนัส และอปุายาส 

จงึม ีความเกดิขึน้แหง่กองทกุขทั์ง้มวลนีม้ไีดด้ว้ยประการอยา่งนี้ 

  ภกิษุเพลดิเพลนิ เชยชม ยดึตดิเวทนา ฯลฯ 

  ภกิษุเพลดิเพลนิ เชยชม ยดึตดิสญัญา ฯลฯ 

  ภกิษุเพลดิเพลนิ เชยชม ยดึตดิสงัขาร ฯลฯ 

  ภกิษุเพลดิเพลนิ เชยชม ยดึตดิวญิญาณ เมือ่เธอเพลดิเพลนิ เชยชม ยดึ 

ตดิวญิญาณ ความเพลดิเพลนิจงึเกดิขึน้ ความเพลดิเพลนิในวญิญาณเป็นอปุาทาน 

เพราะอปุาทานของภกิษุนัน้เป็นปัจจัย ภพจงึม ีเพราะภพเป็นปัจจัย ชาตจิงึม ีฯลฯ 

ความเกดิขึน้แหง่กองทกุขทั์ง้มวลนีม้ไีดด้ว้ยประการอยา่งนี้ 

  ภกิษุทัง้หลาย นีเ้ป็นความเกดิขึน้แหง่รปู นีเ้ป็นความเกดิขึน้แหง่เวทนา นี้ 

เป็นความเกดิขึน้แหง่สญัญา นีเ้ป็นความเกดิขึน้แหง่สงัขาร นี้เป็นความเกดิขึน้แหง่ 

วญิญาณ 

  อะไรเป็นความดบัแหง่รปู ... แหง่เวทนา ฯลฯ แหง่สญัญา ฯลฯ 

แหง่สงัขาร อะไรเป็นความดบัแหง่วญิญาณ 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีไ้มเ่พลดิเพลนิ ไมเ่ชยชม ไมย่ดึตดิ 

  ภกิษุไมเ่พลดิเพลนิ ไมเ่ชยชม ไมย่ดึตดิอะไรเลา่ 

  คอื ภกิษุไมเ่พลดิเพลนิ ไมเ่ชยชม ไมย่ดึตดิรปู เมือ่เธอไมเ่พลดิเพลนิ ไมเ่ชยชม  

ไมย่ดึตดิรปู ความเพลดิเพลนิในรปูจงึดับ เพราะความเพลดิเพลนิของภกิษุนัน้ดับ  

อปุาทานจงึดับ เพราะอปุาทานดับ ภพจงึดับ ฯลฯ ความดับแหง่กองทกุขทั์ง้มวล  

นีม้ไีดด้ว้ยประการอยา่งนี้ 

   ภกิษุไมเ่พลดิเพลนิ ไมเ่ชยชม ไมย่ดึตดิเวทนา เมือ่เธอไมเ่พลดิเพลนิ ไม ่

เชยชม ไมย่ดึตดิเวทนา ความเพลดิเพลนิในเวทนาจงึดับ เพราะความเพลดิเพลนิ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๑๘ } 



๑๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑. ขนัธสงัยตุ] 

มลูปัณณาสก ์๑. นกลุปิตวุรรค ๖. ปฏสิลัลานสตูร 

ของภกิษุนัน้ดับ อปุาทานจงึดับ เพราะอปุาทานดับ ภพจงึดับ ฯลฯ ความดับ 

แหง่กองทกุขทั์ง้มวลนีม้ไีดด้ว้ยประการอยา่งนี ้

  ภกิษุไมเ่พลดิเพลนิ ไมเ่ชยชม ไมย่ดึตดิสญัญา ฯลฯ 

  ภกิษุไมเ่พลดิเพลนิ ไมเ่ชยชม ไมย่ดึตดิสงัขาร เมือ่เธอไมเ่พลดิเพลนิ ไมเ่ชยชม 

ไมย่ดึตดิสงัขาร ความเพลดิเพลนิในสงัขารจงึดับ เพราะความเพลดิเพลนิของภกิษุ 

นัน้ดับ อปุาทานจงึดับ เพราะอปุาทานดับ ภพจงึดับ ฯลฯ ความดับแหง่กอง 

ทกุขทั์ง้มวลนีม้ไีดด้ว้ยประการอยา่งนี้ 

  ภกิษุไมเ่พลดิเพลนิ ไมเ่ชยชม ไมย่ดึตดิวญิญาณ เมือ่เธอไมเ่พลดิเพลนิ ไม่ 

เชยชม ไมย่ดึตดิวญิญาณ ความเพลดิเพลนิในวญิญาณจงึดับ เพราะความ 

เพลดิเพลนิของภกิษุนัน้ดบั อปุาทานจงึดับ ฯลฯ ความดับแหง่กองทกุขทั์ง้มวลนี้ 

มไีดด้ว้ยประการอยา่งนี้ 

  ภกิษุทัง้หลาย นีเ้ป็นความดับแหง่รปู นีเ้ป็นความดับแหง่เวทนา นีเ้ป็น 

ความดับแหง่สญัญา นี้เป็นความดับแหง่สงัขาร นีเ้ป็นความดับแหง่วญิญาณ” 

สมาธสิตูรที ่๕ จบ 

 

๖. ปฏสิลัลานสตูร 

วา่ดว้ยการหลกีเรน้ 

  [๖] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงประกอบความเพยีร 

ในทีส่งัด ภกิษุผูห้ลกีเรน้อยูใ่นทีส่งัด ยอ่มรูช้ดัตามความเป็นจรงิ 

  รูช้ดัอะไรเลา่ตามความเป็นจรงิ 

  คอื ภกิษุรูช้ดัความเกดิและความดับแหง่รปู ความเกดิและความดับแหง่เวทนา 

ความเกดิและความดับแหง่สญัญา ความเกดิและความดับแหง่สงัขาร ความเกดิ 

และความดับแหง่วญิญาณ (พงึเพิม่ขอ้ความทีเ่หลอืใหพ้สิดารเหมอืนในสตูรที ่๑) 

ปฏสิลัลานสตูรที ่๖ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๑๙ } 



๒๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑. ขนัธสงัยตุ] 

มลูปัณณาสก ์๑. นกลุปิตวุรรค ๗. อปุาทาปรติัสสนาสตูร 

 

๗. อปุาทาปรติสัสนาสตูร 

วา่ดว้ยความสะดุง้เพราะถอืม ัน่ 

  [๗] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวัตถ ี

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย เราจักแสดงความสะดุง้เพราะถอืมั่น 

และความไมส่ะดุง้เพราะไมถ่อืมั่นแกเ่ธอทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงฟัง จงใสใ่จใหด้ ี

เราจักกลา่ว” 

  ภกิษุเหลา่นัน้ทลูรับสนองพระด ารัสแลว้ พระผูม้พีระภาคจงึไดต้รัสเรือ่งนีว้า่ 

  “ความสะดุง้เพราะถอืม ัน่ เป็นอยา่งไร 

  คอื ปถุชุนในโลกนีผู้ไ้มไ่ดส้ดับ ไมไ่ดเ้ห็นพระอรยิะ ไมฉ่ลาดในธรรมของ 

พระอรยิะ ไมไ่ดรั้บการแนะน าในธรรมของพระอรยิะ ไมไ่ดเ้ห็นสตับรุษุ ไมฉ่ลาด 

ในธรรมของสตับรุษุ ไมไ่ดรั้บการแนะน าในธรรมของสตับรุษุ พจิารณาเห็นรปูโดย 

ความเป็นอัตตา พจิารณาเห็นอัตตาวา่มรีปู พจิารณาเห็นรปูในอัตตา หรอื 

พจิารณาเห็นอัตตาในรปู รปูของเขาแปรผันเป็นอยา่งอืน่ เพราะรปูแปรผันและ 

เป็นอยา่งอืน่ วญิญาณจงึหมนุเวยีนไปตามความแปรผันแหง่รปู ความสะดุง้ 

และความเกดิขึน้แหง่ธรรมทีเ่กดิจากความหมนุเวยีนไปตามความแปรผันแหง่รปู ก็ 

ครอบง าจติของปถุชุนนัน้ตัง้อยู ่เพราะจติถกูครอบง า ปถุชุนนัน้จงึหวาดกลัว 

ล าบากใจ หว่งใย และสะดุง้เพราะถอืมั่น 

  พจิารณาเห็นเวทนาโดยความเป็นอัตตา พจิารณาเห็นอัตตาวา่มเีวทนา 

พจิารณาเห็นเวทนาในอัตตา หรอืพจิารณาเห็นอัตตาในเวทนา เวทนาของเขา 

แปรผันเป็นอยา่งอืน่ เพราะเวทนาแปรผันและเป็นอยา่งอืน่ วญิญาณจงึหมนุเวยีนไป 

ตามความแปรผันแหง่เวทนา ความสะดุง้และความเกดิขึน้แหง่ธรรมทีเ่กดิจากความ 

หมนุเวยีนไปตามความแปรผันแหง่เวทนา ก็ครอบง าจติของปถุชุนนัน้ตัง้อยู ่เพราะ 

จติถกูครอบง า ปถุชุนนัน้จงึหวาดกลัว ล าบากใจ หว่งใย และสะดุง้เพราะถอืมัน่ 

  พจิารณาเห็นสญัญาโดยความเป็นอัตตา ฯลฯ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๒๐ } 



๒๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑. ขนัธสงัยตุ] 

มลูปัณณาสก ์๑. นกลุปิตวุรรค ๗. อปุาทาปรติัสสนาสตูร 

  พจิารณาเห็นสงัขารโดยความเป็นอัตตา พจิารณาเห็นอัตตาวา่มสีงัขาร 

พจิารณาเห็นสงัขารในอัตตา หรอืพจิารณาเห็นอัตตาในสงัขาร สงัขารของเขาแปรผัน 

เป็นอยา่งอืน่ เพราะสงัขารแปรผันและเป็นอยา่งอืน่ วญิญาณจงึหมนุเวยีนไปตาม 

ความแปรผันแหง่สงัขาร ความสะดุง้และความเกดิขึน้แหง่ธรรมทีเ่กดิจากความ 

หมนุเวยีนไปตามความแปรผันแหง่สงัขาร ก็ครอบง าจติของปถุชุนนัน้ตัง้อยู ่เพราะ 

จติถกูครอบง า ปถุชุนนัน้จงึหวาดกลัว ล าบากใจ หว่งใย และสะดุง้เพราะถอืมัน่ 

  พจิารณาเห็นวญิญาณโดยความเป็นอัตตา พจิารณาเห็นอัตตาวา่มวีญิญาณ 

พจิารณาเห็นวญิญาณในอัตตา หรอืพจิารณาเห็นอัตตาในวญิญาณ วญิญาณของ 

เขาแปรผันเป็นอยา่งอืน่ เพราะวญิญาณแปรผันและเป็นอยา่งอืน่ วญิญาณจงึ 

หมนุเวยีนไปตามความแปรผันแหง่วญิญาณ ความสะดุง้และความเกดิขึน้แหง่ธรรม 

ทีเ่กดิจากความหมนุเวยีนไปตามความแปรผันแหง่วญิญาณ ก็ครอบง าจติของ 

ปถุชุนนัน้ตัง้อยู ่เพราะจติถกูครอบง า ปถุชุนนัน้จงึหวาดกลัว ล าบากใจ หว่งใย 

และสะดุง้เพราะถอืมั่น 

  ภกิษุทัง้หลาย ความสะดุง้เพราะถอืมั่น เป็นอยา่งนีแ้ล 

  ความไมส่ะดุง้เพราะไมถ่อืม ัน่ เป็นอยา่งไร 

  คอื อรยิสาวกในธรรมวนัิยนีผู้ไ้ดส้ดับ ไดเ้ห็นพระอรยิะ ฉลาดในธรรมของ 

พระอรยิะ ไดรั้บการแนะน าในธรรมของพระอรยิะ ไดเ้ห็นสตับรุษุ ฉลาดในธรรม 

ของสตับรุษุ ไดรั้บการแนะน าในธรรมของสตับรุษุ ไมพ่จิารณาเห็นรปูโดยความ 

เป็นอัตตา ไมพ่จิารณาเห็นอัตตาวา่มรีปู ไมพ่จิารณาเห็นรปูในอัตตา หรอืไม่ 

พจิารณาเห็นอัตตาในรปู รปูของอรยิสาวกนัน้แปรผันเป็นอยา่งอืน่ เพราะรปู 

แปรผันและเป็นอยา่งอืน่ วญิญาณจงึไมห่มนุเวยีนไปตามความแปรผันแหง่รปู 

ความสะดุง้และความเกดิขึน้แหง่ธรรมทีเ่กดิจากความหมนุเวยีนไปตามความแปรผัน 

แหง่รปู ก็ไมค่รอบง าจติของอรยิสาวกนัน้ตัง้อยู ่เพราะจติไมถ่กูครอบง า อรยิสาวก 

นัน้จงึไมห่วาดกลัว ไมล่ าบากใจ ไมห่ว่งใย และไมส่ะดุง้เพราะไมถ่อืมั่น 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๒๑ } 



๒๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑. ขนัธสงัยตุ] 

มลูปัณณาสก ์๑. นกลุปิตวุรรค ๗. อปุาทาปรติัสสนาสตูร 

  ไมพ่จิารณาเห็นเวทนาโดยความเป็นอัตตา ไมพ่จิารณาเห็นอัตตาวา่มเีวทนา 

ไมพ่จิารณาเห็นเวทนาในอัตตา หรอืไมพ่จิารณาเห็นอัตตาในเวทนา เวทนาของ 

อรยิสาวกนัน้แปรผันเป็นอยา่งอืน่ เพราะเวทนาแปรผันและเป็นอยา่งอืน่ วญิญาณ 

จงึไมห่มนุเวยีนไปตามความแปรผันแหง่เวทนา ความสะดุง้และความเกดิขึน้แหง่ 

ธรรมทีเ่กดิจากความหมนุเวยีนไปตามความแปรผันแหง่เวทนา ก็ไมค่รอบง าจติ 

ของอรยิสาวกนัน้ตัง้อยู ่เพราะจติไมถ่กูครอบง า อรยิสาวกนัน้จงึไมห่วาดกลัว ไม่ 

ล าบากใจ ไมห่ว่งใย และไมส่ะดุง้เพราะไมถ่อืมั่น 

  ไมพ่จิารณาเห็นสญัญาโดยความเป็นอัตตา ฯลฯ 

  ไมพ่จิารณาเห็นสงัขารโดยความเป็นอัตตา ไมพ่จิารณาเห็นอัตตาวา่มสีงัขาร 

ไมพ่จิารณาเห็นสงัขารในอัตตา หรอืไมพ่จิารณาเห็นอัตตาในสงัขาร สงัขารของ 

อรยิสาวกนัน้แปรผันเป็นอยา่งอืน่ เพราะสงัขารแปรผันและเป็นอยา่งอืน่ วญิญาณ 

จงึไมห่มนุเวยีนไปตามความแปรผันแหง่สงัขาร ความสะดุง้และความเกดิขึน้แหง่ 

ธรรมทีเ่กดิจากความหมนุเวยีนไปตามความแปรผันแหง่สงัขาร ก็ไมค่รอบง าจติของ 

อรยิสาวกนัน้ตัง้อยู ่เพราะจติไมถ่กูครอบง า อรยิสาวกนัน้จงึไมห่วาดกลัว ไม่ 

ล าบากใจ ไมห่ว่งใย และไมส่ะดุง้เพราะไมถ่อืมั่น 

  ไมพ่จิารณาเห็นวญิญาณโดยความเป็นอัตตา ไมพ่จิารณาเห็นอัตตาวา่มวีญิญาณ 

ไมพ่จิารณาเห็นวญิญาณในอัตตา หรอืไมพ่จิารณาเห็นอัตตาในวญิญาณ วญิญาณ 

ของอรยิสาวกนัน้แปรผันเป็นอยา่งอืน่ เพราะวญิญาณแปรผันและเป็นอยา่งอืน่ 

วญิญาณจงึไมห่มนุเวยีนไปตามความแปรผันแหง่วญิญาณ ความสะดุง้และความ 

เกดิขึน้แหง่ธรรมทีเ่กดิจากความหมนุเวยีนไปตามความแปรผันแหง่วญิญาณ ก็ไม่ 

ครอบง าจติของอรยิสาวกนัน้ตัง้อยู ่เพราะจติไมถ่กูครอบง า อรยิสาวกนัน้จงึไม ่

หวาดกลัว ไมล่ าบากใจ ไมห่ว่งใย และไมส่ะดุง้เพราะไมถ่อืมั่น 

  ภกิษุทัง้หลาย ความไมส่ะดุง้เพราะไมถ่อืมั่น เป็นอยา่งนีแ้ล” 

อปุาทาปรติสัสนาสตูรที ่๗ จบ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๒๒ } 



๒๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑. ขนัธสงัยตุ] 

มลูปัณณาสก ์๑. นกลุปิตวุรรค ๘. ทตุยิอปุาทานปรติัสสนาสตูร 

 

๘. ทตุยิอปุาทาปรติสัสนาสตูร 

วา่ดว้ยความสะดุง้เพราะถอืม ัน่ สตูรที ่๒ 

  [๘] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวัตถ ี

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย เราจักแสดงความสะดุง้เพราะถอืมั่น 

และความไมส่ะดุง้เพราะไมถ่อืมั่นแกเ่ธอทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงฟัง ฯลฯ 

  ความสะดุง้เพราะถอืม ัน่ เป็นอยา่งไร 

  คอื ปถุชุนในโลกนีผู้ไ้มไ่ดส้ดับ พจิารณาเห็นรปูวา่ ‘น่ันของเรา เราเป็นน่ัน 

น่ันเป็นอัตตาของเรา’ รปูของเขาแปรผันเป็นอยา่งอืน่ เพราะรปูแปรผันและเป็น 

อยา่งอืน่ โสกะ ปรเิทวะ ทกุข ์โทมนัส และอปุายาสจงึเกดิขึน้แกเ่ขา 

  พจิารณาเห็นเวทนาวา่ ‘น่ันของเรา ฯลฯ 

  พจิารณาเห็นสญัญาวา่ ‘น่ันของเรา ฯลฯ 

  พจิารณาเห็นสงัขารวา่ ‘น่ันของเรา ฯลฯ 

  พจิารณาเห็นวญิญาณวา่ ‘น่ันของเรา เราเป็นน่ัน น่ันเป็นอัตตาของเรา’ 

วญิญาณของเขาแปรผันเป็นอยา่งอืน่ เพราะวญิญาณแปรผันและเป็นอยา่งอืน่ โสกะ 

ปรเิทวะ ทกุข ์โทมนัส และอปุายาสจงึเกดิขึน้แกเ่ขา 

  ภกิษุทัง้หลาย ความสะดุง้เพราะถอืมั่น เป็นอยา่งนีแ้ล 

  ความไมส่ะดุง้เพราะไมถ่อืม ัน่ เป็นอยา่งไร 

  คอื อรยิสาวกในธรรมวนัิยนีผู้ไ้ดส้ดับ พจิารณาเห็นรูปวา่ ‘น่ันไมใ่ชข่องเรา 

เราไมเ่ป็นน่ัน น่ันไมใ่ชอ่ัตตาของเรา’ รปูของอรยิสาวกนัน้แปรผันเป็นอยา่งอืน่ 

เพราะรปูแปรผันและเป็นอยา่งอืน่ โสกะ ปรเิทวะ ทกุข ์โทมนัส และอปุายาสจงึ 

ไมเ่กดิขึน้แกอ่รยิสาวกนัน้ 

  พจิารณาเห็นเวทนาวา่ ‘น่ันไมใ่ชข่องเรา ฯลฯ 

  พจิารณาเห็นสญัญาวา่ ‘น่ันไมใ่ชข่องเรา ฯลฯ 

  พจิารณาเห็นสงัขารวา่ ‘น่ันไมใ่ชข่องเรา ฯลฯ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๒๓ } 



๒๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑. ขนัธสงัยตุ] 

มลูปัณณาสก ์๑. นกลุปิตวุรรค ๙. กาลัตตยอนติตสตูร 

  พจิารณาเห็นวญิญาณวา่ ‘น่ันไมใ่ชข่องเรา เราไมเ่ป็นน่ัน น่ันไมใ่ชอ่ัตตา 

ของเรา’ วญิญาณของอรยิสาวกนัน้แปรผันเป็นอยา่งอืน่ เพราะวญิญาณแปรผัน 

และเป็นอยา่งอืน่ โสกะ ปรเิทวะ ทกุข ์โทมนัส และอปุายาสจงึไมเ่กดิขึน้แก ่

อรยิสาวกนัน้ 

  ภกิษุทัง้หลาย ความไมส่ะดุง้เพราะไมถ่อืมั่น เป็นอยา่งนีแ้ล” 

ทตุยิอปุาทาปรติสัสนาสตูรที ่๘ จบ 

 

๙. กาลตัตยอนจิจสตูร 

วา่ดว้ยสิง่ทีไ่มเ่ทีย่งใน ๓ กาล 

  [๙] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวัตถ ี

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย รปูทีเ่ป็นอดตีและอนาคต ไมเ่ทีย่ง 

ไมจ่ าตอ้งกลา่วถงึรปูทีเ่ป็นปัจจบุันเลย อรยิสาวกผูไ้ดส้ดับเห็นอยูอ่ยา่งนี ้ยอ่มไม่ 

อาลัยในรปูทีเ่ป็นอดตี ไมเ่พลดิเพลนิรปูทีเ่ป็นอนาคต ปฏบิัตเิพือ่ความเบือ่หน่าย 

เพือ่คลายก าหนัด เพือ่ดับรปูทีเ่ป็นปัจจบุัน 

  เวทนาทีเ่ป็นอดตีและอนาคต ไมเ่ทีย่ง ฯลฯ 

  สญัญาทีเ่ป็นอดตีและอนาคต ไมเ่ทีย่ง ฯลฯ 

  สงัขารทีเ่ป็นอดตีและอนาคต ไมเ่ทีย่ง ไมจ่ าตอ้งกลา่วถงึสงัขารทีเ่ป็นปัจจบุัน 

เลย อรยิสาวกผูไ้ดส้ดับเห็นอยูอ่ยา่งนี ้ยอ่มไมอ่าลัยในสงัขารทีเ่ป็นอดตี ไม ่

เพลดิเพลนิสงัขารทีเ่ป็นอนาคต ปฏบิัตเิพือ่ความเบือ่หน่าย เพือ่คลายก าหนัด 

เพือ่ดับสงัขารทีเ่ป็นปัจจบุนั 

  วญิญาณทีเ่ป็นอดตีและอนาคต ไมเ่ทีย่ง ไมจ่ าตอ้งกลา่วถงึวญิญาณทีเ่ป็น 

ปัจจบุันเลย อรยิสาวกผูไ้ดส้ดับเห็นอยูอ่ยา่งนี ้ยอ่มไมอ่าลัยในวญิญาณทีเ่ป็นอดตี 

ไมเ่พลดิเพลนิวญิญาณทีเ่ป็นอนาคต ปฏบิัตเิพือ่ความเบือ่หน่าย เพือ่คลายก าหนัด 

เพือ่ดับวญิญาณทีเ่ป็นปัจจบุัน” 

กาลตัตยอนจิจสตูรที ่๙ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๒๔ } 



๒๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑. ขนัธสงัยตุ] 

มลูปัณณาสก ์๑. นกลุปิตวุรรค ๑๑. กาลัตตยอนัตตสตูร 

 

๑๐. กาลตัตยทกุขสตูร 

วา่ดว้ยสิง่ทีเ่ป็นทกุขใ์น ๓ กาล 

  [๑๐] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย รปูทีเ่ป็นอดตีและอนาคต เป็นทกุข ์

ไมจ่ าตอ้งกลา่วถงึรปูทีเ่ป็นปัจจบุันเลย อรยิสาวกผูไ้ดส้ดับเห็นอยูอ่ยา่งนี ้ยอ่มไม่ 

อาลัยในรปูทีเ่ป็นอดตี ไมเ่พลดิเพลนิรปูทีเ่ป็นอนาคต ปฏบิัตเิพือ่ความเบือ่หน่าย 

เพือ่คลายก าหนัด เพือ่ดับรปูทีเ่ป็นปัจจบุัน 

  เวทนาทีเ่ป็นอดตีและอนาคต เป็นทกุข ์ฯลฯ 

  สญัญาทีเ่ป็นอดตีและอนาคต เป็นทกุข ์ฯลฯ 

  สงัขารทีเ่ป็นอดตีและอนาคต เป็นทกุข ์ฯลฯ 

  วญิญาณทีเ่ป็นอดตีและอนาคต เป็นทกุข ์ไมจ่ าตอ้งกลา่วถงึวญิญาณทีเ่ป็น 

ปัจจบุันเลย อรยิสาวกผูไ้ดส้ดับเห็นอยูอ่ยา่งนี ้ยอ่มไมอ่าลัยในวญิญาณทีเ่ป็นอดตี 

ไมเ่พลดิเพลนิวญิญาณทีเ่ป็นอนาคต ปฏบิัตเิพือ่ความเบือ่หน่าย เพือ่คลายก าหนัด 

เพือ่ดับวญิญาณทีเ่ป็นปัจจบุัน” 

กาลตัตยทกุขสตูรที ่๑๐ จบ 

 

๑๑. กาลตัตยอนตัตสูตร 

วา่ดว้ยสิง่ทีเ่ป็นอนตัตาใน ๓ กาล 

  [๑๑] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย รปูทีเ่ป็นอดตีและอนาคต เป็นอนัตตา 

ไมจ่ าตอ้งกลา่วถงึรปูทีเ่ป็นปัจจบุันเลย อรยิสาวกผูไ้ดส้ดับเห็นอยูอ่ยา่งนี ้ยอ่มไม่ 

อาลัยในรปูทีเ่ป็นอดตี ไมเ่พลดิเพลนิรปูทีเ่ป็นอนาคต ปฏบิัตเิพือ่ความเบือ่หน่าย 

เพือ่คลายก าหนัด เพือ่ดับรปูทีเ่ป็นปัจจบุัน 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๒๕ } 



๒๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑. ขนัธสงัยตุ] 

มลูปัณณาสก ์๑. นกลุปิตวุรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

  เวทนาทีเ่ป็นอดตีและอนาคต เป็นอนัตตา ฯลฯ 

  สญัญาทีเ่ป็นอดตีและอนาคต เป็นอนัตตา ฯลฯ 

  สงัขารทีเ่ป็นอดตีและอนาคต เป็นอนัตตา ฯลฯ 

  วญิญาณทีเ่ป็นอดตีและอนาคต เป็นอนัตตา ไมจ่ าตอ้งกลา่วถงึวญิญาณที่ 

เป็นปัจจบุันเลย อรยิสาวกผูไ้ดส้ดับเห็นอยูอ่ยา่งนี ้ยอ่มไมอ่าลัยในวญิญาณทีเ่ป็น 

อดตี ไมเ่พลดิเพลนิวญิญาณทีเ่ป็นอนาคต ปฏบิัตเิพือ่ความเบือ่หน่าย เพือ่คลาย 

ก าหนัด เพือ่ดับวญิญาณทีเ่ป็นปัจจบุัน” 

กาลตัตยอนตัตสตูรที ่๑๑ จบ 

นกลุปิตวุรรคที ่๑ จบ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

    ๑. นกลุปิตสุตูร   ๒. เทวทหสตูร 

    ๓. หลทิทกิานสิตูร   ๔. ทตุยิหลทิทกิานสิตูร 

    ๕. สมาธสิตูร    ๖. ปฏสิลัลานสตูร 

    ๗. อปุาทาปรติัสสนาสตูร  ๘. ทตุยิอปุาทาปรติัสสนาสตูร 

     ๙. กาลัตตยอนจิจสตูร  ๑๐. กาลัตตยทกุขสตูร 

    ๑๑. กาลัตตยอนัตตสตูร 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๒๖ } 



๒๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑. ขนัธสงัยตุ] 

มลูปัณณาสก ์๒. อนจิจวรรค ๑. อนจิจสตูร 

 

๒. อนจิจวรรค 

หมวดวา่ดว้ยสิง่ทีไ่มเ่ทีย่ง 

๑. อนจิจสตูร 

วา่ดว้ยสิง่ทีไ่มเ่ทีย่ง 

  [๑๒] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อารามของอนาถ- 

บณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีณ ทีนั่น้ พระผูม้พีระภาครับสัง่เรยีกภกิษุทัง้หลาย 

มาตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย รปูไมเ่ทีย่ง เวทนาไมเ่ทีย่ง สญัญาไมเ่ทีย่ง สงัขาร 

ไมเ่ทีย่ง วญิญาณไมเ่ทีย่ง 

  ภกิษุทัง้หลาย อรยิสาวกผูไ้ดส้ดับเห็นอยูอ่ยา่งนี ้ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นรปู 

ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นเวทนา ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นสญัญา ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นสังขาร 

ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นวญิญาณ เมือ่เบือ่หน่ายยอ่มคลายก าหนัด เพราะคลายก าหนัด 

จติยอ่มหลดุพน้ เมือ่จติหลดุพน้แลว้ ก็รูว้า่ ‘หลดุพน้แลว้’ รูช้ดัวา่ ‘ชาตสิ ิน้แลว้ 

อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้๑ ท ากจิทีค่วรท าเสร็จแลว้๒ ไมม่กีจิอืน่เพือ่ความเป็นอยา่ง 

นีอ้กีตอ่ไป๓” 

อนจิจสตูรที ่๑ จบ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้ หมายถงึกจิแหง่การปฏบัิตเิพือ่ท าลายอาสวกเิลสจบสิน้สมบรูณ์ ไมม่กีจิทีจ่ะตอ้ง 

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

๒ กจิทีค่วรท า ในทีน่ีห้มายถงึกจิในอรยิสัจ ๔ คอื การก าหนดรูท้กุข ์การละเหตแุหง่ทกุข ์การท าใหแ้จง้ 

    ซึง่ความดับทกุข ์และการอบรมมรรคมอีงค ์๘ ใหเ้จรญิ (ท.ีส.ีอ. ๒๔๘/๒๐๓) 

๓ ไมม่กีจิอ ืน่เพือ่ความเป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป หมายถงึไมม่หีนา้ทีใ่นการบ าเพ็ญมรรคญาณ เพือ่ความ 

    หมดสิน้แหง่กเิลสอกีตอ่ไป เพราะพระพทุธศาสนาถอืวา่การบรรลุอรหัตตผลเป็นจุดหมายสงูสดุ (ท.ีส.ีอ. 

    ๒๔๘/๒๐๓) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๒๗ } 



๒๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑. ขนัธสงัยตุ] 

มลูปัณณาสก ์๒. อนจิจวรรค ๓. อนันตสตูร 

 

๒. ทกุขสูตร 

วา่ดว้ยสิง่ทีเ่ป็นทกุข ์

  [๑๓] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย รปูเป็นทกุข ์เวทนาเป็นทกุข ์

สญัญาเป็นทกุข ์สงัขารเป็นทกุข ์วญิญาณเป็นทกุข ์

  ภกิษุทัง้หลาย อรยิสาวกผูไ้ดส้ดับเห็นอยูอ่ยา่งนี ้ฯลฯ รูช้ดัวา่ ... ไมม่กีจิ 

อืน่เพือ่ความเป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป” 

ทกุขสตูรที ่๒ จบ 

 

๓. อนตัตสูตร 

วา่ดว้ยสิง่ทีเ่ป็นอนตัตา 

  [๑๔] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย รปูเป็นอนัตตา เวทนาเป็นอนัตตา 

สญัญาเป็นอนัตตา สงัขารเป็นอนัตตา วญิญาณเป็นอนัตตา 

  ภกิษุทัง้หลาย อรยิสาวกผูไ้ดส้ดับเห็นอยูอ่ยา่งนี ้ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นรปู 

ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นเวทนา ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นสญัญา ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นสังขาร 

ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นวญิญาณ เมือ่เบือ่หน่ายยอ่มคลายก าหนัด เพราะคลายก าหนัด 

จติยอ่มหลดุพน้ เมือ่จติหลดุพน้แลว้ ก็รูว้า่ ‘หลดุพน้แลว้’ รูช้ดัวา่ ‘ชาตสิ ิน้แลว้ 

อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้ ท ากจิทีค่วรท าเสร็จแลว้ ไมม่กีจิอืน่เพือ่ความเป็นอยา่งนี้ 

อกีตอ่ไป” 

อนตัตสตูรที ่๓ จบ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๒๘ } 



๒๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑. ขนัธสงัยตุ] 

มลูปัณณาสก ์๒. อนจิจวรรค ๕. ยังทกุขสตูร 

 

๔. ยทนจิจสตูร 

วา่ดว้ยสิง่ทีไ่มเ่ทีย่ง 

  [๑๕] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย รปูไมเ่ทีย่ง ส ิง่ใดไมเ่ทีย่ง ส ิง่นัน้ 

เป็นทกุข ์ส ิง่ใดเป็นทกุข ์ส ิง่นัน้เป็นอนัตตา สิง่ใดเป็นอนัตตา สิง่นัน้เธอทัง้หลาย 

พงึเห็นดว้ยปัญญาอันชอบตามความเป็นจรงิอยา่งนีว้า่ ‘น่ันไมใ่ชข่องเรา เราไมเ่ป็น 

น่ัน น่ันไมใ่ชอ่ัตตาของเรา’ 

  เวทนาไมเ่ทีย่ง ส ิง่ใดไมเ่ทีย่ง ส ิง่นัน้เป็นทกุข ์ส ิง่ใดเป็นทกุข ์ส ิง่นัน้เป็นอนัตตา 

สิง่ใดเป็นอนัตตา สิง่นัน้เธอทัง้หลายพงึเห็นดว้ยปัญญาอันชอบตามความเป็นจรงิ 

อยา่งนีว้า่ ‘น่ันไมใ่ชข่องเรา เราไมเ่ป็นน่ัน น่ันไมใ่ชอ่ัตตาของเรา’ 

  สญัญาไมเ่ทีย่ง ฯลฯ 

  สงัขารไมเ่ทีย่ง ฯลฯ 

  วญิญาณไมเ่ทีย่ง ส ิง่ใดไมเ่ทีย่ง ส ิง่นัน้เป็นทกุข ์ส ิง่ใดเป็นทกุข ์ส ิง่นัน้เป็น 

อนัตตา สิง่ใดเป็นอนัตตา สิง่นัน้เธอทัง้หลายพงึเห็นดว้ยปัญญาอันชอบตามความ 

เป็นจรงิอยา่งนีว้า่ ‘น่ันไมใ่ชข่องเรา เราไมเ่ป็นน่ัน น่ันไมใ่ชอ่ัตตาของเรา’ 

  ภกิษุทัง้หลาย อรยิสาวกผูไ้ดส้ดับเห็นอยูอ่ยา่งนี ้ฯลฯ รูช้ดัวา่ ... ไมม่กีจิ 

อืน่เพือ่ความเป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป”๑ 

ยทนจิจสตูรที ่๔ จบ 

 

๕. ยงัทกุขสตูร 

วา่ดว้ยสิง่ทีเ่ป็นทกุข ์

  [๑๖] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย รปูเป็นทกุข ์ส ิง่ใดเป็นทกุข ์ส ิง่นัน้ 

เป็นอนัตตา สิง่ใดเป็นอนัตตา สิง่นัน้เธอทัง้หลายพงึเห็นดว้ยปัญญาอันชอบตาม 

ความเป็นจรงิอยา่งนีว้า่ ‘น่ันไมใ่ชข่องเรา เราไมเ่ป็นน่ัน น่ันไมใ่ชอ่ัตตาของเรา’ 

 
เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ ส .สฬา. (แปล) ๑๘/๑/๑-๒ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๒๙ } 



๓๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑. ขนัธสงัยตุ] 

มลูปัณณาสก ์๒. อนจิจวรรค ๖. ยทนัตตาสตูร 

  เวทนาเป็นทกุข ์ฯลฯ 

  สญัญาเป็นทกุข ์ฯลฯ 

  สงัขารเป็นทกุข ์ฯลฯ 

  วญิญาณเป็นทกุข ์ส ิง่ใดเป็นทกุข ์ส ิง่นัน้เป็นอนัตตา สิง่ใดเป็นอนัตตา สิง่นัน้ 

เธอทัง้หลายพงึเห็นดว้ยปัญญาอันชอบตามความเป็นจรงิอยา่งนีว้า่ ‘น่ันไมใ่ชข่องเรา 

เราไมเ่ป็นน่ัน น่ันไมใ่ชอ่ัตตาของเรา’ 

  ภกิษุทัง้หลาย อรยิสาวกผูไ้ดส้ดับเห็นอยูอ่ยา่งนี ้ฯลฯ รูช้ดัวา่ ... ไมม่กีจิอืน่ 

เพือ่ความเป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป”๑ 

ยงัทกุขสตูรที ่๕ จบ 

 

๖. ยทนตัตาสตูร 

วา่ดว้ยสิง่ทีเ่ป็นอนตัตา 

  [๑๗] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย รปูเป็นอนัตตา สิง่ใดเป็นอนัตตา 

สิง่นัน้เธอทัง้หลายพงึเห็นดว้ยปัญญาอันชอบตามความเป็นจรงิอยา่งนี้วา่ ‘น่ันไมใ่ช ่

ของเรา เราไมเ่ป็นน่ัน น่ันไมใ่ชอ่ัตตาของเรา’ 

  เวทนาเป็นอนัตตา ฯลฯ 

  สญัญาเป็นอนัตตา ฯลฯ 

  สงัขารเป็นอนัตตา ฯลฯ 

  วญิญาณเป็นอนัตตา สิง่ใดเป็นอนัตตา สิง่นัน้เธอทัง้หลายพงึเห็นดว้ย 

ปัญญาอันชอบตามความเป็นจรงิอยา่งนีว้า่ ‘น่ันไมใ่ชข่องเรา เราไมเ่ป็นน่ัน น่ันไม ่

ใชอ่ัตตาของเรา’ 

  ภกิษุทัง้หลาย อรยิสาวกผูไ้ดส้ดับเห็นอยูอ่ยา่งนี ้ฯลฯ รูช้ดัวา่ ... ไมม่กีจิ 

อืน่เพือ่ความเป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป”๒ 

ยทนตัตาสตูรที ่๖ จบ 

 
เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ ส .สฬา. (แปล) ๑๘/๒/๓ 

๒ ดเูทยีบ ส .สฬา. (แปล) ๑๘/๓/๓-๔ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๓๐ } 



๓๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑. ขนัธสงัยตุ] 

มลูปัณณาสก ์๒. อนจิจวรรค ๘. สเหตทุกุขสตูร 

 

๗. สเหตอุนจิจสูตร 

วา่ดว้ยสิง่ทีไ่มเ่ทีย่งพรอ้มท ัง้เหตปุจัจยั 

  [๑๘] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย รปูไมเ่ทีย่ง แมเ้หตปัุจจัยทีใ่หร้ปู 

เกดิขึน้ก็ไมเ่ทีย่ง รปูเกดิจากสิง่ทีไ่มเ่ทีย่ง ทีไ่หนจักเทีย่งเลา่ 

  เวทนาไมเ่ทีย่ง แมเ้หตปัุจจัยทีใ่หเ้วทนาเกดิขึน้ก็ไมเ่ทีย่ง เวทนาเกดิจากสิง่ที ่

ไมเ่ทีย่ง ทีไ่หนจักเทีย่งเลา่ 

  สญัญาไมเ่ทีย่ง ฯลฯ 

  สงัขารไมเ่ทีย่ง แมเ้หตปัุจจัยทีใ่หส้งัขารเกดิขึน้ก็ไมเ่ทีย่ง สงัขารเกดิจากสิง่ที ่

ไมเ่ทีย่ง ทีไ่หนจักเทีย่งเลา่ 

  วญิญาณไมเ่ทีย่ง แมเ้หตปัุจจัยทีใ่หว้ญิญาณเกดิขึน้ก็ไมเ่ทีย่ง วญิญาณเกดิ 

จากสิง่ทีไ่มเ่ทีย่ง ทีไ่หนจักเทีย่งเลา่ 

  ภกิษุทัง้หลาย อรยิสาวกผูไ้ดส้ดับเห็นอยูอ่ยา่งนี ้ฯลฯ รูช้ดัวา่ ... ไมม่กีจิ 

อืน่เพือ่ความเป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป”๑ 

สเหตอุนจิจสตูรที ่๗ จบ 

 

๘. สเหตทุกุขสตูร 

วา่ดว้ยสิง่ทีเ่ป็นทกุขพ์รอ้มท ัง้เหตปุจัจยั 

  [๑๙] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย รปูเป็นทกุข ์แมเ้หตปัุจจัยทีใ่หร้ปู 

เกดิขึน้ก็เป็นทกุข ์รปูเกดิจากสิง่ทีเ่ป็นทกุข ์ทีไ่หนจักมสีขุเลา่ 

  เวทนาเป็นทกุข ์ฯลฯ 

  สญัญาเป็นทกุข ์ฯลฯ 

  สงัขารเป็นทกุข ์ฯลฯ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ ส .สฬา. (แปล) ๑๘/๑๔๓/๑๗๗ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๓๑ } 



๓๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑. ขนัธสงัยตุ] 

มลูปัณณาสก ์๒. อนจิจวรรค ๑๐. อานันทสตูร 

  วญิญาณเป็นทกุข ์แมเ้หตปัุจจัยทีใ่หว้ญิญาณเกดิขึน้ก็เป็นทกุข ์วญิญาณเกดิ 

จากสิง่ทีเ่ป็นทกุข ์ทีไ่หนจักมสีขุเลา่ 

  ภกิษุทัง้หลาย อรยิสาวกผูไ้ดส้ดับเห็นอยูอ่ยา่งนี ้ฯลฯ รูช้ดัวา่ ... ไมม่กีจิ 

อืน่เพือ่ความเป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป”๑ 

สเหตทุกุขสตูรที ่๘ จบ 

 

๙. สเหตอุนตัตสูตร 

วา่ดว้ยสิง่ทีเ่ป็นอนตัตาพรอ้มท ัง้เหตปุจัจยั 

  [๒๐] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย รปูเป็นอนัตตา แมเ้หตปัุจจัยทีใ่ห ้

รปูเกดิขึน้ก็เป็นอนัตตา รปูเกดิจากสิง่ทีเ่ป็นอนัตตา ทีไ่หนจักมอีตัตาเลา่ 

  เวทนาเป็นอนัตตา ฯลฯ 

  สญัญาเป็นอนัตตา ฯลฯ 

  สงัขารเป็นอนัตตา ฯลฯ 

  วญิญาณเป็นอนัตตา แมเ้หตปัุจจัยทีใ่หว้ญิญาณเกดิขึน้ก็เป็นอนัตตา วญิญาณ 

เกดิจากสิง่ทีเ่ป็นอนัตตา ทีไ่หนจักมอีัตตาเลา่ 

  ภกิษุทัง้หลาย อรยิสาวกผูไ้ดส้ดับเห็นอยูอ่ยา่งนี ้ฯลฯ รูช้ดัวา่ ... ไมม่กีจิอืน่ 

เพือ่ความเป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป”๒ 

สเหตอุนตัตสตูรที ่๙ จบ 

 

๑๐. อานนัทสตูร 

วา่ดว้ยพระอานนท ์

  [๒๑] เรือ่งเกดิขึน้ทีอ่ารามในกรงุสาวตัถ ี

  ครัง้นัน้ ทา่นพระอานนทเ์ขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวายอภวิาท 

แลว้ น่ัง ณ ทีส่มควร ไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ 

 
เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ ส .สฬา. (แปล) ๑๘/๑๔๔/๑๗๗ 

๒ ดเูทยีบ ส .สฬา. (แปล) ๑๘/๑๔๕/๑๗๘ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๓๒ } 



๓๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑. ขนัธสงัยตุ] 

มลูปัณณาสก ์๒. อนจิจวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

ความดับพระองคต์รัสเรยีกวา่ ‘นโิรธ’ ความดับแหง่ธรรมเหลา่ไหน พระองคต์รัส 

เรยีกวา่ ‘นโิรธ” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “อานนท ์รปูไมเ่ทีย่ง ถกูปัจจัยปรงุแตง่ 

อาศัยปัจจัยเกดิขึน้ มคีวามสิน้ไปเป็นธรรมดา มคีวามเสือ่มไปเป็นธรรมดา ม ี

ความคลายไปเป็นธรรมดา มคีวามดับไปเป็นธรรมดา ความดับแหง่รปูนัน้ เรา 

เรยีกวา่ ‘นโิรธ’ 

  เวทนาไมเ่ทีย่ง ถกูปัจจัยปรงุแตง่ อาศัยปัจจัยเกดิขึน้ มคีวามสิน้ไปเป็น 

ธรรมดา มคีวามเสือ่มไปเป็นธรรมดา มคีวามคลายไปเป็นธรรมดา มคีวามดับไป 

เป็นธรรมดา ความดับแหง่เวทนานัน้ เราเรยีกวา่ ‘นโิรธ’ 

  สญัญาไมเ่ทีย่ง ฯลฯ 

  สงัขารไมเ่ทีย่ง ถกูปัจจัยปรงุแตง่ อาศัยปัจจัยเกดิขึน้ มคีวามสิน้ไปเป็น 

ธรรมดา มคีวามเสือ่มไปเป็นธรรมดา มคีวามคลายไปเป็นธรรมดา มคีวามดับไป 

เป็นธรรมดา ความดับแหง่สงัขารนัน้ เราเรยีกวา่ ‘นโิรธ’ 

  วญิญาณไมเ่ทีย่ง ถกูปัจจัยปรงุแตง่ อาศัยปัจจัยเกดิขึน้ มคีวามสิน้ไปเป็น 

ธรรมดา มคีวามเสือ่มไปเป็นธรรมดา มคีวามคลายไปเป็นธรรมดา มคีวามดับไป 

เป็นธรรมดา ความดับแหง่วญิญาณนัน้ เราเรยีกวา่ ‘นโิรธ” 

อานนัทสตูรที ่๑๐ จบ 

อนจิจวรรคที ่๒ จบ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

๑. อนจิจสตูร    ๒. ทกุขสตูร 

   ๓. อนัตตสตูร    ๔. ยทนจิจสตูร 

   ๕. ยังทกุขสตูร   ๖. ยทนัตตาสตูร 

   ๗. สเหตอุนจิจสตูร   ๘. สเหตทุกุขสตูร 

   ๙. สเหตอุนัตตสตูร   ๑๐. อานันทสตูร 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๓๓ } 



๓๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑. ขนัธสงัยตุ] 

มลูปัณณาสก ์๓. ภารวรรค ๑. ภารสตูร 

 

๓. ภารวรรค 

หมวดวา่ดว้ยภาระ 

๑. ภารสตูร 

วา่ดว้ยภาระ 

  [๒๒] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย เราจักแสดงภาระ ผูแ้บกภาระ 

การถอืภาระ และการวางภาระแกเ่ธอทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงฟัง ฯลฯ 

  ภาระ เป็นอยา่งไร 

  คอื ควรกลา่วไดว้า่ ภาระนัน้ ไดแ้ก ่อปุาทานขนัธ ์(กองอันเป็นทีต่ัง้แหง่ 

ความยดึมั่น) ๕ ประการ 

  อปุาทานขนัธ ์๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. รปูปูาทานขนัธ ์  (อปุาทานขนัธค์อืรปู) 

   ๒. เวทนูปาทานขนัธ ์  (อปุาทานขนัธค์อืเวทนา) 

   ๓. สญัญปูาทานขันธ ์  (อปุาทานขนัธค์อืสญัญา) 

   ๔. สงัขารปูาทานขนัธ ์ (อปุาทานขนัธค์อืสงัขาร) 

   ๕. วญิญาณูปาทานขนัธ ์ (อปุาทานขนัธค์อืวญิญาณ) 

  นีเ้รยีกวา่ ภาระ 

  ผูแ้บกภาระ เป็นอยา่งไร 

  คอื ควรกลา่วไดว้า่ ผูแ้บกภาระนัน้ ไดแ้ก ่บคุคลผูม้ชี ือ่อยา่งนี ้มโีคตรอยา่งนี ้

  นีเ้รยีกวา่ ผูแ้บกภาระ 

  การถอืภาระ เป็นอยา่งไร 

  คอื ตัณหาอันท าใหเ้กดิอกี ประกอบดว้ยความเพลดิเพลนิและความก าหนัด 

มปีกตใิหเ้พลดิเพลนิในอารมณ์นัน้ ๆ ไดแ้ก ่

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๓๔ } 



๓๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑. ขนัธสงัยตุ] 

มลูปัณณาสก ์๓. ภารวรรค ๒. ปรญิญาสตูร 

   ๑. กามตัณหา  (ความทะยานอยากในกาม) 

   ๒. ภวตัณหา  (ความทะยานอยากในภพ) 

   ๓. วภิวตัณหา  (ความทะยานอยากในวภิพ) 

  นีเ้รยีกวา่ การถอืภาระ 

  การวางภาระ เป็นอยา่งไร 

  คอื ความดับตัณหาไมเ่หลอืดว้ยวริาคะ ความสละ ความสละคนื ความพน้ 

ความไมอ่าลัยในตัณหา 

  นีเ้รยีกวา่ การวางภาระ” 

  พระผูม้พีระภาคผูส้คุตศาสดาไดต้รัสเวยยากรณภาษิตนีแ้ลว้ จงึไดต้รัสคาถา- 

ประพันธต์อ่ไปอกีวา่ 

    “ขนัธ ์๕ คอืภาระ บคุคลคอืผูแ้บกภาระ 

   การถอืภาระเป็นทกุขใ์นโลก การวางภาระเป็นสขุในโลก 

   บคุคลวางภาระหนักไดแ้ลว้ ไมถ่อืภาระอืน่ไว ้

   ถอนตัณหาพรอ้มทัง้ราก สิน้ความอยาก ดับสนทิแลว้” 

ภารสตูรที ่๑ จบ 

 

๒. ปรญิญาสูตร 

วา่ดว้ยการก าหนดรู ้

  [๒๓] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย เราจักแสดงธรรมทีค่วรก าหนดรู ้

และการก าหนดรู ้เธอทัง้หลายจงฟัง 

  ธรรมทีค่วรก าหนดรู ้เป็นอยา่งไร 

  คอื รปูเป็นธรรมทีค่วรก าหนดรู ้เวทนาเป็นธรรมทีค่วรก าหนดรู ้สญัญา 

เป็นธรรมทีค่วรก าหนดรู ้สงัขารเป็นธรรมทีค่วรก าหนดรู ้วญิญาณเป็นธรรมทีค่วร 

ก าหนดรู ้

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๓๕ } 



๓๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑. ขนัธสงัยตุ] 

มลูปัณณาสก ์๓. ภารวรรค ๓. อภชิานสตูร 

  เหลา่นีเ้รยีกวา่ ธรรมทีค่วรก าหนดรู ้

  การก าหนดรู ้เป็นอยา่งไร 

  คอื ความสิน้ราคะ ความสิน้โทสะ ความสิน้โมหะ 

  นีเ้รยีกวา่ การก าหนดรู”้ 

ปรญิญาสตูรที ่๒ จบ 

 

๓. อภชิานสตูร 

วา่ดว้ยผูรู้ย้ ิง่ 

  [๒๔] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย บคุคลเมือ่ยงัไมรู่ย้ ิง่ ไมก่ าหนดรู ้

ไมค่ลายก าหนัด ไมล่ะรปู เป็นผูไ้มค่วรเพือ่ความสิน้ทกุข ์

  บคุคลเมือ่ยังไมรู่ย้ ิง่ ไมก่ าหนดรู ้ไมค่ลายก าหนัด ไมล่ะเวทนา เป็นผูไ้ม่ 

ควรเพือ่ความสิน้ทกุข ์

  บคุคลเมือ่ยังไมรู่ย้ ิง่ ... สัญญา ฯลฯ 

  บคุคลเมือ่ยังไมรู่ย้ ิง่ ไมก่ าหนดรู ้ไมค่ลายก าหนัด ไมล่ะสงัขาร เป็นผูไ้ม ่

ควรเพือ่ความสิน้ทกุข ์

  บคุคลเมือ่ยังไมรู่ย้ ิง่ ไมก่ าหนดรู ้ไมค่ลายก าหนัด ไมล่ะวญิญาณ เป็นผูไ้ม่ 

ควรเพือ่ความสิน้ทกุข ์

  ภกิษุทัง้หลาย ก็บคุคลเมือ่รูย้ ิง่๑ ก าหนดรู ้๒ คลายก าหนัด๓ ละรปูได ้เป็น 

ผูค้วรเพือ่ความสิน้ทกุข ์

  บคุคลเมือ่รูย้ ิง่ ... เวทนา ฯลฯ สญัญา ฯลฯ สงัขาร ฯลฯ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ รูย้ ิง่ ในทีน่ีห้มายถงึญาตปรญิญา (ก าหนดรูข้ัน้รูจั้ก) (ส .ข.อ. ๒/๒๕-๓๐/๒๙๑) 

๒ ก าหนดรู ้ในทีน่ีห้มายถงึตรีณปรญิญา (ก าหนดรูข้ัน้พจิารณา) (ส .ข.อ. ๒/๒๕-๓๐/๒๙๑) 

๓ คลายก าหนดั ในทีน่ีห้มายถงึปหานปรญิญา (ก าหนดรูข้ัน้ละ) (ส .ข.อ. ๒/๒๕-๓๐/๒๙๑) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๓๖ } 



๓๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑. ขนัธสงัยตุ] 

มลูปัณณาสก ์๓. ภารวรรค ๔. ฉันทราคสตูร 

  บคุคลเมือ่รูย้ ิง่ ก าหนดรู ้คลายก าหนัด ละวญิญาณได ้เป็นผูค้วรเพือ่ความ 

สิน้ทกุข”์ 

อภชิานสตูรที ่๓ จบ 

 

๔. ฉนัทราคสูตร 

วา่ดว้ยการละฉนัทราคะ 

  [๒๕] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงละฉันทราคะในรปู 

ดว้ยการละอยา่งนี ้เธอทัง้หลายจักละรปูนัน้ไดเ้ด็ดขาด ตัดรากถอนโคน เหมอืน 

ตน้ตาลทีถ่กูตดัรากถอนโคนไปแลว้ เหลอืแตพ่ืน้ที ่ท าใหไ้มม่ ีเกดิขึน้ตอ่ไปไมไ่ด ้

  เธอทัง้หลายจงละฉันทราคะในเวทนา ดว้ยการละอยา่งนี ้เธอทัง้หลายจักละ 

เวทนานัน้ไดเ้ด็ดขาด ตัดรากถอนโคน เหมอืนตน้ตาลทีถ่กูตดัรากถอนโคนไปแลว้ 

เหลอืแตพ่ืน้ที ่ท าใหไ้มม่ ีเกดิขึน้ตอ่ไปไมไ่ด ้

  เธอทัง้หลายจงละฉันทราคะในสญัญา ดว้ยการละอยา่งนี ้เธอทัง้หลายจักละ 

สญัญานัน้ไดเ้ด็ดขาด ตัดรากถอนโคน เหมอืนตน้ตาลทีถ่กูตัดรากถอนโคนไปแลว้ 

เหลอืแตพ่ืน้ที ่ท าใหไ้มม่ ีเกดิขึน้ตอ่ไปไมไ่ด ้

  เธอทัง้หลายจงละฉันทราคะในสงัขาร ดว้ยการละอยา่งนี ้เธอทัง้หลายจักละ 

สงัขารนัน้ไดเ้ด็ดขาด ตัดรากถอนโคน เหมอืนตน้ตาลทีถ่กูตดัรากถอนโคนไปแลว้ 

เหลอืแตพ่ืน้ที ่ท าใหไ้มม่ ีเกดิขึน้ตอ่ไปไมไ่ด ้

  เธอทัง้หลายจงละฉันทราคะในวญิญาณ ดว้ยการละอยา่งนี ้เธอทัง้หลายจัก 

ละวญิญาณนัน้ไดเ้ด็ดขาด ตัดรากถอนโคน เหมอืนตน้ตาลทีถ่กูตดัรากถอนโคนไป 

แลว้เหลอืแตพ่ืน้ที ่ท าใหไ้มม่ ีเกดิขึน้ตอ่ไปไมไ่ด”้๑ 

ฉนัทราคสตูรที ่๔ จบ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ ส .สฬา. (แปล) ๑๘/๑๑๑/๑๒๕ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๓๗ } 



๓๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑. ขนัธสงัยตุ] 

มลูปัณณาสก ์๓. ภารวรรค ๕. อัสสาทสตูร 

 

๕. อสัสาทสตูร 

วา่ดว้ยคณุของขนัธ ์

  [๒๖] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย เมือ่กอ่นเราเป็นโพธสิตัว ์ยังไมไ่ด ้

ตรัสรู ้ไดม้คีวามคดิดังนีว้า่ ‘อะไรหนอเป็นคณุ๑ อะไรเป็นโทษ๒ อะไรเป็นเครือ่ง 

สลัดออกจากรปู 

  อะไรเป็นคณุ อะไรเป็นโทษ อะไรเป็นเครือ่งสลัดออกจากเวทนา 

  อะไรเป็นคณุ อะไรเป็นโทษ อะไรเป็นเครือ่งสลัดออกจากสญัญา 

  อะไรเป็นคณุ อะไรเป็นโทษ อะไรเป็นเครือ่งสลัดออกจากสงัขาร 

  อะไรเป็นคณุ อะไรเป็นโทษ อะไรเป็นเครือ่งสลัดออกจากวญิญาณ’ 

  ภกิษุทัง้หลาย เรานัน้ไดม้คีวามคดิตอ่ไปดังนีว้า่ ‘สภาพทีส่ขุโสมนัสอาศัยรปู 

เกดิขึน้ นีเ้ป็นคณุของรปู สภาพทีร่ปูไมเ่ทีย่ง เป็นทกุข ์มคีวามแปรผันเป็นธรรมดา 

นีเ้ป็นโทษของรปู ธรรมเป็นทีก่ าจัดฉันทราคะ ธรรมเป็นทีล่ะฉันทราคะ๓ ในรปู 

นีเ้ป็นเครือ่งสลัดออกจากรปู 

  สภาพทีส่ขุโสมนัสอาศัยเวทนาเกดิขึน้ นีเ้ป็นคณุของเวทนา สภาพทีเ่วทนา 

ไมเ่ทีย่ง เป็นทกุข ์มคีวามแปรผันเป็นธรรมดา นีเ้ป็นโทษของเวทนา ธรรมเป็นที ่

ก าจัดฉันทราคะ ธรรมเป็นทีล่ะฉันทราคะในเวทนา นีเ้ป็นเครือ่งสลัดออกจากเวทนา 

  สภาพทีส่ขุโสมนัสอาศัยสญัญาเกดิขึน้ ฯลฯ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ คณุ (อสัสาทะ) หมายถงึสภาวะทีอ่รอ่ยหรอืสภาวะทีส่ขุกายและสขุใจทีเ่กีย่วขอ้งกามคณุ (องฺ.จตกฺุก.อ. 

    ๒/๑๐/๒๘๘, องฺ.จตกฺุก.ฏกีา ๒/๑๐/๒๘๘) 

๒ โทษ (อาทนีวะ) หมายถงึสภาวะทีไ่มอ่รอ่ย หรอืสภาวะทีท่กุขก์ายและทกุขใ์จซึง่มธีรรมเป็นเหต ุ

    (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๑๐/๒๘๘, องฺ.จตกฺุก.ฏกีา ๒/๑๐/๒๘๘) 

๓ ธรรมเป็นทีก่ าจดัฉนัทราคะ ธรรมเป็นทีล่ะฉนัทราคะในทีน่ีห้มายถงึนพิพาน (องฺ.ตกิ.อ. ๒/๑๐๔/๒๕๗) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๓๘ } 



๓๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑. ขนัธสงัยตุ] 

มลูปัณณาสก ์๓. ภารวรรค ๕. อัสสาทสตูร 

  สภาพทีส่ขุโสมนัสอาศัยสงัขารเกดิขึน้ นีเ้ป็นคณุของสงัขาร สภาพทีส่งัขาร 

ไมเ่ทีย่ง เป็นทกุข ์มคีวามแปรผันเป็นธรรมดา นีเ้ป็นโทษของสงัขาร ธรรมเป็นที ่

ก าจัดฉันทราคะ ธรรมเป็นทีล่ะฉันทราคะในสงัขาร นีเ้ป็นเครือ่งสลัดออกจากสงัขาร 

  สภาพทีส่ขุโสมนัสอาศัยวญิญาณเกดิขึน้ นี้เป็นคณุของวญิญาณ สภาพที ่

วญิญาณไมเ่ทีย่ง เป็นทกุข ์มคีวามแปรผันเป็นธรรมดา นีเ้ป็นโทษของวญิญาณ 

ธรรมเป็นทีก่ าจัดฉันทราคะ ธรรมเป็นทีล่ะฉันทราคะในวญิญาณ นีเ้ป็นเครือ่งสลัด 

ออกจากวญิญาณ 

  ภกิษุทัง้หลาย ตราบใด เรายังไมรู่ค้ณุโดยความเป็นคณุ โทษโดยความเป็นโทษ 

และเครือ่งสลัดออกโดยความเป็นเครือ่งสลัดออกจากอปุาทานขนัธ ์๕ ประการนี้ 

ตามความเป็นจรงิอยา่งนี ้ตราบนัน้ เราก็ยังไมย่นืยันวา่ ‘เป็นผูต้รัสรูโ้ดยชอบซึง่ 

สมัมาสมัโพธญิาณอันยอดเยีย่มในโลก พรอ้มทัง้เทวโลก มารโลก พรหมโลก ใน 

หมูส่ตัว ์พรอ้มทัง้สมณพราหมณ์ เทวดาและมนุษย’์ 

  แตเ่มือ่ใดเรารูช้ดัคณุโดยความเป็นคณุ โทษโดยความเป็นโทษ เครือ่งสลัด 

ออกโดยความเป็นเครือ่งสลัดออกจากอปุาทานขนัธ ์๕ ประการนี ้ตามความเป็น 

จรงิอยา่งนี ้เมือ่นัน้เราจงึจะยนืยันวา่ ‘เป็นผูต้รัสรูโ้ดยชอบซึง่สมัมาสมัโพธญิาณ 

อันยอดเยีย่มในโลก พรอ้มทัง้เทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมูส่ตัวพ์รอ้มทัง้ 

สมณพราหมณ์ เทวดาและมนุษย’์ 

  อนึง่ ญาณทัสสนะ๑ เกดิขึน้แลว้แกเ่ราวา่ ‘วมิตุตขิองเราไมก่ าเรบิ ชาตนิี้ 

เป็นชาตสิดุทา้ย บัดนีภ้พใหมไ่มม่อีกี”๒ 

อสัสาทสตูรที ่๕ จบ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ญาณทสัสนะ หมายถงึปัจจเวกขณญาณ ญาณหย่ังรูด้ว้ยการพจิารณาทบทวน คอืส ารวจรูม้รรคผล 

   กเิลสทีล่ะไดแ้ลว้ และนพิพาน (องฺ.ตกิ.อ. ๒/๑๐๔/๒๕๗) 

๒ ดเูทยีบ ส .สฬา. (แปล) ๑๘/๑๓/๑๑-๑๒ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๓๙ } 



๔๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑. ขนัธสงัยตุ] 

มลูปัณณาสก ์๓. ภารวรรค ๖. ทตุยิอัสสาทสตูร 

 

๖. ทตุยิอสัสาทสตูร 

วา่ดว้ยคณุของขนัธ ์สตูรที ่๒ 

  [๒๗] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย เราไดเ้ทีย่วแสวงหาคณุของรปู ได ้

พบคณุของรปูแลว้ คณุของรปูมปีระมาณเทา่ใด เราเห็นคณุประมาณเท่านัน้ดแีลว้ 

ดว้ยปัญญา 

  เราไดเ้ทีย่วแสวงหาโทษของรปู ไดพ้บโทษของรปูแลว้ โทษของรปูมปีระมาณ 

เทา่ใด เราเห็นโทษประมาณเทา่นัน้ดแีลว้ดว้ยปัญญา 

  เราไดเ้ทีย่วแสวงหาเครือ่งสลัดออกจากรปู ไดพ้บเครือ่งสลดัออกจากรปูแลว้ 

เครือ่งสลดัออกจากรปูมปีระมาณเทา่ใด เราเห็นเครือ่งสลัดออกจากรปูประมาณ 

เทา่นัน้ดแีลว้ดว้ยปัญญา 

  เราไดเ้ทีย่วแสวงหาคณุของเวทนา ฯลฯ 

  เราไดเ้ทีย่วแสวงหาคณุของสญัญา ฯลฯ 

  เราไดเ้ทีย่วแสวงหาคณุของสงัขาร ฯลฯ 

  เราไดเ้ทีย่วแสวงหาคณุของวญิญาณ ไดพ้บคณุของวญิญาณแลว้ คณุของ 

วญิญาณมปีระมาณเทา่ใด เราเห็นคณุประมาณเทา่นัน้ดแีลว้ดว้ยปัญญา 

  เราไดเ้ทีย่วแสวงหาโทษของวญิญาณ ไดพ้บโทษของวญิญาณแลว้ โทษของ 

วญิญาณมปีระมาณเทา่ใด เราเห็นโทษประมาณเทา่นัน้ดแีลว้ดว้ยปัญญา 

  เราไดเ้ทีย่วแสวงหาเครือ่งสลัดออกจากวญิญาณ ไดพ้บเครือ่งสลัดออกจาก 

วญิญาณแลว้ โทษของวญิญาณมปีระมาณเทา่ใด เราเห็นโทษประมาณเทา่นัน้ด ี

แลว้ดว้ยปัญญา 

  ภกิษุทัง้หลาย ตราบใด เรายังไมรู่ช้ดัคณุโดยความเป็นคณุ โทษโดยความ 

เป็นโทษ และเครือ่งสลัดออกโดยความเป็นเครือ่งสลัดออกจากอปุาทานขนัธ ์๕ 

ประการนีต้ามความเป็นจรงิ ฯลฯ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๔๐ } 



๔๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑. ขนัธสงัยตุ] 

มลูปัณณาสก ์๓. ภารวรรค ๗. ตตยิอัสสาทสตูร 

  อนึง่ ญาณทัสสนะเกดิขึน้แลว้แกเ่ราวา่ ‘วมิตุตขิองเราไมก่ าเรบิ ชาตนิีเ้ป็น 

ชาตสิดุทา้ย บัดนีภ้พใหมไ่มม่อีกี”๑ 

ทตุยิอสัสาทสตูรที ่๖ จบ 

 

๗. ตตยิอสัสาทสตูร 

วา่ดว้ยคณุของขนัธ ์สตูรที ่๓ 

  [๒๘] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย ถา้คณุของรปูจักไมม่แีลว้ สตัว ์

ทัง้หลายก็ไมพ่งึตดิใจในรปู แตเ่พราะคณุของรปูมอียู ่ฉะนัน้ สตัวทั์ง้หลายจงึ 

ตดิใจในรปู 

  ถา้โทษของรปูจักไมม่แีลว้ สตัวทั์ง้หลายก็ไมพ่งึเบือ่หน่ายในรปู แตเ่พราะ 

โทษของรปูมอียู ่ฉะนัน้ สตัวทั์ง้หลายจงึเบือ่หน่ายในรปู 

  ถา้เครือ่งสลดัออกจากรปูจักไมม่แีลว้ สตัวทั์ง้หลายก็ไมพ่งึสลัดออกจากรปู 

แตเ่พราะเครือ่งสลดัออกจากรปูมอียู ่ฉะนัน้ สตัวทั์ง้หลายจงึสลัดออกจากรปู 

  ถา้คณุของเวทนาจักไมม่แีลว้ ฯลฯ 

  ถา้คณุของสญัญาจักไมม่แีลว้ ฯลฯ 

  ถา้คณุของสงัขารจักไมม่แีลว้ สตัวทั์ง้หลายก็ไมพ่งึตดิใจในสงัขาร แตเ่พราะ 

คณุของสงัขารมอียู ่ฉะนัน้ สตัวทั์ง้หลายจงึตดิใจในสงัขาร 

  ถา้โทษของสงัขารจักไมม่แีลว้ สตัวทั์ง้หลายก็ไมพ่งึเบือ่หน่ายในสงัขาร แต ่

เพราะโทษของสงัขารมอียู ่ฉะนัน้ สตัวทั์ง้หลายจงึเบือ่หน่ายในสงัขาร 

  ถา้เครือ่งสลดัออกจากสงัขารจักไมม่แีลว้ สตัวทั์ง้หลายก็ไมพ่งึสลัดออกจากสงัขาร 

แตเ่พราะเครือ่งสลดัออกจากสงัขารมอียู ่ฉะนัน้ สตัวทั์ง้หลายจงึสลัดออกจากสงัขาร 

  ถา้คณุของวญิญาณจักไมม่แีลว้ สตัวทั์ง้หลายก็ไมพ่งึตดิใจในวญิญาณ แต ่

เพราะคณุของวญิญาณมอียู ่ฉะนัน้ สตัวทั์ง้หลายจงึตดิใจในวญิญาณ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ ส .สฬา. (แปล) ๑๘/๑๕/๑๔-๑๕, ๑๖/๑๕-๑๖ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๔๑ } 



๔๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑. ขนัธสงัยตุ] 

มลูปัณณาสก ์๓. ภารวรรค ๘. อภนัินทนสตูร 

  ถา้โทษของวญิญาณจักไมม่แีลว้ สตัวทั์ง้หลายก็ไมพ่งึเบือ่หน่ายในวญิญาณ 

แตเ่พราะโทษของวญิญาณมอียู ่ฉะนัน้ สตัวทั์ง้หลายจงึเบือ่หน่ายในวญิญาณ 

  ถา้เครือ่งสลดัออกจากวญิญาณจักไมม่แีลว้ สตัวทั์ง้หลายก็ไมพ่งึสลัดออก 

จากวญิญาณ แตเ่พราะเครือ่งสลัดออกจากวญิญาณมอียู ่ฉะนัน้ สตัวทั์ง้หลายจงึ 

สลัดออกจากวญิญาณ 

  ภกิษุทัง้หลาย ตราบใด สตัวทั์ง้หลายยังไมรู่ช้ดัคณุโดยความเป็นคณุ โทษ 

โดยความเป็นโทษ และเครือ่งสลดัออกโดยความเป็นเครือ่งสลัดออกจากอปุาทาน- 

ขนัธ ์๕ ประการนีต้ามความเป็นจรงิ ตราบนัน้ สตัวทั์ง้หลายจะออกไป หลดุไป 

พน้ไป มใีจปราศจากแดน๑อยูไ่มไ่ดเ้ลยในโลก พรอ้มทัง้เทวโลก มารโลก พรหมโลก 

ในหมูส่ตัว ์พรอ้มทัง้สมณพราหมณ์ เทวดาและมนุษย ์

  แตเ่มือ่ใด สตัวทั์ง้หลายรูช้ดัคณุโดยความเป็นคณุ โทษโดยความเป็นโทษ 

เครือ่งสลดัออกโดยความเป็นเครือ่งสลัดออกจากอปุาทานขนัธ ์๕ ประการนี้ตาม 

ความเป็นจรงิ เมือ่นัน้ สตัวทั์ง้หลายจงึออกไป หลดุไป พน้ไป มใีจปราศจาก 

แดนอยูใ่นโลก พรอ้มทัง้เทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมูส่ตัว ์พรอ้มทัง้สมณ- 

พราหมณ์ เทวดาและมนุษย”์๒ 

ตตยิอสัสาทสตูรที ่๗ จบ 

 

๘. อภนินัทนสตูร 

วา่ดว้ยความเพลดิเพลนิขนัธ ์

  [๒๙] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย ผูท้ีเ่พลดิเพลนิรปู ชือ่วา่เพลดิเพลนิทกุข ์

ผูท้ีเ่พลดิเพลนิทกุข ์เรากลา่ววา่ ‘พน้จากทกุขไ์มไ่ด’้ 

  ผูท้ีเ่พลดิเพลนิเวทนา ... 

  ผูท้ีเ่พลดิเพลนิสญัญา ... 

  ผูท้ีเ่พลดิเพลนิสงัขาร ... 

 

เชงิอรรถ : 

๑ แดน ในทีน่ีห้มายถงึกเิลสหรอืวัฏฏะ (ส .สฬา.อ. ๓/๑๗-๑๘/๔, ส .ฏกีา ๒/๑๗-๑๘/๓๓๖) 

๒ ดเูทยีบ ส .สฬา. (แปล) ๑๘/๑๗/๑๖-๑๗, ๑๘/๑๗-๑๘ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๔๒ } 



๔๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑. ขนัธสงัยตุ] 

มลูปัณณาสก ์๓. ภารวรรค ๙. อปุปาทสตูร 

  ผูท้ีเ่พลดิเพลนิวญิญาณ ชือ่วา่เพลดิเพลนิทกุข ์ผูท้ีเ่พลดิเพลนิทกุข ์เรา 

กลา่ววา่ ‘พน้จากทกุขไ์มไ่ด’้ 

  ภกิษุทัง้หลาย สว่นผูท้ีไ่มเ่พลดิเพลนิรปู ชือ่วา่ไมเ่พลดิเพลนิทกุข ์ผูท้ีไ่ม ่

เพลดิเพลนิทกุข ์เรากลา่ววา่ ‘พน้จากทกุขไ์ด’้ 

  ผูท้ีไ่มเ่พลดิเพลนิเวทนา ... 

  ผูท้ีไ่มเ่พลดิเพลนิสญัญา ... 

  ผูท้ีไ่มเ่พลดิเพลนิสงัขาร ... 

  ผูท้ีไ่มเ่พลดิเพลนิวญิญาณ ชือ่วา่ไมเ่พลดิเพลนิทกุข ์ผูท้ีไ่มเ่พลดิเพลนิทกุข ์

เรากลา่ววา่ ‘พน้จากทกุขไ์ด”้๑ 

อภนินัทนสตูรที ่๘ จบ 

 

๙. อปุปาทสตูร 

วา่ดว้ยความเกดิข ึน้แหง่ขนัธ ์

  [๓๐] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย ความเกดิขึน้ ความตัง้อยู ่ความ 

บังเกดิ ความปรากฏแหง่รูป นีเ้ป็นความเกดิขึน้แหง่ทกุข ์เป็นความตัง้อยูแ่หง่โรค 

เป็นความปรากฏแหง่ชราและมรณะ 

  ความเกดิขึน้ ความตัง้อยู ่ความบังเกดิ ความปรากฏแหง่เวทนา ... แหง่ 

สญัญา ... แหง่สงัขาร ... 

  ความเกดิขึน้ ความตัง้อยู ่ความบังเกดิ ความปรากฏแหง่วญิญาณ นีเ้ป็น 

ความเกดิขึน้แหง่ทกุข ์เป็นความตัง้อยูแ่หง่โรค เป็นความปรากฏแหง่ชราและมรณะ 

  ภกิษุทัง้หลาย สว่นความดับ ความสงบระงับ ความตัง้อยูไ่มไ่ดแ้หง่รปู นี ้

เป็นความดับแหง่ทกุข ์เป็นความสงบระงับแหง่โรค เป็นความตัง้อยูไ่มไ่ดแ้หง่ชรา 

และมรณะ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ ส .สฬา. (แปล) ๑๘/๑๙/๑๘-๑๙, ๒๐/๑๙ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๔๓ } 



๔๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑. ขนัธสงัยตุ] 

มลูปัณณาสก ์๓. ภารวรรค ๑๐. อฆมลูสตูร 

  ความดับ ความสงบระงับ ความตัง้อยูไ่มไ่ดแ้หง่เวทนา ... แหง่สญัญา ... 

แหง่สงัขาร ... 

  ความดับ ความสงบระงับ ความตัง้อยูไ่มไ่ดแ้หง่วญิญาณ นี้เป็นความดับ 

แหง่ทกุข ์เป็นความสงบระงับแหง่โรค เป็นความตัง้อยูไ่มไ่ดแ้หง่ชราและมรณะ”๑ 

อปุปาทสตูรที ่๙ จบ 

 

๑๐. อฆมลูสตูร 

วา่ดว้ยมลูเหตแุหง่ทกุข ์

  [๓๑] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย เราจักแสดงทกุข ์และมลูเหตแุหง่ 

ทกุขแ์กเ่ธอทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงฟัง 

  ทกุข ์เป็นอยา่งไร 

  คอื ทกุขค์อืรปู ทกุขค์อืเวทนา ทกุขค์อืสญัญา ทกุขค์อืสงัขาร ทกุขค์อื 

วญิญาณ 

  นีเ้รยีกวา่ ทกุข ์

  มลูเหตแุหง่ทกุข ์เป็นอยา่งไร 

  คอื ตัณหาอันท าใหเ้กดิอกี ประกอบดว้ยความเพลดิเพลนิและความก าหนัด 

มปีกตใิหเ้พลดิเพลนิในอารมณ์นัน้ ๆ ไดแ้ก ่

   ๑. กามตัณหา 

   ๒. ภวตัณหา 

   ๓. วภิวตัณหา 

  นีเ้รยีกวา่ มลูเหตแุหง่ทกุข”์ 

อฆมลูสตูรที ่๑๐ จบ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ ส .สฬา. (แปล) ๑๘/๒๒/๒๐-๒๑ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๔๔ } 



๔๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑. ขนัธสงัยตุ] 

มลูปัณณาสก ์๓. ภารวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

 

๑๑. ปภงัคสุตูร 

วา่ดว้ยสิง่ทีแ่ตกสลาย 

  [๓๒] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย เราจักแสดงสิง่ทีแ่ตกสลาย และสิง่ 

ทีไ่มแ่ตกสลาย เธอทัง้หลายจงฟัง 

  อะไรเลา่เป็นสิง่ทีแ่ตกสลาย และ อะไรเป็นสิง่ทีไ่มแ่ตกสลาย 

  คอื รปูจัดเป็นสิง่ทีแ่ตกสลาย สว่นความดับ ความสงบระงับ ความตัง้อยู ่

ไมไ่ดแ้หง่รปูนัน้ จัดเป็นสิง่ทีไ่มแ่ตกสลาย 

  เวทนาจัดเป็นสิง่ทีแ่ตกสลาย สว่นความดับ ความสงบระงับ ความตัง้อยู ่

ไมไ่ดแ้หง่เวทนานัน้ จัดเป็นสิง่ทีไ่มแ่ตกสลาย 

  สญัญาจัดเป็นสิง่ทีแ่ตกสลาย ... 

  สงัขารจัดเป็นสิง่ทีแ่ตกสลาย สว่นความดับ ความสงบระงับ ความตัง้อยู ่

ไมไ่ดแ้หง่สงัขารเหลา่นัน้ จัดเป็นสิง่ทีไ่มแ่ตกสลาย 

  วญิญาณจัดเป็นสิง่ทีแ่ตกสลาย สว่นความดับ ความสงบระงับ ความตัง้อยู ่

ไมไ่ดแ้หง่วญิญาณนัน้ จัดเป็นสิง่ทีไ่มแ่ตกสลาย” 

ปภงัคสุตูรที ่๑๑ จบ 

ภารวรรคที ่๓ จบ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

     ๑. ภารสตูร   ๒. ปรญิญาสตูร 

     ๓. อภชิานสตูร  ๔. ฉันทราคสตูร 

     ๕. อัสสาทสตู   ๖. ทตุยิอสัสาทสตูร 

     ๗. ตตยิอัสสาทสตูร  ๘. อภนัินทนสตูร 

     ๙. อปุปาทสตูร  ๑๐. อฆมลูสตูร 

     ๑๑. ปภังคสุตูร 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๔๕ } 



๔๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑. ขนัธสงัยตุ] 

มลูปัณณาสก ์๔. นตมุหากวรรค ๑. นตมุหากวรรค 

 

๔. นตมุหากวรรค 

หมวดวา่ดว้ยสิง่ทีไ่มใ่ชข่องเธอท ัง้หลาย 

๑. นตมุหากสตูร 

วา่ดว้ยสิง่ทีไ่มใ่ชข่องเธอท ัง้หลาย 

  [๓๓] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย สิง่ใดไมใ่ชข่องเธอทัง้หลาย เธอ 

ทัง้หลายจงละสิง่นัน้ ส ิง่ทีเ่ธอทัง้หลายละไดแ้ลว้นัน้ จักเป็นไปเพือ่ประโยชนเ์กือ้กลู 

เพือ่ความสขุ 

  ก็อะไรเลา่ชือ่วา่ส ิง่ทีไ่มใ่ชข่องเธอท ัง้หลาย 

  คอื รปูไมใ่ชข่องเธอทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงละรปูนัน้ รปูทีเ่ธอทัง้หลายละ 

ไดแ้ลว้นัน้ จักเป็นไปเพือ่ประโยชนเ์กือ้กลู เพือ่ความสขุ 

  เวทนาไมใ่ชข่องเธอทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงละเวทนานัน้ เวทนาทีเ่ธอ 

ทัง้หลายละไดแ้ลว้นัน้ จักเป็นไปเพือ่ประโยชนเ์กือ้กลู เพือ่ความสขุ 

  สญัญาไมใ่ชข่องเธอทัง้หลาย ... 

  สงัขารไมใ่ชข่องเธอทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงละสงัขารนัน้ สงัขารทีเ่ธอ 

ทัง้หลายละไดแ้ลว้นัน้ จักเป็นไปเพือ่ประโยชนเ์กือ้กลู เพือ่ความสขุ 

  วญิญาณไมใ่ชข่องเธอทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงละวญิญาณนัน้ วญิญาณที ่

เธอทัง้หลายละไดแ้ลว้นัน้ จักเป็นไปเพือ่ประโยชนเ์กือ้กลู เพือ่ความสขุ 

  เปรยีบเหมอืนคนพงึน าหญา้ ไม ้กิง่ไม ้และใบไม ้ทีม่อียูใ่นเชตวนันีไ้ป เผา 

หรอืจัดการไปตามเรือ่ง เธอทัง้หลายจะพงึมคีวามคดิอยา่งนีบ้า้งไหมวา่ ‘คนน าเรา 

ทัง้หลายไป เผา หรอืจัดการไปตามเรือ่ง” 

  “ไมม่เีลย พระพทุธเจา้ขา้” 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๔๖ } 



๔๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑. ขนัธสงัยตุ] 

มลูปัณณาสก ์๔. นตมุหากวรรค ๒. ทตุยินตมุหากสตูร 

  “ขอ้นัน้เพราะเหตไุร” 

  “เพราะหญา้เป็นตน้นัน้ไมใ่ชอ่ัตตาหรอืสิง่ทีเ่นือ่งดว้ยอัตตา พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ภกิษุทัง้หลาย อปุมานีฉั้นใด อปุไมยก็ฉันนัน้เหมอืนกัน รูปไมใ่ชข่องเธอ 

ทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงละรปูนัน้ รปูทีเ่ธอทัง้หลายละไดแ้ลว้นัน้ จักเป็นไปเพือ่ 

ประโยชนเ์กือ้กลู เพือ่ความสขุ 

  เวทนาไมใ่ชข่องเธอทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงละเวทนานัน้ เวทนาทีเ่ธอ 

ทัง้หลายละไดแ้ลว้นัน้ จักเป็นไปเพือ่ประโยชนเ์กือ้กลู เพือ่ความสขุ 

  สญัญาไมใ่ชข่องเธอทัง้หลาย ... 

  สงัขารไมใ่ชข่องเธอทัง้หลาย ... 

  วญิญาณไมใ่ชข่องเธอทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงละวญิญาณนัน้ วญิญาณที ่

เธอทัง้หลายละไดแ้ลว้นัน้ จักเป็นไปเพือ่ประโยชนเ์กือ้กลู เพือ่ความสขุ”๑ 

นตมุหากสตูรที ่๑ จบ 

 

๒. ทตุยินตมุหากสตูร 

วา่ดว้ยสิง่ทีไ่มใ่ชข่องเธอท ัง้หลาย สตูรที ่๒ 

  [๓๔] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย สิง่ใดไมใ่ชข่องเธอทัง้หลาย เธอ 

ทัง้หลายจงละสิง่นัน้ ส ิง่ทีเ่ธอทัง้หลายละไดแ้ลว้นัน้ จักเป็นไปเพือ่ประโยชนเ์กือ้กลู 

เพือ่ความสขุ 

  ก็อะไรเลา่ชือ่วา่ส ิง่ทีไ่มใ่ชข่องเธอท ัง้หลาย 

  คอื รปูไมใ่ชข่องเธอทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงละรปูนัน้ รปูทีเ่ธอทัง้หลายละ 

ไดแ้ลว้นัน้ จักเป็นไปเพือ่ประโยชนเ์กือ้กลู เพือ่ความสขุ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ ส .สฬา. (แปล) ๑๘/๑๐๑/๑๑๑-๑๑๓ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๔๗ } 



๔๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑. ขนัธสงัยตุ] 

มลูปัณณาสก ์๔. นตมุหากวรรค ๓. อัญญตรภกิขสุตูร 

  เวทนาไมใ่ชข่องเธอทัง้หลาย ... 

  สญัญาไมใ่ชข่องเธอทัง้หลาย ... 

  สงัขารไมใ่ชข่องเธอทัง้หลาย ... 

  วญิญาณไมใ่ชข่องเธอทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงละวญิญาณนัน้ วญิญาณที ่

เธอทัง้หลายละไดแ้ลว้นัน้ จักเป็นไปเพือ่ประโยชนเ์กือ้กลู เพือ่ความสขุ”๑ 

ทตุยินตมุหากสตูรที ่๒ จบ 

 

๓. อญัญตรภกิขสุตูร 

วา่ดว้ยภกิษุรปูหนึง่ทลูถามปญัหา 

  [๓๕] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  ครัง้นัน้ ภกิษุรปูหนึง่ เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวายอภวิาท 

แลว้ น่ัง ณ ทีส่มควร ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ 

ขอประทานวโรกาส ขอพระผูม้พีระภาคโปรดแสดงธรรมแกข่า้พระองคโ์ดยยอ่ซึง่ 

ขา้พระองคไ์ดฟั้งแลว้จะพงึหลกีออกไปอยูค่นเดยีว ไมป่ระมาท มคีวามเพยีร 

อทุศิกายและใจอยูเ่ถดิ” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุ บคุคลครุน่คดิถงึสิง่ใด ก็ถงึการนับเขา้กับสิง่นัน้ 

ไมค่รุน่คดิถงึสิง่ใด ก็ไมถ่งึการนับเขา้กับสิง่นัน้” 

  “ขา้แตพ่ระผูม้พีระภาค ขา้พระองคเ์ขา้ใจแลว้ ขา้แตพ่ระสคุต ขา้พระองค ์

เขา้ใจแลว้” 

  “ภกิษุ ก็เธอเขา้ใจเนือ้ความแหง่ค าทีเ่รากลา่วอยา่งยอ่โดยพสิดารไดอ้ยา่งไร” 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ถา้บคุคลครุน่คดิถงึรปู ก็ถงึการนับเขา้กับรปูนัน้ ถา้ 

ครุน่คดิถงึเวทนา ... ถา้ครุน่คดิถงึสญัญา ... ถา้ครุน่คดิถงึสงัขาร ... ถา้ 

ครุน่คดิถงึวญิญาณ ก็ถงึการนับเขา้กับวญิญาณนัน้ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ ส .สฬา. (แปล) ๑๘/๑๐๒/๑๑๓-๑๑๔ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๔๘ } 



๔๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑. ขนัธสงัยตุ] 

มลูปัณณาสก ์๔. นตมุหากวรรค ๓. อัญญตรภกิขสุตูร 

  ถา้บคุคลไมค่รุน่คดิถงึรปู ก็ไมถ่งึการนับเขา้กับรปูนัน้ ถา้ไมค่รุน่คดิถงึเวทนา 

... ถา้ไมค่รุน่คดิถงึสญัญา ... ถา้ไมค่รุน่คดิถงึสงัขาร ... ถา้ไมค่รุน่คดิถงึวญิญาณ 

ก็ไมถ่งึการนับเขา้กับวญิญาณนัน้ 

  ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองคเ์ขา้ใจเนือ้ความแหง่พระภาษิตทีพ่ระผูม้พีระ 

ภาคตรัสไวอ้ยา่งยอ่โดยพสิดารไดอ้ยา่งนี้” 

  “ดลีะ ดลีะ ภกิษุ เธอเขา้ใจเนือ้ความแหง่ค าทีเ่รากลา่วไวอ้ยา่งยอ่โดย 

พสิดารไดด้แีลว้ ถา้บคุคลครุน่คดิถงึรปู ก็ถงึการนับเขา้กับรปูนัน้ ฯลฯ 

  ถา้บคุคลไมค่รุน่คดิถงึรปู ก็ไมถ่งึการนับเขา้กับรปูนัน้ ถา้ไมค่รุน่คดิถงึเวทนา 

... ถา้ไมค่รุน่คดิถงึสญัญา ... ถา้ไมค่รุน่คดิถงึสงัขาร ... ถา้ไมค่รุน่คดิถงึวญิญาณ 

ก็ไมถ่งึการนับเขา้กับวญิญาณนัน้ 

  ภกิษุ เธอพงึเขา้ใจเนือ้ความแหง่ค าทีเ่รากลา่วไวอ้ยา่งยอ่โดยพสิดารอยา่งนี้” 

  ครัง้นัน้ ภกิษุนัน้ชืน่ชมยนิดพีระภาษิตของพระผูม้พีระภาคแลว้ลกุจากอาสนะ 

ถวายอภวิาท กระท าประทักษิณแลว้จากไป 

  ตอ่มา ภกิษุนัน้หลกีออกไปอยูค่นเดยีว ไมป่ระมาท มคีวามเพยีร อทุศิ 

กายและใจอยู ่ไมน่านนักก็ท าใหแ้จง้ซึง่ประโยชนย์อดเยีย่ม๑ อันเป็นทีส่ดุแหง่ 

พรหมจรรย์๒ ทีเ่หลา่กลุบตุรออกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติโดยชอบตอ้งการดว้ย 

ปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุัน รูช้ดัวา่ “ชาตสิ ิน้แลว้ อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้ 

ท ากจิทีค่วรท าเสร็จแลว้ ไมม่กีจิอืน่เพือ่ความเป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป” 

  อนึง่ ภกิษุนัน้ไดเ้ป็นพระอรหันตอ์งคห์นึง่ในบรรดาพระอรหันตทั์ง้หลาย๓ 

อญัญตรภกิขสุตูรที ่๓ จบ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ประโยชนย์อดเยีย่ม หมายถงึอรหัตตผลหรอือรยิผลอันเป็นทีส่ดุแหง่มรรคพรหมจรรย ์(องฺ.ทกุ.อ. 

    ๒/๕/๗, ม.ม.อ. ๒/๘๒/๘๐) 

๒ ทีส่ดุแหง่พรหมจรรย ์หมายถงึจุดสดุทา้ยของการประพฤตธิรรม ในทีน่ีห้มายถงึอรหัตตผลอันเป็น 

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

๓ ดเูทยีบ ส .สฬา. (แปล) ๑๘/๖๔/๕๖ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๔๙ } 



๕๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑. ขนัธสงัยตุ] 

มลูปัณณาสก ์๔. นตมุหากวรรค ๔. ทตุยิอัญญตรภกิขสุตูร 

 

๔. ทตุยิอญัญตรภกิขสุตูร 

วา่ดว้ยภกิษุรปูหนึง่ทลูถามปญัหา สตูรที ่๒ 

  [๓๖] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  ครัง้นัน้ ภกิษุรปูหนึง่เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ฯลฯ น่ัง 

ณ ทีส่มควร ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขอ 

ประทานวโรกาส ขอพระผูม้พีระภาคโปรดแสดงธรรมแกข่า้พระองคโ์ดยยอ่ซึง่ 

ขา้พระองคไ์ดฟั้งแลว้จะพงึหลกีออกไปอยูค่นเดยีว ไมป่ระมาท มคีวามเพยีร 

อทุศิกายและใจอยูเ่ถดิ” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุ บคุคลครุน่คดิถงึสิง่ใด ก็หมกมุน่ถงึส ิง่นัน้ 

หมกมุน่ถงึส ิง่ใด ก็ถงึการนับเขา้กับสิง่นัน้ ไมค่รุน่คดิถงึสิง่ใด ก็ไมห่มกมุน่ถงึส ิง่นัน้ 

ไมห่มกมุน่ถงึส ิง่ใด ก็ไมถ่งึการนับเขา้กับสิง่นัน้” 

  “ขา้แตพ่ระผูม้พีระภาค ขา้พระองคเ์ขา้ใจแลว้ ขา้แตพ่ระสคุต ขา้พระองค ์

เขา้ใจแลว้” 

  “ภกิษุ ก็เธอเขา้ใจเนือ้ความแหง่ค าทีเ่รากลา่วไวอ้ยา่งยอ่โดยพสิดารไดอ้ยา่งไร” 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ถา้บคุคลครุน่คดิถงึรปู ก็หมกมุน่ถงึรปูนัน้ หมกมุน่ 

ถงึรปูใด ก็ถงึการนับเขา้กับรปูนัน้ ถา้ครุน่คดิถงึเวทนา ... ถา้ครุน่คดิถงึสญัญา ... 

ถา้ครุน่คดิถงึสงัขาร ... ถา้ครุน่คดิถงึวญิญาณ ก็หมกมุน่ถงึวญิญาณนัน้ หมกมุน่ 

ถงึวญิญาณใด ก็ถงึการนับเขา้กับวญิญาณนัน้ 

  ถา้บคุคลไมค่รุน่คดิถงึรปู ก็ไมห่มกมุน่ถงึรปูนัน้ ไมห่มกมุน่ถงึรปูใด ก็ไมถ่งึ 

การนับเขา้กับรปูนัน้ ถา้ไมค่รุน่คดิถงึเวทนา ... ถา้ไมค่รุน่คดิถงึสญัญา ... ถา้ไม ่

ครุน่คดิถงึสงัขาร ... ถา้ไมค่รุน่คดิถงึวญิญาณ ก็ไมห่มกมุน่ถงึวญิญาณนัน้ ไม ่

หมกมุน่ถงึวญิญาณใด ก็ไมถ่งึการนับเขา้กับวญิญาณนัน้ 

  ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองคเ์ขา้ใจเนือ้ความแหง่พระภาษิตทีพ่ระผูม้ ี

พระภาคตรัสไวอ้ยา่งยอ่โดยพสิดารไดอ้ยา่งนี้” 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๕๐ } 



๕๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑. ขนัธสงัยตุ] 

มลูปัณณาสก ์๔. นตมุหากวรรค ๕. อานันทสตูรสตูร 

  “ดลีะ ดลีะ ภกิษุ เธอเขา้ใจเนือ้ความแหง่ค าทีเ่รากลา่วไวอ้ยา่งยอ่โดย 

พสิดารไดด้แีลว้ ถา้บคุคลครุน่คดิถงึรปู ก็หมกมุน่ถงึรปูนัน้ หมกมุน่ถงึรปูใด 

ก็ถงึการนับเขา้กับรปูนัน้ ถา้ครุน่คดิถงึเวทนา ... ถา้ครุน่คดิถงึสญัญา ... 

ถา้ครุน่คดิถงึสงัขาร ... ถา้ครุน่คดิถงึวญิญาณ ก็หมกมุน่ถงึวญิญาณนัน้ หมกมุน่ 

ถงึวญิญาณใด ก็ถงึการนับเขา้กับวญิญาณนัน้ 

  ภกิษุ ถา้บคุคลไมค่รุน่คดิถงึรปู ก็ไมห่มกมุน่ถงึรปูนัน้ ไมห่มกมุน่ถงึรปูใด 

ก็ไมถ่งึการนับเขา้กับรปูนัน้ ถา้ไมค่รุน่คดิถงึเวทนา ... ถา้ไมค่รุน่คดิถงึสญัญา ... 

ถา้ไมค่รุน่คดิถงึสงัขาร ... ถา้ไมค่รุน่คดิถงึวญิญาณ ก็ไมห่มกมุน่ถงึวญิญาณนัน้ 

ไมห่มกมุน่ถงึวญิญาณใด ก็ไมถ่งึการนับเขา้กับวญิญาณนัน้ 

  ภกิษุ เธอพงึเขา้ใจเนือ้ความแหง่ค าทีเ่รากลา่วอยา่งยอ่โดยพสิดารอยา่งนี้” 

  ฯลฯ 

  อนึง่ ภกิษุนัน้ไดเ้ป็นพระอรหันตอ์งคห์นึง่ในบรรดาพระอรหันตทั์ง้หลาย 

ทตุยิอญัญตรภกิขสุตูรที ่๔ จบ 

 

๕. อานนัทสูตร 

วา่ดว้ยพระอานนท ์

  [๓๗] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  ครัน้ในเวลาเย็น ทา่นพระอานนทอ์อกจากทีห่ลกีเรน้ เขา้ไปเฝ้าพระผูม้  ี

พระภาคถงึทีป่ระทับ ฯลฯ พระผูม้พีระภาคไดต้รัสกบัทา่นพระอานนทด์ังนีว้า่ 

  “อานนท ์ถา้ภกิษุทัง้หลายพงึถามเธออยา่งนีว้า่ ‘ท่านอานนท ์ความเกดิขึน้ 

แหง่ธรรมเหลา่ไหนปรากฏ ความเสือ่มไปแหง่ธรรมเหลา่ไหนปรากฏ เมือ่ธรรม 

เหลา่ไหนตัง้อยู ่ความแปร๑ปรากฏ’ เธอถกูถามอยา่งนีจ้ะพงึตอบอยา่งไร” 

  ทา่นพระอานนทก์ราบทลูวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ถา้ภกิษุทัง้หลายพงึ 

ถามขา้พระองคอ์ยา่งนีว้า่ ‘ทา่นอานนท ์ความเกดิขึน้แหง่ธรรมเหลา่ไหนปรากฏ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ความแปร (อัญญถัตตะ) ในทีน่ีห้มายถงึความเปลีย่นกลายไปจากลักษณะหรอืภาวะเดมิ ไดแ้กช่รา 

    (องฺ.ตกิ.อ. ๒/๔๗/๑๕๔) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๕๑ } 



๕๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑.ขันธสงัยตุ] 

มลูปัณณาสก ์๔. นตมุหากวรรค ๖.ทตุยิอานันทสตูร 

ความเสือ่มไปแหง่ธรรมเหลา่ไหนปรากฏ เมือ่ธรรมเหลา่ไหนตัง้อยู ่ความแปร 

ปรากฏ’ 

  ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองคถ์กูถามอยา่งนี ้พงึตอบอยา่งนีว้า่ ‘ทา่นผู ้

มอีายทัุง้หลาย ความเกดิขึน้แหง่รปูปรากฏ ความเสือ่มไปแหง่รปูปรากฏ เมือ่รปู 

ตัง้อยู ่ความแปรปรากฏ ความเกดิขึน้แหง่เวทนา ... แหง่สญัญา ... แหง่สงัขาร ... 

ความเกดิขึน้แหง่วญิญาณปรากฏ ความเสือ่มไปแหง่วญิญาณปรากฏ เมือ่วญิญาณ 

ตัง้อยู ่ความแปรปรากฏ ความเกดิขึน้แหง่ธรรมเหลา่นีป้รากฏ ความเสือ่มไปแหง่ 

ธรรมเหลา่นีป้รากฏ เมือ่ธรรมเหลา่นีต้ัง้อยู ่ความแปรปรากฏ’ 

  ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองคถ์กูถามอยา่งนี ้พงึตอบอยา่งนี้” 

  “ดลีะ ดลีะ อานนท ์ความเกดิขึน้แหง่รปูปรากฏ ความเสือ่มไปแหง่รปูปรากฏ 

เมือ่รปูตัง้อยู ่ความแปรปรากฏ ความเกดิขึน้แหง่เวทนา ... แหง่สญัญา ... 

แหง่สงัขาร ... ความเกดิขึน้แหง่วญิญาณปรากฏ ความเสือ่มไปแหง่วญิญาณปรากฏ 

เมือ่วญิญาณตัง้อยู ่ความแปรปรากฏ ความเกดิขึน้แหง่ธรรมเหลา่นีป้รากฏ 

ความเสือ่มไปแหง่ธรรมเหลา่นีป้รากฏ เมือ่ธรรมเหลา่นีต้ัง้อยู ่ความแปรปรากฏ 

  อานนท ์เธอถกูถามอยา่งนี ้พงึตอบอยา่งนี้” 

อานนัทสตูรที ่๕ จบ 

 

๖. ทตุยิอานนัทสูตร 

วา่ดว้ยพระอานนท ์สตูรที ่๒ 

  [๓๘] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคไดต้รัสกับทา่นพระอานนทผ์ูน่ั้ง ณ ทีส่มควรดังนีว้า่ “อานนท ์

ถา้ภกิษุทัง้หลายพงึถามเธออยา่งนีว้า่ ‘ทา่นอานนท ์ความเกดิขึน้แหง่ธรรมเหลา่ 

ไหนปรากฏแลว้ ความเสือ่มไปแหง่ธรรมเหลา่ไหนปรากฏแลว้ เมือ่ธรรมเหลา่ไหน 

ตัง้อยู ่ความแปรปรากฏแลว้ 

  ความเกดิขึน้แหง่ธรรมเหลา่ไหนจักปรากฏ ความเสือ่มไปแหง่ธรรมเหลา่ไหน 

จักปรากฏ เมือ่ธรรมเหลา่ไหนตัง้อยู ่ความแปรจักปรากฏ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๕๒ } 



๕๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑.ขันธสงัยตุ] 

มลูปัณณาสก ์๔. นตมุหากวรรค ๖.ทตุยิอานันทสตูร 

  ความเกดิขึน้แหง่ธรรมเหลา่ไหนปรากฏ ความเสือ่มไปแหง่ธรรมเหลา่ไหนปรากฏ 

เมือ่ธรรมเหลา่ไหนตัง้อยู ่ความแปรปรากฏ’ 

  อานนท ์เธอถกูถามอยา่งนี ้จะพงึตอบอยา่งไร” 

  ทา่นพระอานนทก์ราบทลูวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ถา้ภกิษุทัง้หลายพงึ 

ถามขา้พระองคอ์ยา่งนีว้า่ ‘ทา่นอานนท ์ความเกดิขึน้แหง่ธรรมเหลา่ไหนปรากฏแลว้ 

ความเสือ่มไปแหง่ธรรมเหลา่ไหนปรากฏแลว้ เมือ่ธรรมเหลา่ไหนตัง้อยู ่ความแปร 

ปรากฏแลว้ 

  ความเกดิขึน้แหง่ธรรมเหลา่ไหนจักปรากฏ ความเสือ่มไปแหง่ธรรมเหลา่ไหน 

จักปรากฏ เมือ่ธรรมเหลา่ไหนตัง้อยู ่ความแปรจักปรากฏ 

  ความเกดิขึน้แหง่ธรรมเหลา่ไหนปรากฏ ความเสือ่มไปแหง่ธรรมเหลา่ไหนปรากฏ 

เมือ่ธรรมเหลา่ไหนตัง้อยู ่ความแปรปรากฏ’ 

  ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองคถ์กูถามอยา่งนี ้พงึตอบอยา่งนีว้า่ 

  ‘ทา่นผูม้อีายทัุง้หลาย รปูใดลว่งไป ดับไป แปรผันไปแลว้ ความเกดิขึน้ 

แหง่รปูนัน้ปรากฏแลว้ ความเสือ่มไปแหง่รปูนัน้ปรากฏแลว้ เมือ่รปูนัน้ตัง้อยู ่

ความแปรปรากฏแลว้ 

  เวทนาใดลว่งไป ดับไป แปรผันไปแลว้ ความเกดิขึน้แหง่เวทนานัน้ปรากฏแลว้ 

ความเสือ่มไปแหง่เวทนานัน้ปรากฏแลว้ เมือ่เวทนานัน้ตัง้อยู ่ความแปรปรากฏแลว้ 

  สญัญาใดลว่งไป ... 

  สงัขารเหลา่ใดลว่งไป ดับไป แปรผันไปแลว้ ความเกดิขึน้แหง่สงัขารเหลา่นัน้ 

ปรากฏแลว้ ความเสือ่มไปแหง่สงัขารเหลา่นัน้ปรากฏแลว้ เมือ่สงัขารเหลา่นัน้ตัง้อยู ่

ความแปรปรากฏแลว้ 

  วญิญาณใดลว่งไป ดับไป แปรผันไปแลว้ ความเกดิขึน้แหง่วญิญาณนัน้ 

ปรากฏแลว้ ความเสือ่มไปแหง่วญิญาณนัน้ปรากฏแลว้ เมือ่วญิญาณนัน้ตัง้อยู ่

ความแปรปรากฏแลว้ 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๕๓ } 



๕๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑.ขันธสงัยตุ] 

มลูปัณณาสก ์๔. นตมุหากวรรค ๖.ทตุยิอานันทสตูร 

  ทา่นผูม้อีายทัุง้หลาย ความเกดิขึน้แหง่ธรรมเหลา่นีป้รากฏแลว้ ความเสือ่ม 

ไปแหง่ธรรมเหลา่นีป้รากฏแลว้ เมือ่ธรรมเหลา่นีต้ัง้อยู ่ความแปรปรากฏแลว้ 

  ทา่นผูม้อีายทัุง้หลาย รปูใดยังไมเ่กดิ ยังไมป่รากฏ ความเกดิขึน้แหง่รปูนัน้ 

จักปรากฏ ความเสือ่มไปแหง่รปูนัน้จักปรากฏ เมือ่รปูนัน้ตัง้อยู ่ความแปรจักปรากฏ 

  เวทนาใดยังไมเ่กดิ ยังไมป่รากฏ ความเกดิขึน้แหง่เวทนานัน้จักปรากฏ 

ความเสือ่มไปแหง่เวทนานัน้จักปรากฏ เมือ่เวทนานัน้ตัง้อยู ่ความแปรจักปรากฏ 

  สญัญาใดยังไมเ่กดิ ... 

  สงัขารเหลา่ใดยังไมเ่กดิ ยังไมป่รากฏ ความเกดิขึน้แหง่สงัขารเหลา่นัน้จัก 

ปรากฏ เมือ่สงัขารเหลา่นัน้ตัง้อยู ่ความแปรจักปรากฏ 

  วญิญาณใดยังไมเ่กดิ ยังไมป่รากฏ ความเกดิขึน้แหง่วญิญาณนัน้จักปรากฏ 

ความเสือ่มไปแหง่วญิญาณนัน้จักปรากฏ เมือ่วญิญาณนัน้ตัง้อยู ่ความแปรจักปรากฏ 

  ทา่นผูม้อีายทัุง้หลาย ความเกดิขึน้แหง่ธรรมเหลา่นี้จักปรากฏ ความเสือ่ม 

ไปแหง่ธรรมเหลา่นีจั้กปรากฏ เมือ่ธรรมเหลา่นีต้ัง้อยู ่ความแปรจักปรากฏ 

  ทา่นผูม้อีายทัุง้หลาย รปูใดเกดิแลว้ ปรากฏแลว้ ความเกดิขึน้แหง่รปูนัน้ 

ปรากฏ ความเสือ่มไปแหง่รปูนัน้ปรากฏ เมือ่รปูนัน้ตัง้อยู ่ความแปรปรากฏ 

  เวทนาใดเกดิแลว้ ปรากฏแลว้ ... 

  สญัญาใดเกดิแลว้ ปรากฏแลว้ ... 

  สงัขารเหลา่ใดเกดิแลว้ ปรากฏแลว้ ความเกดิขึน้แหง่สงัขารเหลา่นัน้ปรากฏ 

ความเสือ่มไปแหง่สงัขารเหลา่นัน้ปรากฏ เมือ่สงัขารเหลา่นัน้ตัง้อยู ่ความแปร 

ปรากฏ 

  วญิญาณใดเกดิแลว้ ปรากฏแลว้ ความเกดิขึน้แหง่วญิญาณนัน้ปรากฏ 

ความเสือ่มไปแหง่วญิญาณนัน้ปรากฏ เมือ่วญิญาณนัน้ตัง้อยู ่ความแปรปรากฏ 

  ทา่นผูม้อีายทัุง้หลาย ความเกดิขึน้แหง่ธรรมเหลา่นีป้รากฏ ความเสือ่มไป 

แหง่ธรรมเหลา่นีป้รากฏ เมือ่ธรรมเหลา่นีต้ัง้อยู ่ความแปรปรากฏ’ 

  ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองคถ์กูถามอยา่งนี ้พงึตอบอยา่งนี”้ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๕๔ } 



๕๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑.ขันธสงัยตุ] 

มลูปัณณาสก ์๔. นตมุหากวรรค ๖.ทตุยิอานันทสตูร 

  “ดลีะ ดลีะ อานนท ์รปูใดลว่งไป ดับไป แปรผันไปแลว้ ความเกดิขึน้ 

แหง่รปูนัน้ปรากฏแลว้ ความเสือ่มไปแหง่รปูนัน้ปรากฏแลว้ เมือ่รปูนัน้ตัง้อยู ่

ความแปรปรากฏแลว้ 

  เวทนาใด ... 

  สญัญาใด ... 

  สงัขารเหลา่ใด ... 

  วญิญาณใดลว่งไป ดับไป แปรผันไปแลว้ ความเกดิขึน้แหง่วญิญาณนัน้ปรากฏ 

แลว้ ความเสือ่มไปแหง่วญิญาณนัน้ปรากฏแลว้ เมือ่วญิญาณนัน้ตัง้อยู ่ความแปร 

ปรากฏแลว้ 

  อานนท ์ความเกดิขึน้แหง่ธรรมเหลา่นีป้รากฏแลว้ ความเสือ่มไปแหง่ธรรม 

เหลา่นีป้รากฏแลว้ เมือ่ธรรมเหลา่นีต้ัง้อยู ่ความแปรปรากฏแลว้ 

  อานนท ์รปูใดยังไมเ่กดิ ยงัไมป่รากฏ ความเกดิขึน้แหง่รปูนัน้จักปรากฏ 

ความเสือ่มไปแหง่รปูนัน้จักปรากฏ เมือ่รปูนัน้ตัง้อยู ่ความแปรจักปรากฏ 

  เวทนาใด ฯลฯ 

  สญัญาใด ฯลฯ 

  สงัขารเหลา่ใด ฯลฯ 

  วญิญาณใด ยังไมเ่กดิ ยังไมป่รากฏ ความเกดิขึน้แหง่วญิญาณนัน้จักปรากฏ 

ความเสือ่มไปแหง่วญิญาณนัน้จักปรากฏ เมือ่วญิญาณนัน้ตัง้อยู ่ความแปรจักปรากฏ 

  อานนท ์ความเกดิขึน้แหง่ธรรมเหลา่นีจั้กปรากฏ ความเสือ่มไปแหง่ธรรม 

เหลา่นีจั้กปรากฏ เมือ่ธรรมเหลา่นีต้ัง้อยู ่ความแปรจักปรากฏ 

  อานนท ์รปูใดเกดิแลว้ ปรากฏแลว้ ความเกดิขึน้แหง่รปูนัน้ปรากฏ ความ 

เสือ่มไปแหง่รปูปรากฏ เมือ่รปูนัน้ตัง้อยู ่ความแปรปรากฏ 

  เวทนาใดเกดิแลว้ ปรากฏแลว้ ฯลฯ 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๕๕ } 



๕๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑.ขันธสงัยตุ] 

มลูปัณณาสก ์๔. นตมุหากวรรค ๗. อนุธัมมสตูร 

  สญัญาใด ฯลฯ 

  สงัขารเหลา่ใด ฯลฯ 

  วญิญาณใดเกดิแลว้ ปรากฏแลว้ ความเกดิขึน้แหง่วญิญาณนัน้ปรากฏ 

ความเสือ่มไปแหง่วญิญาณนัน้ปรากฏ เมือ่วญิญาณนัน้ตัง้อยู ่ความแปรปรากฏ 

  อานนท ์ความเกดิขึน้แหง่ธรรมเหลา่นีป้รากฏ ความเสือ่มไปแหง่ธรรมเหลา่นี ้

ปรากฏ เมือ่ธรรมเหลา่นีต้ัง้อยู ่ความแปรปรากฏ 

  อานนท ์เธอถกูถามอยา่งนี ้พงึตอบอยา่งนี”้ 

ทตุยิอานนัทสตูรที ่๖ จบ 

 

๗. อนุธมัมสตูร 

วา่ดว้ยผูม้ธีรรมอนัเหมาะสม 

  [๓๙] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุผูป้ฏบิัตธิรรมสมควรแกธ่รรม 

มธีรรมอันเหมาะสม คอื พงึเป็นผูม้ากดว้ยความเบือ่หน่ายในรปู มากดว้ยความ 

เบือ่หน่ายในเวทนา มากดว้ยความเบือ่หน่ายในสญัญา มากดว้ยความเบือ่หน่าย 

ในสงัขาร มากดว้ยความเบือ่หน่ายในวญิญาณอยู ่เมือ่เธอเป็นผูม้ากดว้ยความ 

เบือ่หน่ายในรปู ... ในเวทนา ฯลฯ ในสญัญา ฯลฯ ในสงัขาร เป็นผูม้ากดว้ย 

ความเบือ่หน่ายในวญิญาณอยู ่ก็จะก าหนดรูร้ปู ... เวทนา ฯลฯ สญัญา ฯลฯ 

สงัขาร ฯลฯ ก าหนดรูว้ญิญาณ เธอเมือ่ก าหนดรูร้ปู ... เวทนา ฯลฯ สญัญา 

ฯลฯ สงัขาร เมือ่ก าหนดรูว้ญิญาณ ยอ่มพน้จากรปู ยอ่มพน้จากเวทนา ยอ่ม 

พน้จากสญัญา ยอ่มพน้จากสงัขาร ยอ่มพน้จากวญิญาณ เรากลา่ววา่ ‘ยอ่มพน้ 

จากชาต ิชรา มรณะ โสกะ ปรเิทวะ ทกุข ์โทมนัส และอปุายาส และยอ่มพน้ 

จากทกุข’์ 

อนธุมัมสตูรที ่๗ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๕๖ } 



๕๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑.ขันธสงัยตุ] 

มลูปัณณาสก ์๔. นตมุหากวรรค ๙.ตตยิอนุธัมมสตูร 

 

๘. ทตุยิอนุธมัมสูตร 

วา่ดว้ยผูม้ธีรรมอนัเหมาะสม สตูรที ่๒ 

  [๔๐] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุผูป้ฏบิัตธิรรมสมควรแกธ่รรม 

มธีรรมอันเหมาะสม คอื พงึเป็นผูพ้จิารณาเห็นความไมเ่ทีย่งในรปู ... ในเวทนา ฯลฯ 

ในสญัญา ฯลฯ ในสงัขาร พงึเป็นผูพ้จิารณาเห็นความไมเ่ทีย่งในวญิญาณอยู ่

เมือ่เธอพจิารณาเห็นความไมเ่ทีย่งในรปู ... ในเวทนา ฯลฯ ในสญัญา ฯลฯ 

ในสงัขาร พจิารณาเห็นความไมเ่ทีย่งในวญิญาณอยู ่ก็จะก าหนดรูร้ปู ... เวทนา 

ฯลฯ สญัญา ฯลฯ สงัขาร ก าหนดรูว้ญิญาณ เมือ่เธอก าหนดรูร้ปู ... เวทนา 

ฯลฯ สญัญา ฯลฯ สงัขาร ก าหนดรูว้ญิญาณ ยอ่มพน้จากรปู ยอ่มพน้จากเวทนา 

ยอ่มพน้จากสญัญา ยอ่มพน้จากสงัขาร ยอ่มพน้จากวญิญาณ เรากลา่ววา่ ‘ยอ่ม 

พน้จากชาต ิชรา มรณะ โสกะ ปรเิทวะ ทกุข ์โทมนัส และอปุายาส และ 

ยอ่มพน้จากทกุข”์ 

ทตุยิอนธุมัมสตูรที ่๘ จบ 

 

๙. ตตยิอนุธมัมสูตร 

วา่ดว้ยผูม้ธีรรมอนัเหมาะสม สตูรที ่๓ 

  [๔๑] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุผูป้ฏบิัตธิรรมสมควรแกธ่รรม 

มธีรรมอันเหมาะสม คอื พงึเป็นผูพ้จิารณาเห็นทกุขใ์นรปู ... ในเวทนา ฯลฯ 

ในสญัญา ฯลฯ ในสงัขาร พงึเป็นผูพ้จิารณาเห็นทกุขใ์นวญิญาณอยู ่เมือ่เธอ 

พจิารณาเห็นทกุขใ์นรปู ... ในเวทนา ฯลฯ ในสญัญา ฯลฯ ในสงัขาร 

พจิารณาเห็นทกุขใ์นวญิญาณอยู ่ก็จะก าหนดรูร้ปู ... เวทนา ฯลฯ สญัญา ฯลฯ 

สงัขาร ก าหนดรูว้ญิญาณ เมือ่เธอก าหนดรูร้ปู ... เวทนา ฯลฯ สญัญา ฯลฯ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๕๗ } 



๕๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑.ขันธสงัยตุ] 

มลูปัณณาสก ์รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

สงัขาร ก าหนดรูว้ญิญาณ ยอ่มพน้จากรปู ยอ่มพน้จากเวทนา ยอ่มพน้จากสญัญา 

ยอ่มพน้จากสงัขาร ยอ่มพน้จากวญิญาณ เรากลา่ววา่ ‘ยอ่มพน้จากชาต ิชรา มรณะ 

โสกะ ปรเิทวะ ทกุข ์โทมนัส และอปุายาส และยอ่มพน้จากทกุข”์ 

ตตยิอนธุมัมสตูรที ่๙ จบ 

 

๑๐. จตตุถอนธุมัมสตูร 

วา่ดว้ยผูม้ธีรรมอนัเหมาะสม สตูรที ่๔ 

  [๔๒] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุผูป้ฏบิัตธิรรมสมควรแกธ่รรม 

มธีรรมอันเหมาะสม คอื พงึเป็นผูพ้จิารณาเห็นอนัตตาในรปู ... ในเวทนา ฯลฯ 

ในสญัญา ฯลฯ ในสงัขาร พงึเป็นผูพ้จิารณาเห็นอนัตตาในวญิญาณอยู ่เมือ่เธอ 

พจิารณาเห็นอนัตตาในรปู ... ในเวทนา ฯลฯ ในสญัญา ฯลฯ ในสงัขาร 

พจิารณาเห็นอนัตตาในวญิญาณอยู ่ก็จะก าหนดรูร้ปู ... เวทนา ฯลฯ สญัญา 

ฯลฯ สงัขาร ก าหนดรูว้ญิญาณ เมือ่เธอก าหนดรูร้ปู ... เวทนา ฯลฯ สญัญา 

ฯลฯ สงัขาร ก าหนดรูว้ญิญาณ ยอ่มพน้จากรปู ยอ่มพน้จากเวทนา ยอ่มพน้ 

จากสญัญา ยอ่มพน้จากสงัขาร ยอ่มพน้จากวญิญาณ เรากลา่ววา่ ‘ยอ่มพน้จากชาต ิ

ชรา มรณะ โสกะ ปรเิทวะ ทกุข ์โทมนัส และอปุายาส และยอ่มพน้จากทกุข”์ 

จตตุถอนธุมัมสตูรที ่๑๐ จบ 

นตมุหากวรรคที ่๔ จบ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

    ๑. นตมุหากสตูร   ๒. ทตุยินตมุหากสตูร 

    ๓. อัญญตรภกิขสุตูร   ๔. ทตุยิอัญญตรภกิขสุตูร 

    ๕. อานันทสตูร   ๖. ทตุยิอานันทสตูร 

    ๗. อนุธัมมสตูร   ๘. ทตุยิอนุธัมมสตูร 

    ๙. ตตยิอนุธัมมสตูร   ๑๐. จตตุถอนุธัมมสตูร 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๕๘ } 



๕๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑.ขันธสงัยตุ] 

มลูปัณณาสก ์๕. อัตตทปีวรรค ๑. อัตตทปีสตูร 

 

๕. อตัตทปีวรรค 

หมวดวา่ดว้ยการมตีนเป็นเกาะ 

๑. อตัตทปีสตูร 

วา่ดว้ยการมตีนเป็นเกาะ 

  [๔๓] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงมตีนเป็นเกาะ๑ ม ี

ตนเป็นทีพ่ ึง่ อยา่มสี ิง่อืน่เป็นทีพ่ ึง่ จงมธีรรมเป็นเกาะ มธีรรมเป็นทีพ่ ึง่ อยา่มสี ิง่ 

อืน่เป็นทีพ่ ึง่เลย 

  ภกิษุทัง้หลาย เมือ่เธอทัง้หลายมตีนเป็นเกาะ มตีนเป็นทีพ่ ึง่ ไมม่สี ิง่อืน่เป็น 

ทีพ่ึง่อยู ่เธอทัง้หลายผูม้ธีรรมเป็นเกาะ มธีรรมเป็นทีพ่ ึง่ ไมม่สี ิง่อืน่เป็นทีพ่ ึง่ 

ควรพจิารณาถงึก าเนดิวา่ ‘โสกะ (ความเศรา้โศก) ปรเิทวะ (ความคร ่าครวญ) ทกุข ์

(ความทกุขก์าย) โทมนัส (ความทกุขใ์จ) และอปุายาส (ความคับแคน้ใจ) เกดิขึน้ 

อยา่งไร มอีะไรเป็นแดนเกดิ’ 

  โสกะ ปรเิทวะ ทกุข ์โทมนสั และอปุายาส เกดิข ึน้อยา่งไร มอีะไร 

เป็นแดนเกดิ 

  คอื ปถุชุนในโลกนีผู้ไ้มไ่ดส้ดับ ไมไ่ดเ้ห็นพระอรยิะ ไมฉ่ลาดในธรรมของ 

พระอรยิะ ไมไ่ดรั้บการแนะน าในธรรมของพระอรยิะ ไมไ่ดเ้ห็นสตับรุษุ ไมฉ่ลาด 

ในธรรมของสตับรุษุ ไมไ่ดรั้บการแนะน าในธรรมของสตับรุษุ พจิารณาเห็นรปูโดย 

ความเป็นอัตตา พจิารณาเห็นอัตตาวา่มรีปู พจิารณาเห็นรปูในอัตตา หรอื 

พจิารณาเห็นอัตตาในรปู รปูของเขาแปรผันเป็นอยา่งอืน่ เพราะรปูแปรผันและ 

เป็นอยา่งอืน่ โสกะ ปรเิทวะ ทกุข ์โทมนัส และอปุายาสจงึเกดิขึน้แกเ่ขา 

 

เชงิอรรถ : 

๑ มตีนเป็นเกาะ หมายถงึท าตนใหพ้น้จากหว้งน ้า คอื โอฆะ ๔ เหมอืนกับเกาะกลางมหาสมทุรทีน่ ้าทว่ม 

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

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๕๙ } 



๖๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑.ขันธสงัยตุ] 

มลูปัณณาสก ์๕. อัตตทปีวรรค ๑. อัตตทปีสตูร 

  พจิารณาเห็นเวทนาโดยความเป็นอัตตา พจิารณาเห็นอัตตาวา่มเีวทนา 

พจิารณาเห็นเวทนาในอัตตา หรอืพจิารณาเห็นอัตตาในเวทนา เวทนาของเขา 

แปรผันเป็นอยา่งอืน่ เพราะเวทนาแปรผันและเป็นอยา่งอืน่ โสกะ ปรเิทวะ ทกุข ์

โทมนัส และอปุายาสจงึเกดิขึน้แกเ่ขา 

  พจิารณาเห็นสญัญาโดยความเป็นอัตตา ฯลฯ 

  พจิารณาเห็นสงัขารโดยความเป็นอัตตา ฯลฯ 

  พจิารณาเห็นวญิญาณโดยความเป็นอัตตา พจิารณาเห็นอัตตาวา่มวีญิญาณ 

พจิารณาเห็นวญิญาณในอัตตา หรอืพจิารณาเห็นอัตตาในวญิญาณ วญิญาณของ 

เขาแปรผันเป็นอยา่งอืน่ เพราะวญิญาณแปรผันและเป็นอยา่งอืน่ โสกะ ปรเิทวะ ทกุข ์

โทมนัส และอปุายาสจงึเกดิขึน้แกเ่ขา 

  ภกิษุทัง้หลาย ก็เมือ่ภกิษุรูว้า่รปูไมเ่ทีย่ง แปรผันไป คลายไป ดับไป เห็น 

ดว้ยปัญญาอันชอบตามความเป็นจรงิอยา่งนี้วา่ ‘รปูในกาลกอ่นและรปูทัง้ปวงในบัดนี้ 

ลว้นไมเ่ทีย่ง เป็นทกุข ์มคีวามแปรผันเป็นธรรมดา’ ก็จะละโสกะ ปรเิทวะ ทกุข ์

โทมนัส และอปุายาสได ้เพราะละโสกะเป็นตน้เหลา่นัน้ไดจ้งึไมส่ะดุง้ เมือ่ไมส่ะดุง้ 

ก็อยูเ่ป็นสขุ ภกิษุผูอ้ยูเ่ป็นสขุ เรากลา่ววา่ ‘ผูด้ับกเิลสแลว้ดว้ยองคธ์รรมนัน้’ 

  ก็เมือ่ภกิษุรูว้า่เวทนาไมเ่ทีย่ง แปรผันไป คลายไป ดับไป เห็นดว้ยปัญญา 

อันชอบตามความเป็นจรงิอยา่งนีว้า่ ‘เวทนาในกาลกอ่นและเวทนาทัง้ปวงในบัดนี้ 

ลว้นไมเ่ทีย่ง เป็นทกุข ์มคีวามแปรผันเป็นธรรมดา’ ก็จะละโสกะ ปรเิทวะ 

ทกุข ์โทมนัส และอปุายาสได ้เพราะละโสกะเป็นตน้เหลา่นัน้ไดจ้งึไมส่ะดุง้ เมือ่ 

ไมส่ะดุง้ ก็อยูเ่ป็นสขุ ภกิษุผูอ้ยูเ่ป็นสขุ เรากลา่ววา่ ‘ผูด้ับกเิลสแลว้ดว้ยองค ์

ธรรมนัน้’ 

  ก็เมือ่ภกิษุรูว้า่สญัญาไมเ่ทีย่ง ... 

  ก็เมือ่ภกิษุรูว้า่สงัขารไมเ่ทีย่ง แปรผันไป คลายไป ดับไป เห็นดว้ยปัญญา 

อันชอบตามความเป็นจรงิอยา่งนีว้า่ ‘สงัขารในกาลกอ่นและสงัขารทัง้ปวงในบัดนี ้

ลว้นไมเ่ทีย่ง เป็นทกุข ์มคีวามแปรผันเป็นธรรมดา’ ก็จะละโสกะ ปรเิทวะ ทกุข ์

โทมนัส และอปุายาสได ้เพราะละโสกะเป็นตน้เหลา่นัน้ไดจ้งึไมส่ะดุง้ เมือ่ไมส่ะดุง้ 

ก็อยูเ่ป็นสขุ ภกิษุผูอ้ยูเ่ป็นสขุ เรากลา่ววา่ ‘ผูด้ับกเิลสแลว้ดว้ยองคธ์รรมนัน้’ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๖๐ } 



๖๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑.ขันธสงัยตุ] 

มลูปัณณาสก ์๕. อัตตทปีวรรค ๒. ปฏปิทาสตูร 

  ก็เมือ่ภกิษุรูว้า่วญิญาณไมเ่ทีย่ง แปรผันไป คลายไป ดับไป เห็นดว้ย 

ปัญญาอันชอบตามความเป็นจรงิอยา่งนีว้า่ ‘วญิญาณในกาลกอ่นและวญิญาณ 

ทัง้ปวงในบัดนี ้ลว้นไมเ่ทีย่ง เป็นทกุข ์มคีวามแปรผันเป็นธรรมดา’ ก็จะละโสกะ 

ปรเิทวะ ทกุข ์โทมนัส และอปุายาสได ้เพราะละโสกะเป็นตน้เหลา่นัน้ได ้จงึไมส่ะดุง้ 

เมือ่ไมส่ะดุง้ ยอ่มอยูเ่ป็นสขุ ภกิษุผูอ้ยูเ่ป็นสขุ เรากลา่ววา่ ‘ผูด้ับกเิลสแลว้ดว้ย 

องคธ์รรมนัน้” 

อตัตทปีสตูรที ่๑ จบ 

 

๒. ปฏปิทาสตูร 

วา่ดว้ยปฏปิทา 

  [๔๔] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย เราจักแสดงปฏปิทาทีใ่หถ้งึสกักาย- 

สมทัุย (เหตเุกดิแหง่สกักายะ๑) และปฏปิทาทีใ่หถ้งึสกักายนโิรธ (ความดับแหง่ 

สกักายะ) แกเ่ธอทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงฟัง 

  ปฏปิทาทีใ่หถ้งึสกักายสมทุยั เป็นอยา่งไร 

  คอื ปถุชุนในโลกนีผู้ไ้มไ่ดส้ดับ ไมไ่ดเ้ห็นพระอรยิะ ไมฉ่ลาดในธรรมของ 

พระอรยิะ ไมไ่ดรั้บการแนะน าในธรรมของพระอรยิะ ไมไ่ดเ้ห็นสตับรุษุ ไมฉ่ลาด 

ในธรรมของสตับรุษุ ไมไ่ดรั้บการแนะน าในธรรมของสตับรุษุ พจิารณาเห็นรปูโดย 

ความเป็นอัตตา พจิารณาเห็นอัตตาวา่มรีปู พจิารณาเห็นรปูในอัตตา หรอื 

พจิารณาเห็นอัตตาในรปู 

  พจิารณาเห็นเวทนาโดยความเป็นอัตตา ฯลฯ 

  พจิารณาเห็นสญัญาโดยความเป็นอัตตา ฯลฯ 

  พจิารณาเห็นสงัขารโดยความเป็นอัตตา ฯลฯ 

  พจิารณาเห็นวญิญาณโดยความเป็นอัตตา พจิารณาเห็นอัตตาวา่มวีญิญาณ 

พจิารณาเห็นวญิญาณในอัตตา หรอืพจิารณาเห็นอัตตาในวญิญาณ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ สกักายะ ในทีน่ีห้มายถงึอปุาทานขันธ ์๕ ประการ (ส .ข.อ. ๒/๗๘/๓๑๖, องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๓๓/๓๓๓) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๖๑ } 



๖๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑.ขันธสงัยตุ] 

มลูปัณณาสก ์๕. อัตตทปีวรรค ๓. อนจิจสตูร 

  นีเ้รยีกวา่ ปฏปิทาทีใ่หถ้งึสกักายสมทัุย 

   ค าวา่ ‘ปฏปิทาทีใ่หถ้งึสกักายสมทุยั‘ ดังกลา่วมานี ้เราเรยีกวา่ ‘การพจิารณา 

เห็นทีใ่หถ้งึทกุขสมทัุย’ นีเ้ป็นใจความในขอ้นี้ 

  ปฏปิทาทีใ่หถ้งึสกักายนโิรธ เป็นอยา่งไร 

  คอื อรยิสาวกในธรรมวนัิยนีผู้ไ้ดส้ดับ ไดเ้ห็นพระอรยิะ ฉลาดในธรรมของ 

พระอรยิะ ไดรั้บการแนะน าในธรรมของพระอรยิะ ไดเ้ห็นสตับรุษุ ฉลาดในธรรม 

ของสตับรุษุ ไดรั้บการแนะน าในธรรมของสตับรุษุ ไมพ่จิารณาเห็นรปูโดยความ 

เป็นอัตตา ไมพ่จิารณาเห็นอัตตาวา่มรีปู ไมพ่จิารณาเห็นรปูในอัตตา หรอืไม่ 

พจิารณาเห็นอัตตาในรปู 

  ไมพ่จิารณาเห็นเวทนาโดยความเป็นอัตตา ฯลฯ 

  ไมพ่จิารณาเห็นสญัญา ฯลฯ 

  ไมพ่จิารณาเห็นสงัขาร ฯลฯ 

  ไมพ่จิารณาเห็นวญิญาณโดยความเป็นอัตตา ไมพ่จิารณาเห็นอัตตาวา่มวีญิญาณ 

ไมพ่จิารณาเห็นวญิญาณในอัตตา หรอืไมพ่จิารณาเห็นอัตตาในวญิญาณ 

  นีเ้รยีกวา่ ปฏปิทาทีใ่หถ้งึสกักายนโิรธ 

  ค าวา่ ‘ปฏปิทาทีใ่หถ้งึสกักายนโิรธ‘ ดังกลา่วมานี ้เราเรยีกวา่ ‘การพจิารณา 

เห็นทีใ่หถ้งึทกุขนโิรธ’ นีเ้ป็นใจความในขอ้นี”้ 

ปฏปิทาสตูรที ่๒ จบ 

 

๓. อนจิจสตูร 

วา่ดว้ยสิง่ทีไ่มเ่ทีย่ง 

  [๔๕] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย รปูไมเ่ทีย่ง ส ิง่ใดไมเ่ทีย่ง ส ิง่นัน้ 

เป็นทกุข ์ส ิง่ใดเป็นทกุข ์ส ิง่นัน้เป็นอนัตตา สิง่ใดเป็นอนัตตา สิง่นัน้เธอทัง้หลาย 

พงึเห็นดว้ยปัญญาอันชอบตามความเป็นจรงิอยา่งนีว้า่ ‘น่ันไมใ่ชข่องเรา เราไม ่

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๖๒ } 



๖๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑.ขันธสงัยตุ] 

มลูปัณณาสก ์๕. อัตตทปีวรรค ๓. อนจิจสตูร 

เป็นน่ัน น่ันไมใ่ชอ่ัตตาของเรา’ เมือ่เห็นดว้ยปัญญาอันชอบตามความเป็นจรงิอยา่งนี้ 

จติยอ่มคลายก าหนัด หลดุพน้จากอาสวะทัง้หลายเพราะไมถ่อืมั่น 

  เวทนาไมเ่ทีย่ง ฯลฯ 

  สญัญาไมเ่ทีย่ง ฯลฯ 

  สงัขารไมเ่ทีย่ง ฯลฯ 

  วญิญาณไมเ่ทีย่ง ส ิง่ใดไมเ่ทีย่ง ส ิง่นัน้เป็นทกุข ์ส ิง่ใดเป็นทกุข ์ส ิง่นัน้เป็น 

อนัตตา สิง่ใดเป็นอนัตตา สิง่นัน้เธอทัง้หลายพงึเห็นดว้ยปัญญาอันชอบตามความ 

เป็นจรงิอยา่งนีว้า่ ‘น่ันไมใ่ชข่องเรา เราไมเ่ป็นน่ัน น่ันไมใ่ชอ่ัตตาของเรา’ เมือ่ 

เห็นดว้ยปัญญาอันชอบตามความเป็นจรงิอยา่งนี ้จติยอ่มคลายก าหนัด หลดุพน้ 

จากอาสวะทัง้หลายเพราะไมถ่อืมั่น 

  ภกิษุทัง้หลาย ถา้จติของภกิษุคลายก าหนัดจากรปูธาต ุก็เป็นจติทีห่ลดุพน้ 

แลว้จากอาสวะทัง้หลายเพราะไมถ่อืมั่น 

  ถา้จติของภกิษุคลายก าหนัดจากเวทนาธาต ุฯลฯ 

  ถา้จติของภกิษุคลายก าหนัดจากสญัญาธาต ุฯลฯ 

  ถา้จติของภกิษุคลายก าหนัดจากสงัขารธาต ุฯลฯ 

  ถา้จติของภกิษุคลายก าหนัดจากวญิญาณธาต ุก็เป็นจติทีห่ลดุพน้แลว้จาก 

อาสวะทัง้หลายเพราะไมถ่อืมั่น เพราะหลดุพน้จงึตัง้มั่น เพราะตัง้มั่นจงึสนัโดษ 

เพราะสนัโดษจงึไมส่ะดุง้ เมือ่ไมส่ะดุง้ยอ่มดับไปเอง ภกิษุนัน้รูช้ดัวา่ ‘ชาตสิ ิน้แลว้ 

อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้ ท ากจิทีค่วรท าเสร็จแลว้ ไมม่กีจิอืน่เพือ่ความเป็นอยา่งนี้ 

อกีตอ่ไป”๑ 

อนจิจสตูรที ่๓ จบ 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ ส .สฬา. (แปล) ๑๘/๑/๑-๒ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๖๓ } 



๖๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑.ขันธสงัยตุ] 

มลูปัณณาสก ์๕. อัตตทปีวรรค ๔.ทตุยิอนจิจสตูร 

 

๔. ทตุยิอนจิจสตูร 

วา่ดว้ยสิง่ทีไ่มเ่ทีย่ง สตูรที ่๒ 

  [๔๖] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย รปูไมเ่ทีย่ง ส ิง่ใดไมเ่ทีย่ง ส ิง่นัน้ 

เป็นทกุข ์ส ิง่ใดเป็นทกุข ์ส ิง่นัน้เป็นอนัตตา สิง่ใดเป็นอนัตตา สิง่นัน้เธอทัง้หลาย 

พงึเห็นดว้ยปัญญาอันชอบตามความเป็นจรงิอยา่งนีว้า่ ‘น่ันไมใ่ชข่องเรา เราไมเ่ป็น 

น่ัน น่ันไมใ่ชอ่ตัตาของเรา’ 

  เวทนาไมเ่ทีย่ง ฯลฯ 

  สญัญาไมเ่ทีย่ง ฯลฯ 

  สงัขารไมเ่ทีย่ง ฯลฯ 

  วญิญาณไมเ่ทีย่ง ส ิง่ใดไมเ่ทีย่ง ส ิง่นัน้เป็นทกุข ์ส ิง่ใดเป็นทกุข ์ส ิง่นัน้เป็น 

อนัตตา สิง่ใดเป็นอนัตตา สิง่นัน้เธอทัง้หลายพงึเห็นดว้ยปัญญาอันชอบตามความ 

เป็นจรงิอยา่งนีว้า่ ‘น่ันไมใ่ชข่องเรา เราไมเ่ป็นน่ัน น่ันไมใ่ชอ่ัตตาของเรา’ 

  เมือ่เห็นดว้ยปัญญาอันชอบตามความเป็นจรงิอยา่งนี ้การตามเห็นสว่น 

เบือ้งตน้ (อดตี) ก็ไมม่ ีเมือ่การตามเห็นสว่นเบือ้งตน้ไมม่ ีการตามเห็นสว่นเบือ้ง 

ปลาย (อนาคต) ก็ไมม่ ีเมือ่การตามเห็นสว่นเบือ้งปลายไมม่ ีความยดึมั่นอยา่ง 

แรงกลา้ก็ไมม่ ีเมือ่ความยดึมั่นอยา่งแรงกลา้ไมม่ ีจติก็คลายก าหนัดในรปู ฯลฯ 

ในเวทนา ฯลฯ ในสญัญา ฯลฯ ในสงัขาร จติก็คลายก าหนัดในวญิญาณ 

หลดุพน้จากอาสวะทัง้หลายเพราะไมถ่อืมั่น เพราะหลดุพน้จงึตัง้มั่น เพราะตัง้มั่น 

จงึสนัโดษ เพราะสนัโดษจงึไมส่ะดุง้ เมือ่ไมส่ะดุง้ยอ่มดับไปเอง ภกิษุนัน้รูช้ดัวา่ 

‘ชาตสิ ิน้แลว้ อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้ ท ากจิทีค่วรท าเสร็จแลว้ ไมม่กีจิอืน่เพือ่ 

ความเป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป” 

ทตุยิอนจิจสตูรที ่๔ จบ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๖๔ } 



๖๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑.ขันธสงัยตุ] 

มลูปัณณาสก ์๕. อัตตทปีวรรค ๕. สมนุปัสสนาสตูร 

 

๕. สมนปุสัสนาสตูร 

วา่ดว้ยการพจิารณาเห็น 

  [๔๗] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่ใดเหลา่หนึง่ 

เมือ่พจิารณา ก็พจิารณาเห็นตนเป็นไปตา่ง ๆ สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่นัน้ทัง้หมด 

พจิารณาเห็นอปุาทานขนัธ ์(กองอันเป็นทีต่ัง้แหง่ความยดึมั่น) ทัง้ ๕ ประการ 

หรอือปุาทานขนัธป์ระการใดประการหนึง่ 

  อปุาทานขนัธ ์๕ ประการ เป็นอยา่งไร 

  คอื ปถุชุนในโลกนีผู้ไ้มไ่ดส้ดับ ไมไ่ดเ้ห็นพระอรยิะ ไมฉ่ลาดในธรรมของ 

พระอรยิะ ไมไ่ดรั้บการแนะน าในธรรมของพระอรยิะ ไมไ่ดเ้ห็นสตับรุษุ ไมฉ่ลาด 

ในธรรมของสตับรุษุ ไมไ่ดรั้บการแนะน าในธรรมของสตับรุษุ 

   ๑. พจิารณาเห็นรปูโดยความเป็นอัตตา พจิารณาเห็นอัตตาวา่มรีปู 

       พจิารณาเห็นรปูในอัตตา หรอืพจิารณาเห็นอัตตาในรปู 

   ๒. พจิารณาเห็นเวทนา ฯลฯ 

   ๓. พจิารณาเห็นสญัญา ฯลฯ 

   ๔. พจิารณาเห็นสงัขาร ฯลฯ 

   ๕. พจิารณาเห็นวญิญาณโดยความเป็นอัตตา พจิารณาเห็นอัตตาวา่ม  ี

       วญิญาณ พจิารณาเห็นวญิญาณในอัตตา หรอืพจิารณาเห็นอัตตา 

       ในวญิญาณ 

  การพจิารณาเห็นอยา่งนี้ จัดวา่ผูนั้น้ยดึมั่นถอืมั่นวา่ ‘เราเป็น’ เมือ่ผูนั้น้ 

ยดึมั่นถอืมั่นวา่ ‘เราเป็น’ ยอ่มเกดิอนิทรยี ์๕ ประการ คอื 

   ๑. จักขนุทรยี ์ (อนิทรยีค์อืจักขปุสาท) 

   ๒. โสตนิทรยี ์ (อนิทรยีค์อืโสตปสาท) 

   ๓. ฆานนิทรยี ์ (อนิทรยีค์อืฆานปสาท) 

   ๔. ชวิหนิทรยี ์ (อนิทรยีค์อืชวิหาปสาท) 

   ๕. กายนิทรยี ์ (อนิทรยีค์อืกายปสาท) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๖๕ } 



๖๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑.ขันธสงัยตุ] 

มลูปัณณาสก ์๕. อัตตทปีวรรค ๖. ขนัธสตูร 

  ภกิษุทัง้หลาย มโนมอียู ่ธรรม๑ทัง้หลายมอียู ่อวชิชาธาตุ๒มอียู ่เมือ่ปถุชุน 

ผูไ้มไ่ดส้ดับถกูความเสวยอารมณ์ซึง่เกดิจากอวชิชาสมัผัสถกูตอ้งแลว้ เขาก็มคีวาม 

ยดึมั่นถอืมั่นวา่ ‘เราเป็น’ บา้ง ‘เราเป็นนี’้ บา้ง ‘เราจักเป็น’ บา้ง ‘เราจักไมเ่ป็น’ 

บา้ง ‘เราจักมรีปู’ บา้ง ‘เราจักไมม่รีปู’ บา้ง ‘เราจักมสีญัญา’ บา้ง ‘เราจักไมม่ ี

สญัญา’ บา้ง ‘เราจักมสีญัญาก็มใิช ่ไมม่สีญัญาก็มใิช’่ บา้ง 

  ภกิษุทัง้หลาย ก็อนิทรยี ์๕ ประการ ตัง้อยูไ่ดเ้พราะการพจิารณาเห็นนัน้แล 

เมือ่เป็นเชน่นี ้อรยิสาวกผูไ้ดส้ดับ ก็ละอวชิชาในอนิทรยีเ์หลา่นัน้ วชิชา๓จงึเกดิขึน้ 

เพราะอวชิชาคลายไป เพราะวชิชาเกดิขึน้ อรยิสาวกนัน้จงึไมม่คีวามยดึมั่นถอืมั่นวา่ 

‘เราเป็น’ บา้ง ‘เราเป็นนี’้ บา้ง ‘เราจักเป็น’ บา้ง ‘เราจักไมเ่ป็น’ บา้ง ‘เราจัก 

มรีปู’ บา้ง ‘เราจักไมม่รีปู’ บา้ง ‘เราจักมสีญัญา’ บา้ง ‘เราจักไมม่สีญัญา’ บา้ง 

‘เราจักมสีญัญาก็มใิช ่ไมม่สีญัญาก็มใิช’่ บา้ง” 

สมนปุสัสนาสตูรที ่๕ จบ 

 

๖. ขนัธสตูร 

วา่ดว้ยขนัธ ์

  [๔๘] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย เราจักแสดงขนัธ ์๕ ประการ และ 

อปุาทานขนัธ ์๕ ประการ เธอทัง้หลายจงฟัง 

  ขนัธ ์๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. รปูอยา่งใดอยา่งหนึง่ ทัง้ทีเ่ป็นอดตี อนาคต และปัจจบุัน 

       ภายในหรอืภายนอก หยาบหรอืละเอยีด เลวหรอืประณีต ไกล 

       หรอืใกลก็้ตาม นีเ้รยีกวา่ รปูขันธ ์

 

เชงิอรรถ : 

๑ ธรรม ในทีน่ีห้มายถงึธรรมารมณ์ (ส .ข.อ. ๒/๔๗/๒๙๖) 

๒ อวชิชาธาต ุในทีน่ีห้มายถงึอวชิชาในขณะแหง่ชวนจติ (ส .ข.อ. ๒/๔๗/๒๙๖) 

๓ วชิชา ในทีน่ีห้มายถงึอรหัตตมัคควชิชา (ความรูแ้จง้อรหัตตมรรค) (ส .ข.อ. ๒/๔๗/๒๙๗, องฺ.ตกิ.อ. 

    ๒/๓๔/๑๓๐) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๖๖ } 



๖๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑.ขันธสงัยตุ] 

มลูปัณณาสก ์๕. อัตตทปีวรรค ๖. ขนัธสตูร 

   ๒. เวทนาอยา่งใดอยา่งหนึง่ ฯลฯ 

   ๓. สญัญาอยา่งใดอยา่งหนึง่ ฯลฯ 

   ๔. สงัขารเหลา่ใดเหลา่หนึง่ ทัง้ทีเ่ป็นอดตี อนาคต และปัจจบุัน 

       ภายในหรอืภายนอก หยาบหรอืละเอยีด เลวหรอืประณีต ไกล 

       หรอืใกลก็้ตาม นีเ้รยีกวา่ สงัขารขนัธ ์

   ๕. วญิญาณอยา่งใดอยา่งหนึง่ ทัง้ทีเ่ป็นอดตี อนาคต และปัจจบุัน 

       ภายในหรอืภายนอก หยาบหรอืละเอยีด เลวหรอืประณีต ไกล 

       หรอืใกลก็้ตาม นีเ้รยีกวา่ วญิญาณขนัธ ์

  ภกิษุทัง้หลาย เหลา่นีเ้รยีกวา่ ขนัธ ์๕ ประการ 

  อปุาทานขนัธ ์๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. รปูอยา่งใดอยา่งหนึง่ ทัง้ทีเ่ป็นอดตี อนาคต และปัจจบุัน 

       ภายในหรอืภายนอก หยาบหรอืละเอยีด เลวหรอืประณีต ไกล 

       หรอืใกลก็้ตาม ประกอบดว้ยอาสวะ เกือ้กลูแกอ่ปุาทาน นีเ้รยีกวา่ 

       รปูปูาทานขนัธ ์(อปุาทานขนัธค์อืรปู) 

   ๒. เวทนาอยา่งใดอยา่งหนึง่ ฯลฯ ไกลหรอืใกลก็้ตาม ประกอบดว้ย 

       อาสวะ เกือ้กลูแกอ่ปุาทาน นีเ้รยีกวา่ เวทนูปาทานขนัธ ์

       (อปุาทานขันธค์อืเวทนา) 

   ๓. สญัญาอยา่งใดอยา่งหนึง่ ฯลฯ ไกลหรอืใกลก็้ตาม ประกอบดว้ย 

       อาสวะ เกือ้กลูแกอ่ปุาทาน นีเ้รยีกวา่ สญัญปูาทานขนัธ ์

       (อปุาทานขันธค์อืสญัญา) 

   ๔. สงัขารเหลา่ใดเหลา่หนึง่ ฯลฯ ประกอบดว้ยอาสวะ เกือ้กลูแก ่

       อปุาทาน นีเ้รยีกวา่ สงัขารปูาทานขนัธ ์(อปุาทานขนัธค์อืสงัขาร) 

   ๕. วญิญาณอยา่งใดอยา่งหนึง่ ทัง้ทีเ่ป็นอดตี อนาคต และปัจจบุัน ฯลฯ 

       ไกลหรอืใกลก็้ตาม ประกอบดว้ยอาสวะ เกือ้กลูแกอ่ปุาทาน 

       นีเ้รยีกวา่ วญิญาณูปาทานขนัธ ์(อปุาทานขนัธค์อืวญิญาณ) 

  ภกิษุทัง้หลาย เหลา่นีเ้รยีกวา่ อปุาทานขันธ ์๕ ประการ” 

ขนัธสตูรที ่๖ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๖๗ } 



๖๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑.ขันธสงัยตุ] 

มลูปัณณาสก ์๕. อัตตทปีวรรค ๗. โสณสตูร 

 

๗. โสณสตูร 

วา่ดว้ยโสณคหบดบีตุร 

  [๔๙] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเวฬวุนั สถานทีใ่หเ้หยือ่กระแต 

เขตกรงุราชคฤห ์ครัง้นัน้ บตุรของคหบดชีือ่โสณะเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึที ่

ประทับ ฯลฯ พระผูม้พีระภาคไดต้รัสกับโสณคหบดบีตุรดังนีว้า่ 

  “โสณะ ก็สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่ใดเหลา่หนึง่ พจิารณาเห็นวา่ ‘เราเลศิ 

กวา่เขา’ หรอืพจิารณาเห็นวา่ ‘เราเสมอเขา’ หรอืพจิารณาเห็นวา่ ‘เราดอ้ยกวา่เขา’ 

ดว้ยรปูทีไ่มเ่ทีย่ง เป็นทกุข ์มคีวามแปรผันเป็นธรรมดา ทีเ่ป็นเชน่นีม้ใิชอ่ะไร 

นอกจากการไมเ่ห็นความเป็นจรงิ 

  พจิารณาเห็นวา่ ‘เราเลศิกวา่เขา’ หรอืพจิารณาเห็นวา่ ‘เราเสมอเขา’ หรอื 

พจิารณาเห็นวา่ ‘เราดอ้ยกวา่เขา’ ดว้ยเวทนาทีไ่มเ่ทีย่ง เป็นทกุข ์มคีวามแปรผัน 

เป็นธรรมดา ทีเ่ป็นเชน่นีม้ใิชอ่ะไร นอกจากการไมเ่ห็นความเป็นจรงิ 

  พจิารณาเห็นวา่ ... ดว้ยสัญญาทีไ่มเ่ทีย่ง ฯลฯ 

  พจิารณาเห็นวา่ ‘เราเลศิกวา่เขา’ หรอืพจิารณาเห็นวา่ ‘เราเสมอเขา’ หรอื 

พจิารณาเห็นวา่ ‘เราดอ้ยกวา่เขา’ ดว้ยสงัขารทีไ่มเ่ทีย่ง เป็นทกุข ์มคีวามแปรผัน 

เป็นธรรมดา ทีเ่ป็นเชน่นีม้ใิชอ่ะไร นอกจากการไมเ่ห็นความเป็นจรงิ 

  พจิารณาเห็นวา่ ‘เราเลศิกวา่เขา’ หรอืพจิารณาเห็นวา่ ‘เราเสมอเขา’ หรอื 

พจิารณาเห็นวา่ ‘เราดอ้ยกวา่เขา’ ดว้ยวญิญาณทีไ่มเ่ทีย่ง เป็นทกุข ์มคีวาม 

แปรผันเป็นธรรมดา ทีเ่ป็นเชน่นีม้ใิชอ่ะไร นอกจากการไมเ่ห็นความเป็นจรงิ 

  โสณะ สว่นสมณะหรอืพราหมณ์เหลา่ใดเหลา่หนึง่ ไมพ่จิารณาเห็นวา่ ‘เรา 

เลศิกวา่เขา’ บา้ง ไมพ่จิารณาเห็นวา่ ‘เราเสมอเขา’ บา้ง ไมพ่จิารณาเห็นวา่ 

‘เราดอ้ยกวา่เขา’ บา้ง ดว้ยรปูทีไ่มเ่ทีย่ง เป็นทกุข ์มคีวามแปรผันเป็นธรรมดา 

ทีเ่ป็นเชน่นีม้ใิชอ่ะไร นอกจากการเห็นความเป็นจรงิ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๖๘ } 



๖๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑.ขันธสงัยตุ] 

มลูปัณณาสก ์๕. อัตตทปีวรรค ๗. โสณสตูร 

  ไมพ่จิารณาเห็นวา่ ... ดว้ยเวทนาทีไ่มเ่ทีย่ง ฯลฯ 

  ไมพ่จิารณาเห็นวา่ ... ดว้ยสญัญาทีไ่มเ่ทีย่ง ฯลฯ 

  ไมพ่จิารณาเห็นวา่ ... ดว้ยสงัขารทีไ่มเ่ทีย่ง ฯลฯ 

  ไมพ่จิารณาเห็นวา่ ‘เราเลศิกวา่เขา’ บา้ง ไมพ่จิารณาเห็นวา่ ‘เราเสมอเขา’ 

บา้ง ไมพ่จิารณาเห็นวา่ ‘เราดอ้ยกวา่เขา’ บา้ง ดว้ยวญิญาณทีไ่มเ่ทีย่ง เป็นทกุข ์

มคีวามแปรผันเป็นธรรมดา ทีเ่ป็นเชน่นีม้ใิชอ่ะไร นอกจากการเห็นความเป็นจรงิ 

  โสณะ เธอจะเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร รปูเทีย่งหรอืไมเ่ทีย่ง” 

  “ไมเ่ทีย่ง พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ก็ส ิง่ใดไมเ่ทีย่ง ส ิง่นัน้เป็นทกุขห์รอืเป็นสขุ” 

  “เป็นทกุข ์พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ก็ส ิง่ใดไมเ่ทีย่ง เป็นทกุข ์มคีวามแปรผันเป็นธรรมดา ควรหรอืทีจ่ะ 

พจิารณาเห็นสิง่นัน้วา่ ‘น่ันของเรา เราเป็นน่ัน น่ันเป็นอัตตาของเรา” 

  “ขอ้นัน้ไมค่วรเลย พระพทุธเจา้ขา้” 

  “เวทนาเทีย่งหรอืไมเ่ทีย่ง” 

  “ไมเ่ทีย่ง พระพทุธเจา้ขา้” 

  “สญัญา ฯลฯ สงัขาร ฯลฯ วญิญาณเทีย่งหรอืไมเ่ทีย่ง” 

  “ไมเ่ทีย่ง พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ก็ส ิง่ใดไมเ่ทีย่ง ส ิง่นัน้เป็นทกุขห์รอืเป็นสขุ” 

  “เป็นทกุข ์พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ก็ส ิง่ใดไมเ่ทีย่ง เป็นทกุข ์มคีวามแปรผันเป็นธรรมดา ควรหรอืทีจ่ะ 

พจิารณาเห็นสิง่นัน้วา่ ‘น่ันของเรา เราเป็นน่ัน น่ันเป็นอัตตาของเรา” 

  “ขอ้นัน้ไมค่วรเลย พระพทุธเจา้ขา้” 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๖๙ } 



๗๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑.ขันธสงัยตุ] 

มลูปัณณาสก ์๕. อัตตทปีวรรค ๘. ทตุยิโสณสตูร 

  “โสณะ เพราะเหตนัุน้แล รปูอยา่งใดอยา่งหนึง่ ทัง้ทีเ่ป็นอดตี อนาคต 

และปัจจบุัน ภายในหรอืภายนอก หยาบหรอืละเอยีด เลวหรอืประณีต ไกลหรอื 

ใกลก็้ตาม รปูทัง้หมดนัน้เธอพงึเห็นดว้ยปัญญาอันชอบตามความเป็นจรงิอยา่งนีว้า่ 

‘น่ันไมใ่ชข่องเรา เราไมเ่ป็นน่ัน น่ันไมใ่ชอ่ัตตาของเรา’ 

  เวทนาอยา่งใดอยา่งหนึง่ ... 

  สญัญาอยา่งใดอยา่งหนึง่ ... 

  สงัขารเหลา่ใดเหลา่หนึง่ ... 

  วญิญาณอยา่งใดอยา่งหนึง่ ทัง้ทีเ่ป็นอดตี อนาคต และปัจจบุัน ภายในหรอื 

ภายนอก หยาบหรอืละเอยีด เลวหรอืประณีต ไกลหรอืใกลก็้ตาม วญิญาณ 

ทัง้หมดนัน้เธอพงึเห็นดว้ยปัญญาอันชอบตามความเป็นจรงิอยา่งนีว้า่ ‘น่ันไมใ่ช ่

ของเรา เราไมเ่ป็นน่ัน น่ันไมใ่ชอ่ัตตาของเรา’ 

  โสณะ อรยิสาวกผูไ้ดส้ดับเห็นอยูอ่ยา่งนี ้ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นรปู ยอ่ม 

เบือ่หน่ายแมใ้นเวทนา ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นสญัญา ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นสงัขาร 

ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นวญิญาณ เมือ่เบือ่หน่ายยอ่มคลายก าหนัด เพราะคลายก าหนัด 

จติยอ่มหลดุพน้ เมือ่จติหลดุพน้แลว้ ก็รูว้า่ ‘หลดุพน้แลว้’ รูช้ดัวา่ ‘ชาตสิ ิน้แลว้ 

อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้ ท ากจิทีค่วรท าเสร็จแลว้ ไมม่กีจิอืน่เพือ่ความเป็นอยา่งนี้ 

อกีตอ่ไป”๑ 

โสณสตูรที ่๗ จบ 

 

๘. ทตุยิโสณสูตร 

วา่ดว้ยโสณคหบดบีตุร สตูรที ่๒ 

  [๕๐] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเวฬวุนั สถานทีใ่หเ้หยือ่กระแต 

เขตกรงุราชคฤห ์ครัง้นัน้ บตุรของคหบดชีือ่โสณะเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึที ่

ประทับ ถวายอภวิาทแลว้ น่ัง ณ ทีส่มควร พระผูม้พีระภาคไดต้รัสกับโสณ- 

คหบดบีตุรดังนีว้า่ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ ส .สฬา. (แปล) ๑๘/๓๒/๓๕-๓๗ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๗๐ } 



๗๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑.ขันธสงัยตุ] 

มลูปัณณาสก ์๕. อัตตทปีวรรค ๘. ทตุยิโสณสตูร 

  “โสณะ ก็สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่ใดเหลา่หนึง่ ไมรู่ช้ดัรปู ไมรู่ช้ดัความ 

เกดิขึน้แหง่รปู ไมรู่ช้ดัความดับแหง่รปู ไมรู่ช้ดัปฏปิทาทีใ่หถ้งึความดับแหง่รปู 

  ไมรู่ช้ดัเวทนา ไมรู่ช้ดัความเกดิขึน้แหง่เวทนา ไมรู่ช้ัดความดับแหง่เวทนา 

ไมรู่ช้ดัปฏปิทาทีใ่หถ้งึความดับแหง่เวทนา 

  ไมรู่ช้ดัสญัญา ฯลฯ 

  ไมรู่ช้ดัสงัขาร ไมรู่ช้ดัความเกดิขึน้แหง่สงัขาร ไมรู่ช้ัดความดับแหง่สงัขาร 

ไมรู่ช้ดัปฏปิทาทีใ่หถ้งึความดับแหง่สงัขาร 

  ไมรู่ช้ดัวญิญาณ ไมรู่ช้ดัความเกดิขึน้แหง่วญิญาณ ไมรู่ช้ดัความดับแหง่วญิญาณ 

ไมรู่ช้ดัปฏปิทาทีใ่หถ้งึความดับแหง่วญิญาณ 

  สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่นัน้เราไมจั่ดวา่เป็นสมณะในหมูส่มณะ หรอืไมจั่ด 

วา่เป็นพราหมณ์ในหมูพ่ราหมณ์ ทัง้ทา่นเหลา่นัน้ก็ไมท่ าใหแ้จง้ประโยชนแ์หง่ความ 

เป็นสมณะหรอืประโยชนแ์หง่ความเป็นพราหมณ์ดว้ยปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึอยูใ่น 

ปัจจบุัน 

  โสณะ สว่นสมณะหรอืพราหมณ์เหลา่ใดเหลา่หนึง่ รูช้ดัรปู รูช้ดัความเกดิ 

ขึน้แหง่รปู รูช้ดัความดับแหง่รปู รูช้ดัปฏปิทาทีใ่หถ้งึความดับแหง่รปู 

  รูช้ดัเวทนา ... 

  รูช้ดัสญัญา ... 

  รูช้ดัสงัขาร ... 

  รูช้ดัวญิญาณ รูช้ดัความเกดิขึน้แหง่วญิญาณ รูช้ดัความดับแหง่วญิญาณ รูช้ัด 

ปฏปิทาทีใ่หถ้งึความดับแหง่วญิญาณ 

  สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่นัน้เราจัดวา่เป็นสมณะในหมูส่มณะ และจัดวา่เป็น 

พราหมณ์ในหมูพ่ราหมณ์ ทัง้ทา่นเหลา่นัน้ก็ท าใหแ้จง้ประโยชนแ์หง่ความเป็นสมณะ 

หรอืประโยชนแ์หง่ความเป็นพราหมณ์ ดว้ยปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุัน” 

ทตุยิโสณสตูรที ่๘ จบ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๗๑ } 



๗๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑.ขันธสงัยตุ] 

มลูปัณณาสก ์๕. อัตตทปีวรรค ๙. นันทกิขยสตูร 

 

๙. นนัทกิขยสตูร 

วา่ดว้ยการสิน้ความเพลดิเพลนิ 

  [๕๑] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวัตถ ี

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุเห็นรปูทีไ่มเ่ทีย่งน่ันแลวา่ ‘ไม ่

เทีย่ง’ ความเห็นนัน้ของเธอเป็นสมัมาทฏิฐ ิ(เห็นชอบ) เมือ่เธอเห็นโดยชอบ 

ก็ยอ่มเบือ่หน่าย เพราะสิน้ความเพลดิเพลนิจงึสิน้ความก าหนัด เพราะสิน้ความ 

ก าหนัดจงึสิน้ความเพลดิเพลนิ เพราะสิน้ทัง้ความเพลดิเพลนิและความก าหนัด 

จติจงึหลดุพน้ เราเรยีกวา่ ‘หลดุพน้ดแีลว้’ 

  ภกิษุเห็นเวทนาทีไ่มเ่ทีย่งน่ันแลวา่ ‘ไมเ่ทีย่ง’ ความเห็นนัน้ของเธอเป็นสมัมา- 

ทฏิฐ ิเมือ่เธอเห็นโดยชอบ ก็ยอ่มเบือ่หน่าย เพราะสิน้ความเพลดิเพลนิจงึสิน้ 

ความก าหนัด เพราะสิน้ความก าหนัดจงึสิน้ความเพลดิเพลนิ เพราะสิน้ทัง้ความ 

เพลดิเพลนิและความก าหนัด จติจงึหลดุพน้ เราเรยีกวา่ ‘หลดุพน้ดแีลว้’ 

  ภกิษุเห็นสญัญาทีไ่มเ่ทีย่งน่ันแลวา่ ‘ไมเ่ทีย่ง’ ฯลฯ 

  ภกิษุเห็นสงัขารทีไ่มเ่ทีย่งน่ันแลวา่ ‘ไมเ่ทีย่ง’ ความเห็นนัน้ของเธอเป็น 

สมัมาทฏิฐ ิเมือ่เธอเห็นโดยชอบ ก็ยอ่มเบือ่หน่าย เพราะสิน้ความเพลดิเพลนิ 

จงึสิน้ความก าหนัด เพราะสิน้ความก าหนัดจงึสิน้ความเพลดิเพลนิ เพราะสิน้ทัง้ 

ความเพลดิเพลนิและความก าหนัด จติจงึหลดุพน้ เราเรยีกวา่ ‘หลดุพน้ดแีลว้’ 

  ภกิษุเห็นวญิญาณทีไ่มเ่ทีย่งน่ันแลวา่ ‘ไมเ่ทีย่ง’ ความเห็นของเธอนัน้เป็น 

สมัมาทฏิฐ ิเมือ่เธอเห็นโดยชอบ ก็ยอ่มเบือ่หน่าย เพราะสิน้ความเพลดิเพลนิ 

จงึสิน้ความก าหนัด เพราะสิน้ความก าหนัดจงึสิน้ความเพลดิเพลนิ เพราะสิน้ 

ทัง้ความเพลดิเพลนิและความก าหนัด จติจงึหลดุพน้ เราเรยีกวา่ ‘หลดุพน้ดแีลว้” 

นนัทกิขยสตูรที ่๙ จบ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๗๒ } 



๗๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑.ขันธสงัยตุ] 

มลูปัณณาสก ์๕. อัตตทปีวรรค ๑๐. ทตุยินันทกิขยสตูร 

 

๑๐. ทตุยินนัทกิขยสตูร 

วา่ดว้ยการสิน้ความเพลดิเพลนิ สตูรที ่๒ 

  [๕๒] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงมนสกิารรปูโดยแยบคาย 

และจงพจิารณาเห็นความไมเ่ทีย่งแหง่รปูตามความเป็นจรงิ เมือ่ภกิษุมนสกิารรปู 

โดยแยบคาย และพจิารณาเห็นความไมเ่ทีย่งแหง่รูปตามความเป็นจรงิ ก็ยอ่ม 

เบือ่หน่ายในรปู เพราะสิน้ความเพลดิเพลนิจงึสิน้ความก าหนัด เพราะสิน้ความ 

ก าหนัดจงึสิน้ความเพลดิเพลนิ เพราะสิน้ทัง้ความเพลดิเพลนิและความก าหนัด 

จติจงึหลดุพน้ เราเรยีกวา่ ‘หลดุพน้ดแีลว้’ 

  เธอทัง้หลายจงมนสกิารเวทนาโดยแยบคาย และจงพจิารณาเห็นความไม ่

เทีย่งแหง่เวทนาตามความเป็นจรงิ เมือ่ภกิษุมนสกิารเวทนาโดยแยบคาย และ 

พจิารณาเห็นความไมเ่ทีย่งแหง่เวทนาตามความเป็นจรงิ ก็ยอ่มเบือ่หน่ายในเวทนา 

เพราะสิน้ความเพลดิเพลนิจงึสิน้ความก าหนัด เพราะสิน้ความก าหนัดจงึสิน้ความ 

เพลดิเพลนิ เพราะสิน้ทัง้ความเพลดิเพลนิและความก าหนัด จติจงึหลดุพน้ 

เราเรยีกวา่ ‘หลดุพน้ดแีลว้’ 

  เธอทัง้หลายจงมนสกิารสญัญาโดยแยบคาย ฯลฯ 

  เธอทัง้หลายจงมนสกิารสงัขารโดยแยบคาย และจงพจิารณาเห็นความไมเ่ทีย่ง 

แหง่สงัขารตามความเป็นจรงิ เมือ่ภกิษุมนสกิารสงัขารโดยแยบคาย และพจิารณา 

เห็นความไมเ่ทีย่งแหง่สงัขารตามความเป็นจรงิ ก็ยอ่มเบือ่หน่ายในสงัขาร เพราะสิน้ 

ความเพลดิเพลนิจงึสิน้ความก าหนัด เพราะสิน้ความก าหนัดจงึสิน้ความเพลดิเพลนิ 

เพราะสิน้ทัง้ความเพลดิเพลนิและความก าหนัด จติจงึหลดุพน้ เราเรยีกวา่ ‘หลดุพน้ 

ดแีลว้’ 

  เธอทัง้หลายจงมนสกิารวญิญาณโดยแยบคาย และจงพจิารณาเห็นความไม ่

เทีย่งแหง่วญิญาณตามความเป็นจรงิ เมือ่ภกิษุมนสกิารวญิญาณโดยแยบคาย และ 

พจิารณาเห็นความไมเ่ทีย่งแหง่วญิญาณตามความเป็นจรงิ ก็ยอ่มเบือ่หน่ายในวญิญาณ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๗๓ } 



๗๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑.ขันธสงัยตุ] 

มลูปัณณาสก ์๕. อัตตทปีวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

เพราะสิน้ความเพลดิเพลนิจงึสิน้ความก าหนัด เพราะสิน้ความก าหนัดจงึสิน้ความ 

เพลดิเพลนิ เพราะสิน้ทัง้ความเพลดิเพลนิและความก าหนัด จติจงึหลดุพน้ เรา 

เรยีกวา่ ‘หลดุพน้ดแีลว้’ 

ทตุยินนัทกิขยสตูรที ่๑๐ จบ 

อตัตทปีวรรคที ่๕ จบ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

    ๑. อัตตทปีสตูร   ๒. ปฏปิทาสตูร 

    ๓. อนจิจสตูร    ๔. ทตุยิอนจิจสตูร 

    ๕. สมนุปัสสนาสตูร   ๖. ขนัธสตูร 

    ๗. โสณสตูร    ๘. ทตุยิโสณสตูร 

    ๙. นันทกิขยสตูร   ๑๐. ทตุยินันทกิขยสตูร 

 

มลูปณัณาสก ์จบบรบิรูณ์ 

 

 

รวมวรรคทีม่ใีนมลูปณัณาสกน์ี ้คอื 

    ๑. นกลุปิตวุรรค   ๒. อนจิจวรรค 

    ๓. ภารวรรค    ๔. นตมุหากวรรค 

    ๕. อัตตทปีวรรค 

 

รวม ๕ วรรค เรยีกวา่ ปฐมปณัณาสก ์

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๗๔ } 



๗๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑.ขันธสงัยตุ] 

มัชฌมิปัณณาสก ์๑. อปุยวรรค ๑. อปุยสตูร 

 

มชัฌมิปณัณาสก ์

๑. อปุยวรรค 

หมวดวา่ดว้ยความเขา้ถงึ 

๑. อปุยสตูร 

วา่ดว้ยความเขา้ถงึ 

  [๕๓] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย ความเขา้ถงึ๑ ไมใ่ชค่วามหลดุพน้ 

ความไมเ่ขา้ถงึ เป็นความหลดุพน้ 

  ภกิษุทัง้หลาย วญิญาณทีเ่ขา้ถงึรปู เมือ่ตัง้อยู ่ก็พงึมรีปูเป็นอารมณ์ มรีปู 

เป็นทีต่ัง้ เขา้ไปเสพเสวยความเพลดิเพลนิตัง้อยู ่ถงึความเจรญิงอกงามไพบลูยไ์ด ้

  ฯลฯ 

  วญิญาณทีเ่ขา้ถงึสงัขาร เมือ่ตัง้อยู ่ก็พงึมสีงัขารเป็นอารมณ์ มสีงัขารเป็นทีต่ัง้ 

เขา้ไปเสพเสวยความเพลดิเพลนิตัง้อยู ่ถงึความเจรญิงอกงามไพบลูยไ์ด ้

  ภกิษุทัง้หลาย เป็นไปไมไ่ดเ้ลยทีผู่ใ้ดพงึกลา่วอยา่งนีว้า่ ‘เราจักบัญญัตกิารมา 

การไป การจตุ ิการอบุัต ิหรอืความเจรญิงอกงามไพบลูยแ์หง่วญิญาณ เวน้จากรปู 

เวทนา สญัญา สงัขาร’ 

  ภกิษุทัง้หลาย ถา้ความก าหนัดในรปูธาต ุภกิษุละไดแ้ลว้ เพราะละความ 

ก าหนัดได ้อารมณ์จงึขาดสญู ทีต่ัง้แหง่วญิญาณก็ไมม่ ี

  ถา้ความก าหนัดในเวทนาธาต ุ... 

  ถา้ความก าหนัดในสญัญาธาต ุ... 

  ถา้ความก าหนัดในสงัขารธาต ุ... 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ความเขา้ถงึ ในทีน่ีห้มายถงึเขา้ถงึขันธ ์๕ ดว้ยอ านาจตัณหา มานะ และทฏิฐ ิ(ส .ข.อ. ๒/๕๓/๒๙๘) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๗๕ } 



๗๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑.ขันธสงัยตุ] 

มัชฌมิปัณณาสก ์๑. อปุยวรรค ๒. พชีสตูร 

  ถา้ความก าหนัดในวญิญาณธาต ุภกิษุละไดแ้ลว้ เพราะละความก าหนัดได ้

อารมณ์จงึขาดสญู ทีต่ัง้แหง่วญิญาณก็ไมม่ ีวญิญาณทีไ่มม่ทีีต่ัง้นัน้ ก็ไมง่อกงาม 

ไมป่รงุแตง่๑ หลดุพน้ไป เพราะหลดุพน้จงึตัง้มั่น เพราะตัง้มั่นจงึสนัโดษ เพราะ 

สนัโดษจงึไมส่ะดุง้ เมือ่ไมส่ะดุง้ยอ่มดับไปเอง ภกิษุนัน้รูช้ดัวา่ ‘ชาตสิ ิน้แลว้ 

อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้ ท ากจิทีค่วรท าเสร็จแลว้ ไมม่กีจิอืน่เพือ่ความเป็นอยา่งนี้ 

อกีตอ่ไป” 

อปุยสตูรที ่๑ จบ 

 

๒. พชีสตูร 

วา่ดว้ยอปุมาดว้ยพชื 

  [๕๔] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย พชื ๕ ชนดินี ้คอื 

   ๑. พชืเกดิจากเหงา้   ๒. พชืเกดิจากล าตน้ 

   ๓. พชืเกดิจากตา   ๔. พชืเกดิจากยอด 

   ๕. พชืเกดิจากเมล็ด 

  ภกิษุทัง้หลาย ก็พชื ๕ ชนดินี ้ไมแ่ตกหัก ไมเ่สยีหาย ไมถ่กูลมและแดด 

ท าลาย มแีกน่สาร ถกูเก็บไวอ้ยา่งด ีแตไ่มม่ดีนิ ไมม่นี ้า พชื ๕ ชนดินีพ้งึถงึ 

ความเจรญิงอกงามไพบลูยไ์ดห้รอื” 

  ภกิษุเหลา่นัน้กราบทลูวา่ “ไมไ่ด ้พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ภกิษุทัง้หลาย ก็พชื ๕ ชนดินี ้ไมแ่ตกหัก ฯลฯ ถกูเก็บไวอ้ยา่งด ีและมดีนิ 

มนี ้า พชื ๕ ชนดินีพ้งึถงึความเจรญิงอกงามไพบลูยไ์ดห้รอื” 

  “ได ้พระพทุธเจา้ขา้” 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ไมป่รงุแตง่ ในทีน่ีห้มายถงึไม่ปรงุแตง่ปฏสินธ ิ(ส .ข.อ. ๒/๕๓/๒๙๙) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๗๖ } 



๗๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑.ขันธสงัยตุ] 

มัชฌมิปัณณาสก ์๑. อปุยวรรค ๒. พชีสตูร 

  “ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายพงึเห็นวญิญาณฐติ ิ๔๑ เหมอืนปฐวธีาต ุพงึเห็น 

ความก าหนัดดว้ยอ านาจความเพลดิเพลนิเหมอืนอาโปธาต ุพงึเห็นวญิญาณพรอ้ม 

ดว้ยอาหาร๒ เหมอืนพชื ๕ ชนดิ 

  วญิญาณทีเ่ขา้ถงึรปู เมือ่ตัง้อยู ่ก็พงึมรีปูเป็นอารมณ์ มรีปูเป็นทีต่ัง้ เขา้ไป 

เสพเสวยความเพลดิเพลนิตัง้อยู ่ถงึความเจรญิงอกงามไพบลูยไ์ด ้

  วญิญาณทีเ่ขา้ถงึเวทนา เมือ่ตัง้อยู ่ฯลฯ เขา้ไปเสพเสวยความเพลดิเพลนิ 

ตัง้อยู ่ถงึความเจรญิงอกงามไพบลูยไ์ด ้

  วญิญาณทีเ่ขา้ถงึสญัญา ฯลฯ 

  วญิญาณทีเ่ขา้ถงึสงัขาร เมือ่ตัง้อยู ่ก็พงึมสีงัขารเป็นอารมณ์ มสีงัขารเป็นทีต่ัง้ 

เขา้ไปเสพเสวยความเพลดิเพลนิตัง้อยู ่ถงึความเจรญิงอกงามไพบลูยไ์ด ้

  ภกิษุทัง้หลาย เป็นไปไมไ่ดท้ีผู่ใ้ดพงึกลา่วอยา่งนีว้า่ ‘เราจักบัญญัตกิารมา การไป 

การจตุ ิการอบุตั ิหรอืความเจรญิงอกงามไพบลูยแ์หง่วญิญาณ เวน้จากรปู เวทนา 

สญัญา สงัขาร’ 

  ภกิษุทัง้หลาย ถา้ความก าหนัดในรปูธาต ุภกิษุละไดแ้ลว้ เพราะละความ 

ก าหนัดได ้อารมณ์จงึขาดสญู ทีต่ัง้แหง่วญิญาณก็ไมม่ ี

  ถา้ความก าหนัดในเวทนาธาต ุ... 

  ถา้ความก าหนัดในสญัญาธาต ุ... 

  ถา้ความก าหนัดในสงัขารธาต ุ... 

  ถา้ความก าหนัดในวญิญาณธาต ุภกิษุละไดแ้ลว้ เพราะละความก าหนัดได  ้

อารมณ์จงึขาดสญู ทีต่ัง้แหง่วญิญาณก็ไมม่ ีวญิญาณทีไ่มม่ทีีต่ัง้นัน้ ก็ไมง่อกงาม 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ วญิญาณฐติ ิ๔ ไดแ้ก ่ขันธ ์๔ คอื รปู เวทนา สัญญา สังขาร (ส .ข.อ. ๒/๕๔/๒๙๙) 

๒ วญิญาณพรอ้มดว้ยอาหาร หมายถงึกรรมวญิญาณ ไดแ้ก ่วญิญาณทีส่หรคตดว้ยตัณหาและทฏิฐ ิ

   ทีม่คีวามแปรผันเป็นอารมณ์พรอ้มดว้ยปัจจัยมอีวชิชาและอโยนโิสมนสกิารเป็นตน้ (ส .ข.อ. ๒/๕๓/๒๙๙, 

   ส .ฏกีา ๒/๗/๒๕๒, ๕๔/๒๖๖) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๗๗ } 



๗๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑.ขันธสงัยตุ] 

มัชฌมิปัณณาสก ์๑. อปุยวรรค ๓. อทุานสตูร 

ไมป่รงุแตง่ปฏสินธ ิหลดุพน้ไป เพราะหลดุพน้จงึตัง้มั่น เพราะตัง้มั่นจงึสนัโดษ 

เพราะสนัโดษจงึไมส่ะดุง้ เมือ่ไมส่ะดุง้ยอ่มดับไปเอง ภกิษุนัน้รูช้ดัวา่ ‘ชาตสิ ิน้แลว้ 

ฯลฯ ไมม่กีจิอืน่เพือ่ความเป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป” 

พชีสตูรที ่๒ จบ 

 

๓. อทุานสตูร 

วา่ดว้ยการเปลง่อทุาน 

  [๕๕] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคทรงเปลง่อทุานวา่ “ภกิษุผูน้อ้มใจไปอยา่งนีว้า่ ‘ถา้เราไมพ่งึม ี

แมบ้รขิารของเราก็ไมพ่งึม ีถา้กรรมสงัขาร (การปรงุแตง่กรรม) จักไมไ่ดม้แีลว้ 

ปฏสินธขิองเราก็จักไมม่’ี พงึตัดโอรัมภาคยิสงัโยชน(์สงัโยชนเ์บือ้งต า่)ได”้ 

  เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสอยา่งนีแ้ลว้ ภกิษุรปูหนึง่ไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ 

“ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ก็ภกิษุผูน้อ้มใจไปอยา่งนีว้า่ ‘ถา้เราไมพ่งึม ี

แมบ้รขิารของเราก็ไมพ่งึม ีถา้กรรมสงัขารจักไมไ่ดม้แีลว้ ปฏสินธขิองเราก็จักไมม่’ี 

พงึตัดโอรัมภาคยิสงัโยชนไ์ดอ้ยา่งไร” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุ ปถุชุนในโลกนีผู้ไ้มไ่ดส้ดับ ไมไ่ดเ้ห็นพระอรยิะ 

ฯลฯ ไมไ่ดรั้บการแนะน าในธรรมของสตับรุษุ พจิารณาเห็นรปูโดยความเป็นอัตตา 

พจิารณาเห็นอัตตาวา่มรีปู พจิารณาเห็นรปูในอัตตา หรอืพจิารณาเห็นอัตตาในรปู 

... เวทนา ... สญัญา ... สังขาร ... พจิารณาเห็นวญิญาณโดยความเป็นอัตตา 

พจิารณาเห็นอัตตาวา่มวีญิญาณ พจิารณาเห็นวญิญาณในอัตตา หรอืพจิารณา 

เห็นอัตตาในวญิญาณ 

  เธอไมรู่ช้ดัรปูทีไ่มเ่ทีย่งตามความเป็นจรงิวา่ ‘รปูไมเ่ทีย่ง’ ไมรู่ช้ดัเวทนาทีไ่ม ่

เทีย่งตามความเป็นจรงิวา่ ‘เวทนาไมเ่ทีย่ง’ ไมรู่ช้ดัสญัญาทีไ่มเ่ทีย่งตามความเป็น 

จรงิวา่ ‘สญัญาไมเ่ทีย่ง’ ไมรู่ช้ดัสงัขารทีไ่มเ่ทีย่งตามความเป็นจรงิวา่ ‘สงัขารไมเ่ทีย่ง’ 

ไมรู่ช้ดัวญิญาณทีไ่มเ่ทีย่งตามความเป็นจรงิวา่ ‘วญิญาณไมเ่ทีย่ง’ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๗๘ } 



๗๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑.ขันธสงัยตุ] 

มัชฌมิปัณณาสก ์๑. อปุยวรรค ๓. อทุานสตูร 

เธอไมรู่ช้ดัรปูทีเ่ป็นทกุขต์ามความเป็นจรงิวา่ ‘รปูเป็นทกุข’์ ... เวทนาทีเ่ป็น 

ทกุข ์... สญัญาทีเ่ป็นทกุข ์... สงัขารทีเ่ป็นทกุข ์... ไมรู่ช้ดัวญิญาณทีเ่ป็นทกุข ์

ตามความเป็นจรงิวา่ ‘วญิญาณเป็นทกุข’์ 

  เธอไมรู่ช้ดัรปูทีเ่ป็นอนัตตาตามความเป็นจรงิวา่ ‘รปูเป็นอนัตตา’ ... เวทนาที ่

เป็นอนัตตา ... สญัญาทีเ่ป็นอนัตตา ... สงัขารทีเ่ป็นอนัตตา ... ไมรู่ช้ดัวญิญาณ 

ทีเ่ป็นอนัตตาตามความเป็นจรงิวา่ ‘วญิญาณเป็นอนัตตา’ 

  เธอไมรู่ช้ดัรปูทีถ่กูปัจจัยปรงุแตง่ตามความเป็นจรงิวา่ ‘รปูถกูปัจจัยปรงุแตง่’ 

... เวทนาทีถ่กูปัจจัยปรงุแตง่ ... สญัญาทีถ่กูปัจจัยปรงุแตง่ ... สงัขารทีถ่กูปัจจัย 

ปรงุแตง่ ... ไมรู่ช้ดัวญิญาณทีถ่กูปัจจัยปรงุแตง่ตามความเป็นจรงิวา่ ‘วญิญาณถกู 

ปัจจัยปรงุแตง่’ 

  เธอไมรู่ช้ดัตามความเป็นจรงิวา่ ‘รปูจักม’ี ... ‘เวทนาจักม’ี ... ‘สญัญาจักม’ี 

... ‘สงัขารจักม’ี ไมรู่ช้ดัตามความเป็นจรงิวา่ ‘วญิญาณจักม’ี 

  ภกิษุ สว่นอรยิสาวกผูไ้ดส้ดับ ไดเ้ห็นพระอรยิะ ฉลาดในธรรมของพระอรยิะ 

ไดรั้บการแนะน าในธรรมของพระอรยิะ ไดเ้ห็นสตับรุษุ ฉลาดในธรรมของสตับรุษุ 

ไดรั้บการแนะน าในธรรมของสตับรุษุ ไมพ่จิารณาเห็นรปูโดยความเป็นอัตตา ... 

ไมพ่จิารณาเห็นเวทนา ... ไมพ่จิารณาเห็นสญัญา ... ไมพ่จิารณาเห็นสงัขาร ... 

ไมพ่จิารณาเห็นวญิญาณโดยความเป็นอัตตา 

  เธอรูช้ดัรปูทีไ่มเ่ทีย่งตามความเป็นจรงิวา่ ‘รปูไมเ่ทีย่ง’ ... ‘เวทนาไมเ่ทีย่ง’ ... 

‘สญัญาไมเ่ทีย่ง’ ... ‘สงัขารไมเ่ทีย่ง’ รูช้ดัวญิญาณทีไ่มเ่ทีย่งตามความเป็นจรงิวา่ 

‘วญิญาณไมเ่ทีย่ง’ 

  รูช้ดัรปูทีเ่ป็นทกุข ์... รูช้ดัวญิญาณทีเ่ป็นทกุข ์... 

  รูช้ดัรปูทีเ่ป็นอนัตตา ... รูช้ดัวญิญาณทีเ่ป็นอนัตตา ... 

  รูช้ดัรปูทีถ่กูปัจจัยปรงุแตง่ ... รูช้ดัวญิญาณทีถ่กูปัจจัยปรงุแตง่ตามความเป็น 

จรงิวา่ ‘วญิญาณถกูปัจจัยปรงุแตง่’ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๗๙ } 



๘๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑.ขันธสงัยตุ] 

มัชฌมิปัณณาสก ์๑. อปุยวรรค ๓. อทุานสตูร 

  รูช้ดัตามความเป็นจรงิวา่ ‘รปูจักม’ี ... ‘เวทนาจักม’ี ... ‘สญัญาจักม’ี ... 

‘สงัขารจักม’ี รูช้ดัตามความเป็นจรงิวา่ ‘วญิญาณจักม’ี 

  เพราะความไมม่รีปู เพราะความไมม่เีวทนา เพราะความไมม่สีญัญา เพราะ 

ความไมม่สีงัขาร เพราะความไมม่วีญิญาณ ภกิษุนัน้เมือ่นอ้มใจไปอยา่งนีว้า่ ‘ถา้ 

เราไมพ่งึม ีแมบ้รขิารของเราก็ไมพ่งึม ีถา้กรรมสงัขารจักไมไ่ดม้แีลว้ ปฏสินธขิอง 

เราก็จักไมม่’ี พงึตัดโอรัมภาคยิสงัโยชนไ์ดอ้ยา่งนี”้ 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ภกิษุผูน้อ้มใจไปอยา่งนี ้พงึตัดโอรัมภาคยิสงัโยชนไ์ด ้

ก็เมือ่ภกิษุรู ้เห็นอยา่งไร อาสวะทัง้หลายจงึจะสิน้ไปตามล าดับ” 

  “ภกิษุ ปถุชุนในโลกนีผู้ไ้มไ่ดส้ดับ ยอ่มสะดุง้ในทีไ่มค่วรสะดุง้ ก็ปถุชุนผูไ้ม่ 

ไดส้ดับ ยอ่มสะดุง้อยา่งนีว้า่ ‘ถา้เราไมพ่งึม ีแมบ้รขิารของเราก็ไมพ่งึม ีถา้กรรม- 

สงัขารจักไมไ่ดม้แีลว้ ปฏสินธขิองเราก็จักไมม่’ี 

  สว่นอรยิสาวกผูไ้ดส้ดับ ไมส่ะดุง้ในทีไ่มค่วรสะดุง้ ก็อรยิสาวกผูไ้ดส้ดับ 

ไมส่ะดุง้อยา่งนีว้า่ ‘ถา้เราไมพ่งึม ีแมบ้รขิารของเราก็ไมพ่งึม ีถา้กรรมสงัขารจัก 

ไมไ่ดม้แีลว้ ปฏสินธขิองเราก็จักไมม่’ี 

  วญิญาณทีเ่ขา้ถงึรปูก็ด ีเมือ่ตัง้อยู ่ก็พงึมรีปูเป็นอารมณ์ มรีปูเป็นทีต่ัง้ 

เขา้ไปเสพเสวยความเพลดิเพลนิตัง้อยู ่ถงึความเจรญิงอกงามไพบลูยไ์ด ้

  วญิญาณทีเ่ขา้ถงึเวทนาก็ด ีฯลฯ 

  วญิญาณทีเ่ขา้ถงึสญัญาก็ด ีฯลฯ 

  วญิญาณทีเ่ขา้ถงึสงัขารก็ด ีเมือ่ตัง้อยู ่ก็พงึมสีงัขารเป็นอารมณ์ มสีงัขาร 

เป็นทีต่ัง้ เขา้ไปเสพเสวยความเพลดิเพลนิตัง้อยู ่ถงึความเจรญิงอกงามไพบลูยไ์ด ้

  ภกิษุ เป็นไปไมไ่ดเ้ลยทีผู่ใ้ดพงึกลา่วอยา่งนีว้า่ ‘เราจักบัญญัตกิารมา การไป 

การจตุ ิการอบุตั ิหรอืความเจรญิงอกงามไพบลูยแ์หง่วญิญาณ เวน้จากรปู เวทนา 

สญัญา สงัขาร’ 

  ภกิษุ ถา้ความก าหนัดในรูปธาต ุภกิษุละไดแ้ลว้ เพราะละความก าหนัดได  ้

อารมณ์จงึขาดสญู 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๘๐ } 



๘๑ 

 

ระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑.ขนัธสงัยตุ] 

มัชฌมิปัณณาสก ์๑. อปุยวรรค ๔.อปุาทานปรปิวตัตนสตูร 

  ถา้ความก าหนัดในเวทนาธาต ุ... 

   ถา้ความก าหนัดในสญัญาธาต ุ... 

  ถา้ความก าหนัดในสงัขารธาต ุ... 

  ถา้ความก าหนัดในวญิญาณธาต ุภกิษุละไดแ้ลว้ เพราะละความก าหนัดได  ้

อารมณ์จงึขาดสญู ทีต่ัง้แหง่วญิญาณก็ไมม่ ีวญิญาณทีไ่มม่ทีีต่ัง้นัน้ ก็ไมง่อกงาม 

ไมป่รงุแตง่ปฏสินธ ิหลดุพน้ไป เพราะหลดุพน้จงึตัง้มั่น เพราะตัง้มั่นจงึสนัโดษ 

เพราะสนัโดษจงึไมส่ะดุง้ เมือ่ไมส่ะดุง้ยอ่มดับไปเอง ภกิษุนัน้รูช้ดัวา่ ‘ชาตสิ ิน้แลว้ 

ฯลฯ ไมม่กีจิอืน่เพือ่ความเป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป’ 

  ภกิษุ เมือ่บคุคลรู ้เห็นอยา่งนี ้อาสวะทัง้หลายจงึสิน้ไปตามล าดับ” 

อทุานสตูรที ่๓ จบ 

 

๔. อปุาทานปรปิวตัตนสตูร 

วา่ดว้ยอปุาทานขนัธเ์วยีนรอบ 

  [๕๖] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย อปุาทานขนัธ ์๕ ประการนี้ 

   อปุาทานขนัธ ์๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. รปูปูาทานขนัธ ์  (อปุาทานขนัธค์อืรปู) 

   ๒. เวทนูปาทานขนัธ ์  (อปุาทานขนัธค์อืเวทนา) 

   ๓. สญัญปูาทานขันธ ์  (อปุาทานขนัธค์อืสญัญา) 

   ๔. สงัขารปูาทานขนัธ ์ (อปุาทานขนัธค์อืสงัขาร) 

   ๕. วญิญาณูปาทานขนัธ ์ (อปุาทานขนัธค์อืวญิญาณ) 

  ตราบใด เรายังไมรู่ช้ดัอปุาทานขนัธ ์๕ ประการนี ้โดยเวยีนรอบ ๔ ครัง้ 

ตามความเป็นจรงิ ตราบนัน้ เราก็ไมย่นืยันวา่ ‘เป็นผูต้รัสรูโ้ดยชอบซึง่สมัมาสมัโพธ-ิ 

ญาณอันยอดเยีย่มในโลก พรอ้มทัง้เทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมูส่ตัว ์พรอ้มทัง้ 

สมณพราหมณ์ เทวดาและมนุษย’์ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๘๑ } 



๘๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑.ขันธสงัยตุ] 

มัชฌมิปัณณาสก ์๑. อปุยวรรค ๔. อปุาทานปรปิวตัตนสตูร 

  แตเ่มือ่ใด เรารูช้ดัอปุาทานขนัธ ์๕ ประการนี้ โดยเวยีนรอบ ๔ ครัง้ตาม 

ความเป็นจรงิ เมือ่นัน้ เราจงึจะยนืยันวา่ ‘เป็นผูต้รัสรูโ้ดยชอบซึง่สมัมาสมัโพธ-ิ 

ญาณอันยอดเยีย่มในโลก พรอ้มทัง้เทวโลก ฯลฯ เทวดาและมนุษย’์ 

  เวยีนรอบ ๔ คร ัง้ เป็นอยา่งไร 

  คอื เรารูช้ดัรปู ความเกดิขึน้แหง่รปู ความดับแหง่รปู ปฏปิทาทีใ่หถ้งึ 

ความดับแหง่รปู ... เวทนา ฯลฯ สญัญา ฯลฯ สงัขาร ฯลฯ เรารูช้ดัวญิญาณ 

ความเกดิขึน้แหง่วญิญาณ ความดับแหง่วญิญาณ ปฏปิทาทีใ่หถ้งึความดับแหง่วญิญาณ 

  รปู เป็นอยา่งไร 

  คอื มหาภตูรปู ๔ และรปูทีอ่าศัยมหาภตูรปู ๔ 

  นีเ้รยีกวา่ รปู 

  เพราะความเกดิขึน้แหง่อาหาร ความเกดิขึน้แหง่รปูจงึม ีเพราะความดับแหง่ 

อาหาร ความดับแหง่รปูจงึม ี

  อรยิมรรคมอีงค ์๘ นีแ้ล เป็นปฏปิทาทีใ่หถ้งึความดับแหง่รปู คอื 

   ๑. สมัมาทฏิฐ ิ  ฯลฯ   ๘. สมัมาสมาธ ิ

  สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่ใดเหลา่หนึง่รูช้ดัรปู ความเกดิขึน้แหง่รปู ความดับ 

แหง่รปู และปฏปิทาทีใ่หถ้งึความดับแหง่รปูอยา่งนีแ้ลว้ปฏบิัตเิพือ่ความเบือ่หน่าย 

เพือ่คลายก าหนัด เพือ่ดับรปู สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่นัน้ชือ่วา่ปฏบิัตดิแีลว้ 

  สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่ใดปฏบิัตดิแีลว้ สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่นัน้ชือ่วา่ 

มั่นคงในธรรมวนัิยนี้ 

  สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่ใดเหลา่หนึง่รูช้ดัรปู ความเกดิขึน้แหง่รปู ความดับ 

แหง่รปู และปฏปิทาทีใ่หถ้งึความดับแหง่รปูอยา่งนี ้เป็นผูห้ลดุพน้แลว้ เพราะ 

ความเบือ่หน่าย เพราะคลายก าหนัด เพราะดับไป เพราะไมย่ดึมั่นถอืมั่นรปู สมณะ 

หรอืพราหมณ์เหลา่นัน้ชือ่วา่หลดุพน้ดแีลว้ 

  สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่ใดหลดุพน้ดแีลว้ สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่นัน้ชือ่ 

วา่หมดกเิลสโดยสิน้เชงิ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๘๒ } 



๘๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑.ขันธสงัยตุ] 

มัชฌมิปัณณาสก ์๑. อปุยวรรค ๔. อปุาทานปรปิวตัตนสตูร 

  สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่ใดหมดกเิลสโดยสิน้เชงิ สมณะหรอืพราหมณ์ 

เหลา่นัน้ชือ่วา่ไมม่วีฏัฏะเพือ่ความปรากฏอกี 

  เวทนา เป็นอยา่งไร 

  คอื เวทนา ๖ ประการนี ้ไดแ้ก ่

   ๑. จักขสุมัผัสสชาเวทนา  (เวทนาเกดิจากจักขสุมัผัส) 

   ๒. โสตสมัผัสสชาเวทนา  (เวทนาเกดิจากโสตสมัผัส) 

   ๓. ฆานสมัผัสสชาเวทนา  (เวทนาเกดิจากฆานสมัผัส) 

   ๔. ชวิหาสมัผัสสชาเวทนา  (เวทนาเกดิจากชวิหาสมัผัส) 

   ๕. กายสมัผัสสชาเวทนา  (เวทนาเกดิจากกายสมัผัส) 

   ๖. มโนสมัผัสสชาเวทนา  (เวทนาเกดิจากมโนสมัผัส) 

  นีเ้รยีกวา่ เวทนา 

  เพราะความเกดิขึน้แหง่ผัสสะ ความเกดิขึน้แหง่เวทนาจงึม ีเพราะความดับ 

แหง่ผัสสะ ความดับแหง่เวทนาจงึม ี

  อรยิมรรคมอีงค ์๘ นีแ้ล เป็นปฏปิทาทีใ่หถ้งึความดับแหง่เวทนา คอื 

   ๑. สมัมาทฏิฐ ิ  ฯลฯ   ๘. สมัมาสมาธ ิ

  สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่ใดเหลา่หนึง่รูช้ดัเวทนา ความเกดิขึน้แหง่เวทนา 

ความดับแหง่เวทนา และปฏปิทาทีใ่หถ้งึความดับแหง่เวทนาอยา่งนีแ้ลว้ปฏบิัตเิพือ่ 

ความเบือ่หน่าย เพือ่คลายก าหนัด เพือ่ดับเวทนา สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่นัน้ 

ชือ่วา่ปฏบิัตดิแีลว้ 

  สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่ใดปฏบิัตดิแีลว้ สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่นัน้ชือ่วา่ 

มั่นคงในธรรมวนัิยนี้ 

  สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่ใดเหลา่หนึง่รูช้ดัเวทนา ความเกดิขึน้แหง่เวทนา 

ความดับแหง่เวทนา และปฏปิทาทีใ่หถ้งึความดับแหง่เวทนาอยา่งนี ้ฯลฯ สมณะ 

หรอืพราหมณ์เหลา่นัน้ชือ่วา่ไมม่วีัฏฏะเพือ่ความปรากฏอกี 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๘๓ } 



๘๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑.ขันธสงัยตุ] 

มัชฌมิปัณณาสก ์๑. อปุยวรรค ๔. อปุาทานปรปิวตัตนสตูร 

  สญัญา เป็นอยา่งไร 

  คอื สญัญา ๖ ประการนี ้ไดแ้ก ่

   ๑. รปูสญัญา   (ความหมายรูร้ปู) 

   ๒. สทัทสญัญา  (ความหมายรูเ้สยีง) 

   ๓. คันธสญัญา  (ความหมายรูก้ลิน่) 

   ๔. รสสญัญา   (ความหมายรูร้ส) 

   ๕. โผฏฐัพพสญัญา  (ความหมายรูโ้ผฏฐัพพะ) 

   ๖. ธัมมสญัญา  (ความหมายรูธ้รรมารมณ์) 

  นีเ้รยีกวา่ สญัญา 

  เพราะความเกดิขึน้แหง่ผัสสะ ความเกดิขึน้แหง่สญัญาจงึม ีเพราะความดับ 

แหง่ผัสสะ ความดับแหง่สญัญาจงึม ี

  อรยิมรรคมอีงค ์๘ นีแ้ล เป็นปฏปิทาทีใ่หถ้งึความดับแหง่สญัญา คอื 

   ๑. สมัมาทฏิฐ ิ  ฯลฯ   ๘. สมัมาสมาธ ิ

  ภกิษุทัง้หลาย สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่ใดเหลา่หนึง่รูช้ดัสญัญาอยา่งนี ้ฯลฯ 

สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่นัน้ชือ่วา่ไมม่วีฏัฏะเพือ่ความปรากฏอกี 

  สงัขาร เป็นอยา่งไร 

  คอื เจตนา ๖ ประการนี ้ไดแ้ก ่

   ๑. รปูสญัเจตนา   (ความจ านงรปู) 

   ๒. สทัทสญัเจตนา   (ความจ านงเสยีง) 

   ๓. คันธสญัเจตนา   (ความจ านงกลิน่) 

   ๔. รสสญัเจตนา   (ความจ านงรส) 

   ๕. โผฏฐัพพสญัเจตนา  (ความจ านงโผฏฐัพพะ) 

   ๖. ธัมมสญัเจตนา   (ความจ านงธรรมารมณ์) 

  นีเ้รยีกวา่ สงัขาร 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๘๔ } 



๘๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑.ขันธสงัยตุ] 

มัชฌมิปัณณาสก ์๑. อปุยวรรค ๔. อปุาทานปรปิวตัตนสตูร 

  เพราะความเกดิขึน้แหง่ผัสสะ ความเกดิขึน้แหง่สงัขารจงึม ีเพราะความดับ 

แหง่ผัสสะ ความดับแหง่สงัขารจงึม ี

  อรยิมรรคมอีงค ์๘ นีแ้ล เป็นปฏปิทาทีใ่หถ้งึความดับแหง่สงัขาร คอื 

   ๑. สมัมาทฏิฐ ิ  ฯลฯ   ๘. สมัมาสมาธ ิ

  สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่ใดเหลา่หนึง่รูช้ดัสงัขาร ความเกดิขึน้แหง่สงัขาร 

ความดับแหง่สงัขาร และปฏปิทาทีใ่หถ้งึความดับแหง่สงัขารอยา่งนีแ้ลว้ปฏบิัตเิพือ่ 

ความเบือ่หน่าย เพือ่คลายก าหนัด เพือ่ดับสงัขารทัง้หลาย สมณะหรอืพราหมณ์ 

เหลา่นัน้ชือ่วา่ปฏบิัตดิแีลว้ 

  สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่ใดปฏบิัตดิแีลว้ สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่นัน้ชือ่วา่ 

มั่นคงในธรรมวนัิยนี้ 

  สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่ใดเหลา่หนึง่รูช้ดัสงัขาร ความเกดิขึน้แหง่สงัขาร 

ความดับแหง่สงัขาร และปฏปิทาทีใ่หถ้งึความดับแหง่สงัขารอยา่งนีแ้ลว้ เป็นผูห้ลดุพน้ 

เพราะความเบือ่หน่าย เพราะคลายก าหนัด เพราะดับไป ไมย่ดึมั่นถอืมั่นสงัขาร 

สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่นัน้ชือ่วา่หลดุพน้ดแีลว้ 

  สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่ใดหลดุพน้ดแีลว้ สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่นัน้ชือ่ 

วา่หมดกเิลสโดยสิน้เชงิ 

  สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่ใดหมดกเิลสโดยสิน้เชงิ สมณะหรอืพราหมณ์ 

เหลา่นัน้ชือ่วา่ไมม่วีฏัฏะเพือ่ความปรากฏอกี 

  วญิญาณ เป็นอยา่งไร 

  คอื วญิญาณ ๖ ประการนี ้ไดแ้ก ่

   ๑. จักขวุญิญาณ  (ความรูอ้ารมณ์ทางตา) 

   ๒. โสตวญิญาณ  (ความรูอ้ารมณ์ทางห)ู 

   ๓. ฆานวญิญาณ  (ความรูอ้ารมณ์ทางจมกู) 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๘๕ } 



๘๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑.ขันธสงัยตุ] 

มัชฌมิปัณณาสก ์๑. อปุยวรรค ๔. อปุาทานปรปิวตัตนสตูร 

   ๔. ชวิหาวญิญาณ  (ความรูอ้ารมณ์ทางลิน้) 

   ๕. กายวญิญาณ  (ความรูอ้ารมณ์ทางกาย) 

   ๖. มโนวญิญาณ  (ความรูอ้ารมณ์ทางใจ) 

  นีเ้รยีกวา่ วญิญาณ 

  เพราะความเกดิขึน้แหง่นามรปู ความเกดิขึน้แหง่วญิญาณจงึม ีเพราะความ 

ดับแหง่นามรปู ความดับแหง่วญิญาณจงึม ี

  อรยิมรรคมอีงค ์๘ นีแ้ล เป็นปฏปิทาทีใ่หถ้งึความดับแหง่วญิญาณ คอื 

   ๑. สมัมาทฏิฐ ิ  ฯลฯ   ๘. สมัมาสมาธ ิ

  สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่ใดเหลา่หนึง่รูช้ดัวญิญาณ ความเกดิขึน้แหง่วญิญาณ 

ความดับแหง่วญิญาณ และปฏปิทาทีใ่หถ้งึความดับแหง่วญิญาณอยา่งนี้แลว้ปฏบิัต  ิ

เพือ่ความเบือ่หน่าย เพือ่คลายก าหนัด เพือ่ดับวญิญาณ สมณะหรอืพราหมณ์ 

เหลา่นัน้ชือ่วา่ปฏบิัตดิแีลว้ 

  สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่ใดปฏบิัตดิแีลว้ สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่นัน้ชือ่วา่ 

มั่นคงในธรรมวนัิยนี้ 

  สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่ใดเหลา่หนึง่รูช้ดัวญิญาณ ความเกดิขึน้แหง่วญิญาณ 

ความดับแหง่วญิญาณ และปฏปิทาทีใ่หถ้งึความดับแหง่วญิญาณอยา่งนี้แลว้เป็น 

ผูห้ลดุพน้เพราะความเบือ่หน่าย เพราะคลายก าหนัด เพราะดับไป ไมย่ดึมั่นถอืมั่น 

วญิญาณ สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่นัน้ชือ่วา่หลดุพน้ดแีลว้ 

  สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่ใดหลดุพน้ดแีลว้ สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่นัน้ชือ่ 

วา่หมดกเิลสโดยสิน้เชงิ 

  สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่ใดหมดกเิลสโดยสิน้เชงิ สมณะหรอืพราหมณ์ 

เหลา่นัน้ชือ่วา่ไมม่วีฏัฏะเพือ่ความปรากฏอกี” 

อปุาทานปรปิวตัตนสตูรที ่๔ จบ 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๘๖ } 



๘๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑.ขันธสงัยตุ] 

มัชฌมิปัณณาสก ์๑. อปุยวรรค ๕. สตัตัฏฐานสตูร 

 

๕. สตัตฏัฐานสตูร 

วา่ดว้ยฐานะ ๗ ประการ 

  [๕๗] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อารามของอนาถ- 

บณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีณ ทีนั่น้ พระผูม้พีระภาครับสัง่เรยีกภกิษุทัง้หลาย 

มาตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย” ภกิษุเหลา่นัน้ทลูรับสนองพระด ารัสแลว้ พระผูม้ ี

พระภาคจงึไดต้รัสเรือ่งนีว้า่ 

  “ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุผูฉ้ลาดในฐานะ ๗ ประการ ผูเ้พง่พนิจิโดยวธิ ี๓ วธิ ี

เราเรยีกวา่ ‘อดุมบรุษุ ผูห้มดกเิลสโดยสิน้เชงิ อยูจ่บพรหมจรรยใ์นธรรมวนัิยนี’้ 

  ภกิษุผูฉ้ลาดในฐานะ ๗ ประการ เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. รูช้ดัรปู ความเกดิขึน้แหง่รปู ความดับแหง่รปู ปฏปิทาทีใ่หถ้งึ 

       ความดับแหง่รปู คณุแหง่รปู โทษแหง่รปู และเครือ่งสลัดออก 

       จากรปู 

   ๒. รูช้ดัเวทนา ฯลฯ 

   ๓. รูช้ดัสญัญา ฯลฯ 

   ๔. รูช้ดัสงัขาร ฯลฯ 

   ๕. รูช้ดัวญิญาณ ความเกดิขึน้แหง่วญิญาณ ความดับแหง่วญิญาณ 

       ปฏปิทาทีใ่หถ้งึความดับแหง่วญิญาณ คณุแหง่วญิญาณ โทษ 

       แหง่วญิญาณ และเครือ่งสลัดออกจากวญิญาณ 

  รปู เป็นอยา่งไร 

  คอื มหาภตูรปู ๔ และรปูทีอ่าศัยมหาภตูรปู ๔ 

  นีเ้รยีกวา่ รปู 

  เพราะความเกดิขึน้แหง่อาหาร ความเกดิขึน้แหง่รปูจงึม ีเพราะความดับแหง่ 

อาหาร ความดับแหง่รปูจงึม ี

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๘๗ } 



๘๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑.ขันธสงัยตุ] 

มัชฌมิปัณณาสก ์๑. อปุยวรรค ๕. สตัตัฏฐานสตูร 

  อรยิมรรคมอีงค ์๘ นีแ้ล เป็นปฏปิทาทีใ่หถ้งึความดับแหง่รปู คอื 

   ๑. สมัมาทฏิฐ ิ  ฯลฯ   ๘. สมัมาสมาธ ิ

  สภาพทีส่ขุโสมนัสอาศัยรปูเกดิขึน้ นีเ้ป็นคณุของรปู สภาพทีร่ปูไมเ่ทีย่ง เป็นทกุข ์

มคีวามแปรผันเป็นธรรมดา นีเ้ป็นโทษของรปู ธรรมเป็นทีก่ าจัดฉันทราคะ ธรรม 

เป็นทีล่ะฉันทราคะในรปู นีเ้ป็นเครือ่งสลัดออกจากรปู 

  สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่ใดเหลา่หนึง่รูช้ดัรปู ความเกดิขึน้แหง่รปู ความดับ 

แหง่รปู ปฏปิทาทีใ่หถ้งึความดับแหง่รปู คณุแหง่รปู โทษแหง่รปู และเครือ่งสลัด 

ออกจากรปูอยา่งนีแ้ลว้ปฏบิัตเิพือ่ความเบือ่หน่าย เพือ่คลายก าหนัด เพือ่ดับรปู 

สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่นัน้ชือ่วา่ปฏบิัตดิแีลว้ 

  สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่ใดปฏบิัตดิแีลว้ สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่นัน้ชือ่วา่ 

มั่นคงในธรรมวนัิยนี้ 

  สว่นสมณะหรอืพราหมณ์เหลา่ใดเหลา่หนึง่รูช้ดัรปู ความเกดิขึน้แหง่รปู 

ความดับแหง่รปู ปฏปิทาทีใ่หถ้งึความดับแหง่รปู คณุแหง่รปู โทษแหง่รปู และ 

เครือ่งสลดัออกจากรปูอยา่งนีแ้ลว้เป็นผูห้ลดุพน้เพราะความเบือ่หน่าย เพราะคลาย 

ก าหนัด เพราะดับไป เพราะไมถ่อืมั่นรปู สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่นัน้ชือ่วา่หลดุ 

พน้ดแีลว้ 

  สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่ใดหลดุพน้ดแีลว้ สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่นัน้ 

ชือ่วา่หมดกเิลสโดยสิน้เชงิ 

  สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่ใดหมดกเิลสโดยสิน้เชงิ สมณะหรอืพราหมณ์ 

เหลา่นัน้ชือ่วา่ไมม่วีฏัฏะเพือ่ความปรากฏอกี 

  เวทนา เป็นอยา่งไร 

  คอื เวทนา ๖ ประการนี ้ไดแ้ก ่

   ๑. จักขสุมัผัสสชาเวทนา  ฯลฯ   ๖. มโนสมัผัสสชาเวทนา 

  นีเ้รยีกวา่ เวทนา 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๘๘ } 



๘๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑.ขันธสงัยตุ] 

มัชฌมิปัณณาสก ์๑. อปุยวรรค ๕. สตัตัฏฐานสตูร 

  เพราะความเกดิขึน้แหง่ผัสสะ ความเกดิขึน้แหง่เวทนาจงึม ีเพราะความดับ 

แหง่ผัสสะ ความดับแหง่เวทนาจงึม ี

  อรยิมรรคมอีงค ์๘ นีแ้ล เป็นปฏปิทาทีใ่หถ้งึความดับแหง่เวทนา คอื 

   ๑. สมัมาทฏิฐ ิ  ฯลฯ   ๘. สมัมาสมาธ ิ

  สภาพทีส่ขุโสมนัสอาศัยเวทนาเกดิขึน้ นีเ้ป็นคณุแหง่เวทนา สภาพทีเ่วทนา 

ไมเ่ทีย่ง เป็นทกุข ์มคีวามแปรผันเป็นธรรมดา นีเ้ป็นโทษแหง่เวทนา ธรรมเป็นที ่

ก าจัดฉันทราคะ ธรรมเป็นทีล่ะฉันทราคะในเวทนา นีเ้ป็นเครือ่งสลัดออกจากเวทนา 

  สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่ใดเหลา่หนึง่รูช้ดัเวทนา ความเกดิขึน้แหง่เวทนา 

ความดับแหง่เวทนา ปฏปิทาทีใ่หถ้งึความดับแหง่เวทนา คณุแหง่เวทนา โทษ 

แหง่เวทนา และเครือ่งสลดัออกจากเวทนาอยา่งนีแ้ลว้ปฏบิัตเิพือ่ความเบือ่หน่าย 

เพือ่คลายก าหนัด เพือ่ดับเวทนา สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่นัน้ชือ่วา่ปฏบิัตดิแีลว้ 

  สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่ใดปฏบิัตดิแีลว้ สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่นัน้ชือ่วา่ 

มั่นคงในธรรมวนัิยนี้ 

  ภกิษุทัง้หลาย สว่นสมณะหรอืพราหมณ์เหลา่ใดเหลา่หนึง่รูช้ดัเวทนา ฯลฯ 

สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่นัน้ชือ่วา่ไมม่วีฏัฏะเพือ่ความปรากฏอกี 

  สญัญา เป็นอยา่งไร 

  คอื สญัญา ๖ ประการนี ้ไดแ้ก ่

   ๑. รปูสญัญา   ๒. สทัทสญัญา 

   ๓. คันธสญัญา  ๔. รสสญัญา 

   ๕. โผฏฐัพพสญัญา  ๖. ธัมมสญัญา 

  นีเ้รยีกวา่ สญัญา 

  เพราะความเกดิขึน้แหง่ผัสสะ ความเกดิขึน้แหง่สญัญาจงึม ีเพราะความดับ 

แหง่ผัสสะ ความดับแหง่สญัญาจงึม ี

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๘๙ } 



๙๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑.ขันธสงัยตุ] 

มัชฌมิปัณณาสก ์๑. อปุยวรรค ๕. สตัตัฏฐานสตูร 

  อรยิมรรคมอีงค ์๘ นีแ้ล เป็นปฏปิทาทีใ่หถ้งึความดับแหง่สญัญา คอื 

   ๑. สมัมาทฏิฐ ิ  ฯลฯ   ๘. สมัมาสมาธ ิ

  ฯลฯ สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่นัน้ชือ่วา่ไมม่วีฏัฏะเพือ่ความปรากฏอกี 

  สงัขาร เป็นอยา่งไร 

  คอื เจตนา ๖ ประการนี ้ไดแ้ก ่

   ๑. รปูสญัเจตนา  ฯลฯ   ๖. ธัมมสญัเจตนา 

  นีเ้รยีกวา่ สงัขาร 

  เพราะความเกดิขึน้แหง่ผัสสะ ความเกดิขึน้แหง่สงัขารจงึม ีเพราะความดับ 

แหง่ผัสสะ ความดับแหง่สงัขารจงึม ี

  อรยิมรรคมอีงค ์๘ นีแ้ล เป็นปฏปิทาทีใ่หถ้งึความดับแหง่สงัขาร คอื 

   ๑. สมัมาทฏิฐ ิ  ฯลฯ   ๘. สมัมาสมาธ ิ

  สภาพทีส่ขุโสมนัสอาศัยสงัขารเกดิขึน้ นีเ้ป็นคณุแหง่สงัขาร สภาพทีส่งัขาร 

ไมเ่ทีย่ง เป็นทกุข ์มคีวามแปรผันเป็นธรรมดา นีเ้ป็นโทษแหง่สงัขาร ธรรมเป็นที ่

ก าจัดฉันทราคะ ธรรมเป็นทีล่ะฉันทราคะในสงัขารทัง้หลาย นีเ้ป็นเครือ่งสลัดออก 

จากสงัขาร 

  สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่ใดเหลา่หนึง่รูช้ดัสงัขาร ความเกดิขึน้แหง่สงัขาร 

ความดับแหง่สงัขาร ปฏปิทาทีใ่หถ้งึความดับแหง่สงัขาร ฯลฯ ปฏบิัตเิพือ่ความ 

เบือ่หน่าย เพือ่คลายก าหนัด เพือ่ดับสงัขาร สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่นัน้ชือ่วา่ 

ปฏบิัตดิแีลว้ 

  สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่ใดปฏบิัตดิแีลว้ สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่นัน้ชือ่วา่ 

มั่นคงในธรรมวนัิยนี ้ฯลฯ สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่นัน้ชือ่วา่ไมม่วีฏัฏะเพือ่ความ 

ปรากฏอกี 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๙๐ } 



๙๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑.ขันธสงัยตุ] 

มัชฌมิปัณณาสก ์๑. อปุยวรรค ๕. สตัตัฏฐานสตูร 

  วญิญาณ เป็นอยา่งไร 

  คอื วญิญาณ ๖ ประการนี ้ไดแ้ก ่

   ๑. จักขวุญิญาณ   ๒. โสตวญิญาณ 

   ๓. ฆานวญิญาณ   ๔. ชวิหาวญิญาณ 

   ๕. กายวญิญาณ   ๖. มโนวญิญาณ 

  นีเ้รยีกวา่ วญิญาณ 

  เพราะความเกดิขึน้แหง่นามรปู ความเกดิขึน้แหง่วญิญาณจงึม ีเพราะความ 

ดับแหง่นามรปู ความดับแหง่วญิญาณจงึม ี

  อรยิมรรคมอีงค ์๘ นีแ้ล เป็นปฏปิทาทีใ่หถ้งึความดับแหง่วญิญาณ คอื 

   ๑. สมัมาทฏิฐ ิ  ฯลฯ   ๘. สมัมาสมาธ ิ

  สภาพทีส่ขุโสมนัสอาศัยวญิญาณเกดิขึน้ นี้เป็นคณุแหง่วญิญาณ สภาพที ่

วญิญาณไมเ่ทีย่ง เป็นทกุข ์มคีวามแปรผันเป็นธรรมดา นีเ้ป็นโทษแหง่วญิญาณ 

ธรรมเป็นทีก่ าจัดฉันทราคะ ธรรมเป็นทีล่ะฉันทราคะในวญิญาณ นีเ้ป็นเครือ่งสลัด 

ออกจากวญิญาณ 

  สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่ใดเหลา่หนึง่รูช้ดัวญิญาณ ความเกดิขึน้แหง่วญิญาณ 

ความดับแหง่วญิญาณ ปฏปิทาทีใ่หถ้งึความดับแหง่วญิญาณ คณุแหง่วญิญาณ 

โทษแหง่วญิญาณ เครือ่งสลัดออกจากวญิญาณอยา่งนีแ้ลว้ปฏบิัตเิพือ่ความ 

เบือ่หน่าย เพือ่คลายก าหนัด เพือ่ดับวญิญาณ สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่นัน้ 

ชือ่วา่ปฏบิัตดิแีลว้ 

  สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่ใดปฏบิัตดิแีลว้ สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่นัน้ชือ่วา่ 

มั่นคงในธรรมวนัิยนี้ 

  สว่นสมณะหรอืพราหมณ์เหลา่ใดรูช้ดัวญิญาณ ความเกดิขึน้แหง่วญิญาณ 

ความดับแหง่วญิญาณ ปฏปิทาทีใ่หถ้งึความดับแหง่วญิญาณ คณุแหง่วญิญาณ 

โทษแหง่วญิญาณ และเครือ่งสลัดออกจากวญิญาณอยา่งนีแ้ลว้เป็นผูห้ลดุพน้ 

เพราะความเบือ่หน่าย เพราะคลายก าหนัด เพราะดับ เพราะไมถ่อืมั่นวญิญาณ 

สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่นัน้ชือ่วา่หลดุพน้ดแีลว้ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๙๑ } 



๙๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑.ขันธสงัยตุ] 

มัชฌมิปัณณาสก ์๑. อปุยวรรค ๖.สมัมาสมัพทุธสตูร 

  สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่ใดหลดุพน้ดแีลว้ สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่นัน้ชือ่ 

วา่หมดกเิลสโดยสิน้เชงิ 

  สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่ใดหมดกเิลสโดยสิน้เชงิ สมณะหรอืพราหมณ์ 

เหลา่นัน้ชือ่วา่ไมม่วีฏัฏะเพือ่ความปรากฏอกี 

  ภกิษุชือ่วา่ผูฉ้ลาดในฐานะ ๗ ประการ เป็นอยา่งนี้ 

  ภกิษุผูเ้พง่พนิจิโดยวธิ ี๓ วธิ ีเป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. เพง่พนิจิเป็นธาต ุ

   ๒. เพง่พนิจิเป็นอายตนะ 

   ๓. เพง่พนิจิเป็นปฏจิจสมปุบาท 

  ภกิษุชือ่วา่ผูเ้พง่พนิจิโดยวธิ ี๓ วธิ ีเป็นอยา่งนี้ 

  ภกิษุผูฉ้ลาดในฐานะ ๗ ประการ ผูเ้พง่พนิจิโดยวธิ ี๓ วธิ ีเราเรยีกวา่ 

‘อดุมบรุษุ ผูห้มดกเิลสโดยสิน้เชงิ อยูจ่บพรหมจรรยใ์นธรรมวนัิยนี”้ 

สตัตฏัฐานสตูรที ่๕ จบ 

 

๖. สมัมาสมัพทุธสตูร 

วา่ดว้ยเหตทุีท่ าใหเ้ป็นพระสมัมาสมัพทุธเจา้ 

  [๕๘] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย พระตถาคตอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ 

หลดุพน้แลว้เพราะเบือ่หน่าย เพราะคลายก าหนัด เพราะดับ เพราะไมถ่อืมั่นรปู 

บัณฑติจงึเรยีกวา่ ‘พระสมัมาสมัพทุธเจา้’ 

  แมภ้กิษุผูห้ลดุพน้ดว้ยปัญญา หลดุพน้เพราะเบือ่หน่าย เพราะคลายก าหนัด 

เพราะดับ เพราะไมถ่อืมั่นรปู เราก็เรยีกวา่ ‘ผูห้ลดุพน้ดว้ยปัญญา’ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๙๒ } 



๙๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑.ขันธสงัยตุ] 

มัชฌมิปัณณาสก ์๑. อปุยวรรค ๖.สมัมาสมัพทุธสตูร 

  พระตถาคตอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้หลดุพน้แลว้เพราะเบือ่หน่าย เพราะ 

คลายก าหนัด เพราะดับ เพราะไมถ่อืมั่นเวทนา บัณฑติจงึเรยีกวา่ ‘พระสมัมา- 

สมัพทุธเจา้’ 

  แมภ้กิษุผูห้ลดุพน้ดว้ยปัญญา หลดุพน้เพราะเบือ่หน่าย ฯลฯ เราก็เรยีกวา่ 

‘ผูห้ลดุพน้ดว้ยปัญญา’ 

  พระตถาคตอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้หลดุพน้แลว้เพราะเบือ่หน่าย เพราะ 

คลายก าหนัด เพราะดับ เพราะไมถ่อืมั่นสญัญา ฯลฯ สงัขาร ฯลฯ วญิญาณ 

บัณฑติจงึเรยีกวา่ ‘‘พระสมัมาสมัพทุธเจา้’ 

  แมภ้กิษุผูห้ลดุพน้ดว้ยปัญญา หลดุพน้เพราะเบือ่หน่าย เพราะคลายก าหนัด 

เพราะดับ เพราะไมถ่อืมั่นวญิญาณ เราก็เรยีกวา่ ‘ผูห้ลดุพน้ดว้ยปัญญา’ 

  ในเรือ่งนัน้จะผดิแผกแตกตา่งกันอยา่งไร คอื ระหวา่งพระตถาคตอรหันต- 

สมัมาสมัพทุธเจา้กับภกิษุผูห้ลดุพน้ดว้ยปัญญามอีะไรตา่งกัน” 

  ภกิษุทัง้หลายพากันกราบทลูวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ธรรมของขา้พระองค ์

ทัง้หลาย มพีระผูม้พีระภาคเป็นหลัก มพีระผูม้พีระภาคเป็นผูน้ า มพีระผูม้พีระ 

ภาคเป็นทีพ่ ึง่ ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขอประทานวโรกาส เฉพาะพระผูม้พีระภาค 

เทา่นัน้ทีจ่ะทรงอธบิายเนือ้ความแหง่พระภาษิตนัน้ใหแ้จม่แจง้ ภกิษุทัง้หลายฟังตอ่ 

จากพระผูม้พีระภาคแลว้จักทรงจ าไว”้ 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย ถา้เชน่นัน้เธอทัง้หลายจงฟัง จงใสใ่จ 

ใหด้ ีเราจักกลา่ว” 

  ภกิษุเหลา่นัน้ทลูรับสนองพระด ารัสแลว้ พระผูม้พีระภาคไดต้รัสเรือ่งนีว้า่ 

  “ภกิษุทัง้หลาย พระตถาคตอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ท าทางทีย่ังไมเ่กดิใหเ้กดิขึน้ 

ท าใหรู้จั้กทางทีใ่คร ๆ ไมรู่จั้ก บอกทางทีย่ังไมม่ใีครบอก เป็นผูรู้จั้กทาง รูแ้จง้ทาง 

ฉลาดในทาง ภกิษุทัง้หลาย สว่นเหลา่สาวกในบัดนี ้เป็นผูด้ าเนนิไปตามทางอยู ่

เป็นผูต้ามมาในภายหลัง 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๙๓ } 



๙๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑.ขันธสงัยตุ] 

มัชฌมิปัณณาสก ์๑. อปุยวรรค ๗. อนันตตลักขณสตูร 

  นีแ้ล เป็นความผดิแผกแตกตา่งกัน ระหวา่งพระตถาคตอรหันตสมัมา- 

สมัพทุธเจา้กับภกิษุผูห้ลดุพน้ดว้ยปัญญา” 

สมัมาสมัพทุธสตูรที ่๖ จบ 

๗. อนตัตลกัขณสตูร๑ 

วา่ดว้ยลกัษณะแหง่อนตัตา 

  [๕๙] สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ ป่าอสิปิตนมฤคทายวนั 

เขตกรงุพาราณส ีณ ทีนั่น้ พระผูม้พีระภาคไดรั้บสัง่เรยีกพระปัญจวคัคยีม์าตรัสวา่ 

ฯลฯ แลว้ไดต้รัสเรือ่งนีว้า่ 

  “ภกิษุทัง้หลาย รปูเป็นอนัตตา ถา้รปูนีจั้กเป็นอตัตาแลว้ไซร ้รปูนีไ้มพ่งึเป็น 

ไปเพือ่อาพาธ และบคุคลพงึไดใ้นรปูวา่ ‘รปูของเราจงเป็นอยา่งนี้ รปูของเราอยา่ 

ไดเ้ป็นอยา่งนัน้’ ก็เพราะรปูเป็นอนัตตา ฉะนัน้ รปูจงึเป็นไปเพือ่อาพาธ และ 

บคุคลยอ่มไมไ่ดใ้นรปูวา่ ‘รปูของเราจงเป็นอยา่งนี ้รูปของเราอยา่ไดเ้ป็นอยา่งนัน้’ 

  เวทนาเป็นอนัตตา ถา้เวทนานีจั้กเป็นอัตตาแลว้ไซร ้เวทนานี้ไมพ่งึเป็นไป 

เพือ่อาพาธ และบคุคลพงึไดใ้นเวทนาวา่ ‘เวทนาของเราจงเป็นอยา่งนี้ เวทนาของ 

เราอยา่ไดเ้ป็นอยา่งนัน้’ ก็เพราะเวทนาเป็นอนัตตา ฉะนัน้ เวทนาจงึเป็นไปเพือ่ 

อาพาธ และบคุคลยอ่มไมไ่ดใ้นเวทนาวา่ ‘เวทนาของเราจงเป็นอยา่งนี้ เวทนาของ 

เราอยา่ไดเ้ป็นอยา่งนัน้’ 

  สญัญาเป็นอนัตตา ฯลฯ 

  สงัขารเป็นอนัตตา ถา้สงัขารนีจั้กเป็นอัตตาแลว้ไซร ้สงัขารนีไ้มพ่งึเป็นไป 

เพือ่อาพาธ และบคุคลพงึไดใ้นสงัขารวา่ ‘สงัขารของเราจงเป็นอยา่งนี้ สงัขารของ 

เราอยา่ไดเ้ป็นอยา่งนัน้’ ก็เพราะสงัขารเป็นอนัตตา ฉะนัน้ สงัขารจงึเป็นไปเพือ่อาพาธ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ว.ิม. (แปล) ๔/๒๐-๒๔/๒๗-๓๑ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๙๔ } 



๙๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑.ขันธสงัยตุ] 

มัชฌมิปัณณาสก ์๑. อปุยวรรค ๗. อนันตตลักขณสตูร 

  และบคุคลยอ่มไมไ่ดใ้นสงัขารวา่ ‘สงัขารของเราจงเป็นอยา่งนี ้สงัขารของเราอยา่ 

ไดเ้ป็นอยา่งนัน้’ 

  วญิญาณเป็นอนัตตา ถา้วญิญาณนีจั้กเป็นอัตตาแลว้ไซร ้วญิญาณนี้ไมพ่งึ 

เป็นไปเพือ่อาพาธ และบคุคลพงึไดใ้นวญิญาณวา่ ‘วญิญาณของเราจงเป็นอยา่งนี้ 

วญิญาณของเราอยา่ไดเ้ป็นอยา่งนัน้’ ก็เพราะวญิญาณเป็นอนัตตา ฉะนัน้ 

วญิญาณจงึเป็นไปเพือ่อาพาธ และบคุคลยอ่มไมไ่ดใ้นวญิญาณวา่ ‘วญิญาณของ 

เราจงเป็นอยา่งนี ้วญิญาณของเราอยา่ไดเ้ป็นอยา่งนัน้’ 

  ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายจะเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร รปูเทีย่งหรอื 

ไมเ่ทีย่ง” 

  “ไมเ่ทีย่ง พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ก็ส ิง่ใดไมเ่ทีย่ง ส ิง่นัน้เป็นทกุขห์รอืเป็นสขุ” 

  “เป็นทกุข ์พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ก็ส ิง่ใดไมเ่ทีย่ง เป็นทกุข ์มคีวามแปรผันเป็นธรรมดา ควรหรอืทีจ่ะ 

พจิารณาเห็นสิง่นัน้วา่ ‘น่ันของเรา เราเป็นน่ัน น่ันเป็นอัตตาของเรา” 

  “ขอ้นัน้ไมค่วรเลย พระพทุธเจา้ขา้” 

  “เวทนา ฯลฯ สญัญา ฯลฯ สงัขาร ฯลฯ วญิญาณเทีย่งหรอืไมเ่ทีย่ง” 

  “ไมเ่ทีย่ง พระพทุธเจา้ขา้ 

  “ก็ส ิง่ใดไมเ่ทีย่ง ส ิง่นัน้เป็นทกุขห์รอืเป็นสขุ” 

  “เป็นทกุข ์พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ก็ส ิง่ใดไมเ่ทีย่ง เป็นทกุข ์มคีวามแปรผันเป็นธรรมดา ควรหรอืทีจ่ะ 

พจิารณาเห็นสิง่นัน้วา่ ‘น่ันของเรา เราเป็นน่ัน น่ันเป็นอัตตาของเรา” 

  “ขอ้นัน้ไมค่วรเลย พระพทุธเจา้ขา้” 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๙๕ } 



๙๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑.ขันธสงัยตุ] 

มัชฌมิปัณณาสก ์๑. อปุยวรรค ๘. มหาลสิตูร 

  “ภกิษุทัง้หลาย เพราะเหตนัุน้ รปูอยา่งใดอยา่งหนึง่ ทัง้ทีเ่ป็นอดตี อนาคต 

และปัจจบุัน ภายในหรอืภายนอก หยาบหรอืละเอยีด เลวหรอืประณีต ไกลหรอื 

ใกลก็้ตาม รปูทัง้หมดนัน้เธอทัง้หลายพงึเห็นดว้ยปัญญาอันชอบตามความเป็นจรงิ 

อยา่งนีว้า่ ‘น่ันไมใ่ชข่องเรา เราไมเ่ป็นน่ัน น่ันไมใ่ชอ่ัตตาของเรา’ 

  เวทนาอยา่งใดอยา่งหนึง่ ทัง้ทีเ่ป็นอดตี อนาคต และปัจจบุัน ฯลฯ ไกลหรอื 

ใกลก็้ตาม เวทนาทัง้หมดนัน้เธอทัง้หลายพงึเห็นดว้ยปัญญาอันชอบตามความเป็น 

จรงิอยา่งนีว้า่ ‘น่ันไมใ่ชข่องเรา เราไมเ่ป็นน่ัน น่ันไมใ่ชอ่ัตตาของเรา’ 

  สญัญาอยา่งใดอยา่งหนึง่ ฯลฯ 

  สงัขารเหลา่ใดเหลา่หนึง่ ทัง้ทีเ่ป็นอดตี อนาคต และปัจจบุัน ฯลฯ ไกลหรอื 

ใกลก็้ตาม สงัขารทัง้หมดนัน้เธอทัง้หลายพงึเห็นดว้ยปัญญาอันชอบตามความจรงิ 

อยา่งนีว้า่ ‘น่ันไมใ่ชข่องเรา เราไมเ่ป็นน่ัน น่ันไมใ่ชอ่ัตตาของเรา’ 

  วญิญาณอยา่งใดอยา่งหนึง่ ทัง้ทีเ่ป็นอดตี อนาคต และปัจจบุัน ภายใน 

หรอืภายนอก หยาบหรอืละเอยีด เลวหรอืประณีต ไกลหรอืใกลก็้ตาม วญิญาณ 

ทัง้หมดนัน้เธอทัง้หลายพงึเห็นดว้ยปัญญาอันชอบตามความเป็นจรงิอยา่งนีว้า่ 

‘น่ันไมใ่ชข่องเรา เราไมเ่ป็นน่ัน น่ันไมใ่ชอ่ัตตาของเรา’ 

  ภกิษุทัง้หลาย อรยิสาวกผูไ้ดส้ดับเห็นอยูอ่ยา่งนี ้ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นรปู 

ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นเวทนา ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นสญัญา ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นสังขาร 

ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นวญิญาณ เมือ่เบือ่หน่ายยอ่มคลายก าหนัด เพราะคลายก าหนัด 

จติยอ่มหลดุพน้ เมือ่จติหลดุพน้แลว้ ก็รูว้า่ ‘หลดุพน้แลว้’ รูช้ดัวา่ ‘ชาตสิ ิน้แลว้ 

อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้ ท ากจิทีค่วรท าเสร็จแลว้ ไมม่กีจิอืน่เพือ่ความเป็นอยา่งนี้ 

อกีตอ่ไป” 

  พระผูม้พีระภาคไดต้รัสอนัตตลกัขณสตูรนีจ้บแลว้ พระปัญจวคัคยีม์ใีจยนิด ี

ตา่งชืน่ชมพระภาษิตของพระผูม้พีระภาค เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสเวยยากรณภาษิต 

นีอ้ยู ่พระปัญจวคัคยีก็์มจีติหลดุพน้จากอาสวะเพราะไมถ่อืมั่น 

อนตัตลกัขณสตูรที ่๗ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๙๖ } 



๙๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑.ขันธสงัยตุ] 

มัชฌมิปัณณาสก ์๑. อปุยวรรค ๘. มหาลสิตูร 

 

๘. มหาลสิตูร 

วา่ดว้ยเจา้มหาล ิ

  [๖๐] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ กฏูาคารศาลา ป่ามหาวนั เขต 

กรงุเวสาล ีครัง้นัน้ เจา้ลจิฉวพีระนามวา่มหาลเิสด็จเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึที ่

ประทับ ฯลฯ ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ทา่นปรูณะ กัสสปะกลา่วอยา่งนีว้า่ ‘ความเศรา้หมอง 

ของสตัวทั์ง้หลาย ไมม่เีหต ุไมม่ปัีจจัย สตัวทั์ง้หลายไมม่เีหต ุไมม่ปัีจจัย เศรา้หมอง 

เอง ความบรสิทุธิข์องสตัวทั์ง้หลาย ไมม่เีหต ุไมม่ปัีจจัย สตัวทั์ง้หลายไมม่เีหต ุไมม่ ี

ปัจจัย บรสิทุธิเ์อง’ ในเรือ่งนีพ้ระผูม้พีระภาคตรัสอยา่งไร” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “มหาล ิความเศรา้หมองของสตัวทั์ง้หลาย มเีหต ุ

มปัีจจัย สตัวทั์ง้หลายมเีหต ุมปัีจจัย จงึเศรา้หมอง ความบรสิทุธิข์องสตัวทั์ง้หลาย 

มเีหต ุมปัีจจัย สตัวทั์ง้หลายมเีหต ุมปัีจจัย จงึบรสิทุธิ”์ 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ก็เหตปัุจจัยเพือ่ความเศรา้หมองของสตัวทั์ง้หลาย 

เป็นอยา่งไร สตัวทั์ง้หลายมเีหต ุมปัีจจัย เศรา้หมองอยา่งไร” 

  “มหาล ิหากรปูนีจั้กไดเ้ป็นทกุขส์ว่นเดยีว มแีตท่กุขต์ดิตาม หยั่งลงสูค่วาม 

ทกุข ์ไมห่ยั่งลงสูค่วามสขุบา้งแลว้ สตัวทั์ง้หลายก็ไมพ่งึตดิใจในรปู แตเ่พราะรปู 

เป็นสขุ มสีขุตดิตาม หยั่งลงสูค่วามสขุ ไมห่ยั่งลงสูค่วามทกุขเ์สมอไป ฉะนัน้ 

สตัวทั์ง้หลายจงึตดิใจในรปู เพราะก าหนัดจงึถกูรปูผกูไว ้เพราะถกูรปูผกูไวจ้งึ 

เศรา้หมอง นีเ้ป็นเหต ุเป็นปัจจัยเพือ่ความเศรา้หมองของสตัวทั์ง้หลาย สตัว ์

ทัง้หลายมเีหต ุมปัีจจัยจงึเศรา้หมองอยา่งนี้ 

  หากเวทนานีจั้กไดเ้ป็นทกุขส์ว่นเดยีว มแีตท่กุขต์ดิตาม หยั่งลงสูค่วามทกุข ์

ไมห่ยั่งลงสูค่วามสขุบา้งแลว้ สตัวทั์ง้หลายก็ไมพ่งึตดิใจในเวทนา แตเ่พราะเวทนา 

เป็นสขุ มสีขุตดิตาม หยั่งลงสูค่วามสขุ ไมห่ยั่งลงสูค่วามทกุขเ์สมอไป ฉะนัน้ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๙๗ } 



๙๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑.ขันธสงัยตุ] 

มัชฌมิปัณณาสก ์๑. อปุยวรรค ๙. อาทติตสตูร 

สตัวทั์ง้หลายจงึตดิใจในเวทนา เพราะก าหนัดจงึถกูเวทนาผกูไว ้เพราะถกูเวทนา 

ผกูไวจ้งึเศรา้หมอง นีเ้ป็นเหต ุเป็นปัจจัยเพือ่ความเศรา้หมองแหง่สตัวทั์ง้หลาย 

สตัวทั์ง้หลายมเีหต ุมปัีจจัยจงึเศรา้หมองอยา่งนี ้

  หากสญัญานี ้ฯลฯ 

  หากสงัขารนีจั้กไดเ้ป็นทกุขส์ว่นเดยีว มแีตท่กุขต์ดิตาม หยั่งลงสูค่วามทกุข ์

ไมห่ยั่งลงสูค่วามสขุบา้งแลว้ สตัวทั์ง้หลายก็ไมพ่งึตดิใจในสงัขาร แตเ่พราะสงัขาร 

เป็นสขุ มสีขุตดิตาม หยั่งลงสูค่วามสขุ ไมห่ยั่งลงสูค่วามทกุขเ์สมอไป ฉะนัน้ 

สตัวทั์ง้หลายจงึตดิใจในสงัขาร เพราะก าหนัดจงึถกูสงัขารผกูไว ้เพราะถกูสงัขาร 

ผกูไวจ้งึเศรา้หมอง นีเ้ป็นเหต ุเป็นปัจจัยเพือ่ความเศรา้หมองของสตัวทั์ง้หลาย 

สตัวทั์ง้หลายมเีหต ุมปัีจจัยจงึเศรา้หมองอยา่งนี้ 

  หากวญิญาณนีจั้กไดเ้ป็นทกุขส์ว่นเดยีว มแีตท่กุขต์ดิตาม หยั่งลงสูค่วามทกุข ์

ไมห่ยั่งลงสูค่วามสขุบา้งแลว้ สตัวทั์ง้หลายก็ไมพ่งึตดิใจในวญิญาณ แตเ่พราะ 

วญิญาณเป็นสขุ มสีขุตดิตาม หยั่งลงสูค่วามสขุ ไมห่ยั่งลงสูค่วามทกุขเ์สมอไป 

ฉะนัน้ สตัวทั์ง้หลายจงึตดิใจในวญิญาณ เพราะก าหนัดจงึถกูวญิญาณผกูไว ้เพราะ 

ถกูวญิญาณผกูไวจ้งึเศรา้หมอง นีเ้ป็นเหต ุเป็นปัจจัยเพือ่ความเศรา้หมองของสตัว ์

ทัง้หลาย สตัวทั์ง้หลายมเีหต ุมปัีจจัยจงึเศรา้หมองอยา่งนี”้ 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ สว่นเหตปัุจจัยเพือ่ความบรสิทุธิแ์หง่สตัวทั์ง้หลายเป็น 

อยา่งไร สตัวทั์ง้หลายมเีหต ุมปัีจจัยบรสิทุธิอ์ยา่งไร” 

  “มหาล ิหากรปูนีจั้กไดเ้ป็นสขุสว่นเดยีว มแีตส่ขุตดิตาม หยั่งลงสูค่วามสขุ 

ไมห่ยั่งลงสูค่วามทกุขบ์า้งแลว้ สตัวทั์ง้หลายก็ไมพ่งึเบือ่หน่ายในรปู แตเ่พราะรปู 

เป็นทกุข ์มทีกุขต์ดิตาม หยั่งลงสูค่วามทกุข ์ไมห่ยั่งลงสูค่วามสขุเสมอไป ฉะนัน้ 

สตัวทั์ง้หลายจงึเบือ่หน่ายในรปู เมือ่เบือ่หน่ายยอ่มคลายก าหนัด เพราะคลาย 

ก าหนัดจงึบรสิทุธิ ์นีเ้ป็นเหต ุเป็นปัจจัยเพือ่ความบรสิทุธิแ์หง่สตัวทั์ง้หลาย สตัว ์

ทัง้หลายมเีหต ุมปัีจจัยจงึบรสิทุธิอ์ยา่งนี้ 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๙๘ } 



๙๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑.ขันธสงัยตุ] 

มัชฌมิปัณณาสก ์๑. อปุยวรรค ๙. อาทติตสตูร 

  หากเวทนานีจั้กไดเ้ป็นสขุสว่นเดยีว ฯลฯ 

  หากสญัญานีจั้กไดเ้ป็นสขุสว่นเดยีว ฯลฯ 

  หากสงัขารนีจั้กไดเ้ป็นสขุสว่นเดยีว ฯลฯ 

  หากวญิญาณนีจั้กไดเ้ป็นสขุสว่นเดยีว มแีตส่ขุตดิตาม หยั่งลงสูค่วามสขุ ไม ่

หยั่งลงสูค่วามทกุขบ์า้งแลว้ สตัวทั์ง้หลายก็ไมพ่งึเบือ่หน่ายในวญิญาณ แตเ่พราะ 

วญิญาณเป็นทกุข ์มทีกุขต์ดิตาม หยั่งลงสูค่วามทกุข ์ไมห่ยั่งลงสูค่วามสขุเสมอไป 

ฉะนัน้ สตัวทั์ง้หลายจงึเบือ่หน่ายในวญิญาณ เมือ่เบือ่หน่ายยอ่มคลายก าหนัด 

เพราะคลายก าหนัดจงึบรสิทุธิ ์นีเ้ป็นเหต ุเป็นปัจจัยเพือ่ความบรสิทุธิแ์หง่สตัว ์

ทัง้หลาย สตัวทั์ง้หลายมเีหต ุมปัีจจัยจงึบรสิทุธิอ์ยา่งนี”้ 

มหาลสิตูรที ่๘ จบ 

 

๙. อาทติตสตูร 

วา่ดว้ยสิง่ทีเ่ป็นของรอ้น 

  [๖๑] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  ณ ทีนั่น้แล ฯลฯ พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย รปูเป็นของรอ้น 

เวทนาเป็นของรอ้น สญัญาเป็นของรอ้น สงัขารเป็นของรอ้น วญิญาณเป็นของรอ้น 

  ภกิษุทัง้หลาย อรยิสาวกผูไ้ดส้ดับเห็นอยูอ่ยา่งนี้ ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นรปู 

ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นเวทนา ... ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นสญัญา ... ยอ่มเบือ่หน่าย 

แมใ้นสงัขาร ... ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นวญิญาณ เมือ่เบือ่หน่ายยอ่มคลายก าหนัด 

เพราะคลายก าหนัดจติยอ่มหลดุพน้ เมือ่จติหลดุพน้แลว้ ก็รูว้า่ ‘หลดุพน้แลว้’ รูช้ดั 

วา่ ‘ชาตสิ ิน้แลว้ อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้ ท ากจิทีค่วรท าเสร็จแลว้ ไมม่กีจิอืน่เพือ่ 

ความเป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป” 

อาทติตสตูรที ่๙ จบ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๙๙ } 



๑๐๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑.ขันธสงัยตุ] 

มัชฌมิปัณณาสก ์๑. อปุยวรรค ๑๐. นริตุตปิถสตูร 

 

๑๐. นริตุตปิถสตูร 

วา่ดว้ยหลกัภาษา 

  [๖๒] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  ณ ทีนั่น้แล ฯลฯ พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย หลักการ ๓ 

ประการนี ้คอื (๑) หลักภาษา (๒) หลักการตัง้ชือ่ (๓) หลักการบัญญัต ิไมไ่ด ้

ถกูทอดทิง้ ไมเ่คยถกูทอดทิง้ ยอ่มไมถ่กูทอดทิง้ จักไมถ่กูทอดทิง้ ไมถ่กูสมณ- 

พราหมณ์ผูเ้ป็นวญิญชูนคัดคา้นแลว้ 

  หลกัการ ๓ ประการ เป็นอยา่งไร คอื 

   ๑.รปูใดลว่งไป ดับไป แปรผันไปแลว้ เรยีกรปูนัน้วา่ ‘ไดม้แีลว้’ 

   ตัง้ชือ่รปูนัน้วา่ ‘ไดม้แีลว้’ บัญญัตริปูนัน้วา่ ‘ไดม้แีลว้’ (แต)่ ไม ่

   เรยีกรปูนัน้วา่ ‘มอียู’่ ไมเ่รยีกรปูนัน้วา่ ‘จักม’ี 

   เวทนาใดลว่งไป ดับไป แปรผันไปแลว้ เรยีกเวทนานัน้วา่ 

   ‘ไดม้แีลว้’ ตัง้ชือ่เวทนานัน้วา่ ‘ไดม้แีลว้’ บัญญัตเิวทนานัน้วา่ 

   ‘ไดม้แีลว้’ (แต)่ ไมเ่รยีกเวทนานัน้วา่ ‘มอียู’่ ไมเ่รยีกเวทนานัน้วา่ 

   ‘จักม’ี 

   สญัญาใด ฯลฯ 

   สงัขารเหลา่ใดลว่งไป ดับไป แปรผันไปแลว้ เรยีกสงัขารนัน้วา่ 

   ‘ไดม้แีลว้’ ตัง้ชือ่สงัขารนัน้วา่ ‘ไดม้แีลว้’ บัญญัตสิงัขารเหลา่นัน้วา่ 

   ‘ไดม้แีลว้’ (แต)่ ไมเ่รยีกสงัขารเหลา่นัน้วา่ ‘มอียู’่ ไมเ่รยีกสงัขาร 

   เหลา่นัน้วา่ ‘จักม’ี 

   วญิญาณใดลว่งไป ดับไป แปรผันไปแลว้ เรยีกวญิญาณนัน้วา่ 

   ‘ไดม้แีลว้’ ตัง้ชือ่วญิญาณนัน้วา่ ‘ไดม้แีลว้’ บัญญัตวิญิญาณนัน้วา่ 

   ‘ไดม้แีลว้’ (แต)่ ไมเ่รยีกวญิญาณนัน้วา่ ‘มอียู’่ ไมเ่รยีกวญิญาณ 

   นัน้วา่ ‘จักม’ี 

   ๒. รปูยังไมเ่กดิ ยังไมป่รากฏ เรยีกรปูนัน้วา่ ‘จักม’ี ตัง้ชือ่รปูนัน้วา่ 

   ‘จักม’ี และบัญญัตริปูนัน้วา่ ‘จักม’ี (แต)่ ไมเ่รยีกรปูนัน้วา่ ‘มอียู’่ 

   ไมเ่รยีกรปูนัน้วา่ ‘ไดม้แีลว้’ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๑๐๐ } 



๑๐๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑.ขันธสงัยตุ] 

มัชฌมิปัณณาสก ์๑. อปุยวรรค ๑๐. นริตุตปิถสตูร 

   เวทนาใดยังไมเ่กดิ ยังไมป่รากฏ เรยีกเวทนานัน้วา่ ‘จักม’ี 

   ตัง้ชือ่เวทนานัน้วา่ ‘จักม’ี และบัญญัตเิวทนานัน้วา่ ‘จักม’ี (แต)่ 

   ไมเ่รยีกเวทนานัน้วา่ ‘มอียู’่ ไมเ่รยีกเวทนานัน้วา่ ‘ไดม้แีลว้ 

   สญัญาใด ฯลฯ 

   สงัขารเหลา่ใดยังไมเ่กดิ ยังไมป่รากฏ เรยีกสงัขารเหลา่นัน้วา่ 

   ‘จักม’ี ตัง้ชือ่สงัขารเหลา่นัน้วา่ ‘จักม’ี และบัญญัตสิงัขารเหลา่นัน้วา่ 

   ‘จักม’ี (แต)่ ไมเ่รยีกสงัขารเหลา่นัน้วา่ ‘มอียู’่ ไมเ่รยีกสงัขาร 

   เหลา่นัน้วา่ ‘ไดม้แีลว้’ 

   วญิญาณใดยังไมเ่กดิ ยังไมป่รากฏ เรยีกวญิญาณนัน้วา่ ‘จักม’ี 

   ตัง้ชือ่วญิญาณนัน้วา่ ‘จักม’ี และบัญญัตวิญิญาณนัน้วา่ ‘จักม’ี (แต)่ 

   ไมเ่รยีกวญิญาณนัน้วา่ ‘มอียู’่ ไมเ่รยีกวญิญาณนัน้วา่ ‘มแีลว้’ 

   ๓. รปูใดเกดิแลว้ ปรากฏแลว้ เรยีกรปูนัน้วา่ ‘มอียู’่ ตัง้ชือ่รปูนัน้วา่ 

   ‘มอียู’่ และบัญญัตริปูนัน้วา่ ‘มอียู’่ (แต)่ ไมเ่รยีกรปูนัน้วา่ ‘ไดม้แีลว้’ 

   ไมเ่รยีกรปูนัน้วา่ ‘จักม’ี 

   เวทนาใดเกดิแลว้ ปรากฏแลว้ เรยีกเวทนานัน้วา่ ‘มอียู’่ ตัง้ 

   ชือ่เวทนานัน้วา่ ‘มอียู’่ และบัญญัตเิวทนานัน้วา่ ‘มอียู’่ (แต)่ ไม ่

   เรยีกเวทนานัน้วา่ ‘ไดม้แีลว้’ ไมเ่รยีกเวทนานัน้วา่ ‘จักม’ี 

   สญัญาใด ฯลฯ 

   สงัขารเหลา่ใดเกดิแลว้ ปรากฏแลว้ เรยีกสงัขารเหลา่นัน้วา่ 

   ‘มอียู’่ ตัง้ชือ่สงัขารเหลา่นัน้วา่ ‘มอียู’่ และบัญญัตสิงัขารเหลา่นัน้ 

   วา่ ‘มอียู’่ (แต)่ ไมเ่รยีกสงัขารเหลา่นัน้วา่ ‘ไดม้แีลว้’ ไมเ่รยีก 

   สงัขารเหลา่นัน้วา่ ‘จักม’ี 

   วญิญาณใดเกดิแลว้ ปรากฏแลว้ เรยีกวญิญาณนัน้วา่ ‘มอียู’่ 

   ตัง้ชือ่วญิญาณนัน้วา่ ‘มอียู’่ และบัญญัตวิญิญาณนัน้วา่ ‘มอียู’่ (แต)่ 

   ไมเ่รยีกวญิญาณนัน้วา่ ‘ไดม้แีลว้’ ไมเ่รยีกวญิญาณนัน้วา่ ‘จักม’ี 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๑๐๑ } 



๑๐๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑.ขันธสงัยตุ] 

มัชฌมิปัณณาสก ์๑. อปุยวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

  ภกิษุทัง้หลาย หลักการ ๓ ประการ คอื (๑) หลักภาษา (๒) หลักการตัง้ชือ่ 

(๓) หลักการบัญญัต ิไมไ่ดถ้กูทอดทิง้ ไมเ่คยถกูทอดทิง้ ยอ่มไมถ่กูทอดทิง้ จัก 

ไมถ่กูทอดทิง้ ไมถ่กูสมณพราหมณ์ผูเ้ป็นวญิญชูนคัดคา้นแลว้ 

  ภกิษุทัง้หลาย แมช้นชาวอกุกลชนบท กับชนชาววัสสภัญญชนบททัง้ ๒ พวก 

นัน้เป็นผูม้อีเหตกุวาทะ๑ เป็นผูม้อีกริยิวาทะ๒ เป็นผูม้นัีตถกิวาทะ๓ ก็ไดส้ าคัญวา่ 

หลักการ ๓ ประการ คอื (๑) หลักภาษา (๒) หลักการตัง้ชือ่ (๓) หลักการบัญญัต ิ

ไมค่วรตเิตยีน ไมค่วรคัดคา้น ขอ้นัน้เพราะเหตไุร เพราะกลัวถกูนนิทา ใสโ่ทษ 

และถกูคัดคา้น” 

นริตุตปิถสตูรที ่๑๐ จบ 

อปุยวรรคที ่๑ จบ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

    ๑. อปุยสตูร    ๒. พชีสตูร 

    ๓. อทุานสตู    ๔. อปุาทานปรปิวตัตนสตูร 

    ๕. สตัตัฏฐานสตูร   ๖. สมัมาสมัพทุธสตูร 

    ๗. อนัตตลักขณสตู   ๘. มหาลสิตูร 

    ๙. อาทติตสตูร   ๑๐. นริตุตปิถสตูร 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ อเหตกุวาทะ หมายถงึลัทธทิีป่ฏเิสธเหตปัุจจัยทีท่ าใหส้ัตวบ์รสิทุธิ ์หรอืเศรา้หมอง (ส .ข.อ. ๒/๖๒/๓๐๗) 

๒ อกริยิวาทะ หมายถงึลัทธทิีถ่อืวา่การกระท าทกุอยา่งไมม่ผีล ท าดก็ีไมไ่ดด้ ีท าชัว่ก็ไม่ไดช้ัว่ เป็นความ 

    เห็นทีป่ฏเิสธกฎแหง่กรรม (ส .ข.อ. ๒/๖๒/๓๐๗, ท.ีส.ีอ. ๑๖๖/๑๔๕) 

๓ นตัถกิวาทะ หมายถงึลัทธทิีถ่อืวา่ไมม่เีหตปัุจจัยทีท่ าใหส้ัตวบ์รสิุทธิห์รอืเศรา้หมอง (ส .ข.อ. ๒/๖๒/๓๐๗, 

    ท.ีส.ีอ. ๑๖๘/๑๔๖) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๑๐๒ } 



๑๐๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑.ขันธสงัยตุ] 

มัชฌมิปัณณาสก ์๒. อรหันตวรรค ๑. อปุาทยิมานสตูร 

 

๒. อรหนัตวรรค 

หมวดวา่ดว้ยพระอรหนัต ์

๑. อปุาทยิมานสตูร 

วา่ดว้ยผูย้ดึม ัน่ขนัธ ์

  [๖๓] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อารามของอนาถ- 

บณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้ ภกิษุรปูหนึง่เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึ 

ทีป่ระทับ ถวายอภวิาทแลว้ น่ัง ณ ทีส่มควร ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ 

“ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขอประทานวโรกาส ขอพระผูม้พีระภาคโปรดแสดงธรรมแก่ 

ขา้พระองคโ์ดยยอ่ ซึง่ขา้พระองคไ์ดฟั้งแลว้จะพงึหลกีออกไปอยูค่นเดยีว ไมป่ระมาท 

มคีวามเพยีร อทุศิกายและใจอยูเ่ถดิ” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุ บคุคลเมือ่ยดึมั่น๑ ก็ถกูมารผกูมัดไว ้เมือ่ 

ไมย่ดึมั่นก็พน้จากมารผูม้บีาป” 

  “ขา้แตพ่ระผูม้พีระภาค ขา้พระองคเ์ขา้ใจแลว้ ขา้แตพ่ระสคุต ขา้พระองค ์

เขา้ใจแลว้” 

  “ภกิษุ ก็เธอเขา้ใจเนือ้ความแหง่ค าทีเ่รากลา่วไวอ้ยา่งยอ่โดยพสิดารไดอ้ยา่งไร” 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ บคุคลเมือ่ยดึมั่นรปูก็ถกูมารผกูมัดไว ้เมือ่ไมย่ดึมั่น 

ก็พน้จากมารผูม้บีาป เมือ่ยดึมั่นเวทนาก็ถกูมารผกูมดัไว ้เมือ่ไมย่ดึมั่นก็พน้จาก 

มารผูม้บีาป เมือ่ยดึมั่นสญัญา ฯลฯ สงัขาร ฯลฯ เมือ่ยดึมั่นวญิญาณก็ถกูมาร 

ผกูมัดไว ้เมือ่ไมย่ดึมั่นก็พน้จากมารผูม้บีาป ขา้พระองคเ์ขา้ใจเนือ้ความแหง่ 

พระภาษิตทีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสไวอ้ยา่งยอ่โดยพสิดารไดอ้ยา่งนี้” 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ยดึม ัน่ ในทีน่ีห้มายถงึยดึมั่นดว้ยอ านาจตัณหา มานะ และทฏิฐ ิ(ส .ข.อ. ๒/๖๓/๓๐๘) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๑๐๓ } 



๑๐๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑.ขันธสงัยตุ] 

มัชฌมิปัณณาสก ์๒. อรหันตวรรค ๒. มัญญมานสตูร 

  “ดลีะ ดลีะ ภกิษุ ดแีท ้ภกิษุ เธอเขา้ใจเนือ้ความแหง่ค าทีเ่รากลา่วไว  ้

อยา่งยอ่โดยพสิดารไดด้แีลว้ บคุคลเมือ่ยดึมั่นรปูก็ถกูมารผกูมัดไว ้เมือ่ไมย่ดึมั่นก็ 

พน้จากมารผูม้บีาป เมือ่ยดึมั่นเวทนา ฯลฯ สญัญา ฯลฯ สงัขาร เมือ่ยดึมั่น 

วญิญาณก็ถกูมารผกูมัดไว ้เมือ่ไมย่ดึมั่นก็พน้จากมารผูม้บีาป 

  ภกิษุ เธอพงึทราบเนือ้ความแหง่ค าทีเ่รากลา่วไวอ้ยา่งยอ่โดยพสิดารอยา่งนี”้ 

  ครัง้นัน้ ภกิษุนัน้ชืน่ชมยนิดพีระภาษิตของพระผูม้พีระภาค ลกุจากอาสนะ 

ถวายอภวิาท กระท าประทักษิณแลว้จากไป ตอ่มา ภกิษุนัน้ก็หลกีออกไปอยูค่นเดยีว 

ไมป่ระมาท มคีวามเพยีร อทุศิกายและใจอยู ่ไมน่านนักไดท้ าใหแ้จง้ซึง่ประโยชน ์

ยอดเยีย่มอันเป็นทีส่ดุแหง่พรหมจรรยท์ีเ่หลา่กลุบตุรผูอ้อกจากเรอืน บวชเป็น 

บรรพชติโดยชอบตอ้งการดว้ยปัญญาอันยิง่เอง เขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุัน รูช้ดัวา่ “ชาต ิ

สิน้แลว้ อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้ ท ากจิทีค่วรท าเสร็จแลว้ ไมม่กีจิอืน่เพือ่ความเป็น 

อยา่งนีอ้กีตอ่ไป” 

  อนึง่ ภกิษุนัน้ไดเ้ป็นพระอรหันตอ์งคห์นึง่ในบรรดาพระอรหันตทั์ง้หลาย 

อปุาทยิมานสตูรที ่๑ จบ 

 

๒. มญัญมานสตูร 

วา่ดว้ยผูก้ าหนดหมายขนัธ ์

  [๖๔] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  ครัง้นัน้ ภกิษุรปูหนึง่ ฯลฯ น่ัง ณ ทีส่มควร ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาค 

ดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขอประทานวโรกาส ขอพระผูม้พีระภาคโปรดแสดง 

ธรรมแกข่า้พระองคโ์ดยยอ่ ฯลฯ มคีวามเพยีร อทุศิกายและใจอยูเ่ถดิ” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุ บคุคลเมือ่ก าหนดหมาย๑ ก็ถกูมารผกูมดัไว ้

เมือ่ไมก่ าหนดหมายก็พน้จากมารผูม้บีาป” 

  “ขา้แตพ่ระผูม้พีระภาค ขา้พระองคเ์ขา้ใจแลว้ ขา้แตพ่ระสคุต ขา้พระองค ์

เขา้ใจแลว้” 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ก าหนดหมาย ในทีน่ีห้มายถงึก าหนดหมายดว้ยตัณหา มานะ และทฏิฐ ิ(ส .ข.อ. ๒/๖๔/๓๐๘) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๑๐๔ } 



๑๐๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑.ขันธสงัยตุ] 

มัชฌมิปัณณาสก ์๒. อรหันตวรรค ๓. อภนัินทมานสตูร 

  “ภกิษุ ก็เธอเขา้ใจเนือ้ความแหง่ค าทีเ่รากลา่วไวอ้ยา่งยอ่โดยพสิดารไดอ้ยา่งไร” 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ บคุคลเมือ่ก าหนดหมายรปู ก็ถกูมารผกูมัดไว ้เมือ่ 

ไมก่ าหนดหมายก็พน้จากมารผูม้บีาป เมือ่ก าหนดหมายเวทนา ... สญัญา ... 

สงัขาร ... เมือ่ก าหนดหมายวญิญาณก็ถกูมารผดูมัดไว ้เมือ่ไมก่ าหนดหมายก็พน้ 

จากมารผูม้บีาป ... ขา้พระองคเ์ขา้ใจเนือ้ความแหง่พระภาษิตทีพ่ระผูม้พีระภาค 

ตรัสไวอ้ยา่งยอ่โดยพสิดารไดอ้ยา่งนี้” 

  “ดลีะ ดลีะ ภกิษุ ดแีท ้ภกิษุ เธอเขา้ใจเนือ้ความแหง่ค าทีเ่รากลา่วแลว้ 

อยา่งยอ่โดยพสิดารไดด้แีลว้ บคุคลเมือ่ก าหนดหมายรปู ก็ถกูมารผกูมดัไว ้เมือ่ 

ไมก่ าหนดหมายก็พน้จากมารผูม้บีาป เมือ่ก าหนดหมายเวทนา ... สญัญา ... 

สงัขาร ... เมือ่ก าหนดหมายวญิญาณก็ถกูมารผกูมัดไว ้เมือ่ไมก่ าหนดหมาย ก็ 

พน้จากมารผูม้บีาป 

  ภกิษุ เธอพงึทราบเนือ้ความแหง่ค าทีเ่รากลา่วไวอ้ยา่งยอ่โดยพสิดารอยา่งนี้” 

       ฯลฯ 

  อนึง่ ภกิษุนัน้ไดเ้ป็นพระอรหันตอ์งคห์นึง่ในบรรดาพระอรหันตทั์ง้หลาย 

มญัญมานสตูรที ่๒ จบ 

 

๓. อภนินัทมานสูตร 

วา่ดว้ยผูเ้พลดิเพลนิขนัธ ์

  [๖๕] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  ครัง้นัน้ ภกิษุรปูหนึง่ ฯลฯ น่ัง ณ ทีส่มควร ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาค 

ดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขอประทานวโรกาส ขอพระผูม้พีระภาคโปรด 

แสดงธรรมแกข่า้พระองคโ์ดยยอ่ ฯลฯ อทุศิกายและใจอยูเ่ถดิ” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุ บคุคลเมือ่เพลดิเพลนิ๑ ก็ถกูมารผกูมัดไว ้

เมือ่ไมเ่พลดิเพลนิก็พน้จากมารผูม้บีาป” 

 

เชงิอรรถ : 

๑ เพลดิเพลนิ ในทีน่ีห้มายถงึเพลดิเพลนิดว้ยตัณหา มานะ และทฏิฐ ิ(ส .ข.อ. ๒/๖๕/๓๐๘) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๑๐๕ } 



๑๐๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑.ขันธสงัยตุ] 

มัชฌมิปัณณาสก ์๒. อรหันตวรรค ๔. อนจิจสตูร 

  “ขา้แตพ่ระผูม้พีระภาค ขา้พระองคเ์ขา้ใจแลว้ ขา้แตพ่ระสคุต ขา้พระองค ์

เขา้ใจแลว้” 

  “ภกิษุ ก็เธอเขา้ใจเนือ้ความแหง่ค าทีเ่รากลา่วไวอ้ยา่งยอ่โดยพสิดารไดอ้ยา่งไร” 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ บคุคลเมือ่เพลดิเพลนิรปู ก็ถกูมารผกูมัดไว ้เมือ่ไม ่

เพลดิเพลนิก็พน้จากมารผูม้บีาป เมือ่เพลดิเพลนิเวทนา ... สญัญา ... สงัขาร ... 

เมือ่เพลดิเพลนิวญิญาณ ก็ถกูมารผกูมัดไว ้เมือ่ไมย่ดึมั่นก็พน้จากมารผูม้บีาป 

ขา้พระองคเ์ขา้ใจเนือ้ความแหง่พระภาษิตทีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสไวอ้ยา่งยอ่โดย 

พสิดารไดอ้ยา่งนี”้ 

  “ดลีะ ดลีะ ภกิษุ ดแีท ้ภกิษุ เธอเขา้ใจเนือ้ความแหง่ค าทีเ่รากลา่วแลว้ 

อยา่งยอ่โดยพสิดารไดด้แีลว้ บคุคลเมือ่เพลดิเพลนิรปู ก็ถกูมารผกูมดัไว ้เมือ่ไม่ 

เพลดิเพลนิก็พน้จากมารผูม้บีาป เมือ่เพลดิเพลนิเวทนา ... สญัญา ... สงัขาร ... 

เมือ่เพลดิเพลนิวญิญาณ ก็ถกูมารผกูมัดไว ้เมือ่ไมเ่พลดิเพลนิก็พน้จากมารผูม้บีาป 

  ภกิษุ เธอพงึทราบเนือ้ความแหง่ค าทีเ่รากลา่วไวอ้ยา่งยอ่โดยพสิดารอยา่งนี้” 

       ฯลฯ 

  อนึง่ ภกิษุนัน้ไดเ้ป็นพระอรหันตอ์งคห์นึง่ในบรรดาพระอรหันตทั์ง้หลาย 

อภนินัทมานสตูรที ่๓ จบ 

 

๔. อนจิจสูตร 

วา่ดว้ยสิง่ทีไ่มเ่ทีย่ง 

  [๖๖] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  ครัง้นัน้ ภกิษุรปูหนึง่ ฯลฯ น่ัง ณ ทีส่มควร ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาค 

ดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขอประทานวโรกาส ขอพระผูม้พีระภาคโปรด 

แสดงธรรมแกข่า้พระองคโ์ดยยอ่ ฯลฯ มคีวามเพยีร อทุศิกายและใจอยูเ่ถดิ” 

  “ภกิษุ สิง่ใดไมเ่ทีย่ง เธอพงึละความพอใจ๑ ในสิง่นัน้” 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ความพอใจ ในทีน่ีห้มายถงึความพอใจดว้ยอ านาจตัณหา (ส .ข.อ. ๒/๖๕/๓๐๘) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๑๐๖ } 



๑๐๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑.ขันธสงัยตุ] 

มัชฌมิปัณณาสก ์๒. อรหันตวรรค ๕. ทกุขสตูร 

  “ขา้แตพ่ระผูม้พีระภาค ขา้พระองคเ์ขา้ใจแลว้ ขา้แตพ่ระสคุต ขา้พระองค ์

เขา้ใจแลว้” 

  “ภกิษุ ก็เธอเขา้ใจเนือ้ความแหง่ค าทีเ่รากลา่วไวอ้ยา่งยอ่โดยพสิดารไดอ้ยา่งไร” 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ รปูไมเ่ทีย่ง ขา้พระองคพ์งึละความพอใจในรปูนัน้ 

เวทนา ... สญัญา ...สงัขาร ... วญิญาณไมเ่ทีย่ง ขา้พระองคพ์งึละความพอใจ 

ในวญิญาณนัน้ ขา้พระองคเ์ขา้ใจเนือ้ความแหง่พระภาษิตทีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสไว ้

อยา่งยอ่โดยพสิดารไดอ้ยา่งนี้” 

  “ดลีะ ดลีะ ภกิษุ ดแีท ้ภกิษุ เธอเขา้ใจเนื้อความแหง่ค าทีเ่รากลา่วไว ้

อยา่งยอ่โดยพสิดารไดด้แีลว้ รปูไมเ่ทีย่ง เธอพงึละความพอใจในรปูนัน้ เวทนา ... 

สญัญา ... สงัขาร ... วญิญาณไมเ่ทีย่ง เธอพงึละความพอใจในวญิญาณนัน้ 

  ภกิษุ เธอพงึทราบเนือ้ความแหง่ค าทีเ่รากลา่วไวอ้ยา่งยอ่โดยพสิดารอยา่งนี้” 

      ฯลฯ 

  อนึง่ ภกิษุนัน้ไดเ้ป็นพระอรหันตอ์งคห์นึง่ในบรรดาพระอรหันตทั์ง้หลาย 

อนจิจสตูรที ่๔ จบ 

 

๕. ทกุขสตูร 

วา่ดว้ยสิง่ทีเ่ป็นทกุข ์

  [๖๗] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  ครัง้นัน้ ภกิษุรปูหนึง่ ฯลฯ น่ัง ณ ทีส่มควร ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาค 

ดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขอประทานวโรกาส ขอพระผูม้พีระภาคโปรด 

แสดงธรรมแกข่า้พระองคโ์ดยยอ่ ฯลฯ มคีวามเพยีร อทุศิกายและใจอยูเ่ถดิ” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุ สิง่ใดเป็นทกุข ์เธอพงึละความพอใจในสิง่นัน้” 

  “ขา้แตพ่ระผูม้พีระภาค ขา้พระองคเ์ขา้ใจแลว้ ขา้แตพ่ระสคุต ขา้พระองค ์

เขา้ใจแลว้” 

  “ภกิษุ ก็เธอเขา้ใจเนือ้ความแหง่ค าทีเ่รากลา่วไวอ้ยา่งยอ่โดยพสิดารไดอ้ยา่งไร” 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๑๐๗ } 



๑๐๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑.ขันธสงัยตุ] 

มัชฌมิปัณณาสก ์๒. อรหันตวรรค ๖. อนัตตสตูร 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ รปูเป็นทกุข ์ขา้พระองคพ์งึละความพอใจในรปูนัน้ 

เวทนา ... สญัญา ... สงัขาร ... วญิญาณเป็นทกุข ์ขา้พระองคพ์งึละความพอใจ 

ในวญิญาณนัน้ ขา้พระองคเ์ขา้ใจเนือ้ความแหง่พระภาษิตทีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสไว ้

อยา่งยอ่โดยพสิดารไดอ้ยา่งนี”้ 

  “ดลีะ ดลีะ ภกิษุ ดแีท ้ภกิษุ เธอเขา้ใจเนือ้ความแหง่ค าทีเ่รากลา่วไว  ้

อยา่งยอ่โดยพสิดารไดด้แีลว้ รปูเป็นทกุข ์เธอพงึละความพอใจในรปูนัน้ เวทนา ... 

สญัญา ... สงัขาร ... วญิญาณเป็นทกุข ์เธอพงึละความพอใจในวญิญาณนัน้ 

  ภกิษุ เธอพงึทราบเนือ้ความแหง่ค าทีเ่รากลา่วไวอ้ยา่งยอ่โดยพสิดารอยา่งนี้” 

       ฯลฯ 

  อนึง่ ภกิษุนัน้ไดเ้ป็นพระอรหันตอ์งคห์นึง่ในบรรดาพระอรหันตทั์ง้หลาย 

ทกุขสตูรที ่๕ จบ 

 

๖. อนตัตสตูร 

วา่ดว้ยสิง่ทีเ่ป็นอนตัตา 

  [๖๘] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  ครัง้นัน้ ภกิษุรปูหนึง่ ฯลฯ น่ัง ณ ทีส่มควร ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาค 

ดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขอประทานวโรกาส ขอพระผูม้พีระภาคโปรด 

แสดงธรรมแกข่า้พระองคโ์ดยยอ่ ฯลฯ มคีวามเพยีร อทุศิกายและใจอยูเ่ถดิ” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุ สิง่ใดเป็นอนัตตา เธอพงึละความพอใจใน 

สิง่นัน้” 

  “ขา้แตพ่ระผูม้พีระภาค ขา้พระองคเ์ขา้ใจแลว้ ขา้แตพ่ระสคุต ขา้พระองค ์

เขา้ใจแลว้” 

  “ภกิษุ ก็เธอเขา้ใจเนือ้ความแหง่ค าทีเ่รากลา่วไวอ้ยา่งยอ่โดยพสิดารไดอ้ยา่งไร” 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ รปูเป็นอนัตตา ขา้พระองคพ์งึละความพอใจในรปูนัน้ 

เวทนา ... สญัญา ... สงัขาร ... วญิญาณเป็นอนัตตา ขา้พระองคพ์งึละความ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๑๐๘ } 



๑๐๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑.ขันธสงัยตุ] 

มัชฌมิปัณณาสก ์๒. อรหันตวรรค ๗. อนัตตนยิสตูร 

พอใจในวญิญาณนัน้ ขา้พระองคเ์ขา้ใจเนือ้ความแหง่พระภาษิตทีพ่ระผูม้พีระภาค 

ตรัสไวอ้ยา่งยอ่โดยพสิดารไดอ้ยา่งนี้” 

  “ดลีะ ดลีะ ภกิษุ ดแีท ้ภกิษุ เธอเขา้ใจเนือ้ความแหง่ค าทีเ่รากลา่วไว  ้

อยา่งยอ่โดยพสิดารไดด้แีลว้ รปูเป็นอนัตตา เธอพงึละความพอใจในรปูนัน้ เวทนา ... 

สญัญา ... สงัขาร ... วญิญาณเป็นอนัตตา เธอพงึละความพอใจในวญิญาณนัน้ 

  ภกิษุ เธอพงึทราบเนือ้ความแหง่ค าทีเ่รากลา่วไวอ้ยา่งยอ่โดยพสิดารอยา่งนี้” 

       ฯลฯ 

  อนึง่ ภกิษุนัน้ไดเ้ป็นพระอรหันตอ์งคห์นึง่ในบรรดาพระอรหันตทั์ง้หลาย 

อนตัตสตูรที ่๖ จบ 

 

๗. อนตัตนยิสตูร 

วา่ดว้ยสิง่ทีไ่มเ่นือ่งดว้ยอตัตา 

  [๖๙] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  ครัง้นัน้ ภกิษุรปูหนึง่ ฯลฯ น่ัง ณ ทีส่มควร ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาค 

ดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขอประทานวโรกาส ขอพระผูม้พีระภาคโปรด 

แสดงธรรมแกข่า้พระองคโ์ดยยอ่ ฯลฯ มคีวามเพยีร อทุศิกายและใจอยูเ่ถดิ” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุ สิง่ใดไมเ่นือ่งดว้ยอัตตา เธอพงึละความ 

พอใจในสิง่นัน้” 

  “ขา้แตพ่ระผูม้พีระภาค ขา้พระองคเ์ขา้ใจแลว้ ขา้แตพ่ระสคุต ขา้พระองค ์

เขา้ใจแลว้” 

  “ภกิษุ ก็เธอเขา้ใจเนือ้ความแหง่ค าทีเ่รากลา่วไวอ้ยา่งยอ่โดยพสิดารไดอ้ยา่งไร” 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ รปูไมใ่ชส่ ิง่ทีเ่นือ่งดว้ยอัตตา ขา้พระองคพ์งึละความ 

พอใจในรปูนัน้ เวทนา ... สญัญา ... สงัขาร ... วญิญาณไมใ่ชส่ ิง่ทีเ่นือ่งดว้ยอัตตา 

ขา้พระองคพ์งึละความพอใจในวญิญาณนัน้ ขา้พระองคเ์ขา้ใจเนือ้ความแหง่พระ 

ภาษิตทีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสไวอ้ยา่งยอ่โดยพสิดารไดอ้ยา่งนี้” 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๑๐๙ } 



๑๑๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑.ขันธสงัยตุ] 

มัชฌมิปัณณาสก ์๒. อรหันตวรรค ๘. รชนยีสณัฐติสตูร 

  “ดลีะ ดลีะ ภกิษุ ดแีท ้ภกิษุ เธอเขา้ใจเนือ้ความแหง่ค าทีเ่รากลา่วไว  ้

อยา่งยอ่โดยพสิดารไดด้แีลว้ รปูไมใ่ชส่ ิง่ทีเ่นือ่งดว้ยอัตตา เธอพงึละความพอใจ 

ในรปูนัน้ เวทนา ... สญัญา ... สงัขาร ... วญิญาณไมใ่ชส่ ิง่ทีเ่นือ่งดว้ยอัตตา 

เธอพงึละความพอใจในวญิญาณนัน้ 

  ภกิษุ เธอพงึทราบเนือ้ความแหง่ค าทีเ่รากลา่วไวอ้ยา่งยอ่โดยพสิดารอยา่งนี้” 

      ฯลฯ 

  อนึง่ ภกิษุนัน้ไดเ้ป็นพระอรหันตอ์งคห์นึง่ในบรรดาพระอรหันตทั์ง้หลาย 

อนตัตนยิสตูรที ่๗ จบ 

 

๘. รชนยีสณัฐติสูตร 

วา่ดว้ยสิง่ทีจ่งูใจใหก้ าหนดั 

  [๗๐] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  ครัง้นัน้ ภกิษุรปูหนึง่ ฯลฯ น่ัง ณ ทีส่มควร ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาค 

ดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขอประทานวโรกาส ขอพระผูม้พีระภาคโปรด 

แสดงธรรมแกข่า้พระองคโ์ดยยอ่ ฯลฯ มคีวามเพยีร อทุศิกายและใจอยูเ่ถดิ” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุ สิง่ใดจงูใจใหก้ าหนัด เธอพงึละความพอใจ 

ในสิง่นัน้” 

  “ขา้แตพ่ระผูม้พีระภาค ขา้พระองคเ์ขา้ใจแลว้ ขา้แตพ่ระสคุต ขา้พระองค ์

เขา้ใจแลว้” 

  “ภกิษุ ก็เธอเขา้ใจเนือ้ความแหง่ค าทีเ่รากลา่วไวอ้ยา่งยอ่โดยพสิดารไดอ้ยา่งไร” 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ รปูเป็นสิง่จงูใจใหก้ าหนัด ขา้พระองคพ์งึละความ 

พอใจในรปูนัน้ เวทนา ... สญัญา ... สงัขาร ... วญิญาณเป็นสิง่จงูใจใหก้ าหนัด 

ขา้พระองคพ์งึละความพอใจในวญิญาณนัน้ ขา้พระองคเ์ขา้ใจเนือ้ความแหง่พระ 

ภาษิตทีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสไวอ้ยา่งยอ่โดยพสิดารไดอ้ยา่งนี้” 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๑๑๐ } 



๑๑๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑.ขันธสงัยตุ] 

มัชฌมิปัณณาสก ์๒. อรหันตวรรค ๙. ราธสตูร 

  “ดลีะ ดลีะ ภกิษุ ดแีท ้ภกิษุ เธอเขา้ใจเนือ้ความแหง่ค าทีเ่รากลา่วไว  ้

อยา่งยอ่โดยพสิดารไดด้แีลว้ รปูเป็นสิง่จงูใจใหก้ าหนัด เธอพงึละความพอใจในรปูนัน้ 

เวทนา ... สญัญา ... สงัขาร ... วญิญาณเป็นสิง่จงูใจใหก้ าหนัด เธอพงึละ 

ความพอใจในวญิญาณนัน้ 

  ภกิษุ เธอพงึทราบเนือ้ความแหง่ค าทีเ่รากลา่วไวอ้ยา่งยอ่โดยพสิดารอยา่งนี้” 

       ฯลฯ 

  อนึง่ ภกิษุนัน้ไดเ้ป็นพระอรหันตอ์งคห์นึง่ในบรรดาพระอรหันตทั์ง้หลาย 

รชนยีสณัฐติสตูรที ่๘ จบ 

 

๙. ราธสตูร 

วา่ดว้ยพระราธะ 

  [๗๑] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  ครัง้นัน้ ทา่นพระราธะ เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ไดท้ลูถาม 

พระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ เมือ่บคุคลรู ้เห็นอยา่งไรจงึจะไมม่ ี

อหังการ๑ มมังการ๒ และมานานุสยัในกายทีม่วีญิญาณนี ้และในนมิติทัง้ปวงใน 

ภายนอก” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “ราธะ รปูอยา่งใดอยา่งหนึง่ ทัง้ทีเ่ป็นอดตี 

อนาคต และปัจจบุัน ภายในหรอืภายนอก หยาบหรอืละเอยีด เลวหรอืประณีต 

ไกลหรอืใกลก็้ตาม รปูทัง้หมดนัน้อรยิสาวกพจิารณาเห็นดว้ยปัญญาอันชอบตาม 

ความเป็นจรงิอยา่งนีว้า่ ‘น่ันไมใ่ชข่องเรา เราไมเ่ป็นน่ัน น่ันไมใ่ชอ่ัตตาของเรา’ 

  เวทนาอยา่งใดอยา่งหนึง่ ... 

  สญัญาอยา่งใดอยา่งหนึง่ ... 

  สงัขารเหลา่ใดเหลา่หนึง่ ... 

 

เชงิอรรถ : 

๑ อหงัการ หมายถงึทฏิฐ ิ(องฺ.ตกิ.อ. ๒/๓๒/๑๓๓) 

๒ มมงัการ หมายถงึตัณหา (องฺ.ตกิ.อ. ๒/๓๒/๑๓๓) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๑๑๑ } 



๑๑๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑.ขันธสงัยตุ] 

มัชฌมิปัณณาสก ์๒. อรหันตวรรค ๑๐. สรุาธสตูร 

  วญิญาณอยา่งใดอยา่งหนึง่ ทัง้ทีเ่ป็นอดตี อนาคต และปัจจบุัน ฯลฯ ไกล 

หรอืใกลก็้ตาม วญิญาณทัง้หมดนัน้อรยิสาวกพจิารณาเห็นดว้ยปัญญาอันชอบตาม 

ความเป็นจรงิอยา่งนีว้า่ ‘น่ันไมใ่ชข่องเรา เราไมเ่ป็นน่ัน น่ันไมใ่ชอ่ัตตาของเรา’ 

  ราธะ เมือ่บคุคลรู ้เห็นอยา่งนีจ้งึจะไมม่อีหังการ มมังการ และมานานุสยั 

ในกายทีม่วีญิญาณนี ้และในนมิติทัง้ปวงในภายนอก” 

       ฯลฯ 

  อนึง่ ทา่นพระราธะไดเ้ป็นพระอรหันตอ์งคห์นึง่ในบรรดาพระอรหันตทั์ง้หลาย 

ราธสตูรที ่๙ จบ 

 

๑๐. สรุาธสตูร 

วา่ดว้ยพระสรุาธะ 

  [๗๒] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  ครัง้นัน้ ทา่นพระสรุาธะ ไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระองค ์

ผูเ้จรญิ เมือ่บคุคลรู ้เห็นอยา่งไร ใจจงึจะปราศจากอหังการ มมังการ และมานานุสยั 

ในกายทีม่วีญิญาณนี ้และในนมิติทัง้ปวงในภายนอก กา้วลว่งมานะดว้ยด ีสงบระงับ 

หลดุพน้ดแีลว้” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “สรุาธะ รปูอยา่งใดอยา่งหนึง่ ทัง้ทีเ่ป็นอดตี 

อนาคต และปัจจบุัน ฯลฯ ไกลหรอืใกลก็้ตาม รปูทัง้หมดนัน้อรยิสาวกพจิารณา 

เห็นดว้ยปัญญาอันชอบตามความเป็นจรงิอยา่งนีว้า่ ‘น่ันไมใ่ชข่องเรา เราไมเ่ป็นน่ัน 

น่ันไมใ่ชอ่ัตตาของเรา’ เป็นผูห้ลดุพน้เพราะไมถ่อืมัน่ 

  เวทนาอยา่งใดอยา่งหนึง่ ... 

  สญัญาอยา่งใดอยา่งหนึง่ ... 

  สงัขารเหลา่ใดเหลา่หนึง่ ... 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๑๑๒ } 



๑๑๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑.ขันธสงัยตุ] 

มัชฌมิปัณณาสก ์๒. อรหันตวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

  วญิญาณอยา่งใดอยา่งหนึง่ ทัง้ทีเ่ป็นอดตี อนาคต และปัจจบุัน ฯลฯ ไกล 

หรอืใกลก็้ตาม วญิญาณทัง้หมดนัน้อรยิสาวกพจิารณาเห็นดว้ยปัญญาอันชอบตาม 

ความเป็นจรงิอยา่งนีว้า่ ‘น่ันไมใ่ชข่องเรา เราไมเ่ป็นน่ัน น่ันไมใ่ชอ่ัตตาของเรา’ 

เป็นผูห้ลดุพน้เพราะไมถ่อืมั่น 

  สรุาธะ เมือ่บคุคลรู ้เห็นอยา่งนี ้ใจจงึจะปราศจากอหังการ มมังการ และ 

มานานุสยัในกายทีม่วีญิญาณนี ้และในนมิติทัง้ปวงในภายนอก กา้วลว่งมานะดว้ยด ี

สงบระงับ หลดุพน้ดแีลว้” 

      ฯลฯ 

  อนึง่ ทา่นพระสรุาธะไดเ้ป็นพระอรหันตอ์งคห์นึง่ในบรรดาพระอรหันตทั์ง้หลาย 

สรุาธสตูรที ่๑๐ จบ 

อรหนัตวรรคที ่๒ จบ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

    ๑. อปุาทยิมานสตูร    ๒. มัญญมานสตูร 

    ๓. อภนัินทมานสตูร    ๔. อนจิจสตูร 

    ๕. ทกุขสตูร     ๖. อนัตตสตูร 

    ๗. อนัตตนยิสตูร    ๘. รชนยีสณัฐติสตูร 

    ๙. ราธสตูร     ๑๐. สรุาธสตูร 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๑๑๓ } 



๑๑๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑.ขันธสงัยตุ] 

มัชฌมิปัณณาสก ์๓. ขชัชนยีวรรค ๒. สมทุยสตูร 

 

๓. ขชัชนยีวรรค 

หมวดวา่ดว้ยผูถ้กูเค ีย้วกนิ 

๑. อสัสาทสตูร 

วา่ดว้ยคณุของขนัธ ์

  [๗๓] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย ปถุชุนผูไ้มไ่ดส้ดับ ไมรู่ช้ดัคณุ โทษ 

และเครือ่งสลัดออกจากรปูตามความเป็นจรงิ ... เวทนา ... สญัญา ... สงัขาร ... 

ไมรู่ช้ดัคณุ โทษ และเครือ่งสลัดออกจากวญิญาณตามความเป็นจรงิ 

  ภกิษุทัง้หลาย สว่นอรยิสาวกผูไ้ดส้ดับ รูช้ดัคณุ โทษ และเครือ่งสลัดออก 

จากรปู ... เวทนา ... สญัญา ... สงัขาร ... รูช้ดัคณุ โทษ และเครือ่งสลัด 

ออกจากวญิญาณตามความเป็นจรงิ” 

อสัสาทสตูรที ่๑ จบ 

 

๒. สมทุยสูตร 

วา่ดว้ยความเกดิข ึน้แหง่ขนัธ ์

  [๗๔] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย ปถุชุนผูไ้มไ่ดส้ดับ ไมรู่ช้ดัความเกดิขึน้ 

ความดับ คณุ โทษ และเครือ่งสลดัออกจากรปูตามความเป็นจรงิ ... เวทนา ... 

สญัญา ... สงัขาร ... ไมรู่ช้ดัความเกดิขึน้ ความดับ คณุ โทษ และเครือ่ง 

สลัดออกจากวญิญาณตามความเป็นจรงิ 

  ภกิษุทัง้หลาย สว่นอรยิสาวกผูไ้ดส้ดับ รูช้ดัความเกดิขึน้ ความดับ คณุ โทษ 

และเครือ่งสลัดออกจากรปู ... เวทนา ... สญัญา ... สงัขาร ... รูช้ดัความเกดิขึน้ 

ความดับ คณุ โทษ และเครือ่งสลดัออกจากวญิญาณตามความเป็นจรงิ” 

สมทุยสตูรที ่๒ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๑๑๔ } 



๑๑๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑.ขันธสงัยตุ] 

มัชฌมิปัณณาสก ์๓. ขชัชนยีวรรค ๔. อรหันตสตูร 

 

๓. ทตุยิสมทุยสูตร 

วา่ดว้ยความเกดิข ึน้แหง่ขนัธ ์สตูรที ่๒ 

  [๗๕] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย อรยิสาวกผูไ้ดส้ดับ รูช้ดัความเกดิขึน้ 

ความดับ คณุ โทษ และเครือ่งสลัดออกจากรปูตามความเป็นจรงิ ... เวทนา ... 

สญัญา ... สงัขาร ... รูช้ดัความเกดิขึน้ ความดับ คณุ โทษ และเครือ่งสลัด 

ออกจากวญิญาณตามความเป็นจรงิ” 

ทตุยิสมทุยสตูรที ่๓ จบ 

 

๔. อรหนัตสตูร 

วา่ดว้ยพระอรหนัต ์

  [๗๖] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย รปูไมเ่ทีย่ง ส ิง่ใดไมเ่ทีย่ง ส ิง่นัน้ 

เป็นทกุข ์ส ิง่ใดเป็นทกุข ์ส ิง่นัน้เป็นอนัตตา สิง่ใดเป็นอนัตตา สิง่นัน้เธอทัง้หลาย 

พงึเห็นดว้ยปัญญาอันชอบตามความเป็นจรงิอยา่งนีว้า่ ‘น่ันไมใ่ชข่องเรา เราไมเ่ป็น 

น่ัน น่ันไมใ่ชอ่ัตตาของเรา’ 

  เวทนา ... 

  สญัญา ... 

  สงัขาร ... 

  วญิญาณไมเ่ทีย่ง ส ิง่ใดไมเ่ทีย่ง ส ิง่นัน้เป็นทกุข ์ส ิง่ใดเป็นทกุข ์ส ิง่นัน้เป็น 

อนัตตา สิง่ใดเป็นอนัตตา สิง่นัน้เธอทัง้หลายพงึเห็นดว้ยปัญญาอันชอบตามความ 

เป็นจรงิอยา่งนีว้า่ ‘น่ันไมใ่ชข่องเรา เราไมเ่ป็นน่ัน น่ันไมใ่ชอ่ัตตาของเรา’ 

  ภกิษุทัง้หลาย อรยิสาวกผูไ้ดส้ดับเห็นอยูอ่ยา่งนี ้ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นรปู ... 

แมใ้นเวทนา ... แมใ้นสญัญา ... แมใ้นสงัขาร ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นวญิญาณ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๑๑๕ } 



๑๑๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑.ขันธสงัยตุ] 

มัชฌมิปัณณาสก ์๓. ขชัชนยีวรรค ๔. อรหันตสตูร 

เมือ่เบือ่หน่ายยอ่มคลายก าหนัด เพราะคลายก าหนัดจติยอ่มหลดุพน้ เมือ่จติหลดุ 

พน้แลว้ ก็รูว้า่ ‘หลดุพน้แลว้’ รูช้ดัวา่ ‘ชาตสิ ิน้แลว้ อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้ 

ท ากจิทีค่วรท าเสร็จแลว้ ไมม่กีจิอืน่เพือ่ความเป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป’ 

  ภกิษุทัง้หลาย พระอรหันตทั์ง้หลายเป็นผูเ้ลศิ ประเสรฐิทีส่ดุในโลกกวา่สตัว ์

ในสตัตาวาสและภวคัคภพ” 

  พระผูม้พีระภาคผูส้คุตศาสดาไดต้รัสเวยยากรณภาษิตนีแ้ลว้ จงึไดต้รัสคาถา- 

ประพันธต์อ่ไปอกีวา่ 

    “พระอรหันตทั์ง้หลายมคีวามสขุ๑หนอ 

   เพราะทา่นไมม่ตีัณหา ตัดอัสมมิานะไดเ้ด็ดขาด 

   ท าลายขา่ยคอืโมหะไดแ้ลว้ 

    พระอรหันตเ์หลา่นัน้ถงึความไมห่วัน่ไหว๒ 

   มจีติไมขุ่น่มัว ไมแ่ปดเป้ือนในโลก 

   เป็นผูป้ระเสรฐิ ไมม่อีาสวะ เป็นสตับรุษุ 

   เป็นพทุธบตุร พทุธโอรส ก าหนดรูข้นัธ ์๕ 

   มสีทัธรรม ๗ ประการเป็นโคจร๓ ควรสรรเสรญิ 

    ทา่นเป็นวรีบรุษุผูย้ ิง่ใหญ่ 

   สมบรูณ์ดว้ยรัตนะ ๗ ประการ๔ 

   ส าเหนยีกแลว้ในไตรสกิขา 

 

เชงิอรรถ : 

๑ มคีวามสขุ หมายถงึมคีวามสขุดว้ยสขุในฌาน มรรค และผล (ส .ข.อ. ๒/๗๖/๓๐๙) 

๒ ความไมห่ว ัน่ไหว หมายถงึพระอรหัตตผลซึง่เป็นเหตลุะตัณหาคอืความหว่ันไหวไดเ้ด็ดขาด (ส .ข.อ. 

    ๒/๗๖/๓๐๙) 

๓ มสีทัธรรม ๗ ประการเป็นโคจร หมายถงึมสีัทธรรม ๗ ประการเป็นอารมณ์ สัทธรรม ๗ ประการนัน้ 

    ไดแ้ก ่(๑) สัทธา ความเชือ่ (๒) หริ ิความละอาย (๓) โอตตัปปะ ความเกรงกลัวบาป (๔) พาหสุัจจะ 

    ความเป็นผูม้สีตุะมาก (๕) อารทัธวริยิตา ความปรารภความเพยีร (๖) อปัุฏฐติัสสตติา ความมสีตมิั่นคง 

    (๗) ปัญญา ความรอบรู ้(ส .ข.อ. ๒/๗๖/๓๐๙) 

๔ รตันะ ๗ ประการ หมายถงึโพชฌงค ์๗ ประการ คอื (๑) สต ิความระลกึได ้(๒) ธัมมวจิยะ 

    ความเฟ้นธรรม (๓) วริยิะ ความเพยีร (๔) ปีต ิความอิม่ใจ (๕) ปัสสัทธ ิความสงบกายสงบใจ 

    (๖) สมาธ ิความมจีติตัง้มั่น (๗) อเุบกขา ความมใีจเป็นกลาง (ส .ข.อ. ๒/๗๖/๓๑๐) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๑๑๖ } 



๑๑๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑.ขันธสงัยตุ] 

มัชฌมิปัณณาสก ์๓. ขชัชนยีวรรค ๕. ทตุยิอรหันตสตูร 

   ละความกลัวและความสะดุง้กลัวไดเ้ด็ดขาดแลว้ 

   ยอ่มเทีย่วไปโดยล าดับ 

    ทา่นมหานาคผูส้มบรูณ์ดว้ยองค ์๑๐ 

   มจีติตัง้มั่น๑ ประเสรฐิทีส่ดุในโลก 

   เพราะทา่นเหลา่นัน้ไมม่ตีัณหา มอีเสขญาณ๒ เกดิขึน้แลว้ 

   มรีา่งกายนีเ้ป็นรา่งสดุทา้ย 

   ไมต่อ้งอาศัยผูอ้ ืน่ในคณุทีเ่ป็นแกน่สารแหง่พรหมจรรย ์

    ทา่นเหลา่นัน้ไมห่วั่นไหวในสว่นทัง้หลาย๓ 

   พน้จากภพใหมถ่งึทันตภมูิ๔ ชนะเด็ดขาดแลว้ในโลก 

     ทา่นเหลา่นัน้ไมม่คีวามเพลดิเพลนิอยู ่

   ในสว่นเบือ้งบน ทา่มกลาง และเบือ้งลา่ง 

   เป็นพทุธะผูย้อดเยีย่มในโลก ยอ่มบันลอืสหีนาท” 

อรหนัตสตูรที ่๔ จบ 

 

๕. ทตุยิอรหนัตสูตร 

วา่ดว้ยพระอรหนัต ์สตูรที ่๒ 

  [๗๗] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย รปูไมเ่ทีย่ง ส ิง่ใดไมเ่ทีย่ง ส ิง่นัน้ 

เป็นทกุข ์ส ิง่ใดเป็นทกุข ์ส ิง่นัน้เป็นอนัตตา สิง่ใดเป็นอนัตตา สิง่นัน้เธอทัง้หลาย 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ มจีติต ัง้ม ัน่ หมายถงึตัง้มั่นดว้ยอปุจารสมาธแิละอัปปนาสมาธ ิ(ส .ข.อ. ๒/๗๖/๓๑๐) 

๒ อเสขญาณ หมายถงึอรหัตตผลญาณ (ส .ข.อ. ๒/๗๖/๓๑๐) 

๓ สว่นท ัง้หลาย ในทีน่ีห้มายถงึสว่นแหง่มานะ ๓ อย่าง (ส .ข.อ. ๒/๗๖/๓๑๐) 

๔ ทนัตภมู ิหมายถงึภมูขิองทา่นผูไ้ดรั้บการฝึกตนแลว้ ไดแ้ก่ พระอรหัต (ส .ข.อ. ๒/๗๖/๓๑๐) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๑๑๗ } 



๑๑๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑.ขันธสงัยตุ] 

มัชฌมิปัณณาสก ์๓. ขชัชนยีวรรค ๖. สหีสตูร 

  พงึเห็นดว้ยปัญญาอันชอบตามความเป็นจรงิอยา่งนีว้า่ ‘น่ันไมใ่ชข่องเรา เราไม ่

เป็นน่ัน น่ันไมใ่ชอ่ัตตาของเรา’ ฯลฯ 

  ภกิษุทัง้หลาย อรยิสาวกผูไ้ดส้ดับเห็นอยูอ่ยา่งนี ้ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นรปู ... 

แมใ้นเวทนา ... แมใ้นสญัญา ... แมใ้นสงัขาร ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นวญิญาณ 

เมือ่เบือ่หน่ายยอ่มคลายก าหนัด เพราะคลายก าหนัดจติยอ่มหลดุพน้ เมือ่จติ 

หลดุพน้แลว้ ก็รูว้า่ ‘หลดุพน้แลว้’ รูช้ดัวา่ ‘ชาตสิ ิน้แลว้ อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้ 

ท ากจิทีค่วรท าเสร็จแลว้ ไมม่กีจิอืน่เพือ่ความเป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป’ 

  ภกิษุทัง้หลาย พระอรหันตทั์ง้หลายเป็นผูเ้ลศิ ประเสรฐิทีส่ดุในโลกกวา่สตัว ์

ในสตัตาวาสและภวคัคภพ” 

ทตุยิอรหนัตสตูรที ่๕ จบ 

 

๖. สหีสตูร 

วา่ดว้ยอปุมาดว้ยพญาราชสหี ์

  [๗๘] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย เวลาเย็น พญาราชสหีอ์อกจากที ่

อาศัยบดิกายช าเลอืงดรูอบ ๆ ทัง้ ๔ ทศิ บันลอืสหีนาท ๓ ครัง้ แลว้หลกีไปหา 

เหยือ่ โดยมากพวกสตัวด์รัิจฉานทกุหมูเ่หลา่ไดย้นิเสยีงพญาราชสหีบ์ันลอืสหีนาท 

ยอ่มถงึความกลัว หวาดหวัน่ และสะดุง้ สตัวพ์วกทีอ่าศัยอยูใ่นโพรงก็หลบเขา้ 

โพรง พวกทีอ่าศัยอยูใ่นน ้าก็ด าลงในน ้า พวกทีอ่าศัยอยูใ่นป่าก็หนเีขา้ป่า พวก 

สตัวปี์กก็บนิขึน้สูอ่ากาศ แมพ้ญาชา้งของพระมหากษัตรยิ ์ซึง่ผกูไวด้ว้ยเชอืกอยา่ง 

มั่นคงในหมูบ่า้น ต าบล และเมอืงหลวง ก็ตดัท าลายเครือ่งผกูเหลา่นัน้จนขาด 

ตกใจกลัว ถา่ยมตูรคถู หนไีปทางใดทางหนึง่ 

  ภกิษุทัง้หลาย พญาราชสหีม์ฤีทธิม์ากอยา่งนี ้มศีักดิม์ากอยา่งนี ้มอีานุภาพ 

มากอยา่งนี ้

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๑๑๘ } 



๑๑๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑.ขันธสงัยตุ] 

มัชฌมิปัณณาสก ์๓. ขชัชนยีวรรค ๖. สหีสตูร 

  ภกิษุทัง้หลาย เมือ่ใด ตถาคต๑ อบุัตขิ ึน้ในโลกเป็นพระอรหันต ์ตรัสรูด้ว้ย 

ตนเองโดยชอบ เพยีบพรอ้มดว้ยวชิชาและจรณะ ไปด ีรูแ้จง้โลก เป็นสารถฝึีกผูท้ี ่

ควรฝึกไดอ้ยา่งยอดเยีย่ม เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย เป็นพระพทุธเจา้ 

เป็นพระผูม้พีระภาค๒ แสดงธรรมวา่ ‘รปูเป็นอยา่งนี้ ความเกดิขึน้แหง่รปูเป็น 

อยา่งนี ้ความดับแหง่รปูเป็นอยา่งนี ้เวทนาเป็นอยา่งนี ้... สญัญาเป็นอยา่งนี ้... 

สงัขารเป็นอยา่งนี้ ... วญิญาณเป็นอยา่งนี ้ความเกดิขึน้แหง่วญิญาณเป็นอยา่งนี้ 

ความดับแหง่วญิญาณเป็นอยา่งนี้’ 

  เมือ่นัน้ แมเ้ทพทัง้หลายทีม่อีายยุนื มวีรรณะงดงาม มคีวามสขุมาก สถติอยู ่

ในวมิานสงูเป็นเวลานาน ไดส้ดับธรรมเทศนาของตถาคตแลว้ โดยมากตา่ง 

ก็ถงึความกลัว หวาดหวัน่ และสะดุง้วา่ ‘ทา่นผูเ้จรญิทัง้หลาย ไดย้นิวา่ พวกเรา 

เป็นผูไ้มเ่ทีย่ง แตไ่ดส้ าคัญตนวา่ ‘เทีย่ง’ เป็นผูไ้มย่ั่งยนื แตไ่ดส้ าคัญตนวา่ ‘ยั่งยนื’ 

เป็นผูไ้มค่งที ่แตไ่ดส้ าคญัตนวา่ ‘คงที’่ ทา่นผูเ้จรญิทัง้หลาย ไดย้นิวา่ ถงึพวก 

เราก็ไมเ่ทีย่ง ไมย่ั่งยนื ไมค่งที ่เกีย่วเนือ่งอยูใ่นสกักายะ๓ 

  ภกิษุทัง้หลาย ตถาคตก็อยา่งนัน้เหมอืนกัน มฤีทธิม์ากอยา่งนี ้มศีักดิม์าก 

อยา่งนี ้มอีานุภาพมากอยา่งนีก้วา่โลกพรอ้มทัง้เทวโลก” 

  พระผูม้พีระภาคผูส้คุตศาสดาไดต้รัสเวยยากรณภาษิตนีแ้ลว้ จงึไดต้รัสคาถา- 

ประพันธต์อ่ไปอกีวา่ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ตถาคต ค านีท้า่นกลา่วอธบิายไวโ้ดยเหตุ ๘ อย่าง คอื (๑) เรยีกว่าตถาคต เพราะเสด็จมาแลว้อย่างนัน้ 

    (๒) เรยีกวา่ตถาคต เพราะเสด็จไปแลว้อยา่งนัน้ (๓) เรยีกว่าตถาคต เพราะเสด็จมาสูลั่กษณะอันแท ้

    (๔) เรยีกวา่ตถาคต เพราะทรงเห็นสิง่แทจ้รงิ (๖) เรยีกวา่ตถาคต เพราะตรัสวาจาจรงิ (๗) เรยีกว่าตถาคต 

    เพราะทรงท าจรงิ (๘) เรยีกวา่ตถาคต เพราะอรรถวา่ครอบง า (ส .ข.อ. ๒/๗๘/๓๑๕, องฺ.จตกฺุก.ฏกีา 

    ๒/๓๓/๓๕๔) 

๒ ชือ่วา่เป็นพระผูม้พีระภาค เพราะ (๑) ทรงมโีชค (๒) ทรงท าลายขา้ศกึคอืกเิลส (๓) ทรงประกอบ 

    ดว้ยภคธรรม ๖ ประการ (คอื ความเป็นใหญเ่หนอืจติของตน, โลกตุตรธรรม, ยศ, สริ,ิ ความ 

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

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

    (๙) ทรงมสีว่นแหง่ปัจจัย ๔ เป็นตน้ (ว.ิอ. ๑/๑/๑๑๕-๑๑๘) 

๓ สกักายะ ในทีน่ีห้มายถงึขันธ ์๕ ประการ (คอื รปู เวทนา สัญญา สังขาร วญิญาณ) (ส .ข.อ. 

    ๒/๗๘/๓๑๖, องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๓๓/๓๓๓) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๑๑๙ } 



๑๒๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑.ขันธสงัยตุ] 

มัชฌมิปัณณาสก ์๓. ขชัชนยีวรรค ๗. ขชัชนยีสตูร 

    “เมือ่ใด พระพทุธเจา้ ผูเ้ป็นศาสดา 

   หาบคุคลเปรยีบเทยีบมไิด ้๑ ตรัสรูด้ว้ยปัญญาอันยิง่แลว้ 

   ทรงประกาศธรรมจักร๒ คอื สกักายะ 

   ความดับแหง่สกักายะ และอรยิมรรคมอีงค ์๘ 

   ทีใ่หถ้งึความดับทกุขแ์กโ่ลกพรอ้มทัง้เทวโลก 

    เมือ่นัน้ แมพ้วกเทพทีม่อีายยุนื มวีรรณะ มยีศ 

   ฟังค าของตถาคตผูเ้ป็นอรหันต ์หลดุพน้แลว้ ผูค้งที ่

   ตา่งก็หวาดหวัน่ถงึความสะดุง้ ดจุเนือ้กลัวราชสหีด์ว้ยคดิวา่ 

   ‘ทา่นผูเ้จรญิ ทราบวา่พวกเราเป็นผูไ้มเ่ทีย่ง ยังไมก่า้วลว่งสกักายะ” 

สหีสตูรที ่๖ จบ 

 

๗. ขชัชนยีสูตร 

วา่ดว้ยผูถ้กูเค ีย้วกนิ 

  [๗๙] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่ใด 

เหลา่หนึง่ เมือ่ระลกึก็ระลกึถงึชาตกิอ่นไดเ้ป็นอันมาก สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่นัน้ 

ทัง้หมดระลกึถงึอปุาทานขนัธทั์ง้ ๕ ประการ หรอือปุาทานขนัธป์ระการใดประการหนึง่ 

  อปุาทานขนัธ ์๕ ประการ เป็นอยา่งไร 

  คอื เมือ่ระลกึก็ระลกึถงึรปูอยา่งนีว้า่ ‘ในอดตีกาล เรามรีปูอยา่งนี้’ เมือ่ระลกึ  

ก็ระลกึถงึเวทนาอยา่งนีว้า่ ‘ในอดตีกาล เรามเีวทนาอยา่งนี้’ เมือ่ระลกึก็ระลกึถงึ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ หาบคุคลเปรยีบเทยีบมไิด ้หมายถงึไมม่คีูแ่ขง่ คอืไมม่ใีครอืน่ทีจ่ะกลา้ปฏญิญาว่า ‘เราเป็นพระพทุธเจา้ 

   ไดเ้หมอืนพระตถาคต’ (องฺ.เอกก.อ. ๑/๑๗๔/๑๐๔) 

๒ ธรรมจกัร หมายถงึญาณ ๒ ประการ คอื (๑) ปฏเิวธญาณ คอืญาณทีเ่ป็นเหตใุหพ้ระองคท์รง 

   แทงตลอดอรยิสัจ ๔ (๒) เทสนาญาณ คอืญาณทีเ่ป็นเหตใุหพ้ระองคท์รงประกาศธรรมจักร (ส .ข.อ. 

   ๒/๗๘/๓๑๖) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๑๒๐ } 



๑๒๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑.ขันธสงัยตุ] 

มัชฌมิปัณณาสก ์๓. ขชัชนยีวรรค ๗. ขชัชนยีสตูร 

สญัญาอยา่งนี้วา่ ‘ในอดตีกาล เรามสีญัญาอยา่งนี’้ เมือ่ระลกึก็ระลกึถงึสงัขาร 

อยา่งนีว้า่ ‘ในอดตีกาล เรามสีงัขารอยา่งนี’้ เมือ่ระลกึก็ระลกึถงึวญิญาณอยา่งนี้วา่ 

‘ในอดตีกาล เรามวีญิญาณอยา่งนี้’ 

  ภกิษุทัง้หลาย เพราะอะไรจงึเรยีกวา่รปู เพราะสลายไปจงึเรยีกวา่ ‘รปู’ 

สลายไปเพราะอะไร สลายไปเพราะหนาวบา้ง รอ้นบา้ง หวิบา้ง กระหายบา้ง 

เพราะสมัผัสแหง่เหลอืบ ยงุ ลม แดด และสตัวเ์ลือ้ยคลานบา้ง เพราะสลายไป 

จงึเรยีกวา่ ‘รปู’ 

  เพราะอะไรจงึเรยีกวา่เวทนา เพราะเสวยจงึเรยีกวา่ ‘เวทนา’ เสวยอะไร เสวย 

อารมณ์สขุบา้ง ทกุขบ์า้ง มใิชท่กุขม์ใิชส่ขุบา้ง เพราะเสวยจงึเรยีกวา่ ‘เวทนา’ 

  เพราะอะไรจงึเรยีกวา่สญัญา เพราะจ าไดห้มายรูจ้งึเรยีกวา่ ‘สญัญา’ จ าได ้

หมายรูอ้ะไร จ าไดห้มายรูส้เีขยีวบา้ง สเีหลอืงบา้ง สแีดงบา้ง สขีาวบา้ง เพราะ 

จ าไดห้มายรูจ้งึเรยีกวา่ ‘สญัญา’ 

  เพราะอะไรจงึเรยีกวา่สงัขาร เพราะปรงุแตง่สงัขตธรรมจงึเรยีกวา่ ‘สงัขาร’ 

ปรงุแตง่สงัขตธรรมอะไร ปรงุแตง่สงัขตธรรม คอื รปูโดยความเป็นรปู เวทนา 

โดยความเป็นเวทนา สญัญาโดยความเป็นสญัญา สงัขารโดยความเป็นสงัขาร 

วญิญาณโดยความเป็นวญิญาณ เพราะปรงุแตง่สงัขตธรรมจงึเรยีกวา่ ‘สงัขาร’ 

  เพราะอะไรจงึเรยีกวา่วญิญาณ เพราะรูแ้จง้จงึเรยีกวา่ ‘วญิญาณ’ รูแ้จง้อะไร 

รูแ้จง้รสเปรีย้วบา้ง รสขมบา้ง รสเผ็ดบา้ง รสหวานบา้ง รสขืน่บา้ง รสไมข่ืน่บา้ง 

รสเค็มบา้ง รสไมเ่ค็มบา้ง เพราะรูแ้จง้จงึเรยีกวา่ ‘วญิญาณ’ 

  ภกิษุทัง้หลาย ในขอ้นัน้ อรยิสาวกผูไ้ดส้ดับพจิารณาเห็นอยา่งนี้วา่ ‘บัดนี้ 

เราถกูรปูเคีย้วกนิอยู ่แมใ้นอดตีกาล เราก็ถกูรปูเคีย้วกนิแลว้ เหมอืนกับทีถ่กูรปู 

ทีเ่ป็นปัจจบุันเคีย้วกนิอยูใ่นเวลานี ้ก็เราเองพงึชืน่ชมรปูทีเ่ป็นอนาคต แมใ้น 

อนาคตกาล เราก็พงึถกูรปูเคีย้วกนิ เหมอืนกับทีถ่กูรปูทีเ่ป็นปัจจบุันเคีย้วกนิอยูใ่น 

เวลานี ้เธอพจิารณาเห็นอยา่งนีแ้ลว้ ไมม่คีวามอาลัยในรปูทีเ่ป็นอดตี ไมช่ืน่ชมรปู 

ทีเ่ป็นอนาคต ปฏบิัตเิพือ่ความเบือ่หน่าย เพือ่คลายก าหนัด เพือ่ดับรปูทีเ่ป็นปัจจบุัน 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๑๒๑ } 



๑๒๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑.ขันธสงัยตุ] 

มัชฌมิปัณณาสก ์๓. ขชัชนยีวรรค ๗. ขชัชนยีสตูร 

  บัดนี ้เราถกูเวทนาเคีย้วกนิอยู ่แมใ้นอดตีกาล เราก็ถกูเวทนาเคีย้วกนิแลว้ 

เหมอืนกับทีถ่กูเวทนาทีเ่ป็นปัจจบุันเคีย้วกนิอยูใ่นเวลานี ้ก็เราเองพงึชืน่ชมเวทนาที ่

เป็นอนาคต แมใ้นอนาคตกาล เราก็พงึถกูเวทนาเคีย้วกนิ เหมอืนกับทีถ่กูเวทนา 

ทีเ่ป็นปัจจบุันเคีย้วกนิอยูใ่นเวลานี ้เธอพจิารณาเห็นอยา่งนีแ้ลว้ ไมม่คีวามอาลัย 

ในเวทนาทีเ่ป็นอดตี ไมช่ืน่ชมเวทนาทีเ่ป็นอนาคต ปฏบิัตเิพือ่ความเบือ่หน่าย 

เพือ่คลายก าหนัด เพือ่ดับเวทนาทีเ่ป็นปัจจบุัน 

  บัดนี ้เราถกูสญัญาเคีย้วกนิอยู ่ฯลฯ 

  บัดนี ้เราถกูสงัขารเคีย้วกนิอยู ่แมใ้นอดตีกาล เราก็ถกูสงัขารเคีย้วกนิแลว้ 

เหมอืนกับทีถ่กูสงัขารทีเ่ป็นปัจจบุันเคีย้วกนิอยูใ่นเวลานี ้ก็เราเองพงึชืน่ชมสงัขารที ่

เป็นอนาคต แมใ้นอนาคตกาล เราก็พงึถกูสงัขารเคีย้วกนิ เหมอืนกับทีถ่กูสงัขาร 

ทีเ่ป็นปัจจบุันเคีย้วกนิอยูใ่นเวลานี ้เธอพจิารณาเห็นอยา่งนีแ้ลว้ ไมม่คีวามอาลัย 

ในสงัขารทีเ่ป็นอดตี ไมช่ืน่ชมสงัขารทีเ่ป็นอนาคต ปฏบิัตเิพือ่ความเบือ่หน่าย 

เพือ่คลายก าหนัด เพือ่ดับสงัขารทีเ่ป็นปัจจบุัน 

  บัดนี ้เราถกูวญิญาณเคีย้วกนิอยู ่แมใ้นอดตีกาล เราก็ถกูวญิญาณเคีย้วกนิ 

แลว้ เหมอืนกับทีถ่กูวญิญาณทีเ่ป็นปัจจบุันเคีย้วกนิอยูใ่นเวลานี ้ก็เราเองพงึชืน่ชม 

วญิญาณทีเ่ป็นอนาคต แมใ้นอนาคตกาล เราก็พงึถกูวญิญาณเคีย้วกนิ เหมอืน 

กับทีถ่กูวญิญาณทีเ่ป็นปัจจบุันเคีย้วกนิอยูใ่นเวลานี ้เธอพจิารณาเห็นอยา่งนีแ้ลว้ 

ไมม่คีวามอาลัยในวญิญาณทีเ่ป็นอดตี ไมช่ืน่ชมวญิญาณทีเ่ป็นอนาคต ปฏบิัตเิพือ่ 

ความเบือ่หน่าย เพือ่คลายก าหนัด เพือ่ดับวญิญาณทีเ่ป็นปัจจบุัน 

  ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายจะเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร รปูเทีย่งหรอื 

ไมเ่ทีย่ง” 

  “ไมเ่ทีย่ง พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ก็ส ิง่ใดไมเ่ทีย่ง ส ิง่นัน้เป็นทกุขห์รอืเป็นสขุ” 

  “เป็นทกุข ์พระพทุธเจา้ขา้” 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๑๒๒ } 



๑๒๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑.ขันธสงัยตุ] 

มัชฌมิปัณณาสก ์๓. ขชัชนยีวรรค ๗. ขชัชนยีสตูร 

  “ก็ส ิง่ใดไมเ่ทีย่ง เป็นทกุข ์มคีวามแปรผันเป็นธรรมดา ควรหรอืทีจ่ะ 

พจิารณาเห็นสิง่นัน้วา่ ‘น่ันของเรา เราเป็นน่ัน น่ันเป็นอัตตาของเรา” 

  “ขอ้นัน้ไมค่วรเลย พระพทุธเจา้ขา้” 

  “เวทนา ... สญัญา ... สงัขาร ... วญิญาณเทีย่งหรอืไมเ่ทีย่ง” 

  “ไมเ่ทีย่ง พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ก็ส ิง่ใดไมเ่ทีย่ง ส ิง่นัน้เป็นทกุขห์รอืเป็นสขุ” 

  “เป็นทกุข ์พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ก็ส ิง่ใดไมเ่ทีย่ง เป็นทกุข ์มคีวามแปรผันเป็นธรรมดา ควรหรอืทีจ่ะ 

พจิารณาเห็นสิง่นัน้วา่ ‘น่ันของเรา เราเป็นน่ัน น่ันเป็นอัตตาของเรา” 

  “ขอ้นัน้ไมค่วรเลย พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ภกิษุทัง้หลาย เพราะเหตนัุน้ รปูอยา่งใดอยา่งหนึง่ ทัง้ทีเ่ป็นอดตี อนาคต 

และปัจจบุัน ภายในหรอืภายนอก หยาบหรอืละเอยีด เลวหรอืประณีต ไกลหรอื 

ใกลก็้ตาม รปูทัง้หมดนัน้เธอทัง้หลายพงึเห็นดว้ยปัญญาอันชอบตามความเป็นจรงิ 

อยา่งนีว้า่ ‘น่ันไมใ่ชข่องเรา เราไมเ่ป็นน่ัน น่ันไมใ่ชอ่ัตตาของเรา’ 

  เวทนาอยา่งใดอยา่งหนึง่ ... 

  สญัญาอยา่งใดอยา่งหนึง่ ... 

  สงัขารเหลา่ใดเหลา่หนึง่ ... 

  วญิญาณอยา่งใดอยา่งหนึง่ ทัง้ทีเ่ป็นอดตี อนาคต และปัจจบุัน ฯลฯ ไกล 

หรอืใกลก็้ตาม วญิญาณทัง้หมดนัน้เธอทัง้หลายพงึเห็นดว้ยปัญญาอันชอบตาม 

ความเป็นจรงิอยา่งนีว้า่ ‘น่ันไมใ่ชข่องเรา เราไมเ่ป็นน่ัน น่ันไมใ่ชอ่ัตตาของเรา’ 

  ภกิษุทัง้หลาย อรยิสาวกนี ้เราเรยีกวา่ ท าใหพ้นิาศ ไมก่อ่ ละทิง้ ไมถ่ือมั่น 

เรีย่ราย ไมร่วบรวมไว ้ท าใหม้อด ไมก่อ่ใหล้กุโพลงขึน้ 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๑๒๓ } 



๑๒๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑.ขันธสงัยตุ] 

มัชฌมิปัณณาสก ์๓. ขชัชนยีวรรค ๗. ขชัชนยีสตูร 

  อรยิสาวกท าอะไรใหพ้นิาศ ไมก่อ่อะไร 

  คอื ท ารปูใหพ้นิาศ ไมก่อ่รปู ... เวทนา ... สญัญา ... สงัขาร ... ท า 

วญิญาณใหพ้นิาศ ไมก่อ่วญิญาณ 

  ละทิง้อะไร ไมถ่อืม ัน่อะไร 

  คอื ละทิง้รปู ไมถ่อืมั่นรปู ... เวทนา ... สญัญา ... สงัขาร ... ละทิง้วญิญาณ 

ไมถ่อืมั่นวญิญาณ 

  เร ีย่รายอะไร ไมร่วบรวมอะไรไว ้

  คอื เรีย่รายรปู ไมร่วบรวมรปูไว ้... เวทนา ... สญัญา ... สงัขาร ... 

เรีย่รายวญิญาณ ไมร่วบรวมวญิญาณไว ้

  ท าอะไรใหม้อด ไมก่อ่อะไรใหล้กุโพลงขึน้ 

  คอื ท ารปูใหม้อด ไมก่อ่วญิญาณใหล้กุโพลงขึน้ ... เวทนา ... สญัญา ... 

สงัขาร ... ท าวญิญาณใหม้อด ไมก่อ่วญิญาณใหล้กุโพลงขึน้ 

  ภกิษุทัง้หลาย อรยิสาวกผูไ้ดส้ดับเห็นอยูอ่ยา่งนี ้ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นรปู ... 

แมใ้นเวทนา ... แมใ้นสญัญา ... แมใ้นสงัขาร ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นวญิญาณ 

เมือ่เบือ่หน่ายยอ่มคลายก าหนัด เพราะคลายก าหนัดจติยอ่มหลดุพน้ เมือ่จติ 

หลดุพน้แลว้ ก็รูว้า่ ‘หลดุพน้แลว้’ รูช้ดัวา่ ‘ชาตสิ ิน้แลว้ อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้ 

ท ากจิทีค่วรท าเสร็จแลว้ ไมม่กีจิอืน่เพือ่ความเป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป’ 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุนี ้เราเรยีกวา่ ไมก่อ่ ไมท่ าใหพ้นิาศ แตเ่ป็นผูท้ าให  ้

พนิาศไดแ้ลว้ด ารงอยู ่ไมล่ะทิง้ ไมถ่อืมั่น แตเ่ป็นผูล้ะทิง้ไดแ้ลว้ด ารงอยู ่ไมเ่รีย่ราย 

ไมร่วบรวมไว ้แตเ่ป็นผูเ้รีย่รายไดแ้ลว้ด ารงอยู ่ไมท่ าใหม้อด ไมก่อ่ใหล้กุโพลงขึน้ 

แตเ่ป็นผูท้ าใหม้อดไดแ้ลว้ด ารงอยู ่

  อรยิสาวกไมก่อ่อะไร ไมท่ าอะไรใหพ้นิาศ แตเ่ป็นผูท้ าใหพ้นิาศไดแ้ลว้ 

ด ารงอยู ่

  คอื ไมก่อ่รปู ไมท่ ารปูใหพ้นิาศ แตเ่ป็นผูท้ าใหพ้นิาศไดแ้ลว้ด ารงอยู ่... เวทนา 

... สญัญา ... สงัขาร ... ไมก่อ่วญิญาณ ไมท่ าวญิญาณใหพ้นิาศ แตเ่ป็นผู ้

ท าใหพ้นิาศไดแ้ลว้ด ารงอยู ่

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๑๒๔ } 



๑๒๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑.ขันธสงัยตุ] 

มัชฌมิปัณณาสก ์๓. ขชัชนยีวรรค ๘.ปิณโฑลยสตูร 

  ไมล่ะทิง้ ไมถ่อืม ัน่อะไร แตเ่ป็นผูล้ะทิง้ไดแ้ลว้ด ารงอยู่ 

  คอื ไมล่ะทิง้รปู ไมถ่อืมั่นรปู แตเ่ป็นผูล้ะทิง้ไดแ้ลว้ด ารงอยู ่... เวทนา ... 

สญัญา ... สงัขาร ... ไมล่ะทิง้วญิญาณ ไมถ่อืมั่นวญิญาณ แตเ่ป็นผูล้ะทิง้ได ้

แลว้ด ารงอยู ่

  ไมเ่ร ีย่รายอะไร ไมร่วบรวมอะไรไว ้แตเ่ป็นผูเ้ร ีย่รายไดแ้ลว้ด ารงอยู่ 

  คอื ไมเ่รีย่รายรปู ไมร่วบรวมรปูไว ้แตเ่ป็นผูเ้รีย่รายไดแ้ลว้ด ารงอยู ่... เวทนา 

... สญัญา ... สงัขาร ... ไมเ่รีย่รายวญิญาณ ไมร่วบรวมวญิญาณไว ้แตเ่ป็นผู ้

เรีย่รายไดแ้ลว้ด ารงอยู ่

  ไมท่ าอะไรใหม้อด ไมก่อ่อะไรใหล้กุโพลงขึน้ แตเ่ป็นผูท้ าใหม้อดได ้

แลว้ด ารงอยู ่

  คอื ไมท่ ารปูใหม้อด ไมก่อ่รปูใหล้กุโพลงขึน้ แตเ่ป็นผูท้ าใหม้อดไดแ้ลว้ด ารงอยู่ 

... เวทนา ... สญัญา ... สังขาร ... ไมท่ าวญิญาณใหม้อด ไมก่อ่วญิญาณให ้

ลกุโพลงขึน้ แตเ่ป็นผูท้ าใหม้อดไดแ้ลว้ด ารงอยู่ 

  ภกิษุทัง้หลาย เทพทัง้หลายพรอ้มทัง้อนิทร ์พรหม และทา้วปชาบด ี

ยอ่มนมัสการภกิษุผูม้จีติหลดุพน้แลว้อยา่งนี ้แตท่ีไ่กลทเีดยีววา่ 

  ‘ขา้แตท่า่นผูเ้ป็นบรุุษอาชาไนย ขอความนอบนอ้มจงมแีดท่า่น 

  ขา้แตท่า่นผูเ้ป็นบรุุษสงูสดุ ขอความนอบนอ้มจงมแีดท่า่น 

  ทีพ่วกเราไมรู่ว้า่ ทา่นอาศัยอารมณ์อะไรเลา่ ถงึเขา้ฌานอยู”่ 

ขชัชนยีสตูรที ่๗ จบ 

 

๘. ปิณโฑลยสตูร 

วา่ดว้ยการเทีย่วบณิฑบาตเลีย้งชพี 

  [๘๐] สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ นโิครธาราม เขตกรงุ 

กบลิพัสดุ ์แควน้สกักะ ครัง้นัน้ พระผูม้พีระภาคทรงขบัไลภ่กิษุสงฆเ์พราะ 

เหตบุางอยา่งแลว้ เวลาเชา้ ทรงครองอันตรวาสกถอืบาตรและจวีร เสด็จเขา้ไป 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๑๒๕ } 



๑๒๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑.ขันธสงัยตุ] 

มัชฌมิปัณณาสก ์๓. ขชัชนยีวรรค ๘.ปิณโฑลยสตูร 

บณิฑบาตยังกรงุกบลิพัสดุ ์เสด็จกลับจากบณิฑบาต ภายหลังเสวยพระกระยาหาร 

เสร็จแลว้ เขา้ไปยังป่ามหาวนั เพือ่ประทับพักผอ่นกลางวนั ครัน้เสด็จถงึแลว้ ได  ้

ประทับน่ัง ณ โคนตน้มะตมูหนุ่ม 

  ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาคทรงหลกีเรน้อยูใ่นทีส่งัด ทรงเกดิความร าพงึวา่ 

“เราเองไดข้บัไลภ่กิษุสงฆไ์ปแลว้ ในภกิษุเหลา่นี ้มพีวกภกิษุใหมบ่วชยังไมน่าน 

เพิง่มาสูธ่รรมวนัิยนี ้เมือ่ภกิษุเหลา่นัน้ไมเ่ห็นเราก็จะพงึเป็นอืน่ เปลีย่นแปลงไป 

เหมอืนลกูโคนอ้ย ๆ เมือ่ไมเ่ห็นแมก็่จะพงึเป็นอืน่ เปลีย่นแปลงไปฉะนัน้ และ 

เหมอืนพชืทีย่ังออ่น ๆ ขาดน ้าพงึเหีย่วเฉาไปฉะนัน้ ทางทีด่ ีเราพงึอนุเคราะห ์

ภกิษุสงฆใ์นบัดนี ้เหมอืนกับทีเ่คยอนุเคราะหม์าแลว้ในครัง้กอ่น ๆ เถดิ” 

  ขณะนัน้ ทา้วสหัมบดพีรหมไดท้ราบความร าพงึของพระผูม้พีระภาคดว้ยใจ 

ของตนแลว้จงึหายตัวจากพรหมโลกมาปรากฏเฉพาะพระพักตรพ์ระผูม้พีระภาค 

เหมอืนบรุษุมกี าลังเหยยีดแขนออกหรอืคูแ้ขนเขา้ฉะนัน้ ครัน้แลว้ทา้วเธอหม่ผา้ 

เฉวยีงบา่ขา้งหนึง่ ประนมมอืมาทางพระผูม้พีระภาคกราบทลูดังนีว้า่ 

  “ขา้แตพ่ระผูม้พีระภาค เรือ่งนีเ้ป็นอยา่งนัน้ ขา้แตพ่ระสคุต เรือ่งนีเ้ป็น 

อยา่งนัน้ ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ พระผูม้พีระภาคไดท้รงขบัไลภ่กิษุสงฆไ์ปแลว้ ใน 

ภกิษุเหลา่นี ้มพีวกภกิษุใหมบ่วชยังไมน่าน เพิง่มาสูพ่ระธรรมวนัิยนี ้เมือ่ภกิษุ 

เหลา่นัน้ ไมเ่ห็นพระผูม้พีระภาคก็จะพงึเป็นอืน่ เปลีย่นแปลงไป เหมอืนลกูโคนอ้ย ๆ 

เมือ่ไมเ่ห็นแมก็่จะพงึเป็นอืน่ เปลีย่นแปลงไปฉะนัน้ และเหมอืนพชืทีย่ังออ่น ๆ 

ขาดน ้าพงึเหีย่วเฉาไปฉะนัน้ ขอพระผูม้พีระภาคโปรดชืน่ชมภกิษุสงฆ ์โปรดพร ่าสอน 

ภกิษุสงฆ ์โปรดอนุเคราะหภ์กิษุสงฆใ์นบัดนี ้เหมอืนกับทีเ่คยอนุเคราะหม์าแลว้ 

ในครัง้กอ่น ๆ เถดิ พระพทุธเจา้ขา้”๑ 

  พระผูม้พีระภาคทรงรับนมินตโ์ดยดษุณีภาพ ล าดับนัน้ ทา้วสหัมบดพีรหม 

ทราบวา่พระผูม้พีระภาคทรงรับอาราธนาแลว้จงึถวายอภวิาท กระท าประทักษิณ 

แลว้หายตัวไป ณ ทีนั่น้น่ันเอง 

  ตอ่มา พระผูม้พีระภาคเสด็จออกจากทีห่ลกีเรน้ในเวลาเย็น ไดเ้สด็จเขา้ไปยัง 

นโิครธาราม ประทับน่ังบนพทุธอาสนท์ีป่ลูาดไวแ้ลว้ ทรงบันดาลดว้ยอทิธาภสิงัขาร

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ ม.ม. ๑๓/๑๕๘-๑๕๙/๑๓๑-๑๓๓ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๑๒๖ } 



๑๒๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑.ขันธสงัยตุ] 

มัชฌมิปัณณาสก ์๓. ขชัชนยีวรรค ๘.ปิณโฑลยสตูร 

ใหภ้กิษุเหลา่นัน้เกรงกลัวเขา้ไปเฝ้าทลีะรปูบา้ง สองรปูบา้ง ตา่งถวายอภวิาท 

พระผูม้พีระภาคแลว้ น่ัง ณ ทีส่มควร พระผูม้พีระภาคจงึไดต้รัสกับภกิษุเหลา่นัน้ 

ดังนีว้า่ 

  “ภกิษุทัง้หลาย การทีภ่กิษุทศุลีเทีย่วบณิฑบาตเลีย้งชพีนีเ้ป็นการกระท าที ่

ต า่ทราม การทีภ่กิษุทศุลีประพฤตเิชน่นี ้ยอ่มถกูชาวโลกดา่วา่ ‘เจา้คนนีอุ้ม้บาตร 

เทีย่วขอชาวโลกมาเลีย้งชพี’ 

  กลุบตุรตา่งเป็นผูต้ระหนักในเหต ุอาศัยความตระหนักในเหตจุงึเขา้มาใชช้วีติ 

เทีย่วขอกอ้นขา้วนี ้มใิชถ่กูพระราชารับสัง่ใหน้ าไปจองจ า มใิชถ่กูพวกโจรน าไปกักขงั 

มใิชเ่ป็นลกูหนี ้มใิชต่กอยูใ่นหว้งอันตราย มใิชจ่ะยดึเป็นอาชพี แทท้ีจ่รงิ กลุบตุร 

เหลา่นัน้เขา้มาบวชดว้ยเหตผุลวา่ ‘พวกเราตา่งถกูชาต ิ(ความเกดิ) ชรา (ความแก)่ 

มรณะ (ความตาย) โสกะ (ความเศรา้โศก) ปรเิทวะ (ความคร ่าครวญ) ทกุข ์

(ความทกุขก์าย) โทมนัส (ความทกุขใ์จ) และอปุายาส (ความคับแคน้ใจ) ทับถม 

ครอบง า จมปลักอยูใ่นทกุข ์สาละวนอยูก่ับทกุข ์ท าอยา่งไรเลา่ การท าทีส่ดุแหง่ 

กองทกุขทั์ง้มวลนี ้จะพงึปรากฏได’้ 

  กลุบตุรนีเ้ป็นผูบ้วชดว้ยเหตผุลตามทีก่ลา่วมาแลว้นี ้แตแ่ลว้กลุบตุรนัน้กลับ 

เกดิความละโมบ ก าหนัดยนิดอียา่งแรงกลา้ในกาม มจีติพยาบาท คดิประทุษรา้ย 

ลงลมืสต ิไมรู่ส้กึตัว มจีติไมต่ัง้มั่น มจีติกระสบักระสา่ย ไมส่ ารวมอนิทรยี ์

  บคุคลผูเ้สือ่มจากโภคะของคฤหัสถ ์และไมส่ามารถบ าเพ็ญประโยชนส์ าหรับ 

ความเป็นสมณะใหบ้รบิรูณ์ได ้เราเรยีกวา่ เป็นเหมอืนทอ่นไมท้ีถ่กูทิง้ไวใ้นป่าชา้ 

ไฟไหมทั้ง้ ๒ ขา้ง ตรงกลางเป้ือนคถู ยอ่มไมอ่ านวยประโยชนเ์ป็นเครือ่งเรอืน๑ 

ทัง้ไมอ่ านวยประโยชนเ์ป็นอปุกรณ์ในป่า๒ 

  ภกิษุทัง้หลาย อกศุลวติก ๓ ประการ คอื 

   ๑. กามวติก   (ความตรกึในกาม) 

   ๒. พยาบาทวติก  (ความตรกึในพยาบาท) 

   ๓. วหิงิสาวติก  (ความตรกึในการเบยีดเบยีน)

 

เชงิอรรถ : 

๑ หมายถงึน าไปใชเ้ป็นกลอน เสา และบันไดทีค่ดเป็นตน้ก็ไมไ่ด ้(องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๙๕/๓๖๗) 

๒ หมายถงึน าไปใชเ้ป็นเสาของกระทอ่มในนา หรอืเป็นขาเตยีงก็ไมไ่ด ้(องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๙๕/๓๖๗) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๑๒๗ } 



๑๒๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑.ขันธสงัยตุ] 

มัชฌมิปัณณาสก ์๓. ขชัชนยีวรรค ๘.ปิณโฑลยสตูร 

  อกศุลวติก ๓ ประการนีด้บัไมเ่หลอืทีไ่หน 

  คอื เมือ่บคุคลมจีติตัง้มั่นดแีลว้ในสตปัิฏฐาน ๔ ประการ หรอืเจรญิอนมิติต- 

สมาธ ิอกศุลวติก ๓ ประการ ยอ่มดับโดยไมเ่หลอื อนมิติตสมาธคิวรแทท้ี ่

บคุคลจะเจรญิ อนมิติตสมาธทิีบ่คุคลเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ ยอ่มมผีลมาก ม ี

อานสิงสม์าก 

  ภกิษุทัง้หลาย ทฏิฐ ิ๒ ประการนี ้คอื 

   ๑. ภวทฏิฐ ิ (ความเห็นในภพ) 

   ๒. วภิวทฏิฐ ิ (ความเห็นในวภิพ) 

  อรยิสาวกผูไ้ดส้ดับพจิารณาเห็นในทฏิฐ ิ๒ ประการนัน้เชน่นีว้า่ ‘เรายดึถอื 

สิง่ใดอยู ่พงึเป็นผูไ้มม่โีทษ สิง่นัน้มอียูใ่นโลกบา้งไหม’ เธอรูช้ดัอยา่งนีว้า่ ‘เรา 

ยดึถอืสิง่ใดอยู ่พงึเป็นผูไ้มม่โีทษ สิง่นัน้ไมม่ใีนโลกเลย ก็เราเมือ่ยดึถอื พงึยดึถอืรปู 

เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณน่ันเอง เพราะอปุาทานเป็นปัจจัย ภพจงึมแีกเ่รา 

เพราะภพเป็นปัจจัย ชาตจิงึม ีเพราะชาตเิป็นปัจจัย ชรา มรณะ โสกะ ปรเิทวะ 

ทกุข ์โทมนัส และอปุายาสจงึม ีความเกดิขึน้แหง่กองทกุขทั์ง้มวลนีจ้งึมดีว้ย 

ประการอยา่งนี’้ 

  ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายจะเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร รปูเทีย่งหรอื 

ไมเ่ทีย่ง” 

  “ไมเ่ทีย่ง พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ก็ส ิง่ใดไมเ่ทีย่ง ส ิง่นัน้เป็นทกุขห์รอืเป็นสขุ” 

  “เป็นทกุข ์พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ก็ส ิง่ใดไมเ่ทีย่ง เป็นทกุข ์มคีวามแปรผันเป็นธรรมดา ควรหรอืทีจ่ะ 

พจิารณาเห็นสิง่นัน้วา่ ‘น่ันของเรา เราเป็นน่ัน น่ันเป็นอัตตาของเรา’ 

  “ขอ้นัน้ไมค่วรเลย พระพทุธเจา้ขา้” 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๑๒๘ } 



๑๒๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑.ขันธสงัยตุ] 

มัชฌมิปัณณาสก ์๓. ขชัชนยีวรรค ๙. ปาลเิลยยสตูร 

  “เวทนา ... สญัญา ... สงัขาร ... วญิญาณเทีย่ง หรอืไมเ่ทีย่ง” ฯลฯ 

  ภกิษุทัง้หลาย เพราะเหตนัุน้แล อรยิสาวกผูไ้ดส้ดับเห็นอยูอ่ยา่งนี ้ฯลฯ 

รูช้ดัวา่ ... ไมม่กีจิอืน่เพือ่ความเป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป” 

ปิณโฑลยสตูรที ่๘ จบ 

 

๙. ปาลเิลยยสตูร 

วา่ดว้ยป่าปาลเิลยยกะ 

  [๘๑] สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ โฆสติาราม เขตกรงุโกสมัพ ี

ครัน้ในเวลาเชา้ ทรงครองอันตรวาสกถอืบาตรและจวีร เสด็จเขา้ไปบณิฑบาตยัง 

กรงุโกสมัพ ีเสด็จกลับจากบณิฑบาต ภายหลังเสวยพระกระยาหารเสร็จแลว้ ทรง 

เก็บง าเสนาสนะดว้ยพระองคเ์องถอืบาตรและจวีร ไมไ่ดท้รงรับสัง่พวกอปัุฏฐาก 

ไมไ่ดต้รัสอ าลาภกิษุสงฆ ์เสด็จจารกิไปพระองคเ์ดยีวไมม่ผีูต้ดิตาม 

  ล าดับนัน้ ภกิษุรปูหนึง่ เมือ่พระผูม้พีระภาคเสด็จจากไปไมน่าน ไดเ้ขา้ไป 

หาทา่นพระอานนทถ์งึทีอ่ยู ่แลว้ไดก้ลา่วกับทา่นพระอานนทด์ังนีว้า่ “ทา่นอานนท ์

พระผูม้พีระภาคทรงเก็บง าเสนาสนะดว้ยพระองคเ์องถอืบาตรและจวีร ไมไ่ดท้รงรับ 

สัง่พวกอปัุฏฐาก ไมไ่ดต้รัสอ าลาภกิษุสงฆ ์เสด็จจารกิไปพระองคเ์ดยีวไมม่ผีูต้ดิตาม” 

  ทา่นพระอานนทไ์ดต้อบวา่ “ทา่นผูม้อีาย ุสมัยใด พระผูม้พีระภาคทรงเก็บง า 

เสนาสนะดว้ยพระองคเ์องถอืบาตรและจวีร ไมไ่ดท้รงรับสัง่พวกอปัุฏฐาก ไมไ่ด ้

ตรัสอ าลาภกิษุสงฆ ์เสด็จจารกิไปพระองคเ์ดยีวไมม่ผีูต้ดิตาม สมัยนัน้ พระผูม้ ี

พระภาคมพีระประสงคจ์ะประทับอยูเ่พยีงล าพัง จงึไมค่วรทีใ่คร ๆ จะพงึตดิตาม” 

  ครัง้นัน้ พระผูม้พีระภาคเสด็จจารกิไปโดยล าดับ ถงึป่าปาลเิลยยกะ ทราบวา่ 

ณ ทีนั่น้พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ โคนไมรั้งอันงาม 

  ตอ่มา ภกิษุจ านวนมากเขา้ไปหาทา่นพระอานนทถ์งึทีอ่ยู ่ไดส้นทนาปราศรัย 

พอเป็นทีบ่ันเทงิใจ พอเป็นทีร่ะลกึถงึกันแลว้ น่ัง ณ ทีส่มควร ไดพ้ากันกลา่วกับ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๑๒๙ } 



๑๓๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑.ขันธสงัยตุ] 

มัชฌมิปัณณาสก ์๓. ขชัชนยีวรรค ๙. ปาลเิลยยสตูร 

ทา่นพระอานนทด์ังนีว้า่ “ทา่นอานนท ์นานมาแลว้ทีพ่วกผมไดฟั้งธรรมกีถาเฉพาะ 

พระพักตรพ์ระผูม้พีระภาค ทา่นอานนท ์พวกผมปรารถนาทีจ่ะฟังธรรมกีถาเฉพาะ 

พระพักตรพ์ระผูม้พีระภาค” 

  ล าดับนัน้ ทา่นพระอานนทพ์รอ้มดว้ยภกิษุเหลา่นัน้พากันเขา้ไปเฝ้าพระผู ้

มพีระภาค ณ โคนไมรั้งอันงามในป่าปาลเิลยยกะ ถวายอภวิาทแลว้น่ัง ณ ทีส่มควร 

  พระผูม้พีระภาคทรงชีแ้จงใหภ้กิษุเหลา่นัน้เห็นชดั ชวนใจใหอ้ยากรับเอาไปปฏบิัต ิ

เรา้ใจใหอ้าจหาญแกลว้กลา้ ปลอบชโลมใจใหส้ดชืน่รา่เรงิดว้ยธรรมกีถา 

  สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่ไดเ้กดิความคดิค านงึอยา่งนีว้า่ “เมือ่บคุคลรู ้เห็นอยา่งไร 

อาสวะทัง้หลายจงึสิน้ไปโดยล าดับ” 

  พระผูม้พีระภาคทรงทราบความคดิค านงึของภกิษุนัน้ดว้ยพระทัยจงึรับสัง่เรยีก 

ภกิษุทัง้หลายมาตรัสวา่ 

  “ภกิษุทัง้หลาย เราไดแ้สดงธรรมโดยการวจัิย (การเลอืกเฟ้น) แสดง 

สตปัิฏฐาน ๔ ประการโดยการวจัิย แสดงสมัมัปปธาน ๔ ประการโดยการวจัิย 

แสดงอทิธบิาท ๔ ประการโดยการวจัิย แสดงอนิทรยี ์๕ ประการโดยการวจัิย 

แสดงพละ ๕ ประการโดยการวจัิย แสดงโพชฌงค ์๗ ประการโดยการวจัิย 

แสดงอรยิมรรคมอีงค ์๘ โดยการวจัิย ภกิษุทัง้หลาย เราไดแ้สดงธรรมโดยการ 

วจัิยเชน่นี ้ธรรมอันเราแสดงแลว้โดยการวจัิยเชน่นี ้แตก็่มภีกิษุบางรปูในธรรมวนัิย 

นีย้ังเกดิความคดิค านงึวา่ ‘เมือ่บคุคลรู ้เห็นอยา่งไร อาสวะทัง้หลายจงึสิน้ไปโดย 

ล าดับ’ 

  เม ือ่บคุคลรู ้เห็นอยา่งไร อาสวะท ัง้หลายจงึส ิน้ไปโดยล าดบั 

  คอื ปถุชุนในโลกนีผู้ไ้มไ่ดส้ดับ ไมไ่ดเ้ห็นพระอรยิะ ไมฉ่ลาดในธรรมของ 

พระอรยิะ ไมไ่ดรั้บการแนะน าในธรรมของพระอรยิะ ไมไ่ดเ้ห็นสตับรุษุ ไมฉ่ลาด 

ในธรรมของสตับรุษุ ไมไ่ดรั้บการแนะน าในธรรมของสตับรุษุ พจิารณาเห็นรปูโดย 

ความเป็นอัตตา ก็การพจิารณาเห็นนัน้จัดเป็นสงัขาร 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๑๓๐ } 



๑๓๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑.ขันธสงัยตุ] 

มัชฌมิปัณณาสก ์๓. ขชัชนยีวรรค ๙. ปาลเิลยยสตูร 

  สงัขารน ัน้มอีะไรเป็นเหต ุมอีะไรเป็นเหตเุกดิ มอีะไรเป็นก าเนดิ ม ี

อะไรเป็นแดนเกดิ 

  คอื สงัขารนัน้เกดิจากตัณหาทีเ่กดิขึน้แกป่ถุชุนผูไ้มไ่ดส้ดับ ผูถ้กูความเสวย 

อารมณ์ทีเ่กดิจากอวชิชาสมัผัสถกูตอ้งแลว้ เพราะเหตนัุน้ แมส้งัขารนัน้ก็ไมเ่ทีย่ง 

ถกูปัจจัยปรงุแตง่ อาศัยปัจจัยเกดิขึน้ แมต้ัณหานัน้ก็ไมเ่ทีย่ง ถกูปัจจัยปรงุแตง่ 

อาศัยปัจจัยเกดิขึน้ แมเ้วทนานัน้ ... แมผ้ัสสะนัน้ ... แมอ้วชิชานัน้ก็ไมเ่ทีย่ง 

ถกูปัจจัยปรงุแตง่ อาศัยปัจจัยเกดิขึน้ 

  เมือ่บคุคลรู ้เห็นอยา่งนี ้อาสวะทัง้หลายจงึสิน้ไปโดยล าดับ 

  ปถุชุนไมพ่จิารณาเห็นรปูโดยความเป็นอัตตา แตพ่จิารณาเห็นอัตตาวา่มรีปู 

ก็การพจิารณาเห็นนัน้จัดเป็นสงัขาร 

  สงัขารน ัน้มอีะไรเป็นเหต ุมอีะไรเป็นเหตเุกดิ มอีะไรเป็นก าเนดิ ม  ี

อะไรเป็นแดนเกดิ 

  คอื สงัขารนัน้เกดิจากตัณหาทีเ่กดิขึน้แกป่ถุชุนผูไ้มไ่ดส้ดับ ผูถ้กูความเสวย 

อารมณ์ทีเ่กดิจากอวชิชาสมัผัสถกูตอ้งแลว้ เพราะเหตนัุน้ แมส้งัขารนัน้ก็ไมเ่ทีย่ง 

ถกูปัจจัยปรงุแตง่ อาศัยปัจจัยเกดิขึน้ แมต้ัณหานัน้ ... แมเ้วทนานัน้ ... แมผ้ัสสะนัน้ 

... แมอ้วชิชานัน้ก็ไมเ่ทีย่ง ถกูปัจจัยปรงุแตง่ อาศัยปัจจัยเกดิขึน้ 

  เมือ่บคุคลรู ้เห็นอยา่งนี ้อาสวะทัง้หลายจงึสิน้ไปโดยล าดับ 

  ปถุชุนไมพ่จิารณาเห็นรปูโดยความเป็นอัตตา ไมพ่จิารณาเห็นอัตตาวา่มรีูป 

แตพ่จิารณาเห็นรปูในอัตตา ก็การพจิารณาเห็นนัน้จัดเป็นสงัขาร 

  สงัขารน ัน้มอีะไรเป็นเหต ุมอีะไรเป็นเหตเุกดิ มอีะไรเป็นก าเนดิ ม ี

อะไรเป็นแดนเกดิ 

  คอื สงัขารนัน้เกดิจากตัณหาทีเ่กดิขึน้แกป่ถุชุนผูไ้มไ่ดส้ดับ ผูถ้กูความเสวย 

อารมณ์ทีเ่กดิจากอวชิชาสมัผัสถกูตอ้งแลว้ เพราะเหตนัุน้ แมส้งัขารนัน้ก็ไมเ่ทีย่ง 

ถกูปัจจัยปรงุแตง่ อาศัยปัจจัยเกดิขึน้ แมต้ัณหานัน้ ... แมเ้วทนานัน้ ... แมผั้สสะนัน้ 

... แมอ้วชิชานัน้ก็ไมเ่ทีย่ง ถกูปัจจัยปรงุแตง่ อาศัยปัจจัยเกดิขึน้ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๑๓๑ } 



๑๓๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑.ขันธสงัยตุ] 

มัชฌมิปัณณาสก ์๓. ขชัชนยีวรรค ๙. ปาลเิลยยสตูร 

  เมือ่บคุคลรู ้เห็นอยา่งนี ้อาสวะทัง้หลายจงึสิน้ไปโดยล าดับ 

  ปถุชุนไมพ่จิารณาเห็นรปูโดยความเป็นอัตตา ไมพ่จิารณาเห็นอัตตาวา่มรีูป 

ไมพ่จิารณาเห็นรปูในอัตตา แตพ่จิารณาเห็นอัตตาในรปู ก็การพจิารณาเห็นนัน้จัด 

เป็นสงัขาร 

  สงัขารน ัน้มอีะไรเป็นเหต ุมอีะไรเป็นเหตเุกดิ มอีะไรเป็นก าเนดิ ม ี

อะไรเป็นแดนเกดิ 

  คอื สงัขารนัน้เกดิจากตัณหาทีเ่กดิขึน้แกป่ถุชุนผูไ้มไ่ดส้ดับ ผูถ้กูความเสวย 

อารมณ์ทีเ่กดิจากอวชิชาสมัผัสถกูตอ้งแลว้ เพราะเหตนัุน้ แมส้งัขารนัน้ก็ไมเ่ทีย่ง 

ถกูปัจจัยปรงุแตง่ อาศัยปัจจัยเกดิขึน้ แมต้ัณหานัน้ ... แมเ้วทนานัน้ ... แมผั้สสะนัน้ 

... แมอ้วชิชานัน้ก็ไมเ่ทีย่ง ถกูปัจจัยปรงุแตง่ อาศัยปัจจัยเกดิขึน้ 

  เมือ่บคุคลรู ้เห็นอยา่งนี ้อาสวะทัง้หลายจงึสิน้ไปโดยล าดับ 

  ปถุชุนไมพ่จิารณาเห็นรปูโดยความเป็นอัตตา ไมพ่จิารณาเห็นอัตตาวา่มรีปู 

ไมพ่จิารณาเห็นรปูในอัตตา ไมพ่จิารณาเห็นอัตตาในรปู แตพ่จิารณาเห็นเวทนา 

โดยความเป็นอัตตา พจิารณาเห็นอัตตาวา่มเีวทนา พจิารณาเห็นเวทนาในอัตตา 

พจิารณาเห็นอัตตาในเวทนา พจิารณาเห็นสญัญาโดยความเป็นอัตตา ฯลฯ 

พจิารณาเห็นสงัขารโดยความเป็นอัตตา พจิารณาเห็นอัตตาวา่มสีงัขาร พจิารณา 

เห็นสงัขารในอัตตา พจิารณาเห็นอัตตาในสงัขาร พจิารณาเห็นวญิญาณโดยความ 

เป็นอัตตา พจิารณาเห็นอัตตาวา่มวีญิญาณ พจิารณาเห็นวญิญาณในอัตตา 

พจิารณาเห็นอัตตาในวญิญาณ ก็การพจิารณาเห็นนัน้จัดเป็นสงัขาร 

  สงัขารน ัน้มอีะไรเป็นเหต ุฯลฯ มอีะไรเป็นแดนเกดิ 

  คอื สงัขารนัน้เกดิจากตัณหาทีเ่กดิขึน้แกป่ถุชุนผูไ้มไ่ดส้ดับ ผูถ้กูความเสวย 

อารมณ์ทีเ่กดิจากอวชิชาสมัผัสถกูตอ้งแลว้ เพราะเหตนัุน้ แมส้งัขารนัน้ก็ไมเ่ทีย่ง 

ถกูปัจจัยปรงุแตง่ อาศัยปัจจัยเกดิขึน้ แมต้ัณหานัน้ ... แมเ้วทนานัน้ ... แมผั้สสะนัน้ 

... แมอ้วชิชานัน้ก็ไมเ่ทีย่ง ถกูปัจจัยปรงุแตง่ อาศัยปัจจัยเกดิขึน้ 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๑๓๒ } 



๑๓๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑.ขันธสงัยตุ] 

มัชฌมิปัณณาสก ์๓. ขชัชนยีวรรค ๙. ปาลเิลยยสตูร 

  เมือ่บคุคลรู ้เห็นอยา่งนี ้อาสวะทัง้หลายจงึสิน้ไปโดยล าดับ 

  ปถุชุนไมพ่จิารณาเห็นรปูโดยความเป็นอัตตา ไมพ่จิารณาเห็นเวทนา ... ไม่ 

พจิารณาเห็นสญัญา ... ไมพ่จิารณาเห็นสงัขาร ... ไมพ่จิารณาเห็นวญิญาณโดย 

ความเป็นอัตตา แตม่ทีฏิฐ ิ(ความเห็น) อยา่งนี้วา่ ‘อัตตากับโลกเป็นอยา่งเดยีวกัน 

เรานัน้ละโลกนีไ้ปแลว้ จักเป็นผูเ้ทีย่งแท ้ยั่งยนื คงทน ไมผ่ันแปร’ ก็สสัสตทฏิฐ ิ

(ความเห็นวา่เทีย่ง) นัน้จัดเป็นสงัขาร 

  สงัขารน ัน้มอีะไรเป็นเหต ุฯลฯ 

  เมือ่บคุคลรู ้เห็นอยา่งนี ้อาสวะทัง้หลายจงึสิน้ไปโดยล าดับ 

  ปถุชุนไมพ่จิารณาเห็นรปูโดยความเป็นอัตตา ไมพ่จิารณาเห็นเวทนา ... ไม่ 

พจิารณาเห็นสญัญา ... ไมพ่จิารณาเห็นสงัขาร ... ไมพ่จิารณาเห็นวญิญาณโดย 

ความเป็นอัตตา ทัง้ไมม่ทีฏิฐอิยา่งนีว้า่ ‘อัตตากับโลกเป็นอยา่งเดยีวกัน เรานัน้ 

ละโลกนีไ้ปแลว้จักเป็นผูเ้ทีย่งแท ้ยั่งยนื คงทน ไมผ่ันแปร’ แตม่ทีฏิฐอิยา่งนีว้า่ 

‘ถา้เราไมพ่งึม ีแมบ้รขิารของเราก็ไมพ่งึม ีถา้เราจักไมไ่ดม้แีลว้ แมบ้รขิารของเรา 

ก็จักไมม่’ี ก็อจุเฉททฏิฐ ิ(ความเห็นวา่ขาดสญู) นัน้จัดเป็นสงัขาร 

  สงัขารน ัน้มอีะไรเป็นเหต ุมอีะไรเป็นเหตเุกดิ มอีะไรเป็นก าเนดิ ม ี

อะไรเป็นแดนเกดิ 

  คอื สงัขารนัน้เกดิจากตัณหาทีเ่กดิขึน้แกป่ถุชุนผูไ้มไ่ดส้ดับ ผูถ้กูความเสวย 

อารมณ์ทีเ่กดิจากอวชิชาสมัผัสถกูตอ้งแลว้ เพราะเหตนัุน้ แมส้งัขารนัน้ก็ไมเ่ทีย่ง 

ฯลฯ 

  เมือ่บคุคลรู ้เห็นอยา่งนี ้อาสวะทัง้หลายจงึสิน้ไปโดยล าดับ 

  ปถุชุนไมพ่จิารณาเห็นรปูโดยความเป็นอัตตา ไมพ่จิารณาเห็นเวทนา ... ไม่ 

พจิารณาเห็นสญัญา ... ไมพ่จิารณาเห็นสงัขาร ... ไมพ่จิารณาเห็นวญิญาณโดย 

ความเป็นอัตตา ฯลฯ ไมพ่จิารณาเห็นอัตตาในวญิญาณ ทัง้ไมม่ทีฏิฐอิยา่งนีว้า่ 

‘อัตตากับโลกเป็นอยา่งเดยีวกัน เรานัน้ละโลกนีไ้ปแลว้จักเป็นผูเ้ทีย่งแท ้ยั่งยนื 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๑๓๓ } 



๑๓๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑.ขันธสงัยตุ] 

มัชฌมิปัณณาสก ์๓. ขชัชนยีวรรค ๑๐. ปณุณมสตูร 

คงทน ไมผ่ันแปร’ ทัง้ไมม่ทีฏิฐอิยา่งนีว้า่ ‘ถา้เราไมพ่งึม ีแมบ้รขิารของเราก็ไมพ่งึม ี

ถา้เราจักไมไ่ดม้แีลว้ แมบ้รขิารของเราก็จักไมม่’ี แตย่ังมคีวามสงสยั เคลอืบแคลง 

ไมแ่น่ใจในสทัธรรม ก็ความเป็นผูส้งสยั เคลอืบแคลง ไมแ่น่ใจในสทัธรรมนัน้จัด 

เป็นสงัขาร 

  สงัขารน ัน้มอีะไรเป็นเหต ุมอีะไรเป็นเหตเุกดิ มอีะไรเป็นก าเนดิ ม ี

อะไรเป็นแดนเกดิ 

  คอื สงัขารนัน้เกดิจากตัณหาทีเ่กดิขึน้แกป่ถุชุนผูไ้มไ่ดส้ดับ ผูถ้กูความเสวย 

อารมณ์ทีเ่กดิจากอวชิชาสมัผัสถกูตอ้งแลว้ เพราะเหตนัุน้ แมส้งัขารนัน้ก็ไมเ่ทีย่ง 

ถกูปัจจัยปรงุแตง่ อาศัยปัจจัยเกดิขึน้ แมต้ัณหานัน้ก็ไมเ่ทีย่ง ถกูปัจจัยปรงุแตง่ 

อาศัยปัจจัยเกดิขึน้ แมเ้วทนานัน้ก็ไมเ่ทีย่ง ถกูปัจจัยปรงุแตง่ อาศัยปัจจัยเกดิขึน้ 

แมผั้สสะนัน้ก็ไมเ่ทีย่ง ถกูปัจจัยปรงุแตง่ อาศัยปัจจัยเกดิขึน้ แมอ้วชิชานัน้ก็ไมเ่ทีย่ง 

ถกูปัจจัยปรงุแตง่ อาศัยปัจจัยเกดิขึน้ 

  ภกิษุทัง้หลาย เมือ่บคุคลรู ้เห็นอยา่งนี ้อาสวะทัง้หลายจงึสิน้ไปโดยล าดับ” 

ปาลเิลยยสตูรที ่๙ จบ 

 

๑๐. ปณุณมสตูร 

วา่ดว้ยพระธรรมเทศนาในคนืดวงจนัทรเ์ต็มดวง 

  [๘๒] สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ ปราสาทของนางวสิาขา- 

มคิารมาตา ในบพุพาราม เขตกรงุสาวตัถ ีพรอ้มดว้ยภกิษุสงฆห์มูใ่หญ ่สมัยนัน้ 

ในวนัอโุบสถขึน้ ๑๕ ค า่ คนืดวงจันทรเ์ต็มดวง พระผูม้พีระภาคทรงมภีกิษุสงฆ ์

แวดลอ้ม ประทับน่ังในทีแ่จง้ 

  ครัง้นัน้ ภกิษุรปูหนึง่ลกุจากอาสนะ หม่ผา้เฉวยีงบา่ประนมมอืไปทางที ่

พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระองค ์

ผูเ้จรญิ ขา้พระองคข์อทลูถามเหตอุยา่งหนึง่กับพระองค ์ถา้พระผูม้พีระภาคทรง 

ประทานวโรกาสทีจ่ะตอบปัญหาแกข่า้พระองค”์ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๑๓๔ } 



๑๓๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑.ขันธสงัยตุ] 

มัชฌมิปัณณาสก ์๓. ขชัชนยีวรรค ๑๐. ปณุณมสตูร 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “ภกิษุ ถา้เชน่นัน้ เธอจงน่ังบนอาสนะของตน 

แลว้ถามปัญหาทีเ่ธอตอ้งการจะถามเถดิ” 

  ภกิษุนัน้ทลูรับพระด ารัสแลว้น่ังบนอาสนะของตนไดท้ลูถามปัญหากับพระผูม้ ี

พระภาคดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ อปุาทานขนัธ ์๕ ประการนีใ้ชไ่หม คอื 

   ๑. รปูปูาทานขนัธ ์  (อปุาทานขนัธค์อืรปู) 

   ๒. เวทนูปาทานขนัธ ์  (อปุาทานขนัธค์อืเวทนา) 

   ๓. สญัญปูาทานขันธ ์  (อปุาทานขนัธค์อืสญัญา) 

   ๔. สงัขารปูาทานขนัธ ์ (อปุาทานขนัธค์อืสงัขาร) 

   ๕. วญิญาณูปาทานขนัธ ์ (อปุาทานขนัธค์อืวญิญาณ)” 

  “ภกิษุ อปุาทานขนัธ ์๕ ประการนีแ้ล คอื 

   ๑. รปูปูาทานขนัธ ์ฯลฯ  ๕. วญิญาณูปาทานขนัธ”์ 

มลูเหตแุหง่อปุาทานขนัธ ์๕ ประการ 

  ภกิษุนัน้ชืน่ชมยนิดพีระภาษิตของพระผูม้พีระภาควา่ “สาธ ุพระพทุธเจา้ขา้” 

แลว้ไดท้ลูถามปัญหายิง่ขึน้ไปวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ อปุาทานขนัธ ์๕ ประการนี ้

มอีะไรเป็นมลูเหต”ุ 

  “ภกิษุ อปุาทานขนัธ ์๕ ประการนี ้มฉัีนทะเป็นมลูเหต”ุ ฯลฯ 

  “อปุาทานกับอปุาทานขนัธ ์๕ ประการเป็นอยา่งเดยีวกัน หรอืวา่อปุาทาน 

เป็นอยา่งอืน่นอกจากอปุาทานขนัธ ์๕ ประการ พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ภกิษุ อปุาทานกับอปุาทานขนัธ ์๕ ประการเป็นอยา่งเดยีวกันก็มใิช ่ทัง้ 

อปุาทานเป็นอยา่งอืน่นอกจากอปุาทานขนัธ ์๕ ประการก็มใิช ่แตฉั่นทราคะใน 

อปุาทานขนัธ ์๕ ประการนัน้เป็นตัวอปุาทาน” 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๑๓๕ } 



๑๓๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑.ขันธสงัยตุ] 

มัชฌมิปัณณาสก ์๓. ขชัชนยีวรรค ๑๐. ปณุณมสตูร 

ฉนัทราคะในอปุาทานขนัธ ์๕ ประการ 

  ภกิษุนัน้ ฯลฯ ไดท้ลูถามปัญหายิง่ขึน้ไปวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ก็ 

ฉันทราคะตา่ง ๆ ในอปุาทานขนัธ ์๕ ประการ จะพงึมไีดห้รอื” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “พงึมไีด ้ภกิษุ” แลว้ไดต้รัสตอ่ไปวา่ “ภกิษุ 

บคุคลบางคนในโลกนีม้คีวามปรารถนาอยา่งนีว้า่ ‘ในอนาคตกาล ขอเราพงึมรีปูเชน่นี ้

มเีวทนาเชน่นี ้มสีญัญาเชน่นี ้มสีงัขารเชน่นี ้มวีญิญาณเชน่นี’้ 

  ภกิษุ ฉันทราคะตา่ง ๆ ในอปุาทานขนัธ ์๕ ประการ จะพงึมไีดอ้ยา่งนีแ้ล” 

เหตทุีเ่รยีกวา่ขนัธ ์

  ภกิษุนัน้ชืน่ชมยนิดพีระภาษิตของพระผูม้พีระภาควา่ “สาธ ุพระพทุธเจา้ขา้” 

แลว้ไดท้ลูถามปัญหายิง่ขึน้ไปวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ดว้ยเหตเุพยีงเทา่ไร ขนัธ ์

จงึชือ่วา่ขนัธ”์ 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “ภกิษุ รปูอยา่งใดอยา่งหนึง่ ทัง้ทีเ่ป็นอดตี 

อนาคต และปัจจบุัน ภายในหรอืภายนอก หยาบหรอืละเอยีด เลวหรอืประณีต 

ไกลหรอืใกลก็้ตาม นีเ้รยีกวา่ รปูขันธ ์

  เวทนาอยา่งใดอยา่งหนึง่ ... 

  สญัญาอยา่งใดอยา่งหนึง่ ... 

  สงัขารเหลา่ใดเหลา่หนึง่ ... 

  วญิญาณอยา่งใดอยา่งหนึง่ ทัง้ทีเ่ป็นอดตี อนาคต และปัจจบุัน ภายใน 

หรอืภายนอก หยาบหรอืละเอยีด เลวหรอืประณีต ไกลหรอืใกลก็้ตาม นีเ้รยีกวา่ 

วญิญาณขนัธ ์

  ภกิษุ ดว้ยเหตเุพยีงเทา่นี ้ขนัธจ์งึชือ่วา่ขนัธ”์ 

เหตปุจัจยัแหง่ขนัธ ์

  ภกิษุนัน้ชืน่ชมยนิดพีระภาษิตของพระผูม้พีระภาควา่ “สาธ ุพระพทุธเจา้ขา้” 

แลว้ไดท้ลูถามปัญหายิง่ขึน้ไปวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ อะไรเป็นเหตเุป็นปัจจัย 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๑๓๖ } 



๑๓๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑.ขันธสงัยตุ] 

มัชฌมิปัณณาสก ์๓. ขชัชนยีวรรค ๑๐. ปณุณมสตูร 

ท าใหร้ปูขนัธป์รากฏ อะไรเป็นเหตเุป็นปัจจัยท าใหเ้วทนาขนัธป์รากฏ อะไรเป็น 

เหตเุป็นปัจจัยท าใหส้ญัญาขนัธป์รากฏ อะไรเป็นเหตเุป็นปัจจัยท าใหส้งัขารขนัธ ์

ปรากฏ อะไรเป็นเหตเุป็นปัจจัยท าใหว้ญิญาณขันธป์รากฏ” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “ภกิษุ มหาภตูรปู ๔ เป็นเหตเุป็นปัจจัย 

ท าใหร้ปูขนัธป์รากฏ ผัสสะเป็นเหตเุป็นปัจจัยท าใหเ้วทนาขนัธป์รากฏ ผัสสะเป็น 

เหตเุป็นปัจจัยท าใหส้ญัญาขนัธป์รากฏ ผัสสะเป็นเหตเุป็นปัจจัยท าใหส้งัขารขนัธ ์

ปรากฏ นามรปูเป็นเหตเุป็นปัจจัยท าใหว้ญิญาณขนัธป์รากฏ” 

เหตเุกดิสกักายทฏิฐ ิ

  ภกิษุนัน้ชืน่ชมยนิดพีระภาษิตของพระผูม้พีระภาควา่ “สาธ ุพระพทุธเจา้ขา้” 

แลว้ไดท้ลูถามปัญหายิง่ขึน้ไปวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ สกักายทฏิฐมิไีดอ้ยา่งไร” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “ภกิษุ ปถุชุนในโลกนีผู้ไ้มไ่ดส้ดับ ไมไ่ดเ้ห็น 

พระอรยิะ ไมฉ่ลาดในธรรมของพระอรยิะ ไมไ่ดรั้บการแนะน าในธรรมของพระอรยิะ 

ไมไ่ดเ้ห็นสตับรุษุ ไมฉ่ลาดในธรรมของสตับรุษุ ไมไ่ดรั้บการแนะน าในธรรมของ 

สตับรุษุ พจิารณาเห็นรปูโดยความเป็นอัตตา พจิารณาเห็นอัตตาวา่มรีปู พจิารณา 

เห็นรปูในอัตตา หรอืพจิารณาเห็นอัตตาในรปู ... เวทนา ... สญัญา ... สงัขาร ... 

พจิารณาเห็นวญิญาณโดยความเป็นอัตตา พจิารณาเห็นอัตตาวา่มวีญิญาณ 

พจิารณาเห็นวญิญาณในอัตตา หรอืพจิารณาเห็นอัตตาในวญิญาณ 

  ภกิษุ สกักายทฏิฐมิไีดอ้ยา่งนี”้ 

เหตไุมม่สีกักายทฏิฐ ิ

  ภกิษุนัน้ชืน่ชมยนิดพีระภาษิตของพระผูม้พีระภาควา่ “สาธ ุพระพทุธเจา้ขา้” 

แลว้ไดท้ลูถามปัญหายิง่ขึน้ไปวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ สกักายทฏิฐมิไีมไ่ดอ้ยา่งไร” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “ภกิษุ อรยิสาวกในธรรมวนัิยนี ้ผูไ้ดส้ดับ ได ้

เห็นพระอรยิะ ฉลาดในธรรมของพระอรยิะ ไดรั้บการแนะน าในธรรมของพระอรยิะ 

ไดเ้ห็นสตับรุษุ ฉลาดในธรรมของสตับรุษุ ไดรั้บการแนะน าในธรรมของสตับรุษุ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๑๓๗ } 



๑๓๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑.ขันธสงัยตุ] 

มัชฌมิปัณณาสก ์๓. ขชัชนยีวรรค ๑๐. ปณุณมสตูร 

ไมพ่จิารณาเห็นรปูโดยความเป็นอัตตา ไมพ่จิารณาเห็นอัตตาวา่มรีปู ไมพ่จิารณา 

เห็นรปูในอัตตา หรอืไมพ่จิารณาเห็นอัตตาในรปู ไมพ่จิารณาเห็นเวทนา ... ไม่ 

พจิารณาเห็นสญัญา ... ไมพ่จิารณาเห็นสงัขาร ... ไมพ่จิารณาเห็นวญิญาณโดย 

ความเป็นอัตตา ไมพ่จิารณาเห็นอัตตาวา่มวีญิญาณ ไมพ่จิารณาเห็นวญิญาณใน 

อัตตา หรอืไมพ่จิารณาเห็นอัตตาในวญิญาณ 

  ภกิษุ สกักายทฏิฐมิไีมไ่ดอ้ยา่งนี”้ 

คณุ โทษ และเครือ่งสลดัออกจากอปุาทานขนัธ ์

  ภกิษุนัน้ชืน่ชมยนิดพีระภาษิตของพระผูม้พีระภาควา่ “สาธ ุพระพทุธเจา้ขา้” 

แลว้ไดท้ลูถามปัญหายิง่ขึน้ไปวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ อะไรเป็นคณุ อะไรเป็นโทษ 

อะไรเป็นเครือ่งสลดัออกจากรปู ... เวทนา ... สญัญา ... สงัขาร ... อะไรเป็นคณุ 

อะไรเป็นโทษ อะไรเป็นเครือ่งสลดัออกจากวญิญาณ” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “ภกิษุ สภาพทีส่ขุโสมนัสอาศัยรปูเกดิขึน้ นี ้

เป็นคณุของรปู สภาพทีร่ปูไมเ่ทีย่ง เป็นทกุข ์มคีวามแปรผันเป็นธรรมดา นีเ้ป็น 

โทษของรปู ธรรมเป็นทีก่ าจัดฉันทราคะ ธรรมเป็นทีล่ะฉันทราคะในรปู นีเ้ป็น 

เครือ่งสลดัออกจากรปู 

  สภาพทีส่ขุโสมนัสอาศัยเวทนาเกดิขึน้ ... อาศัยสญัญาเกดิขึน้ ... อาศัย 

สงัขารเกดิขึน้ ... สภาพทีส่ขุโสมนัสอาศัยวญิญาณเกดิขึน้ นีเ้ป็นคณุของวญิญาณ 

สภาพทีว่ญิญาณไมเ่ทีย่ง เป็นทกุข ์มคีวามแปรผันเป็นธรรมดา นีเ้ป็นโทษของ 

วญิญาณ ธรรมเป็นทีก่ าจัดฉันทราคะ ธรรมเป็นทีล่ะฉันทราคะในวญิญาณ นีเ้ป็น 

เครือ่งสลดัออกจากวญิญาณ” 

ความไมม่อีหงัการ มมงัการ และมานานสุยั 

  ภกิษุนัน้ชืน่ชมยนิดพีระภาษิตของพระผูม้พีระภาควา่ “สาธ ุพระพทุธเจา้ขา้” 

แลว้ไดท้ลูถามปัญหายิง่ขึน้ไปวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ เมือ่บคุคลรู ้เห็นอยา่งไรจงึ 

จะไมม่อีหังการ มมังการ และมานานุสยัในกายทีม่วีญิญาณนี้ และในนมิติทัง้ปวง 

ในภายนอก” 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๑๓๘ } 



๑๓๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑.ขันธสงัยตุ] 

มัชฌมิปัณณาสก ์๓. ขชัชนยีวรรค ๑๐. ปณุณมสตูร 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “ภกิษุ รปูอยา่งใดอยา่งหนึง่ ทัง้ทีเ่ป็นอดตี 

อนาคต และปัจจบุัน ภายในหรอืภายนอก หยาบหรอืละเอยีด เลวหรอืประณีต 

ไกลหรอืใกลก็้ตาม ภกิษุนัน้พจิารณาเห็นรปูทัง้หมดนัน้ดว้ยปัญญาอันชอบตาม 

ความเป็นจรงิอยา่งนีว้า่ ‘น่ันไมใ่ชข่องเรา เราไมเ่ป็นน่ัน น่ันไมใ่ชอ่ัตตาของเรา’ 

  เวทนาอยา่งใดอยา่งหนึง่ ... 

  สญัญาอยา่งใดอยา่งหนึง่ ... 

  สงัขารเหลา่ใดเหลา่หนึง่ ... 

  วญิญาณอยา่งใดอยา่งหนึง่ ทัง้ทีเ่ป็นอดตี อนาคต และปัจจบุัน ภายใน 

.หรอืภายนอก หยาบหรอืละเอยีด เลวหรอืประณีต ไกลหรอืใกลก็้ตาม ภกิษุนัน้ 

พจิารณาเห็นวญิญาณทัง้หมดนัน้ดว้ยปัญญาอันชอบตามความเป็นจรงิอยา่งนีว้า่ 

‘น่ันไมใ่ชข่องเรา เราไมเ่ป็นน่ัน น่ันไมใ่ชอ่ัตตาของเรา’ 

  ภกิษุ เมือ่บคุคลรู ้เห็นอยา่งนีจ้งึจะไมม่อีหังการ มมังการ และมานานุสยั 

ในกายทีม่วีญิญาณนี ้และในนมิติทัง้ปวงในภายนอก” 

กรรมทีอ่นตัตากระท าถกูตอ้งอตัตา 

  สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่ไดเ้กดิความคดิค านงึอยา่งนีว้า่ “ทา่นผูเ้จรญิทัง้หลาย 

ไดย้นิวา่ รปูเป็นอนัตตา เวทนา ... สญัญา ... สงัขาร ... วญิญาณเป็นอนัตตา 

เพราะเหตนัุน้ กรรมทีถ่กูอนัตตากระท าจักถกูตอ้งอตัตาไดอ้ยา่งไร” 

  ครัง้นัน้ พระผูม้พีระภาคทรงทราบความคดิค านงึของภกิษุนัน้ดว้ยพระทัยแลว้ 

ไดรั้บสัง่เรยีกภกิษุทัง้หลายมาตรัสวา่ 

  “ภกิษุทัง้หลาย เป็นไปไดท้ีโ่มฆบรุษุบางคนในธรรมวนัิยนี ้เป็นผูไ้มรู่แ้จง้ 

ตกอยูใ่นอ านาจอวชิชา มใีจถกูตัณหาครอบง า จะพงึเขา้ใจสตัถศุาสนว์า่เป็นค า 

สอนทีค่วรคดิใหต้ระหนักวา่ ‘ทา่นผูเ้จรญิทัง้หลาย ไดย้นิวา่ รปูเป็นอนัตตา เวทนา 

... สญัญา ... สงัขาร ... วญิญาณเป็นอนัตตา เพราะเหตนัุน้ กรรมทีถ่กูอนัตตา 

กระท าจักถกูตอ้งอัตตาไดอ้ยา่งไร’ 

  ภกิษุทัง้หลาย เราไดแ้นะน าเธอทัง้หลายไวแ้ลว้ดว้ยการสอบถามในธรรม 

เหลา่นัน้ในบาลนัีน้ ๆ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๑๓๙ } 



๑๔๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑.ขันธสงัยตุ] 

มัชฌมิปัณณาสก ์๓. ขชัชนยีวรรค ๑๐. ปณุณมสตูร 

  ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายจะเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร รปูเทีย่งหรอื 

ไมเ่ทีย่ง” 

  “ไมเ่ทีย่ง พระพทุธเจา้ขา้” 

  “เวทนา ... สญัญา ... สงัขาร ... วญิญาณเทีย่งหรอืไมเ่ทีย่ง” 

  “ไมเ่ทีย่ง พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ก็ส ิง่ใดไมเ่ทีย่ง ส ิง่นัน้เป็นทกุขห์รอืเป็นสขุ” 

  “เป็นทกุข ์พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ก็ส ิง่ใดไมเ่ทีย่ง เป็นทกุข ์มคีวามแปรผันเป็นธรรมดา ควรหรอืทีจ่ะ 

พจิารณาเห็นสิง่นัน้วา่ ‘น่ันของเรา เราเป็นน่ัน น่ันเป็นอัตตาของเรา” 

  “ขอ้นัน้ไมค่วรเลย พระพทุธเจา้ขา้” 

  “เพราะเหตนัุน้แล ฯลฯ อรยิสาวกผูไ้ดส้ดับเห็นอยูอ่ยา่งนี้ ฯลฯ รูช้ดัวา่ ... 

ไมม่กีจิอืน่เพือ่ความเป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป” 

  มภีกิษุทลูถามปัญหากับพระผูม้พีระภาคในเรือ่งตอ่ไปนี ้คอื 

  ๑. เรือ่งขนัธ ์๕ 

  ๒. เรือ่งมลูเหตแุหง่ขนัธ ์๕ 

  ๓. เรือ่งฉันทราคะ 

  ๔. เรือ่งชือ่ของขนัธ ์๕ 

  ๕. เรือ่งเหตปัุจจัยแหง่การบัญญัตขินัธ ์๕ 

  ๖. เรือ่งสกักายทฏิฐ ิ

  ๗. เรือ่งเหตไุมม่สีกักายทฏิฐ ิ

  ๘. เรือ่งคณุ โทษ และเครือ่งสลัดออกจากขนัธ ์๕ 

  ๙. เรือ่งไมม่อีหังการ มมังการ และมานานุสยั 

        ๑๐. เรือ่งกรรมทีอ่นัตตากระท าถกูตอ้งอตัตา 

รวมปญัหาทีท่ลูถาม ๑๐ ขอ้ดว้ยกนั 

ปณุณมสตูรที ่๑๐ จบ 

ขชัชนยีวรรคที ่๓ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๑๔๐ } 



๑๔๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑.ขันธสงัยตุ] 

มัชฌมิปัณณาสก ์๓. ขชัชนยีวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

   ๑. อัสสาทสตูร    ๒. สมทุยสตูร 

   ๓. ทตุยิสมทุยสตูร    ๔. อรหันตสตูร 

   ๕. ทตุยิอรหันตสตูร    ๖. สหีสตูร 

   ๗. ขชัชนยีสตูร    ๘. ปิณโฑลยสตูร 

   ๙. ปาลเิลยยสตูร    ๑๐. ปณุณมสตูร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๑๔๑ } 



๑๔๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑.ขันธสงัยตุ] 

มัชฌมิปัณณาสก ์๔. เถรวรรค ๑. อนันทสตูร 

 

๔. เถรวรรค 

หมวดวา่ดว้ยพระเถระ 

๑. อานนัทสตูร 

วา่ดว้ยพระอานนท ์

[๘๓] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  ณ ทีนั่น้ ทา่นพระอานนทไ์ดเ้รยีกภกิษุทัง้หลายมากลา่ววา่ “ทา่นผูม้อีาย ุ

ทัง้หลาย” ภกิษุเหลา่นัน้รับค าแลว้ ทา่นพระอานนทจ์งึไดก้ลา่วเรือ่งนีว้า่ 

  “ทา่นผูม้อีายทัุง้หลาย ทา่นพระปณุณมันตานบีตุรมอีปุการะมากแกพ่วกเรา 

ผูเ้ป็นภกิษุใหม ่ทา่นกลา่วสอนพวกเราดว้ยโอวาทอยา่งนีว้า่ ‘ทา่นอานนท ์เพราะ 

ถอืมั่น ตัณหา มานะ ทฏิฐวิา่ ‘เราม’ี จงึม ีเพราะไมถ่อืมั่น ตัณหา มานะ ทฏิฐวิา่ 

‘เราม’ี จงึไมม่ ี

  เพราะถอืม ัน่อะไร ตณัหา มานะ ทฏิฐวิา่ ‘เราม’ี จงึม ีเพราะไมถ่อืม ัน่อะไร 

ตณัหา มานะ ทฏิฐวิา่ ‘เราม’ี จงึไมม่ ี

  คอื เพราะถอืมั่นรปู ตัณหา มานะ ทฏิฐวิา่ ‘เราม’ี จงึม ีเพราะไมถ่อืมั่นรปู 

ตัณหา มานะ ทฏิฐวิา่ ‘เราม’ี จงึไมม่ ี... เวทนา ... สัญญา ... สงัขาร ... 

เพราะถอืมั่นวญิญาณ ตัณหา มานะ ทฏิฐวิา่ ‘เราม’ี จงึม ีเพราะไมถ่อืมั่นวญิญาณ 

ตัณหา มานะ ทฏิฐวิา่ ‘เราม’ี จงึไมม่ ี

  ทา่นอานนท ์สตรหีรอืบรุษุแรกรุน่ ผูช้อบแตง่ตัว มองดเูงาหนา้ของตนใน 

กระจกหรอืภาชนะน ้าทีใ่สสะอาดบรสิทุธิ ์เพราะอาศัย(กระจกหรอืภาชนะน ้านัน้)จงึ 

เห็น เพราะไมอ่าศัยจงึไมเ่ห็น แมฉั้นใด ขอ้นีก็้ฉันนัน้เหมอืนกัน เพราะถอืมั่นรปู 

ตัณหา มานะ ทฏิฐวิา่ ‘เราม’ี จงึม ีเพราะไมถ่อืมั่นรปู ตัณหา มานะ ทฏิฐวิา่ 

‘เราม’ี จงึไมม่ ี... เวทนา ... สญัญา ... สงัขาร ... เพราะถอืมั่นวญิญาณ ตัณหา 

มานะ ทฏิฐวิา่ ‘เราม’ี จงึม ีเพราะไมถ่อืมั่นวญิญาณ ตัณหา มานะ ทฏิฐวิา่ ‘เราม’ี 

จงึไมม่ ี

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๑๔๒ } 



๑๔๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑.ขันธสงัยตุ] 

มัชฌมิปัณณาสก ์๔. เถรวรรค ๒. ตสิสสตูร 

  ทา่นอานนท ์ทา่นจะเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร รูปเทีย่งหรอืไมเ่ทีย่ง’ 

  ‘ไมเ่ทีย่ง ขอรับ’ 

  ‘เวทนา ... สญัญา ... สงัขาร ... วญิญาณเทีย่งหรอืไมเ่ทีย่ง’ 

  ‘ไมเ่ทีย่ง ขอรับ’ 

  ‘เพราะเหตนัุน้แล ฯลฯ พระอรยิสาวกผูไ้ดส้ดับเห็นอยูอ่ยา่งนี ้ฯลฯ รูช้ดัวา่ 

... ไมม่กีจิอืน่เพือ่ความเป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป’ 

  ทา่นผูม้อีายทัุง้หลาย ทา่นพระปณุณมันตานบีตุรเป็นผูม้อีปุการะมากแกพ่วก 

เราผูเ้ป็นภกิษุใหม ่ทา่นสอนพวกเราดว้ยโอวาทนี ้เพราะฟังธรรมเทศนานีข้องทา่น 

พระปณุณมันตานบีตุร ผมจงึไดบ้รรลธุรรม” 

อานนัทสตูรที ่๑ จบ 

 

๒. ตสิสสตูร 

วา่ดว้ยพระตสิสะ 

  [๘๔] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  สมัยนัน้ ทา่นพระตสิสะโอรสพระปิตจุฉาของพระผูม้พีระภาค บอกแกภ่กิษุ 

จ านวนมากอยา่งนี้วา่ “ทา่นผูม้อีายทัุง้หลาย รา่งกายของกระผมออ่นเปลีย้ประดจุ 

คนเมา กระผมรูส้กึมดืทกุดา้น แมธ้รรมทัง้หลายก็ไมป่รากฏ ถนีมทิธะครอบง า 

จติของกระผม กระผมไมย่นิดปีระพฤตพิรหมจรรย ์และยังมคีวามสงสยัในธรรมทัง้ 

หลายอยู”่ 

  ครัง้นัน้ ภกิษุจ านวนมากเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวายอภวิาท 

แลว้ น่ัง ณ ทีส่มควร ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ 

ทา่นพระตสิสะโอรสพระปิตจุฉาของพระผูม้พีระภาค บอกแกภ่กิษุทัง้หลายอยา่งนีว้า่ 

‘ทา่นผูม้อีายทัุง้หลาย รา่งกายของกระผมออ่นเปลีย้ประดจุคนเมา กระผมรูส้กึมดื 

ทกุดา้น แมธ้รรมทัง้หลายก็ไมป่รากฏ ถนีมทิธะครอบง าจติของกระผม กระผมไม่ 

ยนิดปีระพฤตพิรหมจรรย ์และยังมคีวามสงสยัในธรรมทัง้หลายอยู”่ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๑๔๓ } 



๑๔๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑.ขันธสงัยตุ] 

มัชฌมิปัณณาสก ์๔. เถรวรรค ๒. ตสิสสตูร 

  ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาคไดรั้บสัง่เรยีกภกิษุรปูหนึง่มาตรัสวา่ “ภกิษุ เธอ 

จงไปเรยีกตสิสภกิษุมาตามค าของเรา” 

  ภกิษุนัน้ทลูรับสนองพระด ารัสแลว้ เขา้ไปหาทา่นพระตสิสะถงึทีอ่ยูแ่ลว้ไดบ้อกวา่ 

“ทา่นตสิสะ พระศาสดารับสัง่ใหท้า่นเขา้เฝ้า” 

  ทา่นพระตสิสะรับค าแลว้ เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวายอภวิาท 

แลว้ น่ัง ณ ทีส่มควร 

  พระผูม้พีระภาคไดต้รัสถามวา่ “ตสิสะ ทราบวา่ เธอไดบ้อกแกภ่กิษุจ านวน 

มากวา่ ‘ทา่นผูม้อีายทัุง้หลาย รา่งกายของกระผมออ่นเปลีย้ประดจุคนเมา ฯลฯ 

และยังมคีวามสงสยัในธรรมทัง้หลายอยู’่ จรงิหรอื” 

  ทา่นพระตสิสะทลูตอบวา่ “จรงิ พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ตสิสะ เธอจะเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร เมือ่บคุคลผูย้ังไมป่ราศจากความ 

ก าหนัด ไมป่ราศจาก ความพอใจ ไมป่ราศจากความรัก ไมป่ราศจากความกระหาย 

ไมป่ราศจากความเรา่รอ้น ไมป่ราศจากความทะยานอยากในรปู เพราะรปูนัน้แปร 

ผันและเป็นอยา่งอืน่ โสกะ (ความเศรา้โศก) ปรเิทวะ (ความคร ่าครวญ) ทกุข ์

(ความทกุขก์าย) โทมนัส (ความทกุขใ์จ) และอปุายาส (ความคับแคน้ใจ) จงึเกดิขึน้ 

ใชไ่หม” 

  “ใช ่พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ดลีะ ดลีะ ตสิสะ เรือ่งนีเ้ป็นอยา่งนัน้ เมือ่บคุคลผูย้งัไมป่ราศจากความ 

ก าหนัด ... ในรปู ... ในสัญญา ... ในสงัขาร เพราะสงัขารเหลา่นัน้แปรผัน 

และเป็นอยา่งอืน่ โสกะ ปรเิทวะ ทกุข ์โทมนัส และอปุายาสจงึเกดิขึน้ใชไ่หม” 

  “ใช ่พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ดลีะ ดลีะ ตสิสะ เรือ่งนีเ้ป็นอยา่งนัน้ เมือ่บคุคลผูย้งัไมป่ราศจากความ 

ก าหนัด ... ในสงัขาร ... เมือ่บคุคลผูย้ังไมป่ราศจากความก าหนัด ไมป่ราศจาก 

ความพอใจ ไมป่ราศจากความรัก ไมป่ราศจากความกระหาย ไมป่ราศจากความ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๑๔๔ } 



๑๔๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑.ขันธสงัยตุ] 

มัชฌมิปัณณาสก ์๔. เถรวรรค ๒. ตสิสสตูร 

เรา่รอ้น ไมป่ราศจากความทะยานอยากในวญิญาณ เพราะวญิญาณนัน้แปรผัน 

และเป็นอยา่งอืน่ โสกะ ปรเิทวะ ทกุข ์โทมนัส และอปุายาสจงึเกดิขึน้ใชไ่หม” 

  “ใช ่พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ดลีะ ดลีะ ตสิสะ เรือ่งนีเ้ป็นอยา่งนัน้ เมือ่บคุคลผูย้งัไมป่ราศจากความ 

ก าหนัด ... ในวญิญาณ ฯลฯ ตสิสะ เธอจะเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร เมือ่ 

บคุคลผูป้ราศจากความก าหนัด ปราศจากความพอใจ ปราศจากความรัก ปราศ 

จากความกระหาย ปราศจากความเรา่รอ้น ปราศจากความทะยานอยากในรปู 

เพราะรปูนัน้แปรผันและเป็นอยา่งอืน่ โสกะ ปรเิทวะ ทกุข ์โทมนัส และอปุายาส 

จงึเกดิขึน้ ใชไ่หม” 

  “ไมใ่ช ่พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ดลีะ ดลีะ ตสิสะ เรือ่งนีเ้ป็นอยา่งนัน้ เมือ่บคุคลผูป้ราศจากความก าหนัด ... 

ในรปู ... ในเวทนา ... ในสญัญา ... ในสงัขาร ... เมือ่บคุคลผูป้ราศจาก 

ความก าหนัด ปราศจากความพอใจ ปราศจากความรัก ปราศจากความกระหาย 

ปราศจากความเรา่รอ้น ปราศจากความทะยานอยากในวญิญาณ เพราะวญิญาณ 

นัน้แปรผันและเป็นอยา่งอืน่ โสกะ ปรเิทวะ ทกุข ์โทมนัส และอปุายาสจงึเกดิขึน้ 

ใชไ่หม” 

  “ไมใ่ช ่พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ดลีะ ดลีะ ตสิสะ เรือ่งนีเ้ป็นอยา่งนัน้ เมือ่บคุคลผูป้ราศจากความก าหนัด ... 

ในวญิญาณ ... ตสิสะ เธอจะเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร รปูเทีย่งหรอืไมเ่ทีย่ง” 

“ไมเ่ทีย่ง พระพทุธเจา้ขา้” 

  “เวทนา ... สญัญา ... สงัขาร ... วญิญาณเทีย่งหรอืไมเ่ทีย่ง” 

  “ไมเ่ทีย่ง พระพทุธเจา้ขา้” 

  “เพราะเหตนัุน้แล ฯลฯ อรยิสาวกผูไ้ดส้ดับเห็นอยูอ่ยา่งนี ้ฯลฯ รูช้ดัวา่ ... 

ไมม่กีจิอืน่เพือ่ความเป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๑๔๕ } 



๑๔๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑.ขันธสงัยตุ] 

มัชฌมิปัณณาสก ์๔. เถรวรรค ๒. ตสิสสตูร 

  ตสิสะ เปรยีบเหมอืนบรุษุ ๒ คน คนหนึง่ไมฉ่ลาดในหนทาง คนหนึง่ 

ฉลาดในหนทาง บรุษุผูไ้มฉ่ลาดในหนทางพงึถามทางกับบรุษุผูฉ้ลาดในหนทาง 

บรุษุผูฉ้ลาดในหนทางพงึตอบวา่ ‘ผูเ้จรญิ ทา่นไปตามทางนีอ้กีสกัครูก็่จักพบทาง 

๒ แพรง่ ในทาง ๒ แพรง่นัน้ ทา่นจงละทางซา้ย ไปทางขวาเถดิ ไปตามทาง 

นัน้อกีสกัครูก็่จักพบราวป่าหนาทบึ ไปตามทางนัน้อกีสกัครูก็่จักพบทีลุ่ม่ใหญม่เีปือกตม 

ไปตามทางนัน้อกีสกัครูก็่จักพบบงึทีล่กึ ไปตามทางนัน้อกีสกัครูก็่จักพบพืน้ทีร่าบ 

น่ารืน่รมย’์ 

  ตสิสะ อปุมานีเ้รายกมาเพือ่ใหเ้ขา้ใจเนือ้ความแจม่ชดั ในอปุมานัน้มอีธบิาย 

ดังนี ้

  ค าวา่ บรุษุผูไ้มฉ่ลาดในหนทาง นีเ้ป็นค าเรยีกปถุชุน 

  ค าวา่ บรุษุผูฉ้ลาดในหนทาง นีเ้ป็นค าเรยีกตถาคตอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ 

  ค าวา่ ทาง ๒ แพรง่ นี้เป็นค าเรยีกวจิกิจิฉา 

  ค าวา่ ทางซา้ย นีเ้ป็นค าเรยีกมจิฉามรรคมอีงค ์๘ คอื (๑) มจิฉาทฏิฐ ิฯลฯ 

(๘) มจิฉาสมาธ ิ

  ค าวา่ ทางขวา นีเ้ป็นค าเรยีกอรยิมรรคมอีงค ์๘ คอื (๑) สมัมาทฏิฐ ิฯลฯ 

(๘) สมัมาสมาธ ิ

  ค าวา่ ราวป่าหนาทบึ นี้เป็นค าเรยีกอวชิชา 

  ค าวา่ ทีลุ่ม่ใหญม่เีปือกตม นีเ้ป็นค าเรยีกกามทัง้หลาย 

  ค าวา่ บงึทีล่กึ นี้เป็นค าเรยีกความโกรธและความคบัแคน้ใจ 

  ค าวา่ พืน้ทีร่าบนา่ร ืน่รมย ์นีเ้ป็นค าเรยีกนพิพาน 

  ตสิสะ เธอจงยนิด ีตสิสะ เธอจงยนิดตีามโอวาททีเ่รากลา่วสอน ตามความ 

อนุเคราะหท์ีเ่ราอนุเคราะห ์ตามค าพร ่าสอนทีเ่ราพร ่าสอนเถดิ” 

  พระผูม้พีระภาคไดต้รัสภาษิตนีแ้ลว้ ทา่นพระตสิสะมใีจยนิดชีืน่ชมพระภาษิต 

ของพระผูม้พีระภาค 

ตสิสสตูรที ่๒ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๑๔๖ } 



๑๔๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑.ขันธสงัยตุ] 

มัชฌมิปัณณาสก ์๔. เถรวรรค ๓. ยมกสตูร 

 

๓. ยมกสตูร 

วา่ดว้ยพระยมกะ 

  [๘๕] สมัยหนึง่ ทา่นพระสารบีตุรอยู ่ณ พระเชตวนั อารามของอนาถ- 

บณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวัตถ ีสมัยนัน้ ภกิษุยมกะเกดิทฏิฐชิัว่เชน่นีว้า่ “เรารู ้

ท่ัวถงึธรรมทีพ่ระผูม้พีระภาคทรงแสดงไวว้า่ ‘ภกิษุขณีาสพหลังจากตายแลว้ยอ่ม 

ขาดสญู พนิาศ ไมเ่กดิอกี” 

  ภกิษุจ านวนมากไดย้นิวา่ “ภกิษุยมกะเกดิทฏิฐชิัว่เชน่นีว้า่ ‘เรารูท่ั้วถงึธรรม 

ทีพ่ระผูม้พีระภาคทรงแสดงไวว้า่ ‘ภกิษุขณีาสพหลังจากตายแลว้ยอ่มขาดสญู พนิาศ 

ไมเ่กดิอกี” 

  ตอ่มา ภกิษุเหลา่นัน้เขา้ไปหาทา่นพระยมกะถงึทีอ่ยู ่ไดส้นทนาปราศรัยพอ 

เป็นทีบ่ันเทงิใจ พอเป็นทีร่ะลกึถงึกันแลว้ น่ัง ณ ทีส่มควร ไดถ้ามทา่นพระยมกะวา่ 

“ทา่นยมกะ ทราบวา่ ทา่นเกดิทฏิฐชิัว่เชน่นีว้า่ ‘เรารูท่ั้วถงึธรรมทีพ่ระผูม้พีระภาค 

ทรงแสดงไวว้า่ ‘ภกิษุขณีาสพหลังจากตายแลว้ยอ่มขาดสญู พนิาศ ไมเ่กดิอกี’ 

จรงิหรอื” 

  ทา่นพระยมกะตอบวา่ “จรงิ ขอรับ” 

  “ทา่นยมกะ ทา่นอยา่ไดก้ลา่วอยา่งนัน้ อยา่กลา่วตูพ่ระผูม้พีระภาค เพราะ 

การกลา่วตูพ่ระผูม้พีระภาคไมด่เีลย เพราะพระผูม้พีระภาคไมพ่งึตรัสอยา่งนีว้า่ 

‘ภกิษุขณีาสพหลังจากตายแลว้ยอ่มขาดสญู พนิาศ ไมเ่กดิอกี” 

  ทา่นพระยมกะถกูภกิษุเหลา่นัน้วา่กลา่วแมอ้ยา่งนี ้ก็ยังยดึทฏิฐชิัว่นัน้อยา่ง 

มั่นคงกลา่ววา่ “เรารูท่ั้วถงึธรรมทีพ่ระผูม้พีระภาคทรงแสดงไวว้า่ ‘ภกิษุขณีาสพ 

หลังจากตายแลว้ยอ่มขาดสญู พนิาศ ไมเ่กดิอกี” 

  ภกิษุเหลา่นัน้ไมส่ามารถจะใหท้า่นพระยมกะคลายทฏิฐชิัว่นัน้ไดจ้งึพากันลกุ 

จากอาสนะเขา้ไปหาทา่นพระสารบีตุรถงึทีอ่ยูแ่ลว้กลา่ววา่ “ขา้แตท่า่นสารบีตุร 

พระยมกะเกดิทฏิฐชิัว่เชน่นีว้า่ ‘เรารูท่ั้วถงึธรรมทีพ่ระผูม้พีระภาคทรงแสดงไวว้า่ 

‘ภกิษุขณีาสพหลังจากตายแลว้ยอ่มขาดสญู พนิาศ ไมเ่กดิอกี’ ขอโอกาส 

ขอทา่นพระสารบีตุรโปรดอาศัยความอนุเคราะหเ์ขา้ไปหาภกิษุยมกะถงึทีอ่ยูเ่ถดิ” 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๑๔๗ } 



๑๔๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑.ขันธสงัยตุ] 

มัชฌมิปัณณาสก ์๔. เถรวรรค ๓. ยมกสตูร 

  ทา่นพระสารบีตุรรับนมินตโ์ดยดษุณีภาพ 

  ครัน้ในเวลาเย็น ทา่นพระสารบีตุรออกจากทีห่ลกีเรน้แลว้เขา้ไปหาทา่นพระ 

ยมกะถงึทีอ่ยู ่ไดส้นทนาปราศรัยพอเป็นทีบ่ันเทงิใจ พอเป็นทีร่ะลกึถงึกันแลว้ น่ัง ณ 

ทีส่มควร ไดถ้ามทา่นพระยมกะดังนีว้า่ “ทา่นยมกะ ทราบวา่ ทา่นเกดิทฏิฐชิัว่ 

เชน่นีว้า่ ‘เรารูท่ั้วถงึธรรมทีพ่ระผูม้พีระภาคทรงแสดงไวว้า่ ‘ภกิษุขณีาสพหลังจาก 

ตายแลว้ยอ่มขาดสญู พนิาศ ไมเ่กดิอกี’ จรงิหรอื” 

  ทา่นพระยมกะตอบวา่ “จรงิ ขอรับ ผมรูท่ั้วถงึธรรมทีพ่ระผูม้พีระภาคทรง 

แสดงไวว้า่ ‘ภกิษุขณีาสพหลังจากตายแลว้ยอ่มขาดสญู พนิาศ ไมเ่กดิอกี” 

  “ทา่นยมกะ ทา่นจะเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร รปูเทีย่งหรอืไมเ่ทีย่ง” 

  “ไมเ่ทีย่ง ขอรับ” ฯลฯ 

  “เวทนา ... สญัญา ... สงัขาร ... วญิญาณเทีย่งหรอืไมเ่ทีย่ง” 

  “ไมเ่ทีย่ง ขอรับ” 

  “เพราะเหตนัุน้แล ฯลฯ พระอรยิสาวกผูไ้ดส้ดับเห็นอยูอ่ยา่งนี ้ฯลฯ รูช้ดัวา่ ... 

ไมม่กีจิอืน่เพือ่ความเป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป’ 

  ทา่นยมกะ ทา่นจะเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร ทา่นพจิารณาเห็นรปูวา่ 

‘เป็นตถาคต๑’ หรอื” 

  “ไมใ่ช ่ขอรับ” 

  “ทา่นพจิารณาเห็นเวทนาวา่ ‘เป็นตถาคต’ หรอื” 

  “ไมใ่ช ่ขอรับ” 

  “ทา่นพจิารณาเห็นสญัญา ... สงัขาร ... วญิญาณวา่ ‘เป็นตถาคต’ หรอื” 

  “ไมใ่ช ่ขอรับ” 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ตถาคต ในทีน่ีเ้ป็นค าทีลั่ทธอิืน่ ๆ ใชก้ันมากอ่นพทุธกาล หมายถงึอัตตา (อาตมัน) ไมไ่ดห้มายถงึ 

   พระพทุธเจา้ อรรถกถาอธบิายวา่ หมายถงึสัตว ์(ส .ข.อ. ๒/๘๕/๓๓๙, ท.ีส.ีอ. ๖๕/๑๐๘) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๑๔๘ } 



๑๔๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑.ขันธสงัยตุ] 

มัชฌมิปัณณาสก ์๔. เถรวรรค ๓. ยมกสตูร 

  “ทา่นยมกะ ทา่นจะเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร ทา่นพจิารณาเห็นวา่ 

‘ตถาคตมใีนรปู’ หรอื” 

  “ไมใ่ช ่ขอรับ” 

  “ทา่นพจิารณาเห็นวา่ ‘ตถาคตมนีอกจากรปู’ หรอื” 

  “ไมใ่ช ่ขอรับ” 

  “ทา่นพจิารณาเห็นวา่ ‘ตถาคตมใีนเวทนา’ หรอื” 

  “ไมใ่ช ่ขอรับ” 

  “... ในเวทนา ฯลฯ นอกจากเวทนา ฯลฯ ในสญัญา ... นอกจากสญัญา 

... ในสงัขารทัง้หลาย ... นอกจากสงัขารทัง้หลาย ... 

  “ทา่นพจิารณาเห็นวา่ ‘ตถาคตมใีนวญิญาณ’ หรอื” 

  “ไมใ่ช ่ขอรับ” 

  “ทา่นพจิารณาเห็นวา่ ‘ตถาคตมนีอกจากวญิญาณ’ หรอื” 

  “ไมใ่ช ่ขอรับ” 

  “ทา่นยมกะ ทา่นจะเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร ทา่นพจิารณาเห็นรปู ... 

เวทนา ... สญัญา ... สงัขาร ... วญิญาณวา่ ‘เป็นตถาคต’ หรอื” 

  “ไมใ่ช ่ขอรับ” 

  “ทา่นยมกะ ทา่นจะเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร ทา่นพจิารณาเห็นวา่ 

‘ตถาคตนีไ้มม่รีปู’ ... ไมม่เีวทนา ... ไมม่สีญัญา ... ไมม่สีงัขาร ... ไมม่ ี

วญิญาณหรอื” 

  “ไมใ่ช ่ขอรับ” 

  “ทา่นยมกะ แทจ้รงิ ทา่นจะคน้หาตถาคตในขนัธ ์๕ ประการนีใ้นปัจจบุัน 

ไมไ่ดเ้ลย ควรหรอืทีท่า่นจะกลา่ววา่ ‘เรารูท่ั้วถงึธรรมทีพ่ระผูม้พีระภาคทรงแสดง 

ไวว้า่ ‘ภกิษุขณีาสพหลังจากตายแลว้ยอ่มขาดสญู พนิาศ ไมเ่กดิอกี” 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๑๔๙ } 



๑๕๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑.ขันธสงัยตุ] 

มัชฌมิปัณณาสก ์๔. เถรวรรค ๓. ยมกสตูร 

  “ทา่นสารบีตุร เมือ่กอ่นผมไมรู่จ้งึไดเ้กดิทฏิฐชิัว่เชน่นัน้ แตบ่ัดนี ้เพราะฟัง 

ธรรมเทศนานีข้องทา่นสารบีตุร ผมจงึละทฏิฐชิัว่นัน้ไดแ้ลว้ และไดบ้รรลธุรรม” 

  “ทา่นยมกะ ถา้ชนทัง้หลายพงึถามทา่นอยา่งนีว้า่ ‘ทา่นยมกะ ภกิษุอรหันต- 

ขณีาสพ หลังจากตายแลว้เป็นอะไร ทา่นถกูถามอยา่งนีจ้ะพงึตอบอยา่งไร” 

  “ทา่นผูม้อีาย ุถา้พวกเขาถามอยา่งนีว้า่ ‘ภกิษุอรหันตขณีาสพหลังจากตาย 

แลว้เป็นอะไร’ ผมถกูถามอยา่งนีจ้ะพงึตอบอยา่งนี้วา่ ‘รปูไมเ่ทีย่ง ส ิง่ใดไมเ่ทีย่ง 

สิง่นัน้เป็นทกุข ์ส ิง่ใดเป็นทกุข ์ส ิง่นัน้ดับไปแลว้ ตัง้อยูไ่มไ่ด ้เวทนา ... สญัญา ... 

สงัขาร ... วญิญาณไมเ่ทีย่ง ส ิง่ใดไมเ่ทีย่ง ส ิง่นัน้เป็นทกุข ์ส ิง่ใดเป็นทกุข ์

สิง่นัน้ดับไปแลว้ ตัง้อยูไ่มไ่ด ้ทา่นผูม้อีาย ุผมถกูถามอยา่งนีพ้งึตอบอยา่งนี”้ 

  “ดลีะ ดลีะ ทา่นยมกะ ถา้อยา่งนัน้ ผมจะยกอปุมาใหท้า่นฟัง เพือ่เขา้ใจ 

เนือ้ความนัน้ชดัเจนขึน้ เปรยีบเหมอืนคหบดหีรอืบตุรคหบดผีูม้ั่งคั่ง มทีรัพยม์าก 

มโีภคะมาก และมกีารอารักขาอยา่งกวดขนั เกดิมบีรุษุคนหนึง่มุง่ความพนิาศ 

ความไมเ่ป็นประโยชน ์และความไมป่ลอดภัย อยากจะปลดิชวีติเขาเสยี เขาจงึ 

มคีวามคดิวา่ ‘คหบดหีรอืบตุรคหบดผีูน้ีเ้ป็นคนมั่งคั่ง มทีรัพยม์าก มโีภคะมาก 

และเขามกีารอารักขาอยา่งกวดขนั การทีจ่ะอกุอาจปลดิชวีติเขามใิชท่ าไดง้า่ย 

ทางทีด่ ีเราควรใชอ้บุายปลดิชวีติเสยี’ 

  เขาพงึเขา้ไปหาคหบดหีรอืบตุรคหบดนัีน้กลา่วอยา่งนีว้า่ ‘ผมจะขอรับใชท้า่น’ 

คหบดหีรอืบตุรคหบดพีงึรับเขาไว ้เขารับใชอ้ยา่งด ีคอื มปีกตติืน่กอ่น นอนทหีลัง 

คอยฟังค าสัง่ ประพฤตตินใหเ้ป็นทีพ่อใจ พดูแตค่ าไพเราะ คหบดหีรอืบตุรคหบด ี

นัน้เชือ่วา่เขาเป็นมติรสหาย และไวใ้จเขา เมือ่ใด บรุษุนัน้คดิวา่ ‘คหบดหีรอืบตุร 

คหบดนีีไ้วใ้จเราแลว้’ เมือ่นัน้ เขารูว้า่คหบดหีรอืบตุรคหบดอียูใ่นทีล่ับ จงึใชศ้สัตรา 

อันคมปลดิชวีติเสยี 

  ทา่นยมกะ ทา่นจะเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร 

  ในกาลใด บรุษุนัน้เขา้ไปหาคหบดหีรอืบตุรคหบดโีนน้แลว้กลา่ววา่ ‘ผมจะ 

ขอรับใชท้า่น’ แมใ้นกาลนัน้ เขาก็ชือ่วา่เป็นผูฆ้า่น่ันเอง แตค่หบดหีรอืบตุรคหบด ี

นัน้ก็ไมรู่จั้กบรุษุผูฆ้า่วา่ ‘เป็นผูฆ้า่ตน’ แมใ้นกาลใด บรุษุนัน้รับใชอ้ยา่งด ีคอื 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๑๕๐ } 



๑๕๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑.ขันธสงัยตุ] 

มัชฌมิปัณณาสก ์๔. เถรวรรค ๓. ยมกสตูร 

มปีกตติืน่กอ่น นอนทหีลัง คอยฟังค าสัง่ ประพฤตตินใหเ้ป็นทีพ่อใจ พดูแตค่ าไพเราะ 

แมใ้นกาลนัน้ เขาก็ชือ่วา่เป็นผูฆ้า่น่ันเอง แตค่หบดหีรอืบตุรคหบดนัีน้ก็ไมรู่จั้กบรุษุ 

ผูฆ้า่วา่ ‘เป็นผูฆ้า่ตน’ แมใ้นกาลใด บรุษุนัน้รูว้า่คหบดหีรอืบตุรคหบดอียูใ่นทีล่บั 

จงึใชศ้ัสตราอันคมปลดิชวีติเสยี แมใ้นกาลนัน้ เขาก็ชือ่วา่เป็นผูฆ้า่น่ันเอง แต ่

คหบดหีรอืบตุรคหบดนัีน้ก็ไมรู่จั้กบรุษุผูฆ้า่วา่ ‘เป็นผูฆ้า่ตน’ หรอื” 

  “อยา่งนัน้ ขอรับ” 

  “ทา่นยมกะ อปุมานีฉั้นใด อปุไมยก็ฉันนัน้เหมอืนกนั ปถุชุนผูไ้มไ่ดส้ดับ 

ไมไ่ดเ้ห็นพระอรยิะ ไมฉ่ลาดในธรรมของพระอรยิะ ไมไ่ดรั้บการแนะน าในธรรมของ 

พระอรยิะ ไมไ่ดเ้ห็นสตับรุษุ ไมฉ่ลาดในธรรมของสตับรุษุ ไมไ่ดรั้บการแนะน าใน 

ธรรมของสตับรุษุ พจิารณาเห็นรปูโดยความเป็นอัตตา พจิารณาเห็นอัตตาวา่มรีปู 

พจิารณาเห็นรปูในอัตตา หรอืพจิารณาเห็นอัตตาในรปู ... เวทนา ... สญัญา ... 

สงัขาร ... พจิารณาเห็นวญิญาณโดยความเป็นอัตตา ฯลฯ หรอืพจิารณาเห็น 

อัตตาในวญิญาณ 

  เขาไมรู่ช้ดัรปูทีไ่มเ่ทีย่งตามความเป็นจรงิวา่ ‘รปูไมเ่ทีย่ง’ ไมรู่ช้ดัเวทนาทีไ่ม ่

เทีย่งตามความเป็นจรงิวา่ ‘เวทนาไมเ่ทีย่ง’ ไมรู่ช้ดัสญัญาทีไ่มเ่ทีย่งตามความเป็น 

จรงิวา่ ‘สญัญาไมเ่ทีย่ง’ ไมรู่ช้ดัสงัขารทีไ่มเ่ทีย่งตามความเป็นจรงิวา่ ‘สงัขารไมเ่ทีย่ง’ 

ไมรู่ช้ดัวญิญาณทีไ่มเ่ทีย่งตามความเป็นจรงิวา่ ‘วญิญาณไมเ่ทีย่ง’ 

  ไมรู่ช้ดัรปูทีเ่ป็นทกุขต์ามความเป็นจรงิวา่ ‘รปูเป็นทุกข’์ ... เวทนาทีเ่ป็นทกุข ์

... สญัญาทีเ่ป็นทกุข ์... สงัขารทีเ่ป็นทกุข ์... ไมรู่ช้ดัวญิญาณทีเ่ป็นทกุขต์าม 

ความเป็นจรงิวา่ ‘วญิญาณเป็นทกุข’์ 

  ไมรู่ช้ดัรปูทีเ่ป็นอนัตตาตามความเป็นจรงิวา่ ‘รปูเป็นอนัตตา’ ... เวทนาที ่

เป็นอนัตตา ... สญัญาทีเ่ป็นอนัตตา ... สงัขารทีเ่ป็นอนัตตา ... ไมรู่ช้ดั 

วญิญาณทีเ่ป็นอนัตตาตามความเป็นจรงิวา่ ‘วญิญาณเป็นอนัตตา’ 

  ไมรู่ช้ดัรปูทีถ่กูปัจจัยปรงุแตง่ตามความเป็นจรงิวา่ ‘รูปถกูปัจจัยปรงุแตง่’ ... 

เวทนาทีถ่กูปัจจัยปรงุแตง่ ... สญัญาทีถ่กูปัจจัยปรงุแตง่ ... สงัขารทีถ่กูปัจจัย 

ปรงุแตง่ ... ไมรู่ช้ดัวญิญาณทีถ่กูปัจจัยปรงุแตง่ตามความเป็นจรงิวา่ ‘วญิญาณถกู 

ปัจจัยปรงุแตง่’ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๑๕๑ } 



๑๕๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑.ขันธสงัยตุ] 

มัชฌมิปัณณาสก ์๔. เถรวรรค ๓. ยมกสตูร 

  ไมรู่ช้ดัรปูทีเ่ป็นผูฆ้า่ตามความเป็นจรงิวา่ ‘รปูเป็นผูฆ้า่’ ... เวทนาทีเ่ป็นผูฆ้า่ ... 

สญัญาทีเ่ป็นผูฆ้า่ ... สงัขารทีเ่ป็นผูฆ้า่ ... ไมรู่ช้ดัวญิญาณทีเ่ป็นผูฆ้า่ตามความ 

เป็นจรงิวา่ ‘วญิญาณเป็นผูฆ้า่’ 

  เขาเขา้ไปยดึมั่นรปูวา่ ‘เป็นอัตตาของเรา’ ... เวทนา ... สญัญา ... สงัขาร 

... เขา้ไปยดึมั่นวญิญาณวา่ ‘เป็นอัตตาของเรา’ อปุาทานขนัธ ์๕ ประการนีท้ี ่

ปถุชุนนัน้เขา้ไปยดึมั่น ยอ่มเป็นไปเพือ่ไมเ่ป็นประโยชนเ์กือ้กลู เพือ่ความทกุขต์ลอด 

กาลนาน 

  ทา่นผูม้อีาย ุสว่นพระอรยิสาวกผูไ้ดส้ดับ ไดเ้ห็นพระอรยิะ ฉลาดในธรรม 

ของพระอรยิะ ไดรั้บการแนะน าในธรรมของพระอรยิะ ฯลฯ ไดรั้บการแนะน าใน 

ธรรมของสตับรุษุ ไมพ่จิารณาเห็นรปูโดยความเป็นอัตตา ไมพ่จิารณาเห็นอัตตาวา่ 

มรีปู ไมพ่จิารณาเห็นรปูในอัตตา หรอืไมพ่จิารณาเห็นอัตตาในรปู ไมพ่จิารณา 

เห็นเวทนา ... ไมพ่จิารณาเห็นสญัญา ... ไมพ่จิารณาเห็นสงัขาร ... 

ไมพ่จิารณาเห็นวญิญาณโดยความเป็นอัตตา ไมพ่จิารณาเห็นอัตตาวา่มวีญิญาณ 

ไมพ่จิารณาเห็นวญิญาณในอัตตา หรอืไมพ่จิารณาเห็นอัตตาในวญิญาณ 

  เขารูช้ดัรปูทีไ่มเ่ทีย่งตามความเป็นจรงิวา่ ‘รปูไมเ่ทีย่ง’ รูช้ดัเวทนาทีไ่มเ่ทีย่ง ... 

สญัญาทีไ่มเ่ทีย่ง ... สงัขารทีไ่มเ่ทีย่ง ... รูช้ดัวญิญาณทีไ่มเ่ทีย่งตามความเป็นจรงิวา่ 

‘วญิญาณไมเ่ทีย่ง’ 

  รูช้ดัรปูทีเ่ป็นทกุขต์ามความเป็นจรงิวา่ ‘รปูเป็นทกุข’์ รูช้ดัเวทนาทีเ่ป็นทกุข ์

... สญัญาทีเ่ป็นทกุข ์... สงัขารทีเ่ป็นทกุข ์... รูช้ดัวญิญาณทีเ่ป็นทกุขต์ามความ 

เป็นจรงิวา่ ‘วญิญาณเป็นทกุข’์ 

  รูช้ดัรปูทีเ่ป็นอนัตตาตามความเป็นจรงิวา่ ‘รปูเป็นอนัตตา’ รูช้ดัเวทนาทีเ่ป็น 

อนัตตา ... สญัญาทีเ่ป็นอนัตตา ... สงัขารทีเ่ป็นอนัตตา ... รูช้ดัวญิญาณที ่

เป็นอนัตตาตามความเป็นจรงิวา่ ‘วญิญาณเป็นอนัตตา’ 

   รูช้ดัรปูทีถ่กูปัจจัยปรงุแตง่ตามความเป็นจรงิวา่ ‘รปูถกูปัจจัยปรงุแตง่’ รูช้ดั 

เวทนาทีถ่กูปัจจัยปรงุแตง่ ... สญัญาทีถ่กูปัจจัยปรงุแตง่ ... สงัขารทีถ่กูปัจจัย 

ปรงุแตง่ ... รูช้ดัวญิญาณทีถ่กูปัจจัยปรงุแตง่ตามความเป็นจรงิวา่ ‘วญิญาณถกู 

ปัจจัยปรงุแตง่’ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๑๕๒ } 



๑๕๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑.ขันธสงัยตุ] 

มัชฌมิปัณณาสก ์๔. เถรวรรค ๔. อนุราธสตูร 

  รูช้ดัรปูทีเ่ป็นผูฆ้า่ตามความเป็นจรงิวา่ ‘รปูเป็นผูฆ้า่’ รูช้ดัเวทนาทีเ่ป็นผูฆ้า่ ... 

สญัญาทีเ่ป็นผูฆ้า่ ... รูช้ดัสงัขารทีเ่ป็นผูฆ้า่ตามความเป็นจรงิวา่ ‘สงัขารเป็นผูฆ้า่’ 

รูช้ดัวญิญาณทีเ่ป็นผูฆ้า่ตามความเป็นจรงิวา่ ‘วญิญาณเป็นผูฆ้า่’ 

  เขาไมเ่ขา้ไปยดึมั่นรปูวา่ ‘รปูเป็นอัตตาของเรา’ ... เวทนา ... สญัญา ... สงัขาร 

... ไมเ่ขา้ไปยดึมั่นวญิญาณวา่ ‘วญิญาณเป็นอัตตาของเรา’ อปุาทานขนัธ ์๕ 

ประการนีท้ีพ่ระอรยิสาวกนัน้ไมเ่ขา้ไปยดึมั่น ยอ่มเป็นไปเพือ่ประโยชนเ์กือ้กลู เพือ่ 

ความสขุตลอดกาลนาน” 

  “ขา้แตท่า่นสารบีตุร ขอ้ทีเ่พือ่นพรหมจารทัีง้หลายผูเ้ชน่กับทา่นเป็นผูอ้นุเคราะห ์

มุง่ประโยชน ์วา่กลา่ว พร ่าสอน ยอ่มเป็นอยา่งนัน้ และเพราะไดฟั้งธรรมเทศนา 

นีข้องทา่นสารบีตุร จติของผมจงึหลดุพน้จากอาสวะทัง้หลาย เพราะไมถ่อืมั่น” 

ยมกสตูรที ่๓ จบ 

 

๔. อนรุาธสตูร๑ 

วา่ดว้ยพระอนรุาธะ 

  [๘๖] สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ กฏูาคารศาลา ป่ามหาวนั 

เขตกรงุเวสาล ีสมัยนัน้ ทา่นพระอนุราธะอยูท่ีก่ฎุป่ีา ไมไ่กลจากพระผูม้พีระภาค 

  ครัง้นัน้ อัญเดยีรถยีป์รพิาชกจ านวนมากเขา้ไปหาทา่นพระอนุราธะถงึทีอ่ยู ่

ไดส้นทนาปราศรัยพอเป็นทีบ่ันเทงิใจ พอเป็นทีร่ะลกึถงึกันแลว้ น่ัง ณ ทีส่มควร 

ไดถ้ามทา่นพระอนุราธะดงันีว้า่ “ทา่นอนุราธะ พระตถาคตเป็นอดุมบรุษุ เป็น 

บรมบรุษุ ทรงบรรลธุรรมทีค่วรบรรลอุยา่งยอดเยีย่ม เมือ่จะทรงบัญญัตขิอ้นัน้ 

ยอ่มทรงบัญญัตใินฐานะ ๔ ประการนี ้คอื 

   ๑. หลังจากตายแลว้ ตถาคตเกดิอกี 

   ๒. หลังจากตายแลว้ ตถาคตไมเ่กดิอกี 

   ๓. หลังจากตายแลว้ ตถาคตเกดิอกีและไมเ่กดิอกี 

   ๔. หลังจากตายแลว้ ตถาคตจะวา่เกดิอกีก็มใิช ่จะวา่ไมเ่กดิอกีก็มใิช ่

        หรอื” 

 
เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ ส .สฬา (แปล) ๑๘/๔๑๑/๔๗๓-๔๗๗ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๑๕๓ } 



๑๕๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑.ขันธสงัยตุ] 

มัชฌมิปัณณาสก ์๔. เถรวรรค ๔. อนุราธสตูร 

  เมือ่อัญเดยีรถยีป์รพิาชกเหลา่นัน้ถามอยา่งนีแ้ลว้ ท่านพระอนุราธะไดต้อบวา่ 

“ผูม้อีายทัุง้หลาย พระตถาคตเป็นอดุมบรุษุ เป็นบรมบรุษุ ทรงบรรลธุรรมทีค่วร 

บรรลอุยา่งยอดเยีย่ม เมือ่จะทรงบัญญัตขิอ้นัน้ ยอ่มทรงบัญญัตเิวน้จากฐานะ ๔ 

ประการนี ้คอื 

   ๑. หลังจากตายแลว้ ตถาคตเกดิอกี 

   ๒. หลังจากตายแลว้ ตถาคตไมเ่กดิอกี 

   ๓. หลังจากตายแลว้ ตถาคตเกดิอกีและไมเ่กดิอกี 

   ๔. หลังจากตายแลว้ ตถาคตจะวา่เกดิอกีก็มใิช ่จะวา่ไมเ่กดิอกีก็มใิช”่ 

  เมือ่ทา่นพระอนุราธะตอบอยา่งนีแ้ลว้ อัญเดยีรถยีป์รพิาชกเหลา่นัน้ไดก้ลา่ว 

กับทา่นพระอนุราธะดังนีว้า่ “ทา่นทัง้หลาย ภกิษุรปูนีค้งจักเป็นพระใหมบ่วชไดไ้ม ่

นาน หรอืเป็นพระเถระแตโ่ง ่ไมฉ่ลาด” ทนัีน้ พวกอญัเดยีรถยีป์รพิาชกกลา่ว 

รกุรานทา่นพระอนุราธะดว้ยวาทะวา่เป็นพระใหมแ่ละวาทะวา่เป็นพระโง ่พากันลกุ 

จากอาสนะแลว้จากไป 

  ครัน้เมือ่พวกอัญเดยีรถยีป์รพิาชกจากไปไมน่าน ทา่นพระอนุราธะไดม้คีวาม 

คดิวา่ “ถา้อัญเดยีรถยีป์รพิาชกเหลา่นัน้พงึถามปัญหากับเรายิง่ขึน้ไป เราจะ 

พยากรณ์แกอ่ัญเดยีรถยีป์รพิาชกเหลา่นัน้อยา่งไร จงึจะชือ่วา่พดูตรงตามทีพ่ระผูม้ ี

พระภาคตรัสไว ้ไมช่ือ่วา่กลา่วตูพ่ระผูม้พีระภาคดว้ยค าเท็จ ชือ่วา่กลา่วแกอ้ยา่ง 

สมเหตสุมผล ไมม่คี ากลา่วเชน่นัน้และการคลอ้ยตามทีจ่ะเป็นเหตใุหถ้กูต าหนไิด”้ 

พระอนรุาธะทลูถามปญัหาพระผูม้พีระภาค 

  ตอ่มา ทา่นพระอนุราธะเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ฯลฯ น่ัง 

ณ ทีส่มควร ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขอ 

ประทานวโรกาส ขา้พระองคอ์ยูท่ีก่ฎุป่ีา ไมไ่กลจากพระผูม้พีระภาค ครัง้นัน้ 

อัญเดยีรถยีป์รพิาชกจ านวนมากเขา้ไปหาขา้พระองคถ์งึทีอ่ยู ่ฯลฯ ไดถ้าม 

ขา้พระองคด์ังนีว้า่ ‘ทา่นอนุราธะ พระตถาคตเป็นอดุมบรุษุ เป็นบรมบรุษุ ทรง 

บรรลธุรรมทีค่วรบรรลอุยา่งยอดเยีย่ม เมือ่จะทรงบญัญัตขิอ้นัน้ ยอ่มทรงบัญญัต ิ

ในฐานะ ๔ ประการนี ้คอื 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๑๕๔ } 



๑๕๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑.ขันธสงัยตุ] 

มัชฌมิปัณณาสก ์๔. เถรวรรค ๔. อนุราธสตูร 

   ๑. หลังจากตายแลว้ ตถาคตเกดิอกี 

   ๒. หลังจากตายแลว้ ตถาคตไมเ่กดิอกี 

   ๓. หลังจากตายแลว้ ตถาคตเกดิอกีและไมเ่กดิอกี 

   ๔. หลังจากตายแลว้ ตถาคตจะวา่เกดิอกีก็มใิช ่จะวา่ไมเ่กดิอกีก็มใิช ่

        หรอื’ 

  เมือ่พวกอัญเดยีรดยีป์รพิาชกถามอยา่งนีแ้ลว้ ขา้พระองคไ์ดต้อบดังนีว้า่ 

‘ผูม้อีายทัุง้หลาย พระตถาคตเป็นอดุมบรุษุ เป็นบรมบรุษุ ทรงบรรลธุรรมที ่

ควรบรรลอุยา่งยอดเยีย่ม เมือ่จะทรงบัญญัตขิอ้นัน้ ยอ่มทรงบัญญัตเิวน้จากฐานะ ๔ 

ประการนี ้คอื 

   ๑. หลังจากตายแลว้ ตถาคตเกดิอกี ฯลฯ 

   ๔. หลังจากตายแลว้ ตถาคตจะวา่เกดิอกีก็มใิช ่จะวา่ไมเ่กดิอกีก็มใิช’่ 

  เมือ่ขา้พระองคต์อบอยา่งนีแ้ลว้ อัญเดยีรถยีป์รพิาชกเหลา่นัน้ไดก้ลา่วกับ 

ขา้พระองคด์ังนีว้า่ ‘ภกิษุรูปนีค้งจักเป็นพระใหมบ่วชไดไ้มน่าน หรอืเป็นพระเถระ 

แตโ่งไ่มฉ่ลาด’ ทนัีน้ อัญเดยีรถยีป์รพิาชกเหลา่นัน้กลา่วรกุรานขา้พระองคด์ว้ยวาทะ 

วา่เป็นพระใหมแ่ละดว้ยวาทะวา่เป็นพระโง ่พากันลกุจากอาสนะแลว้จากไป 

  เมือ่อัญเดยีรถยีป์รพิาชกเหลา่นัน้จากไปไมน่าน ขา้พระองคไ์ดม้คีวามคดิวา่ 

‘ถา้พวกอัญเดยีรถยีป์รพิาชกเหลา่นัน้พงึถามปัญหากับเรายิง่ขึน้ไป เราจะพยากรณ์ 

แกอ่ัญเดยีรถยีป์รพิาชกเหลา่นัน้อยา่งไร จงึจะชือ่วา่พดูตรงตามทีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสไว ้

ไมช่ือ่วา่กลา่วตูพ่ระผูม้พีระภาคดว้ยค าเท็จ ชือ่วา่กลา่วแกอ้ยา่งสมเหตสุมผล ไมม่ ี

ค ากลา่วเชน่นัน้และการคลอ้ยตามทีจ่ะเป็นเหตใุหถ้กูต าหนไิด”้ 

  พระผูม้พีระภาคตรัสถามวา่ “อนุราธะ เธอจะเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร 

รปูเทีย่งหรอืไมเ่ทีย่ง” 

  ทา่นพระอนุราธะกราบทลูวา่ “ไมเ่ทีย่ง พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ก็ส ิง่ใดไมเ่ทีย่ง ส ิง่นัน้เป็นทกุขห์รอืเป็นสขุ” 

  “เป็นทกุข ์พระพทุธเจา้ขา้” 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๑๕๕ } 



๑๕๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑.ขันธสงัยตุ] 

มัชฌมิปัณณาสก ์๔. เถรวรรค ๔. อนุราธสตูร 

  “ก็ส ิง่ใดไมเ่ทีย่ง เป็นทกุข ์มคีวามแปรผันเป็นธรรมดา ควรหรอืทีจ่ะ 

พจิารณาเห็นสิง่นัน้วา่ ‘น่ันของเรา เราเป็นน่ัน น่ันเป็นอัตตาของเรา” 

  “ขอ้นัน้ไมค่วรเลย พระพทุธเจา้ขา้” 

  “เวทนา ... สญัญา ... สงัขาร ... วญิญาณเทีย่งหรอืไมเ่ทีย่ง” 

  “ไมเ่ทีย่ง พระพทุธเจา้ขา้” ฯลฯ 

  “เพราะเหตนัุน้แล ฯลฯ อรยิสาวกผูไ้ดส้ดับเห็นอยูอ่ยา่งนี ้ฯลฯ รูช้ดัวา่ ... 

ไมม่กีจิอืน่เพือ่ความเป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป” 

  “อนุราธะ เธอจะเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร เธอพจิารณาเห็นรปูวา่ ‘เป็น 

ตถาคต’ หรอื” 

  “ไมใ่ชอ่ยา่งนัน้ พระพทุธเจา้ขา้” 

  “เธอพจิารณาเห็นเวทนา ... สญัญา ... สงัขาร ... วญิญาณวา่ ‘เป็นตถาคต’ 

หรอื” 

  “ไมใ่ชอ่ยา่งนัน้ พระพทุธเจา้ขา้” 

  “อนุราธะ เธอจะเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร เธอพจิารณาเห็นวา่ ‘ตถาคต 

มใีนรปู’ หรอื” 

  “ไมใ่ชอ่ยา่งนัน้ พระพทุธเจา้ขา้” 

  “เธอพจิารณาเห็นวา่ ‘ตถาคตมนีอกจากรปู’ หรอื” 

  “ไมใ่ชอ่ยา่งนัน้ พระพทุธเจา้ขา้” 

  เธอพจิารณาเห็นวา่ ‘ตถาคตมใีนเวทนา ฯลฯ นอกจากเวทนา ฯลฯ ในสญัญา 

... ในสงัขาร ... นอกจากสงัขาร ... ในวญิญาณ’ หรอื” 

  “ไมใ่ชอ่ยา่งนัน้ พระพทุธเจา้ขา้” 

  “เธอพจิารณาเห็นวา่ ‘ตถาคตมนีอกจากวญิญาณ’ หรอื” 

  “ไมใ่ชอ่ยา่งนัน้ พระพทุธเจา้ขา้” 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๑๕๖ } 



๑๕๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑.ขันธสงัยตุ] 

มัชฌมิปัณณาสก ์๔. เถรวรรค ๕. วกักลสิตูร 

  “อนุราธะ เธอจะเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร เธอพจิารณาเห็นรปู ... เวทนา 

... สญัญา ... สงัขาร ... วญิญาณวา่ ‘เป็นตถาคต’ หรอื” 

  “ไมใ่ชอ่ยา่งนัน้ พระพทุธเจา้ขา้” 

  “อนุราธะ เธอจะเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร เธอพจิารณาเห็นวา่ ‘ตถาคต 

นีไ้มม่รีปู’ ... ไมม่เีวทนา... ไมม่สีญัญา ... ไมม่สีงัขาร พจิารณาเห็นวา่ 

‘ตถาคตไมม่วีญิญาณ’ หรอื” 

  “ไมใ่ชอ่ยา่งนัน้ พระพทุธเจา้ขา้” 

  “อนุราธะ แทจ้รงิ เธอจะคน้หาตถาคตโดยจรงิโดยแทใ้นขนัธ ์๕ ประการนี้ 

ในปัจจบุันไมไ่ดเ้ลย ควรหรอืทีเ่ธอจะตอบวา่ ‘ผูม้อีายทัุง้หลาย พระตถาคตเป็น 

อดุมบรุษุ เป็นบรมบรุษุ ทรงบรรลธุรรมทีค่วรบรรลอุยา่งยอดเยีย่ม เมือ่จะทรง 

บัญญัตขิอ้นัน้ ยอ่มทรงบญัญัตเิวน้จากฐานะ ๔ ประการนี ้คอื 

   ๑. หลังจากตายแลว้ ตถาคตเกดิอกี 

   ๒. หลังจากตายแลว้ ตถาคตไมเ่กดิอกี 

   ๓. หลังจากตายแลว้ ตถาคตเกดิอกีและไมเ่กดิอกี 

   ๔. หลังจากตายแลว้ ตถาคตจะวา่เกดิอกีก็มใิช ่จะวา่ไมเ่กดิอกีก็มใิช ่

        หรอื” 

  “ขอ้นัน้ไมค่วรเลย พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ดลีะ ดลีะ อนุราธะ ทัง้ในกาลกอ่นและในบดันี ้เรายอ่มบัญญัตทิกุขแ์ละ 

ความดับทกุขเ์ทา่นัน้” 

อนรุาธสตูรที ่๔ จบ 

 

๕. วกักลสิตูร 

วา่ดว้ยพระวกักล ิ

  [๘๗] สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเวฬวุัน สถานทีใ่ห ้

เหยือ่กระแต เขตกรงุราชคฤห ์สมัยนัน้ ทา่นพระวกักลอิาพาธ ไดรั้บทกุข ์

เป็นไขห้นัก พักอยูท่ีโ่รงชา่งหมอ้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๑๕๗ } 



๑๕๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑.ขันธสงัยตุ] 

มัชฌมิปัณณาสก ์๔. เถรวรรค ๕. วกักลสิตูร 

  ครัง้นัน้ ทา่นพระวกักลเิรยีกภกิษุผูอ้ปัุฏฐากทัง้หลายมากลา่ววา่ “มาเถดิ 

ทา่นผูม้อีายทัุง้หลาย พวกทา่นจงเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวาย 

อภวิาทพระยคุลบาทดว้ยเศยีรเกลา้ตามค าของผมวา่ ‘ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ 

ภกิษุวกักลอิาพาธ ไดรั้บทกุข ์เป็นไขห้นัก ทา่นขอถวายอภวิาทพระยคุลบาทของ 

พระองคด์ว้ยเศยีรเกลา้’ และขอพวกทา่นจงกราบทลูอยา่งนีว้า่ ‘ขา้แตพ่ระองค ์

ผูเ้จรญิ ขอประทานวโรกาส ขอพระผูม้พีระภาคโปรดอาศัยความอนุเคราะหเ์สด็จ 

ไปเยีย่มภกิษุวกักลถิงึทีอ่ยูเ่ถดิ” 

  ภกิษุเหลา่นัน้รับค าแลว้ เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวายอภวิาท 

แลว้ น่ัง ณ ทีส่มควร ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ 

ภกิษุวกักลอิาพาธ ไดรั้บทกุข ์เป็นไขห้นัก ทา่นขอถวายอภวิาทพระยคุลบาทของ 

พระองคด์ว้ยเศยีรเกลา้ และฝากมากราบทลูอยา่งนีว้า่ ‘ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ 

ขอประทานวโรกาส ขอพระผูม้พีระภาคโปรดอาศัยความอนุเคราะหเ์สด็จไปเยีย่ม 

ภกิษุวกักลถิงึทีอ่ยูเ่ถดิ” 

  พระผูม้พีระภาคทรงรับนมินตโ์ดยดษุณีภาพ 

  ตอ่มา พระผูม้พีระภาคทรงครองอันตรวาสก ถอืบาตรและจวีร ไดเ้สด็จ 

เขา้ไปเยีย่มทา่นพระวกักลถิงึทีอ่ยู ่ทา่นพระวกักลไิดเ้ห็นพระผูม้พีระภาคก าลงัเสด็จ 

มาแตไ่กลจงึลกุขึน้จากเตยีง 

  ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาคไดต้รัสกับทา่นพระวกักลดิังนีว้า่ “อยา่เลย วกักล ิ

เธออยา่ลกุจากเตยีงเลย เราจักน่ังบนอาสนะทีป่ลูาดไวนั้น้” 

  พระผูม้พีระภาคประทับน่ังบนพทุธอาสนท์ีป่ลูาดไวแ้ลว้ ไดต้รัสถามวา่ “วกักล ิ

เธอยังสบายดหีรอื ยังพอเป็นอยูไ่ดห้รอื ทกุขเวทนาทเุลาลง ไมก่ าเรบิขึน้หรอื 

อาการทเุลาปรากฏ อาการก าเรบิไมป่รากฏหรอื” 

  ทา่นพระวกักลกิราบทลูวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองคไ์มส่บาย 

จะเป็นอยูไ่มไ่ด ้ทกุขเวทนามแีตก่ าเรบิหนักขึน้ ไมท่เุลาลงเลย อาการก าเรบิปรากฏ 

อาการทเุลาไมป่รากฏ พระพทุธเจา้ขา้” 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๑๕๘ } 



๑๕๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑.ขันธสงัยตุ] 

มัชฌมิปัณณาสก ์๔. เถรวรรค ๕. วกักลสิตูร 

  “วกักล ิเธอไมร่ าคาญ ไมท่รุนทรุายบา้งหรอื’ 

  “ความจรงิ ขา้พระองคร์ าคาญ ทรุนทรุายมาก พระพทุธเจา้ขา้’ 

  “วกักล ิเธอตเิตยีนตนเองโดยศลีไดห้รอืไม’่ 

  “ขา้พระองคต์เิตยีนตนเองโดยศลีไมไ่ดเ้ลย พระพทุธเจา้ขา้’ 

  “วกักล ิถา้เธอตเิตยีนตนเองโดยศลีไมไ่ดแ้ลว้ เมือ่เป็นเชน่นัน้ เธอจะร าคาญ 

ทรุนทรุายไปท าไม’ 

  “ขา้พระองคป์ระสงคจ์ะเขา้เฝ้าพระผูม้พีระภาคนานแลว้ แตร่า่งกายของ 

ขา้พระองคไ์มม่กี าลังพอทีจ่ะเขา้เฝ้าพระผูม้พีระภาคได ้พระพทุธเจา้ขา้’ 

  “อยา่เลย วกักล ิจะมปีระโยชนอ์ะไรดว้ยรา่งกายอันเป่ือยเน่าทีเ่ธอเห็นอยูน่ี้ 

ผูใ้ดเห็นธรรม ผูนั้น้ชือ่วา่เห็นเรา ผูใ้ดเห็นเรา ผูนั้น้ชือ่วา่เห็นธรรม ความจรงิ 

เมือ่เห็นธรรมก็ชือ่วา่เห็นเรา เมือ่เห็นเราก็ชือ่วา่เห็นธรรม 

  วกักล ิเธอจะเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร รปูเทีย่งหรอืไมเ่ทีย่ง’ 

  “ไมเ่ทีย่ง พระพทุธเจา้ขา้’ 

  “ก็ส ิง่ใดไมเ่ทีย่ง ส ิง่นัน้เป็นทกุขห์รอืเป็นสขุ’ 

  “เป็นทกุข ์พระพทุธเจา้ขา้’ 

  “ก็ส ิง่ใดไมเ่ทีย่ง เป็นทกุข ์มคีวามแปรผันเป็นธรรมดา ควรหรอืทีจ่ะ 

พจิารณาเห็นสิง่นัน้วา่ ‘น่ันของเรา เราเป็นน่ัน น่ันเป็นอัตตาของเรา’ 

  “ขอ้นัน้ไมค่วรเลย พระพทุธเจา้ขา้” 

  “เวทนา .... สญัญา .... สังขาร ... วญิญาณเทีย่งหรอืไมเ่ทีย่ง’ 

  “ไมเ่ทีย่ง พระพทุธเจา้ขา้’ ฯลฯ 

  “ ... น่ันเป็นอัตตาของเรา’ 

  “ขอ้นัน้ไมค่วรเลย พระพทุธเจา้ขา้’ 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๑๕๙ } 



๑๖๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑.ขันธสงัยตุ] 

มัชฌมิปัณณาสก ์๔. เถรวรรค ๕. วกักลสิตูร 

  “เพราะเหตนัุน้แล ฯลฯ อรยิสาวกผูไ้ดส้ดับเห็นอยูอ่ยา่งนี ้ฯลฯ รูช้ดัวา่ ... 

ไมม่กีจิอืน่เพือ่ความเป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป” 

  ครัน้พระผูม้พีระภาคตรัสสอนทา่นพระวกักลดิว้ยพระโอวาทนีแ้ลว้ทรงลกุจาก 

พทุธอาสนเ์สด็จไปทางภเูขาคชิฌกฏู 

  ล าดับนัน้ เมือ่พระผูม้พีระภาคเสด็จจากไปไมน่าน ทา่นพระวกักลไิดเ้รยีก 

ภกิษุผูอ้ปัุฏฐากทัง้หลายมากลา่ววา่ “มาเถดิ ทา่นผูม้อีายทัุง้หลาย จงชว่ยอุม้ผม 

ขึน้เตยีงแลว้หามไปยังวหิารกาฬสลิาขา้งภเูขาอสิคิลิ ิท าไมพระอยา่งผมจะพงึส าคัญ 

ตนวา่ควรมรณภาพในละแวกบา้นเลา่’ 

  ภกิษุผูอ้ปัุฏฐากเหลา่นัน้รับค าแลว้อุม้ทา่นพระวกักลขิ ึน้เตยีง หามไปยังวหิาร 

กาฬสลิาขา้งภเูขาอสิคิลิ ิ

  ขณะนัน้ พระผูม้พีระภาคประทับอยูท่ีภ่เูขาคชิฌกฏูตลอดคนืและวนัทีย่ังเหลอื 

อยูนั่น้ เมือ่ราตรี๑ผา่นไป เทวดา ๒ องค ์มวีรรณะงดงามยิง่นัก เปลง่รัศม ี

ใหส้วา่งท่ัวภเูขาคชิฌกฏู เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ฯลฯ ยนือยู่ 

ณ ทีส่มควร ครัน้แลว้เทวดาองคห์นึง่ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แต ่

พระองคผ์ูเ้จรญิ พระวกักลคิดิเพือ่หลดุพน้’ 

  เทวดาอกีองคห์นึง่ไดก้ราบทลูวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ พระวกักลนัิน้หลดุพน้ 

ดแีลว้ จักหลดุพน้ไดแ้น่’ 

  เทวดาเหลา่นัน้ไดก้ราบทลูดังนีแ้ลว้ ถวายอภวิาทพระผูม้พีระภาค กระท า 

ประทักษิณแลว้ หายตัวไป ณ ทีนั่น้น่ันเอง 

  ครัน้ราตรนัีน้ผา่นไป พระผูม้พีระภาครับสัง่เรยีกภกิษุทัง้หลายมาตรัสวา่ 

“มาเถดิภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงเขา้ไปหาภกิษุวกักลถิงึทีอ่ยูแ่ลว้บอกวา่ 

‘ทา่นวกักล ิทา่นจงฟังพระด ารัสของพระผูม้พีระภาคและค าของเทวดา ๒ องค ์

เมือ่คนืนี ้เมือ่ราตรผีา่นไป เทวดา ๒ องค ์มวีรรณะงดงามยิง่นัก เปลง่รัศมใีห ้

สวา่งท่ัวภเูขาคชิฌกฏู เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวายอภวิาทแลว้ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ราตร ีในทีน่ีห้มายถงึปฐมยาม (ส .ส.อ. ๑/๑/๑๓, องฺ.ตกิ.อ. ๒/๑๒๘/๒๖๗) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๑๖๐ } 



๑๖๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑.ขันธสงัยตุ] 

มัชฌมิปัณณาสก ์๔. เถรวรรค ๕. วกักลสิตูร 

ยนือยู ่ณ ทีส่มควร ครัน้แลว้เทวดาองคห์นึง่ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ 

‘ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ พระวกักลคิดิเพือ่หลดุพน้’ เทวดาอกีองคห์นึง่ไดก้ราบทลูวา่ 

‘ขา้แตพ่ระองคผ์ูจ้รญิ พระวกักลนัิน้หลดุพน้ดแีลว้ จักหลดุพน้ไดแ้น่’ ทัง้พระผูม้ ี

พระภาคไดต้รัสถงึทา่นวา่ ‘อยา่กลัวเลยวกักล ิอยา่กลัวเลยวกักล ิความตายอัน 

ไมต่ า่ชา้จักมแีกเ่ธอ การท ากาละ (ตาย) จะไมเ่ลวทราม’ 

  ภกิษุเหลา่นัน้ทลูรับสนองพระด ารัสแลว้ เขา้ไปหาท่านพระวกักลถิงึทีอ่ยูแ่ลว้ 

ไดบ้อกวา่ “ทา่นวกักล ิทา่นจงฟังพระด ารัสของพระผูม้พีระภาค และค าของเทวดา 

๒ องคเ์ถดิ’ 

  ล าดับนัน้ ทา่นพระวกักลไิดเ้รยีกภกิษุผูอ้ปัุฏฐากทัง้หลายมากลา่ววา่ “มาเถดิ 

ทา่นผูม้อีายทัุง้หลาย จงชว่ยอุม้ผมลงจากเตยีง ท าไมพระอยา่งผมจะพงึส าคัญตน 

วา่ควรน่ังบนอาสนะสงูแลว้ฟังค าสัง่สอนของพระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้เลา่’ 

  ภกิษุเหลา่นัน้รับค าแลว้ก็ชว่ยกันอุม้ทา่นพระวกักลลิงจากเตยีง ภกิษุทัง้หลาย 

กลา่ววา่ “ทา่นผูม้อีาย ุเมือ่คนืนี ้เมือ่ราตรผีา่นไป เทวดา ๒ องค ์ฯลฯ ยนือยู ่

ณ ทีส่มควร ครัน้แลว้เทวดาองคห์นึง่ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ ‘ขา้แต ่

พระองคผ์ูเ้จรญิ พระวกักลคิดิเพือ่หลดุพน้’ เทวดาอกีองคห์นึง่ไดก้ราบทลูวา่ 

‘ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ พระวกักลนัิน้หลดุพน้ดแีลว้ จักหลดุพน้ไดแ้น่’ ทัง้พระผูม้ ี

พระภาคไดต้รัสถงึทา่นวา่ ‘อยา่กลัวเลยวกักล ิอยา่กลัวเลยวกักล ิความตายอัน 

ไมต่ า่ชา้จักมแีกเ่ธอ การท ากาละจะไมเ่ลวทราม” 

  ทา่นพระวกักลกิลา่ววา่ “ทา่นผูม้อีายทัุง้หลาย ถา้เชน่นัน้ พวกทา่นจงถวาย 

อภวิาทพระยคุลบาทของพระผูม้พีระภาคดว้ยเศยีรเกลา้ตามค าของผมวา่ ‘ขา้แต ่

พระองคผ์ูเ้จรญิ ภกิษุวกักลอิาพาธ ไดรั้บทกุข ์เป็นไขห้นัก เธอขอถวายอภวิาท 

พระยคุลบาทของพระองคด์ว้ยเศยีรเกลา้’ และขอพวกทา่นจงกราบทลูอยา่งนีว้า่ 

‘ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองคไ์มเ่คลอืบแคลงรปูทีไ่มเ่ทีย่ง ไมส่งสยัวา่ ‘สิง่ใด 

ไมเ่ทีย่ง ส ิง่นัน้เป็นทกุข’์ ไมส่งสยัวา่ ‘สิง่ใดไมเ่ทีย่ง เป็นทกุข ์มคีวามแปรผัน 

เป็นธรรมดา ความพอใจ ความก าหนัด หรอืความรักใครใ่นสิง่นัน้ไมม่แีกเ่รา’ 

  ไมเ่คลอืบแคลงเวทนาทีไ่มเ่ทีย่ง ไมส่งสยัวา่ ‘สิง่ใดไมเ่ทีย่ง ส ิง่นัน้เป็นทกุข’์ 

ไมส่งสยัวา่ ‘สิง่ใดไมเ่ทีย่ง เป็นทกุข ์มคีวามแปรผันเป็นธรรมดา ความพอใจ 

ความก าหนัด หรอืความรักใครใ่นสิง่นัน้ไมม่แีกเ่รา’ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๑๖๑ } 



๑๖๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑.ขันธสงัยตุ] 

มัชฌมิปัณณาสก ์๔. เถรวรรค ๕. วกักลสิตูร 

  ไมเ่คลอืบแคลงสญัญาทีไ่มเ่ทีย่ง ไมส่งสยัวา่ ‘สิง่ใดไมเ่ทีย่ง ส ิง่นัน้เป็นทกุข’์ 

ไมส่งสยัวา่ ‘สิง่ใดไมเ่ทีย่ง เป็นทกุข ์มคีวามแปรผันเป็นธรรมดา ความพอใจ 

ความก าหนัด หรอืความรักใครใ่นสิง่นัน้ไมม่แีกเ่รา’ 

  ไมเ่คลอืบแคลงสงัขารทีไ่มเ่ทีย่ง ไมส่งสยัวา่ ‘สิง่ใดไมเ่ทีย่ง ส ิง่นัน้เป็นทกุข’์ 

ไมส่งสยัวา่ ‘สิง่ใดไมเ่ทีย่ง เป็นทกุข ์มคีวามแปรผันเป็นธรรมดา ความพอใจ 

ความก าหนัด หรอืความรักใครใ่นสิง่นัน้ไมม่แีกเ่รา’ 

  ไมเ่คลอืบแคลงวญิญาณทีไ่มเ่ทีย่ง ไมส่งสยัวา่ ‘สิง่ใดไมเ่ทีย่ง ส ิง่นัน้เป็นทุกข’์ 

ไมส่งสยัวา่ ‘สิง่ใดไมเ่ทีย่ง เป็นทกุข ์มคีวามแปรผันเป็นธรรมดา ความพอใจ 

ความก าหนัด หรอืความรักใครใ่นสิง่นัน้ไมม่แีกเ่รา” 

  ภกิษุเหลา่นัน้รับค าแลว้ก็จากไป เมือ่ภกิษุเหลา่นัน้จากไปไมน่าน ทา่นพระ 

วกักลก็ิไดน้ าศัสตรามา๑ 

  ตอ่มา ภกิษุเหลา่นัน้เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ น่ัง ณ ทีส่มควร 

แลว้ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ภกิษุวกักลอิาพาธ 

ไดรั้บทกุข ์เป็นไขห้นัก เธอขอถวายอภวิาทพระยคุลบาทของพระองคด์ว้ยเศยีรเกลา้ 

และฝากมากราบทลูอยา่งนีว้า่ ‘ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองคไ์มเ่คลอืบแคลง 

รปูทีไ่มเ่ทีย่ง ไมส่งสยัวา่ ‘สิง่ใดไมเ่ทีย่ง ส ิง่นัน้เป็นทกุข’์ ไมส่งสยัวา่ ‘สิง่ใดไมเ่ทีย่ง 

เป็นทกุข ์มคีวามแปรผันเป็นธรรมดา ความพอใจ ความก าหนัด หรอืความรัก 

ใครใ่นสิง่นัน้ไมม่แีกเ่รา’ 

  ไมเ่คลอืบแคลงเวทนาทีไ่มเ่ทีย่ง ... สญัญา ... สงัขาร ... ไมเ่คลอืบแคลง 

วญิญาณทีไ่มเ่ทีย่ง ไมส่งสยัวา่ ‘สิง่ใดไมเ่ทีย่ง ส ิง่นัน้เป็นทกุข’์ ไมส่งสยัวา่ ‘สิง่ 

ใดไมเ่ทีย่ง เป็นทกุข ์มคีวามแปรผันเป็นธรรมดา ความพอใจ ความก าหนัด 

หรอืความรักใครใ่นสิง่นัน้ไมม่แีกเ่รา” 

  ครัง้นัน้ พระผูม้พีระภาครับสัง่เรยีกภกิษุทัง้หลายมาตรัสวา่ “มาเถดิ ภกิษุ 

ทัง้หลาย เราจะไปยังวหิารกาฬสลิาขา้งภเูขาอสิคิลิ ิซ ึง่เป็นสถานทีท่ีว่กักลกิลุบตุร 

ไดน้ าศัสตรามา” ภกิษุเหลา่นัน้ทลูรับสนองพระด ารัสแลว้

 

เชงิอรรถ : 

๑ น าศสัตรามา ในทีน่ีห้มายถงึน าศัสตรามาฆา่ตัวตาย คอืตัดกา้นคอ (ส .ข.อ. ๒/๘๗/๓๔๓, ส .สฬา.อ. 

   ๓/๘๗/๒๒) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๑๖๒ } 



๑๖๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑.ขันธสงัยตุ] 

มัชฌมิปัณณาสก ์๔. เถรวรรค ๖. อัสสซสิตูร 

  ตอ่มา พระผูม้พีระภาคเสด็จไปยังวหิารกาฬสลิาขา้งภเูขาอสิคิลิพิรอ้มดว้ย 

ภกิษุจ านวนมาก ไดท้อดพระเนตรเห็นทา่นพระวกักลนิอนคอบดิอยูบ่นเตยีงแตไ่กล 

เทยีว 

  สมัยนัน้ ปรากฏกลุม่ควนักลุม่หมอกลอยไปทางทศิตะวันออก ทศิตะวนัตก 

ทศิเหนอื ทศิใต ้ทศิเบือ้งบน ทศิเบือ้งลา่ง และทศิเฉียง ล าดับนัน้เอง พระผูม้  ี

พระภาครับสัง่เรยีกภกิษุทัง้หลายมาตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายมองเห็น 

กลุม่ควนักลุม่หมอกลอยไปทางทศิตะวนัออก ฯลฯ และทศิเฉียงหรอืไม”่ 

  ภกิษุเหลา่นัน้กราบทลูวา่ “เห็น พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ภกิษุทัง้หลาย น่ันแลคอืมารผูม้บีาป คน้หาวญิญาณของวกักลกิลุบตุรดว้ย 

คดิวา่ ‘วญิญาณของวกักลกิลุบตุรสถติอยูท่ีไ่หน’ ภกิษุทัง้หลาย วกักลกิลุบตุรไม ่

มวีญิญาณสถติอยู ่ปรนิพิพานแลว้” 

วกักลสิตูรที ่๕ จบ 

 

๖. อสัสชสิตูร 

วา่ดว้ยพระอสัสช ิ

  [๘๘] สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเวฬวุัน สถานทีใ่ห ้

เหยือ่กระแต เขตกรงุราชคฤห ์สมัยนัน้ ทา่นพระอัสสชอิาพาธ ไดรั้บทกุข ์

เป็นไขห้นัก พักอยูท่ีก่สัสปการาม 

  ครัง้นัน้ ทา่นพระอัสสชเิรยีกภกิษุผูอ้ปัุฏฐากทัง้หลายมากลา่ววา่ “มาเถดิ 

ทา่นผูม้อีายทัุง้หลาย พวกทา่นจงเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวาย 

อภวิาทพระยคุลบาทดว้ยเศยีรเกลา้ตามค าของผมวา่ ‘ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ 

ภกิษุอัสสชอิาพาธ ไดรั้บทกุข ์เป็นไขห้นัก ทา่นขอถวายอภวิาทพระยคุลบาทของ 

พระองคด์ว้ยเศยีรเกลา้’ และขอพวกทา่นจงกราบทลูอยา่งนีว้า่ ‘ขา้แตพ่ระองค ์

ผูเ้จรญิ ขอประทานวโรกาส ขอพระผูม้พีระภาคโปรดอาศัยความอนุเคราะหเ์สด็จ 

ไปเยีย่มภกิษุอัสสชถิงึทีอ่ยูเ่ถดิ” 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๑๖๓ } 



๑๖๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑.ขันธสงัยตุ] 

มัชฌมิปัณณาสก ์๔. เถรวรรค ๖. อัสสซสิตูร 

  ภกิษุเหลา่นัน้รับค าแลว้ เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวายอภวิาท 

แลว้ น่ัง ณ ทีส่มควร ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ 

ภกิษุอัสสชอิาพาธ ไดรั้บทกุข ์เป็นไขห้นัก ทา่นขอถวายอภวิาทพระยคุลบาทของ 

พระองคด์ว้ยเศยีรเกลา้ และฝากมากราบทลูอยา่งนีว้า่ ‘ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขอ 

ประทานวโรกาส ขอพระผูม้พีระภาคโปรดอาศัยความอนุเคราะหเ์สด็จไปเยีย่ม 

ภกิษุอัสสชถิงึทีอ่ยูเ่ถดิ” 

  พระผูม้พีระภาคทรงรับนมินตโ์ดยดษุณีภาพ 

  ครัน้ในเวลาเย็น พระผูม้พีระภาคเสด็จออกจากทีห่ลกีเรน้แลว้ เขา้ไปเยีย่ม 

ทา่นพระอัสสชถิงึทีอ่ยู ่ทา่นพระอัสสชไิดเ้ห็นพระผูม้พีระภาคก าลังเสด็จมาแตไ่กล 

จงึลกุขึน้จากเตยีง 

  ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาคไดต้รัสกับทา่นพระอัสสชดิังนีว้า่ “อยา่เลย อัสสช ิ

เธออยา่ลกุจากเตยีงเลย เราจักน่ังบนอาสนะทีป่ลูาดไวนั้น้” 

  พระผูม้พีระภาคประทับน่ังบนพทุธอาสนท์ีป่ลูาดไวแ้ลว้ ไดต้รัสถามวา่ “อัสสช ิ

เธอยังสบายดหีรอื ยังพอเป็นอยูไ่ดห้รอื ฯลฯ อาการทเุลาปรากฏ อาการก าเรบิ 

ไมป่รากฏหรอื” 

  ทา่นพระอัสสชกิราบทลูวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองคไ์มส่บาย จะ 

เป็นอยูไ่มไ่ด ้ทกุขเวทนามแีตก่ าเรบิหนักขึน้ ไมท่เุลาลงเลย อาการก าเรบิปรากฏ 

อาการทเุลาไมป่รากฏ พระพทุธเจา้ขา้” 

  “อัสสช ิเธอไมร่ าคาญ ไมท่รุนทรุายบา้งหรอื” 

  “ความจรงิ ขา้พระองคร์ าคาญ ทรุนทรุายมาก พระพทุธเจา้ขา้” 

  “อัสสช ิเธอตเิตยีนตนเองโดยศลีไดห้รอืไม”่ 

  “ขา้พระองคต์เิตยีนตนเองโดยศลีไมไ่ดเ้ลย พระพทุธเจา้ขา้” 

  “อัสสช ิถา้เธอตเิตยีนตนเองโดยศลีไมไ่ดแ้ลว้ เมือ่เป็นเชน่นัน้ เธอจะร าคาญ 

ทรุนทรุายไปท าไม” 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๑๖๔ } 



๑๖๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑.ขันธสงัยตุ] 

มัชฌมิปัณณาสก ์๔. เถรวรรค ๖. อัสสซสิตูร 

  “เมือ่กอ่น ขา้พระองคร์ะงับกายสงัขาร (ลมหายใจเขา้ออก) บรรเทาความ 

ป่วยไขอ้ยูจ่งึไมไ่ดส้มาธ ิเมือ่ขา้พระองคไ์มไ่ดส้มาธจิงึคดิอยา่งนีว้า่ ‘เรายังไมเ่สือ่ม 

จากสมาธนัิน้หรอื’ พระพทุธเจา้ขา้” 

  “อัสสช ิสมณพราหมณ์ทัง้หลายทีม่สีมาธเิป็นแกน่สาร มสีมาธเิป็นคณุแหง่ 

สมณะ เมือ่ไมไ่ดส้มาธนัิน้จงึคดิวา่ ‘เรายังไมเ่สือ่มจากสมาธนัิน้หรอื’ 

  อัสสช ิเธอจะเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร รปูเทีย่งหรอืไมเ่ทีย่ง” 

  “ไมเ่ทีย่ง พระพทุธเจา้ขา้” ฯลฯ 

  “วญิญาณเทีย่งหรอืไมเ่ทีย่ง” 

  “ไมเ่ทีย่ง พระพทุธเจา้ขา้” 

  “เพราะเหตนัุน้แล ฯลฯ อรยิสาวกผูไ้ดส้ดับเห็นอยูอ่ยา่งนี ้ฯลฯ รูช้ดัวา่ ... 

ไมม่กีจิอืน่เพือ่ความเป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป 

  ถา้อรยิสาวกนัน้เสวยสขุเวทนา ก็รูช้ดัวา่ ‘สขุเวทนานัน้ไมเ่ทีย่ง’ รูช้ดัวา่ 

‘ไมน่่าหมกมุน่’ รูช้ดัวา่‘ไมน่่าเพลดิเพลนิ’ ถา้เธอเสวยทกุขเวทนา ก็รูช้ดัวา่ 

‘ทกุขเวทนานัน้ไมเ่ทีย่ง’ รูช้ดัวา่ ‘ไมน่่าหมกมุน่’ รูช้ดัวา่ ‘ไมน่่าเพลดิเพลนิ’ ถา้ 

เธอเสวยอทกุขมสขุเวทนา ก็รูช้ดัวา่ ‘อทกุขมสขุเวทนานัน้ไมเ่ทีย่ง’ ฯลฯ รูช้ดัวา่ 

‘ไมน่่าเพลดิเพลนิ’ 

  ถา้เธอเสวยสขุเวทนา ก็เป็นผูป้ราศจาก (กเิลส) เสวยสขุเวทนานัน้ ถา้เธอ 

เสวยทกุขเวทนา ก็เป็นผูป้ราศจาก (กเิลส) เสวยทกุขเวทนานัน้ ถา้เธอเสวย 

อทกุขมสขุเวทนา ก็เป็นผูป้ราศจาก (กเิลส) เสวยอทกุขมสขุเวทนานัน้ 

  ถา้อรยิสาวกนัน้เสวยเวทนามกีายเป็นทีส่ดุ ก็รูช้ดัวา่ ‘เราเสวยเวทนามกีาย 

เป็นทีส่ดุ’ ถา้อรยิสาวกเสวยเวทนามชีวีติเป็นทีส่ดุ ก็รูช้ดัวา่ ‘เราเสวยเวทนาม ี

ชวีติเป็นทีส่ดุ’ หลังจากตายไปก็รูช้ดัวา่ ‘ความเสวยอารมณ์ทัง้ปวงไมน่่าเพลดิเพลนิ 

จักเย็นในโลกนีท้เีดยีว’ 

  อัสสช ิเพราะอาศัยน ้ามันและไส ้ตะเกยีงน ้ามันจงึตดิอยูไ่ด ้เพราะสิน้น ้ามัน 

และไส ้ตะเกยีงน ้ามันนัน้จงึหมดเชือ้ดับไป แมฉั้นใด ภกิษุก็ฉันนัน้เหมอืนกัน 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๑๖๕ } 



๑๖๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑.ขันธสงัยตุ] 

มัชฌมิปัณณาสก ์๔. เถรวรรค ๗. เขมกสตูร 

เมือ่เสวยเวทนามกีายเป็นทีส่ดุ ก็รูช้ดัวา่ ‘เราเสวยเวทนามกีายเป็นทีส่ดุ’ เมือ่เสวย 

เวทนามชีวีติเป็นทีส่ดุ ก็รูช้ดัวา่ ‘เราเสวยเวทนามชีวีติเป็นทีส่ดุ’ หลังจากตายไป 

ก็รูช้ดัวา่ ‘ความเสวยอารมณ์ทัง้ปวงไมน่่าเพลดิเพลนิ จักเย็นในโลกนีท้เีดยีว”๑ 

อสัสชสิตูรที ่๖ จบ 

 

๗. เขมกสตูร 

วา่ดว้ยพระเขมกะ 

  [๘๙] สมัยหนึง่ พระเถระจ านวนมากอยู ่ณ โฆสติาราม เขตกรงุโกสมัพ ี

สมัยนัน้ ทา่นพระเขมกะอาพาธ ไดรั้บทกุข ์เป็นไขห้นัก พักอยูท่ีพ่ทรกิาราม 

  ครัน้ในเวลาเย็น พระเถระทัง้หลายออกจากทีห่ลกีเรน้แลว้ เรยีกทา่นพระ 

ทาสกะมากลา่ววา่ “มาเถดิ ทา่นทาสกะ ทา่นจงเขา้ไปหาภกิษุเขมกะถงึทีอ่ยูแ่ลว้ 

บอกวา่ ‘ทา่นเขมกะ พระเถระทัง้หลายถามถงึทา่นวา่ ‘เธอยังสบายดหีรอื ยังพอ 

เป็นอยูไ่ดห้รอื ทกุขเวทนาทเุลาลง ไมก่ าเรบิขึน้หรอื อาการทเุลาปรากฏ อาการ 

ก าเรบิไมป่รากฏหรอื'’ 

  ทา่นพระทาสกะรับค าแลว้เขา้ไปหาทา่นพระเขมกะถงึทีอ่ยูไ่ดก้ลา่ววา่ ‘ทา่น 

เขมกะ พระเถระทัง้หลายถามถงึทา่นวา่ ‘เธอยังสบายดหีรอื ยังพอเป็นอยูไ่ดห้รอื 

ทกุขเวทนาทเุลาลง ไมก่ าเรบิขึน้หรอื อาการทเุลาปรากฏ อาการก าเรบิไมป่รากฏหรอื” 

  ทา่นพระเขมกะตอบวา่ ‘ทา่นผูม้อีาย ุผมไมส่บาย จะเป็นอยูไ่มไ่ด ้ทกุขเวทนา 

มแีตก่ าเรบิหนักขึน้ ไมท่เุลาลงเลย อาการก าเรบิปรากฏ อาการทเุลาไมป่รากฏ” 

  ครัง้นัน้ ทา่นพระทาสกะเขา้ไปหาพระเถระทัง้หลายถงึทีอ่ยูแ่ลว้เรยีนวา่ 

“ทา่นผูม้อีายทัุง้หลาย ภกิษุเขมกะกลา่ววา่ ‘ผมไมส่บาย จะเป็นอยูไ่มไ่ด ้ทกุข- 

เวทนามแีตก่ าเรบิหนักขึน้ ไมท่เุลาลงเลย อาการก าเรบิปรากฏ อาการทเุลาไม่ 

ปรากฏ” 

  “มาเถดิ ทา่นทาสกะ ทา่นจงเขา้ไปหาภกิษุเขมกะถงึทีอ่ยูแ่ลว้บอกวา่ ‘ทา่น 

เขมกะ พระเถระทัง้หลายฝากมาถามวา่ ‘ทา่นผูม้อีาย ุอปุาทานขนัธ ์๕ 

ประการนีท้ีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสไวแ้ลว้ ไดแ้ก ่

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ ส .สฬา (แปล) ๑๘/๒๕๕/๒๗๙ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๑๖๖ } 



๑๖๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑.ขันธสงัยตุ] 

มัชฌมิปัณณาสก ์๔. เถรวรรค ๗. เขมกสตูร 

   ๑. รปูปูาทานขนัธ ์  (อปุาทานขนัธค์อืรปู) 

   ๒. เวทนูปาทานขนัธ ์  (อปุาทานขนัธค์อืเวทนา) 

   ๓. สญัญปูาทานขันธ ์  (อปุาทานขนัธค์อืสญัญา) 

   ๔. สงัขารปูาทานขนัธ ์ (อปุาทานขนัธค์อืสงัขาร) 

   ๕. วญิญาณูปาทานขนัธ ์ (อปุาทานขนัธค์อืวญิญาณ) 

  ทา่นเขมกะพจิารณาเห็นอัตตา หรอืสิง่ทีเ่นือ่งดว้ยอตัตาอะไร ๆ ในอปุาทาน- 

ขนัธ ์๕ ประการนี”้ 

  ทา่นพระทาสกะรับค าแลว้เขา้ไปหาทา่นพระเขมกะถงึทีอ่ยู ่ฯลฯ ทา่นเขมกะ 

พระเถระทัง้หลายฝากมาถามวา่ ‘ทา่นผูม้อีาย ุอปุาทานขนัธ ์๕ ประการนี ้

ทีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสไวแ้ลว้ ไดแ้ก ่

   ๑. รปูปูาทานขนัธ ์ฯลฯ  ๕. วญิญาณูปาทานขนัธ ์

  ทา่นเขมกะพจิารณาเห็นอัตตา หรอืสิง่ทีเ่นือ่งดว้ยอตัตาอะไร ๆ ในอปุาทาน- 

ขนัธ ์๕ ประการนี’้ 

  “ทา่นผูม้อีาย ุอปุาทานขนัธ ์๕ ประการนีท้ีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสไวแ้ลว้ 

ไดแ้ก ่

   ๑. รปูปูาทานขนัธ ์ฯลฯ  ๕. วญิญาณูปาทานขนัธ ์

  ผมไมพ่จิารณาเห็นอัตตา หรอืสิง่ทีเ่นือ่งดว้ยอตัตาอะไร ๆ ในอปุาทานขนัธ ์๕ 

ประการนีเ้ลย” 

  ครัง้นัน้ ทา่นพระทาสกะเขา้ไปหาพระเถระทัง้หลายถงึทีอ่ยูแ่ลว้เรยีนวา่ 

“ทา่นผูม้อีายทัุง้หลาย ภกิษุเขมกะกลา่ววา่ ‘อปุาทานขนัธ ์๕ ประการนีท้ี ่

พระผูม้พีระภาคตรัสไวแ้ลว้ ไดแ้ก ่

   ๑. รปูปูาทานขนัธ ์ฯลฯ  ๕. วญิญาณูปาทานขนัธ ์

  ผมไมพ่จิารณาเห็นอัตตา หรอืสิง่ทีเ่นือ่งดว้ยอตัตาอะไร ๆ ในอปุาทานขนัธ ์๕ 

ประการนีเ้ลย” 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๑๖๗ } 



๑๖๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑.ขันธสงัยตุ] 

มัชฌมิปัณณาสก ์๔. เถรวรรค ๗. เขมกสตูร 

  “มาเถดิ ทา่นทาสกะ ทา่นจงเขา้ไปหาภกิษุเขมกะถงึทีอ่ยูแ่ลว้บอกวา่ ‘ทา่น 

เขมกะ พระเถระทัง้หลายฝากมาถามวา่ ‘อปุาทานขันธ ์๕ ประการนีท้ีพ่ระผูม้ ี

พระภาคตรัสไวแ้ลว้ ไดแ้ก ่

   ๑. รปูปูาทานขนัธ ์ฯลฯ   ๕. วญิญาณูปาทานขนัธ ์

  ทราบวา่ หากทา่นเขมกะไมพ่จิารณาเห็นอัตตา หรอืสิง่ทีเ่นือ่งดว้ยอัตตา 

อะไร ๆ ในอปุาทานขนัธ ์๕ ประการนีเ้ลย ถา้เชน่นัน้ ทา่นเขมกะก็เป็นพระอรหันต- 

ขณีาสพ” 

  ทา่นพระทาสกะรับค าแลว้เขา้ไปหาทา่นพระเขมกะถงึทีอ่ยู ่ฯลฯ ทา่นเขมกะ 

พระเถระทัง้หลายฝากมาถามวา่ ‘อปุาทานขนัธ ์๕ ประการนี ้ทีพ่ระผูม้พีระภาค 

ตรัสไวแ้ลว้ ไดแ้ก ่

   ๑. รปูปูาทานขนัธ ์ฯลฯ   ๕. วญิญาณูปาทานขนัธ ์

  ทราบวา่ หากทา่นเขมกะไมพ่จิารณาเห็นอัตตา หรอืสิง่ทีเ่นือ่งดว้ยอัตตา 

อะไร ๆ ในอปุาทานขนัธ ์๕ ประการนีเ้ลย ถา้เชน่นัน้ ทา่นเขมกะก็เป็นพระอรหันต- 

ขณีาสพ” 

  “ทา่นผูม้อีาย ุอปุาทานขนัธ ์๕ ประการนีท้ีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสไวแ้ลว้ ไดแ้ก่ 

   ๑. รปูปูาทานขนัธ ์ฯลฯ   ๕. วญิญาณูปาทานขนัธ ์

  ผมไมพ่จิารณาเห็นอัตตา หรอืสิง่ทีเ่นือ่งดว้ยอตัตาอะไร ๆ ในอปุาทานขนัธ ์

๕ ประการนี ้และผมก็ไมไ่ดเ้ป็นพระอรหันตขณีาสพ แตผ่มเขา้ใจวา่ ‘เราม’ี ใน 

อปุาทานขนัธ ์๕ ประการ และผมก็ไมไ่ดพ้จิารณาเห็นวา่ ‘เราเป็นอยา่งนี”้ 

  ครัง้นัน้ ทา่นพระทาสกะเขา้ไปหาพระเถระทัง้หลายถงึทีอ่ยูแ่ลว้เรยีนวา่ 

“ทา่นผูม้อีายทัุง้หลาย ภกิษุเขมกะกลา่ววา่ ‘อปุาทานขนัธ ์๕ ประการนีท้ี ่

พระผูม้พีระภาคตรัสไวแ้ลว้ ไดแ้ก ่

   ๑. รปูปูาทานขนัธ ์ฯลฯ   ๕. วญิญาณูปาทานขนัธ ์

  ผมไมพ่จิารณาเห็นอัตตา หรอืสิง่ทีเ่นือ่งดว้ยอตัตาอะไร ๆ ในอปุาทานขนัธ ์๕ 

ประการนีเ้ลย และผมก็ไมไ่ดเ้ป็นพระอรหันตขณีาสพ แตผ่มเขา้ใจวา่ ‘เราม’ี ใน 

อปุาทานขนัธ ์๕ ประการ และผมก็ไมไ่ดพ้จิารณาเห็นวา่ ‘เราเป็นอยา่งนี”้ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๑๖๘ } 



๑๖๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑.ขันธสงัยตุ] 

มัชฌมิปัณณาสก ์๔. เถรวรรค ๗. เขมกสตูร 

  “มาเถดิ ทา่นทาสกะ ทา่นจงเขา้ไปหาภกิษุเขมกะถงึทีอ่ยูแ่ลว้บอกวา่ ‘ทา่น 

เขมกะ พระเถระทัง้หลายฝากมาถามวา่ ‘ค าทีท่า่นกลา่ววา่ ‘เราม’ี นัน้คอือยา่งไร 

ทา่นกลา่ววา่ ‘เรามรีปู’ กลา่ววา่ ‘เรามนีอกจากรปู’ ทา่นกลา่ววา่ ‘เรามเีวทนา ... 

สญัญา ... สงัขาร ... ทา่นกลา่ววา่ ‘เรามวีญิญาณ’ กลา่ววา่ ‘เรามนีอกจาก 

วญิญาณ’ ทา่นเขมกะ ค าทีท่า่นกลา่ววา่ ‘เราม’ี นัน้คอือยา่งไร” 

  ทา่นพระทาสกะรับค าแลว้เขา้ไปหาทา่นพระเขมกะถงึทีอ่ยูไ่ดก้ล่าววา่ ‘ทา่น 

เขมกะ พระเถระทัง้หลายฝากมาถามวา่ ‘ค าทีท่า่นกลา่ววา่ ‘เราม’ี นัน้คอือยา่งไร 

ทา่นกลา่ววา่ ‘เรามรีปู’ กลา่ววา่ ‘เรามนีอกจากรปู’ ทา่นกลา่ววา่ ‘เรามเีวทนา ... 

สญัญา ... สงัขาร ... ทา่นกลา่ววา่ ‘เรามวีญิญาณ’ กลา่ววา่ ‘เรามนีอกจาก 

วญิญาณ’ ทา่นเขมกะ ค าทีท่า่นกลา่ววา่ ‘เราม’ี นัน้คอือยา่งไร” 

  “พอทเีถดิ ทา่นทาสกะ การเดนิไปเดนิมาบอ่ย ๆ นี้จะมปีระโยชนอ์ะไร 

ทา่นจงหยบิไมเ้ทา้มา ผมจักเขา้ไปหาพระเถระทัง้หลายเอง” 

  ล าดับนัน้ ทา่นพระเขมกะยันไมเ้ทา้เขา้ไปหาพระเถระทัง้หลายถงึทีอ่ยู ่ได ้

สนทนาปราศรัยพอเป็นทีบ่ันเทงิใจ พอเป็นทีร่ะลกึถงึกันแลว้ น่ัง ณ ทีส่มควร 

ครัน้แลว้ พระเถระทัง้หลายไดถ้ามวา่ “ทา่นเขมกะ ค าทีท่า่นกลา่ววา่ ‘เราม’ี 

นัน้คอือยา่งไร ทา่นกลา่ววา่ ‘เรามรีปู’ กลา่ววา่ ‘เรามนีอกจากรปู’ ทา่นกลา่ววา่ 

‘เรามเีวทนา ... สญัญา ... สงัขาร ... ทา่นกลา่ววา่ ‘เรามวีญิญาณ’ กลา่ววา่ 

‘เรามนีอกจากวญิญาณ’ ทา่นเขมกะ ค าทีท่า่นกลา่ววา่ ‘เราม’ี นัน้คอือยา่งไร” 

  “ทา่นผูม้อีายทัุง้หลาย ผมไมไ่ดก้ลา่ววา่ ‘เรามรีปู’ ทัง้ไมไ่ดก้ลา่ววา่ ‘เราม ี

นอกจากรปู’ ผมไมไ่ดก้ลา่ววา่ ‘เรามเีวทนา ... สญัญา ... สงัขาร ... วญิญาณ’ 

ทัง้ไมไ่ดก้ลา่ววา่ ‘เรามนีอกจากวญิญาณ’ แตผ่มเขา้ใจวา่ ‘เราม’ี ในอปุาทานขันธ ์

๕ ประการ และผมก็ไมไ่ดพ้จิารณาเห็นวา่ ‘เราเป็นอยา่งนี’้ 

  ทา่นผูม้อีายทัุง้หลาย เปรยีบเหมอืนกลิน่ดอกอบุลก็ด ีดอกปทมุก็ด ีดอก 

บณุฑรกิก็ด ีผูท้ีก่ลา่ววา่ ‘กลิน่ของใบ’ วา่ ‘กลิน่ของส’ี หรอืวา่ ‘กลิน่ของเกสร’ 

อยา่งนี ้ชือ่วา่กลา่วถกูตอ้งหรอื” 

  “ไมถ่กูตอ้ง ทา่นผูม้อีาย”ุ 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๑๖๙ } 



๑๗๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑.ขันธสงัยตุ] 

มัชฌมิปัณณาสก ์๔. เถรวรรค ๗. เขมกสตูร 

  “ทา่นผูม้อีายทัุง้หลาย เมือ่จะตอบใหถ้กูตอ้ง ควรตอบอยา่งไร” 

  “ทา่นผูม้อีาย ุเมือ่จะตอบใหถ้กูตอ้ง ควรตอบวา่ ‘กลิน่ของดอก” 

  “ทา่นผูม้อีายทัุง้หลาย ผมไมไ่ดก้ลา่ววา่ ‘เรามรีปู’ ทัง้ไมไ่ดก้ลา่ววา่ ‘เราม ี

นอกจากรปู’ ผมไมไ่ดก้ลา่ววา่ ‘เรามเีวทนา ... สญัญา ... สงัขาร ... วญิญาณ’ 

ทัง้ไมไ่ดก้ลา่ววา่ ‘เรามนีอกจากวญิญาณ’ แตผ่มเขา้ใจวา่ ‘เราม’ี ในอปุาทานขันธ ์

๕ ประการ และผมก็ไมไ่ดพ้จิารณาเห็นวา่ ‘เราเป็นอยา่งนี’้ 

  โอรัมภาคยิสงัโยชน ์(สงัโยชนเ์บือ้งต า่) ๕ ประการพระอรยิสาวกละไดแ้ลว้ก็ 

จรงิ แตท่า่นก็ยังถอนมานะ ฉันทะ และอนุสยัอยา่งละเอยีดในอปุาทานขนัธ ์๕ 

ประการวา่ ‘เราม’ี ไมไ่ด ้ตอ่มา ทา่นพจิารณาเห็นความเกดิขึน้และความ 

เสือ่มไปในอปุาทานขนัธ ์๕ ประการวา่ ‘รปูเป็นอยา่งนี ้ความเกดิขึน้แหง่รปูเป็น 

อยา่งนี ้ความดับแหง่รปูเป็นอยา่งนี ้เวทนาเป็นอยา่งนี ้... สญัญาเป็นอยา่งนี ้... 

สงัขารเป็นอยา่งนี้ ... วญิญาณเป็นอยา่งนี ้ความเกดิขึน้แหง่วญิญาณเป็นอยา่งนี้ 

ความดับแหง่วญิญาณเป็นอยา่งนี้’ เมือ่ทา่นพจิารณาเห็นความเกดิขึน้และความ 

เสือ่มไปในอปุาทานขนัธ ์๕ ประการนีอ้ยู ่ถงึแมท้า่นจะยังถอนมานะ ฉันทะ 

และอนุสยัอยา่งละเอยีดในอปุาทานขนัธ ์๕ ประการวา่ ‘เราม’ี ไมไ่ด ้แตม่านะ ฉันทะ 

และอนุสยัก็ถกูเพกิถอนขึน้ได ้

  ผา้สกปรกเป้ือนมลทนิ เจา้ของผา้มอบผา้นัน้ใหแ้กช่า่งซกัผา้ ชา่งซกัผา้ขยี ้

ผา้นัน้ในน ้าดา่งเกลอื น ้าดา่งขีเ้ถา้ หรอืในโคมัยแลว้ ซกัในน ้าสะอาด ผา้นัน้ 

สะอาดก็จรงิ แตผ่า้นัน้ก็ยังไมห่มดกลิน่น ้าดา่งเกลอื กลิน่น ้าดา่งขีเ้ถา้ หรอืกลิน่ 

โคมัยทีต่ดิอยู ่ชา่งซกัผา้มอบผา้นัน้คนืใหเ้จา้ของไป เจา้ของเก็บผา้นัน้ใสไ่วใ้นหบี 

อบดว้ยกลิน่ แมผ้า้นัน้จะยังไมห่มดกลิน่น ้าดา่งเกลอื กลิน่น ้าดา่งขีเ้ถา้ หรอืกลิน่ 

โคมัยทีต่ดิอยู ่แตก่ลิน่นัน้ก็หายไป แมฉั้นใด ทา่นผูม้อีายทัุง้หลาย ขอ้นีก็้ฉันนัน้ 

เหมอืนกัน สงัโยชนเ์บือ้งต า่ ๕ ประการ พระอรยิสาวกละไดแ้ลว้ก็จรงิ แตท่า่นก็ 

ยังถอนมานะ ฉันทะ และอนุสยัอยา่งละเอยีดในอปุาทานขนัธ ์๕ ประการวา่ ‘เราม’ี 

ไมไ่ด ้ตอ่มา ทา่นพจิารณาเห็นความเกดิขึน้และความเสือ่มไปในอปุาทาน- 

ขนัธ ์๕ ประการวา่ ‘รปูเป็นอยา่งนี ้ความเกดิขึน้แหง่รปูเป็นอยา่งนี ้ความดับ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๑๗๐ } 



๑๗๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑.ขันธสงัยตุ] 

มัชฌมิปัณณาสก ์๔. เถรวรรค ๘. ฉันนสตูร 

แหง่รปูเป็นอยา่งนี ้เวทนาเป็นอยา่งนี ้... สญัญาเป็นอยา่งนี ้... สงัขารเป็นอยา่งนี ้

... วญิญาณเป็นอยา่งนี ้ความเกดิขึน้แหง่วญิญาณเป็นอยา่งนี ้ความดับแหง่ 

วญิญาณเป็นอยา่งนี’้ เมือ่ทา่นพจิารณาเห็นความเกดิขึน้และความเสือ่มไปใน 

อปุาทานขนัธ ์๕ ประการนีอ้ยู ่ถงึแมท้า่นจะยังถอนมานะ ฉันทะ และอนุสยั 

อยา่งละเอยีดในอปุาทานขนัธ ์๕ ประการวา่ ‘เราม’ี ไมไ่ด ้แตม่านะ ฉันทะ 

และอนุสยัก็ถกูเพกิถอนขึน้ได”้ 

  เมือ่ทา่นพระเขมกะกลา่วอยา่งนีแ้ลว้ พระเถระทัง้หลายไดก้ลา่ววา่ “พวกผม 

ไมไ่ดถ้ามมุง่เบยีดเบยีนทา่นเลย แตท่า่นเขมกะสามารถบอก แสดง บัญญัต ิก าหนด 

เปิดเผย จ าแนก ท าใหง้า่ย ซึง่ค าสัง่สอนของพระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้โดยพสิดาร 

ตามทีท่า่นบอก แสดง บญัญัต ิก าหนด เปิดเผย จ าแนก ท าใหง้า่ยแลว้โดยพสิดาร” 

  ทา่นพระเขมกะไดก้ลา่วอยา่งนีแ้ลว้ พระเถระทัง้หลายมใีจยนิด ีตา่งชืน่ชม 

ภาษิตของทา่นเขมกะ ก็เมือ่ทา่นพระเขมกะกลา่วเวยยากรณภาษิตนีอ้ยู ่จติของ 

พระเถระประมาณ ๖๐ รปูและของทา่นพระเขมกะ ก็หลดุพน้จากอาสวะเพราะไม ่

ถอืมั่น 

เขมกสตูรที ่๗ จบ 

 

๘. ฉนันสตูร 

วา่ดว้ยพระฉนันะ 

  [๙๐] สมัยหนึง่ พระเถระจ านวนมากอยู ่ณ ป่าอสิปิตนมฤคทายวนั เขต 

กรงุพาราณส ีครัน้ในเวลาเย็น ทา่นพระฉันนะออกจากทีห่ลกีเรน้แลว้ ถอืลกูดาล 

เดนิเขา้ออกวหิารกลา่ววา่ “ขอทา่นทัง้หลาย จงตักเตอืน พร ่าสอน แสดง 

ธรรมกีถาแกผ่ม พอทีผ่มจะเห็นธรรมได”้ 

  เมือ่ทา่นพระฉันนะกลา่วอยา่งนีแ้ลว้ พระเถระทัง้หลายไดก้ลา่วกับทา่นวา่ 

“ทา่นฉันนะ รปูไมเ่ทีย่ง เวทนาไมเ่ทีย่ง สญัญาไมเ่ทีย่ง สงัขารไมเ่ทีย่ง วญิญาณไมเ่ทีย่ง 

รปูเป็นอนัตตา เวทนา ... สญัญา ... สงัขาร ... วญิญาณเป็นอนัตตา สงัขาร 

ทัง้ปวงไมเ่ทีย่ง ธรรมทัง้ปวงเป็นอนัตตา” 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๑๗๑ } 



๑๗๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑.ขันธสงัยตุ] 

มัชฌมิปัณณาสก ์๔. เถรวรรค ๘. ฉันนสตูร 

  ล าดับนัน้ ทา่นพระฉันนะไดม้คีวามคดิวา่ “แมเ้ราก็มคีวามคดิวา่ ‘รปู 

ไมเ่ทีย่ง เวทนา ... สญัญา ... สงัขาร ... วญิญาณไมเ่ทีย่ง รปูเป็นอนัตตา 

เวทนา ... สญัญา ... สงัขาร ... วญิญาณเป็นอนัตตา สงัขารทัง้ปวงไมเ่ทีย่ง 

ธรรมทัง้ปวงเป็นอนัตตา’ ก็เมือ่เป็นเชน่นี ้จติของเราไมแ่ลน่ไป ไมเ่ลือ่มใส ไม ่

ตัง้อยู ่ไมน่อ้มไปในธรรมเป็นทีร่ะงับสงัขารทัง้ปวง เป็นทีส่ละอปุธทัิง้ปวง เป็นที ่

สิน้ตัณหา เป็นทีส่ ารอกราคะ เป็นทีด่ับ(ทกุข)์ เป็นทีด่ับ(ตัณหา) ความสะดุง้กลัว 

และอปุาทานก็เกดิขึน้ ใจจงึทอ้ถอย เมือ่เป็นเชน่นี ้อะไรเลา่เป็นอัตตาของเรา 

แตค่วามคดิอยา่งนีย้อ่มไมม่แีกผู่เ้ห็นธรรม ใครเลา่จะแสดงธรรมแกเ่รา พอทีเ่รา 

จะเห็นธรรมได”้ 

  ล าดับนัน้ ทา่นพระฉันนะไดม้คีวามคดิตอ่ไปวา่ “ทา่นอานนทน์ีอ้ยู ่ณ 

โฆสติาราม เขตกรงุโกสมัพ ีซึง่พระศาสดาทรงสรรเสรญิและเพือ่นพรหมจาร ี

ทัง้หลายผูเ้ป็นวญิญชูนก็ยกยอ่ง จะสามารถแสดงธรรมแกเ่รา พอทีเ่ราจะเห็นธรรมได ้

อนึง่ เราก็มคีวามคุน้เคยในทา่นอานนทม์าก ทางทีด่ ีเราควรเขา้ไปหาทา่นอานนท ์

ถงึทีอ่ยู”่ 

  ตอ่มา ทา่นพระฉันนะเก็บง าเสนาสนะแลว้ ถอืบาตรและจวีร เขา้ไปหาทา่น 

พระอานนทถ์งึโฆสติาราม เขตกรงุโกสมัพ ีไดส้นทนาปราศรัยพอเป็นทีบ่ันเทงิใจ 

พอเป็นทีร่ะลกึถงึกันแลว้ น่ัง ณ ทีส่มควร ไดก้ลา่ววา่ 

   “ทา่นอานนท ์สมัยหนึง่ ผมอยู ่ณ ป่าอสิปิตนมฤคทายวนั เขตกรงุพาราณส ี

ครัน้ในเวลาเย็น ผมออกจากทีห่ลกีเรน้ ถอืลกูดาลเดนิเขา้ออกวหิารไดก้ลา่ววา่ 

‘ขอทา่นทัง้หลาย จงตักเตอืน พร ่าสอน แสดงธรรมกีถาแกผ่ม พอทีผ่มจะเห็น 

ธรรมได’้ เมือ่ผมกลา่วอยา่งนีแ้ลว้ พระเถระทัง้หลายไดก้ลา่ววา่ ‘ฉันนะ รปูไมเ่ทีย่ง 

เวทนา ... สญัญา ... สงัขาร ... วญิญาณไมเ่ทีย่ง รูปเป็นอนัตตา ฯลฯ 

วญิญาณเป็นอนัตตา สงัขารทัง้ปวงไมเ่ทีย่ง ธรรมทัง้ปวงเป็นอนัตตา’ 

  ทา่นผูม้อีาย ุผมไดม้คีวามคดิวา่ ‘แมเ้ราก็มคีวามคดิวา่ ‘รปูไมเ่ทีย่ง ฯลฯ 

วญิญาณไมเ่ทีย่ง รปูเป็นอนัตตา เวทนา ... สญัญา ... สงัขาร ... วญิญาณ 

เป็นอนัตตา สงัขารทัง้ปวงไมเ่ทีย่ง ธรรมทัง้ปวงเป็นอนัตตา’ ก็เมือ่เป็นเชน่นี ้จติ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๑๗๒ } 



๑๗๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑.ขันธสงัยตุ] 

มัชฌมิปัณณาสก ์๔. เถรวรรค ๘. ฉันนสตูร 

ของเราไมแ่ลน่ไป ไมเ่ลือ่มใส ไมต่ัง้อยู ่ไมน่อ้มไปในธรรมเป็นทีร่ะงับสงัขารทัง้ปวง 

เป็นทีส่ละอปุธทัิง้ปวง เป็นทีส่ ิน้ตัณหา เป็นทีส่ ารอกราคะ เป็นทีด่ับ(ทกุข)์ เป็นทีด่ับ 

(ตัณหา) ความสะดุง้กลัวและอปุาทานก็เกดิขึน้ ใจจงึทอ้ถอย เมือ่เป็นเชน่นี ้อะไรเลา่เป็น 

อัตตาของเรา แตค่วามคดิอยา่งนีย้อ่มไมม่แีกผู่เ้ห็นธรรม ใครเลา่จะแสดงธรรม 

แกเ่รา พอทีเ่ราจะเห็นธรรมได’้ 

  ทา่นผูม้อีาย ุผมไดม้คีวามคดิตอ่ไปวา่ ‘ทา่นอานนทน์ีอ้ยู ่ณ โฆสติาราม 

เขตกรงุโกสมัพ ีซึง่พระศาสดาทรงสรรเสรญิและเพือ่นพรหมจารทัีง้หลายผูเ้ป็น 

วญิญชูนก็ยกยอ่ง จะสามารถแสดงธรรมแกเ่รา พอทีเ่ราจะเห็นธรรมได ้อนึง่ เรา 

ก็มคีวามคุน้เคยในทา่นอานนทม์าก ทางทีด่ ีเราควรเขา้ไปหาทา่นอานนทถ์งึทีอ่ยู่’ 

ขอทา่นอานนทจ์งตักเตอืน พร ่าสอน แสดงธรรมกีถาแกผ่ม พอทีผ่มจะเห็นธรรม 

ไดเ้ถดิ” 

  ทา่นพระอานนทก์ลา่ววา่ “แมด้ว้ยเหตเุพยีงเทา่นี ้ผมก็พอใจยนิดกีับทา่นฉันนะ 

ทา่นฉันนะไดท้ าความเห็นใหช้ดัแจง้ ท าลายความดือ้ดงึแลว้ ทา่นฉันนะ ทา่นจงเงีย่ 

โสตลง ทา่นสมควรจะรูธ้รรมไดอ้ยา่งแจม่แจง้” 

  ล าดับนัน้ ปีตแิละปราโมทยอ์ยา่งยิง่ ไดเ้กดิขึน้แกท่า่นพระฉันนะดว้ยเหตุ 

เพยีงเทา่นัน้วา่ “เราสมควรจะรูธ้รรมไดอ้ยา่งแจม่แจง้” 

  ทา่นพระอานนทก์ลา่ววา่ “ทา่นฉันนะ ผมไดส้ดับค านีม้าเฉพาะพระพักตร ์

ของพระผูม้พีระภาคผูต้รัสสอนภกิษุกัจจานโคตรอยูว่า่ ‘กัจจานะ โดยมาก โลกนี ้

อาศัยทีส่ดุ ๒ อยา่ง คอื (๑) ความม ี(๒) ความไมม่ ี

  ก็เมือ่บคุคลเห็นความเกดิขึน้ของโลกดว้ยปัญญาอันชอบตามความเป็นจรงิ 

ความไมม่ใีนโลกก็ไมม่ ีเมือ่บคุคลเห็นความดับของโลกดว้ยปัญญาอันชอบตาม 

ความเป็นจรงิ ความมใีนโลกก็ไมม่ ี

  กัจจานะ โดยมาก โลกนีพั้วพันอยูด่ว้ยอบุายและความยดึมั่นอันเป็นเหตุ 

ถอืมั่น แตอ่รยิสาวกนีไ้มเ่ขา้ไปยดึมั่นอบุายและความยดึมั่นอันเป็นเหตทุีใ่จเขา้ไปตัง้ 

มั่นถอืมั่นและนอนเนือ่งวา่ ‘อัตตาของเรา’ ไมเ่คลอืบแคลง ไมส่งสยัวา่ ‘ทกุขน่ั์น 

แลเมือ่เกดิยอ่มเกดิขึน้ ทกุขเ์มือ่ดับยอ่มดับไป’ อรยิสาวกนัน้มญีาณหยั่งรูใ้นเรือ่ง 

นีโ้ดยไมต่อ้งเชือ่ผูอ้ ืน่เลย 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๑๗๓ } 



๑๗๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑.ขันธสงัยตุ] 

มัชฌมิปัณณาสก ์๔. เถรวรรค ๙. ราหลุสตูร 

  กัจจานะ ดว้ยเหตเุพยีงเทา่นี ้จัดวา่เป็นสมัมาทฏิฐ ิ

  กัจจานะ ทีส่ดุอยา่งที ่๑ นี ้คอื ส ิง่ทัง้ปวงมอียู ่ทีส่ดุอยา่งที ่๒ นี ้คอื 

สิง่ทัง้ปวงไมม่ ีตถาคตไมเ่ขา้ไปใกลท้ีส่ดุทัง้ ๒ นีแ้สดงธรรมโดยสายกลางวา่ 

‘เพราะอวชิชาเป็นปัจจัย สงัขารจงึม ีเพราะสงัขารเป็นปัจจัย วญิญาณจงึม ีฯลฯ 

ความเกดิขึน้แหง่กองทกุขทั์ง้มวลนีม้ไีดด้ว้ยประการอยา่งนี ้เพราะอวชิชาน่ันแลดับ 

ไมเ่หลอืดว้ยวริาคะ สงัขารจงึดับ เพราะสงัขารดับ วญิญาณจงึดับ ฯลฯ ความ 

ดับแหง่กองทกุขทั์ง้มวลนีม้ไีดด้ว้ยประการอยา่งนี”้ 

  ทา่นพระฉันนะกลา่ววา่ “ทา่นอานนท ์ขอ้ทีเ่พือ่นพรหมจารทัีง้หลายผูเ้ชน่ 

กับทา่นเป็นผูอ้นุเคราะห ์มุง่ประโยชน ์วา่กลา่ว พร ่าสอน ยอ่มเป็นอยา่งนัน้ 

และเพราะไดฟั้งธรรมเทศนานีข้องทา่นอานนท ์ผมจงึไดบ้รรลธุรรม” 

ฉนันสตูรที ่๘ จบ 

 

๙. ราหลุสตูร 

วา่ดว้ยพระราหลุ 

  [๙๑] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  ครัง้นัน้ ทา่นพระราหลุเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวายอภวิาท 

แลว้ น่ัง ณ ทีส่มควร ไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ 

เมือ่บคุคลรู ้เห็นอยา่งไร จงึจะไมม่อีหังการ มมังการ และมานานุสยัในกายทีม่ ี

วญิญาณนี ้และในนมิติทัง้ปวงในภายนอก” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “ราหลุ รปูอยา่งใดอยา่งหนึง่ ทัง้ทีเ่ป็นอดตี 

อนาคต และปัจจบุัน ภายในหรอืภายนอก หยาบหรอืละเอยีด เลวหรอืประณีต 

ไกลหรอืใกลก็้ตาม บคุคลเห็นรปูทัง้หมดนัน้ดว้ยปัญญาอันชอบตามความเป็นจรงิ 

อยา่งนีว้า่ ‘น่ันไมใ่ชข่องเรา เราไมเ่ป็นน่ัน น่ันไมใ่ชอ่ัตตาของเรา’ 

  เวทนาอยา่งใดอยา่งหนึง่ ... 

  สญัญาอยา่งใดอยา่งหนึง่ ... 

  สงัขารเหลา่ใดเหลา่หนึง่ ... 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๑๗๔ } 



๑๗๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑.ขันธสงัยตุ] 

มัชฌมิปัณณาสก ์๔. เถรวรรค ๑๐. ทตุยิราหลุสตูร 

  วญิญาณอยา่งใดอยา่งหนึง่ ทัง้ทีเ่ป็นอดตี อนาคต และปัจจบุัน ภายใน 

หรอืภายนอก ฯลฯ บคุคลเห็นวญิญาณทัง้หมดนัน้ดว้ยปัญญาอันชอบตามความ 

เป็นจรงิอยา่งนีว้า่ ‘น่ันไมใ่ชข่องเรา เราไมเ่ป็นน่ัน น่ันไมใ่ชอ่ัตตาของเรา’ 

  ราหลุ เมือ่บคุคลรู ้เห็นอยา่งนี ้จงึจะไมม่อีหังการ มมังการ และมานานุสยั 

ในกายทีม่วีญิญาณนี ้และในนมิติทัง้ปวงในภายนอก” 

ราหลุสตูรที ่๙ จบ 

 

๑๐. ทตุยิราหลุสูตร 

วา่ดว้ยพระราหลุ สตูรที ่๒ 

  [๙๒] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  ทา่นพระราหลุน่ัง ณ ทีส่มควร ไดท้ลูถามวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ เมือ่ 

บคุคลรู ้เห็นอยา่งไร ใจจงึจะปราศจากอหังการ มมงัการ และมานานุสยัในกาย 

ทีม่วีญิญาณนี้ และในนมิติทัง้ปวงในภายนอก กา้วลว่งมานะดว้ยด ีสงบระงับ 

หลดุพน้ดแีลว้” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “ราหลุ รปูอยา่งใดอยา่งหนึง่ ทัง้ทีเ่ป็นอดตี 

อนาคต และปัจจบุัน ภายในหรอืภายนอก หยาบหรอืละเอยีด ฯลฯ ไกลหรอื 

ใกลก็้ตาม บคุคลเห็นรปูทัง้หมดนัน้ดว้ยปัญญาอันชอบตามความเป็นจรงิอยา่งนีว้า่ 

‘น่ันไมใ่ชข่องเรา เราไมเ่ป็นน่ัน น่ันไมใ่ชอ่ัตตาของเรา’ เป็นผูห้ลดุพน้แลว้ เพราะ 

ไมถ่อืมั่น 

  เวทนาอยา่งใดอยา่งหนึง่ ... 

  สญัญาอยา่งใดอยา่งหนึง่ ... 

  สงัขารเหลา่ใดเหลา่หนึง่ ... 

  วญิญาณอยา่งใดอยา่งหนึง่ ทัง้ทีเ่ป็นอดตี อนาคต และปัจจบุัน ภายใน 

หรอืภายนอก หยาบหรอืละเอยีด เลวหรอืประณีต ไกลหรอืใกลก็้ตาม บคุคล 

เห็นวญิญาณทัง้หมดนัน้ดว้ยปัญญาอันชอบตามความเป็นจรงิอยา่งนีว้า่ ‘น่ันไมใ่ช ่

ของเรา เราไมเ่ป็นน่ัน น่ันไมใ่ชอ่ัตตาของเรา’ เป็นผูห้ลดุพน้แลว้ เพราะไมถ่อืมั่น 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๑๗๕ } 



๑๗๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑.ขันธสงัยตุ] 

มัชฌมิปัณณาสก ์๔. เถรวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

  ราหลุ เมือ่บคุคลรู ้เห็นอยา่งนี ้ใจจงึจะปราศจากอหงัการ มมังการ และ 

มานานุสยัในกายทีม่วีญิญาณนี ้และในนมิติทัง้ปวงในภายนอก กา้วลว่งมานะดว้ยด ี

สงบระงับ หลดุพน้ดแีลว้” 

ทตุยิราหลุสตูรที ่๑๐ จบ 

เถรวรรคที ่๔ จบ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

    ๑. อานันทสตูร   ๒. ตสิสสตูร 

    ๓. ยมกสตูร    ๔. อนุราธสตูร 

    ๕. วกักลสิตูร    ๖. อัสสชสิตูร 

    ๗. เขมกสตูร    ๘. ฉันนสตูร 

    ๙. ราหลุสตูร    ๑๐. ทตุยิราหลุสตูร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๑๗๖ } 



๑๗๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑.ขันธสงัยตุ] 

มัชฌมิปัณณาสก ์๕. ปปุผวรรค ๑. นทสีตูร 

 

๕. ปปุผวรรค 

หมวดวา่ดว้ยอปุมาดว้ยดอกไม ้

๑. นทสีตูร 

วา่ดว้ยอปุมาดว้ยแมน่ า้ 

  [๙๓] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย แมน่ ้าไหลลงจากภเูขา พัด(หญา้ 

ใบไม ้และทอ่นไมเ้ป็นตน้)ไปในภายใต ้ไหลไปไกล มกีระแสเชีย่ว ทีฝ่ั่งทัง้ ๒ 

ของแมน่ ้านัน้ ถา้แมต้น้เลาทัง้หลายพงึเกดิ ตน้เลาเหลา่นัน้ก็จะลูไ่ปตามแมน่ ้านัน้ 

ถา้แมห้ญา้คาทัง้หลายพงึเกดิ หญา้คาเหลา่นัน้ก็จะลูไ่ปตามแมน่ ้านัน้ ถา้แมห้ญา้ 

มงุกระตา่ยทัง้หลายพงึเกดิ หญา้มงุกระตา่ยเหลา่นัน้ก็จะลูไ่ปตามแมน่ ้านัน้ ถา้แม  ้

หญา้คมบางทัง้หลายพงึเกดิ หญา้คมบางเหลา่นัน้ก็จะลูไ่ปตามแมน่ ้านัน้ ถา้ตน้ไม ้

ทัง้หลายพงึเกดิ ตน้ไมเ้หลา่นัน้ก็จะลูไ่ปตามแมน่ ้านัน้ บรุษุถูกกระแสน ้าพัดไปอยู ่

ถา้พงึจับตน้เลา ตน้เลาก็จะหลดุไป เขาพงึถงึความพนิาศ เพราะตน้เลานัน้หลดุไป 

ถา้พงึจับหญา้คา หญา้มงุกระตา่ย หญา้คมบาง หรอืตน้ไม ้หญา้คาเป็นตน้เหลา่นัน้ 

ก็พงึหลดุไป เขาพงึถงึความพนิาศ เพราะหญา้คาเป็นตน้นัน้หลดุไป แมฉั้นใด 

  ภกิษุทัง้หลาย ปถุชุนผูไ้มไ่ดส้ดับก็ฉันนัน้เหมอืนกัน ไมไ่ดเ้ห็นพระอรยิะ ไม ่

ฉลาดในธรรมของพระอรยิะ ไมไ่ดรั้บการแนะน าในธรรมของพระอรยิะ ไมไ่ดเ้ห็น 

สตับรุษุ ไมฉ่ลาดในธรรมของสตับรุษุ ไมไ่ดรั้บการแนะน าในธรรมของสตับรุษุ 

พจิารณาเห็นรปูโดยความเป็นอัตตา พจิารณาเห็นอัตตาวา่มรีปู พจิารณาเห็นรูป 

ในอัตตา หรอืพจิารณาเห็นอัตตาในรปู รปูของเขานัน้ยอ่ยยับไป เขาก็ถงึความพนิาศ 

เพราะรปูนัน้ยอ่ยยับไป 

  พจิารณาเห็นเวทนา ... สัญญา ... สงัขาร ... 

  พจิารณาเห็นวญิญาณโดยความเป็นอัตตา พจิารณาเห็นอัตตาวา่มวีญิญาณ 

พจิารณาเห็นวญิญาณในอัตตา หรอืพจิารณาเห็นอัตตาในวญิญาณ วญิญาณของ 

เขานัน้ยอ่ยยับไป เขาก็ถงึความพนิาศ เพราะวญิญาณนัน้ยอ่ยยับไป 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๑๗๗ } 



๑๗๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑.ขันธสงัยตุ] 

มัชฌมิปัณณาสก ์๕. ปปุผวรรค ๒. ปปุผสตูร 

  ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายจะเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร รปูเทีย่งหรอืไม่ 

เทีย่ง” 

  ภกิษุทัง้หลายกราบทลูวา่ “ไมเ่ทีย่ง พระพทุธเจา้ขา้” 

  “เวทนา ... สญัญา ... สงัขาร ... วญิญาณเทีย่งหรอืไมเ่ทีย่ง” 

  “ไมเ่ทีย่ง พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ภกิษุทัง้หลาย เพราะเหตนัุน้แล ฯลฯ อรยิสาวกผูไ้ดส้ดับเห็นอยูอ่ยา่งนี ้ฯลฯ 

รูช้ดัวา่ ... ไมม่กีจิอืน่เพือ่ความเป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป” 

นทสีตูรที ่๑ จบ 

 

๒. ปปุผสตูร 

วา่ดว้ยอปุมาดว้ยดอกไม ้

  [๙๔] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  ณ ทีนั่น้แล ฯลฯ “ภกิษุทัง้หลาย เราไมข่ดัแยง้กับโลก แตโ่ลกขดัแยง้กับเรา 

ผูก้ลา่วเป็นธรรมไมข่ดัแยง้กับใคร ๆ ในโลก สิง่ใดทีบ่ัณฑติในโลกสมมตวิา่ไมม่ ีแม ้

เราก็กลา่วสิง่นัน้วา่ ‘ไมม่’ี สิง่ใดทีบ่ัณฑติในโลกสมมตวิา่ม ีแมเ้ราก็กลา่วสิง่นัน้วา่ ‘ม’ี 

  ก็อะไรเลา่ชือ่วา่ส ิง่ทีบ่ณัฑติในโลกสมมตวิา่ไมม่ ีเราก็กลา่ววา่ ‘ไมม่‘ี 

  คอื รปูทีเ่ทีย่งแท ้ยั่งยนื คงทน ไมผ่ันแปร ทีบ่ัณฑติในโลกสมมตวิา่ไมม่ ี

แมเ้ราก็กลา่วรปูนัน้วา่ ‘ไมม่’ี 

  เวทนา ... 

  สญัญา ... 

  สงัขาร ... 

  วญิญาณทีเ่ทีย่งแท ้ยั่งยนื คงทน ไมผ่ันแปร ทีบ่ัณฑติในโลกสมมตวิา่ไมม่ ี

แมเ้ราก็กลา่ววญิญาณนัน้วา่ ‘ไมม่’ี 

  นีแ้ลชือ่วา่ส ิง่ทีบ่ัณฑติในโลกสมมตวิา่ไมม่ ีแมเ้ราก็กลา่ววา่ ‘ไมม่’ี 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๑๗๘ } 



๑๗๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑.ขันธสงัยตุ] 

มัชฌมิปัณณาสก ์๕. ปปุผวรรค ๒. ปปุผสตูร 

  อะไรเลา่ชือ่วา่ส ิง่ทีบ่ณัฑติในโลกสมมตวิา่ม ีเราก็กลา่ววา่ ‘ม‘ี 

  คอื รปูทีไ่มเ่ทีย่ง เป็นทกุข ์ผันแปร ทีบ่ัณฑติในโลกสมมตวิา่ม ีแมเ้ราก็ 

กลา่วรปูนัน้วา่ ‘ม’ี 

  เวทนา ... 

  สญัญา ... 

  สงัขาร ... 

  วญิญาณทีไ่มเ่ทีย่ง เป็นทกุข ์ผันแปร ทีบ่ัณฑติในโลกสมมตวิา่ม ีแมเ้ราก็ 

กลา่ววญิญาณนัน้วา่ ‘ม’ี 

  นีแ้ลชือ่วา่ส ิง่ทีบ่ัณฑติในโลกสมมตวิา่ม ีแมเ้ราก็กลา่ววา่ ‘ม’ี 

  โลกธรรม๑มอียูใ่นโลก ตถาคตตรัสรู ้รูแ้จง้โลกธรรมนัน้แลว้ จงึบอก๒ แสดง๓ 

บัญญัติ๔ ก าหนด๕ เปิดเผย๖ จ าแนก๗ ท าใหง้า่ย๘ 

  ก็อะไรเลา่ชือ่วา่โลกธรรมในโลก ทีต่ถาคตตรสัรู ้รูแ้จง้แลว้ จงึบอก แสดง 

บญัญตั ิก าหนด เปิดเผย จ าแนก ท าใหง้า่ย 

  คอื รปูจัดเป็นโลกธรรมในโลก ทีต่ถาคตตรัสรู ้ฯลฯ ท าใหง้า่ย 

  บคุคลใด เมือ่ตถาคตบอก แสดง บัญญัต ิก าหนด เปิดเผย จ าแนก 

ท าใหง้า่ยอยูอ่ยา่งนี ้ยังไมรู่ ้ไมเ่ห็น เราจะท าอะไรกับบคุคลผูโ้งเ่ขลา เป็นปถุชุน 

คนบอด ไมม่ดีวงตา ไมรู่ ้ไมเ่ห็นนัน้ได ้

 

เชงิอรรถ : 

๑ โลกธรรม ในทีน่ีห้มายถงึขันธ ์๕ ประการ (คอื รปู เวทนา สัญญา สังขาร และวญิญาณ) (ส .ข.อ. 

   ๒/๙๔/๓๔๘) 

๒ บอก หมายถงึกลา่วค าเริม่ตน้ แสดงค าเริม่ตน้ (องฺ.จตกฺุก.ฏกีา ๒/๑๗๒/๔๓๔) 

๓ แสดง หมายถงึการใหอ้ทุเทส (ค าเริม่ตน้) จบลง (องฺ.จตกฺุก.ฏกีา ๒/๑๗๒/๔๓๔) 

๔ บญัญตั ิหมายถงึประกาศใหรู้ถ้งึเนือ้ความตามทีต่ัง้อทุเทสไวโ้ดยประการตา่ง ๆ ตามทีย่กแสดงไว ้

   (องฺ.จตกฺุก.ฏกีา ๒/๑๗๒/๔๓๔) 

๕ ก าหนด หมายถงึการใหเ้นือ้ความนัน้ด าเนนิไปโดยประการต่าง ๆ (องฺ.จตกฺุก.ฏกีา ๒/๑๗๒/๔๓๕) 

๖ เปิดเผย หมายถงึการชีแ้จงเนือ้ความตามทีตั่ง้อทุเทสไว ้โดยการวกกลับมาอธบิายซ ้าอกี (องฺ.จตกฺุก.ฏกีา 

   ๒/๑๗๒/๔๗๕) 

๗ จ าแนก หมายถงึการจ าแนกประเด็นทีเ่ปิดแลว้ (องฺ.จตกฺุก.ฏกีา ๒/๑๗๒/๔๓๕) 

๘ ท าใหง้า่ย หมายถงึการแสดงประเด็นทีจ่ าแนกไวใ้หช้ดัเจนดว้ยการชีเ้หตแุละยกอทุาหรณ์ตา่ง ๆมาประกอบ 

   (องฺ.จตกฺุก.ฏกีา ๒/๑๗๒/๔๗๕) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๑๗๙ } 



๑๘๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑.ขันธสงัยตุ] 

มัชฌมิปัณณาสก ์๕. ปปุผวรรค ๓. เผณปิณฑปูมสตูร 

  เวทนา ... 

  สญัญา ... 

  สงัขาร ... 

  วญิญาณจัดเป็นโลกธรรมในโลกทีต่ถาคตตรัสรู ้รูแ้จง้แลว้ จงึบอก แสดง 

บัญญัต ิก าหนด เปิดเผย จ าแนก ท าใหง้า่ย 

  บคุคลใด เมือ่ตถาคตบอก แสดง บัญญัต ิก าหนด เปิดเผย จ าแนก 

ท าใหง้า่ยอยูอ่ยา่งนี ้ยังไมรู่ ้ไมเ่ห็น เราจะท าอะไรกับบคุคลผูโ้งเ่ขลา เป็นปถุชุน 

คนบอด ไมม่ดีวงตา ไมรู่ ้ไมเ่ห็นนัน้ได ้

  ภกิษุทัง้หลาย ดอกอบุลก็ด ีดอกปทมุก็ด ีดอกบณุฑรกิก็ด ีเกดิในน ้า 

เจรญิในน ้า โผลพ่น้น ้าแลว้ตัง้อยู ่แตไ่มต่ดิน ้า แมฉั้นใด ตถาคตก็ฉันนัน้เหมอืนกัน 

เกดิในโลก เจรญิในโลก ครอบง าโลกอยู ่แตไ่มต่ดิโลก” 

ปปุผสตูรที ่๒ จบ 

 

๓. เผณปิณฑปูมสตูร 

วา่ดว้ยอปุมาดว้ยกลุม่ฟองน า้ 

  [๙๕] สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ ฝ่ังแมน่ ้าคงคา เขตเมอืง 

อยชุฌา ณ ทีนั่น้ พระผูม้พีระภาครับสัง่เรยีกภกิษุทัง้หลายมาตรัสวา่ 

  “ภกิษุทัง้หลาย แมน่ ้าคงคานีพ้งึพัดฟองน ้ากลุม่ใหญม่า บรุษุผูม้ตีาดก็ีจะพงึ 

เห็น เพง่ พจิารณาฟองน ้ากลุม่ใหญนั่น้โดยแยบคายได ้เมือ่เขาเห็น เพง่ 

พจิารณาฟองน ้ากลุม่ใหญนั่น้โดยแยบคาย ฟองน ้าก็จะพงึปรากฏเป็นของวา่ง เปลา่ 

หาสาระมไิดเ้ลย สาระในฟองน ้าจะมไีดอ้ยา่งไร แมฉั้นใด รปูอยา่งใดอยา่งหนึง่ก็ 

ฉันนัน้เหมอืนกัน ทัง้ทีเ่ป็นอดตี อนาคต และปัจจุบนั ฯลฯ ไกลหรอืใกลก็้ตาม 

ภกิษุเห็น เพง่ พจิารณารูปนัน้โดยแยบคาย เมือ่เธอเห็น เพง่ พจิารณารปูนัน้ 

โดยแยบคาย รปูก็จะปรากฏเป็นของวา่ง เปลา่ หาสาระมไิดเ้ลย สาระในรปูจะม ี

ไดอ้ยา่งไร 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๑๘๐ } 



๑๘๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑.ขันธสงัยตุ] 

มัชฌมิปัณณาสก ์๕. ปปุผวรรค ๓. เผณปิณฑปูมสตูร 

  เมือ่ฝนเม็ดใหญต่กในสารทฤด ูฟองน ้าเกดิขึน้และดบัไปบนผวิน ้า บรุษุผูม้  ี

ตาดก็ีพงึเห็น เพง่ พจิารณาฟองน ้านัน้โดยแยบคายได ้เมือ่เขาเห็น เพง่ พจิารณา 

ฟองน ้านัน้โดยแยบคาย ฟองน ้าก็จะพงึปรากฏเป็นของวา่ง เปลา่ หาสาระมไิดเ้ลย 

สาระในฟองน ้านัน้จะมไีดอ้ยา่งไร แมฉั้นใด เวทนาอยา่งใดอยา่งหนึง่ก็ฉันนัน้เหมอืน 

กัน ทัง้ทีเ่ป็นอดตี อนาคต และปัจจบุัน ฯลฯ ไกลหรอืใกลก็้ตาม ภกิษุเห็น เพง่ 

พจิารณาเวทนานัน้โดยแยบคาย เมือ่เธอเห็น เพง่ พจิารณาเวทนานัน้โดยแยบคาย 

เวทนาก็จะปรากฏเป็นของวา่ง เปลา่ หาสาระมไิดเ้ลย สาระในเวทนาจะมไีดอ้ยา่งไร 

  เมือ่เดอืนสดุทา้ยแหง่ฤดรูอ้นยังอยู ่พยับแดดระยบิระยับในเวลาเทีย่ง บรุษุ 

ผูม้ตีาดก็ีจะพงึเห็น เพง่ พจิารณาพยับแดดนัน้โดยแยบคายได ้เมือ่เขาเห็น เพง่ 

พจิารณาพยับแดดนัน้โดยแยบคาย พยับแดดก็จะปรากฏเป็นของวา่ง เปลา่ ฯลฯ 

สาระในพยับแดดจะมไีดอ้ยา่งไร แมฉั้นใด สญัญาอยา่งใดอยา่งหนึง่ก็ฉันนัน้ 

เหมอืนกัน ฯลฯ 

  บรุษุผูต้อ้งการแกน่ไมเ้ทีย่วเสาะแสวงหาแกน่ไม ้ถอืขวานทีค่มเขา้ไปสูป่่า 

เขาเห็นตน้กลว้ยใหญ ่ตรง ก าลังรุน่ ไมม่แีกน่ในป่านัน้จงึตัดโคน ตัดปลาย แลว้ 

ปอกกาบออก เขาปอกกาบออกแลว้ ไมไ่ดแ้มก้ระพีใ้นตน้กลว้ยนัน้ จะไดแ้กน่แต่ 

ทีไ่หนเลา่ บรุษุผูม้ตีาดก็ีจะเห็น เพง่ พจิารณาตน้กลว้ยนัน้โดยแยบคายได ้เมือ่ 

เขาเห็น เพง่ พจิารณาตน้กลว้ยนัน้โดยแยบคาย ตน้กลว้ยก็จะพงึปรากฏเป็นของวา่ง 

เปลา่ หาแกน่มไิดเ้ลย แกน่ในตน้กลว้ยจะมไีดอ้ยา่งไร แมฉั้นใด สงัขารเหลา่ใด 

เหลา่หนึง่ก็ฉันนัน้เหมอืนกัน ทัง้ทีเ่ป็นอดตี อนาคต และปัจจบุัน ฯลฯ ไกลหรอืใกล ้

ก็ตาม ภกิษุเห็น เพง่ พจิารณาสงัขารนัน้โดยแยบคาย เมือ่เธอเห็น เพง่ 

พจิารณาสงัขารนัน้โดยแยบคาย สงัขารก็จะปรากฏเป็นของวา่ง เปลา่ หาสาระ 

มไิดเ้ลย สาระในสงัขารทัง้หลายจะมไีดอ้ยา่งไร 

  นักมายากลหรอืลกูมอืนักมายากลแสดงมายากลทีท่างใหญ ่๔ แพรง่ บรุษุ 

ผูม้ตีาดก็ีจะพงึเห็น เพง่ พจิารณามายากลนัน้โดยแยบคายได ้เมือ่เขาเห็น เพง่ 

พจิารณามายากลนัน้โดยแยบคาย มายากลก็จะพงึปรากฏเป็นของวา่ง เปลา่ หา 

สาระมไิดเ้ลย สาระในมายากลจะมไีดอ้ยา่งไร แมฉั้นใด วญิญาณอยา่งใดอยา่งหนึง่ 

ก็ฉันนัน้เหมอืนกัน ทัง้ทีเ่ป็นอดตี อนาคต และปัจจบุัน ฯลฯ ไกลหรอืใกลก็้ตาม 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๑๘๑ } 



๑๘๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑.ขันธสงัยตุ] 

มัชฌมิปัณณาสก ์๕. ปปุผวรรค ๓. เผณปิณฑปูมสตูร 

ภกิษุเห็น เพง่ พจิารณาวญิญาณนัน้โดยแยบคาย เมือ่เธอเห็น เพง่ พจิารณา 

วญิญาณนัน้โดยแยบคาย วญิญาณก็จะปรากฏเป็นของวา่ง เปลา่ หาสาระมไิดเ้ลย 

สาระในวญิญาณจะมไีดอ้ยา่งไร 

  ภกิษุทัง้หลาย อรยิสาวกผูไ้ดส้ดับเห็นอยูอ่ยา่งนี ้ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นรปู 

ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นเวทนา ... แมใ้นสญัญา ... แมใ้นสงัขาร ยอ่มเบือ่หน่าย 

แมใ้นวญิญาณ เมือ่เบือ่หน่ายยอ่มคลายก าหนัด เพราะคลายก าหนัด จติยอ่ม 

หลดุพน้ เมือ่จติหลดุพน้แลว้ ก็รูว้า่ ‘หลดุพน้แลว้’ รูช้ดัวา่ ฯลฯ ไมม่กีจิอืน่ 

เพือ่ความเป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป” 

  พระผูม้พีระภาคผูส้คุตศาสดาไดต้รัสเวยยากรณภาษิตนีแ้ลว้ จงึไดต้รัสคาถา- 

ประพันธต์อ่ไปอกีวา่ 

    “พระพทุธเจา้ผูเ้ป็นเผา่พันธุแ์หง่พระอาทติย ์

   ทรงแสดงแลว้วา่ ‘รปูอปุมาดว้ยกลุม่ฟองน ้า 

   เวทนาอปุมาดว้ยฟองน ้า สญัญาอปุมาดว้ยพยับแดด 

   สงัขารอปุมาดว้ยตน้กลว้ย และวญิญาณอปุมาดว้ยมายากล 

    ภกิษุเพง่พจิารณาเห็นขนัธ ์๕ นัน้โดยแยบคายดว้ยประการใด ๆ 

   ขนัธ ์๕ นัน้ ก็ปรากฏเป็นของวา่งเปลา่ดว้ยประการนัน้ๆ 

    การละธรรม ๓ ประการซึง่พระพทุธเจา้ 

   ผูท้รงมปัีญญาดจุแผน่ดนิ ทรงปรารภกายนี ้แสดงไวแ้ลว้ 

   ทา่นทัง้หลาย จงดรูปูทีบ่คุคลทิง้แลว้ 

    เมือ่ใด อาย ุไออุน่ และวญิญาณละกายนี้ 

   เมือ่นัน้ กายนีก็้ถกูทอดทิง้ นอนเป็นเหยือ่ของสตัวอ์ืน่ 

   ปราศจากเจตนา ความสบืตอ่เป็นเชน่นี ้

   นีเ้ป็นมายากลส าหรับหลอกลวงคนโง ่

   ขนัธ ์๕ เปรยีบเหมอืนเพชฌฆาต 

   เราบอกแลว้ สาระในขนัธ ์๕ นีไ้มม่ ี

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๑๘๒ } 



๑๘๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑.ขันธสงัยตุ] 

มัชฌมิปัณณาสก ์๕. ปปุผวรรค ๔. โคมยปิณฑสตูร 

   ภกิษุผูป้รารภความเพยีร มสีต ิมสีมัปชญัญะ 

   พงึพจิารณาขนัธทั์ง้หลายอยา่งนีทั้ง้กลางวนัและกลางคนื 

   ภกิษุเมือ่ปรารถนาบทอันไมจ่ตุ ิ๑ 

   พงึละสงัโยชน์๒ทัง้ปวง ท าทีพ่ ึง่แกต่น 

   ประพฤตดิจุบคุคลถกูไฟไหมศ้รีษะฉะนัน้” 

เผณปิณฑปูมสตูรที ่๓ จบ 

 

๔. โคมยปิณฑสูตร 

วา่ดว้ยอปุมาดว้ยกอ้นโคมยั 

  [๙๖] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  ครัง้นัน้ ภกิษุรปูหนึง่ ฯลฯ น่ัง ณ ทีส่มควร ไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาค 

ดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ รปูอยา่งใดอยา่งหนึง่ทีจั่กเทีย่งแท ้ยั่งยนื คงทน 

ไมผ่ันแปร เทีย่งเสมออยูอ่ยา่งนัน้ มอียูห่รอื 

  เวทนาอยา่งใดอยา่งหนึง่ทีจั่กเทีย่งแท ้ยั่งยนื คงทน ไมผ่ันแปร เทีย่งเสมอ 

อยูอ่ยา่งนัน้ มอียูห่รอื 

  สญัญาอยา่งใดอยา่งหนึง่ ฯลฯ 

  สงัขารเหลา่ใดเหลา่หนึง่ทีจั่กเทีย่งแท ้ยั่งยนื คงทน ไมผั่นแปร เทีย่งเสมอ 

อยูอ่ยา่งนัน้ มอียูห่รอื 

  วญิญาณอยา่งใดอยา่งหนึง่ทีจั่กเทีย่งแท ้ยั่งยนื คงทน ไมผ่ันแปร เทีย่ง 

เสมออยูอ่ยา่งนัน้ มอียูห่รอื”

 

เชงิอรรถ : 

๑ บทอนัไมจ่ตุ ิในทีน่ีห้มายถงึพระนพิพาน (ส .ข.อ. ๒/๙๕/๓๕๓) 

๒ สงัโยชน ์หมายถงึ กเิลสทีผ่กูมัดใจสัตวก์ับทกุข ์ม ี๑๐ ประการ คอื (๑) สกักายทฏิฐ ิความเห็นวา่ 

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

   ความตดิใจในกามคณุ (๕) ปฏฆิะ ความกระทบกระทั่งในใจ หรอืพยาบาท ความคดิรา้ย (๖) รปูราคะ 

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

   ความฟุ้งซา่น (๑๐) อวชิชา ความไมรู่จ้รงิ (ส .สฬา.อ. ๓/๕๓-๖๒/๑๔, องฺ.ทสก. (แปล) ๒๔/๑๓/๒๑, อภ.ิว.ิ 

   (แปล) ๓๕/๙๔๐/๕๙๒) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๑๘๓ } 



๑๘๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑.ขันธสงัยตุ] 

มัชฌมิปัณณาสก ์๕. ปปุผวรรค ๔. โคมยปิณฑสตูร 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “ภกิษุ รปูอยา่งใดอยา่งหนึง่ทีจั่กเทีย่งแท ้ยั่งยนื 

คงทน ไมผ่ันแปร เทีย่งเสมออยูอ่ยา่งนัน้ ไมม่เีลย 

  เวทนาอยา่งใดอยา่งหนึง่ ... 

  สญัญาอยา่งใดอยา่งหนึง่ ... 

  สงัขารเหลา่ใดเหลา่หนึง่ ... 

  วญิญาณอยา่งใดอยา่งหนึง่ทีจั่กเทีย่งแท ้ยั่งยนื คงทน ไมผ่ันแปร เทีย่ง 

เสมออยูอ่ยา่งนัน้ ไมม่เีลย” 

  ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาคทรงหยบิกอ้นโคมยั (มลูโค) เล็ก ๆ ขึน้มาแลว้ 

ตรัสวา่ “ภกิษุ การไดอ้ัตภาพแมป้ระมาณเทา่นีท้ีจั่กเทีย่งแท ้ยั่งยนื คงทน ไม่ 

ผันแปร เทีย่งเสมออยูอ่ยา่งนัน้ ไมม่ ีถา้แมก้ารไดอ้ัตภาพประมาณเทา่นี ้จักเทีย่งแท ้

ยั่งยนื คงทน ไมผั่นแปรแลว้ไซร ้การอยูป่ระพฤตพิรหมจรรย ์เพือ่ความสิน้ 

ทกุขโ์ดยชอบนี ้ก็จะไมพ่งึปรากฏ แตเ่พราะการไดอ้ัตภาพแมป้ระมาณเทา่นีท้ีจั่ก 

เทีย่งแท ้ยั่งยนื คงทน ไมผ่ันแปร ไมม่ ีฉะนัน้ การอยูป่ระพฤตพิรหมจรรย ์

เพือ่ความสิน้ทกุขโ์ดยชอบจงึปรากฏ 

  ภกิษุ เรือ่งเคยมมีาแลว้ เราไดเ้ป็นพระราชามหากษัตรยิผ์ูไ้ดรั้บมรูธาภเิษก 

มเีมอืง ๘๔,๐๐๐ เมอืง ซึง่มกีสุาวดรีาชธานเีป็นเมอืงหลวง 

  มปีราสาท ๘๔,๐๐๐ องค ์ซึง่มธีรรมปราสาทเป็นปราสาทหลวง 

  มเีรอืนยอด ๘๔,๐๐๐ หลัง ซึง่มเีรอืนยอดมหาพยหูะเป็นเรอืนยอดหลวง 

  มบีัลลังก ์๘๔,๐๐๐ บัลลังก ์ท าดว้ยงา ท าดว้ยแกน่จันทนแ์ดง ประดับ 

ดว้ยทองและเงนิ ลาดดว้ยผา้โกเชาว ์ลาดดว้ยผา้ก าพลขาว ลาดดว้ยเครือ่งลาด 

ท าดว้ยขนแกะ มเีครือ่งลาดอยา่งดที าดว้ยหนังชะมด มเีพดานสแีดง มหีมอน 

สแีดงทัง้ ๒ ขา้ง 

  มชีา้งตน้ ๘๔,๐๐๐ ชา้ง ซึง่มเีครือ่งประดับท าดว้ยทอง มธีงท าดว้ยทอง 

คลมุดว้ยขา่ยทอง มพีญาชา้งอโุบสถเป็นหัวหนา้ 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๑๘๔ } 



๑๘๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑.ขันธสงัยตุ] 

มัชฌมิปัณณาสก ์๕. ปปุผวรรค ๔. โคมยปิณฑสตูร 

  มมีา้ตน้ ๘๔,๐๐๐ มา้ ซึง่มเีครือ่งประดับท าดว้ยทอง คลมุดว้ยขา่ยทอง 

มมีา้วลาหกอัศวราชเป็นหัวหนา้ 

  มรีถทรง ๘๔,๐๐๐ คัน มเีครือ่งประดับท าดว้ยทอง มธีงท าดว้ยทอง คลมุ 

ดว้ยขา่ยทอง มเีวชยันตราชรถเป็นประธาน 

  มแีกว้ ๘๔,๐๐๐ ดวง มแีกว้มณีเป็นประธาน 

  มพีระสนม ๘๔,๐๐๐ นาง มพีระนางสภุัททาเทวเีป็นหัวหนา้ 

  มกีษัตรยิ ์๘๔,๐๐๐ พระองคต์ามเสด็จ มขีนุพลแกว้เป็นประมขุ 

  มแีมโ่คนม ๘๔,๐๐๐ ตัว ผกูดว้ยเชอืกป่าน แขวนกระดิง่ส ารดิ 

  มผีา้ ๘๔,๐๐๐ โกฏ ิคอืผา้เปลอืกไมเ้นือ้ละเอยีด ผา้ไหมเนือ้ละเอยีด 

ผา้ขนสตัวเ์นือ้ละเอยีด ผา้ฝ้ายเนือ้ละเอยีด 

  มภีาชนะทอง ๘๔,๐๐๐ ส ารับ ซึง่ชนทัง้หลายใสอ่าหารน ามาทัง้ในเวลาเย็น 

และในเวลาเชา้ 

  ภกิษุ ก็บรรดาเมอืง ๘๔,๐๐๐ เมอืงนัน้ เมอืงทีเ่ราครองในสมัยนัน้มเีมอืง 

เดยีวเทา่นัน้ คอืกสุาวดรีาชธานี 

  บรรดาปราสาท ๘๔,๐๐๐ องคนั์น้ ปราสาททีเ่ราครองในสมัยนัน้มหีลัง 

เดยีวเทา่นัน้ คอืธรรมปราสาท 

  บรรดาเรอืนยอด ๘๔,๐๐๐ หลังนัน้ เรอืนยอดทีเ่ราครองในสมัยนัน้มหีลัง 

เดยีวเทา่นัน้ คอืเรอืนยอดมหาพยหูะ 

  บรรดาบัลลังก ์๘๔,๐๐๐ บัลลังกนั์น้ บัลลังกท์ีเ่ราน่ังในสมัยนัน้มบีัลลังก ์

เดยีวเทา่นัน้ คอืบัลลังกท์ีท่ าดว้ยงา ท าดว้ยแกน่จันทนแ์ดง ท าดว้ยทอง ท าดว้ยเงนิ 

  บรรดาชา้งตน้ ๘๔,๐๐๐ ชา้งนัน้ ชา้งทีเ่ราทรงในสมัยนัน้มชีา้งเดยีวเทา่นัน้ 

คอืพญาชา้งอโุบสถ 

  บรรดามา้ตน้ ๘๔,๐๐๐ มา้นัน้ มา้ทีเ่ราทรงในสมัยนัน้มมีา้เดยีวเทา่นัน้ 

คอืมา้วลาหกอัศวราช 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๑๘๕ } 



๑๘๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑.ขันธสงัยตุ] 

มัชฌมิปัณณาสก ์๕. ปปุผวรรค ๕. นขสขิาสตูร 

  บรรดาราชรถ ๘๔,๐๐๐ คันนัน้ ราชรถทีเ่ราทรงในสมัยนัน้มคีันเดยีวเทา่นัน้ 

คอืเวชยันตราชรถ 

  บรรดาพระสนม ๘๔,๐๐๐ นางนัน้ พระสนมทีเ่รายกยอ่งในสมัยนัน้มนีาง 

เดยีวเทา่นัน้ คอืนางขตัตยิานหีรอืนางเวลามกิา๑ 

  บรรดาผา้ ๘๔,๐๐๐ โกฏนัิน้ ผา้ทีเ่ราทรงในสมัยนัน้มคีูเ่ดยีวเทา่นัน้ คอื 

ผา้เปลอืกไมเ้นือ้ละเอยีด ผา้ไหมเนือ้ละเอยีด ผา้ขนสตัวเ์นือ้ละเอยีด หรอืผา้ฝ้าย 

เนือ้ละเอยีด 

  บรรดาภาชนะทอง ๘๔,๐๐๐ ส ารับนัน้ ภาชนะทองซึง่ใสข่า้วสกุทีห่งุจาก 

ขา้วสาร ๑ ทะนานเป็นอยา่งมากและแกงกับอันพอเหมาะแกข่า้วนัน้ทีเ่ราบรโิภคม ี

ส ารับเดยีวเทา่นัน้ 

  ภกิษุ สงัขารทัง้ปวงนัน้ ลว่งไป ดับไป แปรผันไปแลว้ ดว้ยประการดังนี้ 

สงัขารทัง้หลายไมเ่ทีย่งอยา่งนี ้สงัขารทัง้หลายไมย่ั่งยนือยา่งนี ้สงัขารทัง้หลายไม ่

น่าเบาใจอยา่งนี ้ก็สงัขารทัง้ปวงมลีักษณะทีไ่มเ่ทีย่งอยา่งนี ้ควรทเีดยีวทีจ่ะ 

เบือ่หน่าย คลายก าหนัด พน้ไปจากสงัขารทัง้ปวง” 

โคมยปิณฑสตูรที ่๔ จบ 

 

๕. นขสขิาสตูร 

วา่ดว้ยอปุมาดว้ยฝุ่ นทีป่ลายเล็บ 

  [๙๗] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  ภกิษุนัน้น่ัง ณ ทีส่มควร ไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระองค ์

ผูเ้จรญิ รปูอยา่งใดอยา่งหนึง่ทีจั่กเทีย่งแท ้ยั่งยนื คงทน ไมผ่ันแปร เทีย่งเสมอ 

อยูอ่ยา่งนัน้ มอียูห่รอื 

  เวทนาอยา่งใดอยา่งหนึง่ทีจั่กเทีย่งแท ้ยั่งยนื คงทน ไมผ่ันแปร เทีย่งเสมอ 

อยูอ่ยา่งนัน้ มอียูห่รอื

 

เชงิอรรถ : 

๑ นางเวลามกิา หมายถงึหญงิทีถ่อืก าเนดิจากกษัตรยิก์ับนางพราหมณ์ หรอืถอืก าเนดิจากพราหมณ์กับ 

   นางกษัตรยิ ์(ส .ข.อ. ๒/๙๖-๙๘/๓๕๔) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๑๘๖ } 



๑๘๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑.ขันธสงัยตุ] 

มัชฌมิปัณณาสก ์๕. ปปุผวรรค ๕. นขสขิาสตูร 

  สญัญาอยา่งใดอยา่งหนึง่ ฯลฯ 

  สงัขารเหลา่ใดเหลา่หนึง่ทีจั่กเทีย่งแท ้ยั่งยนื คงทน ไมผ่ันแปร เทีย่งเสมอ 

อยูอ่ยา่งนัน้ มอียูห่รอื 

  วญิญาณอยา่งใดอยา่งหนึง่ทีจั่กเทีย่งแท ้ยั่งยนื คงทน ไมผ่ันแปร เทีย่ง 

เสมออยูอ่ยา่งนัน้ มอียูห่รอื” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “ภกิษุ รปูอยา่งใดอยา่งหนึง่ทีจั่กเทีย่งแท ้ยั่งยนื 

คงทน ไมผ่นัแปร เทีย่งเสมออยูอ่ยา่งนัน้ ไมม่เีลย 

  เวทนาอยา่งใดอยา่งหนึง่ ... 

  สญัญาอยา่งใดอยา่งหนึง่ ... 

  สงัขารเหลา่ใดเหลา่หนึง่ ... 

  วญิญาณอยา่งใดอยา่งหนึง่ทีจั่กเทีย่งแท ้ยั่งยนื คงทน ไมผ่ันแปร เทีย่ง 

เสมออยูอ่ยา่งนัน้ ไมม่เีลย” 

  ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาคทรงชอ้นฝุ่ นนดิหน่อยดว้ยปลายพระนขาแลว้ ตรัส 

กับภกิษุนัน้วา่ “ภกิษุ รปูแมป้ระมาณเทา่นีท้ีจั่กเทีย่งแท ้ยั่งยนื คงทน 

ไมผ่ันแปร เทีย่งเสมออยูอ่ยา่งนัน้ ไมม่ ีถา้รปูแมป้ระมาณเทา่นี ้จักเทีย่งแท  ้

ยั่งยนื คงทน ไมผั่นแปรแลว้ การอยูป่ระพฤตพิรหมจรรยเ์พือ่ความสิน้ทกุขโ์ดย 

ชอบนี ้ก็จะไมพ่งึปรากฏ แตเ่พราะรปูแมป้ระมาณเทา่นีท้ีจั่กเทีย่งแท ้ยั่งยนื 

คงทน ไมผั่นแปร ไมม่ ีฉะนัน้ การอยูป่ระพฤตพิรหมจรรย ์เพือ่ความสิน้ทกุข ์

โดยชอบจงึปรากฏ 

  เวทนาแมป้ระมาณเทา่นีท้ีจั่กเทีย่งแท ้ยั่งยนื คงทน ไมผ่ันแปร เทีย่งเสมอ 

อยูอ่ยา่งนัน้ ไมม่ ีถา้เวทนาแมป้ระมาณเทา่นี ้จักเทีย่งแท ้ยั่งยนื คงทน ไม่ 

ผันแปรแลว้ การอยูป่ระพฤตพิรหมจรรยเ์พือ่ความสิน้ทกุขโ์ดยชอบนี ้ก็จะไมพ่งึ 

ปรากฏ แตเ่พราะเวทนาแมป้ระมาณเทา่นีท้ีจั่กเทีย่งแท ้ยั่งยนื คงทน ไมผ่ันแปร 

ไมม่ ีฉะนัน้ การอยูป่ระพฤตพิรหมจรรย ์เพือ่ความสิน้ทกุขโ์ดยชอบจงึปรากฏ 

  สญัญาแมป้ระมาณเท่านี ้ฯลฯ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๑๘๗ } 



๑๘๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑.ขันธสงัยตุ] 

มัชฌมิปัณณาสก ์๕. ปปุผวรรค ๖. สทุธกิสตูร 

  สงัขารแมป้ระมาณเท่านีท้ีจั่กเทีย่งแท ้ยั่งยนื คงทน ไมผ่ันแปร เทีย่งเสมอ 

อยูอ่ยา่งนัน้ ไมม่ ีถา้สงัขารแมป้ระมาณเทา่นี ้จักเทีย่งแท ้ยั่งยนื คงทน ไมผั่นแปร 

แลว้ การอยูป่ระพฤตพิรหมจรรยเ์พือ่ความสิน้ทกุขโ์ดยชอบนี ้ก็จะไมพ่งึปรากฏ 

แตเ่พราะสงัขารแมป้ระมาณเทา่นีท้ีจั่กเทีย่งแท ้ยั่งยนื คงทน ไมผ่ันแปร ไมม่ ีฉะนัน้ 

การอยูป่ระพฤตพิรหมจรรย ์เพือ่ความสิน้ทกุขโ์ดยชอบจงึปรากฏ 

  วญิญาณแมป้ระมาณเท่านีท้ีจั่กเทีย่งแท ้ยั่งยนื คงทน ไมผ่ันแปร เทีย่ง 

เสมออยูอ่ยา่งนัน้ ไมม่ ีถา้วญิญาณแมป้ระมาณเท่านี ้จักเทีย่งแท ้ยั่งยนื คงทน 

ไมผ่ันแปรแลว้ การอยูป่ระพฤตพิรหมจรรยเ์พือ่ความสิน้ทกุขโ์ดยชอบนี ้ก็จะไมพ่งึ 

ปรากฏ แตเ่พราะวญิญาณแมป้ระมาณเทา่นีท้ีจั่กเทีย่งแท ้ยั่งยนื คงทน ไมผ่ันแปร 

ไมม่ ีฉะนัน้ การอยูป่ระพฤตพิรหมจรรย ์เพือ่ความสิน้ทกุขโ์ดยชอบจงึปรากฏ 

  ภกิษุ เธอจะเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร รปูเทีย่งหรอืไมเ่ทีย่ง” 

  “ไมเ่ทีย่ง พระพทุธเจา้ขา้” 

  “เวทนา ... สญัญา ... สงัขาร ... วญิญาณเทีย่งหรอืไมเ่ทีย่ง” 

  “ไมเ่ทีย่ง พระพทุธเจา้ขา้” ฯลฯ 

  “เพราะเหตนัุน้แล ฯลฯ อรยิสาวกผูไ้ดส้ดับเห็นอยูอ่ยา่งนี ้ฯลฯ รูช้ดัวา่ ... 

ไมม่กีจิอืน่เพือ่ความเป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป” 

นขสขิาสตูรที ่๕ จบ 

 

๖. สทุธกิสตูร 

วา่ดว้ยขนัธล์ว้นๆ 

  [๙๘] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  ภกิษุนัน้น่ัง ณ ทีส่มควร ไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระองค ์

ผูเ้จรญิ รปูอยา่งใดอยา่งหนึง่ทีจั่กเทีย่งแท ้ยั่งยนื คงทน ไมผ่ันแปร เทีย่งเสมอ 

อยูอ่ยา่งนัน้ มอียูห่รอื 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๑๘๘ } 



๑๘๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑.ขันธสงัยตุ] 

มัชฌมิปัณณาสก ์๕. ปปุผวรรค ๗. คัททลูพัทธสตูร 

  เวทนาอยา่งใดอยา่งหนึง่ ... 

  สญัญาอยา่งใดอยา่งหนึง่ ... 

  สงัขารเหลา่ใดเหลา่หนึง่ ... 

  วญิญาณอยา่งใดอยา่งหนึง่ทีจั่กเทีย่งแท ้ยั่งยนื คงทน ไมผ่ันแปร เทีย่ง 

เสมออยูอ่ยา่งนัน้ มอียูห่รอื” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุ รปูอยา่งใดอยา่งหนึง่ทีจั่กเทีย่งแท ้ยั่งยนื 

คงทน ไมผ่ันแปร เทีย่งเสมออยูอ่ยา่งนัน้ ไมม่เีลย 

  เวทนาอยา่งใดอยา่งหนึง่ ... 

  สญัญาอยา่งใดอยา่งหนึง่ ... 

  สงัขารเหลา่ใดเหลา่หนึง่ ... 

  วญิญาณอยา่งใดอยา่งหนึง่ทีจั่กเทีย่งแท ้ยั่งยนื คงทน ไมผ่ันแปร เทีย่ง 

เสมออยูอ่ยา่งนัน้ ไมม่เีลย” 

สทุธกิสตูรที ่๖ จบ 

 

๗. คทัทลูพทัธสตูร 

วา่ดว้ยอปุมาดว้ยสนุขัถกูลา่ม 

  [๙๙] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย สงสาร (การเวยีนวา่ยตายเกดิ) นี้ 

มเีบือ้งตน้เบือ้งปลายทีใ่คร ๆ รูไ้มไ่ด ้เบือ้งตน้เบือ้งปลายไมป่รากฏแกส่ตัวทั์ง้หลาย 

ผูม้อีวชิชาเป็นเครือ่งปิดกัน้ มตีัณหาเป็นเครือ่งประกอบไว ้ทอ่งเทีย่วไป 

  มหาสมทุรยังมเีวลาเหอืดแหง้ไป มอียูไ่มไ่ด ้แตเ่ราก็มไิดก้ลา่ววา่ สตัว ์

ทัง้หลายผูม้อีวชิชาเป็นเครือ่งปิดกัน้ มตีัณหาเป็นเครือ่งประกอบไว ้ทอ่งเทีย่วไปอยู่ 

จะท าทีส่ดุแหง่ทกุขไ์ด ้

  ขนุเขาสเินรยุังมเีวลาถกูไฟเผาพนิาศไป มอียูไ่มไ่ด ้แตเ่ราก็มไิดก้ลา่ววา่ 

สตัวทั์ง้หลายผูม้อีวชิชาเป็นเครือ่งปิดกัน้ มตีัณหาเป็นเครือ่งประกอบไว ้ทอ่งเทีย่ว 

ไปอยู ่จะท าทีส่ดุแหง่ทกุขไ์ด ้

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๑๘๙ } 



๑๙๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑.ขันธสงัยตุ] 

มัชฌมิปัณณาสก ์๕. ปปุผวรรค ๗. คัททลูพัทธสตูร 

  แผน่ดนิใหญย่ังมเีวลาถกูไฟเผาพนิาศไป มอียูไ่มไ่ด ้แตเ่ราก็มไิดก้ลา่ววา่ 

สตัวทั์ง้หลายผูม้อีวชิชาเป็นเครือ่งปิดกัน้ มตีัณหาเป็นเครือ่งประกอบไว ้ทอ่งเทีย่ว 

ไปอยู ่จะท าทีส่ดุแหง่ทกุขไ์ด ้

  สนัุขทีเ่ขาผกูไวด้ว้ยเชอืก ลา่มไวท้ีห่ลักหรอืเสาทีแ่ข็งแรง วิง่วนเวยีนหลัก 

หรอืเสานัน้เอง แมฉั้นใด ปถุชุนผูไ้มไ่ดส้ดับก็ฉันนัน้เหมอืนกัน ไมไ่ดเ้ห็นพระอรยิะ ... 

ไมไ่ดรั้บการแนะน าในธรรมของสตับรุษุ พจิารณาเห็นรปูโดยความเป็นอัตตา ... 

พจิารณาเห็นเวทนาโดยความเป็นอัตตา ... สญัญา ... พจิารณาเห็นสงัขารโดยความ 

เป็นอัตตา ... พจิารณาเห็นวญิญาณโดยความเป็นอัตตา พจิารณาเห็นอัตตาวา่ม  ี

วญิญาณ พจิารณาเห็นวญิญาณในอัตตา หรอืพจิารณาเห็นอัตตาในวญิญาณ 

ปถุชุนนัน้แลน่วนเวยีนอยูก่ับรปู ... เวทนา ... สญัญา ... สงัขาร แลน่วนเวยีน 

อยูก่ับวญิญาณ เมือ่เขาแลน่วนเวยีนอยูก่ับรปู ... เวทนา ... สญัญา ... สงัขาร 

เมือ่แลน่วนเวยีนอยูก่ับวญิญาณ เรากลา่ววา่ ไมพ่น้จากรปู ไมพ่น้จากเวทนา ไม่ 

พน้จากสญัญา ไมพ่น้จากสงัขาร ไมพ่น้จากวญิญาณ ไมพ่น้จากชาต ิชรา 

มรณะ โสกะ ปรเิทวะ ทกุข ์โทมนัส และอปุายาส และชือ่วา่ไมพ่น้จากทกุข’์ 

  ภกิษุทัง้หลาย สว่นอรยิสาวกผูไ้ดส้ดับ ไดเ้ห็นพระอรยิะ ... ไดรั้บการ 

แนะน าในธรรมของสตับรุษุ ไมพ่จิารณาเห็นรปูโดยความเป็นอัตตา ... ไม ่

พจิารณาเห็นเวทนา ... ไมพ่จิารณาเห็นสญัญา ... ไมพ่จิารณาเห็นสงัขาร ... 

ไมพ่จิารณาเห็นวญิญาณโดยความเป็นอัตตา ไมพ่จิารณาเห็นอัตตาวา่มวีญิญาณ 

ไมพ่จิารณาเห็นวญิญาณในอัตตา หรอืไมพ่จิารณาเห็นอัตตาในวญิญาณ อรยิสาวก 

นัน้ไมแ่ลน่วนเวยีนอยูก่ับรปู ... เวทนา ... สญัญา ... สงัขาร ไมแ่ลน่วนเวยีน 

อยูก่ับวญิญาณ เมือ่เธอไมแ่ลน่วนเวยีนอยูก่ับรปู ... เวทนา ... สญัญา ... สงัขาร 

ไมแ่ลน่วนเวยีนอยูก่ับวญิญาณ ยอ่มพน้จากรปู ยอ่มพน้จากเวทนา ยอ่มพน้จาก 

สญัญา ยอ่มพน้จากสงัขาร ยอ่มพน้จากวญิญาณ เรากลา่ววา่ ‘ยอ่มพน้จากชาต ิ

ชรา มรณะ โสกะ ปรเิทวะ ทกุข ์โทมนัส และอปุายาส และยอ่มพน้จากทกุข”์ 

คทัทลูพทัธสตูรที ่๗ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๑๙๐ } 



๑๙๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑.ขันธสงัยตุ] 

มัชฌมิปัณณาสก ์๕. ปปุผวรรค ๘. ทตุยิคัททลูพัทธสตูร 

 

๘. ทตุยิคทัทลูพทัธสตูร 

วา่ดว้ยอปุมาดว้ยสนุขัถกูลา่ม สตูรที ่๒ 

  [๑๐๐] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย สงสารนีม้เีบือ้งตน้เบือ้งปลายทีใ่คร ๆ 

รูไ้มไ่ด ้เบือ้งตน้เบือ้งปลายไมป่รากฏแกส่ตัวทั์ง้หลายผูม้อีวชิชาเป็นเครือ่งปิดกัน้ 

มตีัณหาเป็นเครือ่งประกอบไว ้ทอ่งเทีย่วไป 

  สนัุขทีเ่ขาผกูไวด้ว้ยเชอืก ลา่มไวท้ีห่ลักหรอืเสาทีแ่ข็งแรง ถา้แมส้นัุขนัน้เดนิ 

ก็เดนิใกลห้ลักหรอืเสานัน้เอง ถา้แมส้นัุขนัน้ยนื ก็ยนืใกลห้ลักหรอืเสานัน้เอง ถา้ 

แมส้นัุขนัน้หมอบ ก็หมอบใกลห้ลกัหรอืเสานัน้เอง ถา้แมส้นัุขนัน้นอน ก็นอนใกล ้

หลักหรอืเสานัน้เอง แมฉั้นใด ปถุชุนผูไ้มไ่ดส้ดับก็ฉันนัน้เหมอืนกัน พจิารณาเห็น 

รปูวา่ ‘น่ันของเรา เราเป็นน่ัน น่ันเป็นอัตตาของเรา’ ... เวทนา ... สญัญา ... 

สงัขาร ... พจิารณาเห็นวญิญาณวา่ ‘น่ันของเรา เราเป็นน่ัน น่ันเป็นอัตตาของเรา’ 

ปถุชุนนัน้ ถา้แมเ้ขาเดนิก็เดนิใกลอ้ปุาทานขนัธ ์๕ ประการนีเ้อง ถา้แมเ้ขายนืก็ 

ยนืใกลอ้ปุาทานขนัธ ์๕ ประการนีเ้อง ถา้แมเ้ขาน่ังก็น่ังใกลอ้ปุาทานขนัธ ์๕ 

ประการนีเ้อง ถา้แมเ้ขานอนก็นอนใกลอ้ปุาทานขนัธ ์๕ ประการนีเ้อง 

ความเศรา้หมองและความผอ่งแผว้แหง่จติ 

  ภกิษุทัง้หลาย เพราะเหตนัุน้แล เธอทัง้หลายควรพจิารณาจติของตนเนอืง ๆ 

วา่ ‘จตินีเ้ศรา้หมองแลว้ดว้ยราคะ โทสะ โมหะ เป็นเวลานาน’ สตัวทั์ง้หลาย 

เศรา้หมองเพราะจติเศรา้หมอง สตัวทั์ง้หลายบรสิทุธิเ์พราะจติผอ่งแผว้ ภาพ 

จติรกรรมทีเ่ขาเขยีนไว ้เธอทัง้หลายเห็นแลว้หรอื” 

  ภกิษุทัง้หลายกราบทลูวา่ “เห็นแลว้ พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ภกิษุทัง้หลาย แมภ้าพจติรกรรมทีเ่ขาเขยีนไวนั้น้ จติรกรก็คดิดว้ยจติน่ันเอง 

จติน่ันเองวจิติรกวา่ภาพจติรกรรมทีเ่ขาเขยีนไวนั้น้ เพราะเหตนัุน้แล เธอทัง้หลาย 

ควรพจิารณาจติของตนเนอืง ๆ วา่ ‘จตินีเ้ศรา้หมองแลว้ดว้ยราคะ โทสะ โมหะ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๑๙๑ } 



๑๙๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑.ขันธสงัยตุ] 

มัชฌมิปัณณาสก ์๕. ปปุผวรรค ๙. วาสชิฏสิตูร 

เป็นเวลานาน’ สตัวทั์ง้หลายเศรา้หมองเพราะจติเศรา้หมอง สตัวทั์ง้หลายบรสิทุธิ ์

เพราะจติผอ่งแผว้ 

  เราไมพ่จิารณาเห็นสตัวอ์ืน่แมเ้พยีงหมูเ่ดยีวซึง่วจิติรเหมอืนอยา่งสตัวด์รัิจฉาน 

นีเ้ลย สตัวด์รัิจฉานแมเ้หลา่นัน้จติรกรก็คดิดว้ยจติน่ันเอง จติน่ันเองวจิติรกวา่ 

สตัวด์รัิจฉานแมเ้หลา่นัน้ เพราะเหตนัุน้ เธอทัง้หลายควรพจิารณาจติของตนเนอืง ๆ 

วา่ ‘จตินีเ้ศรา้หมองแลว้ดว้ยราคะ โทสะ โมหะ เป็นเวลานาน’ สตัวทั์ง้หลาย 

เศรา้หมองเพราะจติเศรา้หมอง สตัวทั์ง้หลายบรสิทุธิเ์พราะจติผอ่งแผว้ 

  ภกิษุทัง้หลาย ชา่งยอ้มหรอืจติรกร เมือ่มเีครือ่งยอ้มก็ด ีคร่ังก็ด ีขมิน้ก็ด ี

สเีขยีวก็ด ีสแีดงก็ด ีพงึเขยีนรปูสตรหีรอืรปูบรุษุมอีวยัวะนอ้ยใหญค่รบทกุสว่น 

ลงบนแผน่กระดาน ฝา หรอืแผน่ผา้ทีเ่กลีย้งเกลา แมฉั้นใด ปถุชุนผูไ้มไ่ดส้ดบั 

ก็ฉันนัน้เหมอืนกัน เมือ่จะใหเ้กดิ ก็ใหร้ปูน่ันเองเกดิ ... เวทนา ... สญัญา ... สังขาร 

... เมือ่จะใหเ้กดิ ก็ใหว้ญิญาณน่ันเองเกดิ 

  ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายจะเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร รปูเทีย่งหรอืไม่ 

เทีย่ง” 

  “ไมเ่ทีย่ง พระพทุธเจา้ขา้” 

  “เวทนา ... สญัญา ... สงัขาร ... วญิญาณเทีย่งหรอืไมเ่ทีย่ง” 

  “ไมเ่ทีย่ง พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ภกิษุทัง้หลาย เพราะเหตนัุน้แล ฯลฯ อรยิสาวกผูไ้ดส้ดับเห็นอยูอ่ยา่งนี ้ฯลฯ 

รูช้ดัวา่ ... ไมม่กีจิอืน่เพือ่ความเป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป” 

ทตุยิคทัทลูพทัธสตูรที ่๘ จบ 

 

๙. วาสชิฏสตูร 

วา่ดว้ยอปุมาดว้ยดา้มมดี 

  [๑๐๑] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย เรากลา่วความสิน้ไปแหง่อาสวะของ 

บคุคลผูรู้อ้ยู ่เห็นอยู ่มไิดก้ลา่วความสิน้ไปแหง่อาสวะของบคุคลผูไ้มรู่ ้ไมเ่ห็น 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๑๙๒ } 



๑๙๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑.ขันธสงัยตุ] 

มัชฌมิปัณณาสก ์๕. ปปุผวรรค ๙. วาสชิฏสิตูร 

  เม ือ่บคุคลรู ้เห็นอยา่งไร ความสิน้ไปแหง่อาสวะจงึม ี

  คอื เมือ่บคุคลรู ้เห็นอยูว่า่ ‘รปูเป็นดังนี ้ความเกดิขึน้แหง่รปูเป็นดังนี้ 

ความดับแหง่รปูเป็นดังนี ้เวทนาเป็นดังนี ้... สญัญาเป็นดังนี ้... สงัขารเป็นดังนี ้... 

วญิญาณเป็นดังนี ้ความเกดิขึน้แหง่วญิญาณเป็นดังนี ้ความดับแหง่วญิญาณเป็น 

ดังนี’้ 

  เมือ่บคุคลรู ้เห็นอยา่งนี ้ความสิน้ไปแหง่อาสวะจงึม ี

  ภกิษุทัง้หลาย เมือ่ภกิษุไมป่ระกอบภาวนาอยูเ่นอืง ๆ ถงึจะมคีวาม 

ปรารถนาอยา่งนีว้า่ ‘ท าอยา่งไรหนอ จติของเราจงึจะหลดุพน้จากอาสวะเพราะ 

ไมถ่อืมั่น’ ก็จรงิ ถงึอยา่งนัน้ จติของเธอก็ไมห่ลดุพน้จากอาสวะเพราะไมถ่อืมั่นได ้

เลย ขอ้นัน้เพราะเหตไุร ขอ้นัน้พงึกลา่วไดว้า่ ‘เพราะเธอไมไ่ดเ้จรญิ’ 

  เพราะเธอไมไ่ดเ้จรญิอะไร 

  คอื เพราะเธอไมไ่ดเ้จรญิสตปัิฏฐาน ๔ ประการ ไมไ่ดเ้จรญิสมัมัปปธาน 

๔ ประการ ไมไ่ดเ้จรญิอทิธบิาท ๔ ประการ ไมไ่ดเ้จรญิอนิทรยี ์๕ ประการ 

ไมไ่ดเ้จรญิพละ ๕ ประการ ไมไ่ดเ้จรญิโพชฌงค ์๗ ประการ ไมไ่ดเ้จรญิอรยิมรรค 

มอีงค ์๘ 

  ไขไ่ก ่๘ ฟอง ๑๐ ฟอง หรอื ๑๒ ฟอง ไขเ่หลา่นัน้ แมไ่กไ่มทั่บ ไมก่ก 

ไมฟั่กใหด้ ีแมไ่กนั่น้ถงึจะมคีวามปรารถนาอยา่งนี้วา่ ‘ท าอยา่งไรหนอ ลกูของเรา 

จงึจะท าลายกระเปาะไขด่ว้ยปลายเล็บเทา้ หรอืดว้ยจะงอยปากออกมาโดยความ 

สวสัด’ี ก็จรงิ ถงึอยา่งนัน้ ลกูไกเ่หลา่นัน้ก็ไมส่ามารถท าลายกระเปาะไขด่ว้ยปลาย 

เล็บเทา้หรอืดว้ยจะงอยปากออกมาโดยความสวสัดไีด ้ขอ้นัน้เพราะเหตไุร เพราะ 

ไขไ่ก ่๘ ฟอง ๑๐ ฟอง หรอื ๑๒ ฟองนัน้ แมไ่กไ่มทั่บ ไมก่ก ไมฟั่กใหด้ ีแมฉั้นใด 

ภกิษุก็ฉันนัน้เหมอืนกัน เมือ่ไมป่ระกอบภาวนาอยูเ่นอืง ๆ ถงึจะมคีวามปรารถนา 

อยา่งนีว้า่ ‘ท าอยา่งไรหนอ จติของเราจงึจะหลดุพน้จากอาสวะเพราะไมถ่อืมัน่’ ก็จรงิ 

ถงึอยา่งนัน้ จติของเธอก็ไมห่ลดุพน้จากอาสวะเพราะไมถ่อืมั่นไดเ้ลย ขอ้นัน้เพราะ 

เหตไุร ขอ้นัน้พงึกลา่วไดว้า่ ‘เพราะเธอไมไ่ดเ้จรญิ’ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๑๙๓ } 



๑๙๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑.ขันธสงัยตุ] 

มัชฌมิปัณณาสก ์๕. ปปุผวรรค ๙. วาสชิฏสิตูร 

  เพราะเธอไมไ่ดเ้จรญิอะไร 

  คอื เพราะเธอไมไ่ดเ้จรญิสตปัิฏฐาน ๔ ประการ ไมไ่ดเ้จรญิสมัมัปปธาน ๔ 

ประการ ไมไ่ดเ้จรญิอทิธบิาท ๔ ประการ ไมไ่ดเ้จรญิอนิทรยี ์๕ ประการ ไม ่

ไดเ้จรญิพละ ๕ ประการ ไมไ่ดเ้จรญิโพชฌงค ์๗ ประการ ไมไ่ดเ้จรญิอรยิมรรค 

มอีงค ์๘ 

  ภกิษุทัง้หลาย เมือ่ภกิษุประกอบภาวนาอยูเ่นอืง ๆ ถงึจะไมม่คีวาม 

ปรารถนาอยา่งนีว้า่ ‘ท าอยา่งไรหนอ จติของเราจงึจะหลดุพน้จากอาสวะเพราะไม ่

ถอืมั่น’ ก็จรงิ ถงึอยา่งนัน้ จติของเธอก็หลดุพน้จากอาสวะเพราะไมถ่อืมั่นได ้ขอ้ 

นัน้เพราะเหตไุร ขอ้นัน้พงึกลา่วไดว้า่ ‘เพราะเธอไดเ้จรญิ’ 

  เพราะเธอไดเ้จรญิอะไร 

  คอื เพราะเธอไดเ้จรญิสตปัิฏฐาน ๔ ประการ ไดเ้จรญิสมัมัปปธาน 

๔ ประการ ไดเ้จรญิอทิธบิาท ๔ ประการ ไดเ้จรญิอนิทรยี ์๕ ประการ ไดเ้จรญิ 

พละ ๕ ประการ ไดเ้จรญิโพชฌงค ์๗ ประการ ไดเ้จรญิอรยิมรรคมอีงค ์๘ 

  ไขไ่ก ่๘ ฟอง ๑๐ ฟอง หรอื ๑๒ ฟอง ไขเ่หลา่นัน้ แมไ่กทั่บ กก ฟักไวด้ ี

แมไ่กนั่น้ถงึจะไมม่คีวามปรารถนาอยา่งนีว้า่ ‘ท าอยา่งไรหนอ ลกูของเราจงึจะ 

ท าลายกระเปาะไขด่ว้ยปลายเล็บเทา้ หรอืดว้ยจะงอยปาก ออกมาโดยความสวสัด’ี 

ก็จรงิ ถงึอยา่งนัน้ ลกูไกเ่หลา่นัน้ก็สามารถท าลายกระเปาะไขด่ว้ยปลายเล็บเทา้ 

หรอืดว้ยจะงอยปาก ออกมาโดยความสวสัดไีด ้ขอ้นัน้เพราะเหตไุร เพราะไขไ่ก่ 

๘ ฟอง ๑๐ ฟอง หรอื ๑๒ ฟองนัน้ แมไ่กทั่บ กก ฟักไวด้แีลว้ แมฉั้นใด 

ภกิษุก็ฉันนัน้เหมอืนกันเมือ่ภกิษุประกอบภาวนาอยู่เนอืง ๆ ถงึจะไมม่คีวามปรารถนา 

อยา่งนีว้า่ ‘ท าอยา่งไรหนอ จติของเราจงึจะหลดุพน้จากอาสวะเพราะไมถ่อืมัน่’ ก็จรงิ 

ถงึอยา่งนัน้ จติของเธอก็หลดุพน้จากอาสวะเพราะไมถ่อืมั่นได ้ขอ้นัน้เพราะเหตไุร 

ขอ้นัน้พงึกลา่วไดว้า่ ‘เพราะเธอไดเ้จรญิ’ 

  เพราะเธอไดเ้จรญิอะไร 

  คอื เพราะเธอไดเ้จรญิสตปัิฏฐาน ๔ ประการ ไดเ้จรญิสมัมัปปธาน ๔ 

ประการ ไดเ้จรญิอทิธบิาท ๔ ประการ ไดเ้จรญิอนิทรยี ์๕ ประการ ไดเ้จรญิ 

พละ ๕ ประการ ไดเ้จรญิโพชฌงค ์๗ ประการ ไดเ้จรญิอรยิมรรคมอีงค ์๘ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เล่ม : ๑๗ หนา้ :๑๙๔ } 



๑๙๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑.ขันธสงัยตุ] 

มัชฌมิปัณณาสก ์๕. ปปุผวรรค ๑๐. อนจิจสญัญาสตูร 

  รอยนิว้มอื หรอืรอยนิว้หัวแมม่อืปรากฏอยูท่ีด่า้มมดีของชา่งไมห้รอืลกูมอื 

ของชา่งไม ้แตช่า่งไมห้รอืลกูมอืของชา่งไมนั้น้ หารูไ้มว่า่ ‘วนันี ้ดา้มมดีของเรา 

สกึไปประมาณเทา่นี ้เมือ่วานนี้ สกึไปประมาณเทา่นี ้วนักอ่น ๆ สกึไปประมาณ 

เทา่นี’้ ทีแ่ทเ้มือ่ดา้มมดีสกึไปแลว้ ชา่งไมห้รอืลกูมอืของชา่งไมนั้น้ ก็รูว้า่ ‘สกึไปแลว้’ 

แมฉั้นใด ภกิษุก็ฉันนัน้เหมอืนกันเมือ่ประกอบภาวนาอยูเ่นอืง ๆ หารูไ้มว่า่ ‘วนันี ้

อาสวะทัง้หลายของเราสิน้ไปประมาณเทา่นี ้เมือ่วานนี ้ส ิน้ไปประมาณเทา่นี้ 

วนักอ่น ๆ สิน้ไปประมาณเทา่นี’้ ก็จรงิ ถงึอยา่งนัน้ เมือ่อาสวะสิน้ไปแลว้ เธอก็รูว้า่ 

‘สิน้ไปแลว้’ 

  ภกิษุทัง้หลาย เมือ่เรอืเดนิสมทุรทีผ่กูดว้ยเครือ่งผกูคอืหวายจอดอยูใ่นน ้า 

ตลอดฤดฝูน พอถงึฤดหูนาวเขาก็เข็นขึน้บก เครือ่งผกูเหลา่นัน้ตอ้งลมและแดด 

ถกูฝนตกรด ยอ่มผเุป่ือยไปโดยงา่ย แมฉั้นใด ภกิษุก็ฉันนัน้เหมอืนกัน เมือ่ 

ประกอบภาวนาอยูเ่นอืง ๆ สงัโยชนทั์ง้หลาย ก็เสือ่มสิน้ไปโดยงา่ยเชน่กัน”๑ 

วาสชิฏสตูรที ่๙ จบ 

 

๑๐. อนจิจสญัญาสตูร 

วา่ดว้ยอนจิจสญัญา 

  [๑๐๒] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย อนจิจสญัญา (ความหมายรูว้า่ 

ไมเ่ทีย่ง) ทีบ่คุคลเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ ยอ่มครอบง ากามราคะ (ความตดิใจใน 

กามคณุ) รปูราคะ (ความตดิใจในรปูธรรม) ภวราคะ (ความตดิใจในภพ) และอวชิชา 

(ความไมรู่จ้รงิ) ทัง้ปวงได ้ถอนอัสมมิานะ (ความถอืตัววา่เป็นเรา) ทัง้ปวงได  ้

  ในสารทฤด ูชาวนาเมือ่ไถนาดว้ยไถคันใหญ ่ยอ่มไถท าลายราก (หญา้) ที ่

เกีย่วเนือ่งทกุชนดิ แมฉั้นใด อนจิจสญัญาทีบ่คุคลเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ ก็ฉันนัน้ 

เหมอืนกัน ยอ่มครอบง ากามราคะ รปูราคะ ภวราคะ และอวชิชาทัง้ปวงได ้

ถอนอัสมมิานะทัง้ปวงได ้

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ ส .ม. (แปล) ๑๙/๑๕๘/๘๖ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๑๙๕ } 



๑๙๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑.ขันธสงัยตุ] 

มัชฌมิปัณณาสก ์๕. ปปุผวรรค ๑๐. อนจิจสญัญาสตูร 

  คนเกีย่วหญา้มงุกระตา่ย เกีย่วเสร็จแลว้ จับปลาย เขยา่ ฟาด สลัดออก 

แมฉั้นใด อนจิจสญัญาทีบ่คุคลเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ ก็ฉันนัน้เหมอืนกัน ฯลฯ 

ถอนอัสมมิานะทัง้ปวงได ้

  เมือ่พวงมะมว่งขาดจากขัว้ บรรดามะมว่งเหลา่นัน้ มะมว่งทีย่ังตดิอยูท่ีข่ัว้ 

ทัง้หมดก็หลดุไปตามพวงมะมว่งนัน้ แมฉั้นใด อนจิจสญัญาทีบ่คุคลเจรญิ ท าให ้

มากแลว้ ก็ฉันนัน้เหมอืนกัน ฯลฯ ถอนอัสมมิานะทัง้ปวงได ้

  กลอนของเรอืนยอดทัง้หมดทอดไปถงึยอด รวมลงทีย่อด ยอดเรอืนชาวโลก 

กลา่ววา่เลศิกวา่กลอนเหลา่นัน้ แมฉั้นใด อนจิจสญัญาทีบ่คุคลเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ 

ก็ฉันนัน้เหมอืนกัน ฯลฯ ถอนอัสมมิานะทัง้ปวงได ้

  กลิน่หอมทีเ่กดิจากรากชนดิใดชนดิหนึง่ กฤษณาชาวโลกกลา่ววา่เลศิกวา่ 

กลิน่หอมทีเ่กดิจากรากเหลา่นัน้ แมฉั้นใด อนจิจสญัญาทีบ่คุคลเจรญิ ท าใหม้าก 

แลว้ ก็ฉันนัน้เหมอืนกัน ฯลฯ ถอนอสัมมิานะทัง้ปวงได ้

  กลิน่หอมทีเ่กดิจากแกน่ชนดิใดชนดิหนึง่ จันทนแ์ดงชาวโลกกลา่ววา่เลศิกวา่ 

กลิน่หอมทีเ่กดิจากแกน่เหลา่นัน้ แมฉั้นใด อนจิจสญัญาทีบ่คุคลเจรญิ ท าใหม้าก 

แลว้ ก็ฉันนัน้เหมอืนกัน ฯลฯ ถอนอสัมมิานะทัง้ปวงได ้

  กลิน่หอมทีเ่กดิจากดอกชนดิใดชนดิหนึง่ ดอกมะลชิาวโลกกลา่ววา่เลศิกวา่ 

กลิน่หอมทีเ่กดิจากดอกเหลา่นัน้ แมฉั้นใด อนจิจสญัญาทีบ่คุคลเจรญิ ท าใหม้าก 

แลว้ ก็ฉันนัน้เหมอืนกัน ฯลฯ ถอนอสัมมิานะทัง้ปวงได ้

  พระราชาผูม้อี านาจนอ้ยทัง้ปวง ยอ่มคลอ้ยตามพระเจา้จักรพรรด ิพระเจา้ 

จักรพรรดชิาวโลกกลา่ววา่เลศิกวา่พระราชาผูม้อี านาจนอ้ยเหลา่นัน้ แมฉั้นใด 

อนจิจสญัญาทีบ่คุคลเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ ก็ฉันนัน้เหมอืนกัน ฯลฯ ถอนอัสม-ิ 

มานะทัง้ปวงได ้

  แสงสวา่งของดวงดาวทัง้หมด ไมถ่งึเสีย้วที ่๑๖ แหง่แสงสวา่งของดวงจันทร ์

แสงสวา่งของดวงจันทรช์าวโลกกลา่ววา่เลศิกวา่แสงสวา่งของดวงดาวเหลา่นัน้ แม  ้

ฉันใด อนจิจสญัญาทีบ่คุคลเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ ก็ฉันนัน้เหมอืนกัน ฯลฯ 

ถอนอัสมมิานะทัง้ปวงได ้

  ในสารทฤด ูเมือ่ฝนขาดหาย ปราศจากเมฆ ดวงอาทติยอ์ทัุยขึน้สูท่อ้งฟ้า 

ก าจัดความมดืทีม่อียูใ่นอากาศทัง้หมด ยอ่มสอ่งแสง แผดแสง และแจม่กระจา่ง 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๑๙๖ } 



๑๙๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑.ขันธสงัยตุ] 

มัชฌมิปัณณาสก ์๕. ปปุผวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

แมฉั้นใด อนจิจสญัญาทีบ่คุคลเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ ก็ฉันนัน้เหมอืนกัน ยอ่ม 

ครอบง ากามราคะ รปูราคะ ภวราคะ และอวชิชาทัง้ปวงได ้ถอนอัสมมิานะทัง้ปวงได ้

  อนจิจสญัญาทีบ่คุคลเจรญิ ท าใหม้ากแลว้อยา่งไร จงึครอบง ากามราคะ 

ท ัง้ปวงได ้ฯลฯ ถอนอสัมมิานะท ัง้ปวงได ้

  คอื อนจิจสญัญาทีบ่คุคลเจรญิ ท าใหม้ากแลว้อยา่งนีว้า่ ‘รปูเป็นดังนี้ 

ความเกดิขึน้แหง่รปูเป็นดังนี ้ความดับแหง่รปูเป็นดังนี ้เวทนาเป็นดังนี ้... สญัญาเป็นดังนี้ 

... สงัขารเป็นดังนี ้... วญิญาณเป็นดังนี้ ความเกดิขึน้แหง่วญิญาณเป็นดังนี้ 

ความดับแหง่วญิญาณเป็นดังนี้ 

  ภกิษุทัง้หลาย อนจิจสญัญาทีบ่คุคลเจรญิ ท าใหม้ากแลว้อยา่งนีแ้ล ยอ่ม 

ครอบง ากามราคะ รปูราคะ ภวราคะ และอวชิชาทัง้ปวงได ้ถอนอัสมมิานะทัง้ปวงได”้ 

อนจิจสญัญาสตูรที ่๑๐ จบ 

ปปุผวรรคที ่๕ จบ 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

     ๑. นทสีตูร    ๒. ปปุผสตูร 

     ๓. เผณปิณฑปูมสตูร   ๔. โคมยปิณฑสตูร 

     ๕. นขสขิาสตูร   ๖. สทุธกิสตูร 

     ๗. คัททลูพัทธสตูร   ๘. ทตุยิคัททลูพัทธสตูร 

     ๙. วาสชิฏสตูร   ๑๐. อนจิจสญัญาสตูร 

มชัฌมิปณัณาสก ์จบบรบิรูณ์ 

รวมวรรคทีม่ใีนมชัฌมิปณัณาสกน์ี ้คอื 

     ๑. อปุยวรรค    ๒. อรหันตวรรค 

     ๓. ขชัชนยีวรรค   ๔. เถรวรรค 

     ๕. ปปุผวรรค 

รวม ๕ วรรค เรยีกวา่ ทุตยิปณัณาสก ์

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๑๙๗ } 



๑๙๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑.ขันธสงัยตุ] 

จฬูปัณณาสก ์๑. อันตวรรค ๑. อันตสตูร 

 

จฬูปณัณาสก ์

๑. อนัตวรรค 

หมวดวา่ดว้ยทีส่ดุ 

๑. อนัตสตูร 

วา่ดว้ยทีส่ดุ 

  [๑๐๓] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย ทีส่ดุ ๔ อยา่ง คอื 

   ๑. ทีส่ดุคอืสกักายะ (กายของตน) 

   ๒. ทีส่ดุคอืเหตเุกดิแหง่สกักายะ 

   ๓. ทีส่ดุคอืความดับแหง่สกักายะ 

   ๔. ทีส่ดุคอืปฏปิทาทีใ่หถ้งึความดับแหง่สกักายะ 

  ทีส่ดุคอืสกักายะ เป็นอยา่งไร 

  คอื ควรกลา่วไดว้า่ ‘ทีส่ดุคอืสกักายะนัน้ ไดแ้ก ่อปุาทานขนัธ ์๕ ประการ’ 

  อปุาทานขนัธ ์๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. รปูปูาทานขนัธ ์  (อปุาทานขนัธค์อืรปู) 

   ๒. เวทนูปาทานขนัธ ์  (อปุาทานขนัธค์อืเวทนา) 

   ๓. สญัญปูาทานขันธ ์  (อปุาทานขนัธค์อืสญัญา) 

   ๔. สงัขารปูาทานขนัธ ์ (อปุาทานขนัธค์อืสงัขาร) 

   ๕. วญิญาณูปาทานขนัธ ์ (อปุาทานขนัธค์อืวญิญาณ) 

  นีเ้รยีกวา่ ทีส่ดุคอืสกักายะ 

  ทีส่ดุคอืเหตเุกดิแหง่สกักายะ เป็นอยา่งไร 

  คอื ตัณหาอันท าใหเ้กดิอกี ประกอบดว้ยความเพลดิเพลนิ และความก าหนัด 

มปีกตเิพลดิเพลนิยิง่ในอารมณ์นัน้ ๆ ไดแ้ก ่

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๑๙๘ } 



๑๙๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑.ขันธสงัยตุ] 

จฬูปัณณาสก ์๑. อันตวรรค ๒. ทกุขสตูร 

   ๑. กามตัณหา   (ความทะยานอยากในกาม) 

   ๒. ภวตัณหา   (ความทะยานอยากในภพ) 

   ๓. วภิวตัณหา   (ความทะยานอยากในวภิพ) 

  นีเ้รยีกวา่ ทีส่ดุคอืเหตเุกดิแหง่สกักายะ 

  ทีส่ดุคอืความดบัแหง่สกักายะ เป็นอยา่งไร 

  คอื ความดับตัณหาไมเ่หลอืดว้ยวริาคะ ความสละ ความสละคนื ความพน้ 

ความไมอ่าลัยในตัณหา 

  นีเ้รยีกวา่ ทีส่ดุคอืความดับแหง่สกักายะ 

  ทีส่ดุคอืปฏปิทาทีใ่หถ้งึความดบัแหง่สกักายะ เป็นอยา่งไร 

  คอื อรยิมรรคมอีงค ์๘ นีแ้ล ไดแ้ก ่

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

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

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

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

  นีเ้รยีกวา่ ทีส่ดุคอืปฏปิทาทีใ่หถ้งึความดับแหง่สกักายะ 

  ภกิษุทัง้หลาย ทีส่ดุ ๔ อยา่ง เหลา่นี้แล” 

อนัตสตูรที ่๑ จบ 

 

๒. ทกุขสูตร 

วา่ดว้ยทกุข ์

  [๑๐๔] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย เราจักแสดงทกุข ์ทกุขสมทัุย 

(เหตเุกดิทกุข)์ ทกุขนโิรธ(ความดับทกุข)์ และทกุขนโิรธคามนิปีฏปิทา(ขอ้ปฏบิัต  ิ

ทีใ่หถ้งึความดับทกุข)์ เธอทัง้หลายจงฟัง 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๑๙๙ } 



๒๐๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑.ขันธสงัยตุ] 

จฬูปัณณาสก ์๑. อันตวรรค ๒. ทกุขสตูร 

  ทกุข ์เป็นอยา่งไร 

  คอื ควรกลา่วไดว้า่ ‘ทกุขนั์น้ ไดแ้ก ่อปุาทานขนัธ ์๕ ประการ’ 

  อปุาทานขนัธ ์๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. รปูปูาทานขนัธ ์ ฯลฯ   ๕. วญิญาณูปาทานขนัธ ์

  นีเ้รยีกวา่ ทกุข ์

  ทกุขสมทุยั เป็นอยา่งไร 

  คอื ตัณหาอันท าใหเ้กดิอกี ประกอบดว้ยความเพลดิเพลนิและความก าหนัด 

มปีกตเิพลดิเพลนิยิง่ในอารมณ์นัน้ ๆ ไดแ้ก ่

   ๑. กามตัณหา 

   ๒. ภวตัณหา 

   ๓. วภิวตัณหา 

  นีเ้รยีกวา่ ทกุขสมทัุย 

  ทกุขนโิรธ เป็นอยา่งไร 

  คอื ความดับตัณหาไมเ่หลอืดว้ยวริาคะ ความสละ ความสละคนื ความพน้ 

ความไมอ่าลัยในตัณหา 

  นีเ้รยีกวา่ ทกุขนโิรธ 

  ทกุขนโิรธคามนิปีฏปิทา เป็นอยา่งไร 

  คอื อรยิมรรคมอีงค ์๘ นีแ้ล ไดแ้ก ่

   ๑. สมัมาทฏิฐ ิ  ฯลฯ   ๘. สมัมาสมาธ ิ

  นีเ้รยีกวา่ ทกุขนโิรธคามนิีปฏปิทา” 

ทกุขสตูรที ่๒ จบ 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๒๐๐ } 



๒๐๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑.ขันธสงัยตุ] 

จฬูปัณณาสก ์๑. อันตวรรค ๓. สกักายสตูร 

 

๓. สกักายสตูร 

วา่ดว้ยสกักายะ 

  [๑๐๕] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย เราจักแสดงสกักายะ เหตเุกดิแหง่ 

สกักายะ ความดับแหง่สกักายะ และปฏปิทาทีใ่หถ้งึความดับแหง่สกักายะ เธอ 

ทัง้หลายจงฟัง 

  สกักายะ เป็นอยา่งไร 

  คอื ควรกลา่วไดว้า่ ‘สกักายะนัน้ ไดแ้ก ่อปุาทานขนัธ ์๕ ประการ’ 

  อปุาทานขนัธ ์๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. รปูปูาทานขนัธ ์ฯลฯ   ๕. วญิญาณูปาทานขนัธ ์

  นีเ้รยีกวา่ สกักายะ 

  เหตเุกดิแหง่สกักายะ เป็นอยา่งไร 

  คอื ตัณหาอันท าใหเ้กดิอกี ประกอบดว้ยความเพลดิเพลนิและความก าหนัด 

มปีกตเิพลดิเพลนิยิง่ในอารมณ์นัน้ ๆ คอื 

   ๑. กามตัณหา 

   ๒. ภวตัณหา 

   ๓. วภิวตัณหา 

  นีเ้รยีกวา่ เหตเุกดิแหง่สกักายะ 

  ความดบัแหง่สกักายะ เป็นอยา่งไร 

  คอื ความดับตัณหาไมเ่หลอืดว้ยวริาคะ ความสละ ความสละคนื ความพน้ 

ความไมอ่าลัยในตัณหา 

  นีเ้รยีกวา่ ความดับแหง่สกักายะ 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๒๐๑ } 



๒๐๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑.ขันธสงัยตุ] 

จฬูปัณณาสก ์๑. อันตวรรค ๔. ปรญิเญยยสตูร 

  ปฏปิทาทีใ่หถ้งึความดบัแหง่สกักายะ เป็นอยา่งไร 

  คอื อรยิมรรคมอีงค ์๘ นีแ้ล ไดแ้ก ่

   ๑. สมัมาทฏิฐ ิ   ๒. สมัมาสงักัปปะ 

   ฯลฯ     ๘. สมัมาสมาธ ิ

  นีเ้รยีกวา่ ปฏปิทาทีใ่หถ้งึความดับแหง่สกักายะ” 

สกักายสตูรที ่๓ จบ 

 

๔. ปรญิเญยยสตูร 

วา่ดว้ยธรรมทีค่วรก าหนดรู ้

  [๑๐๖] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย เราจักแสดงธรรมทีค่วรก าหนดรู ้

ความก าหนดรู ้และบคุคลผูก้ าหนดรู ้เธอทัง้หลายจงฟัง 

  ธรรมทีค่วรก าหนดรู ้เป็นอยา่งไร 

  คอื รปูเป็นธรรมทีค่วรก าหนดรู ้

  เวทนา ฯลฯ สญัญา ... สังขาร ... วญิญาณเป็นธรรมทีค่วรก าหนดรู ้

  เหลา่นีเ้รยีกวา่ ธรรมทีค่วรก าหนดรู ้

  ความก าหนดรู ้เป็นอยา่งไร 

  คอื ความสิน้ราคะ ความสิน้โทสะ ความสิน้โมหะ 

  นีเ้รยีกวา่ ความก าหนดรู ้

  บคุคลผูก้ าหนดรู ้เป็นอยา่งไร 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๒๐๒ } 



๒๐๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑.ขันธสงัยตุ] 

จฬูปัณณาสก ์๑. อันตวรรค ๕. สมณสตูร 

  คอื ควรกลา่วไดว้า่ บคุคลผูก้ าหนดรูนั้น้ คอืพระอรหนัต ์ไดแ้ก ่ทา่น 

ผูม้ชี ือ่อยา่งนี ้มโีคตรอยา่งนี ้

  นีเ้รยีกวา่ บคุคลผูก้ าหนดรู”้ 

ปรญิเญยยสตูรที ่๔ จบ 

 

๕. สมณสตูร 

วา่ดว้ยสมณะ 

  [๑๐๗] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย อปุาทานขนัธ ์๕ ประการนี้ 

  อปุาทานขนัธ ์๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. รปูปูาทานขนัธ ์ ฯลฯ   ๕. วญิญาณูปาทานขนัธ ์

  ภกิษุทัง้หลาย สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่ใดเหลา่หนึง่ไมรู่ช้ดัคณุ โทษ และ 

เครือ่งสลดัออกจากอปุาทานขนัธ ์๕ ประการนีต้ามความเป็นจรงิ สมณะหรอื 

พราหมณ์เหลา่นัน้ไมจั่ดวา่เป็นสมณะในหมูส่มณะ และไมจั่ดวา่เป็นพราหมณ์ในหมู ่

พราหมณ์ ทัง้ทา่นเหลา่นัน้ก็ไมท่ าใหแ้จง้ซึง่ประโยชนแ์หง่ความเป็นสมณะหรอื 

ประโยชนแ์หง่ความเป็นพราหมณ์ดว้ยปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุัน 

  ภกิษุทัง้หลาย สว่นสมณะหรอืพราหมณ์เหลา่ใดเหลา่หนึง่รูช้ดัคณุ โทษ 

และเครือ่งสลัดออกจากอปุาทานขนัธ ์๕ ประการนี้ตามความเป็นจรงิ สมณะหรอื 

พราหมณ์เหลา่นัน้จัดวา่เป็นสมณะในหมูส่มณะ และจัดวา่เป็นพราหมณ์ในหมู่ 

พราหมณ์ ทัง้ทา่นเหลา่นัน้ก็ท าใหแ้จง้ซึง่ประโยชนแ์หง่ความเป็นสมณะหรอื 

ประโยชนแ์หง่ความเป็นพราหมณ์ดว้ยปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุัน”๑ 

สมณสตูรที ่๕ จบ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ ส .สฬา. (แปล) ๑๘/๒๗๕/๓๐๗-๓๐๘ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๒๐๓ } 



๒๐๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑.ขันธสงัยตุ] 

จฬูปัณณาสก ์๑. อันตวรรค ๗. โสตาปันนสตูร 

 

๖. ทตุยิสมณสูตร 

วา่ดว้ยสมณะ สตูรที ่๒ 

  [๑๐๘] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย อปุาทานขนัธ ์๕ ประการนี้ 

  อปุาทานขนัธ ์๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. รปูปูาทานขนัธ ์ ฯลฯ   ๕. วญิญาณูปาทานขนัธ ์

  ภกิษุทัง้หลาย สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่ใดเหลา่หนึง่ ไมรู่ช้ดัความเกดิ 

ความดับ คณุ โทษ และเครือ่งสลดัออกจากอปุาทานขนัธ ์๕ ประการนี้ 

ตามความเป็นจรงิ ฯลฯ 

  ภกิษุทัง้หลาย สว่นสมณะหรอืพราหมณ์เหลา่ใดเหลา่หนึง่รูช้ดั ... ทัง้ทา่น 

เหลา่นัน้ก็ท าใหแ้จง้ซึง่ประโยชนแ์หง่ความเป็นสมณะหรอืประโยชนแ์หง่ความเป็น 

พราหมณ์ดว้ยปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุัน” 

ทตุยิสมณสตูรที ่๖ จบ 

 

๗. โสตาปนันสตูร 

วา่ดว้ยพระโสดาบนั 

  [๑๐๙] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย อปุาทานขนัธ ์๕ ประการนี้ 

  อปุาทานขนัธ ์๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. รปูปูาทานขนัธ ์ ฯลฯ   ๕. วญิญาณูปาทานขนัธ ์

  ภกิษุทัง้หลาย เมือ่ใดอรยิสาวกรูช้ดัความเกดิ ความดับ คณุ โทษ และ 

เครือ่งสลดัออกจากอปุาทานขนัธ ์๕ ประการนีต้ามความเป็นจรงิ เมือ่นัน้ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๒๐๔ } 



๒๐๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑.ขันธสงัยตุ] 

จฬูปัณณาสก ์๑. อันตวรรค ๘. อรหันตสตูร 

อรยิสาวกนีเ้ราเรยีกวา่ เป็นโสดาบัน๑ ไมม่ทีางตกต า่๒ มคีวามแน่นอนทีจ่ะส าเร็จ 

สมัโพธิ๓ในวนัขา้งหนา้” 

โสตาปนันสตูรที ่๗ จบ 

 

๘. อรหนัตสูตร 

วา่ดว้ยพระอรหนัต ์

  [๑๑๐] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย อปุาทานขนัธ ์๕ ประการนี้ 

  อปุาทานขนัธ ์๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. รปูปูาทานขนัธ ์ ฯลฯ   ๕. วญิญาณูปาทานขนัธ ์

  ภกิษุทัง้หลาย เมือ่ใด ภกิษุรูช้ดัความเกดิ ความดับ คณุ โทษ และเครือ่ง 

สลัดออกจากอปุาทานขนัธ ์๕ ประการนีต้ามความเป็นจรงิ เป็นผูห้ลดุพน้ 

เพราะไมถ่อืมั่น เมือ่นัน้ ภกิษุนีเ้ราเรยีกวา่ ภกิษุผูเ้ป็นอรหันตขณีาสพ อยูจ่บ 

พรหมจรรยแ์ลว้ ท ากจิทีค่วรท าเสร็จแลว้ ปลงภาระไดแ้ลว้ บรรลปุระโยชนต์น 

โดยล าดับแลว้ สิน้ภวสงัโยชนแ์ลว้๔ หลดุพน้เพราะรูโ้ดยชอบ” 

อรหนัตสตูรที ่๘ จบ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ โสดาบนั หมายถงึผูป้ระกอบดว้ยอรยิมรรคมอีงค ์๘ เพราะค าวา่ โสตะ เป็นชือ่ของอรยิมรรคมอีงค ์๘ 

    (อภ.ิปญฺจก.อ. ๓๑/๕๓๐ ด ูส .ม.(แปล) ๑๙/๑๐๐๑/๔๙๕) 

๒ ไมม่ทีางตกต า่ หมายถงึไมต่กไปในอบาย ๔ คอื นรก ก าเนดิสัตวด์รัิจฉาน แดนเปรต และพวกอสรู 

    (องฺ.ตกิ.อ. ๒/๘๗/๒๔๒) 

๓ สมัโพธ ิในทีน่ีห้มายถงึมรรค ๓ เบือ้งสงู (คอื สกทาคามมิรรค อนาคามมิรรค และอรหัตตมรรค) 

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

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

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๒๐๕ } 



๒๐๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑.ขันธสงัยตุ] 

จฬูปัณณาสก ์๑. อันตวรรค ๑๐. ทตุยิฉันทปหานสตูร 

 

๙. ฉนัทปหานสตูร 

วา่ดว้ยการละความพอใจ 

  [๑๑๑] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงละความพอใจ 

ความก าหนัด ความเพลดิเพลนิ ความทะยานอยากในรปู เมือ่เป็นเชน่นี ้รปูนัน้ก็ 

จักเป็นอันเธอทัง้หลายละไดเ้ด็ดขาด ตัดรากถอนโคน เหมอืนตน้ตาลทีถ่กูตดัราก 

ถอนโคนไปแลว้ เหลอืแตพ่ืน้ที ่ท าใหไ้มม่ ีเกดิขึน้ตอ่ไปไมไ่ด ้... ในเวทนา ฯลฯ 

ในสญัญา ... ในสงัขาร ... เธอทัง้หลายจงละความพอใจ ความก าหนัด ความ 

เพลนิเพลนิ ความทะยานอยากในวญิญาณ เมือ่เป็นเชน่นี ้วญิญาณนัน้ก็จักเป็น 

อันเธอทัง้หลายละไดเ้ด็ดขาด ตัดรากถอนโคน เหมอืนตน้ตาลทีถ่กูตัดรากถอนโคน 

ไปแลว้ เหลอืแตพ่ืน้ที ่ท าใหไ้มม่ ีเกดิขึน้ตอ่ไปไมไ่ด”้ 

ฉนัทปหานสตูรที ่๙ จบ 

 

๑๐. ทตุยิฉนัทปหานสตูร 

วา่ดว้ยการละความพอใจ สตูรที ่๒ 

  [๑๑๒] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงละความพอใจ 

ความก าหนัด ความเพลดิเพลนิ ความทะยานอยาก อบุายและความยดึมั่นอัน 

เป็นเหตทุีใ่จเขา้ไปตัง้มั่นถอืมั่นและนอนเนือ่งในรปู เมือ่เป็นเชน่นี ้รปูนัน้ก็จักเป็น 

อันเธอทัง้หลายละไดเ้ด็ดขาด ตัดรากถอนโคน เหมอืนตน้ตาลทีถ่กูตัดรากถอนโคน 

ไปแลว้ เหลอืแตพ่ืน้ที ่ท าใหไ้มม่ ีเกดิขึน้ตอ่ไปไมไ่ด ้... ในเวทนา ... ในสญัญา ... 

เธอทัง้หลายจงละความพอใจ ... ในสงัขาร ฯลฯ เมือ่เป็นเชน่นีส้งัขารนัน้ก็จักเป็น 

อันเธอทัง้หลายละไดเ้ด็ดขาด ตัดรากถอนโคน เหมอืนตน้ตาลทีถ่กูตัดรากถอนโคน 

ไปแลว้ เหลอืแตพ่ืน้ที ่ท าใหไ้มม่ ีเกดิขึน้ตอ่ไปไมไ่ด ้เธอทัง้หลายจงละความพอใจ 

ความก าหนัด ความเพลดิเพลนิ ความทะยานอยาก อบุายและความยดึมั่นอัน 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๒๐๖ } 



๒๐๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑.ขันธสงัยตุ] 

จฬูปัณณาสก ์๑. อันตวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

เป็นเหตทุีใ่จเขา้ไปตัง้มั่นถอืมั่นและนอนเนือ่งในวญิญาณ เมือ่เป็นเชน่นี ้วญิญาณ 

นัน้ก็จักเป็นอันเธอทัง้หลายละไดเ้ด็ดขาด ตัดรากถอนโคน เหมอืนตน้ตาลทีถ่กูตดั 

รากถอนโคนไปแลว้ เหลอืแตพ่ืน้ที ่ท าใหไ้มม่ ีเกดิขึน้ตอ่ไปไมไ่ด”้ 

ทตุยิฉนัทปหานสตูรที ่๑๐ จบ 

อนัตวรรคที ่๑ จบ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

   ๑. อันตสตูร     ๒. ทกุขสตูร 

   ๓. สกักายสตูร    ๔. ปรญิเญยยสตูร 

   ๕. สมณสตูร     ๖. ทตุยิสมณสตูร 

   ๗. โสตาปันนสตูร    ๘. อรหันตสตูร 

   ๙. ฉันทปหานสตูร    ๑๐. ทตุยิฉันทปหานสตูร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๒๐๗ } 



๒๐๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑.ขันธสงัยตุ] 

จฬูปัณณาสก ์๒. ธัมมกถกิวรรค ๓. ธัมมกถกิสตูร 

 

๒. ธมัมกถกิวรรค 
หมวดวา่ดว้ยพระธรรมกถกึ 

๑. อวชิชาสตูร 

วา่ดว้ยอวชิชา 

  [๑๑๓] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  ครัง้นัน้ ภกิษุรปูหนึง่ เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ฯลฯ น่ัง 

ณ ทีส่มควร ไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ที ่

พระองคต์รัสวา่ ‘อวชิชา อวชิชา’ อวชิชาเป็นอยา่งไร และดว้ยเหตเุพยีงเทา่ไรหนอ 

บคุคลจงึเป็นผูต้กอยูใ่นอวชิชา”๑ 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “ภกิษุ ปถุชุนในโลกนีผู้ไ้มไ่ดส้ดับ ไมรู่ช้ดัรปู 

ไมรู่ช้ดัความเกดิแหง่รปู ไมรู่ช้ดัความดับแหง่รปู ไมรู่ช้ดัปฏปิทาทีใ่หถ้งึความดับ 

แหง่รปู ไมรู่ช้ดัเวทนา ... ไมรู่ช้ดัสญัญา ... ไมรู่ช้ดัสงัขาร ... ไมรู่ช้ดัวญิญาณ 

ไมรู่ช้ดัความเกดิแหง่วญิญาณ ไมรู่ช้ดัความดับแหง่วญิญาณ ไมรู่ช้ดัปฏปิทาทีใ่ห ้

ถงึความดับแหง่วญิญาณ 

  ภกิษุ นีเ้ราเรยีกวา่ อวชิชา และดว้ยเหตเุพยีงเทา่นี ้บคุคลจงึเป็นผูต้กอยู่ 

ในอวชิชา” 

อวชิชาสตูรที ่๑ จบ 

 

๒. วชิชาสตูร 

วา่ดว้ยวชิชา 

  [๑๑๔] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  ภกิษุนัน้ น่ัง ณ ทีส่มควร ไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระ 

องคผ์ูเ้จรญิ ทีพ่ระองคต์รัสวา่ ‘วชิชา วชิชา’ วชิชาเป็นอยา่งไร และดว้ยเหต ุ

เพยีงเทา่ไรหนอ บคุคลจงึเป็นผูม้วีชิชา”๒ 

 

 
เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ ส .ม. (แปล) ๑๙/๑๐๘๗/๖๐๒ 

๒ ดเูทยีบ ส .ม. (แปล) ๑๙/๑๐๘๘/๖๐๓ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๒๐๘ } 



๒๐๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑.ขันธสงัยตุ] 

จฬูปัณณาสก ์๒. ธัมมกถกิวรรค ๓. ธัมมกถกิสตูร 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “ภกิษุ อรยิสาวกในธรรมวนัิยนี ้ผูไ้ดส้ดับ รูช้ดัรปู 

รูช้ดัความเกดิแหง่รปู ฯลฯ รูช้ดัปฏปิทาทีใ่หถ้งึความดับแหง่รปู ... เวทนา ... 

สญัญา ... รูช้ดัสงัขาร ฯลฯ รูช้ดัปฏปิทาทีใ่หถ้งึความดับแหง่วญิญาณ 

  ภกิษุ นีเ้ราเรยีกวา่ วชิชา และดว้ยเหตเุพยีงเทา่นี ้บคุคลจงึเป็นผูม้วีชิชา” 

วชิชาสตูรที ่๒ จบ 

 

๓. ธมัมกถกิสตูร 

วา่ดว้ยพระธรรมกถกึ 

  [๑๑๕] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  ภกิษุนัน้ น่ัง ณ ทีส่มควร ไดท้ลูถามพระผูพ้ระภาคดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระ 

องคผ์ูเ้จรญิ ทีพ่ระองคต์รัสวา่ ‘ภกิษุเป็นธรรมกถกึ ภกิษุเป็นธรรมกถกึ’ ดว้ย 

เหตเุพยีงเทา่ไรหนอ ภกิษุจงึเป็นพระธรรมกถกึ” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “ภกิษุ หากภกิษุแสดงธรรมเพือ่ความเบือ่หน่าย 

เพือ่คลายก าหนัด เพือ่ดับรปู ควรเรยีกไดว้า่ ‘ภกิษุเป็นธรรมกถกึ’ หากภกิษุ 

เป็นผูป้ฏบิัตเิพือ่ความเบือ่หน่าย เพือ่คลายก าหนัด เพือ่ดับรปู ควรเรยีกไดว้า่ 

‘ภกิษุเป็นผูป้ฏบิัตธิรรมสมควรแกธ่รรม’ หากภกิษุเป็นผูห้ลดุพน้เพราะความ 

เบือ่หน่าย เพราะคลายก าหนัด เพราะดับ ไมถ่อืมั่นรปู ควรเรยีกไดว้า่ 

‘ภกิษุเป็นผูบ้รรลนุพิพานในปัจจบุัน’ 

  หากภกิษุ ... เวทนา ฯลฯ 

  หากภกิษุ ... สญัญา ... 

  หากภกิษุ ... สงัขาร ... 

  หากภกิษุแสดงธรรมเพือ่ความเบือ่หน่าย เพือ่คลายก าหนัด เพือ่ดับวญิญาณ 

ควรเรยีกไดว้า่ ‘ภกิษุเป็นธรรมกถกึ’ หากภกิษุเป็นผูป้ฏบิัตเิพือ่ความเบือ่หน่าย 

เพือ่คลายก าหนัด เพือ่ดับวญิญาณ ควรเรยีกไดว้า่ ‘ภกิษุเป็นผูป้ฏบิัตธิรรม 

สมควรแกธ่รรม’ หากภกิษุเป็นผูห้ลดุพน้เพราะความเบือ่หน่าย เพราะคลายก าหนัด 

เพราะดับ ไมถ่อืมั่นวญิญาณ ควรเรยีกไดว้า่ ‘ภกิษุเป็นผูบ้รรลนุพิพานในปัจจบุัน” 

ธมัมกถกิสตูรที ่๓ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๒๐๙ } 



๒๑๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑.ขันธสงัยตุ] 

จฬูปัณณาสก ์๒. ธัมมกถกิวรรค ๔. ทตุยิธัมมกถกิสตูร 

 

๔. ทตุยิธมัมกถกิสตูร 

วา่ดว้ยพระธรรมกถกึ สตูรที ่๒ 

  [๑๑๖] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  ภกิษุนัน้น่ัง ณ ทีส่มควร ไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แต ่

พระองคผ์ูเ้จรญิ ทีพ่ระองคต์รัสวา่ ‘ภกิษุเป็นธรรมกถกึ ภกิษุเป็นธรรมกถกึ’ 

ดว้ยเหตเุพยีงเทา่ไรหนอ ภกิษุจงึเป็นพระธรรมกถกึ ดว้ยเหตเุพยีงเทา่ไร ภกิษุจงึ 

เป็นผูป้ฏบิัตธิรรมสมควรแกธ่รรม ดว้ยเหตเุพยีงเทา่ไร ภกิษุจงึเป็นผูบ้รรลุ 

นพิพานในปัจจบุัน’ 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “ภกิษุ หากภกิษุแสดงธรรมเพือ่ความเบือ่หน่าย 

เพือ่คลายก าหนัด เพือ่ดับรปู ควรเรยีกไดว้า่ ‘ภกิษุเป็นธรรมกถกึ’ หากภกิษุ 

เป็นผูป้ฏบิัตเิพือ่ความเบือ่หน่าย เพือ่คลายก าหนัด เพือ่ดับรปู ควรเรยีกไดว้า่ 

‘ภกิษุ เป็นผูป้ฏบิัตธิรรมสมควรแกธ่รรม’ หากภกิษุเป็นผูห้ลดุพน้เพราะความเบือ่หน่าย 

เพราะคลายก าหนัด เพราะดับ ไมถ่อืมั่นรปู ควรเรยีกไดว้า่ ‘ภกิษุเป็นผูบ้รรล ุ

นพิพานในปัจจบุัน’ 

  หากภกิษุ ... เวทนา ฯลฯ 

  หากภกิษุ ... สญัญา ... 

  หากภกิษุ ... สงัขาร ... 

  หากภกิษุแสดงธรรมเพือ่ความเบือ่หน่าย เพือ่คลายก าหนัด เพือ่ดับวญิญาณ 

ควรเรยีกไดว้า่ ‘ภกิษุเป็นธรรมกถกึ’ หากภกิษุเป็นผูป้ฏบิัตเิพือ่ความเบือ่หน่าย 

เพือ่คลายก าหนัด เพือ่ดับวญิญาณ ควรเรยีกไดว้า่ ‘ภกิษุเป็นผูป้ฏบิัตธิรรม 

สมควรแกธ่รรม’ หากภกิษุเป็นผูห้ลดุพน้เพราะความเบือ่หน่าย เพราะคลายก าหนัด 

เพราะดับ ไมถ่อืมั่นวญิญาณ ควรเรยีกไดว้า่ ‘ภกิษุเป็นผูบ้รรลนุพิพานในปัจจบุัน’ 

ทตุยิธมัมกถกิสตูรที ่๔ จบ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๒๑๐ } 



๒๑๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑.ขันธสงัยตุ] 

จฬูปัณณาสก ์๒. ธัมมกถกิวรรค ๕. พันธนสตูร 

 

๕. พนัธนสูตร 

วา่ดว้ยเครือ่งพนัธนาการ 

  [๑๑๗] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย ปถุชุนในโลกนี ้ผูไ้มไ่ดส้ดับ ไมไ่ด ้

เห็นพระอรยิะ ฯลฯ ไมไ่ดรั้บการแนะน าในธรรมของสตับรุษุ พจิารณาเห็นรปูโดย 

ความเป็นอัตตา พจิารณาเห็นอัตตาวา่มรีปู พจิารณาเห็นรปูในอัตตา หรอื 

พจิารณาเห็นอัตตาในรปู 

  นีเ้รยีกวา่ ปถุชุนผูไ้มไ่ดส้ดับ ถกูเครือ่งพันธนาการคอืรปูจองจ าไว ้ถกู 

เครือ่งพันธนาการทัง้ภายในและภายนอกจองจ าไว ้มองไมเ่ห็นฝ่ังนี้๑ มองไมเ่ห็น 

ฝ่ังโนน้๒ ถกูจองจ าจนแก ่ถกูจองจ าจนตาย ถกูจองจ าจากโลกนีจ้นถงึโลกหนา้ 

  พจิารณาเห็นเวทนาโดยความเป็นอัตตา ฯลฯ อัตตาในเวทนา 

  นีเ้รยีกวา่ ปถุชุนผูไ้มไ่ดส้ดับ ถกูเครือ่งพันธนาการคอืเวทนาจองจ าไว ้ถกู 

เครือ่งพันธนาการทัง้ภายในและภายนอกจองจ าไว ้มองไมเ่ห็นฝ่ังนี ้มองไมเ่ห็นฝ่ังโนน้ 

ถกูจองจ าจนแก ่ถกูจองจ าจนตาย ถกูจองจ าจากโลกนีจ้นถงึโลกหนา้ 

  พจิารณาเห็นสญัญา ... 

  พจิารณาเห็นสงัขาร ... 

  พจิารณาเห็นวญิญาณโดยความเป็นอัตตา ฯลฯ 

  นีเ้รยีกวา่ ปถุชุนผูไ้มไ่ดส้ดับ ถกูเครือ่งพันธนาการคอืวญิญาณจองจ าไว ้ถกู 

เครือ่งพันธนาการทัง้ภายในและภายนอกจองจ าไว ้มองไมเ่ห็นฝ่ังนี ้มองไมเ่ห็นฝ่ังโนน้ 

ถกูจองจ าจนแก ่ถกูจองจ าจนตาย ถกูจองจ าจากโลกนีจ้นถงึโลกหนา้ 

  ภกิษุทัง้หลาย สว่นอรยิสาวกผูไ้ดส้ดับ ไดเ้ห็นพระอรยิะ ฯลฯ ไดรั้บการ 

แนะน าในธรรมของสตับรุษุ ไมพ่จิารณาเห็นรปูโดยความเป็นอัตตา ไมพ่จิารณา 

เห็นอัตตาวา่มรีปู ไมพ่จิารณาเห็นรปูในอัตตา หรอืไมพ่จิารณาเห็นอัตตาในรปู

 

เชงิอรรถ : 

๑ ฝั่งนี ้ในทีน่ีห้มายถงึวัฏฏะ (ส .ข.อ. ๒/๑๑๗-๑๒๑/๓๖๓) 

๒ ฝั่งโนน้ ในทีน่ีห้มายถงึนพิพาน (ส .ข.อ. ๒/๑๑๗-๑๒๑/๓๖๓) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๒๑๑ } 



๒๑๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑.ขันธสงัยตุ] 

จฬูปัณณาสก ์๒. ธัมมกถกิวรรค ๖. ปรปิจุฉติสตูร 

  นีเ้รยีกวา่ อรยิสาวกผูไ้ดส้ดับ ไมถ่กูเครือ่งพันธนาการคอืรปูจองจ าไว ้ไมถ่กู 

เครือ่งพันธนาการทัง้ภายในและภายนอกจองจ าไว ้มองเห็นฝ่ังนี ้มองเห็นฝ่ังโนน้ 

เรากลา่ววา่ ‘เธอพน้แลว้จากทกุข’์ ฯลฯ 

  ไมพ่จิารณาเห็นเวทนา ... 

  ไมพ่จิารณาเห็นสญัญา ... 

  ไมพ่จิารณาเห็นสงัขาร ... 

  ไมพ่จิารณาเห็นวญิญาณ โดยความเป็นอัตตา ฯลฯ 

  ภกิษุทัง้หลาย นีเ้รยีกวา่ อรยิสาวกผูไ้ดส้ดับ ไมถ่กูเครือ่งพันธนาการคอื 

วญิญาณจองจ าไว ้ไมถ่กูเครือ่งพันธนาการทัง้ภายในและภายนอกจองจ าไว ้มอง 

เห็นฝ่ังนี ้มองเห็นฝ่ังโนน้ เรากลา่ววา่ ‘เธอพน้แลว้จากทกุข”์ 

พนัธนสตูรที ่๕ จบ 

 

๖. ปรปิจุฉติสตูร 

วา่ดว้ยการสอบถาม 

  [๑๑๘] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคตรัสถามวา่ “ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายจะเขา้ใจความขอ้ 

นัน้วา่อยา่งไร เธอทัง้หลายพจิารณาเห็นรปูวา่ ‘น่ันของเรา เราเป็นน่ัน น่ันเป็น 

อัตตาของเรา’ หรอื” 

  ภกิษุทัง้หลายทลูตอบวา่ “ไมใ่ชอ่ยา่งนัน้ พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ดลีะ ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายพงึเห็นรปูนัน้ดว้ยปัญญาอันชอบตาม 

ความเป็นจรงิอยา่งนีว้า่ ‘น่ันไมใ่ชข่องเรา เราไมเ่ป็นน่ัน น่ันไมใ่ชอ่ัตตาของเรา’ ... 

เวทนา ... สญัญา ... สงัขาร ... เธอทัง้หลายพจิารณาเห็นวญิญาณวา่ ‘น่ันของเรา 

เราเป็นน่ัน น่ันเป็นอัตตาของเรา’ หรอื” 

  “ไมใ่ชอ่ยา่งนัน้ พระพทุธเจา้ขา้” 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๒๑๒ } 



๒๑๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑.ขันธสงัยตุ] 

จฬูปัณณาสก ์๒. ธัมมกถกิวรรค ๗. ทตุยิปรปิจุฉติสตูร 

  “ดลีะ ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายพงึเห็นวญิญาณนัน้ดว้ยปัญญาอันชอบ 

ตามความเป็นจรงิอยา่งนีว้า่ ‘น่ันไมใ่ชข่องเรา เราไมเ่ป็นน่ัน น่ันไมใ่ชอ่ัตตาของเรา’ 

ฯลฯ 

  ภกิษุทัง้หลาย อรยิสาวกผูไ้ดส้ดับเห็นอยูอ่ยา่งนี ้ฯลฯ รูช้ดัวา่ ... ไมม่กีจิอืน่ 

เพือ่ความเป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป” 

ปรปิจุฉติสตูรที ่๖ จบ 

 

๗. ทตุยิปรปิจุฉติสตูร 

วา่ดว้ยการสอบถาม สตูรที ่๒ 

  [๑๑๙] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคตรัสถามวา่ “ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายจะเขา้ใจความขอ้ 

นัน้วา่อยา่งไร เธอทัง้หลายพจิารณาเห็นรปูวา่ ‘น่ันไมใ่ชข่องเรา เราไมเ่ป็นน่ัน 

น่ันไมใ่ชอ่ัตตาของเรา’ หรอื” 

  ภกิษุทัง้หลายทลูตอบวา่ “อยา่งนัน้ พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ดลีะ ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายพงึเห็นรปูนัน้ดว้ยปัญญาอันชอบตาม 

ความเป็นจรงิอยา่งนีว้า่ ‘น่ันไมใ่ชข่องเรา เราไมเ่ป็นน่ัน น่ันไมใ่ชอ่ัตตาของเรา’ ... 

เวทนา ... สญัญา ... สงัขาร ... เธอทัง้หลายพจิารณาเห็นวญิญาณวา่ ‘น่ันไมใ่ช ่

ของเรา เราไมเ่ป็นน่ัน น่ันไมใ่ชอ่ัตตาของเรา’ หรอื” 

  “อยา่งนัน้ พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ดลีะ ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายพงึเห็นวญิญาณนัน้ดว้ยปัญญาอันชอบ 

ตามความเป็นจรงิอยา่งนีว้า่ ‘น่ันไมใ่ชข่องเรา เราไมเ่ป็นน่ัน น่ันไมใ่ชอ่ัตตาของเรา’ 

  ภกิษุทัง้หลาย อรยิสาวกผูไ้ดส้ดับเห็นอยูอ่ยา่งนี ้ฯลฯ รูช้ดัวา่ ... ไมม่กีจิอืน่ 

เพือ่ความเป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป” 

ทตุยิปรปิจุฉติสตูรที ่๗ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๒๑๓ } 



๒๑๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑.ขันธสงัยตุ] 

จฬูปัณณาสก ์๒. ธัมมกถกิวรรค ๙. อปุาทานยิสตูร 

 

๘. สญัโญชนยิสตูร 

วา่ดว้ยธรรมทีเ่ก ือ้กลูแกส่งัโยชน ์

  [๑๒๐] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย เราจักแสดงธรรมทีเ่กือ้กลูแกส่งัโยชน ์

และสงัโยชน ์เธอทัง้หลายจงฟัง 

  ธรรมทีเ่ก ือ้กลูแกส่งัโยชน ์เป็นอยา่งไร สงัโยชน ์เป็นอยา่งไร 

  คอื รปูเป็นธรรมทีเ่กือ้กลูแกส่งัโยชน ์ฉันทราคะในรปูนัน้เป็นสงัโยชน์ 

  เวทนา ฯลฯ 

  สญัญา ... 

  สงัขาร ... 

  วญิญาณเป็นธรรมทีเ่กือ้กลูแกส่งัโยชน ์ฉันทราคะในวญิญาณนัน้เป็นสงัโยชน ์

  ภกิษุทัง้หลาย เหลา่นีเ้ราเรยีกวา่ ธรรมทีเ่กือ้กลูแกส่งัโยชน ์

  นีเ้รยีกวา่ สงัโยชน”์๑ 

สญัโญชนยิสตูรที ่๘ จบ 

 

๙. อปุาทานยิสตูร 

วา่ดว้ยธรรมทีเ่ก ือ้กลูแกอ่ปุาทาน 

  [๑๒๑] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย เราจักแสดงธรรมทีเ่กือ้กลูแกอ่ปุาทาน 

และอปุาทาน เธอทัง้หลายจงฟัง 

  ธรรมทีเ่ก ือ้กลูแกอ่ปุาทาน เป็นอยา่งไร อปุาทาน เป็นอยา่งไร 

  คอื รปูเป็นธรรมทีเ่กือ้กลูแกอ่ปุาทาน ฉันทราคะในรปูนัน้เป็นอปุาทาน

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ ส .สฬา. (แปล) ๑๘/๑๐๙/๑๒๔ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๒๑๔ } 



๒๑๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑.ขันธสงัยตุ] 

จฬูปัณณาสก ์๒. ธัมมกถกิวรรค ๑๐. สลีวนัตสตูร 

  เวทนา ฯลฯ 

  สญัญา ... 

  สงัขาร ... 

  วญิญาณเป็นธรรมทีเ่กือ้กลูแกอ่ปุาทาน ฉันทราคะในวญิญาณนัน้เป็นอปุาทาน 

  ภกิษุทัง้หลาย เหลา่นีเ้ราเรยีกวา่ ธรรมทีเ่กือ้กลูแกอ่ปุาทาน 

  นีเ้ราเรยีกวา่ อปุาทาน”๑ 

อปุาทานยิสตูรที ่๙ จบ 

 

๑๐. สลีวนัตสตูร 

วา่ดว้ยธรรมทีภ่กิษุผูม้ศีลีควรมนสกิารโดยแยบคาย 

  [๑๒๒] สมัยหนึง่ ทา่นพระสารบีตุรและทา่นพระมหาโกฏฐติะ อยู ่ณ ป่า 

อสิปิตนมฤคทายวนั เขตกรงุพาราณส ีครัง้นัน้ ทา่นพระมหาโกฏฐติะออกจากที ่

หลกีเรน้ในเวลาเย็น เขา้ไปหาทา่นพระสารบีตุรถงึทีอ่ยู ่ฯลฯ ไดถ้ามดังนีว้า่ 

  “ทา่นสารบีตุร ธรรมเหลา่ไหนอันภกิษุผูม้ศีลีควรมนสกิารโดยแยบคาย 

ขอรับ” 

  ทา่นพระสารบีตุรตอบวา่ “ทา่นโกฏฐติะ อปุาทานขนัธ ์๕ ประการอัน 

ภกิษุผูม้ศีลีควรมนสกิารโดยแยบคาย โดยความเป็นของไมเ่ทีย่ง เป็นทกุข ์

เป็นโรค เป็นดจุหัวฝี เป็นดจุลกูศร เป็นของล าบาก เป็นอาพาธ เป็นอยา่งอืน่ 

(บังคับไมไ่ด)้ เป็นของทรดุโทรม เป็นของสญู เป็นอนัตตา 

  อปุาทานขนัธ ์๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. รปูปูาทานขนัธ ์  (อปุาทานขนัธค์อืรปู) 

   ๒. เวทนูปาทานขนัธ ์  (อปุาทานขนัธค์อืเวทนา) 

   ๓. สญัญปูาทานขันธ ์  (อปุาทานขนัธค์อืสญัญา) 

   ๔. สงัขารปูาทานขนัธ ์ (อปุาทานขนัธค์อืสงัขาร) 

   ๕. วญิญาณูปาทานขนัธ ์ (อปุาทานขนัธค์อืวญิญาณ)

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ ส .สฬา. (แปล) ๑๘/๑๑๐/๑๒๔ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๒๑๕ } 



๒๑๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑.ขันธสงัยตุ] 

จฬูปัณณาสก ์๒. ธัมมกถกิวรรค ๑๐. สลีวนัตสตูร 

  อปุาทานขนัธ ์๕ ประการนีอ้ันภกิษุผูม้ศีลีควรมนสกิารโดยแยบคาย โดย 

ความเป็นของไมเ่ทีย่ง เป็นทกุข ์เป็นโรค เป็นดจุหัวฝี เป็นดจุลกูศร เป็นของล าบาก 

เป็นอาพาธ เป็นอยา่งอืน่ เป็นของทรดุโทรม เป็นของสญู เป็นอนัตตา เป็นไป 

ไดท้ีอ่ปุาทานขนัธ ์๕ ประการนีอ้ันภกิษุผูม้ศีลีมนสกิารโดยแยบคาย โดยความ 

เป็นของไมเ่ทีย่ง ฯลฯ เป็นอนัตตา พงึท าใหแ้จง้โสดาปัตตผิล” 

  “ทา่นสารบีตุร ธรรมเหลา่ไหนอันภกิษุผูเ้ป็นโสดาบันควรมนสกิารโดย 

แยบคาย ขอรับ” 

  “ทา่นโกฏฐติะ อปุาทานขนัธ ์๕ ประการนีอ้ันภกิษุแมผู้เ้ป็นโสดาบัน 

ก็ควรมนสกิารโดยแยบคาย โดยความเป็นของไมเ่ทีย่ง ฯลฯ เป็นอนัตตา เป็นไป 

ไดท้ีภ่กิษุผูเ้ป็นโสดาบันมนสกิารอปุาทานขนัธ ์๕ ประการนีโ้ดยแยบคาย โดย 

ความเป็นของไมเ่ทีย่ง ฯลฯ เป็นอนัตตา พงึท าใหแ้จง้สกทาคามผิล” 

  “ทา่นสารบีตุร ธรรมเหลา่ไหนอันภกิษุแมผู้เ้ป็นสกทาคามคีวรมนสกิารโดย 

แยบคาย ขอรับ” 

  “ทา่นโกฏฐติะ อปุาทานขนัธ ์๕ ประการนีอ้ันภกิษุแมผู้เ้ป็นสกทาคาม ี

ก็ควรมนสกิารโดยแยบคาย โดยความเป็นของไมเ่ทีย่ง ฯลฯ เป็นอนัตตา เป็นไป 

ไดท้ีภ่กิษุผูเ้ป็นสกทาคามมีนสกิารอปุาทานขนัธ ์๕ ประการนีโ้ดยแยบคาย โดย 

ความเป็นของไมเ่ทีย่ง ฯลฯ เป็นอนัตตา พงึท าใหแ้จง้อนาคามผิล” 

  “ทา่นสารบีตุร ธรรมเหลา่ไหนอันภกิษุผูเ้ป็นอนาคามคีวรมนสกิารโดยแยบคาย 

ขอรับ” 

  “ทา่นโกฏฐติะ อปุาทานขนัธ ์๕ ประการนีอ้ันภกิษุแมผู้เ้ป็นอนาคามก็ีควร 

มนสกิารโดยแยบคาย โดยความเป็นของไมเ่ทีย่ง ฯลฯ เป็นอนัตตา เป็นไปไดท้ี ่

ภกิษุผูเ้ป็นอนาคามมีนสกิารอปุาทานขนัธ ์๕ ประการนีโ้ดยแยบคาย โดยความ 

เป็นของไมเ่ทีย่ง ฯลฯ เป็นอนัตตา พงึท าใหแ้จง้อรหัตตผล” 

  “ทา่นสารบีตุร ธรรมเหลา่ไหนอันภกิษุผูเ้ป็นอรหันตค์วรมนสกิารโดย 

แยบคาย ขอรับ” 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๒๑๖ } 



๒๑๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑.ขันธสงัยตุ] 

จฬูปัณณาสก ์๒. ธัมมกถกิวรรค ๑๑. สตุวนัตสตูร 

  “ทา่นโกฏฐติะ อปุาทานขนัธ ์๕ ประการนีอ้ันภกิษุแมผู้เ้ป็นอรหันตก็์ควร 

มนสกิารโดยแยบคาย โดยความเป็นของไมเ่ทีย่ง เป็นทกุข ์เป็นโรค เป็นดจุหัวฝี 

เป็นดจุลกูศร เป็นของล าบาก เป็นอาพาธ เป็นอยา่งอืน่ เป็นของทรดุโทรม 

เป็นของสญู เป็นอนัตตา 

  ทา่นโกฏฐติะ กจิทีจ่ะพงึท าใหย้ิง่ข ึน้ไป หรอืการสัง่สมกจิทีท่ าแลว้ ยอ่มไมม่ ี

แกภ่กิษุผูเ้ป็นอรหันต ์อนึง่ ธรรมเหลา่นีท้ีภ่กิษุผูเ้ป็นอรหันตเ์จรญิ ท าใหม้ากแลว้ 

ยอ่มเป็นไปเพือ่อยูเ่ป็นสขุในปัจจบุัน และเพือ่สตสิมัปชญัญะ” 

สลีวนัตสตูรที ่๑๐ จบ 

 

๑๑. สตุวนัตสตูร 

วา่ดว้ยธรรมทีภ่กิษุผูไ้ดส้ดบัควรมนสกิารโดยแยบคาย 

  [๑๒๓] สมัยหนึง่ ทา่นพระสารบีตุรและทา่นพระมหาโกฏฐติะ อยู ่ณ ป่า 

อสิปิตนมฤคทายวนั เขตกรงุพาราณส ีครัง้นัน้ ทา่นพระมหาโกฏฐติะออกจากที ่

หลกีเรน้ในเวลาเย็น เขา้ไปหาทา่นพระสารบีตุรถงึทีอ่ยู ่ฯลฯ ไดถ้ามดังนีว้า่ 

  “ทา่นสารบีตุร ธรรมเหลา่ไหนอันภกิษุผูไ้ดส้ดับควรมนสกิารโดยแยบคาย 

ขอรับ” 

  ทา่นพระสารบีตุรตอบวา่ “ทา่นโกฏฐติะ อปุาทานขนัธ ์๕ ประการอันภกิษุ 

ผูไ้ดส้ดับควรมนสกิารโดยแยบคาย โดยความเป็นของไมเ่ทีย่ง ฯลฯ เป็นอนัตตา 

  อปุาทานขนัธ ์๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. รปูปูาทานขนัธ ์ ฯลฯ   ๕. วญิญาณูปาทานขนัธ ์

  ทา่นโกฏฐติะ อปุาทานขนัธ ์๕ ประการนีอ้ันภกิษุผูไ้ดส้ดับควรมนสกิาร 

โดยแยบคาย โดยความเป็นของไมเ่ทีย่ง ฯลฯ เป็นอนัตตา เป็นไปไดท้ีภ่กิษุผูไ้ด  ้

สดับมนสกิารอปุาทานขนัธ ์๕ ประการนีโ้ดยแยบคาย โดยความเป็นของไมเ่ทีย่ง 

ฯลฯ เป็นอนัตตา พงึท าใหแ้จง้โสดาปัตตผิล” 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๒๑๗ } 



๒๑๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑.ขันธสงัยตุ] 

จฬูปัณณาสก ์๒. ธัมมกถกิวรรค ๑๒. กัปปสตูร 

  “ทา่นสารบีตุร ธรรมเหลา่ไหนอันภกิษุผูเ้ป็นโสดาบันควรมนสกิารโดย 

แยบคาย ขอรับ” 

  “ทา่นโกฏฐติะ อปุาทานขนัธ ์๕ ประการนีอ้ันภกิษุแมผู้เ้ป็นโสดาบันก็ควร 

มนสกิารโดยแยบคาย โดยความเป็นของไมเ่ทีย่ง ฯลฯ เป็นอนัตตา เป็นไปไดท้ี ่

ภกิษุผูเ้ป็นโสดาบันมนสกิารอปุาทานขนัธ ์๕ ประการโดยแยบคาย โดยความเป็น 

ของไมเ่ทีย่ง ฯลฯ เป็นอนัตตา พงึท าใหแ้จง้สกทาคามผิล ฯลฯ อนาคามผิล ฯลฯ 

อรหัตตผล” 

  “ทา่นสารบีตุร ธรรมเหลา่ไหนอันภกิษุผูเ้ป็นอรหันตค์วรมนสกิารโดย 

แยบคาย ขอรับ” 

  “ทา่นโกฏฐติะ อปุาทานขนัธ ์๕ ประการนีอ้ันภกิษุแมผู้เ้ป็นอรหันตก็์ควร 

มนสกิารโดยแยบคาย โดยความเป็นของไมเ่ทีย่ง เป็นทกุข ์เป็นโรค เป็นดจุหัวฝี 

เป็นดจุลกูศร เป็นความคับแคน้ เป็นอาพาธ เป็นอยา่งอืน่ เป็นของทรดุโทรม 

เป็นของสญู เป็นอนัตตา 

  ทา่นโกฏฐติะ กจิทีจ่ะพงึท าใหย้ิง่ข ึน้ไป หรอืการสัง่สมกจิทีท่ าแลว้ ยอ่มไมม่ ี

แกภ่กิษุผูอ้รหันต ์อนึง่ ธรรมเหลา่นีท้ีภ่กิษุผูเ้ป็นอรหันตเ์จรญิ ท าใหม้ากแลว้ 

ยอ่มเป็นไปเพือ่อยูเ่ป็นสขุในปัจจบุัน และเพือ่สตสิมัปชญัญะ” 

สตุวนัตสตูรที ่๑๑ จบ 

 

๑๒. กปัปสูตร 

วา่ดว้ยพระกปัปะ 

  [๑๒๔] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  ครัง้นัน้ ทา่นพระกัปปะเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ฯลฯ น่ัง ณ ที ่

สมควร ไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ เมือ่บคุคลรู ้

เห็นอยา่งไร จงึจะไมม่อีหังการ มมังการ และมานานุสยัในกายทีม่วีญิญาณนี้ 

และในนมิติทัง้ปวงในภายนอก” 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๒๑๘ } 



๒๑๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑.ขันธสงัยตุ] 

จฬูปัณณาสก ์๒. ธัมมกถกิวรรค ๑๓. ทตุยิกัปปสตูร 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “กัปปะ รปูอยา่งใดอยา่งหนึง่ ทัง้ทีเ่ป็นอดตี 

อนาคต และปัจจบุัน ภายในหรอืภายนอก หยาบหรอืละเอยีด เลวหรอืประณีต 

ไกลหรอืใกลก็้ตาม บคุคลเห็นรปูทัง้หมดนัน้ดว้ยปัญญาอันชอบตามความเป็นจรงิ 

อยา่งนีว้า่ ‘น่ันไมใ่ชข่องเรา เราไมเ่ป็นน่ัน น่ันไมใ่ชอ่ัตตาของเรา’ 

  เวทนาอยา่งใดอยา่งหนึง่ ฯลฯ 

  สญัญาอยา่งใดอยา่งหนึง่ ... 

  สงัขารเหลา่ใดเหลา่หนึง่ ... 

  วญิญาณอยา่งใดอยา่งหนึง่ ทัง้ทีเ่ป็นอดตี อนาคต และปัจจบุัน ภายใน 

หรอืภายนอก หยาบหรอืละเอยีด เลวหรอืประณีต ไกลหรอืใกลก็้ตาม บคุคล 

เห็นวญิญาณทัง้หมดนัน้ดว้ยปัญญาอันชอบตามความเป็นจรงิอยา่งนีว้า่ ‘น่ันไมใ่ชข่องเรา 

เราไมเ่ป็นน่ัน น่ันไมใ่ชอ่ัตตาของเรา‘๑ 

  กัปปะ เมือ่บคุคลรู ้เห็นอยา่งนี ้จงึจะไมม่อีหังการ มมังการ และมานานุสยั 

ในกายทีม่วีญิญาณนี ้และในนมิติทัง้ปวงในภายนอก” 

กปัปสตูรที ่๑๒ จบ 

 

๑๓. ทตุยิกปัปสตูร 

วา่ดว้ยพระกปัปะ สตูรที ่๒ 

  [๑๒๕] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  ทา่นพระกัปปะ น่ัง ณ ทีส่มควร ไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แต ่

พระองคผ์ูเ้จรญิ เมือ่บคุคลรู ้เห็นอยา่งไร ใจจงึจะปราศจากอหังการ มมังการ 

และมานานุสยัในกายทีม่วีญิญาณนี้ และในนมิติทัง้ปวงในภายนอก กา้วลว่งมานะ 

ดว้ยด ีสงบระงับ หลดุพน้ดแีลว้” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “กัปปะ รปูอยา่งใดอยา่งหนึง่ ทัง้ทีเ่ป็นอดตี 

อนาคต และปัจจบุัน ฯลฯ บคุคลเห็นรปูทัง้หมดนัน้ดว้ยปัญญาอันชอบตามความ 

เป็นจรงิอยา่งนีว้า่ ‘น่ันไมใ่ชข่องเรา เราไมเ่ป็นน่ัน น่ันไมใ่ชอ่ัตตาของเรา’ เป็นผู ้

หลดุพน้แลว้ เพราะไมถ่อืมั่น” 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ ส .สฬา. (แปล) ๑๘/๔๑๑/๔๗๕-๔๗๖ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๒๑๙ } 



๒๒๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑.ขันธสงัยตุ] 

จฬูปัณณาสก ์๒. ธัมมกถกิวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

  เวทนาอยา่งใดอยา่งหนึง่ ... 

  สญัญาอยา่งใดอยา่งหนึง่ ... 

  สงัขารเหลา่ใดเหลา่หนึง่ ... 

  วญิญาณอยา่งใดอยา่งหนึง่ ทัง้ทีเ่ป็นอดตี อนาคต และปัจจุบัน ภายใน 

หรอืภายนอก หยาบหรอืละเอยีด เลวหรอืประณีต ไกลหรอืใกลก็้ตาม บคุคล 

เห็นวญิญาณทัง้หมดนัน้ดว้ยปัญญาอันชอบตามความเป็นจรงิอยา่งนีว้า่ ‘น่ันไมใ่ช ่

ของเรา เราไมเ่ป็นน่ัน น่ันไมใ่ชอ่ัตตาของเรา’ เป็นผูห้ลดุพน้แลว้ เพราะไมถ่อืมั่น 

  กัปปะ เมือ่บคุคลรู ้เห็นอยา่งนี ้ใจจงึจะปราศจากอหงัการ มมังการ และ 

มานานุสยัในกายทีม่วีญิญาณนี ้และในนมิติทัง้ปวงในภายนอก กา้วลว่งมานะดว้ยด ี

สงบระงับ หลดุพน้ดแีลว้” 

ทตุยิกปัปสตูรที ่๑๓ จบ 

ธมัมกถกิวรรคที ่๒ จบ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

    ๑. อวชิชาสตูร    ๒. วชิชาสตูร 

    ๓. ธัมมกถกิสตูร    ๔. ทตุยิธัมมกถกิสตูร 

    ๕. พันธนสตูร     ๖. ปรปิจุฉติสตูร 

    ๗. ทตุยิปรปิจุฉติสตูร    ๘. สญัโญชนยิสตูร 

    ๙. อปุาทานยิสตูร    ๑๐. สลีวนัตสตูร 

    ๑๑. สตุวนัตสตูร    ๑๒. กัปปสตูร 

    ๑๓. ทตุยิกัปปสตูร 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๒๒๐ } 



๒๒๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑.ขันธสงัยตุ] 

จฬูปัณณาสก ์๓. อวชิชาวรรค ๑. สมทุยธัมมสตูร 

 

๓. อวชิชาวรรค 

หมวดวา่ดว้ยอวชิชา 

๑. สมทุยธมัมสตูร 

วา่ดว้ยสิง่ทีม่คีวามเกดิข ึน้เป็นธรรมดา 

  [๑๒๖] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  ครัง้นัน้ ภกิษุรปูหนึง่เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ฯลฯ ไดท้ลูถาม 

พระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ทีพ่ระองคต์รัสวา่ ‘อวชิชา อวชิชา’ 

อวชิชาเป็นอยา่งไร และดว้ยเหตเุพยีงเทา่ไรหนอ บคุคลจงึเป็นผูต้กอยูใ่นอวชิชา” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “ภกิษุ ปถุชุนในโลกนีผู้ไ้มไ่ดส้ดับ ไมรู่ช้ดัรปูที ่

มคีวามเกดิขึน้เป็นธรรมดาตามความเป็นจรงิวา่ ‘รปูมคีวามเกดิขึน้เป็นธรรมดา’ 

ไมรู่ช้ดัรปูทีม่คีวามเสือ่มไปเป็นธรรมดาตามความเป็นจรงิวา่ ‘รปูมคีวามเสือ่มไป 

เป็นธรรมดา’ ไมรู่ช้ดัรปูทีม่คีวามเกดิขึน้และความเสือ่มไปเป็นธรรมดาตามความเป็น 

จรงิวา่ ‘รปูมคีวามเกดิขึน้และความเสือ่มไปเป็นธรรมดา’ 

  ไมรู่ช้ดัเวทนาทีม่คีวามเกดิขึน้เป็นธรรมดาตามความเป็นจรงิวา่ ‘เวทนามคีวาม 

เกดิขึน้เป็นธรรมดา’ ไมรู่ช้ดัเวทนาทีม่คีวามเสือ่มไปเป็นธรรมดาตามความเป็นจรงิวา่ 

‘เวทนามคีวามเสือ่มไปเป็นธรรมดา’ ไมรู่ช้ดัเวทนาทีม่คีวามเกดิขึน้และความเสือ่ม 

ไปเป็นธรรมดา ฯลฯ 

  ไมรู่ช้ดัสญัญาทีม่คีวามเกดิขึน้เป็นธรรมดา ฯลฯ 

  ไมรู่ช้ดัสงัขารทีม่คีวามเกดิขึน้เป็นธรรมดาตามความเป็นจรงิวา่ ‘สงัขารมคีวาม 

เกดิขึน้เป็นธรรมดา’ ไมรู่ช้ดัสงัขารทีม่คีวามเสือ่มไปเป็นธรรมดาตามความเป็นจรงิวา่ 

‘สงัขารมคีวามเสือ่มไปเป็นธรรมดา’ ไมรู่ช้ดัสงัขารทีม่คีวามเกดิขึน้และความเสือ่ม 

ไปเป็นธรรมดาตามความเป็นจรงิวา่ ‘สงัขารมคีวามเกดิขึน้และความเสือ่มไปเป็น 

ธรรมดา’ 

  ไมรู่ช้ดัวญิญาณทีม่คีวามเกดิขึน้เป็นธรรมดาตามความเป็นจรงิวา่ ‘วญิญาณม ี

ความเกดิขึน้เป็นธรรมดา’ ไมรู่ช้ดัวญิญาณทีม่คีวามเสือ่มไปเป็นธรรมดาตามความ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๒๒๑ } 



๒๒๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑.ขันธสงัยตุ] 

จฬูปัณณาสก ์๓. อวชิชาวรรค ๑. สมทุยธัมมสตูร 

เป็นจรงิวา่ ‘วญิญาณมคีวามเสือ่มไปเป็นธรรมดา’ ไมรู่ช้ดัวญิญาณทีม่คีวามเกดิขึน้ 

และความเสือ่มไปเป็นธรรมดาตามความเป็นจรงิวา่ ‘วญิญาณมคีวามเกดิขึน้และ 

ความเสือ่มไปเป็นธรรมดา’ 

  ภกิษุ นีเ้ราเรยีกวา่ อวชิชา และดว้ยเหตเุพยีงเทา่นี ้บคุคลจงึเป็นผูต้กอยู ่

ในอวชิชา” 

  เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสตอบอยา่งนีแ้ลว้ ภกิษุรปูนัน้ไดท้ลูถามวา่ “ขา้แต ่

พระองคผ์ูเ้จรญิ ทีพ่ระองคต์รัสวา่ ‘วชิชา วชิชา’ วชิชาเป็นอยา่งไร และดว้ยเหต ุ

เพยีงเทา่ไร บคุคลจงึเป็นผูม้วีชิชา” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “ภกิษุ อรยิสาวกในธรรมวนัิยนีผู้ไ้ดส้ดับ รูช้ดั 

รปูทีม่คีวามเกดิขึน้เป็นธรรมดาตามความเป็นจรงิวา่ ‘รปูมคีวามเกดิขึน้เป็นธรรมดา’ 

รูช้ดัรปูทีม่คีวามเสือ่มไปเป็นธรรมดาตามความเป็นจรงิวา่ ‘รปูมคีวามเสือ่มไปเป็น 

ธรรมดา’ รูช้ดัรปูทีม่คีวามเกดิขึน้และความเสือ่มไปเป็นธรรมดาตามความเป็นจรงิวา่ 

‘รปูมคีวามเกดิขึน้และความเสือ่มไปเป็นธรรมดา’ 

  รูช้ดัเวทนาทีม่คีวามเกดิขึน้เป็นธรรมดาตามความเป็นจรงิวา่ ‘เวทนามคีวาม 

เกดิขึน้เป็นธรรมดา’ รูช้ดัเวทนาทีม่คีวามเสือ่มไปเป็นธรรมดาตามความเป็นจรงิวา่ 

‘เวทนามคีวามเสือ่มไปเป็นธรรมดา’ รูช้ดัเวทนาทีม่คีวามเกดิขึน้และความเสือ่มไป 

เป็นธรรมดาตามความเป็นจรงิวา่ ‘เวทนามคีวามเกดิขึน้และความเสือ่มไปเป็นธรรมดา’ 

  รูช้ดัสญัญาทีม่คีวามเกดิขึน้เป็นธรรมดา ฯลฯ 

  รูช้ดัสงัขารทีม่คีวามเกดิขึน้เป็นธรรมดาตามความเป็นจรงิวา่ ‘สงัขารมคีวาม 

เกดิขึน้เป็นธรรมดา’ รูช้ดัสงัขารทีม่คีวามเสือ่มไปเป็นธรรมดาตามความเป็นจรงิวา่ 

‘สงัขารมคีวามเสือ่มไปเป็นธรรมดา’ รูช้ดัสงัขารทีม่คีวามเกดิขึน้และความเสือ่มไป 

เป็นธรรมดาวา่ ‘สงัขารมคีวามเกดิขึน้และความเสือ่มไปเป็นธรรมดา’ 

  รูช้ดัวญิญาณทีม่คีวามเกดิขึน้เป็นธรรมดาตามความเป็นจรงิวา่ ‘วญิญาณม ี

ความเกดิขึน้เป็นธรรมดา’ รูช้ดัวญิญาณทีม่คีวามเสือ่มไปเป็นธรรมดาตามความ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๒๒๒ } 



๒๒๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑.ขันธสงัยตุ] 

จฬูปัณณาสก ์๓. อวชิชาวรรค ๒. ทตุยิสมทุยธัมมสตูร 

เป็นจรงิวา่ ‘วญิญาณมคีวามเสือ่มไปเป็นธรรมดา’ รูช้ดัวญิญาณทีม่คีวามเกดิขึน้ 

และความเสือ่มไปเป็นธรรมดาตามความเป็นจรงิวา่ ‘วญิญาณมคีวามเกดิขึน้และ 

ความเสือ่มไปเป็นธรรมดา’ 

  ภกิษุ นีเ้ราเรยีกวา่ วชิชา และดว้ยเหตเุพยีงเทา่นี ้บคุคลจงึเป็นผูม้วีชิชา” 

สมทุยธมัมสตูรที ่๑ จบ 

 

๒. ทตุยิสมทุยธมัมสตูร 

วา่ดว้ยสิง่ทีม่คีวามเกดิข ึน้เป็นธรรมดา สตูรที ่๒ 

  [๑๒๗] สมัยหนึง่ ทา่นพระสารบีตุรและทา่นพระมหาโกฏฐติะอยู ่ณ ป่า 

อสิปิตนมฤคทายวนั เขตกรงุพาราณส ีครัง้นัน้ ทา่นพระมหาโกฏฐติะออกจากที ่

หลกีเรน้ในเวลาเย็น ฯลฯ น่ัง ณ ทีส่มควร ไดถ้ามทา่นพระสารบีตุรดังนีว้า่ 

“ทา่นสารบีตุร ทีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสวา่ ‘อวชิชา อวชิชา’ อวชิชาเป็นอยา่งไร 

และดว้ยเหตเุพยีงเทา่ไรหนอ บคุคลจงึเป็นผูต้กอยูใ่นอวชิชา” 

  ทา่นพระสารบีตุรตอบวา่ “ทา่นผูม้อีาย ุปถุชุนในโลกนีผู้ไ้มไ่ดส้ดับ ไมรู่ช้ดั 

รปูทีม่คีวามเกดิขึน้เป็นธรรมดาตามความเป็นจรงิวา่ ‘รปูมคีวามเกดิขึน้เป็นธรรมดา’ 

ไมรู่ช้ดัรปูทีม่คีวามเสือ่มไปเป็นธรรมดาตามความเป็นจรงิ ฯลฯ ไมรู่ช้ดัรปูทีม่ ี

ความเกดิขึน้และความเสือ่มไปเป็นธรรมดาตามความเป็นจรงิวา่ ‘รปูมคีวามเกดิขึน้ 

และความเสือ่มไปเป็นธรรมดา’ 

  ไมรู่ช้ดัเวทนาทีม่คีวามเกดิขึน้เป็นธรรมดา ฯลฯ เวทนาทีม่คีวามเสือ่มไป 

เป็นธรรมดา ฯลฯ ไมรู่ช้ดั ... ตามความเป็นจรงิวา่ ‘เวทนามคีวามเกดิขึน้และ 

ความเสือ่มไปเป็นธรรมดา’ 

  ไมรู่ช้ดัสญัญาทีม่คีวามเกดิขึน้เป็นธรรมดา ฯลฯ 

  ไมรู่ช้ดัสงัขารทีม่คีวามเกดิขึน้เป็นธรรมดา ฯลฯ ไมรู่ช้ดัสงัขารทีม่คีวาม 

เสือ่มไปเป็นธรรมดา ฯลฯ ไมรู่ช้ดัสงัขารทีม่คีวามเกดิขึน้และความเสือ่มไปเป็น 

ธรรมดาตามความเป็นจรงิวา่ ‘สงัขารทัง้หลายมคีวามเกดิขึน้และความเสือ่มไปเป็น 

ธรรมดา’ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๒๒๓ } 



๒๒๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑.ขันธสงัยตุ] 

จฬูปัณณาสก ์๓. อวชิชาวรรค ๓. ตตยิสมทุยธัมมสตูร 

  ไมรู่ช้ดัวญิญาณทีม่คีวามเกดิขึน้เป็นธรรมดา ฯลฯ ไมรู่ช้ดัวญิญาณทีม่คีวาม 

เสือ่มไปเป็นธรรมดา ฯลฯ ไมรู่ช้ดัวญิญาณทีม่คีวามเกดิขึน้และความเสือ่มไปเป็น 

ธรรมดาตามความเป็นจรงิวา่ ‘วญิญาณมคีวามเกดิขึน้และความเสือ่มไปเป็นธรรมดา’ 

  ทา่นผูม้อีาย ุนีพ้ระผูม้พีระภาคตรัสวา่ อวชิชา และดว้ยเหตเุพยีงเทา่นี ้บคุคล 

จงึเป็นผูต้กอยูใ่นอวชิชา” 

ทตุยิสมทุยธมัมสตูรที ่๒ จบ 

 

๓. ตตยิสมทุยธมัมสตูร 

วา่ดว้ยสิง่ทีม่คีวามเกดิข ึน้เป็นธรรมดา สตูรที ่๓ 

  [๑๒๘] สมัยหนึง่ ทา่นพระสารบีตุรและทา่นพระมหาโกฏฐติะ อยู ่ณ ป่า 

อสิปิตนมฤคทายวนั เขตกรงุพาราณส ีทา่นพระมหาโกฏฐติะน่ัง ณ ทีส่มควร 

ไดถ้ามทา่นพระสารบีตุรดงันีว้า่ “ทา่นสารบีตุร ทีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสวา่ ‘วชิชา 

วชิชา’ วชิชาเป็นอยา่งไร และดว้ยเหตเุพยีงเทา่ไรหนอ บคุคลจงึเป็นผูม้วีชิชา” 

  ทา่นพระสารบีตุรตอบวา่ “ทา่นผูม้อีาย ุพระอรยิสาวกในพระธรรมวนัิยนีผู้ไ้ด ้

สดับ รูช้ดัรปูทีม่คีวามเกดิขึน้เป็นธรรมดาตามความเป็นจรงิวา่ ‘รปูมคีวามเกดิขึน้ 

เป็นธรรมดา’ รูช้ดัรปูทีม่คีวามเสือ่มไปเป็นธรรมดา ฯลฯ รูช้ดัรปูทีม่คีวามเกดิขึน้ 

และความเสือ่มไปเป็นธรรมดาตามความเป็นจรงิวา่ ‘รปูมคีวามเกดิขึน้และความ 

เสือ่มไปเป็นธรรมดา’ 

  รูช้ดัเวทนาทีม่คีวามเกดิขึน้เป็นธรรมดา ฯลฯ เวทนาทีม่คีวามเกดิขึน้และ 

ความเสือ่มไปเป็นธรรมดา ฯลฯ 

  รูช้ดัสญัญาทีม่คีวามเกดิขึน้เป็นธรรมดา ฯลฯ 

  รูช้ดัสงัขารทีม่คีวามเกดิขึน้เป็นธรรมดา ฯลฯ สงัขารทีม่คีวามเสือ่มไปเป็น 

ธรรมดา ฯลฯ รูช้ดัสงัขารทีม่คีวามเกดิขึน้และความเสือ่มไปเป็นธรรมดาตาม 

ความเป็นจรงิวา่ ‘สงัขารทัง้หลายมคีวามเกดิขึน้และความเสือ่มไปเป็นธรรมดา’ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๒๒๔ } 



๒๒๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑.ขันธสงัยตุ] 

จฬูปัณณาสก ์๓. อวชิชาวรรค ๕. ทตุยิอัสสาทสตูร 

  รูช้ดัวญิญาณทีม่คีวามเกดิขึน้เป็นธรรมดา ฯลฯ วญิญาณทีม่คีวามเสือ่มไป 

เป็นธรรมดา ฯลฯ รูช้ดัวญิญาณทีม่คีวามเกดิขึน้และความเสือ่มไปเป็นธรรมดา 

ตามความเป็นจรงิวา่ ‘วญิญาณมคีวามเกดิขึน้และความเสือ่มไปเป็นธรรมดา’ 

  ทา่นผูม้อีาย ุนีพ้ระผูม้พีระภาคตรัสวา่ วชิชา และดว้ยเหตเุพยีงเทา่นี ้บคุคล 

จงึเป็นผูม้วีชิชา” 

ตตยิสมทุยธมัมสตูรที ่๓ จบ 

 

๔. อสัสาทสตูร 

วา่ดว้ยคณุของขนัธ ์

  [๑๒๙] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุพาราณสเีหมอืนกัน 

  ทา่นพระมหาโกฏฐติะ น่ัง ณ ทีส่มควร ไดถ้ามทา่นพระสารบีตุรดังนีว้า่ 

“ทา่นสารบีตุร ทีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสวา่ ‘อวชิชา อวชิชา’ อวชิชาเป็นอยา่งไร 

และดว้ยเหตเุพยีงเทา่ไรหนอ บคุคลจงึเป็นผูต้กอยูใ่นอวชิชา” 

  ทา่นพระสารบีตุรตอบวา่ “ทา่นผูม้อีาย ุปถุชุนในโลกนีผู้ไ้มไ่ดส้ดับ ไมรู่ช้ดัคณุ 

โทษ และเครือ่งสลดัออกจากรปูตามความเป็นจรงิ ... เวทนา ฯลฯ สญัญา ฯลฯ 

สงัขาร ฯลฯ ไมรู่ช้ดัคณุ โทษ และเครือ่งสลดัออกจากวญิญาณตามความเป็นจรงิ 

  ทา่นผูม้อีาย ุนีพ้ระผูม้พีระภาคตรัสวา่ อวชิชา และดว้ยเหตเุพยีงเทา่นี ้บคุคล 

จงึเป็นผูต้กอยูใ่นอวชิชา” 

อสัสาทสตูรที ่๔ จบ 

 

๕. ทตุยิอสัสาทสตูร 

วา่ดว้ยคณุของขนัธ ์สตูรที ่๒ 

  [๑๓๐] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุพาราณสเีหมอืนกัน 

  ทา่นพระมหาโกฏฐติะ น่ัง ณ ทีส่มควร ไดถ้ามทา่นพระสารบีตุรดังนีว้า่ 

“ทา่นสารบีตุร ทีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสวา่ ‘วชิชา วชิชา’ วชิชาเป็นอยา่งไร และ 

ดว้ยเหตเุพยีงเทา่ไรหนอ บคุคลจงึเป็นผูม้วีชิชา” 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๒๒๕ } 



๒๒๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑.ขันธสงัยตุ] 

จฬูปัณณาสก ์๓. อวชิชาวรรค ๖. สมทุยสตูร 

  ทา่นพระสารบีตุรตอบวา่ “ทา่นผูม้อีาย ุพระอรยิสาวกในพระธรรมวนัิยนี้ 

ผูไ้ดส้ดับ รูช้ดัคณุ โทษ และเครือ่งสลัดออกจากรปูตามความเป็นจรงิ ... เวทนา 

ฯลฯ สญัญา ... สงัขาร ... รูช้ดัคณุ โทษ และเครือ่งสลัดออกจากวญิญาณ 

ตามความเป็นจรงิ 

  ทา่นผูม้อีาย ุนีพ้ระผูม้พีระภาคตรัสวา่ วชิชา และดว้ยเหตเุพยีงเทา่นี ้บคุคล 

จงึเป็นผูม้วีชิชา” 

ทตุยิอสัสาทสตูรที ่๕ จบ 

 

๖. สมทุยสตูร 

วา่ดว้ยความเกดิแหง่ขนัธ ์

  [๑๓๑] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุพาราณสเีหมอืนกัน 

  ทา่นพระมหาโกฏฐติะ น่ัง ณ ทีส่มควร ไดถ้ามทา่นพระสารบีตุรดังนีว้า่ 

“ทา่นสารบีตุร ทีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสวา่ ‘อวชิชา อวชิชา’ อวชิชาเป็นอยา่งไร 

และดว้ยเหตเุพยีงเทา่ไรหนอ บคุคลจงึเป็นผูต้กอยูใ่นอวชิชา” 

  ทา่นพระสารบีตุรตอบวา่ “ทา่นผูม้อีาย ุปถุชุนในโลกนีผู้ไ้มไ่ดส้ดับ ไมรู่ช้ดั 

ความเกดิ ความดับ คณุ โทษ และเครือ่งสลดัออกจากรปูตามความเป็นจรงิ ... 

เวทนา ฯลฯ สญัญา ... สังขาร ... ไมรู่ช้ดัความเกดิ ความดับ คณุ โทษ 

และเครือ่งสลัดออกจากวญิญาณตามความเป็นจรงิ 

  ทา่นผูม้อีาย ุนีพ้ระผูม้พีระภาคตรัสวา่ อวชิชา และดว้ยเหตเุพยีงเทา่นี ้บคุคล 

จงึเป็นผูต้กอยูใ่นอวชิชา” 

สมทุยสตูรที ่๖ จบ 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๒๒๖ } 



๒๒๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑.ขันธสงัยตุ] 

จฬูปัณณาสก ์๓. อวชิชาวรรค ๘. โกฏฐติสตูร 

 

๗. ทตุยิสมทุยสูตร 

วา่ดว้ยความเกดิแหง่ขนัธ ์สตูรที ่๒ 

  [๑๓๒] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุพาราณสเีหมอืนกัน 

  ทา่นพระมหาโกฏฐติะ น่ัง ณ ทีส่มควร ไดถ้ามทา่นพระสารบีตุรดังนีว้า่ 

“ทา่นสารบีตุร ทีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสวา่ ‘วชิชา วชิชา’ วชิชาเป็นอยา่งไร และ 

ดว้ยเหตเุพยีงเทา่ไรหนอ บคุคลจงึเป็นผูม้วีชิชา” 

  ทา่นพระสารบีตุรตอบวา่ “ทา่นผูม้อีาย ุพระอรยิสาวกในพระธรรมวนัิยนี ้

ผูไ้ดส้ดับ รูช้ดัความเกดิ ความดับ คณุ โทษ และเครือ่งสลดัออกจากรปูตาม 

ความเป็นจรงิ ... เวทนา ฯลฯ สญัญา ... สงัขาร ... รูช้ดัความเกดิ ความดับ 

คณุ โทษ และเครือ่งสลัดออกจากวญิญาณตามความเป็นจรงิ 

  ทา่นผูม้อีาย ุนีพ้ระผูม้พีระภาคตรัสวา่ วชิชา และดว้ยเหตเุพยีงเทา่นี ้บคุคล 

จงึเป็นผูม้วีชิชา” 

ทตุยิสมทุยสตูรที ่๗ จบ 

 

๘. โกฏฐติสตูร 

วา่ดว้ยพระโกฏฐติะ 

  [๑๓๓] สมัยหนึง่ ทา่นพระสารบีตุรและทา่นพระมหาโกฏฐติะอยู ่ณ ป่า 

อสิปิตนมฤคทายวนั เขตกรงุพาราณส ีครัง้นัน้ ทา่นพระสารบีตุรออกจากผลสมาบัต ิ

ในเวลาเย็น ฯลฯ น่ัง ณ ทีส่มควร ไดถ้ามทา่นพระมหาโกฏฐติะดังนีว้า่ 

“ทา่นโกฏฐติะ ทีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสวา่ ‘อวชิชา อวชิชา’ อวชิชาเป็นอยา่งไร 

และดว้ยเหตเุพยีงเทา่ไรหนอ บคุคลจงึเป็นผูต้กอยูใ่นอวชิชา” 

  ทา่นพระมหาโกฏฐติะตอบวา่ “ทา่นผูม้อีาย ุปถุชุนในโลกนีผู้ไ้มไ่ดส้ดับ ไมรู่ช้ดั 

คณุ โทษ และเครือ่งสลัดออกจากรปูตามความเป็นจรงิ ... เวทนา ฯลฯ สญัญา 

... สงัขาร ... ไมรู่ช้ดัคณุ โทษ และเครือ่งสลดัออกจากวญิญาณตามความเป็นจรงิ 

  ทา่นผูม้อีาย ุนีพ้ระผูม้พีระภาคตรัสวา่ อวชิชา และดว้ยเหตเุพยีงเทา่นี้ 

บคุคลจงึเป็นผูต้กอยูใ่นอวชิชา” 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๒๒๗ } 



๒๒๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑.ขันธสงัยตุ] 

จฬูปัณณาสก ์๓. อวชิชาวรรค ๙. ทตุยิโกฏฐติสตูร 

  เมือ่ทา่นพระมหาโกฏฐติะตอบอยา่งนีแ้ลว้ ทา่นพระสารบีตุรจงึไดถ้ามวา่ 

“ทา่นโกฏฐติะ ทีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสวา่ ‘วชิชา วชิชา’ วชิชาเป็นอยา่งไร และ 

ดว้ยเหตเุพยีงเทา่ไร บคุคลจงึเป็นผูม้วีชิชา” 

  ทา่นพระมหาโกฏฐติะตอบวา่ “ทา่นผูม้อีาย ุพระอรยิสาวกในพระธรรมวนัิยนี้ 

ผูไ้ดส้ดับ รูช้ดัคณุ โทษ และเครือ่งสลัดออกจากรปูตามความเป็นจรงิ ... เวทนา 

ฯลฯ สญัญา ... สงัขาร ... รูช้ดัคณุ โทษ และเครือ่งสลัดออกจากวญิญาณ 

ตามความเป็นจรงิ 

  ทา่นผูม้อีาย ุนีพ้ระผูม้พีระภาคตรัสวา่ วชิชา และดว้ยเหตเุพยีงเทา่นี ้บคุคล 

จงึเป็นผูม้วีชิชา” 

โกฏฐติสตูรที ่๘ จบ 

 

๙. ทตุยิโกฏฐติสูตร 

วา่ดว้ยพระโกฏฐติะ สตูรที ่๒ 

  [๑๓๔] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุพาราณสเีหมอืนกัน 

  ทา่นพระสารบีตุรน่ัง ณ ทีส่มควร ไดถ้ามทา่นพระมหาโกฏฐติะดังนีว้า่ 

“ทา่นโกฏฐติะ ทีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสวา่ ‘อวชิชา อวชิชา’ อวชิชาเป็นอยา่งไร 

และดว้ยเหตเุพยีงเทา่ไรหนอ บคุคลจงึเป็นผูต้กอยูใ่นอวชิชา” 

  ทา่นพระมหาโกฏฐติะตอบวา่ “ทา่นผูม้อีาย ุปถุชุนในโลกนีผู้ไ้มไ่ดส้ดับ ไมรู่ช้ดั 

ความเกดิ ความดับ คณุ โทษ และเครือ่งสลดัออกจากรปูตามความเป็นจรงิ ... 

เวทนา ฯลฯ สญัญา ... สังขาร ... ไมรู่ช้ดัความเกดิ ความดับ คณุ โทษ 

และเครือ่งสลัดออกจากวญิญาณตามความเป็นจรงิ 

  ทา่นผูม้อีาย ุนีพ้ระผูม้พีระภาคตรัสวา่ อวชิชา และดว้ยเหตเุพยีงเทา่นี้ 

บคุคลจงึเป็นผูต้กอยูใ่นอวชิชา” 

  เมือ่ทา่นพระมหาโกฏฐติะตอบอยา่งนีแ้ลว้ ทา่นพระสารบีตุรจงึไดถ้ามวา่ 

“ทา่นโกฏฐติะ ทีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสวา่ ‘วชิชา วชิชา’ วชิชาเป็นอยา่งไร และ 

ดว้ยเหตเุพยีงเทา่ไร บคุคลจงึเป็นผูม้วีชิชา” 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๒๒๘ } 



๒๒๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑.ขันธสงัยตุ] 

จฬูปัณณาสก ์๓. อวชิชาวรรค ๑๐. ตตยิโกฏฐติสตูร 

  ทา่นพระมหาโกฏฐติะตอบวา่ “ทา่นผูม้อีาย ุพระอรยิสาวกในพระธรรมวนัิย 

นีผู้ไ้ดส้ดับ รูช้ดัความเกดิ ความดับ คณุ โทษ และเครือ่งสลดัออกจากรปูตาม 

ความเป็นจรงิ ... เวทนา ฯลฯ สญัญา ... สงัขาร ... รูช้ดัความเกดิ ความดับ 

คณุ โทษ และเครือ่งสลัดออกจากวญิญาณตามความเป็นจรงิ 

  ทา่นผูม้อีาย ุนีพ้ระผูม้พีระภาคตรัสวา่ วชิชา และดว้ยเหตเุพยีงเทา่นี ้บุคคล 

จงึเป็นผูม้วีชิชา” 

ทตุยิโกฏฐติสตูรที ่๙ จบ 

 

๑๐. ตตยิโกฏฐติสตูร 

วา่ดว้ยพระโกฏฐติะ สตูรที ่๓ 

  [๑๓๕] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุพาราณสเีหมอืนกัน 

  ทา่นพระสารบีตุรน่ัง ณ ทีส่มควร ไดถ้ามทา่นพระมหาโกฏฐติะดังนีว้า่ 

“ทา่นโกฏฐติะ ทีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสวา่ ‘อวชิชา อวชิชา’ อวชิชาเป็นอยา่งไร 

และดว้ยเหตเุพยีงเทา่ไรหนอ บคุคลจงึเป็นผูต้กอยูใ่นอวชิชา” 

  ทา่นพระมหาโกฏฐติะตอบวา่ “ทา่นผูม้อีาย ุปถุชุนในโลกนีผู้ไ้มไ่ดส้ดับ ไมรู่ช้ดั 

รปู ไมรู่ช้ดัความเกดิแหง่รปู ไมรู่ช้ดัความดับแหง่รปู ไมรู่ช้ดัปฏปิทาทีใ่หถ้งึความ 

ดับแหง่รปู ไมรู่ช้ดัเวทนา ฯลฯ สญัญา ... สงัขาร ... ไมรู่ช้ดัวญิญาณ ไมรู่ช้ดั 

ความเกดิแหง่วญิญาณ ไมรู่ช้ดัความดับแหง่วญิญาณ ไมรู่ช้ดัปฏปิทาทีใ่หถ้งึความ 

ดับแหง่วญิญาณ 

  ทา่นผูม้อีาย ุนีพ้ระผูม้พีระภาคตรัสวา่ อวชิชา และดว้ยเหตเุพยีงเทา่นี้ 

บคุคลจงึเป็นผูต้กอยูใ่นอวชิชา” 

  เมือ่ทา่นพระมหาโกฏฐติะตอบอยา่งนีแ้ลว้ ทา่นพระสารบีตุรจงึไดถ้ามวา่ 

“ทา่นโกฏฐติะ ทีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสวา่ ‘วชิชา วชิชา’ วชิชาเป็นอยา่งไร และ 

ดว้ยเหตเุพยีงเทา่ไร บคุคลจงึเป็นผูม้วีชิชา” 

  ทา่นพระมหาโกฏฐติะตอบวา่ “ทา่นผูม้อีาย ุพระอรยิสาวกในพระธรรมวนัิยนี้ 

ผูไ้ดส้ดับ ยอ่มรูช้ดัรปู รูช้ดัความเกดิแหง่รปู รูช้ดัความดับแหง่รปู รูช้ดัปฏปิทาที ่

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๒๒๙ } 



๒๓๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑.ขันธสงัยตุ] 

จฬูปัณณาสก ์๓. อวชิชาวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

ใหถ้งึความดับแหง่รปู ... เวทนา ... สญัญา ... สงัขาร ... รูช้ดัวญิญาณ รูช้ดั 

ความเกดิแหง่วญิญาณ รูช้ดัความดับแหง่วญิญาณ รูช้ดัปฏปิทาทีใ่หถ้งึความดับ 

แหง่วญิญาณ 

  ทา่นผูม้อีาย ุนีพ้ระผูม้พีระภาคตรัสวา่ วชิชา และดว้ยเหตเุพยีงเทา่นี ้บคุคล 

จงึเป็นผูม้วีชิชา” 

ตตยิโกฏฐติสตูรที ่๑๐ จบ 

อวชิชาวรรคที ่๓ จบ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

    ๑. สมทุยธัมมสตูร   ๒. ทตุยิสมทุยธัมมสตูร 

    ๓. ตตยิสมทุยธมัมสตูร  ๔. อัสสาทสตูร 

    ๕. ทตุยิอัสสาทสตูร   ๖. สมทุยสตูร 

    ๗. ทตุยิสมทุยสตูร   ๘. โกฏฐติสตูร 

    ๙. ทตุยิโกฏฐติสตูร   ๑๐. ตตยิโกฏฐติสตูร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๒๓๐ } 



๒๓๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑.ขันธสงัยตุ] 

จฬูปัณณาสก ์๔. กกุกฬุวรรค ๒. อนจิจสตูร 

 

๔. กกุกฬุวรรค 

หมวดวา่ดว้ยสิง่ทีเ่ป็นของรอ้น 

๑. กกุกฬุสตูร 

วา่ดว้ยสิง่ทีเ่ป็นของรอ้น 

  [๑๓๖] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย รปูเป็นของรอ้น เวทนาเป็นของรอ้น 

สญัญาเป็นของรอ้น สงัขารเป็นของรอ้น วญิญาณเป็นของรอ้น 

  ภกิษุทัง้หลาย อรยิสาวกผูไ้ดส้ดับเห็นอยูอ่ยา่งนี ้ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นรปู 

ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นเวทนา ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นสญัญา ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นสังขาร 

ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นวญิญาณ เมือ่เบือ่หน่ายยอ่มคลายก าหนัด เพราะคลายก าหนัด 

จติยอ่มหลดุพน้ เมือ่จติหลดุพน้แลว้ ก็รูว้า่ ‘หลดุพน้แลว้’ รูช้ดัวา่ ‘ชาตสิ ิน้แลว้ 

อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้ ท ากจิทีค่วรท าเสร็จแลว้ ไมม่กีจิอืน่เพือ่ความเป็นอยา่งนี้ 

อกีตอ่ไป” 

กกุกฬุสตูรที ่๑ จบ 

 

๒. อนจิจสตูร 

วา่ดว้ยสิง่ทีไ่มเ่ทีย่ง 

  [๑๓๗] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย สิง่ใดไมเ่ทีย่ง เธอทัง้หลายพงึละ 

ฉันทะในสิง่นัน้ 

  ก็อะไรเลา่ไมเ่ทีย่ง 

  คอื รปูไมเ่ทีย่ง เธอทัง้หลายพงึละฉันทะในรปูนัน้ 

  เวทนาไมเ่ทีย่ง ฯลฯ 

  สญัญา ... 

  สงัขาร ... 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๒๓๑ } 



๒๓๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑.ขันธสงัยตุ] 

จฬูปัณณาสก ์๔. กกุกฬุวรรค ๔. ตตยิอนจิจสตูร 

  วญิญาณไมเ่ทีย่ง เธอทัง้หลายพงึละฉันทะในวญิญาณนัน้ 

  ภกิษุทัง้หลาย สิง่ใดไมเ่ทีย่ง เธอทัง้หลายพงึละฉันทะในสิง่นัน้” 

อนจิจสตูรที ่๒ จบ 

 

๓. ทตุยิอนจิจสตูร 

วา่ดว้ยสิง่ทีไ่มเ่ทีย่ง สตูรที ่๒ 

  [๑๓๘] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย สิง่ใดไมเ่ทีย่ง เธอทัง้หลายพงึละ 

ราคะในสิง่นัน้ 

  ก็อะไรเลา่ไมเ่ทีย่ง 

  คอื รปูไมเ่ทีย่ง เธอทัง้หลายพงึละราคะในรปูนัน้ 

  เวทนาไมเ่ทีย่ง ฯลฯ 

  สญัญา ... 

  สงัขาร ... 

  วญิญาณไมเ่ทีย่ง เธอทัง้หลายพงึละราคะในวญิญาณนัน้ 

  ภกิษุทัง้หลาย สิง่ใดไมเ่ทีย่ง เธอทัง้หลายพงึละราคะในสิง่นัน้” 

ทตุยิอนจิจสตูรที ่๓ จบ 

 

๔. ตตยิอนจิจสูตร 

วา่ดว้ยสิง่ทีไ่มเ่ทีย่ง สตูรที ่๓ 

  [๑๓๙] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย สิง่ใดไมเ่ทีย่ง เธอทัง้หลายพงึละ 

ฉันทราคะในสิง่นัน้ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๒๓๒ } 



๒๓๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑.ขันธสงัยตุ] 

จฬูปัณณาสก ์๔. กกุกฬุวรรค ๖. ทตุยิทกุขสตูร 

  ก็อะไรเลา่ไมเ่ทีย่ง 

  คอื รปูไมเ่ทีย่ง เธอทัง้หลายพงึละฉันทราคะในรปูนัน้ 

  เวทนาไมเ่ทีย่ง ฯลฯ 

  สญัญา ... 

  สงัขาร ... 

  วญิญาณไมเ่ทีย่ง เธอทัง้หลายพงึละฉันทราคะในวญิญาณนัน้ 

  ภกิษุทัง้หลาย สิง่ใดไมเ่ทีย่ง เธอทัง้หลายพงึละฉันทราคะในสิง่นัน้” 

ตตยิอนจิจสตูรที ่๔ จบ 

 

๕. ทกุขสตูร 

วา่ดว้ยสิง่ทีเ่ป็นทกุข ์

  [๑๔๐] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย สิง่ใดเป็นทกุข ์เธอทัง้หลายพงึละ 

ฉันทะในสิง่นัน้ ฯลฯ 

  ภกิษุทัง้หลาย สิง่ใดเป็นทกุข ์เธอทัง้หลายพงึละฉันทะในสิง่นัน้” 

ทกุขสตูรที ่๕ จบ 

 

๖. ทตุยิทกุขสตูร 

วา่ดว้ยสิง่ทีเ่ป็นทกุข ์สตูรที ่๒ 

  [๑๔๑] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย สิง่ใดเป็นทกุข ์เธอทัง้หลายพงึละ 

ราคะในสิง่นัน้ ฯลฯ 

  ภกิษุทัง้หลาย สิง่ใดเป็นทกุข ์เธอทัง้หลายพงึละราคะในสิง่นัน้” 

ทตุยิทกุขสตูรที ่๖ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๒๓๓ } 



๒๓๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑.ขันธสงัยตุ] 

จฬูปัณณาสก ์๔. กกุกฬุวรรค ๘. อนัตตสตูร 

 

๗. ตตยิทกุขสตูร 

วา่ดว้ยสิง่ทีเ่ป็นทกุข ์สตูรที ่๓ 

  [๑๔๒] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย สิง่ใดเป็นทกุข ์เธอทัง้หลายพงึละ 

ฉันทราคะในสิง่นัน้ ฯลฯ 

  ภกิษุทัง้หลาย สิง่ใดเป็นทกุข ์เธอทัง้หลายพงึละฉันทราคะในสิง่นัน้” 

ตตยิทกุขสตูรที ่๗ จบ 

 

๘. อนตัตสูตร 

วา่ดว้ยสิง่ทีเ่ป็นอนตัตา 

  [๑๔๓] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวัตถ ี

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย สิง่ใดเป็นอนัตตา เธอทัง้หลายพงึละ 

ฉันทะในสิง่นัน้ 

  ก็อะไรเลา่เป็นอนตัตา 

  คอื รปูเป็นอนัตตา เธอทัง้หลายพงึละฉันทะในรปูนัน้ 

  เวทนาเป็นอนัตตา ฯลฯ 

  สญัญา ... 

  สงัขาร ... 

  วญิญาณเป็นอนัตตา เธอทัง้หลายพงึละฉันทะในวญิญาณนัน้ 

  ภกิษุทัง้หลาย สิง่ใดเป็นอนัตตา เธอทัง้หลายพงึละฉันทะในสิง่นัน้” 

อนตัตสตูรที ่๘ จบ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๒๓๔ } 



๒๓๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑.ขันธสงัยตุ] 

จฬูปัณณาสก ์๔. กกุกฬุวรรค ๑๐. ตตยิอนัตตสตูร 

 

๙. ทตุยิอนตัตสตูร 

วา่ดว้ยสิง่ทีเ่ป็นอนตัตา สตูรที ่๒ 

  [๑๔๔] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย สิง่ใดเป็นอนัตตา เธอทัง้หลายพงึละ 

ราคะในสิง่นัน้ 

  ก็อะไรเลา่เป็นอนตัตา 

  คอื รปูเป็นอนัตตา เธอทัง้หลายพงึละราคะในรปูนัน้ 

  เวทนาเป็นอนัตตา ฯลฯ 

  สญัญา ... 

  สงัขาร ... 

  วญิญาณเป็นอนัตตา เธอทัง้หลายพงึละราคะในวญิญาณนัน้ 

  ภกิษุทัง้หลาย สิง่ใดเป็นอนัตตา เธอทัง้หลายพงึละราคะในสิง่นัน้” 

ทตุยิอนตัตสตูรที ่๙ จบ 

 

๑๐. ตตยิอนตัตสูตร 

วา่ดว้ยสิง่ทีเ่ป็นอนตัตา สตูรที ่๓ 

  [๑๔๕] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย สิง่ใดเป็นอนัตตา เธอทัง้หลายพงึละ 

ฉันทราคะในสิง่นัน้ 

  ก็อะไรเลา่เป็นอนตัตา 

  คอื รปูเป็นอนัตตา เธอทัง้หลายพงึละฉันทราคะในรปูนัน้ 

  เวทนาเป็นอนัตตา ฯลฯ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๒๓๕ } 



๒๓๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑.ขันธสงัยตุ] 

จฬูปัณณาสก ์๔. กกุกฬุวรรค ๑๒. อนจิจานุปัสสสีตูร 

  สญัญา ... 

  สงัขาร ... 

  วญิญาณเป็นอนัตตา เธอทัง้หลายพงึละฉันทราคะในวญิญาณนัน้ 

  ภกิษุทัง้หลาย สิง่ใดเป็นอนัตตา เธอทัง้หลายพงึละฉันทราคะในสิง่นัน้’ 

ตตยิอนตัตสตูรที ่๑๐ จบ 

 

๑๑. นพิพทิาพหลุสตูร 

วา่ดว้ยผูม้ากดว้ยความเบือ่หนา่ย 

  [๑๔๖] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย กลุบตุรผูบ้วชดว้ยศรัทธา มธีรรม 

อันเหมาะสม คอื พงึเป็นผูม้ากดว้ยความเบือ่หน่ายในรปูอยู ่... ในเวทนา ... 

ในสญัญา ... ในสงัขาร พงึเป็นผูม้ากดว้ยความเบือ่หน่ายในวญิญาณอยู ่

  ผูใ้ดมากดว้ยความเบือ่หน่ายในรปูอยู ่... ในเวทนา ... ในสญัญา ... ในสงัขาร 

มากดว้ยความเบือ่หน่ายในวญิญาณอยู ่ก็จะก าหนดรูร้ปู ... เวทนา ... สญัญา ... 

สงัขาร ก าหนดรูว้ญิญาณ ผูนั้น้เมือ่ก าหนดรูร้ปู ก าหนดรูเ้วทนา ก าหนดรูส้ญัญา 

ก าหนดรูส้งัขาร ก าหนดรูว้ญิญาณ ยอ่มพน้จากรปู ยอ่มพน้จากเวทนา ยอ่มพน้ 

จากสญัญา ยอ่มพน้จากสงัขาร ยอ่มพน้จากวญิญาณ เรากลา่ววา่ ‘ยอ่มพน้จากชาต ิ

ชรา มรณะ โสกะ ปรเิทวะ ทกุข ์โทมนัส และอปุายาส และยอ่มพน้จากทกุข’์ 

นพิพทิาพหลุสตูรที ่๑๑ จบ 

 

๑๒. อนจิจานปุสัสสีตูร 

วา่ดว้ยผูพ้จิารณาเห็นความไมเ่ทีย่ง 

  [๑๔๗] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย กลุบตุรผูบ้วชดว้ยศรัทธา มธีรรม 

อันเหมาะสม คอื พงึเป็นผูพ้จิารณาเห็นความไมเ่ทีย่งในรปูอยู ่ฯลฯ ในเวทนา ... 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๒๓๖ } 



๒๓๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑.ขันธสงัยตุ] 

จฬูปัณณาสก ์๔. กกุกฬุวรรค ๑๔. อนัตตานุปัสสสีตูร 

ในสญัญา ... ในสงัขาร พงึเป็นผูพ้จิารณาเห็นความไมเ่ทีย่งในวญิญาณอยู ่ฯลฯ 

เรากลา่ววา่ ‘ ... และยอ่มพน้จากทกุข’์ 

อนจิจานปุสัสสีตูรที ่๑๒ จบ 

 

๑๓. ทกุขานปุสัสสีตูร 

วา่ดว้ยผูพ้จิารณาเห็นทกุข ์

  [๑๔๘] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย กลุบตุรผูบ้วชดว้ยศรัทธา มธีรรม 

อันเหมาะสม คอื พงึเป็นผูพ้จิารณาเห็นทกุขใ์นรปูอยู ่ฯลฯ ในเวทนา ... ในสัญญา 

... ในสงัขาร พงึเป็นผูพ้จิารณาเห็นทกุขใ์นวญิญาณอยู ่ฯลฯ เรากลา่ววา่ ‘ ... 

และยอ่มพน้จากทกุข’์ 

ทกุขานปุสัสสีตูรที ่๑๓ จบ 

 

๑๔. อนตัตานปุสัสสีตูร 

วา่ดว้ยผูพ้จิารณาเห็นอนตัตา 

  [๑๔๙] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย กลุบตุรผูบ้วชดว้ยศรัทธา มธีรรม 

อันเหมาะสม คอื พงึเป็นผูพ้จิารณาเห็นอนัตตาในรปูอยู ่ฯลฯ ในเวทนา ... 

ในสญัญา ... ในสงัขาร พงึเป็นผูพ้จิารณาเห็นอนัตตาในวญิญาณอยู ่

  ผูใ้ดพจิารณาเห็นอนัตตาในรปู ฯลฯ ในเวทนา ... ในสญัญา ... ในสงัขาร 

พจิารณาเห็นอนัตตาในวญิญาณอยู ่ก็จะก าหนดรูร้ปู ฯลฯ เวทนา ... สญัญา ... 

สงัขาร ก าหนดรูว้ญิญาณ ผูนั้น้เมือ่ก าหนดรูร้ปู ก าหนดรูเ้วทนา ก าหนดรูส้ญัญา 

ก าหนดรูส้งัขาร ก าหนดรูว้ญิญาณ ยอ่มพน้จากรปู ยอ่มพน้จากเวทนา ยอ่มพน้ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๒๓๗ } 



๒๓๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑.ขันธสงัยตุ] 

จฬูปัณณาสก ์๔. กกุกฬุวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

จากสญัญา ยอ่มพน้จากสงัขาร ยอ่มพน้จากวญิญาณ เรากลา่ววา่ ‘ยอ่มพน้ 

จากชาต ิชรา มรณะ โสกะ ปรเิทวะ ทกุข ์โทมนัส และอปุายาส และยอ่มพน้ 

จากทกุข’์ 

อนตัตานปุสัสสีตูรที ่๑๔ จบ 

กกุกฬุวรรคที ่๔ จบ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

     ๑. กกุกฬุสตูร    ๒. อนจิจสตูร 

     ๓. ทตุยิอนจิจสตูร   ๔. ตตยิอนจิจสตูร 

     ๕. ทกุขสตูร    ๖. ทตุยิทกุขสตูร 

     ๗. ตตยิทกุขสตูร   ๘. อนัตตสตูร 

     ๙. ทตุยิอนัตตสตูร   ๑๐. ตตยิอนัตตสตูร 

     ๑๑. นพิพทิาพหลุสตูร  ๑๒. อนจิจานุปัสสสีตูร 

     ๑๓. ทกุขานุปัสสสีตูร   ๑๔. อนัตตานุปัสสสีตูร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๒๓๘ } 



๒๓๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑.ขันธสงัยตุ] 

จฬูปัณณาสก ์๕. ทฏิฐวิรรค ๑. อัชฌัตตสตูร 

 

๕. ทฏิฐวิรรค 

หมวดวา่ดว้ยทฏิฐ ิ

๑. อชัฌตัตสูตร 

วา่ดว้ยสขุและทกุขใ์นภายใน 

  [๑๕๐] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคตรัสถามวา่ “ภกิษุทัง้หลาย เมือ่มอีะไร เพราะอาศัยอะไร 

สขุและทกุขใ์นภายในจงึเกดิขึน้” 

  ภกิษุทัง้หลายทลูตอบวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ธรรมของขา้พระองค ์

ทัง้หลาย มพีระผูม้พีระภาคเป็นหลัก ฯลฯ 

  “ภกิษุทัง้หลาย เมือ่มรีปู เพราะอาศัยรปู สขุและทกุขใ์นภายในจงึเกดิขึน้ 

  เมือ่มเีวทนา ฯลฯ 

  เมือ่มสีญัญา ... 

  เมือ่มสีงัขาร ... 

  เมือ่มวีญิญาณ เพราะอาศัยวญิญาณ สขุและทกุขใ์นภายในจงึเกดิขึน้ 

  ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายจะเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร รปูเทีย่งหรอืไม่ 

เทีย่ง” 

  “ไมเ่ทีย่ง พระพทุธเจา้ขา้’ 

  “ก็ส ิง่ใดไมเ่ทีย่ง ส ิง่นัน้เป็นทกุขห์รอืเป็นสขุ” 

  “เป็นทกุข ์พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ก็ส ิง่ใดไมเ่ทีย่ง เป็นทกุข ์มคีวามแปรผันเป็นธรรมดา เพราะไมอ่าศัยสิง่นัน้ 

สขุและทกุขใ์นภายในจะพงึเกดิขึน้หรอื” 

  “ไมใ่ชอ่ยา่งนัน้ พระพทุธเจา้ขา้” 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๒๓๙ } 



๒๔๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑.ขันธสงัยตุ] 

จฬูปัณณาสก ์๕. ทฏิฐวิรรค ๒. เอตังมมสตูร 

  “เวทนา ฯลฯ สญัญา ... สังขาร ... วญิญาณเทีย่งหรอืไมเ่ทีย่ง” 

  “ไมเ่ทีย่ง พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ก็ส ิง่ใดไมเ่ทีย่ง ส ิง่นัน้เป็นทกุขห์รอืเป็นสขุ” 

  “เป็นทกุข ์พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ก็ส ิง่ใดไมเ่ทีย่ง เป็นทกุข ์มคีวามแปรผันเป็นธรรมดา เพราะไมอ่าศัยสิง่นัน้ 

สขุและทกุขใ์นภายในจะพงึเกดิขึน้หรอื” 

  “ไมใ่ชอ่ยา่งนัน้ พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ภกิษุทัง้หลาย อรยิสาวกผูไ้ดส้ดับเห็นอยูอ่ยา่งนี้ ฯลฯ รูช้ดัวา่ ... ไมม่ ี

กจิอืน่เพือ่ความเป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป”๑ 

อชัฌตัตสตูรที ่๑ จบ 

 

๒. เอตงัมมสตูร 

วา่ดว้ยการพจิารณาเห็นวา่น ัน่ของเรา 

  [๑๕๑] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคตรัสถามวา่ “ภกิษุทัง้หลาย เมือ่มอีะไร เพราะอาศัยอะไร 

เพราะยดึมั่นอะไร บคุคลจงึพจิารณาเห็นวา่ ‘น่ันของเรา เราเป็นน่ัน น่ันเป็นอัตตา 

ของเรา” 

  ภกิษุทัง้หลายทลูตอบวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ธรรมของขา้พระองค ์

ทัง้หลาย มพีระผูม้พีระภาคเป็นหลัก ฯลฯ 

  “ภกิษุทัง้หลาย เมือ่มรีปู เพราะอาศัยรปู เพราะยดึมัน่รปู บคุคลจงึ 

พจิารณาเห็นวา่ ‘น่ันของเรา เราเป็นน่ัน น่ันเป็นอัตตาของเรา’ 

  เมือ่มเีวทนา ฯลฯ 

  เมือ่มสีญัญา ... 

  เมือ่มสีงัขาร ...

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ ส .สฬา. (แปล) ๑๘/๑๐๕/๑๑๘-๑๑๙ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๒๔๐ } 



๒๔๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑.ขันธสงัยตุ] 

จฬูปัณณาสก ์๕. ทฏิฐวิรรค ๓. โสอัตตาสตูร 

  เมือ่มวีญิญาณ เพราะอาศัยวญิญาณ เพราะยดึมั่นวญิญาณ บคุคลจงึ 

พจิารณาเห็นวา่ ‘น่ันของเรา เราเป็นน่ัน น่ันเป็นอัตตาของเรา’ 

  ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายจะเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร รปูเทีย่งหรอืไม ่

เทีย่ง” 

  “ไมเ่ทีย่ง พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ฯลฯ มคีวามแปรผันเป็นธรรมดา เพราะไมอ่าศัยสิง่นัน้ บคุคลจะพงึ 

พจิารณาเห็นวา่ ‘น่ันของเรา เราเป็นน่ัน น่ันเป็นอัตตาของเรา’ หรอื” 

  “ไมใ่ชอ่ยา่งนัน้ พระพทุธเจา้ขา้” 

  “เวทนา ฯลฯ สญัญา ... สังขาร ... วญิญาณเทีย่งหรอืไมเ่ทีย่ง” 

  “ไมเ่ทีย่ง พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ฯลฯ มคีวามแปรผันเป็นธรรมดา เพราะไมอ่าศัยสิง่นัน้ บคุคลจะพงึ 

พจิารณาเห็นวา่ ‘น่ันของเรา เราเป็นน่ัน น่ันเป็นอัตตาของเรา’ หรอื” 

  “ไมใ่ชอ่ยา่งนัน้ พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ภกิษุทัง้หลาย อรยิสาวกผูไ้ดส้ดับเห็นอยูอ่ยา่งนี ้ฯลฯ รูช้ดัวา่ ... ไมม่ ี

กจิอืน่เพือ่ความเป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป” 

เอตงัมมสตูรที ่๒ จบ 

 

๓. โสอตัตาสตูร 

วา่ดว้ยทฏิฐวิา่อตัตากบัโลกเป็นอยา่งเดยีวกนั 

  [๑๕๒] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคตรัสถามวา่ “ภกิษุทัง้หลาย เมือ่มอีะไร เพราะอาศัยอะไร 

เพราะยดึมั่นอะไร ทฏิฐอิยา่งนีจ้งึเกดิขึน้วา่ ‘อัตตากบัโลกเป็นอยา่งเดยีวกัน เรา 

นัน้ละโลกนีไ้ปแลว้ จักเป็นผูเ้ทีย่งแท ้ยั่งยนื คงทน มคีวามไมแ่ปรผันเป็นธรรมดา” 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๒๔๑ } 



๒๔๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑.ขันธสงัยตุ] 

จฬูปัณณาสก ์๕. ทฏิฐวิรรค ๓. โสอัตตาสตูร 

  ภกิษุทัง้หลายทลูตอบวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ธรรมของขา้พระองค ์

ทัง้หลาย มพีระผูม้พีระภาคเป็นหลัก ฯลฯ 

  “ภกิษุทัง้หลาย เมือ่มรีปู เพราะอาศัยรปู เพราะยดึมัน่รปู ทฏิฐอิยา่งนีจ้งึ 

เกดิขึน้วา่ ‘อัตตากับโลกเป็นอยา่งเดยีวกัน เรานัน้ละโลกนีไ้ปแลว้ จักเป็นผูเ้ทีย่งแท ้

ยั่งยนื คงทน มคีวามไมแ่ปรผันเป็นธรรมดา’ 

  เมือ่มเีวทนา ฯลฯ 

  เมือ่มสีญัญา ... 

  เมือ่มสีงัขาร ... 

  เมือ่มวีญิญาณ เพราะอาศัยวญิญาณ เพราะยดึมั่นวญิญาณ ทฏิฐอิยา่งนีจ้งึ 

เกดิขึน้วา่ ‘อัตตากับโลกเป็นอยา่งเดยีวกัน เรานัน้ละโลกนีไ้ปแลว้ จักเป็นผูเ้ทีย่งแท ้

ยั่งยนื คงทน มคีวามไมแ่ปรผันเป็นธรรมดา’ 

  ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายจะเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร รปูเทีย่งหรอืไม่ 

เทีย่ง” 

  “ไมเ่ทีย่ง พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ก็ส ิง่ใดไมเ่ทีย่ง ส ิง่นัน้เป็นทกุขห์รอืเป็นสขุ” 

  “เป็นทกุข ์พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ก็ส ิง่ใดไมเ่ทีย่ง เป็นทกุข ์มคีวามแปรผันเป็นธรรมดา เพราะไมอ่าศัยสิง่นัน้ 

ทฏิฐอิยา่งนีจ้ะพงึเกดิขึน้บา้งหรอืวา่ ‘อัตตากับโลกเป็นอยา่งเดยีวกัน เรานัน้ละโลก 

นีไ้ปแลว้ จักเป็นผูเ้ทีย่งแท ้ยั่งยนื คงทน มคีวามไมแ่ปรผันเป็นธรรมดา” 

  “ไมใ่ชอ่ยา่งนัน้ พระพทุธเจา้ขา้” 

  “เวทนา ฯลฯ สญัญา ... สังขาร ... วญิญาณเทีย่งหรอืไมเ่ทีย่ง” 

  “ไมเ่ทีย่ง พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ก็ส ิง่ใดไมเ่ทีย่ง ส ิง่นัน้เป็นทกุขห์รอืเป็นสขุ” 

  “เป็นทกุข ์พระพทุธเจา้ขา้” 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๒๔๒ } 



๒๔๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑.ขันธสงัยตุ] 

จฬูปัณณาสก ์๕. ทฏิฐวิรรค ๔. โนจเมสยิาสตูร 

  “ก็ส ิง่ใดไมเ่ทีย่ง เป็นทกุข ์มคีวามแปรผันเป็นธรรมดา เพราะไมอ่าศัยสิง่นัน้ 

ทฏิฐอิยา่งนีจ้ะพงึเกดิขึน้บา้งหรอืวา่ ‘อัตตากับโลกเป็นอยา่งเดยีวกัน เรานัน้ละโลก 

นีไ้ปแลว้ จักเป็นผูเ้ทีย่งแท ้ยั่งยนื คงทน มคีวามไมแ่ปรผันเป็นธรรมดา” 

  “ไมใ่ชอ่ยา่งนัน้ พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ภกิษุทัง้หลาย อรยิสาวกผูไ้ดส้ดับเห็นอยูอ่ยา่งนี ้ฯลฯ รูช้ดัวา่ ... ไมม่ ี

กจิอืน่เพือ่ความเป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป” 

โสอตัตาสตูรที ่๓ จบ 

 

๔. โนจเมสยิาสูตร 

วา่ดว้ยทฏิฐวิา่เราไมพ่งึม ี

  [๑๕๓] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคตรัสถามวา่ “ภกิษุทัง้หลาย เมือ่มอีะไร เพราะอาศัยอะไร 

เพราะยดึมั่นอะไร ทฏิฐอิยา่งนีจ้งึเกดิขึน้วา่ ‘ถา้เราไมพ่งึม ีแมบ้รขิารของเราก็ไม ่

พงึม ีถา้เราจักไมไ่ดม้แีลว้ แมบ้รขิารของเราก็จักไมม่”ี 

  ภกิษุทัง้หลายทลูตอบวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ธรรมของขา้พระองค ์

ทัง้หลาย มพีระผูม้พีระภาคเป็นหลัก ฯลฯ 

  “ภกิษุทัง้หลาย เมือ่มรีปู เพราะอาศัยรปู เพราะยดึมัน่รปู ทฏิฐอิยา่งนีจ้งึ 

เกดิขึน้วา่ ‘ถา้เราไมพ่งึม ีแมบ้รขิารของเราก็ไมพ่งึม ีถา้เราจักไมไ่ดม้แีลว้ 

แมบ้รขิารของเราก็จักไมม่’ี 

  เมือ่มเีวทนา ฯลฯ 

  เมือ่มสีญัญา ... 

  เมือ่มสีงัขาร ... 

  เมือ่มวีญิญาณ เพราะอาศัยวญิญาณ เพราะยดึมั่นวญิญาณ ทฏิฐอิยา่งนี้ 

จงึเกดิขึน้วา่ ‘ถา้เราไมพ่งึม ีแมบ้รขิารของเราก็ไมพ่งึม ีถา้เราจักไมไ่ดม้แีลว้ 

แมบ้รขิารของเราก็จักไมม่’ี 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๒๔๓ } 



๒๔๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑.ขันธสงัยตุ] 

จฬูปัณณาสก ์๕. ทฏิฐวิรรค ๔. โนจเมสยิาสตูร 

  ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายจะเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร รปูเทีย่งหรอืไม่ 

เทีย่ง’ 

  “ไมเ่ทีย่ง พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ก็ส ิง่ใดไมเ่ทีย่ง ส ิง่นัน้เป็นทกุขห์รอืเป็นสขุ” 

  “เป็นทกุข ์พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ก็ส ิง่ใดไมเ่ทีย่ง เป็นทกุข ์มคีวามแปรผันเป็นธรรมดา เพราะไมอ่าศัยสิง่นัน้ 

ทฏิฐอิยา่งนีจ้ะพงึเกดิขึน้บา้งหรอืวา่ ‘ถา้เราไมพ่งึม ีแมบ้รขิารของเราก็ไมพ่งึม ีถา้ 

เราจักไมไ่ดม้แีลว้ แมบ้รขิารของเราก็จักไมม่”ี 

  “ไมใ่ชอ่ยา่งนัน้ พระพทุธเจา้ขา้” 

  “เวทนา ฯลฯ สญัญา ... สังขาร ... วญิญาณเทีย่งหรอืไมเ่ทีย่ง” 

  “ไมเ่ทีย่ง พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ก็ส ิง่ใดไมเ่ทีย่ง ส ิง่นัน้เป็นทกุขห์รอืเป็นสขุ” 

  “เป็นทกุข ์พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ก็ส ิง่ใดไมเ่ทีย่ง เป็นทกุข ์มคีวามแปรผันเป็นธรรมดา เพราะไมอ่าศัยสิง่นัน้ 

ทฏิฐอิยา่งนีจ้ะพงึเกดิขึน้บา้งหรอืวา่ ‘ถา้เราไมพ่งึม ีแมบ้รขิารของเราก็ไมพ่งึม ีถา้ 

เราจักไมไ่ดม้แีลว้ แมบ้รขิารของเราก็จักไมม่”ี 

  “ไมใ่ชอ่ยา่งนัน้ พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ภกิษุทัง้หลาย อรยิสาวกผูไ้ดส้ดับเห็นอยูอ่ยา่งนี ้ฯลฯ รูช้ดัวา่ ... ไมม่ ี

กจิอืน่เพือ่ความเป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป” 

โนจเมสยิาสตูรที ่๔ จบ 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๒๔๔ } 



๒๔๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑.ขันธสงัยตุ] 

จฬูปัณณาสก ์๕. ทฏิฐวิรรค ๕. มจิฉาทฏิฐสิตูร 

 

๕. มจิฉาทฏิฐสิูตร 

วา่ดว้ยมจิฉาทฏิฐ ิ

  [๑๕๔] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคตรัสถามวา่ “ภกิษุทัง้หลาย เมือ่มอีะไร เพราะอาศัยอะไร 

เพราะยดึมั่นอะไร มจิฉาทฏิฐ(ิเห็นผดิ) จงึเกดิขึน้” 

  ภกิษุทัง้หลายทลูตอบวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ธรรมของขา้พระองค ์

ทัง้หลาย มพีระผูม้พีระภาคเป็นหลัก ฯลฯ 

  “ภกิษุทัง้หลาย เมือ่มรีปู เพราะอาศัยรปู เพราะยดึมัน่รปู มจิฉาทฏิฐจิงึเกดิขึน้ 

  เมือ่มเีวทนา ฯลฯ 

  เมือ่มสีญัญา ... 

  เมือ่มสีงัขาร ... 

  เมือ่มวีญิญาณ เพราะอาศัยวญิญาณ เพราะยดึมั่นวญิญาณ มจิฉาทฏิฐจิงึ 

เกดิขึน้ 

  ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายจะเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร รปูเทีย่งหรอืไม่ 

เทีย่ง” 

  “ไมเ่ทีย่ง พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ก็ส ิง่ใดไมเ่ทีย่ง ฯลฯ เพราะไมอ่าศัยสิง่นัน้ มจิฉาทฏิฐจิะพงึเกดิขึน้หรอื” 

  “ไมใ่ชอ่ยา่งนัน้ พระพทุธเจา้ขา้” 

  “เวทนา ฯลฯ สญัญา ... สังขาร ... วญิญาณเทีย่งหรอืไมเ่ทีย่ง” 

  “ไมเ่ทีย่ง พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ก็ส ิง่ใดไมเ่ทีย่ง ส ิง่นัน้เป็นทกุขห์รอืเป็นสขุ” 

  “เป็นทกุข ์พระพทุธเจา้ขา้” 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๒๔๕ } 



๒๔๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑.ขันธสงัยตุ] 

จฬูปัณณาสก ์๕. ทฏิฐวิรรค ๖. สกักายทฏิฐสิตูร 

  “ก็ส ิง่ใดไมเ่ทีย่ง เป็นทกุข ์มคีวามแปรผันเป็นธรรมดา เพราะไมอ่าศัยสิง่นัน้ 

มจิฉาทฏิฐจิะพงึเกดิขึน้หรอื” 

  “ไมใ่ชอ่ยา่งนัน้ พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ภกิษุทัง้หลาย อรยิสาวกผูไ้ดส้ดับเห็นอยูอ่ยา่งนี ้ฯลฯ รูช้ดัวา่ ... ไมม่ ี

กจิอืน่เพือ่ความเป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป” 

มจิฉาทฏิฐสิตูรที ่๕ จบ 

 

๖. สกักายทฏิฐสิตูร 

วา่ดว้ยสกักายทฏิฐ ิ

  [๑๕๕] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคตรัสถามวา่ “ภกิษุทัง้หลาย เมือ่มอีะไร เพราะอาศัยอะไร 

เพราะยดึมั่นอะไร สกักายทฏิฐ(ิความเห็นวา่เป็นตัวของตน) จงึเกดิขึน้” 

  ภกิษุทัง้หลายทลูตอบวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ธรรมของขา้พระองค ์

ทัง้หลาย มพีระผูม้พีระภาคเป็นหลัก ฯลฯ 

  “ภกิษุทัง้หลาย เมือ่มรีปู เพราะอาศัยรปู เพราะยดึมัน่รปู สกักายทฏิฐจิงึ 

เกดิขึน้ 

  เมือ่มเีวทนา ฯลฯ 

  เมือ่มสีญัญา ... 

  เมือ่มสีงัขาร ... 

  เมือ่มวีญิญาณ เพราะอาศัยวญิญาณ เพราะยดึมั่นวญิญาณ สกักายทฏิฐจิงึ 

เกดิขึน้ 

  ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายจะเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร รปูเทีย่งหรอืไม่ 

เทีย่ง” 

  “ไมเ่ทีย่ง พระพทุธเจา้ขา้” 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๒๔๖ } 



๒๔๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑.ขันธสงัยตุ] 

จฬูปัณณาสก ์๕. ทฏิฐวิรรค ๗. อัตตานุทฏิฐสิตูร 

  “ก็ส ิง่ใดไมเ่ทีย่ง ฯลฯ เพราะไมอ่าศัยสิง่นัน้ สกักายทฏิฐจิะพงึเกดิขึน้หรอื” 

  “ไมใ่ชอ่ยา่งนัน้ พระพทุธเจา้ขา้” 

  “เวทนา ฯลฯ สญัญา ... สังขาร ... วญิญาณเทีย่งหรอืไมเ่ทีย่ง” 

  “ไมเ่ทีย่ง พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ก็ส ิง่ใดไมเ่ทีย่ง ฯลฯ เพราะไมอ่าศัยสิง่นัน้ สกักายทฏิฐจิะพงึเกดิขึน้หรอื” 

  “ไมใ่ชอ่ยา่งนัน้ พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ภกิษุทัง้หลาย อรยิสาวกผูไ้ดส้ดับเห็นอยูอ่ยา่งนี ้ฯลฯ รูช้ดัวา่ ... ไมม่ ี

กจิอืน่เพือ่ความเป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป” 

สกักายทฏิฐสิตูรที ่๖ จบ 

 

๗. อตัตานทุฏิฐสิูตร 

วา่ดว้ยอตัตานทุฏิฐ ิ

  [๑๕๖] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคตรัสถามวา่ “ภกิษุทัง้หลาย เมือ่มอีะไร เพราะอาศัยอะไร 

เพราะยดึมั่นอะไร อัตตานุทฏิฐ(ิความเห็นวา่เป็นอัตตา) จงึเกดิขึน้” 

  ภกิษุทัง้หลายทลูตอบวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ธรรมของขา้พระองค ์

ทัง้หลาย มพีระผูม้พีระภาคเป็นหลัก ฯลฯ 

  “ภกิษุทัง้หลาย เมือ่มรีปู เพราะอาศัยรปู เพราะยดึมัน่รปู อัตตานุทฏิฐจิงึ 

เกดิขึน้ 

  เมือ่มเีวทนา ฯลฯ 

  เมือ่มสีญัญา ... 

  เมือ่มสีงัขาร ... 

  เมือ่มวีญิญาณ เพราะอาศัยวญิญาณ เพราะยดึมั่นวญิญาณ อัตตานุทฏิฐจิงึ 

เกดิขึน้ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๒๔๗ } 



๒๔๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑.ขันธสงัยตุ] 

จฬูปัณณาสก ์๕. ทฏิฐวิรรค ๘. อภนิเิวสสตูร 

  ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายจะเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร รูปเทีย่งหรอืไม ่

เทีย่ง” 

  “ไมเ่ทีย่ง พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ก็ส ิง่ใดไมเ่ทีย่ง ฯลฯ เพราะไมอ่าศัยสิง่นัน้ อัตตานุทฏิฐจิะพงึเกดิขึน้หรอื” 

  “ไมใ่ชอ่ยา่งนัน้ พระพทุธเจา้ขา้” 

  “เวทนา ฯลฯ สญัญา ... สังขาร ... วญิญาณเทีย่งหรอืไมเ่ทีย่ง” 

  “ไมเ่ทีย่ง พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ก็ส ิง่ใดไมเ่ทีย่ง ฯลฯ เพราะไมอ่าศัยสิง่นัน้ อัตตานุทฏิฐจิะพงึเกดิขึน้หรอื” 

  “ไมใ่ชอ่ยา่งนัน้ พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ภกิษุทัง้หลาย อรยิสาวกผูไ้ดส้ดับเห็นอยูอ่ยา่งนี ้ฯลฯ รูช้ดัวา่ ... ไมม่ ี

กจิอืน่เพือ่ความเป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป” 

อตัตานทุฏิฐสิตูรที ่๗ จบ 

 

๘. อภนิเิวสสตูร 

วา่ดว้ยความยดึม ัน่ 

  [๑๕๗] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคตรัสถามวา่ “ภกิษุทัง้หลาย เมือ่มอีะไร เพราะอาศัยอะไร 

เพราะยดึมั่นอะไร ความพัวพันดว้ยสงัโยชนแ์ละความยดึมั่นจงึเกดิขึน้” 

  ภกิษุทัง้หลายทลูตอบวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ธรรมของขา้พระองค ์

ทัง้หลาย มพีระผูม้พีระภาคเป็นหลัก ฯลฯ 

  “ภกิษุทัง้หลาย เมือ่มรีปู เพราะอาศัยรปู เพราะยดึมัน่รปู ความพัวพัน 

ดว้ยสงัโยชนแ์ละความยดึมั่นจงึเกดิขึน้ 

  เมือ่มเีวทนา ฯลฯ 

  เมือ่มสีญัญา ... 

  เมือ่มสีงัขาร ... 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๒๔๘ } 



๒๔๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑.ขันธสงัยตุ] 

จฬูปัณณาสก ์๕. ทฏิฐวิรรค ๙. ทตุยิอภนิเิวสสตูร 

  เมือ่มวีญิญาณ เพราะอาศัยวญิญาณ เพราะยดึมั่นวญิญาณ ความพัวพัน 

ดว้ยสงัโยชนแ์ละความยดึมั่นจงึเกดิขึน้ 

  ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายจะเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร รปูเทีย่งหรอืไม่ 

เทีย่ง” 

  “ไมเ่ทีย่ง พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ก็ส ิง่ใดไมเ่ทีย่ง ฯลฯ เพราะไมอ่าศัยสิง่นัน้ ความพัวพันดว้ยสงัโยชนแ์ละ 

ความยดึมั่นจะพงึเกดิขึน้หรอื” 

  “ไมใ่ชอ่ยา่งนัน้ พระพทุธเจา้ขา้” 

  “เวทนา ฯลฯ สญัญา ... สังขาร ... วญิญาณเทีย่งหรอืไมเ่ทีย่ง” 

  “ไมเ่ทีย่ง พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ก็ส ิง่ใดไมเ่ทีย่ง ฯลฯ เพราะไมอ่าศัยสิง่นัน้ ความพัวพันดว้ยสงัโยชนแ์ละ 

ความยดึมั่นจะพงึเกดิขึน้หรอื” 

  “ไมใ่ชอ่ยา่งนัน้ พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ภกิษุทัง้หลาย อรยิสาวกผูไ้ดส้ดับเห็นอยูอ่ยา่งนี ้ฯลฯ รูช้ดัวา่ ... ไมม่ ี

กจิอืน่เพือ่ความเป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป” 

อภนิเิวสสตูรที ่๘ จบ 

 

๙. ทตุยิอภนิเิวสสตูร 

วา่ดว้ยความยดึม ัน่ สตูรที ่๒ 

  [๑๕๘] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคตรัสถามวา่ “ภกิษุทัง้หลาย เมือ่มอีะไร เพราะอาศัยอะไร 

เพราะยดึมั่นอะไร ความพัวพันและความหมกมุน่ดว้ยสงัโยชนแ์ละความยดึมัน่จงึ 

เกดิขึน้” 

  ภกิษุทัง้หลายทลูตอบวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ธรรมของขา้พระองค ์

ทัง้หลาย มพีระผูม้พีระภาคเป็นหลัก ฯลฯ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๒๔๙ } 



๒๕๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑.ขันธสงัยตุ] 

จฬูปัณณาสก ์๕. ทฏิฐวิรรค ๑๐. อานันทสตูร 

  “ภกิษุทัง้หลาย เมือ่มรีปู เพราะอาศัยรปู เพราะยดึมัน่รปู ความพัวพัน 

และความหมกมุน่ดว้ยสงัโยชนแ์ละความยดึมั่นจงึเกดิขึน้ 

  เมือ่มเีวทนา ฯลฯ 

  เมือ่มสีญัญา ... 

  เมือ่มสีงัขาร ... 

  เมือ่มวีญิญาณ เพราะอาศัยวญิญาณ เพราะยดึมั่นวญิญาณ ความพัวพัน 

และความหมกมุน่ดว้ยสงัโยชนแ์ละความยดึมั่นจงึเกดิขึน้ 

  ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายจะเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร รปูเทีย่งหรอืไม่ 

เทีย่ง” 

  “ไมเ่ทีย่ง พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ก็ส ิง่ใดไมเ่ทีย่ง ฯลฯ เพราะไมอ่าศัยสิง่นัน้ ความพัวพันและความหมกมุน่ 

ดว้ยสงัโยชนแ์ละความยดึมั่นจะพงึเกดิขึน้หรอื” 

  “ไมใ่ชอ่ยา่งนัน้ พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ภกิษุทัง้หลาย อรยิสาวกผูไ้ดส้ดับเห็นอยูอ่ยา่งนี ้ฯลฯ รูช้ดัวา่ ... ไมม่ ี

กจิอืน่เพือ่ความเป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป” 

ทตุยิอภนิเิวสสตูรที ่๙ จบ 

 

๑๐. อานนัทสตูร 

วา่ดว้ยพระอานนท ์

  [๑๕๙] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  ครัง้นัน้ ทา่นพระอานนทเ์ขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ฯลฯ 

ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขอประทานวโรกาส 

ขอพระผูม้พีระภาคโปรดแสดงธรรมแกข่า้พระองคโ์ดยยอ่ ซึง่ขา้พระองคไ์ดฟั้งแลว้ 

จะพงึหลกีออกไปอยูค่นเดยีว ไมป่ระมาท มคีวามเพยีร อทุศิกายและใจอยูเ่ถดิ” 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๒๕๐ } 



๒๕๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑.ขันธสงัยตุ] 

จฬูปัณณาสก ์๕. ทฏิฐวิรรค ๑๐. อานันทสตูร 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “อานนท ์เธอจะเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร รปู 

เทีย่งหรอืไมเ่ทีย่ง” 

  “ไมเ่ทีย่ง พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ก็ส ิง่ใดไมเ่ทีย่ง ส ิง่นัน้เป็นทกุขห์รอืเป็นสขุ” 

  “เป็นทกุข ์พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ก็ส ิง่ใดไมเ่ทีย่ง เป็นทกุข ์มคีวามแปรผันเป็นธรรมดา ควรหรอืทีจ่ะ 

พจิารณาเห็นสิง่นัน้วา่ ‘น่ันของเรา เราเป็นน่ัน น่ันเป็นอัตตาของเรา” 

  “ขอ้นัน้ไมค่วรเลย พระพทุธเจา้ขา้” 

  “เวทนา ฯลฯ สญัญา ... สังขาร ... วญิญาณเทีย่งหรอืไมเ่ทีย่ง” 

  “ไมเ่ทีย่ง พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ก็ส ิง่ใดไมเ่ทีย่ง ส ิง่นัน้เป็นทกุขห์รอืเป็นสขุ” 

  “เป็นทกุข ์พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ก็ส ิง่ใดไมเ่ทีย่ง เป็นทกุข ์มคีวามแปรผันเป็นธรรมดา ควรหรอืทีจ่ะ 

พจิารณาเห็นสิง่นัน้วา่ ‘น่ันของเรา เราเป็นน่ัน น่ันเป็นอัตตาของเรา” 

  “ขอ้นัน้ไมค่วรเลย พระพทุธเจา้ขา้” 

  “อานนท ์เพราะเหตนัุน้ รปูอยา่งใดอยา่งหนึง่ ทัง้ทีเ่ป็นอดตี อนาคต และ 

ปัจจบุัน ภายในหรอืภายนอก หยาบหรอืละเอยีด เลวหรอืประณีต ไกลหรอืใกล  ้

ก็ตาม รปูทัง้หมดนัน้เธอพงึเห็นดว้ยปัญญาอันชอบตามความเป็นจรงิอยา่งนีว้า่ 

‘น่ันไมใ่ชข่องเรา เราไมเ่ป็นน่ัน น่ันไมใ่ชอ่ัตตาของเรา’ 

  เวทนาอยา่งใดอยา่งหนึง่ ฯลฯ 

  สญัญาอยา่งใดอยา่งหนึง่ ... 

  สงัขารเหลา่ใดเหลา่หนึง่ ... 

  วญิญาณอยา่งใดอยา่งหนึง่ ทัง้ทีเ่ป็นอดตี อนาคต และปัจจบุัน ภายใน 

หรอืภายนอก หยาบหรอืละเอยีด เลวหรอืประณีต ไกลหรอืใกลก็้ตาม วญิญาณ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๒๕๑ } 



๒๕๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑.ขันธสงัยตุ] 

จฬูปัณณาสก ์๕. ทฏิฐวิรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

ทัง้หมดนัน้เธอพงึเห็นดว้ยปัญญาอันชอบตามความเป็นจรงิอยา่งนีว้า่ ‘น่ันไมใ่ช ่

ของเรา เราไมเ่ป็นน่ัน น่ันไมใ่ชอ่ัตตาของเรา’ 

  อานนท ์อรยิสาวกผูไ้ดส้ดบัเห็นอยูอ่ยา่งนี ้ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นรปู ยอ่ม 

เบือ่หน่ายแมใ้นเวทนา ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นสญัญา ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นสงัขาร 

ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นวญิญาณ เมือ่เบือ่หน่ายยอ่มคลายก าหนัด เพราะคลายก าหนัด 

จติยอ่มหลดุพน้ เมือ่จติหลดุพน้แลว้ ก็รูว้า่ ‘หลดุพน้แลว้’ รูช้ดัวา่ ‘ชาตสิ ิน้แลว้ 

อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้ ท ากจิทีค่วรท าเสร็จแลว้ ไมม่กีจิอืน่เพือ่ความเป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป” 

อานนัทสตูรที ่๑๐ จบ 

ทฏิฐวิรรคที ่๕ จบ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

    ๑. อัชฌัตตสตูร   ๒. เอตังมมสตูร 

    ๓. โสอัตตาสตูร   ๔. โนจเมสยิาสตูร 

    ๕. มจิฉาทฏิฐสิตูร   ๖. สกักายทฏิฐสิตูร 

    ๗. อัตตานุทฏิฐสิตูร   ๘. อภนิเิวสสตูร 

    ๙. ทตุยิอภนิเิวสสตูร   ๑๐. อานันทสตูร 

อปุรปิณัณาสก ์จบบรบิรูณ์ 

รวมวรรคทีม่ใีนอปุรปิณัณาสกน์ี ้คอื 

    ๑. อันตวรรค    ๒. ธัมมกถกิวรรค 

    ๓. อวชิชาวรรค   ๔. กกุกฬุวรรค 

    ๕. ทฏิฐวิรรค 

รวม ๕ วรรค เรยีกวา่ ตตยิปณัณาสก ์

ขนัธสงัยตุ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๒๕๒ } 



๒๕๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๒. ราธสงัยตุ] 

๑. ปฐมวรรค ๑. มารสตูร 

 

๒. ราธสงัยตุ 

๑. ปฐมวรรค 

หมวดที ่๑ 

๑. มารสตูร 

วา่ดว้ยมาร 

  [๑๖๐] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  ครัง้นัน้ ทา่นพระราธะเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวายอภวิาทแลว้ 

น่ัง ณ ทีส่มควร ไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ทีพ่ระองคต์รัสวา่ ‘มาร มาร’ ดว้ยเหตเุพยีงเทา่ไรหนอ 

พระองคจ์งึตรัสวา่ ‘มาร” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “ราธะ เมือ่มรีปู จงึมมีาร มผีูท้ าใหต้าย 

หรอืมผีูต้าย เพราะฉะนัน้ เธอจงเห็นรปูวา่ ‘เป็นมาร เป็นผูท้ าใหต้าย เป็นผูต้าย 

เป็นโรค เป็นดจุหัวฝี เป็นดจุลกูศร เป็นของล าบาก เป็นเหตเุกดิแหง่ของล าบาก’ 

บคุคลเหลา่ใดเห็นรปูนัน้อยา่งนี ้บคุคลเหลา่นัน้ชือ่วา่ยอ่มเห็นชอบ 

  เมือ่มเีวทนา ฯลฯ 

  เมือ่มสีญัญา ... 

   เมือ่มสีงัขาร ... 

  เมือ่มวีญิญาณ จงึมมีาร มผีูท้ าใหต้าย หรอืมผีูต้าย เพราะฉะนัน้ เธอจง 

เห็นวญิญาณวา่ ‘เป็นมาร เป็นผูท้ าใหต้าย เป็นผูต้าย เป็นโรค เป็นดจุหัวฝี 

เป็นดจุลกูศร เป็นของล าบาก เป็นเหตเุกดิแหง่ของล าบาก’ บคุคลเหลา่ใดเห็น 

วญิญาณนัน้อยา่งนี้ บคุคลเหลา่นัน้ชือ่วา่ยอ่มเห็นชอบ” 

  “ก็ความเห็นชอบมปีระโยชนอ์ยา่งไร พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ราธะ ความเห็นชอบมปีระโยชนท์ าใหเ้บือ่หน่าย” 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๒๕๓ } 



๒๕๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๒. ราธสงัยตุ] 

๑. ปฐมวรรค๒. สตัตสตูร 

  “ก็ความเบือ่หน่ายมปีระโยชนอ์ยา่งไร พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ความเบือ่หน่ายมปีระโยชนท์ าใหค้ลายก าหนัด” 

  “ก็ความคลายก าหนัดมปีระโยชนอ์ยา่งไร พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ความคลายก าหนัดมปีระโยชนท์ าใหห้ลดุพน้” 

  “ก็ความหลดุพน้มปีระโยชนอ์ยา่งไร พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ความหลดุพน้มปีระโยชนท์ าใหน้พิพาน” 

  “ก็นพิพานเลา่มปีระโยชนอ์ยา่งไร พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ราธะ เธอถามมากเกนิไปแลว้ เธอไมอ่าจก าหนดขอบเขตของปัญหาได ้

เพราะกลุบตุรยอ่มอยูป่ระพฤตพิรหมจรรยท์ีห่ยั่งลงสูน่พิพาน มนีพิพานเป็นจุด 

มุง่หมาย มนีพิพานเป็นทีส่ดุ” 

มารสตูรที ่๑ จบ 

 

๒. สตัตสูตร 

วา่ดว้ยสตัว ์

  [๑๖๑] สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อารามของ 

อนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้ ทา่นพระราธะเขา้ไปเฝ้าพระผูม้  ี

พระภาคถงึทีป่ระทับ ถวายอภวิาทแลว้ น่ัง ณ ทีส่มควร ไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาค 

ดังนีว้า่ 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ทีพ่ระองคต์รัสวา่ ‘สตัว ์สตัว’์ ดว้ยเหตเุพยีงเทา่ไรหนอ 

พระองคจ์งึตรัสวา่ ‘สตัว”์ 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “ราธะ บคุคลผูข้อ้งตดิอยูใ่นความพอใจ ความ 

ก าหนัด ความเพลดิเพลนิ ความทะยานอยากในรปู เพราะฉะนัน้ เราจงึกลา่ววา่ 

‘สตัว’์ ... ในเวทนา ฯลฯ ในสญัญา ... ในสงัขาร ... บคุคลผูข้อ้งตดิอยูใ่นความพอใจ 

ความก าหนัด ความเพลดิเพลนิ ความทะยานอยากในวญิญาณ เพราะฉะนัน้ 

เราจงึกลา่ววา่ ‘สตัว’์ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๒๕๔ } 



๒๕๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๒. ราธสงัยตุ] 

๑. ปฐมวรรค ๓. ภวเนตตสิตูร 

  ราธะ พวกเด็กชายหรอืเด็กหญงิเลน่เรอืนฝุ่ นอยู ่เป็นผูย้ังไมป่ราศจากความ 

ก าหนัด ไมป่ราศจากความพอใจ ไมป่ราศจากความรัก ไมป่ราศจากความกระหาย 

ไมป่ราศจากความเรา่รอ้น ไมป่ราศจากความทะยานอยากในเรอืนฝุ่ นเหลา่นัน้อยูเ่พยีงใด 

พวกเขาก็อาลัย อยากเลน่ หวงแหน ยดึถอืเรอืนฝุ่ นทัง้หลายอยูเ่พยีงนัน้ 

  แตเ่มือ่ใด พวกเด็กชายหรอืเด็กหญงิ เป็นผูป้ราศจากความก าหนัด ปราศจาก 

ความพอใจ ปราศจากความรัก ปราศจากความกระหาย ปราศจากความเรา่รอ้น 

ปราศจากความทะยานอยากในเรอืนฝุ่ นเหลา่นัน้ เมือ่นัน้ พวกเขายอ่มรือ้ ยือ้แยง่ 

ท าลาย ท าเรอืนฝุ่ นเหลา่นัน้ใหเ้ลน่ไมไ่ดด้ว้ยมอืและเทา้ แมฉั้นใด แมเ้ธอทัง้หลาย 

ก็ฉันนัน้เหมอืนกัน จงรือ้ แยก กระจายออก ท ารปูใหย้นิดไีมไ่ด ้ปฏบิัตเิพือ่ 

ความสิน้ตัณหา เธอทัง้หลายจงรือ้ แยก กระจายออก ท าเวทนาใหย้นิดไีมไ่ด ้

ปฏบิัตเิพือ่ความสิน้ตัณหา ... สญัญา ... เธอทัง้หลายจงรือ้ แยก กระจายออก 

ท าสงัขารใหย้นิดไีมไ่ด ้ปฏบิัตเิพือ่ส ิน้ตัณหา เธอทัง้หลายจงรือ้ แยก กระจายออก 

ท าวญิญาณใหย้นิดไีมไ่ด ้ปฏบิัตเิพือ่ความสิน้ตัณหา ราธะ ก็ความสิน้ตัณหา จัด 

เป็นนพิพาน” 

สตัตสตูรที ่๒ จบ 

 

๓. ภวเนตตสิูตร 

วา่ดว้ยกเิลสเป็นเหตนุ าไปสูภ่พ 

  [๑๖๒] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  ทา่นพระราธะน่ัง ณ ทีส่มควร ไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แต ่

พระองคผ์ูเ้จรญิ ทีพ่ระองคต์รัสวา่ ‘กเิลสเป็นเหตนุ าไปสูภ่พ’ กเิลสเป็นเหตนุ าไป 

สูภ่พเป็นอยา่งไร ความดับกเิลสเป็นเหตนุ าไปสูภ่พเป็นอยา่งไร” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “ราธะ ความพอใจ ความก าหนัด ความ 

เพลดิเพลนิ ความทะยานอยาก อบุายและความยดึมั่นอันเป็นเหตทุีใ่จเขา้ไป 

ตัง้มั่นถอืมั่นและนอนเนือ่งในรปู 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๒๕๕ } 



๒๕๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๒. ราธสงัยตุ] 

๑. ปฐมวรรค ๔. ปรญิเญยยสตูร 

  นีเ้รากลา่ววา่ กเิลสเป็นเหตนุ าไปสูภ่พ เพราะดับกเิลสเหลา่นัน้ จงึจัดเป็น 

ความดับกเิลสเป็นเหตนุ าไปสูภ่พ 

  ความพอใจ ฯลฯ ในเวทนา ... ในสญัญา ... ในสงัขาร ... 

  ความพอใจ ความก าหนัด ความเพลดิเพลนิ ความทะยานอยาก อบุาย 

และความยดึมั่นอันเป็นเหตทุีใ่จเขา้ไปตัง้มั่นถอืมั่นและนอนเนือ่งในวญิญาณ 

  นีเ้รากลา่ววา่ กเิลสเป็นเหตนุ าไปสูภ่พ เพราะดับกเิลสเหลา่นัน้ จงึจัดเป็น 

ความดับกเิลสเป็นเหตนุ าไปสูภ่พ” 

ภวเนตตสิตูรที ่๓ จบ 

 

๔. ปรญิเญยยสตูร 

วา่ดว้ยธรรมทีค่วรก าหนดรู ้

  [๑๖๓] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  ครัง้นัน้ ทา่นพระราธะเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวายอภวิาทแลว้ 

น่ัง ณ ทีส่มควร พระผูม้พีระภาคไดต้รัสเรือ่งนีว้า่ 

  “ราธะ เราจักแสดงธรรมทีค่วรก าหนดรู ้ความก าหนดรู ้และบคุคลผูก้ าหนดรู ้

เธอจงฟัง จงใสใ่จใหด้ ีเราจักกลา่ว” 

  ทา่นพระราธะรับสนองพระด ารัสแลว้ พระผูม้พีระภาคจงึไดต้รัสวา่ 

  “ราธะ ธรรมทีค่วรก าหนดรู ้เป็นอยา่งไร 

  คอื รปูเป็นธรรมทีค่วรก าหนดรู ้เวทนาเป็นธรรมทีค่วรก าหนดรู ้สญัญา 

เป็นธรรมทีค่วรก าหนดรู ้สงัขารเป็นธรรมทีค่วรก าหนดรู ้วญิญาณเป็นธรรมทีค่วร 

ก าหนดรู ้

  เหลา่นีเ้ราเรยีกวา่ ธรรมทีค่วรก าหนดรู ้

  ความก าหนดรู ้เป็นอยา่งไร 

  คอื ความสิน้ราคะ ความสิน้โทสะ ความสิน้โมหะ 

  นีเ้รยีกวา่ ความก าหนดรู ้

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๒๕๖ } 



๒๕๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๒. ราธสงัยตุ] 

๑. ปฐมวรรค ๕. สมณสตูร 

  บคุคลผูก้ าหนดรู ้เป็นอยา่งไร 

   คอื ควรกลา่วไดว้า่ บคุคลผูก้ าหนดรูนั้น้ คอืพระอรหนัต ์ไดแ้ก ่ทา่นผู ้

มชีือ่อยา่งนี ้มโีคตรอยา่งนี ้

  นีเ้รยีกวา่ บคุคลผูก้ าหนดรู”้ 

ปรญิเญยยสตูรที ่๔ จบ 

 

๕. สมณสตูร 

วา่ดว้ยสมณะ 

  [๑๖๔] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคไดต้รัสกับทา่นพระราธะผูน่ั้ง ณ ทีส่มควร ดังนีว้า่ “ราธะ 

อปุาทานขนัธ ์๕ ประการนี ้

  อปุาทานขนัธ ์๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. รปูปูาทานขนัธ ์  (อปุาทานขนัธค์อืรปู) 

   ๒. เวทนูปาทานขนัธ ์  (อปุาทานขนัธค์อืเวทนา) 

   ๓. สญัญปูาทานขันธ ์  (อปุาทานขนัธค์อืสญัญา) 

   ๔. สงัขารปูาทานขนัธ ์ (อปุาทานขนัธค์อืสงัขาร) 

   ๕. วญิญาณูปาทานขนัธ ์ (อปุาทานขนัธค์อืวญิญาณ) 

  ก็สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่ใดเหลา่หนึง่ไมรู่ช้ดัคณุ โทษ และเครือ่งสลดัออก 

จากอปุาทานขนัธ ์๕ ประการนีต้ามความเป็นจรงิ สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่นัน้ก็ 

ไมไ่ดรั้บยกยอ่งวา่เป็นสมณะในหมูส่มณะ หรอืไมไ่ดรั้บยกยอ่งวา่เป็นพราหมณ์ใน 

หมูพ่ราหมณ์ อนึง่ ทา่นเหลา่นัน้จะท าใหแ้จง้ซึง่ประโยชนแ์หง่ความเป็นสมณะหรอื 

ประโยชนแ์หง่ความเป็นพราหมณ์ดว้ยปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุันไมไ่ด  ้

  ราธะ สว่นสมณะหรอืพราหมณ์เหลา่ใดเหลา่หนึง่รูช้ัดคณุ โทษ และเครือ่ง 

สลัดออกจากอปุาทานขนัธ ์๕ ประการนีต้ามความเป็นจรงิ สมณะหรอืพราหมณ์ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๒๕๗ } 



๒๕๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๒. ราธสงัยตุ] 

๑. ปฐมวรรค ๗. โสตาปันนสตูร 

เหลา่นัน้ก็ไดรั้บยกยอ่งวา่เป็นสมณะในหมูส่มณะ หรอืไดรั้บยกยอ่งวา่เป็นพราหมณ์ 

ในหมูพ่ราหมณ์ ทัง้ทา่นเหลา่นัน้ก็จะท าใหแ้จง้ซึง่ประโยชนแ์หง่ความเป็นสมณะ 

หรอืประโยชนแ์หง่ความเป็นพราหมณ์ดว้ยปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุันได”้ 

สมณสตูรที ่๕ จบ 

 

๖. ทตุยิสมณสูตร 

วา่ดว้ยสมณะ สตูรที ่๒ 

  [๑๖๕] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคไดต้รัสกับทา่นพระราธะผูน่ั้ง ณ ทีส่มควร ดังนีว้า่ “ราธะ 

อปุาทานขนัธ ์๕ ประการนี ้

  อปุาทานขนัธ ์๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. รปูปูาทานขนัธ ์   ๒. เวทนูปาทานขนัธ ์

   ๓. สญัญปูาทานขันธ ์   ๔. สงัขารปูาทานขนัธ ์

   ๕. วญิญาณูปาทานขนัธ ์

  ราธะ ก็สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่ใดเหลา่หนึง่ ไมรู่ช้ดัความเกดิ ความดับ 

คณุ โทษ และเครือ่งสลัดออกจากอปุาทานขนัธ ์๕ ประการนีต้ามความเป็นจรงิ 

ฯลฯ ก็จะท าใหแ้จง้ ... ดว้ยปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุันได”้ 

ทตุยิสมณสตูรที ่๖ จบ 

 

๗. โสตาปนันสตูร 

วา่ดว้ยพระโสดาบนั 

  [๑๖๖] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคไดต้รัสกับทา่นพระราธะผูน่ั้ง ณ ทีส่มควร ดังนีว้า่ “ราธะ 

อปุาทานขนัธ ์๕ ประการนี ้

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๒๕๘ } 



๒๕๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๒. ราธสงัยตุ] 

๑. ปฐมวรรค ๘. อรหันตสตูร 

  อปุาทานขนัธ ์๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. รปูปูาทานขนัธ ์ ฯลฯ   ๕. วญิญาณูปาทานขนัธ ์

  เพราะเหตทุีอ่รยิสาวกรูช้ดัความเกดิ ความดับ คณุ โทษ และเครือ่งสลดั 

ออกจากอปุาทานขนัธ ์๕ ประการนีต้ามความเป็นจรงิ 

  ราธะ นีเ้ราเรยีกวา่ อรยิสาวกผูเ้ป็นโสดาบัน ไมม่ทีางตกต า่ มคีวาม 

แน่นอนทีจ่ะส าเร็จสมัโพธใินวนัขา้งหนา้” 

โสตาปนันสตูรที ่๗ จบ 

 

๘. อรหนัตสูตร 

วา่ดว้ยพระอรหนัต ์

  [๑๖๗] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคไดต้รัสกับทา่นพระราธะผูน่ั้ง ณ ทีส่มควร ดังนีว้า่ “ราธะ 

อปุาทานขนัธ ์๕ ประการนี ้

  อปุาทานขนัธ ์๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

  ๑. รปูปูาทานขนัธ ์  ฯลฯ   ๕. วญิญาณูปาทานขนัธ ์

  เพราะเหตทุีภ่กิษุรูช้ดัความเกดิ ความดับ คณุ โทษ และเครือ่งสลดัออก 

จากอปุาทานขนัธ ์๕ ประการนีต้ามความเป็นจรงิ จงึเป็นผูห้ลดุพน้เพราะไมถ่อืมั่น 

  ราธะ นีเ้ราเรยีกวา่ เป็นภกิษุอรหันตขณีาสพ อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้ 

ท ากจิทีค่วรท าเสร็จแลว้ ปลงภาระไดแ้ลว้ บรรลปุระโยชนต์นโดยล าดับแลว้ 

สิน้ภวสงัโยชนแ์ลว้ หลดุพน้เพราะรูโ้ดยชอบ” 

อรหนัตสตูรที ่๘ จบ 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๒๕๙ } 



๒๖๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๒. ราธสงัยตุ] 

๑. ปฐมวรรค ๑๐. ทตุยิฉันทราคสตูร 

 

๙. ฉนัทราคสตูร 

วา่ดว้ยความพอใจและความก าหนดั 

  [๑๖๘] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคตรัสกับทา่นพระราธะผูน่ั้ง ณ ทีส่มควร ดังนีว้า่ “ราธะ 

เธอจงละความพอใจ ความก าหนัด ความเพลดิเพลนิ ความทะยานอยากในรูป 

เมือ่เป็นเชน่นี ้รปูนัน้จักเป็นอันเธอละไดเ้ด็ดขาด ตดัรากถอนโคน เหมอืนตน้ตาล 

ทีถ่กูตัดรากถอนโคนไปแลว้ เหลอืแตพ่ืน้ที ่ท าใหไ้มม่ ีเกดิขึน้ตอ่ไปไมไ่ด ้

  เธอจงละความพอใจ ความก าหนัด ความเพลดิเพลนิ ความทะยานอยาก 

ในเวทนา เมือ่เป็นเชน่นี ้เวทนานัน้ก็จักเป็นอันเธอละไดเ้ด็ดขาด ตดัรากถอนโคน 

เหมอืนตน้ตาลทีถ่กูตัดรากถอนโคนไปแลว้ เหลอืแตพ่ืน้ที ่ท าใหไ้มม่ ีเกดิขึน้ตอ่ 

ไปไมไ่ด ้... ในสญัญา ฯลฯ 

  เธอจงละความพอใจ ความก าหนัด ความเพลดิเพลนิ ความทะยานอยาก 

ในสงัขาร เมือ่เป็นเชน่นี ้สังขารเหลา่นัน้ก็จักเป็นอันเธอละไดเ้ด็ดขาด ตัดรากถอน 

โคน เหมอืนตน้ตาลทีถ่กูตัดรากถอนโคนไปแลว้ เหลอืแตพ่ืน้ที ่ท าใหไ้มม่ ีเกดิขึน้ 

ตอ่ไปไมไ่ด ้

  เธอจงละความพอใจ ความก าหนัด ความเพลดิเพลนิ ความทะยานอยาก 

ในวญิญาณ เมือ่เป็นเชน่นี้ วญิญาณนัน้ก็จักเป็นอันเธอละไดเ้ด็ดขาด ตัดรากถอนโคน 

เหมอืนตน้ตาลทีถ่กูตัดรากถอนโคนไปแลว้ เหลอืแตพ่ืน้ที ่ท าใหไ้มม่ ีเกดิขึน้ตอ่ 

ไปไมไ่ด”้ 

ฉนัทราคสตูรที ่๙ จบ 

 

๑๐. ทตุยิฉนัทราคสตูร 

วา่ดว้ยความพอใจและความก าหนดั สตูรที ่๒ 

  [๑๖๙] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคไดต้รัสกับทา่นพระราธะผูน่ั้ง ณ ทีส่มควรดังนีว้า่ “ราธะ 

เธอจงละความพอใจ ความก าหนัด ความเพลดิเพลนิ ความทะยานอยาก อบุาย 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๒๖๐ } 



๒๖๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๒. ราธสงัยตุ] 

๑. ปฐมวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

และความยดึมั่นอันเป็นเหตทุีใ่จเขา้ไปตัง้มั่นถอืมั่นและนอนเนือ่งในรปู เมือ่เป็นเชน่นี ้

รปูนัน้ก็จักเป็นอันเธอละไดเ้ด็ดขาด ตดัรากถอนโคน เหมอืนตน้ตาลทีถ่กูตดัราก 

ถอนโคนไปแลว้ เหลอืแตพ่ืน้ที ่ท าใหไ้มม่ ีเกดิขึน้ตอ่ไปไมไ่ด ้

  เธอจงละความพอใจ ความก าหนัด ความเพลดิเพลนิ ความทะยานอยาก 

อบุายและความยดึมั่นอันเป็นเหตทุีใ่จเขา้ไปตัง้มั่นถอืมั่นและนอนเนือ่งในเวทนา 

เมือ่เป็นเชน่นี ้เวทนานัน้ก็จักเป็นอันเธอละไดเ้ด็ดขาด ตัดรากถอนโคน เหมอืน 

ตน้ตาลทีถ่กูตดัรากถอนโคนไปแลว้ เหลอืแตพ่ืน้ที ่ท าใหไ้มม่ ีเกดิขึน้ตอ่ไปไมไ่ด  ้... 

ในสญัญา ฯลฯ 

  เธอจงละความพอใจ ความก าหนัด ความเพลดิเพลนิ ความทะยานอยาก 

อบุายและความยดึมั่นอันเป็นเหตทุีใ่จเขา้ไปตัง้มั่นถอืมั่นและนอนเนือ่งในสงัขาร 

เมือ่เป็นเชน่นี ้สงัขารนัน้ก็จักเป็นอันเธอละไดเ้ด็ดขาด ตัดรากถอนโคน เหมอืน 

ตน้ตาลทีถ่กูตดัรากถอนโคนไปแลว้ เหลอืแตพ่ืน้ที ่ท าใหไ้มม่ ีเกดิขึน้ตอ่ไปไมไ่ด  ้

  เธอจงละความพอใจ ความก าหนัด ความเพลดิเพลนิ ความทะยานอยาก 

อบุายและความยดึมั่นอันเป็นเหตทุีใ่จเขา้ไปตัง้มั่นถอืมั่นและนอนเนือ่งในวญิญาณ 

เมือ่เป็นเชน่นี ้วญิญาณนัน้ก็จักเป็นอันเธอละไดเ้ด็ดขาด ตัดรากถอนโคน เหมอืน 

ตน้ตาลทีถ่กูตดัรากถอนโคนไปแลว้ เหลอืแตพ่ืน้ที ่ท าใหไ้มม่ ีเกดิขึน้ตอ่ไปไมไ่ด”้ 

ทตุยิฉนัทราคสตูรที ่๑๐ จบ 

ปฐมวรรค จบ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

     ๑. มารสตูร    ๒. สตัตสตูร 

     ๓. ภวเนตตสิตูร   ๔. ปรญิเญยยสตูร 

     ๕. สมณสตูร    ๖. ทตุยิสมณสตูร 

     ๗. โสตาปันนสตูร   ๘. อรหันตสตูร 

     ๙. ฉันทราคสตูร   ๑๐. ทตุยิฉันทราคสตูร 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๒๖๑ } 



๒๖๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๒. ราธสงัยตุ] 

๒. ทตุยิวรรค ๒. มารธัมมสตูร 

 

๒. ทตุยิวรรค 

หมวดที ่๒ 

๑. มารสตูร 

วา่ดว้ยมาร 

  [๑๗๐] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  ครัง้นัน้ ทา่นพระราธะเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวายอภวิาท 

แลว้ น่ัง ณ ทีส่มควร ไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ 

ทีพ่ระองคต์รัสวา่ ‘มาร มาร’ มารเป็นอยา่งไร” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “ราธะ รปูเป็นมาร เวทนาเป็นมาร สญัญา 

เป็นมาร สงัขารเป็นมาร วญิญาณเป็นมาร 

  ราธะ อรยิสาวกผูไ้ดส้ดับเห็นอยูอ่ยา่งนี ้ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นรปู ยอ่ม 

เบือ่หน่ายแมใ้นเวทนา ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นสญัญา ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นสงัขาร 

ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นวญิญาณ เมือ่เบือ่หน่ายยอ่มคลายก าหนัด เพราะคลายก าหนัด 

จติยอ่มหลดุพน้ เมือ่จติหลดุพน้แลว้ ก็รูว้า่ ‘หลดุพน้แลว้’ รูช้ดัวา่ ‘ชาตสิ ิน้แลว้ 

อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้ ท ากจิทีค่วรท าเสร็จแลว้ ไมม่กีจิอืน่เพือ่ความเป็นอยา่งนี้ 

อกีตอ่ไป” 

มารสตูรที ่๑ จบ 

 

๒. มารธมัมสูตร 

วา่ดว้ยธรรมของมาร 

  [๑๗๑] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

   ทา่นพระราธะน่ัง ณ ทีส่มควร ไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แต ่

พระองคผ์ูเ้จรญิ ทีพ่ระองคต์รัสวา่ ‘ธรรมของมาร ธรรมของมาร’ ธรรมของมาร 

เป็นอยา่งไร” 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๒๖๒ } 



๒๖๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๒. ราธสงัยตุ] 

๒. ทตุยิวรรค ๔. อนจิจธมัมสตูร 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “ราธะ รปูเป็นธรรมของมาร เวทนาเป็นธรรม 

ของมาร สญัญาเป็นธรรมของมาร สงัขารเป็นธรรมของมาร วญิญาณเป็นธรรม 

ของมาร 

  ราธะ อรยิสาวกผูไ้ดส้ดับเห็นอยูอ่ยา่งนี ้ฯลฯ รูช้ดัวา่ ... ไมม่กีจิอืน่เพือ่ 

ความเป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป” 

มารธมัมสตูรที ่๒ จบ 

 

๓. อนจิจสตูร 

วา่ดว้ยสิง่ทีไ่มเ่ทีย่ง 

  [๑๗๒] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  ทา่นพระราธะน่ัง ณ ทีส่มควร ไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แต ่

พระองคผ์ูเ้จรญิ ทีพ่ระองคต์รัสวา่ ‘สิง่ทีไ่มเ่ทีย่ง ส ิง่ทีไ่มเ่ทีย่ง’ สิง่ทีไ่มเ่ทีย่ง 

เป็นอยา่งไร” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “ราธะ รปูไมเ่ทีย่ง เวทนาไมเ่ทีย่ง สญัญาไมเ่ทีย่ง 

สงัขารไมเ่ทีย่ง วญิญาณไมเ่ทีย่ง 

  ราธะ อรยิสาวกผูไ้ดส้ดับเห็นอยูอ่ยา่งนี ้ฯลฯ รูช้ดัวา่ ... ไมม่กีจิอืน่เพือ่ 

ความเป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป” 

อนจิจสตูรที ่๓ จบ 

 

๔. อนจิจธมัมสตูร 

วา่ดว้ยสิง่ทีม่คีวามไมเ่ทีย่งเป็นธรรมดา 

  [๑๗๓] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รุงสาวตัถ ี

  ทา่นพระราธะน่ัง ณ ทีส่มควร ไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แต ่

พระองคผ์ูเ้จรญิ ทีพ่ระองคต์รัสวา่ ‘สิง่ทีม่คีวามไมเ่ทีย่งเป็นธรรมดา สิง่ทีม่คีวาม 

ไมเ่ทีย่งเป็นธรรมดา’ สิง่ทีม่คีวามไมเ่ทีย่งเป็นธรรมดาเป็นอยา่งไร” 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๒๖๓ } 



๒๖๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๒. ราธสงัยตุ] 

๒. ทตุยิวรรค ๖. ทกุขธัมมสตูร 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “ราธะ รปูมคีวามไมเ่ทีย่งเป็นธรรมดา เวทนา 

มคีวามไมเ่ทีย่งเป็นธรรมดา สญัญามคีวามไมเ่ทีย่งเป็นธรรมดา สงัขารมคีวามไม ่

เทีย่งเป็นธรรมดา วญิญาณมคีวามไมเ่ทีย่งเป็นธรรมดา 

  ราธะ อรยิสาวกผูไ้ดส้ดับเห็นอยูอ่ยา่งนี ้ฯลฯ รูช้ดัวา่ ... ไมม่กีจิอืน่เพือ่ 

ความเป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป” 

อนจิจธมัมสตูรที ่๔ จบ 

 

๕. ทกุขสตูร 

วา่ดว้ยสิง่ทีเ่ป็นทกุข ์

  [๑๗๔] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  ทา่นพระราธะน่ัง ณ ทีส่มควร ไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แต ่

พระองคผ์ูเ้จรญิ ทีพ่ระองคต์รัสวา่ ‘ทกุข ์ทกุข’์ ทกุขเ์ป็นอยา่งไร” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “ราธะ รปูเป็นทกุข ์เวทนาเป็นทกุข ์สญัญา 

เป็นทกุข ์สงัขารเป็นทกุข ์วญิญาณเป็นทกุข ์

  ราธะ อรยิสาวกผูไ้ดส้ดับเห็นอยูอ่ยา่งนี ้ฯลฯ รูช้ดัวา่ ... ไมม่กีจิอืน่เพือ่ 

ความเป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป” 

ทกุขสตูรที ่๕ จบ 

 

๖. ทกุขธมัมสูตร 

วา่ดว้ยสิง่ทีม่ทีกุขเ์ป็นธรรมดา 

  [๑๗๕] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  ทา่นพระราธะน่ัง ณ ทีส่มควร ไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แต ่

พระองคผ์ูเ้จรญิ ทีพ่ระองคต์รัสวา่ ‘สิง่ทีม่ทีกุขเ์ป็นธรรมดา สิง่ทีม่ทีกุขเ์ป็นธรรมดา’ 

สิง่ทีม่ทีกุขเ์ป็นธรรมดาเป็นอยา่งไร” 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๒๖๔ } 



๒๖๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๒. ราธสงัยตุ] 

๒. ทตุยิวรรค ๘. อนัตตธมัมสตูร 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “ราธะ รปูมทีกุขเ์ป็นธรรมดา เวทนามทีกุข ์

เป็นธรรมดา สญัญามทีกุขเ์ป็นธรรมดา สงัขารมทีกุขเ์ป็นธรรมดา วญิญาณม ี

ทกุขเ์ป็นธรรมดา 

  ราธะ อรยิสาวกผูไ้ดส้ดับเห็นอยูอ่ยา่งนี้ ฯลฯ รูช้ดัวา่ ... ไมม่กีจิอืน่เพือ่ 

ความเป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป” 

ทกุขธมัมสตูรที ่๖ จบ 

 

๗. อนตัตสตูร 

วา่ดว้ยสิง่ทีเ่ป็นอนตัตา 

  [๑๗๖] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  ทา่นพระราธะน่ัง ณ ทีส่มควร ไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แต ่

พระองคผ์ูเ้จรญิ ทีพ่ระองคต์รัสวา่ ‘อนัตตา อนัตตา’ อนัตตาเป็นอยา่งไร” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “ราธะ รปูเป็นอนัตตา เวทนาเป็นอนัตตา 

สญัญาเป็นอนัตตา สงัขารเป็นอนัตตา วญิญาณเป็นอนัตตา 

  ราธะ อรยิสาวกผูไ้ดส้ดับเห็นอยูอ่ยา่งนี ้ฯลฯ รูช้ดัวา่ ... ไมม่กีจิอืน่เพือ่ 

ความเป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป” 

อนตัตสตูรที ่๗ จบ 

 

๘. อนตัตธมัมสตูร 

วา่ดว้ยสิง่ทีม่อีนตัตาเป็นธรรมดา 

  [๑๗๗] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  ทา่นพระราธะน่ัง ณ ทีส่มควร ไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แต ่

พระองคผ์ูเ้จรญิ ทีพ่ระองคต์รัสวา่ ‘สิง่ทีม่อีนัตตาเป็นธรรมดา สิง่ทีม่อีนัตตาเป็น 

ธรรมดา’ สิง่ทีม่อีนัตตาเป็นธรรมดาเป็นอยา่งไร” 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๒๖๕ } 



๒๖๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๒. ราธสงัยตุ] 

๒. ทตุยิวรรค ๙. ขยธัมมสตูร 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “ราธะ รปูมอีนัตตาเป็นธรรมดา เวทนาม ี

อนัตตาเป็นธรรมดา สญัญามอีนัตตาเป็นธรรมดา สงัขารมอีนัตตาเป็นธรรมดา 

วญิญาณมอีนัตตาเป็นธรรมดา 

  ราธะ อรยิสาวกผูไ้ดส้ดับเห็นอยูอ่ยา่งนี ้ฯลฯ รูช้ดัวา่ ... ไมม่กีจิอืน่เพือ่ 

ความเป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป” 

อนตัตธมัมสตูรที ่๘ จบ 

 

๙. ขยธมัมสูตร 

วา่ดว้ยสิง่ทีม่คีวามสิน้ไปเป็นธรรมดา 

  [๑๗๘] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  ทา่นพระราธะน่ัง ณ ทีส่มควร ไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แต ่

พระองคผ์ูเ้จรญิ ทีพ่ระองคต์รัสวา่ ‘สิง่ทีม่คีวามสิน้ไปเป็นธรรมดา สิง่ทีม่คีวามสิน้ 

ไปเป็นธรรมดา’ สิง่ทีม่คีวามสิน้ไปเป็นธรรมดาเป็นอยา่งไร” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “ราธะ รปูมคีวามสิน้ไปเป็นธรรมดา เวทนาม ี

ความสิน้ไปเป็นธรรมดา สัญญามคีวามสิน้ไปเป็นธรรมดา สงัขารมคีวามสิน้ไป 

เป็นธรรมดา วญิญาณมคีวามสิน้ไปเป็นธรรมดา 

  ราธะ อรยิสาวกผูไ้ดส้ดับเห็นอยูอ่ยา่งนี ้ฯลฯ รูช้ดัวา่ ... ไมม่กีจิอืน่เพือ่ 

ความเป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป” 

ขยธมัมสตูรที ่๙ จบ 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๒๖๖ } 



๒๖๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๒. ราธสงัยตุ] 

๒. ทตุยิวรรค ๑๑. สมทุยธัมมสตูร 

 

๑๐. วยธมัมสูตร 

วา่ดว้ยสิง่ทีม่คีวามเสือ่มไปเป็นธรรมดา 

  [๑๗๙] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  ทา่นพระราธะน่ัง ณ ทีส่มควร ไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แต ่

พระองคผ์ูเ้จรญิ ทีพ่ระองคต์รัสวา่ ‘สิง่ทีม่คีวามเสือ่มไปเป็นธรรมดา สิง่ทีม่คีวาม 

เสือ่มไปเป็นธรรมดา’ สิง่ทีม่คีวามเสือ่มไปเป็นธรรมดาเป็นอยา่งไร” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “ราธะ รปูมคีวามเสือ่มไปเป็นธรรมดา เวทนา 

มคีวามเสือ่มไปเป็นธรรมดา สญัญามคีวามเสือ่มไปเป็นธรรมดา สงัขารมคีวาม 

เสือ่มไปเป็นธรรมดา วญิญาณมคีวามเสือ่มไปเป็นธรรมดา 

  ราธะ อรยิสาวกผูไ้ดส้ดับเห็นอยูอ่ยา่งนี ้ฯลฯ รูช้ดัวา่ ... ไมม่กีจิอืน่เพือ่ 

ความเป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป” 

วยธมัมสตูรที ่๑๐ จบ 

 

๑๑. สมทุยธมัมสูตร 

วา่ดว้ยสิง่ทีม่คีวามเกดิข ึน้เป็นธรรมดา 

  [๑๘๐] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  ทา่นพระราธะน่ัง ณ ทีส่มควร ไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แต ่

พระองคผ์ูเ้จรญิ ทีพ่ระองคต์รัสวา่ ‘สิง่ทีม่คีวามเกดิขึน้เป็นธรรมดา สิง่ทีม่คีวาม 

เกดิขึน้เป็นธรรมดา’ สิง่ทีม่คีวามเกดิขึน้เป็นธรรมดาเป็นอยา่งไร” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “ราธะ รปูมคีวามเกดิขึน้เป็นธรรมดา เวทนาม ี

ความเกดิขึน้เป็นธรรมดา สญัญามคีวามเกดิขึน้เป็นธรรมดา สงัขารมคีวามเกดิขึน้ 

เป็นธรรมดา วญิญาณมคีวามเกดิขึน้เป็นธรรมดา 

  ราธะ อรยิสาวกผูไ้ดส้ดับเห็นอยูอ่ยา่งนี ้ฯลฯ รูช้ดัวา่ ... ไมม่กีจิอืน่เพือ่ 

ความเป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป” 

สมทุยธมัมสตูรที ่๑๑ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๒๖๗ } 



๒๖๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๒. ราธสงัยตุ] 

๒. ทตุยิวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

 

๑๒. นโิรธธมัมสตูร 

วา่ดว้ยสิง่ทีม่คีวามดบัไปเป็นธรรมดา 

  [๑๘๑] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  ครัง้นัน้ ทา่นพระราธะเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวายอภวิาท 

แลว้ น่ัง ณ ทีส่มควร ไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ 

ทีพ่ระองคต์รัสวา่ ‘สิง่ทีม่คีวามดับไปเป็นธรรมดา สิง่ทีม่คีวามดับไปเป็นธรรมดา’ 

สิง่ทีม่คีวามดับไปเป็นธรรมดาเป็นอยา่งไร” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “ราธะ รปูมคีวามดับไปเป็นธรรมดา เวทนาม ี

ความดับไปเป็นธรรมดา สญัญามคีวามดับไปเป็นธรรมดา สงัขารมคีวามดับไป 

เป็นธรรมดา วญิญาณมคีวามดับไปเป็นธรรมดา 

  ราธะ อรยิสาวกผูไ้ดส้ดับเห็นอยูอ่ยา่งนี ้ฯลฯ รูช้ดัวา่ ... ไมม่กีจิอืน่เพือ่ 

ความเป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป” 

นโิรธธมัมสตูรที ่๑๒ จบ 

ทตุยิวรรค จบ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

     ๑. มารสตูร    ๒. มารธัมมสตูร 

     ๓. อนจิจสตูร    ๔. อนจิจธัมมสตูร 

     ๕. ทกุขสตูร    ๖. ทกุขธัมมสตูร 

     ๗. อนัตตสตูร    ๘. อนัตตธัมมสตูร 

     ๙. ขยธัมมสตูร   ๑๐. วยธัมมสตูร 

     ๑๑. สมทุยธัมมสตูร   ๑๒. นโิรธธัมมสตูร 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๒๖๘ } 



๒๖๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๒. ราธสงัยตุ] 

๓. อายาจนวรรค ๑. มารสตูร 

 

๓. อายาจนวรรค 

หมวดวา่ดว้ยการอาราธนา 

๑-๑๑. มาราทสิตุตเอกาทสกะ 

วา่ดว้ยพระสตูร ๑๑ สตูร มมีารสตูรเป็นตน้ 

๑.มารสตูร 

วา่ดว้ยมาร 

  [๑๘๑] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  ครัง้นัน้ ทา่นพระราธะเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวายอภวิาท 

แลว้ น่ัง ณ ทีส่มควร ไดก้ราบทลูถามพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ 

ขอประทานวโรกาส ขอพระผูม้พีระภาคโปรดแสดงธรรมแกข่า้พระองคโ์ดยยอ่ ซึง่ 

ขา้พระองคไ์ดฟั้งแลว้จะพงึหลกีออกไปอยูค่นเดยีว ไมป่ระมาท มคีวามเพยีร 

อทุศิกายและใจอยูเ่ถดิ” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ราธะ สิง่ใดเป็นมาร เธอพงึละฉันทะ ราคะ ฉันทราคะ 

ในสิง่นัน้ 

  ก็อะไรเลา่เป็นมาร 

  คอื รปูเป็นมาร เธอพงึละฉันทะ ราคะ ฉันทราคะในรปูนัน้ 

  เวทนาเป็นมาร เธอพงึละฉันทะ ... ในเวทนานัน้ 

  สญัญาเป็นมาร เธอพงึละฉันทะ ... ในสญัญานัน้ 

  สงัขารเป็นมาร เธอพงึละฉันทะ ... ในสงัขารนัน้ 

  วญิญาณเป็นมาร เธอพงึละฉันทะ ราคะ ฉันทราคะในวญิญาณนัน้ 

  ราธะ สิง่ใดเป็นมาร เธอพงึละฉันทะ ราคะ ฉันทราคะในสิง่นัน้” 

มารสตูรที ่๑ จบ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๒๖๙ } 



๒๗๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๒. ราธสงัยตุ] 

๓. อายาจนวรรค ๕. ทกุขสตูร 

 

๒. มารธมัมสูตร 

วา่ดว้ยธรรมของมาร 

  [๑๘๓] “ราธะ สิง่ใดเป็นธรรมของมาร๑ เธอพงึละฉันทะ ราคะ ฉันทราคะ 

ในสิง่นัน้ ฯลฯ 

มารธมัมสตูรที ่๒ จบ 

 

๓. อนจิจสตูร 

วา่ดว้ยสิง่ทีไ่มเ่ทีย่ง 

  [๑๘๔] “ราธะ สิง่ใดไมเ่ทีย่ง ฯลฯ 

อนจิจสตูรที ่๓ จบ 

 

๔. อนจิจธมัมสตูร 

วา่ดว้ยสิง่ทีม่คีวามไมเ่ทีย่งเป็นธรรมดา 

  [๑๘๕] “ราธะ สิง่ใดมคีวามไมเ่ทีย่งเป็นธรรมดา ฯลฯ 

อนจิจธมัมสตูรที ่๔ จบ 

 

๕. ทกุขสตูร 

วา่ดว้ยสิง่ทีเ่ป็นทกุข ์

  [๑๘๖] “ราธะ สิง่ใดเป็นทกุข ์ฯลฯ 

ทกุขสตูรที ่๕ จบ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ธรรมของมาร ในทีน่ีห้มายถงึมรณธรรม ซึง่เป็นสภาวะแหง่ความพนิาศยอ่ยยับ (ส .ข.อ. ๒/๑๗๐-๑๘๑/๓๖๘, 

    ส .ฏกีา ๒/๑๗๐-๑๘๑/๓๑๓) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๒๗๐ } 



๒๗๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๒. ราธสงัยตุ] 

๓. อายาจนวรรค ๑๐. วยธัมมสตูร 

 

๖. ทกุขธมัมสูตร 

วา่ดว้ยสิง่ทีม่ทีกุขเ์ป็นธรรมดา 

  [๑๘๗] “ราธะ สิง่ใดมทีกุขเ์ป็นธรรมดา ฯลฯ 

ทกุขธมัมสตูรที ่๖ จบ 

 

๗. อนตัตสตูร 
วา่ดว้ยสิง่ทีเ่ป็นอนตัตา 

  [๑๘๘] “ราธะ สิง่ใดเป็นอนัตตา ฯลฯ 

อนตัตสตูรที ่๗ จบ 

 

๘. อนตัตธมัมสตูร 
วา่ดว้ยสิง่ทีม่อีนตัตาเป็นธรรมดา 

  [๑๘๙] “ราธะ สิง่ใดมอีนัตตาเป็นธรรมดา ฯลฯ 

อนตัตธมัมสตูรที ่๘ จบ 

 

๙. ขยธมัมสูตร 
วา่ดว้ยสิง่ทีม่คีวามสิน้ไปเป็นธรรมดา 

  [๑๙๐] “ราธะ สิง่ใดมคีวามสิน้ไปเป็นธรรมดา ฯลฯ 

ขยธมัมสตูรที ่๙ จบ 

 

๑๐. วยธมัมสูตร 

วา่ดว้ยสิง่ทีม่คีวามเสือ่มไปเป็นธรรมดา 

  [๑๙๑] “ราธะ สิง่ใดมคีวามเสือ่มไปเป็นธรรมดา ฯลฯ 

วยธมัมสตูรที ่๑๐ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๒๗๑ } 



๒๗๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๒. ราธสงัยตุ] 

๓. อายาจนวรรค ๑๒. นโิรธธัมมสตูร 

 

๑๑. สมทุยธมัมสูตร 

วา่ดว้ยสิง่ทีม่คีวามเกดิข ึน้เป็นธรรมดา 

  [๑๙๒] “ราธะ สิง่ใดมคีวามเกดิขึน้เป็นธรรมดา เธอพงึละฉันทะ ราคะ 

ฉันทราคะในสิง่นัน้ ฯลฯ 

สมทุยธมัมสตูรที ่๑๑ จบ 

 

๑๒. นโิรธธมัมสตูร 

วา่ดว้ยสิง่ทีม่คีวามดบัไปเป็นธรรมดา 

  [๑๙๓] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

 ครัง้นัน้ ทา่นพระราธะเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ฯลฯ ไดก้ราบ 

ทลูพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขอประทานวโรกาส ขอพระผูม้ ี

พระภาคโปรดแสดงธรรมแกข่า้พระองคโ์ดยยอ่ ซึง่ขา้พระองคไ์ดฟั้งแลว้จะพงึหลกี 

ออกไปอยูค่นเดยีว ไมป่ระมาท มคีวามเพยีร อทุศิกายและใจอยูเ่ถดิ” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ราธะ สิง่ใดมคีวามดับไปเป็นธรรมดา เธอพงึละฉันทะ 

ราคะ ฉันทราคะในสิง่นัน้ 

  ก็อะไรเลา่มคีวามดบัไปเป็นธรรมดา 

  คอื รปูมคีวามดับไปเป็นธรรมดา เธอพงึละฉันทะ ราคะ ฉันทราคะในรปูนัน้ 

  เวทนามคีวามดับไปเป็นธรรมดา ฯลฯ 

  สญัญา ... 

  สงัขาร ... 

  วญิญาณมคีวามดับไปเป็นธรรมดา เธอพงึละฉันทะ ราคะ ฉันทราคะใน 

วญิญาณนัน้ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๒๗๒ } 



๒๗๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๒. ราธสงัยตุ] 

๓. อายาจนวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

  ราธะ สิง่ใดมคีวามดับไปเป็นธรรมดา เธอพงึละฉันทะ ราคะ ฉันทราคะใน 

สิง่นัน้” 

นโิรธธมัมสตูรที ่๑๒ จบ 

อายาจนวรรคที ่๓ จบ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

     ๑. มารสตูร    ๒. มารธัมมสตูร 

     ๓. อนจิจสตูร    ๔. อนจิจธัมมสตูร 

     ๕. ทกุขสตูร    ๖. ทกุขธัมมสตูร 

     ๗. อนัตตสตูร    ๘. อนัตตธัมมสตูร 

     ๙. ขยธัมมสตูร   ๑๐. วยธัมมสตูร 

     ๑๑. สมทุยธัมมสตูร   ๑๒. นโิรธธัมมสตูร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๒๗๓ } 



๒๗๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๒. ราธสงัยตุ] 

๔. อปุนสินินวรรค ๒. มารธัมมสตูร 

 

๔. อปุนสินินวรรค 

หมวดวา่ดว้ยผูเ้ขา้ไปน ัง่ใกล ้

๑-๑๑. มาราทสิตุตเอกาทสกะ 

วา่ดว้ยพระสตูร ๑๑ สตูร มมีารสตูรเป็นตน้ 

๑. มารสตูร 

วา่ดว้ยมาร 

  [๑๙๔] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคไดต้รัสกับทา่นพระราธะผูน่ั้ง ณ ทีส่มควร ดังนีว้า่ “ราธะ 

สิง่ใดเป็นมาร เธอพงึละฉันทะ ราคะ ฉันทราคะในสิง่นัน้ 

  ก็อะไรเลา่เป็นมาร 

  คอื รปูเป็นมาร เธอพงึละฉันทะ ราคะ ฉันทราคะในรปูนัน้ ฯลฯ 

  วญิญาณเป็นมาร เธอพงึละฉันทะ ราคะ ฉันทราคะในวญิญาณนัน้ 

  ราธะ สิง่ใดเป็นมาร เธอพงึละฉันทะ ราคะ ฉันทราคะในสิง่นัน้” 

มารสตูรที ่๑ จบ 

 

๒. มารธมัมสูตร 

วา่ดว้ยธรรมของมาร 

  [๑๙๕] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  “ราธะ สิง่ใดเป็นธรรมของมาร เธอพงึละฉันทะ ราคะ ฉันทราคะในสิง่นัน้ ฯลฯ 

มารธมัมสตูรที ่๒ จบ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๒๗๔ } 



๒๗๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๒. ราธสงัยตุ] 

๔. อปุนสินินวรรค ๗. อนัตตสตูร 

 

๓. อนจิจสตูร 

วา่ดว้ยสิง่ทีไ่มเ่ทีย่ง 

  [๑๙๖] “ราธะ สิง่ใดไมเ่ทีย่ง ฯลฯ 

อนจิจสตูรที ่๓ จบ 

 

๔. อนจิจธมัมสตูร 
วา่ดว้ยสิง่ทีม่คีวามไมเ่ทีย่งเป็นธรรมดา 

  [๑๙๗] “ราธะ สิง่ใดมคีวามไมเ่ทีย่งเป็นธรรมดา ฯลฯ 

อนจิจธมัมสตูรที ่๔ จบ 

 

๕. ทกุขสตูร 
วา่ดว้ยสิง่ทีเ่ป็นทกุข ์

  [๑๙๘] “ราธะ สิง่ใดเป็นทกุข ์ฯลฯ 

ทกุขสตูรที ่๕ จบ 

 

๖. ทกุขธมัมสูตร 
วา่ดว้ยสิง่ทีม่ทีกุขเ์ป็นธรรมดา 

  [๑๙๙] “ราธะ สิง่ใดมทีกุขเ์ป็นธรรมดา ฯลฯ 

ทกุขธมัมสตูรที ่๖ จบ 

 

๗. อนตัตสตูร 

วา่ดว้ยสิง่ทีเ่ป็นอนตัตา 

  [๒๐๐] “ราธะ สิง่ใดเป็นอนัตตา ฯลฯ 

อนตัตสตูรที ่๗ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๒๗๕ } 



๒๗๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๒. ราธสงัยตุ] 

๔. อปุนสินินวรรค ๑๑. สมทุยธัมมสตูร 

 

๘. อนตัตธมัมสตูร 

วา่ดว้ยสิง่ทีม่อีนตัตาเป็นธรรมดา 

  [๒๐๑] “ราธะ สิง่ใดมอีนัตตาเป็นธรรมดา ฯลฯ 

อนตัตธมัมสตูรที ่๘ จบ 

 

๙. ขยธมัมสูตร 

วา่ดว้ยสิง่ทีม่คีวามสิน้ไปเป็นธรรมดา 

  [๒๐๒] “ราธะ สิง่ใดมคีวามสิน้ไปเป็นธรรมดา ฯลฯ 

ขยธมัมสตูรที ่๙ จบ 

 

๑๐. วยธมัมสูตร 

วา่ดว้ยสิง่ทีม่คีวามเสือ่มไปเป็นธรรมดา 

  [๒๐๓] “ราธะ สิง่ใดมคีวามเสือ่มไปเป็นธรรมดา ฯลฯ 

วยธมัมสตูรที ่๑๐ จบ 

 

๑๑. สมทุยธมัมสูตร 

วา่ดว้ยสิง่ทีม่คีวามเกดิข ึน้เป็นธรรมดา 

  [๒๐๔] “ราธะ สิง่ใดมคีวามเกดิขึน้เป็นธรรมดา เธอพงึละฉันทะ ราคะ 

ฉันทราคะในสิง่นัน้ ฯลฯ 

สมทุยธมัมสตูรที ่๑๑ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๒๗๖ } 



๒๗๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๒. ราธสงัยตุ] 

๔. อปุนสินินวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

 

๑๒. นโิรธธมัมสตูร 

วา่ดว้ยสิง่ทีม่คีวามดบัไปเป็นธรรมดา 

  [๒๐๕] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคไดต้รัสกับทา่นพระราธะผูน่ั้ง ณ ทีส่มควร ดังนีว้า่ “ราธะ 

สิง่ใดมคีวามดับไปเป็นธรรมดา เธอพงึละฉันทะ ราคะ ฉันทราคะในสิง่นัน้ 

  ก็อะไรเลา่มคีวามดบัไปเป็นธรรมดา 

  คอื รปูมคีวามดับไปเป็นธรรมดา เธอพงึละฉันทะ ราคะ ฉันทราคะในรปูนัน้ 

  เวทนา ฯลฯ 

  สญัญา ... 

  สงัขาร ... 

  วญิญาณมคีวามดับไปเป็นธรรมดา เธอพงึละฉันทะ ราคะ ฉันทราคะใน 

วญิญาณนัน้ 

  ราธะ สิง่ใดมคีวามดับไปเป็นธรรมดา เธอพงึละฉันทะ ราคะ ฉันทราคะใน 

สิง่นัน้” 

นโิรธธมัมสตูรที ่๑๒ จบ 

อปุนสินินวรรคที ่๔ จบ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

     ๑. มารสตูร    ๒. มารธัมมสตูร 

     ๓. อนจิจสตูร    ๔. อนจิจธัมมสตูร 

     ๕. ทกุขสตูร    ๖. ทกุขธัมมสตูร 

     ๗. อนัตตสตูร    ๘. อนัตตธัมมสตูร 

     ๙. ขยธัมมสตูร   ๑๐. วยธัมมสตูร 

     ๑๑. สมทุยธัมมสตูร   ๑๒. นโิรธธัมมสตูร 

ราธสงัยตุ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๒๗๗ } 



๒๗๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๓. ทฏิฐสิงัยตุ] 

๑. โสตาปัตตวิรรค ๑. วาตสตูร 

 

๓. ทฏิฐสิงัยตุ 

๑. โสตาปตัตวิรรค 

หมวดวา่ดว้ยโสดาปตัตมิรรค 

๑. วาตสตูร 

วา่ดว้ยทฏิฐวิา่ลมไมพ่ดัเป็นตน้ 

  [๒๐๖] สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเชตวนั เขต 

กรงุสาวตัถ ีฯลฯ ไดต้รัสถามวา่ “ภกิษุทัง้หลาย เมือ่มอีะไร เพราะถอืมั่นอะไร 

เพราะยดึมั่นอะไร ทฏิฐอิยา่งนีจ้งึเกดิขึน้วา่ ‘ลมไมพั่ด แมน่ ้าไมไ่หล สตรมีคีรรภ ์

ไมค่ลอด ดวงจันทรแ์ละดวงอาทติยไ์มข่ ึน้หรอืไมต่ก มั่นคงดจุเสาระเนยีด” 

  ภกิษุเหลา่นัน้ทลูตอบวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ธรรมของขา้พระองค ์

ทัง้หลาย มพีระผูม้พีระภาคเป็นหลัก มพีระผูม้พีระภาคเป็นผูน้ า มพีระผูม้พีระภาค 

เป็นทีพ่ ึง่ ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขอประทานวโรกาส เฉพาะพระผูม้พีระภาค 

เทา่นัน้ทีจ่ะทรงอธบิายเนือ้ความแหง่พระภาษิตนัน้ใหแ้จม่แจง้ได ้ภกิษุทัง้หลายฟัง 

ตอ่จากพระผูม้พีระภาคแลว้ จักทรงจ าไว”้ 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย ถา้เชน่นัน้ เธอทัง้หลายจงฟัง จง 

ใสใ่จใหด้ ีเราจักกลา่ว” 

  ภกิษุเหลา่นัน้ทลูรับสนองพระด ารัสแลว้ พระผูม้พีระภาคไดต้รัสเรือ่งนีว้า่ 

  “ภกิษุทัง้หลาย เมือ่มรีปู เพราะถอืมั่นรปู เพราะยดึมัน่รปู ทฏิฐอิยา่งนีจ้งึ 

เกดิขึน้วา่ ‘ลมไมพั่ด แมน่ ้าไมไ่หล สตรมีคีรรภไ์มค่ลอด ดวงจันทรแ์ละ 

ดวงอาทติยไ์มข่ ึน้หรอืไมต่ก มั่นคงดจุเสาระเนยีด’ 

  เมือ่มเีวทนา ฯลฯ 

  เมือ่มสีญัญา ... 

  เมือ่มสีงัขาร ... 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๒๗๘ } 



๒๗๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๓. ทฏิฐสิงัยตุ] 

๑. โสตาปัตตวิรรค ๑. วาตสตูร 

  เมือ่มวีญิญาณ เพราะถอืมั่นวญิญาณ เพราะยดึมั่นวญิญาณ ทฏิฐอิยา่งนีจ้งึ 

เกดิขึน้วา่ ‘ลมไมพั่ด แมน่ ้าไมไ่หล สตรมีคีรรภไ์มค่ลอด ดวงจันทรแ์ละ 

ดวงอาทติยไ์มข่ ึน้หรอืไมต่ก มั่นคงดจุเสาระเนยีด’ 

  ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายจะเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร รปูเทีย่งหรอืไม่ 

เทีย่ง” 

  “ไมเ่ทีย่ง พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ก็ส ิง่ใดไมเ่ทีย่ง ส ิง่นัน้เป็นทกุขห์รอืเป็นสขุ” 

  “เป็นทกุข ์พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ก็ส ิง่ใดไมเ่ทีย่ง เป็นทกุข ์มคีวามแปรผันเป็นธรรมดา เพราะไมถ่อืมั่นสิง่นัน้ 

ทฏิฐอิยา่งนีจ้ะพงึเกดิขึน้บา้งหรอืวา่ ‘ลมไมพั่ด แมน่ ้าไมไ่หล สตรมีคีรรภไ์มค่ลอด 

ดวงจันทรแ์ละดวงอาทติยไ์มข่ ึน้หรอืไมต่ก มั่นคงดจุเสาระเนยีด” 

  “ไมใ่ชอ่ยา่งนัน้ พระพทุธเจา้ขา้” 

  “เวทนาเทีย่งหรอืไมเ่ทีย่ง ฯลฯ สญัญาเทีย่งหรอืไมเ่ทีย่ง ฯลฯ สงัขาร 

เทีย่งหรอืไมเ่ทีย่ง ฯลฯ วญิญาณเทีย่งหรอืไมเ่ทีย่ง” 

  “ไมเ่ทีย่ง พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ก็ส ิง่ใดไมเ่ทีย่ง ส ิง่นัน้เป็นทกุขห์รอืเป็นสขุ” 

  “เป็นทกุข ์พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ก็ส ิง่ใดไมเ่ทีย่ง เป็นทกุข ์มคีวามแปรผันเป็นธรรมดา เพราะไมถ่อืมั่นสิง่นัน้ 

ทฏิฐอิยา่งนีจ้ะพงึเกดิขึน้บา้งหรอืวา่ ‘ลมไมพั่ด แมน่ ้าไมไ่หล สตรมีคีรรภไ์มค่ลอด 

ดวงจันทรแ์ละดวงอาทติยไ์มข่ ึน้หรอืไมต่ก มั่นคงดจุเสาระเนยีด” 

  “ไมใ่ชอ่ยา่งนัน้ พระพทุธเจา้ขา้” 

  “แมส้ ิง่ทีบ่คุคลไดเ้ห็น ฟัง ทราบ รู ้ถงึ แสวงหา ใคร่ครวญดว้ยใจ 

เทีย่งหรอืไมเ่ทีย่ง” 

  “ไมเ่ทีย่ง พระพทุธเจา้ขา้” 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๒๗๙ } 



๒๘๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๓. ทฏิฐสิงัยตุ] 

๑. โสตาปัตตวิรรค ๒. เอตังมมสตูร 

  “ก็ส ิง่ใดไมเ่ทีย่ง ส ิง่นัน้เป็นทกุขห์รอืเป็นสขุ” 

  “เป็นทกุข ์พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ก็ส ิง่ใดไมเ่ทีย่ง เป็นทกุข ์มคีวามแปรผันเป็นธรรมดา เพราะไมถ่อืมั่นสิง่นัน้ 

ทฏิฐอิยา่งนีจ้ะพงึเกดิขึน้บา้งหรอืวา่ ‘ลมไมพั่ด แมน่ ้าไมไ่หล สตรมีคีรรภไ์มค่ลอด 

ดวงจันทรแ์ละดวงอาทติยไ์มข่ ึน้หรอืไมต่ก มั่นคงดจุเสาระเนยีด” 

  “ไมใ่ชอ่ยา่งนัน้ พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ภกิษุทัง้หลาย เพราะเหตทุีอ่รยิสาวกละความสงสยัในฐานะ ๖ ประการนีไ้ด ้

ฉะนัน้ จงึละความสงสยัแมใ้นทกุข ์ละความสงสยัแมใ้นเหตเุกดิแหง่ทกุข ์ละความ 

สงสยัแมใ้นความดับแหง่ทกุข ์ละความสงสยัแมใ้นปฏปิทาทีใ่หถ้งึความดับแหง่ 

ทกุขไ์ด ้

  ภกิษุทัง้หลาย นีเ้ราเรยีกวา่ อรยิสาวกผูเ้ป็นโสดาบัน ไมม่ทีางตกต า่ ม ี

ความแน่นอนทีจ่ะส าเร็จสมัโพธใินวนัขา้งหนา้” 

วาตสตูรที ่๑ จบ 

 

๒. เอตงัมมสตูร 

วา่ดว้ยทฏิฐวิา่น ัน่ของเรา 

  [๒๐๗] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคไดต้รัสถามวา่ “ภกิษุทัง้หลาย เมือ่มอีะไร เพราะถอืมั่นอะไร 

เพราะยดึมั่นอะไร ทฏิฐอิยา่งนีจ้งึเกดิขึน้วา่ ‘น่ันของเรา เราเป็นน่ัน น่ันเป็นอัตตา 

ของเรา” 

  ภกิษุเหลา่นัน้ทลูตอบวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ธรรมของขา้พระองคทั์ง้หลาย 

มพีระผูม้พีระภาคเป็นหลัก ฯลฯ 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย เมือ่มรีปู เพราะถอืมั่นรปู เพราะ 

ยดึมั่นรปู ทฏิฐอิยา่งนีจ้งึเกดิขึน้วา่ ‘น่ันของเรา เราเป็นน่ัน น่ันเป็นอัตตาของเรา’ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๒๘๐ } 



๒๘๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๓. ทฏิฐสิงัยตุ] 

๑. โสตาปัตตวิรรค ๒. เอตังมมสตูร 

  เมือ่มเีวทนา ฯลฯ 

  เมือ่มสีญัญา ... 

  เมือ่มสีงัขาร ... 

  เมือ่มวีญิญาณ เพราะถอืมั่นวญิญาณ เพราะยดึมั่นวญิญาณ ทฏิฐอิยา่งนีจ้งึ 

เกดิขึน้วา่ ‘น่ันของเรา เราเป็นน่ัน น่ันเป็นอัตตาของเรา’ 

  ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายจะเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร รปูเทีย่งหรอืไม่ 

เทีย่ง” 

  “ไมเ่ทีย่ง พระพทุธเจา้ขา้ ฯลฯ 

  “เวทนา ... สญัญา ... สงัขาร ... วญิญาณเทีย่งหรอืไมเ่ทีย่ง” 

  “ไมเ่ทีย่ง พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ฯลฯ เพราะไมถ่อืมั่นสิง่นัน้ ทฏิฐอิยา่งนีจ้ะพงึเกดิขึน้บา้งหรอืวา่ ‘น่ันของเรา 

เราเป็นน่ัน น่ันเป็นอัตตาของเรา” 

  “ไมใ่ชอ่ยา่งนัน้ พระพทุธเจา้ขา้” 

  “แมส้ ิง่ทีบ่คุคลไดเ้ห็น ฟัง ทราบ รู ้ถงึ แสวงหา ใคร่ครวญดว้ยใจ 

เทีย่งหรอืไมเ่ทีย่ง’ 

  “ไมเ่ทีย่ง พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ก็ส ิง่ใดไมเ่ทีย่ง ส ิง่นัน้เป็นทกุขห์รอืเป็นสขุ” 

  “เป็นทกุข ์พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ก็ส ิง่ใดไมเ่ทีย่ง เป็นทกุข ์มคีวามแปรผันเป็นธรรมดา เพราะไมถ่อืมั่นสิง่นัน้ 

ทฏิฐอิยา่งนีจ้ะพงึเกดิขึน้บา้งหรอืวา่ ‘น่ันของเรา เราเป็นน่ัน น่ันเป็นอัตตาของเรา” 

  “ไมใ่ชอ่ยา่งนัน้ พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ภกิษุทัง้หลาย เพราะเหตทุีอ่รยิสาวกละความสงสยัในฐานะ ๖ ประการนีไ้ด ้

ฉะนัน้ จงึละความสงสยัแมใ้นทกุข ์ฯลฯ ละความสงสยัแมใ้นปฏปิทาทีใ่หถ้งึ 

ความดับแหง่ทกุขไ์ด ้

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๒๘๑ } 



๒๘๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๓. ทฏิฐสิงัยตุ] 

๑. โสตาปัตตวิรรค ๓. โสอัตตาสตูร 

  ภกิษุทัง้หลาย นีเ้ราเรยีกวา่ อรยิสาวกผูเ้ป็นโสดาบัน ไมม่ทีางตกต า่ ม ี

ความแน่นอนทีจ่ะส าเร็จสมัโพธใินวนัขา้งหนา้” 

เอตงัมมสตูรที ่๒ จบ 

 

๓. โสอตัตาสตูร 

วา่ดว้ยทฏิฐวิา่อตัตากบัโลกเป็นอยา่งเดยีวกนั 

  [๒๐๘] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคไดต้รัสถามวา่ “ภกิษุทัง้หลาย เมือ่มอีะไร เพราะถอืมั่นอะไร 

เพราะยดึมั่นอะไร ทฏิฐอิยา่งนีจ้งึเกดิขึน้วา่ ‘อัตตากบัโลกเป็นอยา่งเดยีวกัน เรา 

นัน้ละโลกนีไ้ปแลว้จักเป็นผูเ้ทีย่งแท ้ยั่งยนื คงทน มคีวามไมแ่ปรผันเป็นธรรมดา” 

  ภกิษุเหลา่นัน้ทลูตอบวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ธรรมของขา้พระองค ์

ทัง้หลาย มพีระผูม้พีระภาคเป็นหลัก ฯลฯ 

  “ภกิษุทัง้หลาย เมือ่มรีปู เพราะถอืมั่นรปู เพราะยดึมัน่รปู ทฏิฐอิยา่งนีจ้งึ 

เกดิขึน้วา่ ‘อัตตา ฯลฯ มคีวามไมแ่ปรผันเป็นธรรมดา’ 

  เมือ่มเีวทนา ฯลฯ 

  เมือ่มสีญัญา ... 

  เมือ่มสีงัขาร ... 

  เมือ่มวีญิญาณ เพราะถอืมั่นวญิญาณ เพราะยดึมั่นวญิญาณ ทฏิฐอิยา่งนีจ้งึ 

เกดิขึน้วา่ ‘อัตตากับโลกเป็นอยา่งเดยีวกัน เรานัน้ละโลกนีไ้ปแลว้จักเป็นผูเ้ทีย่งแท  ้

ยั่งยนื คงทน มคีวามไมแ่ปรผันเป็นธรรมดา’ 

  ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายจะเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร รปูเทีย่งหรอืไม่ 

เทีย่ง” 

  “ไมเ่ทีย่ง พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ฯลฯ มคีวามแปรผันเป็นธรรมดา เพราะไมถ่อืมั่นสิง่นัน้ ทฏิฐอิยา่งนีจ้ะพงึ 

เกดิขึน้หรอืวา่ ‘อัตตา ฯลฯ มคีวามไมแ่ปรผันเป็นธรรมดา” 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๒๘๒ } 



๒๘๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๓. ทฏิฐสิงัยตุ] 

๑. โสตาปัตตวิรรค ๔. โนจเมสยิาสตูร 

  “ไมใ่ชอ่ยา่งนัน้ พระพทุธเจา้ขา้” 

  “เวทนา ... สญัญา ... สงัขาร ... วญิญาณเทีย่งหรอืไมเ่ทีย่ง” 

  “ไมเ่ทีย่ง พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ฯลฯ มคีวามแปรผันเป็นธรรมดา เพราะไมถ่อืมั่นสิง่นัน้ ทฏิฐอิยา่งนีจ้ะพงึ 

เกดิขึน้บา้งหรอืวา่ ‘อัตตา ฯลฯ มคีวามไมแ่ปรผันเป็นธรรมดา” 

  “ไมใ่ชอ่ยา่งนัน้ พระพทุธเจา้ขา้” 

  “แมส้ ิง่ทีบ่คุคลไดเ้ห็น ฟัง ทราบ รู ้ถงึ แสวงหา ใคร่ครวญดว้ยใจ 

เทีย่งหรอืไมเ่ทีย่ง’' 

  “ไมเ่ทีย่ง พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ฯลฯ เพราะไมถ่อืมั่นสิง่นัน้ ทฏิฐอิยา่งนีจ้ะพงึเกดิขึน้บา้งวา่ ‘อัตตากับโลก 

เป็นอยา่งเดยีวกัน เรานัน้ละโลกนีไ้ปแลว้จักเป็นผูเ้ทีย่งแท ้ยั่งยนื คงทน มคีวาม 

ไมแ่ปรผันเป็นธรรมดา’ 

  “ไมใ่ชอ่ยา่งนัน้ พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ภกิษุทัง้หลาย เพราะเหตทุีอ่รยิสาวกละความสงสยัในฐานะ ๖ ประการนีไ้ด ้

ฉะนัน้ จงึละความสงสยัแมใ้นทกุข ์ฯลฯ ละความสงสยัแมใ้นปฏปิทาทีใ่หถ้งึ 

ความดับแหง่ทกุขไ์ด ้

  ภกิษุทัง้หลาย นีเ้ราเรยีกวา่ อรยิสาวกผูเ้ป็นโสดาบัน ไมม่ทีางตกต า่ ม ี

ความแน่นอนทีจ่ะส าเร็จสมัโพธใินวนัขา้งหนา้” 

โสอตัตาสตูรที ่๓ จบ 

 

๔. โนจเมสยิาสูตร 

วา่ดว้ยทฏิฐวิา่เราไมพ่งึม ี

  [๒๐๙] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคไดต้รัสถามวา่ “ภกิษุทัง้หลาย เมือ่มอีะไร เพราะถอืมั่นอะไร 

เพราะยดึมั่นอะไร ทฏิฐอิยา่งนีจ้งึเกดิขึน้วา่ ‘ถา้เราไมพ่งึม ีแมบ้รขิารของเราก็ไมพ่งึม ี

ถา้เราจักไมไ่ดม้แีลว้ แมบ้รขิารของเราก็จักไมม่”ี 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๒๘๓ } 



๒๘๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๓. ทฏิฐสิงัยตุ] 

๑. โสตาปัตตวิรรค ๔. โนจเมสยิาสตูร 

  ภกิษุเหลา่นัน้ทลูตอบวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ธรรมของขา้พระองค ์

ทัง้หลาย มพีระผูม้พีระภาคเป็นหลัก ฯลฯ 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย เมือ่มรีปู เพราะถอืมั่นรปู เพราะ 

ยดึมั่นรปู ทฏิฐอิยา่งนีจ้งึเกดิขึน้วา่ ‘ถา้เราไมพ่งึม ีแมบ้รขิารของเราก็ไมพ่งึม ีถา้ 

เราจักไมไ่ดม้แีลว้ แมบ้รขิารของเราก็จักไมม่’ี 

  เมือ่มเีวทนา ... 

  เมือ่มสีญัญา ... 

  เมือ่มสีงัขาร ... 

  เมือ่มวีญิญาณ เพราะถอืมั่นวญิญาณ เพราะยดึมั่นวญิญาณ ทฏิฐอิยา่งนีจ้งึ 

เกดิขึน้วา่ ‘ถา้เราไมพ่งึม ีแมบ้รขิารของเราก็ไมพ่งึม ีถา้เราจักไมไ่ดม้แีลว้ แม ้

บรขิารของเราก็จักไมม่’ี 

  ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายจะเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร รปูเทีย่งหรอืไม่ 

เทีย่ง” 

  “ไมเ่ทีย่ง พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ฯลฯ เพราะไมถ่อืมั่นสิง่นัน้ ทฏิฐอิยา่งนีจ้ะพงึเกดิขึน้บา้งหรอืวา่ ‘ถา้เราไม ่

พงึม ีแมบ้รขิารของเราก็ไมพ่งึม ีถา้เราจักไมไ่ดม้แีลว้ แมบ้รขิารของเราก็จักไมม่”ี 

  “ไมใ่ชอ่ยา่งนัน้ พระพทุธเจา้ขา้” 

  “เวทนา ... สญัญา ... สงัขาร ... วญิญาณเทีย่งหรอืไมเ่ทีย่ง” 

  “ไมเ่ทีย่ง พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ฯลฯ เพราะไมถ่อืมั่นสิง่นัน้ ทฏิฐอิยา่งนีจ้ะพงึเกดิขึน้บา้งหรอืวา่ ‘ถา้เราไม ่

พงึม ีแมบ้รขิารของเราก็ไมพ่งึม ีถา้เราจักไมไ่ดม้แีลว้ แมบ้รขิารของเราก็จักไมม่”ี 

  “ไมใ่ชอ่ยา่งนัน้ พระพทุธเจา้ขา้” 

  “แมส้ ิง่ทีบ่คุคลไดเ้ห็น ฟัง ทราบ รู ้ถงึ แสวงหา ใคร่ครวญดว้ยใจ 

เทีย่งหรอืไมเ่ทีย่ง” 

  “ไมเ่ทีย่ง พระพทุธเจา้ขา้” 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๒๘๔ } 



๒๘๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๓. ทฏิฐสิงัยตุ] 

๑. โสตาปัตตวิรรค ๕. นัตถทินินสตูร 

  “ฯลฯ เพราะไมถ่อืมั่นสิง่นัน้ ทฏิฐอิยา่งนีจ้ะพงึเกดิขึน้บา้งหรอืวา่ ‘ถา้เราไม ่

พงึม ีแมบ้รขิารของเราก็ไมพ่งึม ีถา้เราจักไมไ่ดม้แีลว้ บรขิารของเราก็จักไมม่”ี 

  “ไมใ่ชอ่ยา่งนัน้ พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ภกิษุทัง้หลาย เพราะเหตทุีอ่รยิสาวกละความสงสยัในฐานะ ๖ ประการนีไ้ด ้

ฉะนัน้ จงึละความสงสยัแมใ้นทกุข ์ฯลฯ ละความสงสยัแมใ้นปฏปิทาทีใ่หถ้งึ 

ความดับแหง่ทกุขไ์ด ้

  ภกิษุทัง้หลาย นีเ้ราเรยีกวา่ อรยิสาวกผูเ้ป็นโสดาบัน ไมม่ทีางตกต า่ มคีวาม 

แน่นอนทีจ่ะส าเร็จสมัโพธใินวนัขา้งหนา้” 

โนจเมสยิาสตูรที ่๔ จบ 

 

๕. นตัถทินินสตูร 

วา่ดว้ยทฏิฐวิา่ทานทีใ่หแ้ลว้ไมม่ผีลเป็นตน้ 

  [๒๑๐] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคไดต้รัสถามวา่ “ภกิษุทัง้หลาย เมือ่มอีะไร เพราะถอืมั่นอะไร 

เพราะยดึมั่นอะไร ทฏิฐอิยา่งนีจ้งึเกดิขึน้วา่ ‘ทานทีใ่หแ้ลว้ไมม่ผีล ยัญทีบ่ชูาแลว้ 

ไมม่ผีล การเซน่สรวงไมม่ผีล ผลวบิากแหง่กรรมทีท่ าดแีละท าชัว่ก็ไมม่ ีโลกนีไ้มม่ ี

โลกหนา้ไมม่ ีมารดาไมม่คีณุ บดิาไมม่คีณุ โอปปาตกิสตัว์๑ไมม่ ีสมณพราหมณ์ 

ผูป้ระพฤตปิฏบิัตชิอบท าใหแ้จง้โลกนีแ้ละโลกหนา้ดว้ยปัญญาอันยิง่เองแลว้สอนให  ้

ผูอ้ืน่รูแ้จง้ก็ไมม่ใีนโลก๒ บรุษุคอืประชมุแหง่มหาภตูรปูทัง้ ๔ เมือ่ตายไป ธาตดุนิ 

ไปตามธาตดุนิ ธาตนุ ้าไปตามธาตนุ ้า ธาตไุฟไปตามธาตไุฟ ธาตลุมไปตามธาตลุม 

อนิทรยีทั์ง้หลายยอ่มผันแปรไปเป็นอากาศธาต ุบรุษุทัง้หลายมเีตยีงเป็นที ่๕๓ 

น าศพไป รอยเทา้ปรากฏเพยีงแคป่่าชา้ กลายเป็นกระดกูขาวโพลนดจุสนีกพริาบ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ โอปปาตกิสตัว ์หมายถงึสัตวท์ีเ่กดิและเตบิโตเต็มทีท่ันท ีและเมือ่จุต(ิตาย) ก็หายวับไปไมท่ิง้ซากศพไว ้

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

๒ ด ูส .สฬา (แปล) ๑๘/๓๖๕/๔๓๘ 

๓ มเีตยีงเป็นที ่๕ หมายถงึเวลาหามศพจะใหค้น ๔ คนหามเตยีงนอนไป ฉะนัน้ จงึชือ่วา่มเีตยีงเป็นที ่๕ 

    (ท.ีส.ีอ. ๑๗๑/๑๕๐) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๒๘๕ } 



๒๘๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๓. ทฏิฐสิงัยตุ] 

๑. โสตาปัตตวิรรค ๖. กโรโตสตูร 

การเซน่สรวงสิน้สดุลงแคเ่ถา้ถา่น คนเขลาบัญญัตทิานนีไ้ว ้ค าทีค่นบางพวกย ้าวา่ 

มผีลนัน้วา่งเปลา่ เท็จ ไรส้าระ หลังจากตายไป ไมว่า่คนเขลาและคนฉลาดยอ่ม 

ขาดสญู ไมเ่กดิอกี” 

  ภกิษุทัง้หลายทลูตอบวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ธรรมของขา้พระองค ์

ทัง้หลาย มพีระผูม้พีระภาคเป็นหลัก ฯลฯ 

  “ภกิษุทัง้หลาย เมือ่มรีปู เพราะถอืมั่นรปู เพราะยดึมัน่รปู ทฏิฐอิยา่งนีจ้งึ 

เกดิขึน้วา่ ‘ทานทีใ่หแ้ลว้ไมม่ผีล ยัญทีบ่ชูาแลว้ไมม่ผีล ฯลฯ หลังจากตายไป 

ไมว่า่คนเขลาและคนฉลาดยอ่มขาดสญู ไมเ่กดิอกี’ 

  เมือ่มเีวทนา ฯลฯ 

  เมือ่มสีญัญา ... 

  เมือ่มสีงัขาร ... 

  เมือ่มวีญิญาณ เพราะถอืมั่นวญิญาณ เพราะยดึมั่นวญิญาณ ทฏิฐอิยา่งนีจ้งึ 

เกดิขึน้วา่ ‘ทานทีใ่หแ้ลว้ไมม่ผีล ยัญทีบ่ชูาแลว้ไมม่ผีล ฯลฯ หลังจากตายไป 

ไมว่า่คนเขลาและคนฉลาดยอ่มขาดสญู ไมเ่กดิอกี’ 

   ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายจะเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร รปูเทีย่งหรอืไม่ 

เทีย่ง” 

  “ไมเ่ทีย่ง พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ก็ส ิง่ใดไมเ่ทีย่ง เป็นทกุข ์มคีวามแปรผันเป็นธรรมดา เพราะไมถ่อืมั่นสิง่นัน้ 

ทฏิฐอิยา่งนีจ้ะพงึเกดิขึน้บา้งหรอืวา่ ‘ทานทีใ่หแ้ลว้ไมม่ผีล ยัญทีบ่ชูาแลว้ไมม่ผีล 

ฯลฯ หลังจากตายไป ไมว่า่คนเขลาและคนฉลาดยอ่มขาดสญู ไมเ่กดิอกี” 

  “ไมใ่ชอ่ยา่งนัน้ พระพทุธเจา้ขา้” 

  “เวทนา ฯลฯ สญัญา ... สังขาร ... วญิญาณเทีย่งหรอืไมเ่ทีย่ง” 

  “ไมเ่ทีย่ง พระพทุธเจา้ขา้” 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๒๘๖ } 



๒๘๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๓. ทฏิฐสิงัยตุ] 

๑. โสตาปัตตวิรรค ๖. กโรโตสตูร 

  “ฯลฯ เพราะไมถ่อืมั่นสิง่นัน้ ทฏิฐอิยา่งนีจ้ะพงึเกดิขึน้บา้งหรอืวา่ ‘ทานทีใ่ห ้

แลว้ไมม่ผีล ยัญทีบ่ชูาแลว้ไมม่ผีล ... หลังจากตายไป ไมว่า่คนเขลาและคน 

ฉลาดยอ่มขาดสญู ไมเ่กดิอกี” 

  “ไมใ่ชอ่ยา่งนัน้ พระพทุธเจา้ขา้” 

  “แมส้ ิง่ทีบ่คุคลไดเ้ห็น ฟัง ทราบ รู ้ถงึ แสวงหา ใคร่ครวญดว้ยใจ 

เทีย่งหรอืไมเ่ทีย่ง” 

  “ไมเ่ทีย่ง พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ฯลฯ เพราะไมถ่อืมั่นสิง่นัน้ ทฏิฐอิยา่งนีจ้ะพงึเกดิขึน้บา้งหรอืวา่ ‘ทานทีใ่ห ้

แลว้ไมม่ผีล ยัญทีบ่ชูาแลว้ไมม่ผีล ฯลฯ ค าทีค่นบางพวกย ้าวา่มผีลนัน้วา่งเปลา่ เท็จ 

ไรส้าระ หลังจากตายไป ไมว่า่คนเขลาและคนฉลาดยอ่มขาดสญู ไมเ่กดิอกี” 

  “ไมใ่ชอ่ยา่งนัน้ พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ภกิษุทัง้หลาย เพราะเหตทุีอ่รยิสาวกละความสงสยัในฐานะ ๖ ประการนีไ้ด ้

ฉะนัน้ จงึละความสงสยัแมใ้นทกุข ์ฯลฯ ละความสงสยัแมใ้นปฏปิทาทีใ่หถ้งึ 

ความดับแหง่ทกุขไ์ด ้

  ภกิษุทัง้หลาย นีเ้ราเรยีกวา่ อรยิสาวกผูเ้ป็นโสดาบัน ไมม่ทีางตกต า่ ม ี

ความแน่นอนทีจ่ะส าเร็จสมัโพธใินวนัขา้งหนา้” 

นตัถทินินสตูรที ่๕ จบ 

 

๖. กโรโตสูตร 

วา่ดว้ยทฏิฐวิา่เม ือ่บคุคลท าเองเป็นตน้ 

  [๒๑๑] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคไดต้รัสถามวา่ “ภกิษุทัง้หลาย เมือ่มอีะไร เพราะถอืมั่นอะไร 

เพราะยดึมั่นอะไร ทฏิฐอิยา่งนีจ้งึเกดิขึน้วา่ ‘เมือ่บคุคลท าเอง ใชใ้หผู้อ้ ืน่ท า ตดัเอง 

ใชใ้หผู้อ้ ืน่ตัด เบยีดเบยีนเอง ใชใ้หผู้อ้ ืน่เบยีดเบยีน ท าใหเ้ศรา้โศกเอง ใชใ้หผู้อ้ ืน่ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๒๘๗ } 



๒๘๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๓. ทฏิฐสิงัยตุ] 

๑. โสตาปัตตวิรรค ๖. กโรโตสตูร 

ท าใหเ้ศรา้โศก ท าใหล้ าบากเอง ใชใ้หผู้อ้ ืน่ท าใหล้ าบาก ดิน้รนเอง ใชใ้หผู้อ้ ืน่ 

ท าใหด้ ิน้รน ฆา่สตัว ์ลักทรัพย ์ตัดชอ่งยอ่งเบา ปลน้ ท าโจรกรรมในบา้นหลังเดยีว 

ดักซุม่ทีท่างเปลีย่ว เป็นชู ้พดูเท็จ ผูท้ า(เชน่นัน้) ไมจั่ดวา่ท าบาป 

  แมห้ากบคุคลจะใชจั้กรมคีมดจุมดีโกนสงัหารเหลา่สตัวใ์นปฐพนีี ้ใหเ้ป็นลาน 

ตากเนือ้ ใหเ้ป็นกองเดยีวกัน เขายอ่มไมม่บีาปทีเ่กดิจากกรรมนัน้ ไมม่บีาปมาถงึเขา 

  แมห้ากบคุคลจะไปยังฝ่ังขวาแหง่แมน่ ้าคงคา ฆา่เอง ใชใ้หผู้อ้ ืน่ฆา่ ตัดเอง 

ใชใ้หผู้อ้ ืน่ตัด เบยีดเบยีนเอง ใชใ้หผู้อ้ ืน่เบยีดเบยีน เขายอ่มไมม่บีาปทีเ่กดิจาก 

กรรมนัน้ ไมม่บีาปมาถงึเขา 

  แมห้ากบคุคลจะไปยังฝ่ังซา้ยแหง่แมน่ ้าคงคา ใหเ้อง ใชใ้หผู้อ้ ืน่ให ้บชูาเอง 

ใชใ้หผู้อ้ ืน่บชูา เขายอ่มไมม่บีญุทีเ่กดิจากกรรมนัน้ ไมม่บีญุมาถงึเขา ไมม่บีญุที ่

เกดิจากการใหท้าน จากการฝึกอนิทรยี ์จากการส ารวม จากการพดูค าสตัย ์ไม ่

มบีญุมาถงึเขา‘๑ 

  ภกิษุทัง้หลายทลูตอบวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ธรรมของขา้พระองคทั์ง้หลาย 

มพีระผูม้พีระภาคเป็นหลัก ฯลฯ 

  “ภกิษุทัง้หลาย เมือ่มรีปู เพราะถอืมั่นรปู เพราะยดึมัน่รปู ทฏิฐอิยา่งนีจ้งึ 

เกดิขึน้วา่ ‘เมือ่บคุคลท าเอง ใชใ้หผู้อ้ ืน่ท า ฯลฯ ยอ่มไมม่บีญุ ... ไมม่บีญุมาถงึเขา’ 

เมือ่มเีวทนา ฯลฯ 

  เมือ่มสีญัญา ... 

  เมือ่มสีงัขาร ... 

  เมือ่มวีญิญาณ เพราะถอืมั่นวญิญาณ เพราะยดึมั่นวญิญาณ ทฏิฐอิยา่งนีจ้งึ 

เกดิขึน้วา่ ‘เมือ่บคุคลท าเอง ใชใ้หผู้อ้ ืน่ท า ฯลฯ ยอ่มไมม่บีญุ ... ไมม่บีญุมาถงึเขา’ 

  ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายจะเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร รปูเทีย่งหรอืไม่ 

เทีย่ง’' 

  “ไมเ่ทีย่ง พระพทุธเจา้ขา้’' 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ด ูส .สฬา. (แปล) ๑๘/๓๖๕/๔๓๘ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๒๘๘ } 



๒๘๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๓. ทฏิฐสิงัยตุ] 

๑. โสตาปัตตวิรรค ๖. กโรโตสตูร 

  “ฯลฯ มคีวามแปรผันเป็นธรรมดา เพราะไมถ่อืมั่นสิง่นัน้ ทฏิฐอิยา่งนีจ้ะพงึ 

เกดิขึน้บา้งหรอืวา่ ‘เมือ่บคุคลท าเอง ใชใ้หผู้อ้ ืน่ท า ฯลฯ ยอ่มไมม่บีญุ ... ไมม่ ี

บญุมาถงึเขา” 

  “ไมใ่ชอ่ยา่งนัน้ พระพทุธเจา้ขา้” 

  “เวทนา ฯลฯ สญัญา ... สังขาร ... วญิญาณเทีย่งหรอืไมเ่ทีย่ง” 

  “ไมเ่ทีย่ง พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ฯลฯ เพราะไมถ่อืมั่นสิง่นัน้ ทฏิฐอิยา่งนีจ้ะพงึเกดิขึน้บา้งหรอืวา่ ‘เมือ่ 

บคุคลท าเอง ใชใ้หผู้อ้ ืน่ท า ฯลฯ ยอ่มไมม่บีญุ ... ไมม่บีญุมาถงึเขา” 

  “ไมใ่ชอ่ยา่งนัน้ พระพทุธเจา้ขา้” 

  “แมส้ ิง่ทีบ่คุคลไดเ้ห็น ฟัง ทราบ รู ้ถงึ แสวงหา ใคร่ครวญดว้ยใจ 

เทีย่งหรอืไมเ่ทีย่ง” 

  “ไมเ่ทีย่ง พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ฯลฯ เพราะไมถ่อืมั่นสิง่นัน้ ทฏิฐอิยา่งนีจ้ะพงึเกดิขึน้บา้งหรอืวา่ ‘เมือ่ 

บคุคลท าเอง ใชใ้หผู้อ้ ืน่ท า ฯลฯ ยอ่มไมม่บีญุ ... ไมม่บีญุมาถงึเขา” 

  “ไมใ่ชอ่ยา่งนัน้ พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ภกิษุทัง้หลาย เพราะเหตทุีอ่รยิสาวกละความสงสยัในฐานะ ๖ ประการนีไ้ด ้

ฉะนัน้ จงึละความสงสยัแมใ้นทกุข ์ฯลฯ ละความสงสยัแมใ้นปฏปิทาทีใ่หถ้งึ 

ความดับแหง่ทกุขไ์ด ้

  ภกิษุทัง้หลาย นีเ้ราเรยีกวา่ อรยิสาวกผูเ้ป็นโสดาบัน ไมม่ทีางตกต า่ ม ี

ความแน่นอนทีจ่ะส าเร็จสมัโพธใินวนัขา้งหนา้” 

กโรโตสตูรที ่๖ จบ 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๒๘๙ } 



๒๙๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๓. ทฏิฐสิงัยตุ] 

๑. โสตาปัตตวิรรค ๗. เหตสุตูร 

 

๗. เหตสุตูร 

วา่ดว้ยทฏิฐวิา่ไมม่เีหตเุป็นตน้ 

  [๒๑๒] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคไดต้รัสถามวา่ “ภกิษุทัง้หลาย เมือ่มอีะไร เพราะถอืมั่นอะไร 

เพราะยดึมั่นอะไร ทฏิฐอิยา่งนีจ้งึเกดิขึน้วา่ ‘ความเศรา้หมองของสตัวทั์ง้หลาย ไม ่

มเีหต ุไมม่ปัีจจัย สตัวทั์ง้หลายไมม่เีหต ุไมม่ปัีจจัย เศรา้หมองเอง ความ 

บรสิทุธิข์องสตัวทั์ง้หลาย ไมม่เีหต ุไมม่ปัีจจัย สตัวทั์ง้หลายไมม่เีหต ุไมม่ปัีจจัย 

บรสิทุธิเ์อง ไมม่กี าลัง ไมม่คีวามเพยีร ไมม่คีวามสามารถของบรุษุ ไมม่คีวาม 

พยายามของบรุษุ สตัว ์ปาณะ ภตูะ ชวีะ๑ทัง้ปวง ลว้นไมม่อี านาจ ไมม่กี าลัง 

ไมม่คีวามเพยีร ผันแปรไปตามโชคชะตาตามสถานภาพทางสงัคมและตามลกัษณะ 

เฉพาะของตน เสวยสขุและทกุขใ์นอภชิาติ๒ทัง้ ๖ เทา่นัน้” 

  ภกิษุทัง้หลายทลูตอบวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ธรรมของขา้พระองค ์

ทัง้หลาย มพีระผูม้พีระภาคเป็นหลัก ฯลฯ 

  “ภกิษุทัง้หลาย เมือ่มรีปู เพราะถอืมั่นรปู เพราะยดึมัน่รปู ทฏิฐอิยา่งนีจ้งึ 

เกดิขึน้วา่ ‘ ... ไมม่เีหต ุไมม่ปัีจจัย ฯลฯ เสวยสขุและทกุขใ์นอภชิาตทัิง้ ๖ 

เทา่นัน้’ 

  เมือ่มเีวทนา ฯลฯ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ สตัว ์หมายถงึสัตวท์กุจ าพวก เชน่ อฐู โค ลา ปาณะ หมายถงึสัตวท์ีม่ ี๑ อนิทรยี ์๒ อนิทรยี ์เป็นตน้ 

   ภตูะ หมายถงึสัตวท์กุจ าพวกทีเ่กดิจากฟองไขแ่ละเกดิในครรภม์ารดา ชวีะ หมายถงึพวกพชืทกุชนดิ 

   (ส .ข.อ. ๒/๒๑๒/๓๗๒-๓๗๓,ท.ีส.ีอ. ๑๖๘/๑๔๖) 

๒ อภชิาต ิหมายถงึการก าหนดหมายชนชัน้ เชน่ โจรเป็นกัณหาภชิาต ิ(สดี า) นักบวชเป็นนลีาภชิาต ิ

   (สเีขยีว) นคิรนถเ์ป็นโลหติาภชิาต ิ(สแีดง) คฤหัสถเ์ป็นหลทิทาภชิาต ิ(สเีหลอืง) อาชวีกเป็นสกุกาภชิาต ิ

   (สขีาว) นักบวชทีเ่ครง่วัตรปฏบัิตเิป็นปรมสกุกาภชิาต ิ(สขีาวยิง่นัก) (ส .ข.อ. ๒/๑๒๓-๒๑๕/๓๗๔, ท.ีส.ีอ. 

   ๑๖๘/๑๔๗) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๒๙๐ } 



๒๙๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๓. ทฏิฐสิงัยตุ] 

๑. โสตาปัตตวิรรค ๗. เหตสุตูร 

  เมือ่มสีญัญา ... 

  เมือ่มสีงัขาร ... 

  เมือ่มวีญิญาณ เพราะถอืมั่นวญิญาณ เพราะยดึมั่นวญิญาณ ทฏิฐอิยา่งนีจ้งึ 

เกดิขึน้วา่ ‘... ไมม่เีหต ุไมม่ปัีจจัย ฯลฯ เสวยสขุและทกุขใ์นอภชิาตทัิง้ ๖ 

เทา่นัน้’ 

  ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายจะเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร รปูเทีย่งหรอืไม่ 

เทีย่ง” 

  “ไมเ่ทีย่ง พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ฯลฯ มคีวามแปรผันเป็นธรรมดา เพราะไมถ่อืมั่นสิง่นัน้ ทฏิฐอิยา่งนีจ้ะพงึ 

เกดิขึน้บา้งหรอืวา่ ‘... ไมม่เีหต ุไมม่ปัีจจัย ฯลฯ เสวยสขุและทกุขใ์นอภชิาตทัิง้ ๖ 

เทา่นัน้” 

  “ไมใ่ชอ่ยา่งนัน้ พระพทุธเจา้ขา้” 

  “เวทนา ฯลฯ สญัญา ... สังขาร ... วญิญาณเทีย่งหรอืไมเ่ทีย่ง” 

  “ไมเ่ทีย่ง พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ฯลฯ เพราะไมถ่อืมั่นสิง่นัน้ ทฏิฐอิยา่งนีจ้ะพงึเกดิขึน้บา้งหรอืวา่ ... ไมม่เีหต ุ

ไมม่ปัีจจัย ฯลฯ เสวยสขุและทกุขใ์นอภชิาตทัิง้ ๖ เทา่นัน้” 

  “ไมใ่ชอ่ยา่งนัน้ พระพทุธเจา้ขา้” 

  “แมส้ ิง่ทีบ่คุคลไดเ้ห็น ฟัง ทราบ รู ้ถงึ แสวงหา ใคร่ครวญดว้ยใจ 

เทีย่งหรอืไมเ่ทีย่ง” 

  “ไมเ่ทีย่ง พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ฯลฯ เพราะไมถ่อืมั่นสิง่นัน้ ทฏิฐอิยา่งนีจ้ะพงึเกดิขึน้บา้งหรอืวา่ ‘... ไมม่เีหต ุ

ไมม่ปัีจจัย ฯลฯ เสวยสขุและทกุขใ์นอภชิาตทัิง้ ๖ เทา่นัน้” 

  “ไมใ่ชอ่ยา่งนัน้ พระพทุธเจา้ขา้” 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๒๙๑ } 



๒๙๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๓. ทฏิฐสิงัยตุ] 

๑. โสตาปัตตวิรรค ๘. มหาทฏิฐสิตูร 

  “ภกิษุทัง้หลาย เพราะเหตทุีอ่รยิสาวกละความสงสยัในฐานะ ๖ ประการนีไ้ด ้

ฉะนัน้ จงึละความสงสยัแมใ้นทกุข ์ฯลฯ ละความสงสยัแมใ้นปฏปิทาทีใ่หถ้งึ 

ความดับแหง่ทกุขไ์ด ้

  ภกิษุทัง้หลาย นีเ้ราเรยีกวา่ อรยิสาวกผูเ้ป็นโสดาบัน ไมม่ทีางตกต า่ ม ี

ความแน่นอนทีจ่ะส าเร็จสมัโพธใินวนัขา้งหนา้” 

เหตสุตูรที ่๗ จบ 

 

๘. มหาทฏิฐสิูตร 

วา่ดว้ยทฏิฐหิลายประการ 

  [๒๑๓] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคไดต้รัสถามวา่ “ภกิษุทัง้หลาย เมือ่มอีะไร เพราะถอืมั่นอะไร 

เพราะยดึมั่นอะไร ทฏิฐอิยา่งนีจ้งึเกดิขึน้วา่ ‘สภาวะ ๗ กองนีไ้มม่ผีูส้รา้ง ไมม่ผีู ้

บันดาล ไมม่ผีูเ้นรมติ ไมม่ผีูใ้หเ้นรมติ ยั่งยนื มั่นคงดจุยอดภเูขา ดจุเสาระเนยีด 

ไมห่วัน่ไหว ไมแ่ปรผัน ไมก่ระทบกระท่ังกัน ไมก่อ่ใหเ้กดิสขุหรอืทกุข ์หรอืทัง้สขุ 

และทกุขแ์กก่ันและกัน 

  สภาวะ ๗ กอง อะไรบา้ง คอื 

   ๑. กองแหง่ธาตดุนิ    ๒. กองแหง่ธาตนุ ้า 

   ๓. กองแหง่ธาตไุฟ    ๔. กองแหง่ธาตลุม 

   ๕. กองสขุ     ๖. กองทกุข ์

   ๗. กองชวีะ 

  สภาวะ ๗ กองนีไ้มม่ผีูส้รา้ง ไมม่ผีูบ้ันดาล ไมม่ผีูเ้นรมติ ไมม่ผีูใ้หเ้นรมติ 

ยั่งยนื มั่นคงดจุยอดภเูขา ดจุเสาระเนยีด ไมห่วัน่ไหว ไมแ่ปรผัน ไมก่ระทบกระท่ังกัน 

ไมก่อ่ใหเ้กดิสขุหรอืทกุข ์หรอืทัง้สขุและทกุขแ์กก่ันและกัน ใครก็ตามแมจ้ะเอา 

ศัสตราคมตัดศรีษะใคร ก็ไมช่ือ่วา่ใครปลงชวีติใครได ้เพราะเป็นเพยีงศัสตราแทรก 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๒๙๒ } 



๒๙๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๓. ทฏิฐสิงัยตุ] 

๑. โสตาปัตตวิรรค ๘. มหาทฏิฐสิตูร 

ผา่นไประหวา่งสภาวะ ๗ กองเทา่นัน้เอง อนึง่ ก าเนดิทีเ่ป็นประธาน ๑,๔๐๖,๖๐๐ 

กรรม ๕๐๐ กรรม ๕ กรรม ๓ กรรมกึง่๑ ปฏปิทา ๖๒ อันตรกัป ๖๒ อภชิาต ิ

๖ ปรุสิภมู ิ๒ ๘ อาชวีก ๔,๙๐๐ ปรพิาชก ๔,๙๐๐ นาควาส ๔,๙๐๐ อนิทรยี ์

๒,๐๐๐ นรก ๓,๐๐๐ รโชธาตุ๓ ๓๖ สญัญคีรรภ ์๗ อสญัญคีรรภ ์๗ นคิัณฐคีรรภ์๔ 

๗ เทวดา ๗ มนุษย ์๗ ปีศาจ ๗ สระ ๗ ตาไมไ้ผ ่๗ ตาไมไ้ผ ่๗๐๐ เหวใหญ ่

๗ เหวนอ้ย ๗๐๐ มหาสบุนิ ๗ สบุนิ ๗๐๐ มหากัป๕ ๘,๔๐๐,๐๐๐ เหลา่นี้ 

ทีค่นพาลและบัณฑติพากนัเทีย่วเวยีนวา่ยไปแลว้ จักท าทีส่ดุทกุขไ์ดเ้อง ไมม่คีวาม 

สมหวงัในความปรารถนาวา่ ‘เราจักอบรมกรรมทีย่ังไมใ่หผ้ลใหอ้ านวยผล หรอื 

สมัผัสกรรมทีใ่หผ้ลแลว้ จักท าใหห้มดสิน้ไปดว้ยศลี พรต ตบะ หรอืพรหมจรรยน์ี ้

ไมม่สีขุทกุขท์ีท่ าใหส้ ิน้สดุลงได ้(จ านวนเทา่นัน้เท่านี)้ เหมอืนตวงดว้ยทะนาน 

สงสารทีจ่ะท าใหส้ ิน้สดุไมม่เีลย ไมม่คีวามเสือ่มและความเจรญิ ไมม่กีารเลือ่นขึน้ 

สงูหรอืเลือ่นลงต า่ พวกคนพาลและบัณฑติพากันเทีย่วเวยีนวา่ยไปแลว้ เสวยสขุ 

และทกุขเ์อง เหมอืนกลุม่ดา้ยทีถ่กูขวา้งไปยอ่มคลีห่มดไปเอง ฉะนัน้” 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ตามทศันะของครมูกัขล ิโคศาล กรรม ๕ หมายถงึ ตา หู จมกู ลิน้ และกาย กรรม ๓ หมายถงึ 

   กายกรรม วจกีรรม และมโนกรรม กรรม ๑ หมายถงึกายกรรมและวจกีรรมรวมกัน กรรมกึง่หมายถงึ 

   มโนกรรม (ท.ีส.ีอ. ๑๖๘/๑๔๗) 

๒ ปรุสิภมู ิหมายถงึขัน้ตอนแหง่การเจรญิเตบิโตและพัฒนาการของบคุคลนับตัง้แต่คลอดไปจนถงึวาระ 

   สดุทา้ยของชวีติ แบง่เป็น ๘ ขัน้ คอื มันทภมู ิ(ระยะไรเ้ดยีงสา) ขฑิฑาภมู ิ(ระยะรูเ้ดยีงสา) ปทวมีังสภมู ิ

   (ระยะตัง้ไข)่ อชุคุตภมู ิ(ระยะเดนิตรง) เสขภมู ิ(ระยะศกึษา) สมณภมู ิ(ระยะสงบ) ชนิภมู ิ(ระยะม ี

   ความรอบรู)้ ปันนภมู ิ(ระยะแกห่ง่อม) (ส .ข.อ. ๒/๒๑๓-๒๑๕/๓๗๕, ท.ีส.ีอ. ๑๖๘/๑๔๗) 

๓ รโชธาตหุมายถงึทีท่ีฝุ่่ นจับเกาะ เชน่ หลังฝ่ามอื หลังฝ่าเทา้เป็นตน้ (ส .ข.อ. ๒/๒๑๓-๒๑๕/๓๗๕ ท.ีส.ีอ. 

   ๑๖๘/๑๔๗) 

๔ นคิณัฐคีรรภ ์หมายถงึทีง่อกซึง่อยูท่ีข่อ้หรอืตา เชน่ ออ้ย ไมไ้ผ ่และไมอ้อ้ เป็นตน้ (ส .ข.อ. ๒/๒๑๓-  

   ๒๑๕/๓๗๕, ท.ีส.ีอ. ๑๖๘/๑๔๘) 

๕ มหากปั หมายถงึก าหนดระยะเวลายาวนานมาก อรรถกถาเปรยีบว่ามสีระน ้าใหญแ่หง่หนึง่เต็มดว้ยน ้า 

   บคุคลเอาปลายหญา้คาจุ่มลงไปน าหยดน ้าออกมา ๑๐๐ ปี ตอ่ ๑ ครัง้ จนน ้าในสระนัน้แหง้ กระท า 

   เชน่นีไ้ปจนครบ ๗ ครัง้ น่ันคอื ระยะเวลา ๑ มหากัป (ส .ข.อ. ๒/๒๑๓-๒๑๕/๓๗๖, ท.ีส.ีอ. 

   ๑๖๘/๑๔๘) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๒๙๓ } 



๒๙๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๓. ทฏิฐสิงัยตุ] 

๑. โสตาปัตตวิรรค ๘. มหาทฏิฐสิตูร 

  ภกิษุทัง้หลายทลูตอบวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ธรรมของขา้พระองค ์

ทัง้หลาย มพีระผูม้พีระภาคเป็นหลัก ฯลฯ 

  “ภกิษุทัง้หลาย เมือ่มรีปู เพราะถอืมั่นรปู เพราะยดึมัน่รปู ทฏิฐอิยา่งนี้ 

จงึเกดิขึน้วา่ ‘สภาวะ ๗ กองนีไ้มม่ผีูส้รา้ง ไมม่ผีูบ้ันดาล ฯลฯ เสวยสขุและ 

ทกุขเ์อง ... 

  เมือ่มเีวทนา ฯลฯ 

  เมือ่มสีญัญา ... 

  เมือ่มสีงัขาร ... 

  เมือ่มวีญิญาณ เพราะถอืมั่นวญิญาณ เพราะยดึมั่นวญิญาณ ทฏิฐอิยา่งนี้ 

จงึเกดิขึน้วา่ ‘สภาวะ ๗ กองนีไ้มม่ผีูส้รา้ง ไมม่ผีูบ้ันดาล ฯลฯ เสวยสขุและ 

ทกุขเ์อง ... 

  ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายจะเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร รปูเทีย่งหรอืไม่ 

เทีย่ง” 

  “ไมเ่ทีย่ง พระพทุธเจา้ขา้” ฯลฯ 

  “ก็ส ิง่ใดไมเ่ทีย่ง เป็นทกุข ์มคีวามแปรผันเป็นธรรมดา เพราะถอืมั่นสิง่นัน้ 

ทฏิฐอิยา่งนีจ้ะพงึเกดิขึน้บา้งหรอืวา่ ‘สภาวะ ๗ กองนีไ้มม่ผีูส้รา้ง ไมม่ผีูบ้ันดาล 

ฯลฯ เสวยสขุและทกุขเ์อง ... ” 

  “ไมใ่ชอ่ยา่งนัน้ พระพทุธเจา้ขา้” 

  “เวทนา ฯลฯ สญัญา ... สังขาร ... วญิญาณเทีย่งหรอืไมเ่ทีย่ง” 

  “ไมเ่ทีย่ง พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ฯลฯ เพราะถอืมั่นสิง่นัน้ ทฏิฐอิยา่งนีจ้ะพงึเกดิขึน้บา้งหรอืวา่ ‘สภาวะ ๗ 

กองนีไ้มม่ผีูส้รา้ง ไมม่ผีูบ้ันดาล ฯลฯ เสวยสขุและทกุขเ์อง ... ” 

  “ไมใ่ชอ่ยา่งนัน้ พระพทุธเจา้ขา้” 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๒๙๔ } 



๒๙๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๓. ทฏิฐสิงัยตุ] 

๑. โสตาปัตตวิรรค ๙. สสัสตทฏิฐสิตูร 

  “แมส้ ิง่ทีบ่คุคลไดเ้ห็น ฟัง ทราบ รู ้ถงึ แสวงหา ใคร่ครวญดว้ยใจ 

เทีย่งหรอืไมเ่ทีย่ง” 

  “ไมเ่ทีย่ง พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ฯลฯ เพราะไมถ่อืมั่นสิง่นัน้ ทฏิฐอิยา่งนีจ้ะพงึเกดิขึน้บา้งหรอืวา่ ‘สภาวะ 

๗ กองนีไ้มม่ผีูส้รา้ง ไมม่ผีูบ้ันดาล ฯลฯ เสวยสขุและทกุขเ์อง ... ” 

  “ไมใ่ชอ่ยา่งนัน้ พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ภกิษุทัง้หลาย เพราะเหตทุีอ่รยิสาวกละความสงสยัในฐานะ ๖ ประการ 

นีไ้ด ้ฉะนัน้ จงึละความสงสยัแมใ้นทกุข ์ฯลฯ ละความสงสยัแมใ้นปฏปิทาทีใ่ห ้

ถงึความดับแหง่ทกุขไ์ด ้

  ภกิษุทัง้หลาย นีเ้ราเรยีกวา่ อรยิสาวกผูเ้ป็นโสดาบัน ไมม่ทีางตกต า่ ม ี

ความแน่นอนทีจ่ะส าเร็จสมัโพธใินวนัขา้งหนา้” 

มหาทฏิฐสิตูรที ่๘ จบ 

 

๙. สสัสตทฏิฐสิตูร 

วา่ดว้ยทฏิฐวิา่โลกเทีย่ง 

  [๒๑๔] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคไดต้รัสถามวา่ “ภกิษุทัง้หลาย เมือ่มอีะไร เพราะถอืมั่นอะไร 

เพราะยดึมั่นอะไร ทฏิฐอิยา่งนีจ้งึเกดิขึน้วา่ ‘โลกเทีย่ง” 

  ภกิษุทัง้หลายทลูตอบวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ธรรมของขา้พระองค ์

ทัง้หลาย มพีระผูม้พีระภาคเป็นหลัก ฯลฯ 

  “ภกิษุทัง้หลาย เมือ่มรีปู เพราะถอืมั่นรปู เพราะยดึมัน่รปู ทฏิฐอิยา่งนีจ้งึ 

เกดิขึน้วา่ ‘โลกเทีย่ง’ 

  เมือ่มเีวทนา ฯลฯ 

  เมือ่มสีญัญา ... 

  เมือ่มสีงัขาร ... 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๒๙๕ } 



๒๙๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๓. ทฏิฐสิงัยตุ] 

๑. โสตาปัตตวิรรค ๙. สสัสตทฏิฐสิตูร 

  เมือ่มวีญิญาณ เพราะถอืมั่นวญิญาณ เพราะยดึมั่นวญิญาณ ทฏิฐอิยา่งนีจ้งึ 

เกดิขึน้วา่ ‘โลกเทีย่ง’ 

  ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายจะเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร รปูเทีย่งหรอืไม่ 

เทีย่ง” 

  “ไมเ่ทีย่ง พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ฯลฯ มคีวามแปรผันเป็นธรรมดา เพราะไมถ่อืมั่นสิง่นัน้ ทฏิฐอิยา่งนีจ้ะพงึ 

เกดิขึน้บา้งหรอืวา่ ‘โลกเทีย่ง” 

  “ไมใ่ชอ่ยา่งนัน้ พระพทุธเจา้ขา้” 

  “เวทนา ฯลฯ สญัญา ... สังขาร ... วญิญาณเทีย่งหรอืไมเ่ทีย่ง” 

  “ไมเ่ทีย่ง พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ฯลฯ เพราะไมถ่อืมั่นสิง่นัน้ ทฏิฐอิยา่งนีจ้ะพงึเกดิขึน้บา้งหรอืวา่ ‘โลกเทีย่ง’' 

  “ไมใ่ชอ่ยา่งนัน้ พระพทุธเจา้ขา้” 

  “แมส้ ิง่ทีบ่คุคลไดเ้ห็น ฟัง ทราบ รู ้ถงึ แสวงหา ใคร่ครวญดว้ยใจ 

เทีย่งหรอืไมเ่ทีย่ง” 

  “ไมเ่ทีย่ง พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ก็ส ิง่ใดไมเ่ทีย่ง ส ิง่นัน้เป็นทกุขห์รอืเป็นสขุ” 

  “เป็นทกุข ์พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ก็ส ิง่ใดไมเ่ทีย่ง เป็นทกุข ์มคีวามแปรผันเป็นธรรมดา เพราะไมถ่อืมั่นสิง่นัน้ 

ทฏิฐอิยา่งนีจ้ะพงึเกดิขึน้บา้งหรอืวา่ ‘โลกเทีย่ง” 

  “ไมใ่ชอ่ยา่งนัน้ พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ภกิษุทัง้หลาย เพราะเหตทุีอ่รยิสาวกละความสงสยัในฐานะ ๖ ประการนีไ้ด ้

ฉะนัน้ จงึละความสงสยัแมใ้นทกุข ์ฯลฯ ละความสงสยัแมใ้นปฏปิทาทีใ่หถ้งึ 

ความดับแหง่ทกุขไ์ด ้

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๒๙๖ } 



๒๙๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๓. ทฏิฐสิงัยตุ] 

๑. โสตาปัตตวิรรค ๑๐. อสสัสตทฏิฐสิตูร 

  ภกิษุทัง้หลาย นีเ้ราเรยีกวา่ อรยิสาวกผูเ้ป็นโสดาบัน ไมม่ทีางตกต า่ ม ี

ความแน่นอนทีจ่ะส าเร็จสมัโพธใินวนัขา้งหนา้” 

สสัสตทฏิฐสิตูรที ่๙ จบ 

 

๑๐. อสสัสตทฏิฐสิตูร 

วา่ดว้ยทฏิฐวิา่โลกไมเ่ทีย่ง 

  [๒๑๕] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคไดต้รัสถามวา่ “ภกิษุทัง้หลาย เมือ่มอีะไร เพราะถอืมั่นอะไร 

เพราะยดึมั่นอะไร ทฏิฐอิยา่งนีจ้งึเกดิขึน้วา่ ‘โลกไมเ่ทีย่ง” 

  ภกิษุทัง้หลายทลูตอบวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ธรรมของขา้พระองค ์

ทัง้หลาย มพีระผูม้พีระภาคเป็นหลัก ฯลฯ 

  “ภกิษุทัง้หลาย เมือ่มรีปู ฯลฯ เมือ่มเีวทนา ... เมือ่มสีญัญา ... เมือ่มสีงัขาร 

...เมือ่มวีญิญาณ ฯลฯ เวทนา ฯลฯ สญัญา ... สงัขาร ... วญิญาณเทีย่ง 

หรอืไมเ่ทีย่ง” 

  “ไมเ่ทีย่ง พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ฯลฯ เพราะไมถ่อืมั่นสิง่นัน้ ทฏิฐอิยา่งนีจ้ะพงึเกดิขึน้บา้งหรอืวา่ ‘โลกไม ่

เทีย่ง” 

  “ไมใ่ชอ่ยา่งนัน้ พระพทุธเจา้ขา้” 

  “แมส้ ิง่ทีบ่คุคลไดเ้ห็น ฟัง ทราบ รู ้ถงึ แสวงหา ใคร่ครวญดว้ยใจ 

เทีย่งหรอืไมเ่ทีย่ง” 

  “ไมเ่ทีย่ง พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ฯลฯ เพราะไมถ่อืมั่นสิง่นัน้ ทฏิฐอิยา่งนีจ้ะพงึเกดิขึน้บา้งหรอืวา่ ‘โลกไม ่

เทีย่ง” 

  “ไมใ่ชอ่ยา่งนัน้ พระพทุธเจา้ขา้” 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๒๙๗ } 



๒๙๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๓. ทฏิฐสิงัยตุ] 

๑. โสตาปัตตวิรรค ๑๒. อนันตวาสตูร 

  “ภกิษุทัง้หลาย เพราะเหตทุีอ่รยิสาวกละความสงสยัในฐานะ ๖ ประการนีไ้ด ้

ฉะนัน้ จงึละความสงสยัแมใ้นทกุข ์ฯลฯ ละความสงสยัแมใ้นปฏปิทาทีใ่หถ้งึ 

ความดับแหง่ทกุขไ์ด ้

  ภกิษุทัง้หลาย นีเ้ราเรยีกวา่ อรยิสาวกผูเ้ป็นโสดาบัน ไมม่ทีางตกต า่ ม ี

ความแน่นอนทีจ่ะส าเร็จสมัโพธใินวนัขา้งหนา้” 

อสสัสตทฏิฐสิตูรที ่๑๐ จบ 

 

๑๑. อนัตวาสตูร 

วา่ดว้ยทฏิฐวิา่โลกมทีีส่ดุ 

  [๒๑๖] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคไดต้รัสถามวา่ “ภกิษุทัง้หลาย เมือ่มอีะไร เพราะถอืมั่นอะไร 

เพราะยดึมั่นอะไร ทฏิฐอิยา่งนีจ้งึเกดิขึน้วา่ ‘โลกมทีีส่ดุ” 

  ภกิษุทัง้หลายทลูตอบวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ธรรมของขา้พระองค ์

ทัง้หลาย มพีระผูม้พีระภาคเป็นหลัก ฯลฯ 

  “ ... มคีวามแน่นอนทีจ่ะส าเร็จสมัโพธใินวนัขา้งหนา้” 

อนัตวาสตูรที ่๑๑ จบ 

 

๑๒. อนนัตวาสตูร 

วา่ดว้ยทฏิฐวิา่โลกไมม่ที ีส่ดุ 

  [๒๑๗] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคไดต้รัสถามวา่ “ภกิษุทัง้หลาย เมือ่มอีะไร เพราะถอืมั่นอะไร 

เพราะยดึมั่นอะไร ทฏิฐอิยา่งนีจ้งึเกดิขึน้วา่ ‘โลกไมม่ทีีส่ดุ” 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๒๙๘ } 



๒๙๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๓. ทฏิฐสิงัยตุ] 

๑. โสตาปัตตวิรรค ๑๔. อัญญังชวีงัอัญญังสรรัีงสตูร 

  ภกิษุทัง้หลายทลูตอบวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ธรรมของขา้พระองค ์

ทัง้หลาย มพีระผูม้พีระภาคเป็นหลัก ฯลฯ 

  “ ... มคีวามแน่นอนทีจ่ะส าเร็จสมัโพธใินวนัขา้งหนา้” 

อนนัตวาสตูรที ่๑๒ จบ 

 

๑๓. ตงัชวีงัตงัสรรีงัสตูร 

วา่ดว้ยทฏิฐวิา่ชวีะกบัสรรีะเป็นอยา่งเดยีวกนั 

  [๒๑๘] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคไดต้รัสถามวา่ “ภกิษุทัง้หลาย เมือ่มอีะไร เพราะถอืมั่นอะไร 

เพราะยดึมั่นอะไร ทฏิฐอิยา่งนีจ้งึเกดิขึน้วา่ ‘ชวีะ๑กับสรรีะเป็นอยา่งเดยีวกัน” 

  ภกิษุทัง้หลายทลูตอบวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ธรรมของขา้พระองคทั์ง้หลาย 

มพีระผูม้พีระภาคเป็นหลัก ฯลฯ 

  “ ... มคีวามแน่นอนทีจ่ะส าเร็จสมัโพธใินวนัขา้งหนา้” 

ตงัชวีงัตงัสรรีงัสตูรที ่๑๓ จบ 

 

๑๔. อญัญงัชวีงัอญัญงัสรรีงัสตูร 

วา่ดว้ยทฏิฐวิา่ชวีะกบัสรรีะเป็นคนละอยา่งกนั 

  [๒๑๙] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคไดต้รัสถามวา่ “ภกิษุทัง้หลาย เมือ่มอีะไร เพราะถอืมั่นอะไร 

เพราะยดึมั่นอะไร ทฏิฐอิยา่งนีจ้งึเกดิขึน้วา่ ‘ชวีะกับสรรีะเป็นคนละอยา่งกัน” 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ชวีะ ในทีน่ีห้มายถงึวญิญาณอมตะ หรอือาตมัน (Soul) (อภ.ิปญฺจ.อ. ๑/๑๒๙) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๒๙๙ } 



๓๐๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๓. ทฏิฐสิงัยตุ] 

๑. โสตาปัตตวิรรค ๑๖.นโหตติถาคโตสตูร 

  ภกิษุทัง้หลายทลูตอบวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ธรรมของขา้พระองค ์

ทัง้หลาย มพีระผูม้พีระภาคเป็นหลัก ฯลฯ 

  “ ... มคีวามแน่นอนทีจ่ะส าเร็จสมัโพธใินวนัขา้งหนา้” 

อญัญงัชวีงัอญัญงัสรรีงัสตูรที ่๑๔ จบ 

 

๑๕. โหตติถาคโตสตูร 

วา่ดว้ยทฏิฐวิา่หลงัจากตายแลว้ตถาคตเกดิอกี 

  [๒๒๐] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคไดต้รัสถามวา่ “ภกิษุทัง้หลาย เมือ่มอีะไร เพราะถอืมั่นอะไร 

เพราะยดึมั่นอะไร ทฏิฐอิยา่งนีจ้งึเกดิขึน้วา่ ‘หลังจากตายแลว้ ตถาคตเกดิอกี” 

  ภกิษุทัง้หลายทลูตอบวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ธรรมของขา้พระองค ์

ทัง้หลาย มพีระผูม้พีระภาคเป็นหลัก ฯลฯ 

  “ ... มคีวามแน่นอนทีจ่ะส าเร็จสมัโพธใินวนัขา้งหนา้” 

โหตติถาคโตสตูรที ่๑๕ จบ 

 

๑๖. นโหตติถาคโตสตูร 

วา่ดว้ยทฏิฐวิา่หลงัจากตายแลว้ตถาคตไมเ่กดิอกี 

  [๒๒๑] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคไดต้รัสถามวา่ “ภกิษุทัง้หลาย เมือ่มอีะไร เพราะถอืมั่นอะไร 

เพราะยดึมั่นอะไร ทฏิฐอิยา่งนีจ้งึเกดิขึน้วา่ ‘หลังจากตายแลว้ ตถาคตไมเ่กดิอกี” 

  ภกิษุทัง้หลายทลูตอบวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ธรรมของขา้พระองคทั์ง้หลาย 

มพีระผูม้พีระภาคเป็นหลัก ฯลฯ 

  “ ... มคีวามแน่นอนทีจ่ะส าเร็จสมัโพธใินวนัขา้งหนา้” 

นโหตติถาคโตสตูรที ่๑๖ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๓๐๐ } 



๓๐๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๓. ทฏิฐสิงัยตุ] 

๑. โสตาปัตตวิรรค ๑๘. เนวโหตนินโหตติถาคโตสตูร 

 

๑๗. โหตจินจโหตติถาคโตสูตร 

วา่ดว้ยทฏิฐวิา่หลงัจากตายแลว้ตถาคตเกดิอกีและไมเ่กดิอกี 

  [๒๒๒] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคไดต้รัสถามวา่ “ภกิษุทัง้หลาย เมือ่มอีะไร เพราะถอืมั่นอะไร 

เพราะยดึมั่นอะไร ทฏิฐอิยา่งนีจ้งึเกดิขึน้วา่ ‘หลังจากตายแลว้ ตถาคตเกดิอกีและ 

ไมเ่กดิอกี” 

  ภกิษุทัง้หลายทลูตอบวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ธรรมของขา้พระองค ์

ทัง้หลาย มพีระผูม้พีระภาคเป็นหลัก ฯลฯ 

  “ ... มคีวามแน่นอนทีจ่ะส าเร็จสมัโพธใินวนัขา้งหนา้” 

โหตจินจโหตติถาคโตสตูรที ่๑๗ จบ 

 

๑๘. เนวโหตนินโหตติถาคโตสตูร 

วา่ดว้ยทฏิฐวิา่หลงัจากตายแลว้ตถาคตจะวา่เกดิอกีก็มใิช ่ฯ 

  [๒๒๓] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคไดต้รัสถามวา่ “ภกิษุทัง้หลาย เมือ่มอีะไร เพราะถอืมั่นอะไร 

เพราะยดึมั่นอะไร ทฏิฐอิยา่งนีจ้งึเกดิขึน้วา่ ‘หลังจากตายแลว้ ตถาคตจะวา่เกดิ 

อกีก็มใิช ่จะวา่ไมเ่กดิอกีก็มใิช”่ 

  ภกิษุทัง้หลายทลูตอบวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ธรรมของขา้พระองค ์

ทัง้หลาย มพีระผูม้พีระภาคเป็นหลัก ฯลฯ 

  “ภกิษุทัง้หลาย เมือ่มรีปู เพราะถอืมั่นรปู เพราะยดึมัน่รปู ทฏิฐอิยา่งนีจ้งึ 

เกดิขึน้วา่ ‘หลังจากตายแลว้ ตถาคตจะวา่เกดิอกีก็มใิช ่จะวา่ไมเ่กดิอกีก็มใิช ่ฯลฯ 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๓๐๑ } 



๓๐๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๓. ทฏิฐสิงัยตุ] 

๑. โสตาปัตตวิรรค ๑๘. เนวโหตนินโหตติถาคโตสตูร 

  ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายจะเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร รปูเทีย่งหรอืไม่ 

เทีย่ง” 

  “ไมเ่ทีย่ง พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ฯลฯ มคีวามแปรผันเป็นธรรมดา เพราะไมถ่อืมั่นสิง่นัน้ ทฏิฐอิยา่งนีจ้ะ 

พงึเกดิขึน้บา้งหรอืวา่ ‘หลังจากตายแลว้ ตถาคตจะวา่เกดิอกีก็มใิช ่จะวา่ไมเ่กดิอกี 

ก็มใิช”่ 

  “ไมใ่ชอ่ยา่งนัน้ พระพทุธเจา้ขา้” 

  “แมส้ ิง่ทีบ่คุคลไดเ้ห็น ฟัง ทราบ รู ้ถงึ แสวงหา ใคร่ครวญดว้ยใจ 

เทีย่งหรอืไมเ่ทีย่ง” 

  “ไมเ่ทีย่ง พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ก็ส ิง่ใดไมเ่ทีย่ง ส ิง่นัน้เป็นทกุขห์รอืเป็นสขุ” 

  “เป็นทกุข ์พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ก็ส ิง่ใดไมเ่ทีย่ง เป็นทกุข ์มคีวามแปรผันเป็นธรรมดา เพราะไมถ่อืมั่นสิง่นัน้ 

ทฏิฐอิยา่งนีจ้ะพงึเกดิขึน้บา้งหรอืวา่ ‘หลังจากตายแลว้ ตถาคตจะวา่เกดิอกีก็มใิช ่

จะวา่ไมเ่กดิอกีก็มใิช”่ 

  “ไมใ่ชอ่ยา่งนัน้ พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ภกิษุทัง้หลาย เพราะเหตทุีอ่รยิสาวกละความสงสยัในฐานะ ๖ ประการนีไ้ด ้

ฉะนัน้ จงึละความสงสยัแมใ้นทกุข ์ละความสงสยัแมใ้นเหตเุกดิแหง่ทกุข ์ละความ 

สงสยัแมใ้นความดับแหง่ทกุข ์ละความสงสยัแมใ้นปฏปิทาทีใ่หถ้งึความดับแหง่ 

ทกุขไ์ด ้

  ภกิษุทัง้หลาย นีเ้ราเรยีกวา่ อรยิสาวกผูเ้ป็นโสดาบัน ไมม่ทีางตกต า่ ม ี

ความแน่นอนทีจ่ะส าเร็จสมัโพธใินวนัขา้งหนา้” 

เนวโหตนินโหตติถาคโตสตูรที ่๑๘ จบ 

โสตาปตัตวิรรคที ่๑ จบ 

การตอบปญัหา ๑๘ ขอ้จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๓๐๒ } 



๓๐๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๓. ทฏิฐสิงัยตุ] 

๑. โสตาปัตตวิรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

    ๑. วาตสตูร     ๒. เอตังมมสตูร 

    ๓. โสอัตตาสตูร    ๔. โนจเมสยิาสตูร 

    ๕. นัตถทินินสตูร    ๖. กโรโตสตูร 

    ๗. เหตสุตูร     ๘. มหาทฏิฐสิตูร 

    ๙. สสัสตทฏิฐสิตูร    ๑๐. อสสัสตทฏิฐสิตูร 

    ๑๑. อันตวาสตูร    ๑๒. อนันตวาสตูร 

    ๑๓. ตังชวีงัตังสรรัีงสตูร   ๑๔. อัญญังชวีังอัญญังสรรัีงสตูร 

    ๑๕. โหตติถาคโตสตูร   ๑๖. นโหตติถาคโตสตูร 

    ๑๗. โหตจินจโหตติถาคโตสตูร  ๑๘. เนวโหตนินโหตติถาคโตสตูร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๓๐๓ } 



๓๐๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๓. ทฏิฐสิงัยตุ] 

๒. ทตุยิคมนวรรค ๑. วาตสตูร 

 

๒. ทตุยิคมนวรรค 

หมวดวา่ดว้ยการไปที ่๒ 

๑. วาตสตูร 

วา่ดว้ยทฏิฐวิา่ลมไมพ่ดัเป็นตน้ 

  [๒๒๔] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคไดต้รัสถามวา่ “ภกิษุทัง้หลาย เมือ่มอีะไร เพราะถอืมั่นอะไร 

เพราะยดึมั่นอะไร ทฏิฐอิยา่งนีจ้งึเกดิขึน้วา่ ‘ลมไมพั่ด แมน่ ้าไมไ่หล สตรมีคีรรภ ์

ไมค่ลอด ดวงจันทรแ์ละดวงอาทติยไ์มข่ ึน้หรอืไมต่ก มั่นคงดจุเสาระเนยีด” 

  ภกิษุทัง้หลายทลูตอบวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ธรรมของขา้พระองค ์

ทัง้หลาย มพีระผูม้พีระภาคเป็นหลัก ฯลฯ 

   “ภกิษุทัง้หลาย เมือ่มรีปู เพราะถอืมั่นรปู เพราะยดึมัน่รปู ทฏิฐอิยา่งนี้ 

จงึเกดิขึน้วา่ ‘ลมไมพั่ด ฯลฯ มั่นคงดจุเสาระเนยีด’ 

  เมือ่มเีวทนา ฯลฯ 

  เมือ่มสีญัญา ... 

  เมือ่มสีงัขาร ... 

  เมือ่มวีญิญาณ เพราะถอืมั่นวญิญาณ เพราะยดึมั่นวญิญาณ ทฏิฐอิยา่งนีจ้งึ 

เกดิขึน้วา่ ‘ลมไมพั่ด ฯลฯ มั่นคงดจุเสาระเนยีด’ 

  ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายจะเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร รปูเทีย่งหรอืไม่ 

เทีย่ง” 

  “ไมเ่ทีย่ง พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ฯลฯ มคีวามแปรผันเป็นธรรมดา เพราะไมถ่อืมั่นสิง่นัน้ ทฏิฐอิยา่งนีจ้ะพงึ 

เกดิขึน้บา้งหรอืวา่ ‘ลมไมพั่ด ฯลฯ มั่นคงดจุเสาระเนยีด” 

  “ไมใ่ชอ่ยา่งนัน้ พระพทุธเจา้ขา้” 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๓๐๔ } 



๓๐๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๓. ทฏิฐสิงัยตุ] 

๒. ทตุยิคมนวรรค ๑๘. เนวโหตนินโหตสิตูร 

  “ภกิษุทัง้หลาย ดว้ยประการอยา่งนี ้เมือ่มทีกุข ์เพราะถอืมั่นทกุข ์เพราะ 

ยดึมั่นทกุข ์ทฏิฐอิยา่งนีจ้งึเกดิขึน้วา่ ‘ลมไมพั่ด ฯลฯ มั่นคงดจุเสาระเนยีด’ 

  เวทนา ฯลฯ สญัญา ... สังขาร ... วญิญาณเทีย่งหรอืไมเ่ทีย่ง’ 

  “ไมเ่ทีย่ง พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ฯลฯ มคีวามแปรผันเป็นธรรมดา เพราะไมถ่อืมั่นสิง่นัน้ ทฏิฐอิยา่งนีจ้ะพงึ 

เกดิขึน้บา้งหรอืวา่ ‘ลมไมพั่ด ฯลฯ มั่นคงดจุเสาระเนยีด” 

  “ไมใ่ชอ่ยา่งนัน้ พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ภกิษุทัง้หลาย ดว้ยประการอยา่งนี ้เมือ่มทีกุข ์เพราะถอืมั่นทกุข ์เพราะ 

ยดึมั่นทกุข ์ทฏิฐอิยา่งนีจ้งึเกดิขึน้วา่ ‘ลมไมพั่ด แมน่ ้าไมไ่หล สตรมีคีรรภไ์มค่ลอด 

ดวงจันทรแ์ละดวงอาทติยไ์มข่ ึน้หรอืไมต่ก มั่นคงดจุเสาระเนยีด” 

วาตสตูรที ่๑ จบ 

  [๒๒๕ - ๒๔๐] (พงึขยายการตอบปัญหาทัง้ ๑๘ ขอ้ใหพ้สิดาร เหมอืนใน 

วรรคกอ่น) 

โหตจินจโหตติถาคโตสตูรที ่๑๗ จบ 

 

๑๘. เนวโหตนินโหตสิูตร 

วา่ดว้ยทฏิฐวิา่หลงัจากตายแลว้ตถาคตจะวา่เกดิอกีก็มใิช ่ฯ 

  [๒๔๑] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคไดต้รัสถามวา่ “ภกิษุทัง้หลาย เมือ่มอีะไร เพราะถอืมั่นอะไร 

เพราะยดึมั่นอะไร ทฏิฐอิยา่งนีจ้งึเกดิขึน้วา่ ‘หลังจากตายแลว้ ตถาคตจะวา่เกดิ 

อกีก็มใิช ่จะวา่ไมเ่กดิอกีก็มใิช”่ 

  ภกิษุทัง้หลายทลูตอบวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ธรรมของขา้พระองค ์

ทัง้หลาย มพีระผูม้พีระภาคเป็นหลัก ฯลฯ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๓๐๕ } 



๓๐๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๓. ทฏิฐสิงัยตุ] 

๒. ทตุยิคมนวรรค ๑๘. เนวโหตนินโหตสิตูร 

  “ภกิษุทัง้หลาย เมือ่มรีปู เพราะถอืมั่นรปู เพราะยดึมัน่รปู ทฏิฐอิยา่งนีจ้งึ 

เกดิขึน้วา่ ‘หลังจากตายแลว้ ตถาคตจะวา่เกดิอกีก็มใิช ่จะวา่ไมเ่กดิอกีก็มใิช’่ 

  เมือ่มเีวทนา ฯลฯ 

  เมือ่มสีญัญา ... 

  เมือ่มสีงัขาร ... 

  เมือ่มวีญิญาณ เพราะถอืมั่นวญิญาณ เพราะยดึมั่นวญิญาณ ทฏิฐอิยา่งนีจ้งึ 

เกดิขึน้วา่ ‘หลังจากตายแลว้ ตถาคตจะวา่เกดิอกีก็มใิช ่จะวา่ไมเ่กดิอกีก็มใิช’่ 

  ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายจะเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร รปูเทีย่งหรอืไม ่

เทีย่ง” 

  “ไมเ่ทีย่ง พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ฯลฯ มคีวามแปรผันเป็นธรรมดา เพราะไมถ่อืมั่นสิง่นัน้ ทฏิฐอิยา่งนีจ้ะ 

พงึเกดิขึน้บา้งหรอืวา่ ‘หลังจากตายแลว้ ตถาคตจะวา่เกดิอกีก็มใิช ่จะวา่ไมเ่กดิอกี 

ก็มใิช”่ 

  “ไมใ่ชอ่ยา่งนัน้ พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ภกิษุทัง้หลาย ดว้ยประการอยา่งนี ้เมือ่มทีกุข ์เพราะถอืมั่นทกุข ์เพราะ 

ยดึมั่นทกุข ์ทฏิฐอิยา่งนีจ้งึเกดิขึน้วา่ ‘หลังจากตายแลว้ ตถาคตจะวา่เกดิอกีก็มใิช ่

จะวา่ไมเ่กดิอกีก็มใิช”่ 

  เวทนา ฯลฯ สญัญา ... สังขาร ... วญิญาณเทีย่งหรอืไมเ่ทีย่ง” 

  “ไมเ่ทีย่ง พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ฯลฯ มคีวามแปรผันเป็นธรรมดา เพราะไมถ่อืมั่นสิง่นัน้ ทฏิฐอิยา่งนีจ้ะ 

พงึเกดิขึน้บา้งหรอืวา่ ‘หลังจากตายแลว้ ตถาคตจะวา่เกดิอกีก็มใิช ่จะวา่ไมเ่กดิ 

อกีก็มใิช”่ 

  “ไมใ่ชอ่ยา่งนัน้ พระพทุธเจา้ขา้” 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๓๐๖ } 



๓๐๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๓. ทฏิฐสิงัยตุ] 

๒. ทตุยิคมนวรรค ๑๙. รปีูอัตตาสตูร 

  “ภกิษุทัง้หลาย ดว้ยประการอยา่งนี ้เมือ่มทีกุข ์เพราะถอืมั่นทกุข ์เพราะ 

ยดึมั่นทกุข ์ทฏิฐอิยา่งนีจ้งึเกดิขึน้วา่ ‘หลังจากตายแลว้ ตถาคตจะวา่เกดิอกีก็มใิช ่

จะวา่ไมเ่กดิอกีก็มใิช”่ 

เนวโหตนินโหตสิตูรที ่๑๘ จบ 

 

๑๙. รปีูอตัตาสตูร 

วา่ดว้ยทฏิฐวิา่อตัตาทีม่รีปู 

  [๒๔๒] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคไดต้รัสถามวา่ “ภกิษุทัง้หลาย เมือ่มอีะไร เพราะถอืมั่นอะไร 

เพราะยดึมั่นอะไร ทฏิฐอิยา่งนี้จงึเกดิขึน้วา่ ‘หลังจากตายแลว้ อัตตาทีม่รีปูไม ่

สลายไป” 

  ภกิษุทัง้หลายทลูตอบวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ธรรมของขา้พระองค ์

ทัง้หลาย มพีระผูม้พีระภาคเป็นหลัก ฯลฯ 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย เมือ่มรีปู เพราะถอืมั่นรปู เพราะ 

ยดึมั่นรปู ทฏิฐอิยา่งนีจ้งึเกดิขึน้วา่ ‘หลังจากตายแลว้ อัตตาทีม่รีปูไมส่ลายไป’ 

  เมือ่มเีวทนา ฯลฯ 

  เมือ่มสีญัญา ... 

  เมือ่มสีงัขาร ... 

  เมือ่มวีญิญาณ เพราะถอืมั่นวญิญาณ เพราะยดึมั่นวญิญาณ ทฏิฐอิยา่งนีจ้งึ 

เกดิขึน้วา่ ‘หลังจากตายแลว้ อัตตาทีม่รีปูไมส่ลายไป’ 

  ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายจะเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร รปูเทีย่งหรอืไม่ 

เทีย่ง” 

  “ไมเ่ทีย่ง พระพทุธเจา้ขา้” 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๓๐๗ } 



๓๐๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๓. ทฏิฐสิงัยตุ] 

๒. ทตุยิคมนวรรค ๒๐. อรปีูอัตตาสตูร 

  “ฯลฯ มคีวามแปรผันเป็นธรรมดา เพราะไมถ่อืมั่นสิง่นัน้ ทฏิฐอิยา่งนีจ้ะพงึ 

เกดิขึน้บา้งหรอืวา่ ‘หลังจากตายแลว้ อัตตาทีม่รีปูไมส่ลายไป” 

  ไมใ่ชอ่ยา่งนัน้ พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ภกิษุทัง้หลาย ดว้ยประการอยา่งนี ้เมือ่มทีกุข ์เพราะถอืมั่นทกุข ์เพราะ 

ยดึมั่นทกุข ์ทฏิฐอิยา่งนีจ้งึเกดิขึน้วา่ ‘หลังจากตายแลว้ อัตตาทีม่รีปูไมส่ลายไป’ 

  เวทนา ฯลฯ สญัญา ฯลฯ สงัขาร ฯลฯ วญิญาณเทีย่งหรอืไมเ่ทีย่ง” 

  “ไมเ่ทีย่ง พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ฯลฯ มคีวามแปรผันเป็นธรรมดา เพราะไมถ่อืมั่นสิง่นัน้ ทฏิฐอิยา่งนีจ้ะพงึ 

เกดิขึน้บา้งหรอืวา่ ‘หลังจากตายแลว้ อัตตาทีม่รีปูไมส่ลายไป” 

  “ไมใ่ชอ่ยา่งนัน้ พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ภกิษุทัง้หลาย ดว้ยประการอยา่งนี ้เมือ่มทีกุข ์เพราะถอืมั่นทกุข ์เพราะ 

ยดึมั่นทกุข ์ทฏิฐอิยา่งนีจ้งึเกดิขึน้วา่ ‘หลังจากตายแลว้ อัตตาทีม่รีปูไมส่ลายไป” 

รปีูอตัตาสตูรที ่๑๙ จบ 

 

๒๐. อรปีูอตัตาสตูร 

วา่ดว้ยทฏิฐวิา่อตัตาทีไ่มม่รีปู 

  [๒๔๓] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคไดต้รัสถามวา่ “ภกิษุทัง้หลาย เมือ่มอีะไร เพราะถอืมั่นอะไร 

เพราะยดึมั่นอะไร ทฏิฐอิยา่งนีจ้งึเกดิขึน้วา่ ‘หลังจากตายแลว้ อัตตาทีไ่มม่รีปูไม ่

สลายไป’ ฯลฯ 

อรปีูอตัตาสตูรที ่๒๐ จบ 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๓๐๘ } 



๓๐๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๓. ทฏิฐสิงัยตุ] 

๒. ทตุยิคมนวรรค ๒๔. เอกันตทกุขสีตูร 

 

๒๑. รปีูจอรปีูจอตัตาสูตร 

วา่ดว้ยทฏิฐวิา่อตัตาทีม่รีปูและไมม่รีปู 

  [๒๔๔] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “หลังจากตายแลว้ อัตตาทัง้ทีม่รีปูและไมม่รีปูไม ่

สลายไป ฯลฯ 

รปีูจอรปีูจอตัตาสตูรที ่๒๑ จบ 

 

๒๒. เนวรปีูนารปีูอตัตาสตูร 

วา่ดว้ยทฏิฐวิา่อตัตาทีม่รีปูก็มใิช ่ไมม่รีปูก็มใิช ่

  [๒๔๕] “หลังจากตายแลว้ อัตตาจะวา่มรีปูก็มใิช ่จะวา่ไมม่รีปูก็มใิชไ่ม ่

สลายไป ... 

เนวรปีูนารปีูอตัตาสตูรที ่๒๒ จบ 

 

๒๓. เอกนัตสขุสีตูร 

วา่ดว้ยทฏิฐวิา่อตัตาทีม่สีขุโดยสว่นเดยีว 

  [๒๔๖] “หลังจากตายแลว้ อัตตาทีม่สีขุโดยสว่นเดยีวไมส่ลายไป ... 

เอกนัตสขุสีตูรที ่๒๓ จบ 

 

๒๔. เอกนัตทกุขสีตูร 

วา่ดว้ยทฏิฐวิา่อตัตาทีม่ทีกุขโ์ดยสว่นเดยีว 

  [๒๔๗] “หลังจากตายแลว้ อัตตาทีม่ทีกุขโ์ดยสว่นเดยีวไมส่ลายไป ... 

เอกนัตทกุขสีตูรที ่๒๔ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๓๐๙ } 



๓๑๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๓. ทฏิฐสิงัยตุ] 

๒. ทตุยิคมนวรรค ๒๖. อทกุขมสขุสีตูร 

 

๒๕. สขุทกุขสีูตร 

วา่ดว้ยทฏิฐวิา่อตัตาทีม่ที ัง้สขุและทกุข ์

  [๒๔๘] “หลังจากตายแลว้ อัตตาทีม่ทัีง้สขุและทกุขไ์มส่ลายไป ... 

สขุทกุขสีตูรที ่๒๕ จบ 

 

๒๖. อทกุขมสขุสีูตร 

วา่ดว้ยทฏิฐวิา่อตัตาทีไ่มม่ที ัง้ทกุขแ์ละสขุ 

  [๒๔๙] พระผูม้พีระภาคไดต้รัสถามวา่ “หลังจากตายแลว้ อัตตาทีม่ทัีง้สขุ 

และทกุขไ์มส่ลายไปหรอื” 

  ภกิษุทัง้หลายทลูตอบวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ธรรมของขา้พระองค ์

ทัง้หลาย มพีระผูม้พีระภาคเป็นหลัก ฯลฯ 

  “ภกิษุทัง้หลาย เมือ่มรีปู เพราะถอืมั่นรปู เพราะยดึมัน่รปู ทฏิฐอิยา่งนีจ้งึ 

เกดิขึน้วา่ ‘หลังจากตายแลว้ อัตตาทีไ่มม่ทัีง้ทกุขแ์ละสขุไมส่ลายไป’ 

  เมือ่มเีวทนา ฯลฯ 

  เมือ่มสีญัญา ... 

  เมือ่มสีงัขาร ... 

  เมือ่มวีญิญาณ เพราะถอืมั่นวญิญาณ เพราะยดึมั่นวญิญาณ ทฏิฐอิยา่งนี้ 

จงึเกดิขึน้วา่ ‘หลังจากตายแลว้ อัตตาทีไ่มม่ทัีง้ทกุขแ์ละสขุไมส่ลายไป’ 

  ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายจะเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร รปูเทีย่งหรอืไม่ 

เทีย่ง” 

  “ไมเ่ทีย่ง พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ฯลฯ มคีวามแปรผันเป็นธรรมดา เพราะไมถ่อืมั่นสิง่นัน้ ทฏิฐอิยา่งนีจ้ะพงึ 

เกดิขึน้บา้งหรอืวา่ ‘หลังจากตายแลว้ อัตตาทีไ่มม่ทัีง้ทกุขแ์ละสขุไมส่ลายไป” 

  “ไมใ่ชอ่ยา่งนัน้ พระพทุธเจา้ขา้” 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๓๑๐ } 



๓๑๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๓. ทฏิฐสิงัยตุ] 

๒. ทตุยิคมนวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

  “ภกิษุทัง้หลาย ดว้ยประการอยา่งนี ้เมือ่มทีกุข ์เพราะถอืมั่นทกุข ์เพราะ 

ยดึมั่นทกุข ์ทฏิฐอิยา่งนีจ้งึเกดิขึน้วา่ ‘หลังจากตายแลว้ อัตตาทีไ่มม่ทัีง้ทกุขแ์ละ 

สขุไมส่ลายไป’ 

  เวทนา ฯลฯ สญัญา ... สังขาร ... วญิญาณเทีย่งหรอืไมเ่ทีย่ง” 

  “ไมเ่ทีย่ง พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ฯลฯ มคีวามแปรผันเป็นธรรมดา เพราะไมถ่อืมั่นสิง่นัน้ ทฏิฐอิยา่งนีจ้ะพงึ 

เกดิขึน้บา้งหรอืวา่ ‘หลังจากตายแลว้ อัตตาทีไ่มม่ทัีง้ทกุขแ์ละสขุไมส่ลายไป” 

  “ไมใ่ชอ่ยา่งนัน้ พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ภกิษุทัง้หลาย ดว้ยประการอยา่งนี ้เมือ่มทีกุข ์เพราะถอืมั่นทกุข ์เพราะ 

ยดึมั่นทกุข ์ทฏิฐอิยา่งนีจ้งึเกดิขึน้วา่ ‘หลังจากตายแลว้ อัตตาทีไ่มม่ทัีง้ทกุขแ์ละ 

สขุไมส่ลายไป” 

อทกุขมสขุสีตูรที ่๒๖ จบ 

ทตุยิคมนวรรคที ่๒ จบ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

       ๑. วาตสตูร   ฯลฯ  ๑๘. เนวโหตนินโหตสิตูร 

    ๑๙. รปีูอัตตาสตูร   ๒๐. อรปีูอัตตาสตูร 

    ๒๑. รปีูจอรปีูจอัตตาสตูร  ๒๒. เนวรปีูนารปีูอัตตาสตูร 

    ๒๓. เอกันตสขุสีตูร   ๒๔. เอกันตทกุขสีตูร 

    ๒๕. สขุทกุขสีตูร   ๒๖. อทกุขมสขุสีตูร 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๓๑๑ } 



๓๑๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๓. ทฏิฐสิงัยตุ] 

๓. ตตยิคมนวรรค 

 

๓. ตตยิคมนวรรค 

หมวดวา่ดว้ยการไปที ่๓ 

๑. นวาตสตูร 

วา่ดว้ยทฏิฐวิา่ลมไมพ่ดัเป็นตน้ 

  [๒๕๐] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคไดต้รัสถามวา่ “ภกิษุทัง้หลาย เมือ่มอีะไร เพราะถอืมั่นอะไร 

เพราะยดึมั่นอะไร ทฏิฐอิยา่งนีจ้งึเกดิขึน้วา่ ‘ลมไมพั่ด แมน่ ้าไมไ่หล สตรมีคีรรภ ์

ไมค่ลอด ดวงจันทรแ์ละดวงอาทติยไ์มข่ ึน้หรอืไมต่ก มั่นคงดจุเสาระเนยีด” 

  ภกิษุทัง้หลายทลูตอบวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ธรรมของขา้พระองค ์

ทัง้หลาย มพีระผูม้พีระภาคเป็นหลัก ฯลฯ 

  “ภกิษุทัง้หลาย เมือ่มรีปู เพราะถอืมั่นรปู เพราะยดึมัน่รปู ทฏิฐอิยา่งนีจ้งึ 

เกดิขึน้วา่ ‘ลมไมพั่ด ฯลฯ มั่นคงดจุเสาระเนยีด’ 

  เมือ่มเีวทนา ฯลฯ 

  เมือ่มสีญัญา ... 

  เมือ่มสีงัขาร ... 

  เมือ่มวีญิญาณ เพราะถอืมั่นวญิญาณ เพราะยดึมั่นวญิญาณ ทฏิฐอิยา่งนีจ้งึ 

เกดิขึน้วา่ ‘ลมไมพั่ด ฯลฯ มั่นคงดจุเสาระเนยีด’ 

  ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายจะเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร รปูเทีย่งหรอืไม่ 

เทีย่ง” 

  “ไมเ่ทีย่ง พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ฯลฯ มคีวามแปรผันเป็นธรรมดา เพราะไมถ่อืมั่นสิง่นัน้ ทฏิฐอิยา่งนีจ้ะพงึ 

เกดิขึน้บา้งหรอืวา่ ‘ลมไมพั่ด ฯลฯ มั่นคงดจุเสาระเนยีด” 

  “ไมใ่ชอ่ยา่งนัน้ พระพทุธเจา้ขา้” 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๓๑๒ } 



๓๑๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๓. ทฏิฐสิงัยตุ] 

๓. ตตยิคมนวรรค ๒๖. อทกุขมสขุสีตูร 

  “ภกิษุทัง้หลาย ดว้ยประการอยา่งนี ้ส ิง่ใดไมเ่ทีย่ง ส ิง่นัน้เป็นทกุข ์เมือ่มสี ิง่นัน้ 

เพราะถอืมั่นสิง่นัน้ ทฏิฐอิยา่งนีจ้งึเกดิขึน้วา่ ‘ลมไมพั่ด แมน่ ้าไมไ่หล สตรมีคีรรภ ์

ไมค่ลอด ดวงจันทรแ์ละดวงอาทติยไ์มข่ ึน้หรอืไมต่ก มั่นคงดจุเสาระเนยีด’ 

  เวทนา ฯลฯ สญัญา ... สังขาร ... วญิญาณเทีย่งหรอืไมเ่ทีย่ง” 

  “ไมเ่ทีย่ง พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ฯลฯ มคีวามแปรผันเป็นธรรมดา เพราะไมถ่อืมั่นสิง่นัน้ ทฏิฐอิยา่งนีจ้ะพงึ 

เกดิขึน้บา้งหรอืวา่ ‘ลมไมพั่ด ฯลฯ มั่นคงดจุเสาระเนยีด” 

  “ไมใ่ชอ่ยา่งนัน้ พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ภกิษุทัง้หลาย ดว้ยประการอยา่งนี้ ส ิง่ใดไมเ่ทีย่ง ส ิง่นัน้เป็นทกุข ์เมือ่มสี ิง่นัน้ 

เพราะถอืมั่นสิง่นัน้ ทฏิฐอิยา่งนีจ้งึเกดิขึน้วา่ ‘ลมไมพั่ด ฯลฯ มั่นคงดจุเสาระเนยีด” 

นวาตสตูรที ่๑ จบ 

  [๒๕๑ - ๒๗๔] (พงึเพิม่สตูรอกี ๒๔ สตูร เขา้มาใหเ้ต็ม เหมอืนในทตุยิวรรค) 

สขุทกุขสีตูรที ่๒๕ จบ 

 

๒๖. อทกุขมสขุสีูตร 

วา่ดว้ยอตัตาทีไ่มม่ที ัง้ทกุขแ์ละสขุ 

  [๒๗๕] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคไดต้รัสถามวา่ “ภกิษุทัง้หลาย เมือ่มอีะไร เพราะถอืมั่นอะไร 

เพราะยดึมั่นอะไร ทฏิฐอิยา่งนีจ้งึเกดิขึน้วา่ ‘หลังจากตายแลว้ อัตตาทีไ่มม่ทัีง้ทกุข ์

และสขุไมส่ลายไป” 

  ภกิษุทัง้หลายทลูตอบวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ธรรมของขา้พระองค ์

ทัง้หลาย มพีระผูม้พีระภาคเป็นหลัก ฯลฯ 

  “ภกิษุทัง้หลาย เมือ่มรีปู เพราะถอืมั่นรปู เพราะยดึมัน่รปู ทฏิฐอิยา่งนีจ้งึ 

เกดิขึน้วา่ ‘หลังจากตายแลว้ อัตตาทีไ่มม่ทัีง้ทกุขแ์ละสขุไมส่ลายไป’ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๓๑๓ } 



๓๑๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๓. ทฏิฐสิงัยตุ] 

๓. ตตยิคมนวรรค ๒๖. อทกุขมสขุสีตูร 

  เมือ่มเีวทนา ฯลฯ 

  เมือ่มสีญัญา ... 

  เมือ่มสีงัขาร ... 

  เมือ่มวีญิญาณ เพราะถอืมั่นวญิญาณ เพราะยดึมั่นวญิญาณ ทฏิฐอิยา่งนีจ้งึ 

เกดิขึน้วา่ ‘หลังจากตายแลว้ อัตตาทีไ่มม่ทัีง้ทกุขแ์ละสขุไมส่ลายไป’ 

  ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายจะเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร รปูเทีย่งหรอืไมเ่ทีย่ง” 

  “ไมเ่ทีย่ง พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ฯลฯ มคีวามแปรผันเป็นธรรมดา เพราะไมถ่อืมั่นสิง่นัน้ ทฏิฐอิยา่งนีจ้ะพงึ 

เกดิขึน้บา้งหรอืวา่ ‘หลังจากตายแลว้ อัตตาทีไ่มม่ทัีง้ทกุขแ์ละสขุไมส่ลายไป” 

  “ไมใ่ชอ่ยา่งนัน้ พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ภกิษุทัง้หลาย ดว้ยประการอยา่งนี ้ส ิง่ใดไมเ่ทีย่ง ส ิง่นัน้เป็นทกุข ์เมือ่มสี ิง่นัน้ 

เพราะถอืมั่นสิง่นัน้ ทฏิฐอิยา่งนีจ้งึเกดิขึน้วา่ ‘หลังจากตายแลว้ อัตตาทีไ่มม่ทัีง้ทกุข ์

และสขุไมส่ลายไป’ 

  เวทนา ฯลฯ สญัญา ... สังขาร ... วญิญาณเทีย่งหรอืไมเ่ทีย่ง” 

  “ไมเ่ทีย่ง พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ฯลฯ มคีวามแปรผันเป็นธรรมดา เพราะไมถ่อืมั่นสิง่นัน้ ทฏิฐอิยา่งนีจ้ะพงึ 

เกดิขึน้บา้งหรอืวา่ ‘หลังจากตายแลว้ อัตตาทีไ่มม่ทัีง้ทกุขแ์ละสขุไมส่ลายไป” 

  “ไมใ่ชอ่ยา่งนัน้ พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ภกิษุทัง้หลาย ดว้ยประการอยา่งนี ้ส ิง่ใดไมเ่ทีย่ง ส ิง่นัน้เป็นทกุข ์เมือ่มสี ิง่นัน้ 

เพราะถอืมั่นสิง่นัน้ ทฏิฐอิยา่งนีจ้งึเกดิขึน้วา่ ‘หลังจากตายแลว้ อัตตาทีไ่มม่ทัีง้ 

ทกุขแ์ละสขุไมส่ลายไป” 

อทกุขมสขุสีตูรที ่๒๖ จบ 

ตตยิคมนวรรคที ่๓ จบ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๓๑๔ } 



๓๑๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๓. ทฏิฐสิงัยตุ] 

๔. จตตุถคมนวรรค ๑. นวาตสตูร 

 

๔. จตตุถคมนวรรค 

หมวดวา่ดว้ยการไปที ่๔ 

๑. นวาตสตูร 

วา่ดว้ยทฏิฐวิา่ลมไมพ่ดัเป็นตน้ 

  [๒๗๖] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคไดต้รัสถามวา่ “ภกิษุทัง้หลาย เมือ่มอีะไร เพราะถอืมั่นอะไร 

เพราะยดึมั่นอะไร ทฏิฐอิยา่งนีจ้งึเกดิขึน้วา่ ‘ลมไมพั่ด แมน่ ้าไมไ่หล สตรมีคีรรภ ์

ไมค่ลอด ดวงจันทรแ์ละดวงอาทติยไ์มข่ ึน้หรอืไมต่ก มั่นคงดจุเสาระเนยีด” 

  ภกิษุทัง้หลายทลูตอบวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ธรรมของขา้พระองค ์

ทัง้หลาย มพีระผูม้พีระภาคเป็นหลัก ฯลฯ 

  “ภกิษุทัง้หลาย เมือ่มรีปู เพราะถอืมั่นรปู เพราะยดึมัน่รปู ทฏิฐอิยา่งนีจ้งึ 

เกดิขึน้วา่ ‘ลมไมพั่ด ฯลฯ มั่นคงดจุเสาระเนยีด’ 

  เมือ่มเีวทนา ฯลฯ 

  เมือ่มสีญัญา ... 

  เมือ่มสีงัขาร ... 

  เมือ่มวีญิญาณ เพราะถอืมั่นวญิญาณ เพราะยดึมั่นวญิญาณ ทฏิฐอิยา่งนีจ้งึ 

เกดิขึน้วา่ ‘ลมไมพั่ด ฯลฯ มั่นคงดจุเสาระเนยีด’ 

  ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายจะเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร รปูเทีย่งหรอืไม่ 

เทีย่ง” 

  “ไมเ่ทีย่ง พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ก็ส ิง่ใดไมเ่ทีย่ง ส ิง่นัน้เป็นทกุขห์รอืเป็นสขุ” 

  “เป็นทกุข ์พระพทุธเจา้ขา้” 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๓๑๕ } 



๓๑๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๓. ทฏิฐสิงัยตุ] 

๔. จตตุถคมนวรรค ๑. นวาตสตูร 

  “ก็ส ิง่ใดไมเ่ทีย่ง เป็นทกุข ์มคีวามแปรผันเป็นธรรมดา ควรหรอืทีจ่ะ 

พจิารณาเห็นสิง่นัน้วา่ ‘น่ันของเรา เราเป็นน่ัน น่ันเป็นอัตตาของเรา” 

  “ขอ้นัน้ไมค่วรเลย พระพทุธเจา้ขา้” 

  “เวทนา ฯลฯ สญัญา ... สังขาร ... วญิญาณเทีย่งหรอืไมเ่ทีย่ง” 

  “ไมเ่ทีย่ง พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ก็ส ิง่ใดไมเ่ทีย่ง ส ิง่นัน้เป็นทกุขห์รอืเป็นสขุ” 

  “เป็นทกุข ์พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ก็ส ิง่ใดไมเ่ทีย่ง เป็นทกุข ์มคีวามแปรผันเป็นธรรมดา ควรหรอืทีจ่ะ 

พจิารณาเห็นสิง่นัน้วา่ ‘น่ันของเรา เราเป็นน่ัน น่ันเป็นอัตตาของเรา” 

  “ขอ้นัน้ไมค่วรเลย พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ภกิษุทัง้หลาย เพราะเหตนัุน้แล รปูอยา่งใดอยา่งหนึง่ ทัง้ทีเ่ป็นอดตี อนาคต 

และปัจจบุัน ภายในหรอืภายนอก หยาบหรอืละเอยีด เลวหรอืประณีต ไกลหรอื 

ใกลก็้ตาม รปูทัง้หมดนัน้เธอทัง้หลายพงึเห็นดว้ยปัญญาอันชอบตามความเป็นจรงิ 

อยา่งนีว้า่ ‘น่ันไมใ่ชข่องเรา เราไมเ่ป็นน่ัน น่ันไมใ่ชอ่ัตตาของเรา’ 

  เวทนาอยา่งใดอยา่งหนึง่ ฯลฯ 

  สญัญาอยา่งใดอยา่งหนึง่ ... 

  สงัขารเหลา่ใดเหลา่หนึง่ ... 

  วญิญาณอยา่งใดอยา่งหนึง่ ทัง้ทีเ่ป็นอดตี อนาคต และปัจจบุัน ภายใน 

หรอืภายนอก หยาบหรอืละเอยีด เลวหรอืประณีต ไกลหรอืใกลก็้ตาม วญิญาณ 

ทัง้หมดนัน้เธอทัง้หลายพงึเห็นดว้ยปัญญาอันชอบตามความเป็นจรงิอยา่งนีว้า่ ‘น่ัน 

ไมใ่ชข่องเรา เราไมเ่ป็นน่ัน น่ันไมใ่ชอ่ัตตาของเรา’ 

  ภกิษุทัง้หลาย อรยิสาวกผูไ้ดส้ดับเห็นอยูอ่ยา่งนี ้ฯลฯ รูช้ดัวา่ ... ไมม่กีจิ 

อืน่เพือ่ความเป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป” 

นวาตสตูรที ่๑ จบ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๓๑๖ } 



๓๑๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๓. ทฏิฐสิงัยตุ] 

๔. จตตุถคมนวรรค ๒๖. อทกุขมสขุสีตูร 

  [๒๗๗-๓๐๐] (พงึเพิม่สตูรอกี ๒๔ สตูร เขา้มาใหเ้ต็ม เหมอืนในทตุยิวรรค) 

สขุทกุขสีตูรที ่๒๕ จบ 

 

๒๖. อทกุขมสขุสีูตร 

วา่ดว้ยทฏิฐวิา่อตัตาทีไ่มม่ที ัง้ทกุขแ์ละสขุ 

  [๓๐๑] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคไดต้รัสถามวา่ “ภกิษุทัง้หลาย เมือ่มอีะไร เพราะถอืมั่นอะไร 

เพราะยดึมั่นอะไร ทฏิฐอิยา่งนีจ้งึเกดิขึน้วา่ ‘หลังจากตายแลว้ อัตตาทีไ่มม่ทัีง้ทกุข ์

และสขุไมส่ลายไป” 

  ภกิษุทัง้หลายทลูตอบวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ธรรมของขา้พระองค ์

ทัง้หลาย มพีระผูม้พีระภาคเป็นหลัก ฯลฯ 

  “ภกิษุทัง้หลาย เมือ่มรีปู เพราะถอืมั่นรปู เพราะยดึมัน่รปู ทฏิฐอิยา่งนีจ้งึ 

เกดิขึน้วา่ ‘หลังจากตายแลว้ อัตตาทีไ่มม่ทัีง้ทกุขแ์ละสขุไมส่ลายไป’ 

  เมือ่มเีวทนา ฯลฯ 

  เมือ่มสีญัญา ... 

  เมือ่มสีงัขาร ... 

  เมือ่มวีญิญาณ เพราะถอืมั่นวญิญาณ เพราะยดึมั่นวญิญาณ ทฏิฐอิยา่งนีจ้งึ 

เกดิขึน้วา่ ‘หลังจากตายแลว้ อัตตาทีไ่มม่ทัีง้ทกุขแ์ละสขุไมส่ลายไป’ 

  ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายจะเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร รปูเทีย่งหรอื 

ไมเ่ทีย่ง” 

  “ไมเ่ทีย่ง พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ก็ส ิง่ใดไมเ่ทีย่ง ส ิง่นัน้เป็นทกุขห์รอืเป็นสขุ” 

  “เป็นทกุข ์พระพทุธเจา้ขา้” 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๓๑๗ } 



๓๑๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๓. ทฏิฐสิงัยตุ] 

๔. จตตุถคมนวรรค ๒๖. อทกุขมสขุสีตูร 

  “ก็ส ิง่ใดไมเ่ทีย่ง เป็นทกุข ์มคีวามแปรผันเป็นธรรมดา ควรหรอืทีจ่ะ 

พจิารณาเห็นสิง่นัน้วา่ ‘น่ันของเรา เราเป็นน่ัน น่ันเป็นอัตตาของเรา” 

  “ขอ้นัน้ไมค่วรเลย พระพทุธเจา้ขา้” 

  “เวทนา ฯลฯ สญัญา ... สังขาร ... วญิญาณเทีย่งหรอืไมเ่ทีย่ง” 

  “ไมเ่ทีย่ง พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ก็ส ิง่ใดไมเ่ทีย่ง ส ิง่นัน้เป็นทกุขห์รอืเป็นสขุ” 

  “เป็นทกุข ์พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ก็ส ิง่ใดไมเ่ทีย่ง เป็นทกุข ์มคีวามแปรผันเป็นธรรมดา ควรหรอืทีจ่ะ 

พจิารณาเห็นสิง่นัน้วา่ ‘น่ันของเรา เราเป็นน่ัน น่ันเป็นอัตตาของเรา” 

  “ขอ้นัน้ไมค่วรเลย พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ภกิษุทัง้หลาย เพราะเหตนัุน้แล รปูอยา่งใดอยา่งหนึง่ ทัง้ทีเ่ป็นอดตี อนาคต 

และปัจจบุัน ภายในหรอืภายนอก หยาบหรอืละเอยีด เลวหรอืประณีต ไกลหรอื 

ใกลก็้ตาม รปูทัง้หมดนัน้เธอทัง้หลายพงึเห็นดว้ยปัญญาอันชอบตามความเป็นจรงิ 

อยา่งนีว้า่ ‘น่ันไมใ่ชข่องเรา เราไมเ่ป็นน่ัน น่ันไมใ่ชอ่ัตตาของเรา’ 

  เวทนาอยา่งใดอยา่งหนึง่ ฯลฯ 

  สญัญาอยา่งใดอยา่งหนึง่ ... 

  สงัขารเหลา่ใดเหลา่หนึง่ ... 

  วญิญาณอยา่งใดอยา่งหนึง่ ทัง้ทีเ่ป็นอดตี อนาคต และปัจจบุัน ภายใน 

หรอืภายนอก หยาบหรอืละเอยีด เลวหรอืประณีต ไกลหรอืใกลก็้ตาม วญิญาณ 

ทัง้หมดนัน้เธอทัง้หลายพงึเห็นดว้ยปัญญาอันชอบตามความเป็นจรงิอยา่งนีว้า่ ‘น่ัน 

ไมใ่ชข่องเรา เราไมเ่ป็นน่ัน น่ันไมใ่ชอ่ัตตาของเรา’ 

  ภกิษุทัง้หลาย อรยิสาวกผูไ้ดส้ดับเห็นอยูอ่ยา่งนี ้ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นรปู 

ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นเวทนา ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นสญัญา ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นสังขาร 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๓๑๘ } 



๓๑๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๓. ทฏิฐสิงัยตุ] 

๔. จตตุถคมนวรรค ๒๖. อทกุขมสขุสีตูร 

ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นวญิญาณ เมือ่เบือ่หน่ายยอ่มคลายก าหนัด เพราะคลายก าหนัด 

จติยอ่มหลดุพน้ เมือ่จติหลดุพน้แลว้ ก็รูว้า่ ‘หลดุพน้แลว้’ รูช้ดัวา่ ‘ชาตสิ ิน้แลว้ 

อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้ ท ากจิทีค่วรท าเสร็จแลว้ ไมม่กีจิอืน่เพือ่ความเป็นอยา่งนี้ 

อกีตอ่ไป” 

อทกุขมสขุสีตูรที ่๒๖ จบ 

     ในวรรคกอ่นมกีารตอบปัญหา ๑๘ ขอ้ 

   พงึขยายพระสตูร ๒๖ สตูร ในทตุยิคมนวรรคใหพ้สิดาร 

   พงึขยายพระสตูร ๒๖ สตูร ในตตยิคมนวรรคใหพ้สิดาร 

   พงึขยายพระสตูร ๒๖ สตูร ในจตตุถคมนวรรคใหพ้สิดาร 

ทฏิฐสิงัยตุ จบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๓๑๙ } 



๓๒๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๔. โอกกันตสงัยตุ] 

๑. จักขสุตูร 

 

๔. โอกกนัตสงัยตุ 

๑. จกัขสุูตร 

วา่ดว้ยจกัข ุ

  [๓๐๒] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย จักข ุ(ตา) ไมเ่ทีย่ง มคีวามแปรผัน 

มภีาวะโดยอาการอืน่ 

  โสตะ (ห)ู ไมเ่ทีย่ง มคีวามแปรผัน มภีาวะโดยอาการอืน่ 

  ฆานะ (จมกู) ไมเ่ทีย่ง มคีวามแปรผัน มภีาวะโดยอาการอืน่ 

  ชวิหา (ลิน้) ไมเ่ทีย่ง มคีวามแปรผัน มภีาวะโดยอาการอืน่ 

  กายไมเ่ทีย่ง มคีวามแปรผัน มภีาวะโดยอาการอืน่ 

  มโน (ใจ) ไมเ่ทีย่ง มคีวามแปรผัน มภีาวะโดยอาการอืน่ 

  ภกิษุทัง้หลาย ผูใ้ดศรัทธาเชือ่มั่นธรรมเหลา่นีอ้ยา่งนี ้ผูน้ีเ้ราเรยีกวา่ ‘สทัธานุสารี๑ 

กา้วลงสูอ่รยิมรรค หยั่งลงสูภ่มูขิองสตับรุษุ ผา่นภมูขิองปถุชุนไดแ้ลว้ ไมค่วรท า 

กรรมทีท่ าแลว้ไปเกดิในนรก ก าเนดิสตัวด์รัิจฉาน หรอืภมูแิหง่เปรต ไมส่มควร 

ตายตราบเทา่ทีย่ังไมท่ าใหแ้จง้โสดาปัตตผิล’ 

  ภกิษุทัง้หลาย ธรรมเหลา่นีข้องผูใ้ดประจักษ์ชดัโดยยิง่ดว้ยปัญญาอยา่งนี ้ผู ้

นีเ้ราเรยีกวา่ ‘ธัมมานุสารี๒ กา้วลงสูอ่รยิมรรค หยั่งลงสูภ่มูขิองสตับรุษุ ผา่นภมู ิ

ของปถุชุนไดแ้ลว้ ไมค่วรท ากรรมทีท่ าแลว้ไปเกดิในนรก ก าเนดิสตัวด์รัิจฉาน 

หรอืภมูแิหง่เปรต ไมส่มควรตายตราบเทา่ทีย่ังไมท่ าใหแ้จง้โสดาปัตตผิล’ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ สทัธานสุาร ีคอืผูแ้ลน่ไปตามศรัทธา ทา่นผูป้ฏบัิตเิพือ่โสดาปัตตผิล มศีรัทธาแกก่ลา้ บรรลผุลแลว้ 

   กลายเป็นสัทธาวมิตุ (องฺ.ทกุ.อ. ๒/๔๙/๕๕, องฺ.สตฺตก.อ. ๓/๑๔/๑๖๒) 

๒ ธมัมานสุาร ีหมายถงึผูแ้ลน่ไปตามธรรม ทา่นผูป้ฏบัิตเิพือ่โสดาปัตตผิล มปัีญญาแกก่ลา้ บรรลผุลแลว้ 

   กลายเป็นทฏิฐปัิตตะ (องฺ.ทกุ.อ. ๒/๔๙/๕๕, องฺ.สตฺตก.อ. ๓/๑๔/๑๖๒. 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๓๒๐ } 



๓๒๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๔. โอกกันตสงัยตุ ] 

๒. รปูสตูร 

  ภกิษุทัง้หลาย ผูใ้ดรูเ้ห็นธรรมเหลา่นีอ้ยา่งนี ้ผูน้ีเ้ราเรยีกวา่ ‘เป็นโสดาบัน 

ไมม่ทีางตกต า่ มคีวามแน่นอนทีจ่ะส าเร็จสมัโพธใินวนัขา้งหนา้” 

จกัขสุตูรที ่๑ จบ 

 

๒. รปูสตูร 

วา่ดว้ยรปู 

  [๓๐๓] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย รปูไมเ่ทีย่ง มคีวามแปรผัน ม ี

ภาวะโดยอาการอืน่ 

  สทัทะ(เสยีง)ไมเ่ทีย่ง มคีวามแปรผัน มภีาวะโดยอาการอืน่ 

  คันธะ(กลิน่)ไมเ่ทีย่ง มคีวามแปรผัน มภีาวะโดยอาการอืน่ 

  รสไมเ่ทีย่ง มคีวามแปรผัน มภีาวะโดยอาการอืน่ 

  โผฏฐัพพะ (สิง่ทีถ่กูตอ้งกาย) ไมเ่ทีย่ง มคีวามแปรผัน มภีาวะโดยอาการอืน่ 

  ธรรมารมณ์ไมเ่ทีย่ง มคีวามแปรผัน มภีาวะโดยอาการอืน่ 

  ภกิษุทัง้หลาย ผูใ้ดศรัทธาเชือ่มั่นธรรมเหลา่นีอ้ยา่งนี ้ผูน้ีเ้ราเรยีกวา่ 

‘สทัธานุสาร ีกา้วลงสูอ่รยิมรรค หยั่งลงสูภ่มูขิองสตับรุษุ ผา่นภมูขิองปถุชุนได ้

แลว้ ไมค่วรท ากรรมทีท่ าแลว้ไปเกดิในนรก ก าเนดิสตัวด์รัิจฉาน หรอืภมูแิหง่เปรต 

ไมส่มควรตายตราบเทา่ทีย่ังไมท่ าใหแ้จง้โสดาปัตตผิล’ 

  ภกิษุทัง้หลาย ธรรมเหลา่นีข้องผูใ้ดประจักษ์ชดัโดยยิง่ดว้ยปัญญาอยา่งนี ้ผู ้

นีเ้ราเรยีกวา่‘ธัมมานุสาร ีกา้วลงสูอ่รยิมรรค หยั่งลงสูภ่มูขิองสตับรุษุ ผา่นภมู ิ

ของปถุชุนไดแ้ลว้ ไมค่วรท ากรรมทีท่ าแลว้ไปเกดิในนรก ก าเนดิสตัวด์รัิจฉาน 

หรอืภมูแิหง่เปรต ไมส่มควรตายตราบเทา่ทีย่ังไมท่ าใหแ้จง้โสดาปัตตผิล’ 

  ภกิษุทัง้หลาย ผูใ้ดรูเ้ห็นธรรมเหลา่นีอ้ยา่งนี ้ผูน้ีเ้ราเรยีกวา่ ‘เป็นโสดาบัน 

ไมม่ทีางตกต า่ มคีวามแน่นอนทีจ่ะส าเร็จสมัโพธใินวนัขา้งหนา้’ 

รปูสตูรที ่๒ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๓๒๑ } 



๓๒๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๔. โอกกันตสงัยตุ] 

๔.สมัผัสสสตูร 

 

๓. วญิญาณสตูร 

วา่ดว้ยวญิญาณ 

  [๓๐๔] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย จักขวุญิญาณ (ความรูอ้ารมณ์ทางตา) 

ไมเ่ทีย่ง มคีวามแปรผัน มภีาวะโดยอาการอืน่ 

  โสตวญิญาณ (ความรูอ้ารมณ์ทางห)ู ฯลฯ 

  ฆานวญิญาณ (ความรูอ้ารมณ์ทางจมกู) ... 

  ชวิหาวญิญาณ (ความรูอ้ารมณ์ทางลิน้) ... 

  กายวญิญาณ (ความรูอ้ารมณ์ทางกาย) ... 

  มโนวญิญาณ (ความรูอ้ารมณ์ทางใจ) ไมเ่ทีย่ง มคีวามแปรผัน มภีาวะ 

โดยอาการอืน่ 

  ภกิษุทัง้หลาย ผูใ้ด ฯลฯ ตราบเทา่ทีย่ังไมท่ าใหแ้จง้โสดาปัตตผิล 

  ภกิษุทัง้หลาย ธรรมเหลา่นีข้องผูใ้ด ฯลฯ ตราบเทา่ทีย่ังไมท่ าใหแ้จง้ 

โสดาปัตตผิล 

  ภกิษุทัง้หลาย ผูใ้ด ฯลฯ จะส าเร็จสมัโพธใินวนัขา้งหนา้” 

วญิญาณสตูรที ่๓ จบ 

 

๔. สมัผสัสสตูร 

วา่ดว้ยสมัผสั 

  [๓๐๕] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย จักขสุมัผัส (ความกระทบทางตา) 

ไมเ่ทีย่ง มคีวามแปรผัน มภีาวะโดยอาการอืน่ 

  โสตสมัผัส (ความกระทบทางห)ู ฯลฯ 

  ฆานสมัผัส (ความกระทบทางจมกู) ... 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๓๒๒ } 



๓๒๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๔. โอกกันตสงัยตุ] 

๕. สมัผัสสชาสตูร 

  ชวิหาสมัผัส (ความกระทบทางลิน้) ... 

  กายสมัผัส (ความกระทบทางกาย) ... 

  มโนสมัผัส (ความกระทบทางใจ) ไมเ่ทีย่ง มคีวามแปรผัน มภีาวะโดย 

อาการอืน่ 

  ภกิษุทัง้หลาย ผูใ้ดศรัทธาเชือ่มั่นธรรมเหลา่นีอ้ยา่งนี ้ผูน้ีเ้ราเรยีกวา่ 

‘สทัธานุสาร ีฯลฯ จะส าเร็จสมัโพธใินวนัขา้งหนา้” 

สมัผสัสสตูรที ่๔ จบ 

 

๕. สมัผสัสชาสตูร 

วา่ดว้ยสมัผสัสชาเวทนา 

  [๓๐๖] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย จักขสุมัผัสสชาเวทนา (เวทนาเกดิ 

จากสมัผัสทางตา) ไมเ่ทีย่ง มคีวามแปรผัน มภีาวะโดยอาการอืน่ 

  โสตสมัผัสสชาเวทนา (เวทนาเกดิจากสมัผัสทางห)ู ฯลฯ 

  ฆานสมัผัสสชาเวทนา (เวทนาเกดิจากสมัผัสทางจมกู) ... 

  ชวิหาสมัผัสสชาเวทนา (เวทนาเกดิจากสมัผัสทางลิน้) ... 

  กายสมัผัสสชาเวทนา (เวทนาเกดิจากสมัผัสทางกาย) ... 

  มโนสมัผัสสชาเวทนา (เวทนาเกดิจากสมัผัสทางใจ) ไมเ่ทีย่ง มคีวามแปรผัน 

มภีาวะโดยอาการอืน่ 

  ภกิษุทัง้หลาย ผูใ้ดศรัทธาเชือ่มั่นธรรมเหลา่นีอ้ยา่งนี ้ผูน้ีเ้ราเรยีกวา่ 

‘สทัธานุสาร ีฯลฯ จะส าเร็จสมัโพธใินวนัขา้งหนา้” 

สมัผสัสชาสตูรที ่๕ จบ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๓๒๓ } 



๓๒๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๔. โอกกันตสงัยตุ] 

๗. รปูสญัเจตนาสตูร 

 

๖. รปูสญัญาสตูร 

วา่ดว้ยรปูสญัญา 

  [๓๐๗] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย รปูสญัญา (ความหมายรูร้ปู) ไมเ่ทีย่ง 

มคีวามแปรผัน มภีาวะโดยอาการอืน่ 

  สทัทสญัญา (ความหมายรูเ้สยีง) ฯลฯ 

  คันธสญัญา (ความหมายรูก้ลิน่) ... 

  รสสญัญา (ความหมายรูร้ส) ... 

  โผฏฐัพพสญัญา (ความหมายรูโ้ผฏฐัพพะ) ... 

  ธัมมสญัญา (ความหมายรูธ้รรมารมณ์) ไมเ่ทีย่ง มคีวามแปรผัน ม ี

ภาวะโดยอาการอืน่ 

  ภกิษุทัง้หลาย ผูใ้ดศรัทธาเชือ่มั่นธรรมเหลา่นีอ้ยา่งนี ้ผูน้ีเ้ราเรยีกวา่ 

‘สทัธานุสาร ีฯลฯ จะส าเร็จสมัโพธใินวนัขา้งหนา้’ 

รปูสญัญาสตูรที ่๖ จบ 

 

๗. รปูสญัเจตนาสตูร 

วา่ดว้ยรปูสญัเจตนา 

  [๓๐๘] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย รปูสญัเจตนา (ความจ านงรปู) ไม ่

เทีย่ง มคีวามแปรผัน มภีาวะโดยอาการอืน่ 

  สทัทสญัเจตนา (ความจ านงเสยีง) ฯลฯ 

  คันธสญัเจตนา (ความจ านงกลิน่) ... 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๓๒๔ } 



๓๒๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๔. โอกกันตสงัยตุ] 

๘. รปูตัณหาสตูร 

  รสสญัเจตนา (ความจ านงรส) ... 

  โผฏฐัพพสญัเจตนา (ความจ านงโผฏฐัพพะ) ... 

  ธัมมสญัเจตนา (ความจ านงธรรมารมณ์) ไมเ่ทีย่ง มคีวามแปรผัน ม ี

ภาวะโดยอาการอืน่ 

  ภกิษุทัง้หลาย ผูใ้ดศรัทธาเชือ่มั่นธรรมเหลา่นีอ้ยา่งนี ้ผูน้ีเ้ราเรยีกวา่ 

‘สทัธานุสาร ีฯลฯ จะส าเร็จสมัโพธใินวนัขา้งหนา้” 

รปูสญัเจตนาสตูรที ่๗ จบ 

 

๘. รปูตณัหาสตูร 

วา่ดว้ยรปูตณัหา 

  [๓๐๙] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย รปูตัณหา (ความทะยานอยากในรปู) 

ไมเ่ทีย่ง มคีวามแปรผัน มภีาวะโดยอาการอืน่ 

  สทัทตัณหา (ความทะยานอยากในเสยีง) ฯลฯ 

  คันธตัณหา (ความทะยานอยากในกลิน่) ... 

  รสตัณหา (ความทะยานอยากในรส) ... 

  โผฏฐัพพตัณหา (ความทะยานอยากในโผฏฐัพพะ) ... 

  ธัมมตัณหา (ความทะยานอยากในธรรมารมณ์) ไมเ่ทีย่ง มคีวามแปรผัน 

มภีาวะโดยอาการอืน่ 

  ภกิษุทัง้หลาย ผูใ้ดศรัทธาเชือ่มั่นธรรมเหลา่นีอ้ยา่งนี ้ผูน้ีเ้ราเรยีกวา่ 

‘สทัธานุสาร ีฯลฯ จะส าเร็จสมัโพธใินวนัขา้งหนา้’' 

รปูตณัหาสตูรที ่๘ จบ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๓๒๕ } 



๓๒๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๔. โอกกันตสงัยตุ] 

๑๐. ขนัธสตูร 

 

๙. ปฐวธีาตสุูตร 

วา่ดว้ยปฐวธีาต ุ

  [๓๑๐] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย ปฐวธีาต ุ(ธาตดุนิ) ไมเ่ทีย่ง ม ี

ความแปรผัน มภีาวะโดยอาการอืน่ 

  อาโปธาต ุ(ธาตนุ ้า) ฯลฯ 

  เตโชธาต ุ(ธาตไุฟ) ... 

  วาโยธาต ุ(ธาตลุม) ... 

  อากาสธาต ุ(ธาตอุากาศ) ... 

  วญิญาณธาต ุ(ธาตวุญิญาณ) ไมเ่ทีย่ง มคีวามแปรผัน มภีาวะโดยอาการอืน่ 

  ภกิษุทัง้หลาย ผูใ้ดศรัทธาเชือ่มั่นธรรมเหลา่นีอ้ยา่งนี ้ผูน้ีเ้ราเรยีกวา่ 

‘สทัธานุสาร ีฯลฯ จะส าเร็จสมัโพธใินวนัขา้งหนา้” 

ปฐวธีาตสุตูรที ่๙ จบ 

 

๑๐. ขนัธสตูร 

วา่ดว้ยขนัธ ์

  [๓๑๑] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย รปูไมเ่ทีย่ง มคีวามแปรผัน ม ี

ภาวะโดยอาการอืน่ 

  เวทนาไมเ่ทีย่ง มคีวามแปรผัน มภีาวะโดยอาการอืน่ 

  สญัญา ฯลฯ 

  สงัขารไมเ่ทีย่ง มคีวามแปรผัน มภีาวะโดยอาการอืน่ 

  วญิญาณไมเ่ทีย่ง มคีวามแปรผัน มภีาวะโดยอาการอืน่ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๓๒๖ } 



๓๒๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๔. โอกกันตสงัยตุ] 

รวมพระสตูรทีม่ใีนสงัยตุ 

  ภกิษุทัง้หลาย ผูใ้ดศรัทธาเชือ่มั่นธรรมเหลา่นีอ้ยา่งนี ้ผูน้ีเ้ราเรยีกวา่ 

‘สทัธานุสาร ีกา้วลงสูอ่รยิมรรค หยั่งลงสูภ่มูขิองสตับรุษุ ผา่นภมูขิองปถุชุน 

ไดแ้ลว้ ไมค่วรท ากรรมทีท่ าแลว้ไปเกดิในนรก ก าเนดิสตัวด์รัิจฉาน หรอืภมูแิหง่ 

เปรต ไมส่มควรตายตราบเทา่ทีย่ังไมท่ าใหแ้จง้โสดาปัตตผิล’ 

  ภกิษุทัง้หลาย ธรรมเหลา่นีข้องผูใ้ดประจักษ์ชดัโดยยิง่ดว้ยปัญญาอยา่งนี ้ผู ้

นีเ้ราเรยีกวา่ ‘ธัมมานุสาร ีกา้วลงสูอ่รยิมรรค หยั่งลงสูภ่มูขิองสตับรุษุ ผา่นภมู ิ

ของปถุชุนไดแ้ลว้ ไมค่วรท ากรรมทีท่ าแลว้ไปเกดิในนรก ก าเนดิสตัวด์รัิจฉาน 

หรอืภมูแิหง่เปรต ไมส่มควรตายตราบเทา่ทีย่ังไมท่ าใหแ้จง้โสดาปัตตผิล’ 

  ภกิษุทัง้หลาย ผูใ้ดรูเ้ห็นธรรมเหลา่นีอ้ยา่งนี ้ผูน้ีเ้ราเรยีกวา่ ‘อรยิสาวกผู ้

เป็นโสดาบัน ไมม่ทีางตกต า่ มคีวามแน่นอนทีจ่ะส าเร็จสมัโพธใินวนัขา้งหนา้” 

ขนัธสตูรที ่๑๐ จบ 

โอกกนัตสงัยตุ จบ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนสงัยตุนี ้คอื 

     ๑. จักขสุตูร    ๒. รปูสตูร 

     ๓. วญิญาณสตูร   ๔. สมัผัสสสตูร 

     ๕. สมัผัสสชาสตูร   ๖. รปูสญัญาสตูร 

     ๗. รปูสญัเจตนาสตูร   ๘. รปูตัณหาสตูร 

     ๙. ปฐวธีาตสุตูร   ๑๐. ขนัธสตูร 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๓๒๗ } 



๓๒๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [ ๕. อปุปาทสงัยตุ] 

๑. จักขสุตูร 

 

๕. อปุปาทสงัยตุ 

๑. จกัขสุูตร 

วา่ดว้ยจกัข ุ

  [๓๑๒] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย ความเกดิขึน้ ความตัง้อยู ่ความ 

บังเกดิ ความปรากฏแหง่จักข ุนีเ้ป็นความเกดิขึน้แหง่ทกุข ์เป็นความตัง้อยูแ่หง่โรค 

เป็นความปรากฏแหง่ชราและมรณะ 

  ความเกดิขึน้ ความตัง้อยู ่... แหง่โสตะ ฯลฯ 

  ความเกดิขึน้ ความตัง้อยู ่... แหง่ฆานะ ... 

  ความเกดิขึน้ ความตัง้อยู ่... แหง่ชวิหา ... 

  ความเกดิขึน้ ความตัง้อยู ่... แหง่กาย ... 

  ความเกดิขึน้ ความตัง้อยู ่ความบังเกดิ ความปรากฏแหง่มโน นีเ้ป็นความ 

เกดิขึน้แหง่ทกุข ์เป็นความตัง้อยูแ่หง่โรค เป็นความปรากฏแหง่ชราและมรณะ 

  ภกิษุทัง้หลาย สว่นความดับ ความสงบระงับ ความตัง้อยูไ่มไ่ดแ้หง่จักข ุนี ้

เป็นความดับแหง่ทกุข ์เป็นความสงบระงับแหง่โรค เป็นความตัง้อยูไ่มไ่ดแ้หง่ชรา 

และมรณะ 

  ความดับ ... แหง่โสตะ ฯลฯ 

  ความดับ ... แหง่ฆานะ ... 

  ความดับ ... แหง่ชวิหา ... 

  ความดับ ... แหง่กาย ... 

  ความดับ ความสงบระงับ ความตัง้อยูไ่มไ่ดแ้หง่มโน นีเ้ป็นความดับแหง่ทกุข  ์

เป็นความสงบระงับแหง่โรค เป็นความตัง้อยูไ่มไ่ดแ้หง่ชราและมรณะ”๑ 

จกัขสุตูรที ่๑ จบ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ ส .สฬา. (แปล) ๑๘/๒๑/๒๐ 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๓๒๘ } 



๓๒๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๕. อปุปาทสงัยตุ] 

๓. วญิญาณสตูร 

 

๒. รปูสตูร 

วา่ดว้ยรปู 

  [๓๑๓] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย ความเกดิขึน้ ความตัง้อยู ่ความ 

บังเกดิ ความปรากฏแหง่รูป นีเ้ป็นความเกดิขึน้แหง่ทกุข ์เป็นความตัง้อยูแ่หง่โรค 

เป็นความปรากฏแหง่ชราและมรณะ 

  ความเกดิขึน้ ความตัง้อยู ่... แหง่สทัทะ ฯลฯ แหง่คันธะ ... แหง่รส ... 

แหง่โผฏฐัพพะ ... 

  ความเกดิขึน้ ความตัง้อยู ่ความบังเกดิ ความปรากฏแหง่ธรรมารมณ์ นี้ 

เป็นความเกดิขึน้แหง่ทกุข ์เป็นความตัง้อยูแ่หง่โรค เป็นความปรากฏแหง่ชราและ 

มรณะ 

  ภกิษุทัง้หลาย สว่นความดับ ความสงบระงับ ความตัง้อยูไ่มไ่ดแ้หง่รปู นี ้

เป็นความดับแหง่ทกุข ์เป็นความสงบระงับแหง่โรค เป็นความตัง้อยูไ่มไ่ดแ้หง่ชรา 

และมรณะ 

  ความดับ ความสงบระงับ ความตัง้อยูไ่มไ่ดแ้หง่สทัทะ ฯลฯ แหง่คันธะ ... 

แหง่รส ... แหง่โผฏฐัพพะ ... 

  ความดับ ความสงบระงับ ความตัง้อยูไ่มไ่ดแ้หง่ธรรมารมณ์ นีเ้ป็นความดับ 

แหง่ทกุข ์เป็นความสงบระงับแหง่โรค เป็นความตัง้อยูไ่มไ่ดแ้หง่ชราและมรณะ”๑ 

รปูสตูรที ่๒ จบ 

 

๓. วญิญาณสตูร 

วา่ดว้ยวญิญาณ 

  [๓๑๔] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย ความเกดิขึน้ ความตัง้อยู ่... 

แหง่จักขวุญิญาณ ฯลฯ เป็นความปรากฏแหง่ชราและมรณะ ฯลฯ 

 
เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ ส .สฬา. (แปล) ๑๘/๒๒/๒๐-๒๑ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๓๒๙ } 



๓๓๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๕. อปุปาทสงัยตุ] 

๕. สมัผัสสชาสตูร 

  ความเกดิขึน้ ความตัง้อยู ่... แหง่มโนวญิญาณ ฯลฯ เป็นความปรากฏ 

แหง่ชราและมรณะ 

  ภกิษุทัง้หลาย สว่นความดับ ... แหง่จักขวุญิญาณ ฯลฯ เป็นความตัง้อยู ่

ไมไ่ดแ้หง่ชราและมรณะ ฯลฯ 

  ความดับ ... แหง่มโนวญิญาณ ฯลฯ เป็นความตัง้อยูไ่มไ่ดแ้หง่ชราและมรณะ” 

วญิญาณสตูรที ่๓ จบ 

 

๔. สมัผสัสสตูร 

วา่ดว้ยสมัผสั 

  [๓๑๕] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย ความเกดิขึน้ ความตัง้อยู ่... 

แหง่จักขสุมัผัส ฯลฯ เป็นความปรากฏแหง่ชราและมรณะ ฯลฯ 

  ความเกดิขึน้ ความตัง้อยู ่... แหง่มโนสมัผัส ฯลฯ เป็นความปรากฏแหง่ 

ชราและมรณะ 

  ภกิษุทัง้หลาย สว่นความดับ ... แหง่จักขสุมัผัส ฯลฯ เป็นความตัง้อยูไ่ม ่

ไดแ้หง่ชราและมรณะ ฯลฯ 

  ความดับ ... แหง่มโนสมัผัส ... เป็นความตัง้อยูไ่มไ่ดแ้หง่ชราและมรณะ” 

สมัผสัสสตูรที ่๔ จบ 

 

๕. สมัผสัสชาสตูร 

วา่ดว้ยสมัผสัสชาเวทนา 

  [๓๑๖] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย ความเกดิขึน้ ความตัง้อยู ่... 

แหง่จักขสุมัผัสสชาเวทนา ฯลฯ เป็นความปรากฏแหง่ชราและมรณะ ฯลฯ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๓๓๐ } 



๓๓๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๕. อปุปาทสงัยตุ] 

๖. สญัญาสตูร 

  ความเกดิขึน้ ความตัง้อยู ่ความบังเกดิ ความปรากฏแหง่มโนสมัผัสสชา- 

เวทนา นี้เป็นความเกดิขึน้แหง่ทกุข ์เป็นความตัง้อยูแ่หง่โรค เป็นความปรากฏ 

แหง่ชราและมรณะ 

  ภกิษุทัง้หลาย สว่นความดับ ความสงบระงับ ... แหง่จักขสุมัผัสสชาเวทนา 

ฯลฯ เป็นความตัง้อยูไ่มไ่ดแ้หง่ชราและมรณะ ฯลฯ 

  ความดับ ความสงบระงับ ความตัง้อยูไ่มไ่ดแ้หง่มโนสมัผัสสชาเวทนา ฯลฯ 

นีเ้ป็นความดับแหง่ทกุข ์เป็นความสงบระงับแหง่โรค เป็นความตัง้อยูไ่มไ่ดแ้หง่ชรา 

และมรณะ” 

สมัผสัสชาสตูรที ่๕ จบ 

 

๖. สญัญาสตูร 

วา่ดว้ยสญัญา 

  [๓๑๗] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย ความเกดิขึน้ ความตัง้อยู ่... 

แหง่รปูสญัญา ฯลฯ เป็นความปรากฏแหง่ชราและมรณะ ฯลฯ 

  ความเกดิขึน้ ความตัง้อยู ่ความบังเกดิ ความปรากฏแหง่ธัมมสญัญา นี้ 

เป็นความเกดิขึน้แหง่ทกุข ์เป็นความตัง้อยูแ่หง่โรค เป็นความปรากฏแหง่ชราและ 

มรณะ 

  ภกิษุทัง้หลาย สว่นความดับ ... แหง่รปูสญัญา ฯลฯ เป็นความตัง้อยูไ่ม ่

ไดแ้หง่ชราและมรณะ ฯลฯ 

  ความดับ ความสงบระงับ ความตัง้อยูไ่มไ่ดแ้หง่ธัมมสญัญา นีเ้ป็นความดับ 

แหง่ทกุข ์เป็นความสงบระงับแหง่โรค เป็นความตัง้อยูไ่มไ่ดแ้หง่ชราและมรณะ” 

สญัญาสตูรที ่๖ จบ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๓๓๑ } 



๓๓๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๕. อปุปาทสงัยตุ] 

๘. ตัณหาสตูร 

 

๗. สญัเจตนาสตูร 

วา่ดว้ยสญัเจตนา 

  [๓๑๘] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย ความเกดิขึน้ ความตัง้อยู ่... 

แหง่รปูสญัเจตนา ฯลฯ เป็นความปรากฏแหง่ชราและมรณะ ฯลฯ 

  ความเกดิขึน้ ความตัง้อยู ่ความบังเกดิ ความปรากฏแหง่ธัมมสญัเจตนา 

นีเ้ป็นความเกดิขึน้แหง่ทกุข ์เป็นความตัง้อยูแ่หง่โรค เป็นความปรากฏแหง่ชราและ 

มรณะ 

  ภกิษุทัง้หลาย สว่นความดับ ... แหง่รปูสญัเจตนา ฯลฯ เป็นความตัง้อยู ่

ไมไ่ดแ้หง่ชราและมรณะ ฯลฯ 

  ความดับ ความสงบระงับ ความตัง้อยูไ่มไ่ดแ้หง่ธัมมสญัเจตนา นีเ้ป็นความ 

ดับแหง่ทกุข ์เป็นความสงบระงับแหง่โรค เป็นความตัง้อยูไ่มไ่ดแ้หง่ชราและมรณะ” 

สญัเจตนาสตูรที ่๗ จบ 

 

๘. ตณัหาสูตร 

วา่ดว้ยตณัหา 

  [๓๑๙] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย ความเกดิขึน้ ความตัง้อยู ่... 

แหง่รปูตัณหา ฯลฯ เป็นความปรากฏแหง่ชราและมรณะ ฯลฯ 

  ความเกดิขึน้ ความตัง้อยู ่ความบังเกดิ ความปรากฏแหง่ธัมมตัณหา นี้ 

เป็นความเกดิขึน้แหง่ทกุข ์เป็นความตัง้อยูแ่หง่โรค เป็นความปรากฏแหง่ชราและ 

มรณะ 

  ภกิษุทัง้หลาย สว่นความดับ ... แหง่รปูตัณหา ฯลฯ เป็นความตัง้อยูไ่ม ่

ไดแ้หง่ชราและมรณะ ฯลฯ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๓๓๒ } 



๓๓๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๕. อปุปาทสงัยตุ] 

๙. ธาตสุตูร 

  ความดับ ความสงบระงับ ความตัง้อยูไ่มไ่ดแ้หง่ธัมมตัณหา นีเ้ป็นความดับ 

แหง่ทกุข ์เป็นความสงบระงับแหง่โรค เป็นความตัง้อยูไ่มไ่ดแ้หง่ชราและมรณะ” 

ตณัหาสตูรที ่๘ จบ 

 

๙. ธาตสุตูร 

วา่ดว้ยธาต ุ

  [๓๒๐] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย ความเกดิขึน้ ความตัง้อยู ่ความ 

บังเกดิ ความปรากฏแหง่ปฐวธีาต ุฯลฯ เป็นความปรากฏแหง่ชราและมรณะ ... 

แหง่อาโปธาต ุฯลฯ แหง่เตโชธาต ุ... แหง่วาโยธาต ุ... แหง่อากาสธาต ุ... 

  ความเกดิขึน้ ความตัง้อยู ่ความบังเกดิ ความปรากฏแหง่วญิญาณธาต ุนี้ 

เป็นความเกดิขึน้แหง่ทกุข ์เป็นความตัง้อยูแ่หง่โรค เป็นความปรากฏแห่งชราและ 

มรณะ 

  ภกิษุทัง้หลาย สว่นความดับ ... แหง่ปฐวธีาต ุฯลฯ เป็นความตัง้อยูไ่มไ่ด ้

แหง่ชราและมรณะ 

  ความดับ ... แหง่อาโปธาต ุฯลฯ 

  ความดับ ... แหง่เตโชธาต ุ... 

  ความดับ ... แหง่วาโยธาต ุ... 

  ความดับ ... แหง่อากาสธาต ุ... 

  ความดับ ความสงบระงับ ความตัง้อยูไ่มไ่ดแ้หง่วญิญาณธาต ุนีเ้ป็นความดับ 

แหง่ทกุข ์เป็นความสงบระงับแหง่โรค เป็นความตัง้อยูไ่มไ่ดแ้หง่ชราและมรณะ” 

ธาตสุตูรที ่๙ จบ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๓๓๓ } 



๓๓๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๕. อปุปาทสงัยตุ] 

รวมพระสตูรทีม่ใีนสงัยตุ 

 

๑๐. ขนัธสตูร 

วา่ดว้ยขนัธ ์

  [๓๒๑] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย ความเกดิขึน้ ความตัง้อยู ่ความ 

บังเกดิ ความปรากฏแหง่รูป นีเ้ป็นความเกดิขึน้แหง่ทกุข ์เป็นความตัง้อยูแ่หง่โรค 

เป็นความปรากฏแหง่ชราและมรณะ 

  ความเกดิขึน้ ความตัง้อยู ่... แหง่เวทนา ฯลฯ แหง่สญัญา ... แหง่ 

สงัขาร ... 

  ความเกดิขึน้ ความตัง้อยู ่ความบังเกดิ ความปรากฏแหง่วญิญาณ นีเ้ป็น 

ความเกดิขึน้แหง่ทกุข ์เป็นความตัง้อยูแ่หง่โรค เป็นความปรากฏแหง่ชราและมรณะ 

  ภกิษุทัง้หลาย สว่นความดับ ความสงบระงับ ความตัง้อยูไ่มไ่ดแ้หง่รปู นี ้

เป็นความดับแหง่ทกุข ์เป็นความสงบระงับแหง่โรค เป็นความตัง้อยูไ่มไ่ดแ้หง่ชรา 

และมรณะ 

  ความดับ ความสงบระงับ ... แหง่เวทนา ฯลฯ แหง่สญัญา ... แหง่ 

สงัขาร ... 

  ความดับ ความสงบระงับ ความตัง้อยูไ่มไ่ดแ้หง่วญิญาณ นี้เป็นความดับ 

แหง่ทกุข ์เป็นความสงบระงับแหง่โรค เป็นความตัง้อยูไ่มไ่ดแ้หง่ชราและมรณะ” 

ขนัธสตูรที ่๑๐ จบ 

อปุปาทสงัยตุ จบ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนสงัยตุนี ้คอื 

     ๑. จักขสุตูร    ๒. รปูสตูร 

     ๓. วญิญาณสตูร   ๔. สมัผัสสสตูร 

     ๕. สมัผัสสชาสตูร   ๖. สญัญาสตูร 

     ๗. สญัเจตนาสตูร   ๘. ตัณหาสตูร 

     ๙. ธาตสุตูร    ๑๐. ขนัธสตูร 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๓๓๔ } 



๓๓๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๖. กเิลสสงัยตุ] 

๑. จักขสุตูร 

 

๖. กเิลสสงัยตุ 

๑. จกัขสุูตร 

วา่ดว้ยจกัข ุ

  [๓๒๒] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย ฉันทราคะในจักข ุนีเ้ป็นความ 

เศรา้หมองแหง่จติ 

  ฉันทราคะในโสตะ นีเ้ป็นความเศรา้หมองแหง่จติ 

  ฉันทราคะในฆานะ นีเ้ป็นความเศรา้หมองแหง่จติ 

  ฉันทราคะในชวิหา นีเ้ป็นความเศรา้หมองแหง่จติ 

  ฉันทราคะในกาย นีเ้ป็นความเศรา้หมองแหง่จติ 

  ฉันทราคะในมโน นีเ้ป็นความเศรา้หมองแหง่จติ 

  ภกิษุทัง้หลาย เมือ่ใด ภกิษุละความเศรา้หมองแหง่จติในฐานะ ๖ ประการนีไ้ด ้

เมือ่นัน้ จติของเธอทีน่อ้มไปในเนกขมัมะ๑ อันเนกขมัมะอบรมแลว้ ควรแกก่ารงาน 

ปรากฏในธรรมทีค่วรท าใหแ้จง้ดว้ยปัญญาอันรูย้ ิง่” 

จกัขสุตูรที ่๑ จบ 

 

๒. รปูสตูร 

วา่ดว้ยรปู 

  [๓๒๓] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย ฉันทราคะในรปู นีเ้ป็นความ 

เศรา้หมองแหง่จติ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ เนกขมัมะ ในทีน่ีห้มายถงึโลกตุตรธรรม ๙ ประการ (คอื มรรค ๔ ผล ๔ และนพิพาน) (ส .ข.อ. 

   ๒/๓๒๒/๓๗๙) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๓๓๕ } 



๓๓๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๖. กเิลสสงัยตุ] 

๓. วญิญาณสตูร 

  ฉันทราคะในสทัทะ ฯลฯ 

  ฉันทราคะในคันธะ ... 

  ฉันทราคะในรส ... 

  ฉันทราคะในโผฏฐัพพะ ... 

  ฉันทราคะในธรรมารมณ์ นีเ้ป็นความเศรา้หมองแหง่จติ 

  ภกิษุทัง้หลาย เมือ่ใด ภกิษุละความเศรา้หมองแหง่จติในฐานะ ๖ ประการนีไ้ด ้

เมือ่นัน้ จติของเธอทีน่อ้มไปในเนกขมัมะ อันเนกขัมมะอบรมแลว้ ควรแกก่ารงาน 

ปรากฏในธรรมทีค่วรท าใหแ้จง้ดว้ยปัญญาอันรูย้ ิง่” 

รปูสตูรที ่๒ จบ 

 

๓. วญิญาณสตูร 

วา่ดว้ยวญิญาณ 

  [๓๒๔] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย ฉันทราคะในจักขวุญิญาณ นีเ้ป็น 

ความเศรา้หมองแหง่จติ 

  ฉันทราคะในโสตวญิญาณ ฯลฯ 

  ฉันทราคะในฆานวญิญาณ ... 

  ฉันทราคะในชวิหาวญิญาณ ... 

  ฉันทราคะในกายวญิญาณ ... 

  ฉันทราคะในมโนวญิญาณ นีเ้ป็นความเศรา้หมองแหง่จติ 

  ภกิษุทัง้หลาย เมือ่ใด ภกิษุละความเศรา้หมองแหง่จติในฐานะ ๖ ประการนีไ้ด ้

เมือ่นัน้ จติของเธอทีน่อ้มไปในเนกขมัมะ อันเนกขัมมะอบรมแลว้ ควรแกก่ารงาน 

ปรากฏในธรรมทีค่วรท าใหแ้จง้ดว้ยปัญญาอันรูย้ ิง่” 

วญิญาณสตูรที ่๓ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๓๓๖ } 



๓๓๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๖. กเิลสสงัยตุ] 

๕. สมัผัสสชาสตูร 

 

๔. สมัผสัสสตูร 

วา่ดว้ยสมัผสั 

  [๓๒๕] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย ฉันทราคะในจักขสุมัผัส นีเ้ป็น 

ความเศรา้หมองแหง่จติ 

  ฉันทราคะในโสตสมัผัส ฯลฯ 

  ฉันทราคะในฆานสมัผัส ... 

  ฉันทราคะในชวิหาสมัผัส ... 

  ฉันทราคะในกายสมัผัส ... 

  ฉันทราคะในมโนสมัผัส นีเ้ป็นความเศรา้หมองแหง่จติ 

  ภกิษุทัง้หลาย เมือ่ใด ภกิษุ ฯลฯ ในธรรมทีค่วรท าใหแ้จง้ดว้ยปัญญาอันรูย้ ิง่” 

สมัผสัสสตูรที ่๔ จบ 

 

๕. สมัผสัสชาสตูร 

วา่ดว้ยสมัผสัสชาเวทนา 

  [๓๒๖] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย ฉันทราคะในจักขสุมัผัสสชาเวทนา 

นีเ้ป็นความเศรา้หมองแหง่จติ 

  ฉันทราคะในโสตสมัผัสสชาเวทนา ฯลฯ 

   ฉันทราคะในฆานสมัผัสสชาเวทนา ... 

  ฉันทราคะในชวิหาสมัผัสสชาเวทนา ... 

  ฉันทราคะในกายสมัผัสสชาเวทนา ... 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๓๓๗ } 



๓๓๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๖. กเิลสสงัยตุ] 

๗. สญัเจตนาสตูร 

  ฉันทราคะในมโนสมัผัสสชาเวทนา นีเ้ป็นความเศรา้หมองแหง่จติ 

  ภกิษุทัง้หลาย เมือ่ใด ภกิษุ ฯลฯ ในธรรมทีค่วรท าใหแ้จง้ดว้ยปัญญาอันรูย้ ิง่” 

สมัผสัสชาสตูรที ่๕ จบ 

 

๖. สญัญาสตูร 

วา่ดว้ยสญัญา 

  [๓๒๗] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย ฉันทราคะในรปูสญัญา นีเ้ป็นความ 

เศรา้หมองแหง่จติ 

  ฉันทราคะในสทัทสญัญา ฯลฯ 

  ฉันทราคะในคันธสญัญา ... 

  ฉันทราคะในรสสญัญา ... 

  ฉันทราคะในโผฏฐัพพสญัญา ... 

  ฉันทราคะในธัมมสญัญา นีเ้ป็นความเศรา้หมองแหง่จติ 

  ภกิษุทัง้หลาย เมือ่ใด ภกิษุ ฯลฯ ในธรรมทีค่วรท าใหแ้จง้ดว้ยปัญญาอันรูย้ ิง่” 

สญัญาสตูรที ่๖ จบ 

 

๗. สญัเจตนาสตูร 

วา่ดว้ยสญัเจตนา 

  [๓๒๘] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย ฉันทราคะในรปูสญัเจตนา นีเ้ป็น 

ความเศรา้หมองแหง่จติ 

  ฉันทราคะในสทัทสญัเจตนา ฯลฯ 

  ฉันทราคะในคันธสญัเจตนา ... 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๓๓๘ } 



๓๓๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๖. กเิลสสงัยตุ] 

๙. ธาตสุตูร 

  ฉันทราคะในรสสญัเจตนา ... 

  ฉันทราคะในโผฏฐัพพสญัเจตนา ... 

  ฉันทราคะในธัมมสญัเจตนา นีเ้ป็นความเศรา้หมองแหง่จติ 

  ภกิษุทัง้หลาย เมือ่ใด ภกิษุ ฯลฯ ในธรรมทีค่วรท าใหแ้จง้ดว้ยปัญญาอันรูย้ ิง่” 

สญัเจตนาสตูรที ่๗ จบ 

 

๘. ตณัหาสูตร 

วา่ดว้ยตณัหา 

  [๓๒๙] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย ฉันทราคะในรปูตัณหา นีเ้ป็นความ 

เศรา้หมองแหง่จติ 

  ฉันทราคะในสทัทตัณหา ฯลฯ 

  ฉันทราคะในคันธตัณหา ... 

  ฉันทราคะในรสตัณหา ... 

  ฉันทราคะในโผฏฐัพพตัณหา ... 

  ฉันทราคะในธัมมตัณหา นีเ้ป็นความเศรา้หมองแหง่จติ 

  ภกิษุทัง้หลาย เมือ่ใด ภกิษุ ฯลฯ ในธรรมทีค่วรท าใหแ้จง้ดว้ยปัญญาอันรูย้ ิง่” 

ตณัหาสตูรที ่๘ จบ 

 

๙. ธาตสุตูร 

วา่ดว้ยธาต ุ

  [๓๓๐] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย ฉันทราคะในปฐวธีาต ุนีเ้ป็นความ 

เศรา้หมองแหง่จติ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๓๓๙ } 



๓๔๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๖. กเิลสสงัยตุ] 

๑๐. ขนัธสตูร 

  ฉันทราคะในอาโปธาต ุฯลฯ 

  ฉันทราคะในเตโชธาต ุ... 

  ฉันทราคะในวาโยธาต ุ... 

  ฉันทราคะในอากาสธาต ุ... 

  ฉันทราคะในวญิญาณธาต ุนีเ้ป็นความเศรา้หมองแหง่จติ 

  ภกิษุทัง้หลาย เมือ่ใด ภกิษุละความเศรา้หมองแหง่จติในฐานะ ๖ ประการนีไ้ด ้

เมือ่นัน้ จติของเธอทีน่อ้มไปในเนกขมัมะ อันเนกขัมมะอบรมแลว้ ควรแกก่ารงาน 

ปรากฏในธรรมทีค่วรท าใหแ้จง้ดว้ยปัญญาอันรูย้ ิง่” 

ธาตสุตูรที ่๙ จบ 

 

๑๐. ขนัธสตูร 

วา่ดว้ยขนัธ ์

  [๓๓๑] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย ฉันทราคะในรปู นีเ้ป็นความ 

เศรา้หมองแหง่จติ ฯลฯ 

  ฉันทราคะในวญิญาณ นีเ้ป็นความเศรา้หมองแหง่จติ 

  ภกิษุทัง้หลาย เมือ่ใด ภกิษุละความเศรา้หมองแหง่จติในฐานะ ๖ ประการนีไ้ด ้

เมือ่นัน้ จติของเธอทีน่อ้มไปในเนกขมัมะ อันเนกขัมมะอบรมแลว้ ควรแกก่ารงาน 

ปรากฏในธรรมทีค่วรท าใหแ้จง้ดว้ยปัญญาอันรูย้ ิง่” 

ขนัธสตูรที ่๑๐ จบ 

กเิลสสงัยตุ จบ 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๓๔๐ } 



๓๔๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๖. กเิลสสงัยตุ] 

รวมพระสตูรทีม่ใีนสงัยตุ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนสงัยตุนี ้คอื 

     ๑. จักขสุตูร    ๒. รปูสตูร 

     ๓. วญิญาณสตูร   ๔. สมัผัสสสตูร 

     ๕. สมัผัสสชาสตูร   ๖. สญัญาสตูร 

     ๗. สญัเจตนาสตูร   ๘. ตัณหาสตูร 

     ๙. ธาตสุตูร    ๑๐. ขนัธสตูร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๓๔๑ } 



๓๔๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [ ๗. สารปีตุตสงัยตุ] 

๑. วเิวกชสตูร 

 

๗. สารปีตุตสงัยตุ 

๑. วเิวกชสตูร 

วา่ดว้ยปฐมฌานมปีีตแิละสขุอนัเกดิจากวเิวก 

  [๓๓๒] สมัยหนึง่ ทา่นพระสารบีตุรอยู ่ณ พระเชตวนั อารามของ 

อนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัน้ในเวลาเชา้ ทา่นพระสารบีตุรครอง 

อันตรวาสก ถอืบาตรและจวีรเขา้ไปบณิฑบาตยังกรงุสาวตัถ ีกลับจากบณิฑบาต 

ภายหลังฉันภัตตาหารเสร็จแลว้ เขา้ไปยังป่าอันธวนัเพือ่พักกลางวนั ถงึป่าอันธวนั 

แลว้น่ังพักอยูท่ีโ่คนไมแ้หง่หนึง่ 

  ตอ่มาเวลาเย็น ทา่นพระสารบีตุรออกจากทีห่ลกีเรน้แลว้ เขา้ไปยังพระเชตวนั 

อารามของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ีทา่นพระอานนทไ์ดเ้ห็นทา่นพระสารบีตุรก าลังเดนิ 

มาแตไ่กลจงึถามวา่ “ทา่นสารบีตุร อนิทรยีข์องทา่นผอ่งใสยิง่นัก สหีนา้ 

ก็บรสิทุธิผ์ดุผอ่ง วนันี ้ทา่นสารบีตุรอยูด่ว้ยวหิารธรรมอะไร” 

  ทา่นพระสารบีตุรตอบวา่ “ทา่นผูม้อีาย ุวนันี้ ผมสงัดจากกาม และอกศุล- 

ธรรมทัง้หลายแลว้เขา้ปฐมฌานทีม่วีติก วจิาร ปีตแิละสขุอันเกดิจากวเิวกอยู่‘๑ 

ผมนัน้ไมไ่ดค้ดิวา่ ‘เราเขา้ปฐมฌานอยู ่หรอืเขา้ปฐมฌานแลว้ หรอืออกจาก 

ปฐมฌานแลว้” 

  อันทีจ่รงิ ทา่นพระสารบีตุรถอนอหังการ มมังการ และมานานุสยัออกได ้

นานแลว้ ฉะนัน้ ทา่นพระสารบีตุรจงึไมค่ดิวา่ “เราเขา้ปฐมฌานอยู ่หรอืเขา้ 

ปฐมฌานแลว้ หรอืออกจากปฐมฌานแลว้” 

วเิวกชสตูรที ่๑ จบ 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ ส .สฬา. (แปล) ๑๘/๓๓๒/๓๕๐ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๓๔๒ } 



๓๔๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๗. สารปีตุตสงัยตุ] 

๓. ปีตสิตูร 

 

๒. อวติกักสตูร 

วา่ดว้ยทตุยิฌานไมม่วีติก 

  [๓๓๓] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวัตถ ี

  ทา่นพระอานนทไ์ดเ้ห็น ฯลฯ จงึถามวา่ “ทา่นสารบีตุร อนิทรยีข์องทา่น 

ผอ่งใสยิง่นัก สหีนา้ก็บรสิทุธิผ์ดุผอ่ง วนันี ้ทา่นสารบีตุรอยูด่ว้ยวหิารธรรมอะไร” 

  ทา่นพระสารบีตุรตอบวา่ “ทา่นผูม้อีาย ุเพราะวติกวจิารสงบระงับไป วนันี้ 

ผมเขา้ทตุยิฌานมคีวามผอ่งใสในจติภายใน มภีาวะทีจ่ติเป็นหนึง่ผดุขึน้๑ ไมม่วีติก 

ไมม่วีจิาร มแีตปี่ตแิละสขุเกดิจากสมาธอิยู‘่๒ ผมนัน้ไมไ่ดค้ดิวา่ ‘เราเขา้ทตุยิฌานอยู ่

หรอืเขา้ทตุยิฌานแลว้ หรอืออกจากทตุยิฌานแลว้” 

  อันทีจ่รงิ ทา่นพระสารบีตุรถอนอหังการ มมังการ และมานานุสยัออกได ้

นานแลว้ ฉะนัน้ ทา่นจงึไมค่ดิวา่ “เราเขา้ทตุยิฌานอยู ่หรอืเขา้ทตุยิฌานแลว้ 

หรอืออกจากทตุยิฌานแลว้” 

อวติกักสตูรที ่๒ จบ 

 

๓. ปีตสิตูร 

วา่ดว้ยตตยิฌานทีม่ปีีต ิ

  [๓๓๔] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  ทา่นพระอานนทไ์ดเ้ห็น ฯลฯ จงึถามวา่ “ทา่นสารบีตุร อนิทรยีข์องทา่น 

ผอ่งใสยิง่นัก สหีนา้บรสิทุธิผ์ดุผอ่ง วนันี ้ทา่นสารบีตุรอยูด่ว้ยวหิารธรรมอะไร” 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ภาวะทีจ่ติเป็นหนึง่ผดุข ึน้ (เจตโส เอโกทภิาว ) ค าว่า “เอโกท”ิ เป็นชือ่ของสมาธ ิทตุยิฌานชือ่วา่ 

   เอโกทภิาวะ เพราะท าสมาธทิีช่ ือ่วา่เอโกทนิีใ้หเ้กดิเจรญิขึน้ พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “มภีาวะทีจ่ติเป็น 

   หนึง่ผดุขึน้” เพราะสมาธชิือ่เอโกทนิีม้แีกจ่ติ ไมม่แีกส่ัตว ์(ว.ิอ. ๑/๑๑/๑๔๓-๑๔๔) 

๒ ดเูทยีบ ส .สฬา. (แปล) ๑๘/๓๓๓/๓๕๑ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๓๔๓ } 



๓๔๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๗. สารปีตุตสงัยตุ] 

๔. อเุปกขาสตูร 

  ทา่นพระสารบีตุรตอบวา่ “ทา่นผูม้อีาย ุเพราะปีตจิางคลายไป วนันี ้ผมม ี

อเุบกขา มสีตสิมัปชญัญะ และเสวยสขุดว้ยนามกายอยู ่เขา้ตตยิฌานทีพ่ระอรยิะ 

ทัง้หลายสรรเสรญิวา่ ‘ผูม้อีเุบกขา มสีต ิอยูเ่ป็นสขุ‘๑ ผมนัน้ไมไ่ดค้ดิวา่ ‘เราเขา้ 

ตตยิฌานอยู ่หรอืเขา้ตตยิฌานแลว้ หรอืออกจากตตยิฌานแลว้” 

  อันทีจ่รงิ ทา่นพระสารบีตุรถอนอหังการ มมังการ และมานานุสยัออกได ้

นานแลว้ ฉะนัน้ ทา่นจงึไมค่ดิวา่ “เราเขา้ตตยิฌานอยู ่หรอืเขา้ตตยิฌานแลว้ 

หรอืออกจากตตยิฌานแลว้” 

ปีตสิตูรที ่๓ จบ 

 

๔. อเุปกขาสตูร 

วา่ดว้ยจตตุถฌานทีม่สีตบิรสิทุธ ิเ์พราะอเุบกขา 

  [๓๓๕] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  ทา่นพระอานนทไ์ดเ้ห็น ฯลฯ จงึถามวา่ “ทา่นสารบีตุร อนิทรยีข์องทา่น 

ผอ่งใสยิง่นัก สหีนา้ก็บรสิทุธิผ์ดุผอ่ง วนันี ้ทา่นสารบีตุรอยูด่ว้ยวหิารธรรมอะไร” 

  ทา่นพระสารบีตุรตอบวา่ “ทา่นผูม้อีาย ุเพราะละสขุและทกุขไ์ด ้เพราะ 

โสมนัสและโทมนัสดับไปกอ่นแลว้ วนันี ้ผมเขา้จตตุถฌานไมม่ทีกุข ์ไมม่สีขุ 

มสีตบิรสิทุธิเ์พราะอเุบกขาอยู่๒ ผมนัน้ไมไ่ดค้ดิวา่ ‘เราเขา้จตตุถฌานอยู ่หรอืเขา้ 

จตตุถฌานแลว้ หรอืออกจากจตตุถฌานแลว้” 

  อันทีจ่รงิ ทา่นพระสารบีตุรถอนอหังการ มมังการ และมานานุสยัออกได ้

นานแลว้ ฉะนัน้ ทา่นจงึไมค่ดิวา่ “เราเขา้จตตุถฌานอยู ่หรอืเขา้จตตุถฌานแลว้ 

หรอืออกจากจตตุถฌานแลว้” 

อเุปกขาสตูรที ่๔ จบ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ ส .สฬา. (แปล) ๑๘/๓๓๔/๓๕๑-๓๕๒ 

๒ ดเูทยีบ ส .สฬา. (แปล) ๑๘/๓๓๕/๓๕๒ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๓๔๔ } 



๓๔๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๗. สารปีตุตสงัยตุ] 

๗. อากญิจัญญายตนสตูร 

 

๕. อากาสานญัจายตนสตูร 

วา่ดว้ยอากาสานญัจายตนฌาน 

  [๓๓๖] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  ทา่นพระอานนทไ์ดเ้ห็น ฯลฯ 

  ทา่นพระสารบีตุรตอบวา่ “ทา่นผูม้อีาย ุวนันี้ ผมเขา้อากาสานัญจายตนฌาน 

(ฌานอันก าหนดอากาศคอืชอ่งวา่งหาทีส่ดุมไิดเ้ป็นอารมณ์) อยูโ่ดยก าหนดวา่ 

‘อากาศหาทีส่ดุมไิด’้ เพราะลว่งรปูสญัญา ดับปฏฆิสัญญา ไมก่ าหนดนานัตตสญัญา 

โดยประการทัง้ปวงอยู่๑ ฯลฯ หรอืออกจากอากาสานัญจายตนฌานแลว้” 

อากาสานญัจายตนสตูรที ่๕ จบ 

 

๖. วญิญาณญัจายตนสตูร 
วา่ดว้ยวญิญาณญัจายตนฌาน 

  [๓๓๗] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  ทา่นพระอานนทไ์ดเ้ห็น ฯลฯ 

  ทา่นพระสารบีตุรตอบวา่ “ทา่นผูม้อีาย ุวนันี้ ผมลว่งอากาสานัญจายตน- 

ฌานโดยประการทัง้ปวงเขา้วญิญาณัญจายตนฌาน (ฌานอันก าหนดวญิญาณหา 

ทีส่ดุมไิดเ้ป็นอารมณ์) โดยก าหนดวา่ ‘วญิญาณหาทีส่ดุมไิด‘้๒ ฯลฯ หรอืออก 

จากวญิญาณัญจายตนฌานแลว้” 

วญิญาณญัจายตนสตูรที ่๖ จบ 

 

๗. อากญิจญัญายตนสตูร 
วา่ดว้ยอากญิจญัญายตนฌาน 

  [๓๓๘] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  ครัง้นัน้ ทา่นพระสารบีตุร ฯลฯ ไดต้อบวา่ “ทา่นผูม้อีาย ุวนันี ้ผมลว่ง 

วญิญาณัญจายตนฌานโดยประการทัง้ปวงเขา้อากญิจัญญายตนฌาน (ฌานอัน 

 
เชงิอรรถ : 
๑ ดเูทยีบ ส .สฬา. (แปล) ๑๘/๓๓๖/๓๕๓ 

๒ ดเูทยีบ ส .สฬา. (แปล) ๑๘/๓๓๗/๓๕๓ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๓๔๕ } 



๓๔๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๗. สารปีตุตสงัยตุ] 

๙. นโิรธสมาปัตตสิตูร 

ก าหนดภาวะทีไ่มม่อีะไร ๆ เป็นอารมณ์) โดยก าหนดวา่ ‘ไมม่อีะไร‘๑ ฯลฯ หรอื 

ออกจากอากญิจัญญายตนฌานแลว้” 

อากญิจญัญายตนสตูรที ่๗ จบ 

 

๘. เนวสญัญานาสญัญายตนสตูร 

วา่ดว้ยเนวสญัญานาสญัญายตนฌาน 

  [๓๓๙] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  ครัง้นัน้ ทา่นพระสารบีตุร ฯลฯ ไดต้อบวา่ “ทา่นผูม้อีาย ุวนันี ้ผมลว่ง 

วญิญาณัญจายตนฌานโดยประการทัง้ปวงเขา้เนวสัญญานาสญัญายตนฌาน (ฌาน 

อันเขา้ถงึภาวะมสีญัญาก็มใิช ่ไมม่สีญัญาก็มใิช)่๒ ฯลฯ หรอืออกจากเนวสญัญา- 

นาสญัญายตนฌานแลว้” 

เนวสญัญานาสญัญายตนสตูรที ่๘ จบ 

 

๙. นโิรธสมาปตัตสิตูร 

วา่ดว้ยนโิรธสมาบตั ิ

  [๓๔๐] สมัยหนึง่ ทา่นพระสารบีตุรอยู ่ณ พระเชตวนั อารามของ 

อนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัน้ในเวลาเชา้ ทา่นพระสารบีตุรครอง 

อันตรวาสก ถอืบาตรและจวีรเขา้ไปบณิฑบาตยังกรงุสาวตัถ ีกลับจากบณิฑบาต 

ภายหลังฉันภัตตาหารเสร็จแลว้ เขา้ไปยังป่าอันธวนัเพือ่พักกลางวนั ถงึป่าอันธวนั 

แลว้น่ังพักอยูท่ีโ่คนไมแ้หง่หนึง่ 

  ตอ่มาเวลาเย็น ทา่นพระสารบีตุรออกจากทีห่ลกีเรน้แลว้เขา้ไปยังพระเชตวนั 

อารามของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ีทา่นพระอานนทไ์ดเ้ห็นทา่นพระสารบีตุรก าลังเดนิ 

มาแตไ่กลจงึถามวา่ “ทา่นสารบีตุร อนิทรยีข์องทา่นผอ่งใสยิง่นัก สหีนา้ก็บรสิทุธิ ์

ผดุผอ่ง วนันี ้ทา่นสารบีตุรอยูด่ว้ยวหิารธรรมอะไร” 

 
เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ ส .สฬา. (แปล) ๑๘/๓๓๘/๓๕๔ 

๒ ดเูทยีบ ส .สฬา. (แปล) ๑๘/๓๓๙/๓๕๕ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๓๔๖ } 



๓๔๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๗. สารปีตุตสงัยตุ] 

๑๐. สจุมิขุสีตูร 

  ทา่นพระสารบีตุรตอบวา่ “ทา่นผูม้อีาย ุวนันี้ ผมลว่งเนวสญัญานาสญัญา- 

ยตนฌานโดยประการทัง้ปวงเขา้สญัญาเวทยตินโิรธ (สมาบัตทิีด่ับสญัญาและเวทนา) 

อยู ่ผมนัน้ไมไ่ดค้ดิวา่ ‘เราเขา้สญัญาเวทยตินโิรธอยู ่หรอืเขา้สญัญาเวทยตินโิรธแลว้ 

หรอืวา่ออกจากสญัญาเวทยตินโิรธแลว้” 

  อันทีจ่รงิ ทา่นพระสารบีตุรถอนอหังการ มมังการ และมานานุสยัออกได ้

นานแลว้ ฉะนัน้ ทา่นจงึไมค่ดิวา่ “เราเขา้สญัญาเวทยตินโิรธอยู ่หรอืเขา้สญัญา- 

เวทยตินโิรธแลว้ หรอืออกจากสญัญาเวทยตินโิรธแลว้” 

นโิรธสมาปตัตสิตูรที ่๙ จบ 

 

๑๐. สจุมิขุสีูตร 

วา่ดว้ยสจุมิขุปีรพิาชกิา 

  [๓๔๑] สมัยหนึง่ ทา่นพระสารบีตุรอยู ่ณ พระเวฬวุัน สถานทีใ่ห ้

เหยือ่กระแต เขตกรงุราชคฤห ์ครัน้ในเวลาเชา้ ทา่นพระสารบีตุรครองอันตรวาสก 

ถอืบาตรและจวีรเขา้ไปบณิฑบาตยังกรงุราชคฤห ์อาศัยเชงิฝาแหง่หนึง่ฉันบณิฑบาต 

นัน้ ครัง้นัน้ ปรพิาชกิาชือ่สจุมิขุ ีเขา้ไปหาท่านพระสารบีตุรถงึทีอ่ยู ่แลว้ไดถ้ามวา่ 

“สมณะ ท าไมทา่นจงึกม้หนา้ฉันเลา่” 

  ทา่นพระสารบีตุรตอบวา่ “นอ้งหญงิ เรามไิดก้ม้หนา้ฉัน” 

  “สมณะ ถา้อยา่งนัน้ ทา่นเงยหนา้ฉันหรอื” 

  “นอ้งหญงิ เรามไิดเ้งยหนา้ฉัน” 

  “สมณะ ถา้อยา่งนัน้ ทา่นมองดทูศิใหญฉั่นหรอื” 

  “นอ้งหญงิ เรามไิดม้องดทูศิใหญฉั่น” 

  “สมณะ ถา้อยา่งนัน้ ทา่นมองดทูศินอ้ยฉันหรอื” 

  “นอ้งหญงิ เรามไิดม้องดทูศินอ้ยฉัน” 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๓๔๗ } 



๓๔๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๗. สารปีตุตสงัยตุ] 

๑๐. สจุมิขุสีตูร 

  “ดฉัินถามวา่ ‘สมณะ ท าไมทา่นจงึกม้หนา้ฉันเลา่’ ทา่นก็ตอบวา่ ‘เรามไิด ้

กม้หนา้ฉัน’ 

  ดฉัินถามวา่ ‘ถา้อยา่งนัน้ ทา่นเงยหนา้ฉันหรอื’ ทา่นก็ตอบวา่ ‘เรามไิดเ้งย 

หนา้ฉัน’ 

  ดฉัินถามวา่ ‘ถา้อยา่งนัน้ ทา่นมองดทูศิใหญฉั่นหรอื’ ทา่นก็ตอบวา่ ‘เรา 

มไิดม้องดทูศิใหญฉั่น’ 

  ดฉัินถามวา่ ‘ถา้อยา่งนัน้ ทา่นมองดทูศินอ้ยฉันหรอื’ ทา่นก็ตอบวา่ ‘เรา 

มไิดม้องดทูศินอ้ยฉัน’ 

  สมณะ ก็บัดนี ้ทา่นฉันอยา่งไรเลา่” 

  “นอ้งหญงิ ก็สมณพราหมณ์เหลา่ใดเหลา่หนึง่เลีย้งชวีติดว้ยมจิฉาชพีเพราะ 

ดรัิจฉานวชิา๑ คอืวชิาดพูืน้ที่๒ สมณพราหมณ์เหลา่นี ้เรยีกไดว้า่ กม้หนา้ฉัน 

  สมณพราหมณ์เหลา่ใดเหลา่หนึง่เลีย้งชวีติดว้ยมจิฉาชพีเพราะเดรัจฉานวชิา 

คอื วชิาดดูาวดฤูกษ์ สมณพราหมณ์เหลา่นี ้เรยีกไดว้า่ เงยหนา้ฉัน 

  สมณพราหมณ์เหลา่ใดเหลา่หนึง่เลีย้งชวีติดว้ยมจิฉาชพีเพราะท าหนา้ทีเ่ป็น 

ตัวแทนและผูส้ ือ่สาร สมณพราหมณ์เหลา่นี้ เรยีกไดว้า่ มองดทูศิใหญฉั่น 

  สมณพราหมณ์เหลา่ใดเหลา่หนึง่เลีย้งชวีติดว้ยมจิฉาชพีเพราะเดรัจฉานวชิา 

คอืวชิาดอูวยัวะ สมณพราหมณ์เหลา่นี ้เรยีกไดว้า่ มองดทูศินอ้ยฉัน 

  นอ้งหญงิ เรานัน้มไิดเ้ลีย้งชวีติดว้ยมจิฉาชพีเพราะเดรัจฉานวชิาคอืวชิาด ู

พืน้ที ่มไิดเ้ลีย้งชวีติดว้ยมจิฉาชพีเพราะเดรัจฉานวชิาคอืวชิาดดูาวดฤูกษ์ มไิดเ้ลีย้ง 

ชวีติดว้ยมจิฉาชพีเพราะท าหนา้ทีเ่ป็นตัวแทนและผูส้ ือ่สาร มไิดเ้ลีย้งชวีติดว้ย 

มจิฉาชพีเพราะเดรัจฉานวชิาคอืวชิาดอูวยัวะ (แต)่เราแสวงหาภกิษาโดยชอบธรรม 

แลว้จงึฉัน” 

 

เชงิอรรถ : 

๑ เดรจัฉานวชิา หมายถงึวชิาทีข่วางทางไปสูส่วรรค ์และนพิพาน (ท.ีส.ีอ. ๑๗/๘๔) 

๒ วชิาดพูืน้ที ่หมายถงึความรูเ้รือ่งอันเป็นคณุเป็นโทษของท าเลทีต่ัง้บา้นเรอืนและเรอืกสวนไรน่าเป็นตน้ 

   (ท.ีส.ีอ. ๒๑/๘๘) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๓๔๘ } 



๓๔๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๗. สารปีตุตสงัยตุ] 

รวมพระสตูรทีม่ใีนสงัยตุ 

  ล าดับนัน้ สจุมิขุปีรพิาชกิาเขา้ไปในกรงุราชคฤหแ์ลว้ ประกาศตามถนนสาย 

หนึง่ไปยังอกีสายหนึง่ ตามตรอกหนึง่ไปยังอกีตรอกหนึง่อยา่งนีว้า่ “ทา่น 

สมณศากยบตุรทัง้หลายฉันอาหารทีไ่ดม้าโดยชอบธรรม ไมม่โีทษ ขอเชญิทา่น 

ทัง้หลายถวายบณิฑบาตแกส่มณศากยบตุรทัง้หลายเถดิ” 

สจุมิขุสีตูรที ่๑๐ จบ 

สารปีตุตสงัยตุ จบ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนสงัยตุนี ้คอื 

    ๑. วเิวกชสตูร     ๒. อวติักกสตูร 

    ๓. ปีตสิตูร     ๔. อเุปกขาสตูร 

    ๕. อากาสานัญจายตนสตูร   ๖. วญิญาณัญจายตนสตูร 

    ๗. อากญิจัญญายตนสตูร   ๘. เนวสญัญานาสญัญายตนสตูร 

    ๙. นโิรธสมาปัตตสิตูร   ๑๐. สจุมิขุสีตูร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๓๔๙ } 



๓๕๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๘. นาคสงัยตุ] 

๒.ปณีตตรสตูร 

 

๘. นาคสงัยตุ 

๑. สทุธกิสูตร 

วา่ดว้ยก าเนดินาคลว้น ๆ 

  [๓๔๒] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย ก าเนดิของนาค ๔ ประเภทนี้ 

  ก าเนดิของนาค ๔ ประเภท อะไรบา้ง คอื 

   ๑. นาคทีเ่ป็นอัณฑชะ  (เกดิในไข)่ 

   ๒. นาคทีเ่ป็นชลาพชุะ  (เกดิในครรภ)์ 

   ๓. นาคทีเ่ป็นสงัเสทชะ  (เกดิในเถา้ไคลหรอืทีช่ ืน้แฉะ) 

   ๔. นาคทีเ่ป็นโอปปาตกิะ  (เกดิผดุขึน้) 

  ภกิษุทัง้หลาย ก าเนดิของนาค ๔ ประเภทนี”้ 

สทุธกิสตูรที ่๑ จบ 

 

๒. ปณีตตรสตูร 

วา่ดว้ยก าเนดินาคทีป่ระณีตกวา่กนั 

  [๓๔๓] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย ก าเนดิของนาค ๔ ประเภทนี้ 

  ก าเนดิของนาค ๔ ประเภท อะไรบา้ง คอื 

   ๑. นาคทีเ่ป็นอัณฑชะ   ๒. นาคทีเ่ป็นชลาพชุะ 

   ๓. นาคทีเ่ป็นสงัเสทชะ   ๔. นาคทีเ่ป็นโอปปาตกิะ 

  ในนาค ๔ ประเภทนัน้ นาคทีเ่ป็นชลาพชุะ สงัเสทชะ และโอปปาตกิะ 

ประณีตกวา่นาคทีเ่ป็นอัณฑชะ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๓๕๐ } 



๓๕๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๘. นาคสงัยตุ] 

๓. อโุปสถสตูร 

  นาคทีเ่ป็นสงัเสทชะ และโอปปาตกิะ ประณีตกวา่นาคทีเ่ป็นอัณฑชะและ 

ชลาพชุะ 

  นาคทีเ่ป็นโอปปาตกิะประณีตกวา่นาคทีเ่ป็นอัณฑชะ ชลาพชุะ และสงัเสทชะ 

  ภกิษุทัง้หลาย ก าเนดิของนาค ๔ ประเภทนี”้ 

ปณีตตรสตูรที ่๒ จบ 

 

๓. อโุปสถสตูร 

วา่ดว้ยอโุบสถ 

  [๓๔๔] สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อารามของ 

อนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้ ภกิษุรปูหนึง่เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาค 

ถงึทีป่ระทับ ถวายอภวิาทแลว้ น่ัง ณ ทีส่มควร ไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ 

“ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ อะไรหนอ เป็นเหตเุป็นปัจจัยใหน้าคทีเ่ป็นอัณฑชะบางพวก 

ในโลกนีรั้กษาอโุบสถและสละกายได”้ 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “ภกิษุ นาคทีเ่ป็นอัณฑชะบางพวกในโลกนี้ม ี

ความคดิอยา่งนีว้า่ ‘เมือ่กอ่น พวกเราไดเ้ป็นผูม้ปีกตกิระท ากรรมทัง้ ๒๑ ดว้ยกาย 

วาจา และใจ พวกเรานัน้มปีกตกิระท ากรรมทัง้ ๒ ดว้ยกาย วาจา และใจ 

หลังจากตายแลว้จงึเขา้ถงึความเป็นผูอ้ยูร่ว่มกับพวกนาคทีเ่ป็นอัณฑชะ ถา้วนันี้ 

พวกเราพงึประพฤตสิจุรติดว้ยกาย วาจา และใจ เมือ่ท าไดอ้ยา่งนี ้พวกเราหลัง 

จากตายแลว้ก็จะพงึไปเกดิในสคุตโิลกสวรรค ์เชญิพวกเราประพฤตสิจุรติดว้ยกาย วาจา 

และใจในบัดนีเ้ถดิ’ 

  ภกิษุ นีแ้ล เป็นเหตเุป็นปัจจัยใหน้าคทีเ่ป็นอัณฑชะบางพวกในโลกนีรั้กษา 

อโุบสถและสละกายได”้ 

อโุปสถสตูรที ่๓ จบ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ กรรมท ัง้ ๒ ในทีน่ีห้มายถงึกศุลกรรมและอกศุลกรรม (ส .ข.อ. ๒/๓๔๓-๒๙๑/๓๘๑) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๓๕๑ } 



๓๕๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๘. นาคสงัยตุ] 

๕. ตตยิอโุปสถสตูร 

 

๔. ทตุยิอโุปสถสูตร 

วา่ดว้ยอโุบสถ สตูรที ่๒ 

  [๓๔๕] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  ครัง้นัน้ ภกิษุรปูหนึง่เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ฯลฯ น่ัง ณ 

ทีส่มควร ไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ อะไรหนอ 

เป็นเหตเุป็นปัจจัยใหน้าคทีเ่ป็นชลาพชุะบางพวกในโลกนีรั้กษาอุโบสถและสละกายได ้

(พงึขยายขอ้ความทีเ่หลอืทัง้หมดใหพ้สิดาร) 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “ภกิษุ นีแ้ล เป็นเหตเุป็นปัจจัยใหน้าคทีเ่ป็น 

ชลาพชุะบางพวกในโลกนีรั้กษาอโุบสถและสละกายได”้ 

ทตุยิอโุปสถสตูรที ่๔ จบ 

 

๕. ตตยิอโุปสถสตูร 

วา่ดว้ยอโุบสถ สตูรที ่๓ 

  [๓๔๖] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  ภกิษุนัน้ น่ัง ณ ทีส่มควร ไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แต ่

พระองคผ์ูเ้จรญิ อะไรหนอ เป็นเหตเุป็นปัจจัยใหน้าคทีเ่ป็นสงัเสทชะบางพวกใน 

โลกนีรั้กษาอโุบสถและสละกายได ้(พงึขยายขอ้ความทีเ่หลอืทัง้หมดใหพ้สิดาร) 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “ภกิษุ นีแ้ล เป็นเหตเุป็นปัจจัยใหน้าคทีเ่ป็น 

สงัเสทชะบางพวกในโลกนีรั้กษาอโุบสถและสละกายได”้ 

ตตยิอโุปสถสตูรที ่๕ จบ 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๓๕๒ } 



๓๕๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๘. นาคสงัยตุ] 

๗. สตุสตูร 

 

๖. จตตุถอโุปสถสตูร 

วา่ดว้ยอโุบสถ สตูรที ่๔ 

  [๓๔๗] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  ภกิษุนัน้ น่ัง ณ ทีส่มควร ไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระ 

องคผ์ูเ้จรญิ อะไรหนอ เป็นเหตเุป็นปัจจัยใหน้าคทีเ่ป็นโอปปาตกิะบางพวกในโลก 

นีรั้กษาอโุบสถและสละกายได”้ 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “ภกิษุ นาคทีเ่ป็นโอปปาตกิะบางพวกในโลกนีม้ ี

ความคดิอยา่งนีว้า่ ‘เมือ่กอ่น พวกเราไดเ้ป็นผูม้ปีกตกิระท ากรรมทัง้ ๒ ดว้ยกาย 

วาจา และใจ พวกเรานัน้มปีกตกิระท ากรรมทัง้ ๒ ดว้ยกาย วาจา และใจ 

หลังจากตายแลว้จงึเขา้ถงึความเป็นผูอ้ยูร่ว่มกับพวกนาคทีเ่ป็นโอปปาตกิะ ถา้วนันี้ 

พวกเราพงึประพฤตสิจุรติดว้ยกาย วาจา และใจ เมือ่ท าไดอ้ยา่งนี ้หลังจากตายแลว้ 

พวกเราก็จะพงึไปเกดิในสคุตโิลกสวรรค ์เชญิพวกเราประพฤตสิจุรติดว้ยกาย วาจา 

และใจในบัดนีเ้ถดิ’ 

  ภกิษุ นีแ้ล เป็นเหตเุป็นปัจจัยใหน้าคทีเ่ป็นโอปปาตกิะบางพวกในโลกนี ้

รักษาอโุบสถและสละกายได”้ 

จตตุถอโุปสถสตูรที ่๖ จบ 

 

๗. สตุสตูร 

วา่ดว้ยเรือ่งทีไ่ดฟ้งัมา 

  [๓๔๘] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  ภกิษุนัน้ น่ัง ณ ทีส่มควร ไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แต ่

พระองคผ์ูเ้จรญิ อะไรหนอ เป็นเหตเุป็นปัจจัยใหบ้คุคลบางคนในโลกนี ้หลังจาก 

ตายแลว้จะเขา้ถงึความเป็นผูอ้ยูร่ว่มกับพวกนาคทีเ่ป็นอัณฑชะ” 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๓๕๓ } 



๓๕๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๘. นาคสงัยตุ] 

๙. ตตยิสตุสตูร 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “ภกิษุ บคุคลบางคนในโลกนี ้เป็นผูม้ปีกต ิ

กระท ากรรมทัง้ ๒ ดว้ยกาย วาจา และใจ เขาไดฟั้งมาวา่ ‘พวกนาคทีเ่ป็น 

อัณฑชะมอีายยุนื มผีวิพรรณงาม มคีวามสขุมาก’ จงึมคีวามปรารถนาอยา่งนี้วา่ 

‘ไฉนหนอ หลังจากตายแลว้ขอเราพงึเขา้ถงึความเป็นผูอ้ยูร่ว่มกับพวกนาคทีเ่ป็น 

อัณฑชะ’ หลังจากตายแลว้จงึเขา้ถงึความเป็นผูอ้ยูร่ว่มกับพวกนาคทีเ่ป็นอัณฑชะ’ 

  ภกิษุ นีแ้ล เป็นเหตเุป็นปัจจัยใหบ้คุคลบางคนในโลกนี ้หลังจากตายแลว้จะ 

เขา้ถงึความเป็นผูอ้ยูร่ว่มกับพวกนาคทีเ่ป็นอัณฑชะ” 

สตุสตูรที ่๗ จบ 

 

๘. ทตุยิสุตสตูร 

วา่ดว้ยเรือ่งทีไ่ดฟ้งัมา สตูรที ่๒ 

  [๓๔๙] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  ภกิษุนัน้ น่ัง ณ ทีส่มควร ไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระ 

องคผ์ูเ้จรญิ อะไรหนอ เป็นเหตเุป็นปัจจัยใหบ้คุคลบางคนในโลกนี ้หลังจากตาย 

แลว้จะเขา้ถงึความเป็นผูอ้ยูร่ว่มกับพวกนาคทีเ่ป็นชลาพชุะ ฯลฯ 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “ภกิษุ นีแ้ล เป็นเหตเุป็นปัจจัยใหบ้คุคลบางคน 

ในโลกนี ้หลังจากตายแลว้จะเขา้ถงึความเป็นผูอ้ยูร่ว่มกับพวกนาคทีเ่ป็นชลาพชุะ” 

ทตุยิสตุสตูรที ่๘ จบ 

 

๙. ตตยิสตุสูตร 

วา่ดว้ยเรือ่งทีไ่ดฟ้งัมา สตูรที ่๓ 

  [๓๕๐] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  ภกิษุนัน้ น่ัง ณ ทีส่มควร ไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แต ่

พระองคผ์ูเ้จรญิ อะไรหนอ เป็นเหตเุป็นปัจจัยใหบ้คุคลบางคนในโลกนี ้หลังจาก 

ตายแลว้จะเขา้ถงึความเป็นผูอ้ยูร่ว่มกับพวกนาคทีเ่ป็นสงัเสทชะ ฯลฯ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๓๕๔ } 



๓๕๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๘. นาคสงัยตุ] 

๑๑-๒๐. อัณฑชาทานูปการสตุตทสกะ 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “ภกิษุ นีแ้ล เป็นเหตเุป็นปัจจัยใหบ้คุคลบางคน 

ในโลกนี ้หลังจากตายแลว้จะเขา้ถงึความเป็นผูอ้ยูร่ว่มกับพวกนาคทีเ่ป็นสงัเสทชะ” 

ตตยิสตุสตูรที ่๙ จบ 

 

๑๐. จตตุถสตุสูตร 

วา่ดว้ยเรือ่งทีไ่ดฟ้งัมา สตูรที ่๔ 

  [๓๕๑] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  ภกิษุนัน้ น่ัง ณ ทีส่มควร ไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระ 

องคผ์ูเ้จรญิ อะไรหนอ เป็นเหตเุป็นปัจจัยใหบ้คุคลบางคนในโลกนี ้หลังจากตาย 

แลว้จะเขา้ถงึความเป็นผูอ้ยูร่ว่มกับพวกนาคทีเ่ป็นโอปปาตกิะ” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “ภกิษุ บคุคลบางคนในโลกนี ้เป็นผูม้ปีกต ิ

กระท ากรรมทัง้ ๒ ดว้ยกาย วาจา และใจ เขาไดฟั้งมาวา่ ‘พวกนาคทีเ่ป็น 

โอปปาตกิะ มอีายยุนื มผีวิพรรณงาม มคีวามสขุมาก’ จงึมคีวามปรารถนา 

อยา่งนีว้า่ ‘ไฉนหนอ หลังจากตายแลว้ขอเราพงึเขา้ถงึความเป็นผูอ้ยูร่ว่มกับพวก 

นาคทีเ่ป็นโอปปาตกิะ’ หลงัจากตายแลว้จงึเขา้ถงึความเป็นผูอ้ยูร่ว่มกับพวกนาคที ่

เป็นโอปปาตกิะ 

  ภกิษุ นีแ้ล เป็นเหตเุป็นปัจจัยใหบ้คุคลบางคนในโลกนี ้หลังจากตายแลว้จะ 

เขา้ถงึการอยูร่ว่มกับพวกนาคทีเ่ป็นโอปปาตกิะ” 

จตตุถสตุสตูรที ่๑๐ จบ 

 

๑๑-๒๐. อณัฑชทานปูการสตุตทสกะ 

วา่ดว้ยความเป็นผูอ้ยูร่ว่มกบัพวกนาคทีเ่ป็นอณัฑชะ ๑๐ สตูร 

  [๓๕๒-๓๖๑] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  ภกิษุนัน้ น่ัง ณ ทีส่มควร ไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระ 

องคผ์ูเ้จรญิ อะไรหนอ เป็นเหตเุป็นปัจจัยใหบ้คุคลบางคนในโลกนี ้หลังจากตาย 

แลว้จะเขา้ถงึความเป็นผูอ้ยูร่ว่มกับพวกนาคทีเ่ป็นอณัฑชะ” 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๓๕๕ } 



๓๕๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๘. นาคสงัยตุ] 

๒๑-๕๐. ชลาพชุาททิานูปการสตุตตงิสกะ 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “ภกิษุ บคุคลบางคนในโลกนี ้เป็นผูม้ปีกต ิ

กระท ากรรมทัง้ ๒ ดว้ยกาย วาจา และใจ เขาไดฟั้งมาวา่ ‘พวกนาคทีเ่ป็น 

อัณฑชะมอีายยุนื มผีวิพรรณงาม มคีวามสขุมาก’ จงึมคีวามปรารถนาอยา่งนี้วา่ 

‘ไฉนหนอ หลังจากตายแลว้ขอเราพงึเขา้ถงึความเป็นผูอ้ยูร่ว่มกับพวกนาคทีเ่ป็น 

อัณฑชะ’ จงึใหข้า้ว หลังจากตายแลว้จงึเขา้ถงึความเป็นผูอ้ยูร่ว่มกับพวกนาคที ่

เป็นอัณฑชะ 

  ภกิษุ นีแ้ล เป็นเหต ุฯลฯ จะเขา้ถงึ ฯลฯ จงึใหน้ ้า ... ใหผ้า้ ... ใหย้าน  

... ใหด้อกไม ้... ใหข้องหอม ... ใหเ้ครือ่งลบูไล ้... ใหท้ีน่อน ... ใหท้ีพั่ก ... 

ใหเ้ครือ่งประทปี หลังจากตายแลว้จงึเขา้ถงึความเป็นผูอ้ยูร่ว่มกับพวกนาคทีเ่ป็น 

อัณฑชะ 

  ภกิษุ นีแ้ล เป็นเหตเุป็นปัจจัยใหบ้คุคลบางคนในโลกนี ้หลังจากตายแลว้ 

เขา้ถงึความเป็นผูอ้ยูร่ว่มกับพวกนาคทีเ่ป็นอัณฑชะ” 

อณัฑชทานปูการสตุตทสกะที ่๑๑-๒๐ จบ 

 

๒๑-๕๐. ชลาพชุาททิานปูการสตุตตงิสกะ 

วา่ดว้ยพระสตูร ๓๐ สตูร มชีลาพชุทานปูการสตูรเป็นตน้ 

  [๓๖๒-๓๙๑] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  ภกิษุนัน้ น่ัง ณ ทีส่มควร ไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระ 

องคผ์ูเ้จรญิ อะไรหนอ เป็นเหตเุป็นปัจจัยใหบ้คุคลบางคนในโลกนี ้หลังจากตาย 

แลว้จะเขา้ถงึความเป็นผูอ้ยูร่ว่มกับพวกนาคทีเ่ป็นชลาพชุะ ฯลฯ พวกนาคทีเ่ป็น 

สงัเสทชะ ... จะเขา้ถงึความเป็นผูอ้ยูร่ว่มกับพวกนาคทีเ่ป็นโอปปาตกิะ” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “ภกิษุ บคุคลบางคนในโลกนี้ เป็นผูม้ปีกต ิ

กระท ากรรมทัง้ ๒ ดว้ยกาย วาจา และใจ เขาไดฟั้งมาวา่ ‘พวกนาคทีเ่ป็น 

โอปปาตกิะมอีายยุนื มผีวิพรรณงาม มคีวามสขุมาก’ จงึมคีวามปรารถนาอยา่งนีว้า่ 

‘ไฉนหนอ หลังจากตายแลว้ขอเราพงึเขา้ถงึความเป็นผูอ้ยูร่ว่มกับพวกนาคทีเ่ป็น 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๓๕๖ } 



๓๕๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๘. นาคสงัยตุ] 

รวมพระสตูรทีม่ใีนสงัยตุ 

โอปปาตกิะ’ จงึใหข้า้ว ฯลฯ ใหน้ ้า ... ใหผ้า้ ... ใหย้าน ... ใหด้อกไม ้... ใหข้องหอม 

... ใหเ้ครือ่งลบูไล ้... ใหท้ีน่อน ... ใหท้ีพั่ก ... ใหเ้ครือ่งประทปี หลังจาก 

ตายแลว้จงึเขา้ถงึความเป็นผูอ้ยูร่ว่มกับพวกนาคทีเ่ป็นโอปปาตกิะ” 

  ภกิษุ นีแ้ลเป็นเหตเุป็นปัจจัยใหบ้คุคลบางคนในโลกนีห้ลังจากตายแลว้จะเขา้ 

ถงึความเป็นผูอ้ยูร่ว่มกับพวกนาคทีเ่ป็นโอปปาตกิะ 

  (พงึเพิม่สตูรคราวละ ๑๐ สตูร ทีล่ะไวน้ีเ้ขา้มาใหเ้ต็ม การตอบปัญหาทัง้ ๔๐ 

ในก าเนดิ ๔ ก็พงึเพิม่เขา้มาใหเ้ต็มอยา่งนี ้เมือ่รวมพระสตูรทัง้ ๑๐ กับสตูร 

กอ่น ๆ เขา้ดว้ยกันจงึม ี๕๐ สตูร) 

ชลาพชุาททิานปูการสตุตตงิสกะที ่๒๑-๕๐ จบ 

นาคสงัยตุ จบ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนสงัยตุนี ้คอื 

    ๑. สทุธกิสตูร    ๒. ปณีตตรสตูร 

    ๓. อโุปสถสตูร   ๔. ทตุยิอโุปสถสตูร 

    ๕. ตตยิอโุปสถสตูร   ๖. จตตุถอโุปสถสตูร 

    ๗. สตุสตูร    ๘. ทตุยิสตุสตูร 

    ๙. ตตยิสตุสตูร   ๑๐. จตตุถสตุสตูร 

    ๑๑-๒๐. อัณฑชทานูปการสตุตทสกะ 

    ๒๑-๕๐. ชลาพชุาททิานูปการสตุตตงิสกะ 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๓๕๗ } 



๓๕๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๙. สปัุณณสงัยตุ] 

๑. สทุธกิสตูร 

 

๙. สปุณัณสงัยตุ 

๑. สทุธกิสูตร 

วา่ดว้ยก าเนดิครฑุลว้น ๆ 

  [๓๙๒] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย ก าเนดิของครฑุ ๔ ประเภทนี ้

  ก าเนดิของครฑุ ๔ ประเภท อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ครฑุทีเ่ป็นอัณฑชะ  (เกดิในไข)่ 

   ๒. ครฑุทีเ่ป็นชลาพชุะ  (เกดิในครรภ)์ 

   ๓. ครฑุทีเ่ป็นสงัเสทชะ  (เกดิในเถา้ไคลหรอืทีช่ ืน้แฉะ) 

   ๔. ครฑุทีเ่ป็นโอปปาตกิะ  (เกดิผดุขึน้) 

  ภกิษุทัง้หลาย ก าเนดิของครฑุ ๔ ประเภทนี”้ 

สทุธกิสตูรที ่๑ จบ 

 

๒. หรนัตสิูตร 

วา่ดว้ยครฑุฉุดนาค 

  [๓๙๓] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย ก าเนดิของครฑุ ๔ ประเภทนี ้

  ก าเนดิของครฑุ ๔ ประเภท อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ครฑุทีเ่ป็นอัณฑชะ   ๒. ครฑุทีเ่ป็นชลาพชุะ 

   ๓. ครฑุทีเ่ป็นสงัเสทชะ   ๔. ครฑุทีเ่ป็นโอปปาตกิะ 

  ภกิษุทัง้หลาย ก าเนดิของครฑุ ๔ ประเภทนี ้

  ในครฑุ ๔ จ าพวกนัน้ ครุฑทีเ่ป็นอัณฑชะ น านาคทีเ่ป็นอัณฑชะไปได ้แต ่

น านาคทีเ่ป็นชลาพชุะ สงัเสทชะ และโอปปาตกิะไปไมไ่ด ้

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๓๕๘ } 



๓๕๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๙. สปัุณณสงัยตุ] 

๓. ทวยการสีตูร 

  ครฑุทีเ่ป็นชลาพชุะ น านาคทีเ่ป็นอัณฑชะ และชลาพชุะไปได ้แตน่ านาคที ่

เป็นสงัเสทชะ และโอปปาตกิะไปไมไ่ด ้

  ครฑุทีเ่ป็นสงัเสทชะ น านาคทีเ่ป็นอัณฑชะ ชลาพชุะ และสงัเสทชะไปได ้

แตน่ านาคทีเ่ป็นโอปปาตกิะไปไมไ่ด ้

  สว่นครฑุทีเ่ป็นโอปปาตกิะ น านาคทีเ่ป็นอัณฑชะ ชลาพชุะ สงัเสทชะ และ 

โอปปาตกิะไปได ้

  ภกิษุทัง้หลาย ก าเนดิของครฑุ ๔ ประเภทนี”้ 

หรนัตสิตูรที ่๒ จบ 

 

๓. ทวยการสีตูร 

วา่ดว้ยผูม้ปีกตกิระท ากรรมท ัง้ ๒ 

  [๓๙๔] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  ภกิษุรปูหนึง่เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวายอภวิาทแลว้ น่ัง ณ 

ทีส่มควร ไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ อะไรหนอ 

เป็นเหตเุป็นปัจจัยใหบ้คุคลบางคนในโลกนี ้หลังจากตายแลว้จะเขา้ถงึความเป็นผู ้

อยูร่ว่มกับพวกครฑุทีเ่ป็นอัณฑชะ” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “ภกิษุ บคุคลบางคนในโลกนี ้เป็นผูม้ปีกต ิ

กระท ากรรมทัง้ ๒ ดว้ยกาย วาจา และใจ เขาไดฟั้งมาวา่ ‘พวกครฑุทีเ่ป็น 

อัณฑชะมอีายยุนื มผีวิพรรณงาม มคีวามสขุมาก’ จงึมคีวามปรารถนาอยา่งนี้วา่ 

‘ไฉนหนอ หลังจากตายแลว้ขอเราพงึเขา้ถงึความเป็นผูอ้ยูร่ว่มกับพวกครฑุทีเ่ป็น 

อัณฑชะ’ หลังจากตายแลว้จงึเขา้ถงึความเป็นผูอ้ยูร่ว่มกับพวกครฑุทีเ่ป็นอัณฑชะ 

  ภกิษุ นีแ้ล เป็นเหตเุป็นปัจจัยใหบ้คุคลบางคนในโลกนี ้หลังจากตายแลว้จะ 

เขา้ถงึความเป็นผูอ้ยูร่ว่มกับพวกครฑุทีเ่ป็นอัณฑชะ” 

ทวยการสีตูรที ่๓ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๓๕๙ } 



๓๖๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๙. สปัุณณสงัยตุ] 

๑๗-๔๖. ชลาพชุทานูปการสตูร 

 

๔-๖. ทตุยิาททิวยการสีุตตตัตกิะ 

วา่ดว้ยพระสตูร ๓ สตูร มทีตุยิทวยการสีตูรเป็นตน้ 

  [๓๙๕-๓๙๗] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  ภกิษุนัน้ น่ัง ณ ทีส่มควร ไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระ 

องคผ์ูเ้จรญิ อะไรหนอ เป็นเหตเุป็นปัจจัยใหบ้คุคลบางคนในโลกนี ้หลังจากตาย 

แลว้จะเขา้ถงึความเป็นผูอ้ยูร่ว่มกับพวกครฑุทีเ่ป็นชลาพชุะ ฯลฯ พวกครฑุทีเ่ป็น 

สงัเสทชะ ฯลฯ จะเขา้ถงึความเป็นผูอ้ยูร่ว่มกับพวกครฑุทีเ่ป็นโอปปาตกิะ” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “ภกิษุ บคุคลบางคนในโลกนี ้เป็นผูม้ปีกต ิ

กระท ากรรมทัง้ ๒ ดว้ยกาย วาจา และใจ เขาไดฟั้งมาวา่ ‘พวกครฑุทีเ่ป็น 

โอปปาตกิะมอีายยุนื มผีวิพรรณงาม มคีวามสขุมาก’ จงึมคีวามปรารถนาวา่ 

‘ไฉนหนอ หลังจากตายแลว้ขอเราพงึเขา้ถงึความเป็นผูอ้ยูร่ว่มกับพวกครฑุทีเ่ป็น 

โอปปาตกิะ’ หลังจากตายแลว้จงึเขา้ถงึความเป็นผูอ้ยูร่ว่มกับพวกครฑุทีเ่ป็น 

โอปปาตกิะ 

  ภกิษุ นีแ้ล เป็นเหตเุป็นปัจจัยใหบ้คุคลบางคนในโลกนี ้หลังจากตายแลว้จะ 

เขา้ถงึความเป็นผูอ้ยูร่ว่มกับพวกครฑุทีเ่ป็นโอปปาตกิะ” 

ทตุยิาททิวยการสีตุตตัตกิะที ่๔-๖ จบ 

 

๗-๑๖. อณัฑชทานปูการสตุตทสกะ 

วา่ดว้ยความเป็นผูอ้ยูร่ว่มกบัพวกครฑุทีเ่ป็นอณัฑชะ ๑๐ สตูร 

  [๓๙๘-๔๐๗] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  ภกิษุนัน้ น่ัง ณ ทีส่มควร ไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แต ่

พระองคผ์ูเ้จรญิ อะไรหนอ เป็นเหตเุป็นปัจจัยใหบ้คุคลบางคนในโลกนี ้หลังจาก 

ตายแลว้จะเขา้ถงึความเป็นผูอ้ยูร่ว่มกับพวกครฑุทีเ่ป็นอัณฑชะ” 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๓๖๐ } 



๓๖๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๙. สปัุณณสงัยตุ] 

๑๗-๔๖. ชลาพชุทานูปการสตูร 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “ภกิษุ บคุคลบางคนในโลกนี ้เป็นผูม้ปีกต ิ

กระท ากรรมทัง้ ๒ ดว้ยกาย วาจา และใจ เขาไดฟั้งมาวา่ ‘พวกครฑุทีเ่ป็น 

อัณฑชะมอีายยุนื มผีวิพรรณงาม มคีวามสขุมาก’ จงึมคีวามปรารถนาอยา่งนี้วา่ 

‘ไฉนหนอ หลังจากตายแลว้ขอเราพงึเขา้ถงึความเป็นผูอ้ยูร่ว่มกับพวกครฑุทีเ่ป็น 

อัณฑชะ’ จงึใหข้า้ว ฯลฯ ใหน้ ้า ... ใหผ้า้ ... ใหย้าน ... ใหด้อกไม ้... ใหข้องหอม 

... ใหเ้ครือ่งลบูไล ้... ใหท้ีน่อน ... ใหท้ีพั่ก ... ใหเ้ครือ่งประทปี หลังจาก 

ตายแลว้จงึเขา้ถงึความเป็นผูอ้ยูร่ว่มกับพวกครฑุทีเ่ป็นอัณฑชะ 

  ภกิษุ นีแ้ล เป็นเหตเุป็นปัจจัยใหบ้คุคลบางคนในโลกนี ้หลังจากตายแลว้จะ 

เขา้ถงึความเป็นผูอ้ยูร่ว่มกับพวกครฑุทีเ่ป็นอัณฑชะ” 

อณัฑชทานปูการสตุตทสกะที ่๗-๑๖ จบ 

 

๑๗-๔๖. ชลาพชุทานปูการสตูร 

วา่ดว้ยความเป็นผูอ้ยูร่ว่มกบัพวกครฑุทีเ่ป็นชลาพชุะ 

  [๔๐๘-๔๓๗] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  ภกิษุนัน้ น่ัง ณ ทีส่มควร ไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แต ่

พระองคผ์ูเ้จรญิ อะไรหนอ เป็นเหตเุป็นปัจจัยใหบ้คุคลบางคนในโลกนี ้หลังจาก 

ตายแลว้จะเขา้ถงึความเป็นผูอ้ยูร่ว่มกับพวกครฑุทีเ่ป็นชลาพชุะ ฯลฯ พวกครฑุที่ 

เป็นสงัเสทชะ ฯลฯ จะเขา้ถงึความเป็นผูอ้ยูร่ว่มกับพวกครฑุทีเ่ป็นโอปปาตกิะ” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “ภกิษุ บคุคลบางคนในโลกนี ้เป็นผูม้ปีกตกิระท า 

กรรมทัง้ ๒ ดว้ยกาย วาจา และใจ เขาไดฟั้งมาวา่ ‘พวกครฑุทีเ่ป็นโอปปาตกิะม ี

อายยุนื มผีวิพรรณงาม มคีวามสขุมาก’ จงึมคีวามปรารถนาอยา่งนีว้า่ ‘ไฉนหนอ 

หลังจากตายแลว้ขอเราพงึเขา้ถงึความเป็นผูอ้ยูร่ว่มกับพวกครฑุทีเ่ป็นโอปปาตกิะ’ 

จงึใหข้า้ว ฯลฯ ใหน้ ้า ... ใหผ้า้ ... ใหย้าน ... ใหด้อกไม ้... ใหข้องหอม ... 

ใหเ้ครือ่งลบูไล ้... ใหท้ีน่อน ... ใหท้ีพั่ก ... ใหเ้ครือ่งประทปี หลังจากตาย 

แลว้จงึเขา้ถงึความเป็นผูอ้ยูร่ว่มกับพวกครฑุทีเ่ป็นโอปปาตกิะ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๓๖๑ } 



๓๖๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๙. สปัุณณสงัยตุ] 

รวมพระสตูรทีม่ใีนสงัยตุ 

  ภกิษุ นีแ้ล เป็นเหตเุป็นปัจจัยใหบ้คุคลบางคนในโลกนี ้หลังจากตายแลว้จะ 

เขา้ถงึความเป็นผูอ้ยูร่ว่มกับพวกครฑุทีเ่ป็นโอปปาตกิะ” 

ชลาพชุทานปูการสตูรที ่๑๗-๔๖ จบ 

(ดว้ยการรวบรวมอยา่งนีจ้งึมพีระสตูร ๔๖ สตูร) 

สปุณัณสงัยตุ จบ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนสงัยตุนี ้คอื 

    ๑. สทุธกิสตูร    ๒. หรันตสิตูร 

    ๓. ทวยการสีตูร   ๔-๖. ทตุยิาททิวยการสีตุตัตตกิะ 

    ๗-๑๖. อัณฑชทานูปการสตุตทสกะ 

    ๑๗-๔๖. ชลาพชุทานูปการสตูร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๓๖๒ } 



๓๖๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑๐. คันธัพพกายสงัยตุ] 

๒.สจุรติสตูร 

 

๑๐. คนัธพัพกายสงัยตุ 

๑. สทุธกิสูตร 

วา่ดว้ยเทพผูน้บัเนือ่งในหมูค่นัธพัพเทพลว้น ๆ 

  [๔๓๘] สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อารามของ 

อนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีฯลฯ ไดต้รัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย เราจัก 

แสดงเทพทัง้หลายผูนั้บเนือ่งในหมูค่ันธัพพเทพแกเ่ธอทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงฟัง 

  เทพท ัง้หลายผูน้บัเนือ่งในหมูค่นัธพัพเทพ เป็นอยา่งไร 

  คอื เทพทัง้หลายสถติอยูท่ีต่น้ไมม้กีลิน่ทีร่ากก็ม ีสถติอยู่ทีต่น้ไมม้กีลิน่ที ่

แกน่ก็ม ีสถติอยูท่ีต่น้ไมม้กีลิน่ทีก่ระพีก็้ม ีสถติอยูท่ีต่น้ไมม้กีลิน่ทีเ่ปลอืกก็ม  ีสถติ 

อยูท่ีต่น้ไมม้กีลิน่ทีส่ะเก็ดก็ม ีสถติอยูท่ีต่น้ไมม้กีลิน่ทีใ่บก็ม ีสถติอยูท่ีต่น้ไมม้กีลิน่ 

ทีด่อกก็ม ีสถติอยูท่ีต่น้ไมม้กีลิน่ทีผ่ลก็ม ีสถติอยูท่ีต่น้ไมม้กีลิน่ทีร่สก็ม ีสถติอยูท่ี ่

ตน้ไมม้กีลิน่ทีก่ลิน่ก็ม ี

  ภกิษุทัง้หลาย เหลา่นีเ้ราเรยีกวา่เทพทัง้หลายผูนั้บเนือ่งในหมูค่ันธัพพเทพ” 

สทุธกิสตูรที ่๑ จบ 

 

๒. สจุรติสตูร 

วา่ดว้ยสจุรติ 

  [๔๓๙] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  ครัง้นัน้ ภกิษุรปูหนึง่เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ฯลฯ น่ัง ณ 

ทีส่มควร ไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ อะไรหนอ 

เป็นเหตเุป็นปัจจัยใหบ้คุคลบางคนในโลกนี ้หลังจากตายแลว้จะเขา้ถงึความเป็นผู ้

อยูร่ว่มกับเทพทัง้หลายผูนั้บเนือ่งในหมูค่ันธัพพเทพ” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “ภกิษุ บคุคลบางคนในโลกนีป้ระพฤตสิจุรติทางกาย 

วาจา และใจ เขาไดฟั้งมาวา่ ‘เทพทัง้หลายผูนั้บเนื่องในหมูค่ันธัพพเทพ ม ี

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๓๖๓ } 



๓๖๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑๐. คันธัพพสงัยตุ] 

๓. มลูคันธทาตาสตูร 

อายยุนื มผีวิพรรณงาม มคีวามสขุมาก’ จงึมคีวามปรารถนาอยา่งนีว้า่ ‘ไฉนหนอ 

หลังจากตายแลว้ขอเราพงึเขา้ถงึความเป็นผูอ้ยูร่ว่มกับเทพทัง้หลายผูนั้บเนือ่งในหมู่ 

คันธัพพเทพ’ หลังจากตายแลว้จงึเขา้ถงึความเป็นผูอ้ยูร่ว่มกับเทพทัง้หลายผู ้

นับเนือ่งในหมูค่ันธัพพเทพ 

  ภกิษุ นีแ้ล เป็นเหตเุป็นปัจจัยใหบ้คุคลบางคนในโลกนี ้หลังจากตายแลว้จะ 

เขา้ถงึความเป็นผูอ้ยูร่ว่มกับเทพทัง้หลายผูนั้บเนือ่งในหมูค่ันธัพพเทพ” 

สจุรติสตูรที ่๒ จบ 

 

๓. มลูคนัธทาตาสตูร 

วา่ดว้ยผูใ้หต้น้ไมม้กีล ิน่ทีร่าก 

  [๔๔๐] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  ครัง้นัน้ ภกิษุรปูหนึง่เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวายอภวิาทแลว้ 

น่ัง ณ ทีส่มควร ไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ อะไรหนอ 

เป็นเหตเุป็นปัจจัยใหบ้คุคลบางคนในโลกนี ้หลังจากตายแลว้จะเขา้ถงึความเป็นผู ้

อยูร่ว่มกับเทพทัง้หลายผูส้ถติอยูท่ีต่น้ไมม้กีลิน่ทีร่าก” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “ภกิษุ บคุคลบางคนในโลกนีป้ระพฤตสิจุรติ 

ทางกาย วาจา และใจ เขาไดฟั้งมาวา่ ‘เทพทัง้หลายผูส้ถติอยูท่ีต่น้ไมม้กีลิน่ทีร่าก 

มอีายยุนื มผีวิพรรณงาม มคีวามสขุมาก’ จงึมคีวามปรารถนาอยา่งนีว้า่ ‘ไฉนหนอ 

หลังจากตายแลว้ขอเราพงึเขา้ถงึความเป็นผูอ้ยูร่ว่มกับเทพทัง้หลายผูส้ถติอยูท่ีต่น้ไม ้

มกีลิน่ทีร่าก’ จงึใหต้น้ไมม้กีลิน่ทีร่าก หลังจากตายแลว้จงึเขา้ถงึความเป็นผูอ้ยูร่ว่ม 

กับเทพทัง้หลายผูส้ถติอยูท่ีต่น้ไมม้กีลิน่ทีร่าก 

  ภกิษุ นีแ้ล เป็นเหตเุป็นปัจจัยใหบ้คุคลบางคนในโลกนี ้หลังจากตายแลว้จะ 

เขา้ถงึความเป็นผูอ้ยูร่ว่มกับเทพทัง้หลายผูส้ถติอยูท่ีต่น้ไมม้กีลิน่ทีร่าก” 

มลูคนัธทาตาสตูรที ่๓ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๓๖๔ } 



๓๖๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑๐. คันธัพพสงัยตุ] 

๔-๑๒. สารคันธาททิาตาสตุตนวกะ 

 

๔-๑๒. สารคนัธาททิาตาสตุตนวกะ 

วา่ดว้ยพระสตูร ๙ สตูร มสีารคนัธทาตาสตูรเป็นตน้ 

  [๔๔๑-๔๔๙] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  ภกิษุนัน้ น่ัง ณ ทีส่มควร ไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แต ่

พระองคผ์ูเ้จรญิ อะไรหนอ เป็นเหตเุป็นปัจจัยใหบ้คุคลบางคนในโลกนี ้หลังจาก 

ตายแลว้จะเขา้ถงึความเป็นผูอ้ยูร่ว่มกับเทพทัง้หลายผูส้ถติอยูท่ีต่น้ไมม้กีลิน่ทีแ่กน่ 

ฯลฯ 

  เทพทัง้หลายผูส้ถติอยูท่ีต่น้ไมม้กีลิน่ทีก่ระพี ้... 

  เทพทัง้หลายผูส้ถติอยูท่ีต่น้ไมม้กีลิน่ทีเ่ปลอืก ... 

  เทพทัง้หลายผูส้ถติอยูท่ีต่น้ไมม้กีลิน่ทีส่ะเก็ด ... 

  เทพทัง้หลายผูส้ถติอยูท่ีต่น้ไมม้กีลิน่ทีใ่บ ... 

  เทพทัง้หลายผูส้ถติอยูท่ีต่น้ไมม้กีลิน่ทีด่อก ... 

  เทพทัง้หลายผูส้ถติอยูท่ีต่น้ไมม้กีลิน่ทีผ่ล ... 

  เทพทัง้หลายผูส้ถติอยูท่ีต่น้ไมม้กีลิน่ทีร่ส ... 

  จะเขา้ถงึความเป็นผูอ้ยูร่ว่มกับเทพทัง้หลายผูส้ถติอยูท่ีต่น้ไมม้กีลิน่ทีก่ลิน่” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “ภกิษุ บคุคลบางคนในโลกนีป้ระพฤตสิจุรติ 

ทางกาย วาจา และใจ เขาไดฟั้งมาวา่ ‘เทพทัง้หลายผูส้ถติอยูท่ีต่น้ไมม้กีลิน่ 

ทีแ่กน่ มอีายยุนื มผีวิพรรณงาม มคีวามสขุมาก’ จงึมคีวามปรารถนาอยา่งนี้วา่ 

‘ไฉนหนอ หลังจากตายแลว้ขอเราพงึเขา้ถงึความเป็นผูอ้ยูร่ว่มกับเทพทัง้หลายผู ้

สถติอยูท่ีต่น้ไมม้กีลิน่ทีแ่กน่’ ฯลฯ 

  เทพทัง้หลายผูส้ถติอยูท่ีต่น้ไมม้กีลิน่ทีก่ระพี ้... 

  เทพทัง้หลายผูส้ถติอยูท่ีต่น้ไมม้กีลิน่ทีเ่ปลอืก ... 

  เทพทัง้หลายผูส้ถติอยูท่ีต่น้ไมม้กีลิน่ทีส่ะเก็ด ... 

  เทพทัง้หลายผูส้ถติอยูท่ีต่น้ไมม้กีลิน่ทีใ่บ ... 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๓๖๕ } 



๓๖๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑๐. คันธัพพสงัยตุ] 

๑๓-๒๒. มลูคันธทานูปการสตุตทสกะ 

  เทพทัง้หลายผูส้ถติอยูท่ีต่น้ไมม้กีลิน่ทีด่อก ... 

  เทพทัง้หลายผูส้ถติอยูท่ีต่น้ไมม้กีลิน่ทีผ่ล ... 

  เทพทัง้หลายผูส้ถติอยูท่ีต่น้ไมม้กีลิน่ทีร่ส ... 

  จะเขา้ถงึความเป็นผูอ้ยูร่ว่มกับเทพทัง้หลายผูส้ถติอยูท่ีต่น้ไมม้กีลิน่ทีก่ลิน่’ 

  จงึใหต้น้ไมม้กีลิน่ทีแ่กน่ ฯลฯ ใหต้น้ไมม้กีลิน่ทีก่ระพี ้... ใหต้น้ไมม้กีลิน่ที่ 

เปลอืก ... ใหต้น้ไมม้กีลิน่ทีส่ะเก็ด ... ใหต้น้ไมม้กีลิน่ทีใ่บ ... ใหต้น้ไมม้กีลิน่ทีด่อก 

... ใหต้น้ไมม้กีลิน่ทีผ่ล ... ใหต้น้ไมม้กีลิน่ทีร่ส ... ใหต้น้ไมม้กีลิน่ทีก่ลิน่ หลังจาก 

ตายแลว้จงึเขา้ถงึความเป็นผูอ้ยูร่ว่มกับเทพทัง้หลายผูส้ถติอยูท่ีต่น้ไมม้กีลิน่ทีก่ลิน่ 

  ภกิษุ นีแ้ล เป็นเหตเุป็นปัจจัยใหบ้คุคลบางคนในโลกนี ้หลังจากตายแลว้จะ 

เขา้ถงึความเป็นผูอ้ยูร่ว่มกับเทพทัง้หลายผูส้ถติอยูท่ีต่น้ไมม้กีลิน่ทีก่ลิน่” 

สารคนัธาททิาตาสตุตนวกะที ่๔-๑๒ จบ 

 

๑๓-๒๒. มลูคนัธทานปูการสตุตทสกะ 

วา่ดว้ยพระสตูร ๑๐ สตูร มมีลูคนัธทานปูการสตูรเป็นตน้ 

  [๔๕๐-๔๕๙] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  ภกิษุนัน้ น่ัง ณ ทีส่มควร ไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แต ่

พระองคผ์ูเ้จรญิ อะไรหนอ เป็นเหตเุป็นปัจจัยใหบ้คุคลบางคนในโลกนี ้หลังจาก 

ตายแลว้จะเขา้ถงึความเป็นผูอ้ยูร่ว่มกับเทพทัง้หลายผูส้ถติอยูท่ีต่น้ไมม้กีลิน่ทีร่าก” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “ภกิษุ บคุคลบางคนในโลกนีป้ระพฤตสิจุรติ 

ทางกาย วาจา และใจ เขาไดฟั้งมาวา่ ‘เทพทัง้หลายผูส้ถติอยูท่ีต่น้ไมม้กีลิน่ 

ทีร่าก มอีายยุนื มผีวิพรรณงาม มคีวามสขุมาก’ จงึมคีวามปรารถนาอยา่งนี้วา่ 

‘ไฉนหนอ หลังจากตายแลว้ ขอเราพงึเขา้ถงึความเป็นผูอ้ยูร่ว่มกับเทพทัง้หลาย 

ผูส้ถติอยูท่ีต่น้ไมม้กีลิน่ทีร่าก’ จงึใหข้า้ว ฯลฯ ใหน้ ้า ... ใหผ้า้ ... ใหย้าน ... 

ใหด้อกไม ้... ใหข้องหอม ... ใหเ้ครือ่งลบูไล ้... ใหท้ีน่อน ... ใหท้ีพั่ก ... 

ใหเ้ครือ่งประทปี หลังจากตายแลว้จงึเขา้ถงึความเป็นผูอ้ยูร่ว่มกับเทพทัง้หลาย 

ผูส้ถติอยูท่ีต่น้ไมม้กีลิน่ทีร่าก 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๓๖๖ } 



๓๖๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑๐. คันธัพพสงัยตุ] 

๒๓-๑๑๒. สารคันธาททิานูปการสตุตนวตุกิะ 

  ภกิษุ นีแ้ล เป็นเหตเุป็นปัจจัยใหบ้คุคลบางคนในโลกนี ้หลังจากตายแลว้จะ 

เขา้ถงึความเป็นผูอ้ยูร่ว่มกับเทพทัง้หลายผูส้ถติอยูท่ีต่น้ไมม้กีลิน่ทีร่าก” 

มลูคนัธทานปูการสตุตทสกะที ่๑๓-๒๒ จบ 

 

๒๓-๑๑๒. สารคนัธาททิานปูการสุตตนวตุกิะ 

วา่ดว้ยพระสตูร ๙๐ สตูร มสีารคนัธทานปูการสตูรเป็นตน้ 

  [๔๖๐-๕๔๙] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  ภกิษุนัน้ น่ัง ณ ทีส่มควร ไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แต ่

พระองคผ์ูเ้จรญิ อะไรหนอ เป็นเหตเุป็นปัจจัยใหบ้คุคลบางคนในโลกนี ้หลังจากตาย 

แลว้จะเขา้ถงึความเป็นผูอ้ยูร่ว่มกับเทพทัง้หลายผูส้ถติอยูท่ีต่น้ไมม้กีลิน่ทีแ่กน่ ฯลฯ 

  เทพทัง้หลายผูส้ถติอยูท่ีต่น้ไมม้กีลิน่ทีก่ระพี ้... 

  เทพทัง้หลายผูส้ถติอยูท่ีต่น้ไมม้กีลิน่ทีเ่ปลอืก ... 

  เทพทัง้หลายผูส้ถติอยูท่ีต่น้ไมม้กีลิน่ทีส่ะเก็ด ... 

  เทพทัง้หลายผูส้ถติอยูท่ีต่น้ไมม้กีลิน่ทีใ่บ ... 

  เทพทัง้หลายผูส้ถติอยูท่ีต่น้ไมม้กีลิน่ทีด่อก ... 

  เทพทัง้หลายผูส้ถติอยูท่ีต่น้ไมม้กีลิน่ทีผ่ล ... 

  เทพทัง้หลายผูส้ถติอยูท่ีต่น้ไมม้กีลิน่ทีร่ส ... 

  จะเขา้ถงึความเป็นผูอ้ยูร่ว่มกับเทพทัง้หลายผูส้ถติอยูท่ีต่น้ไมม้กีลิน่ทีก่ลิน่” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “ภกิษุ บคุคลบางคนในโลกนีป้ระพฤตสิจุรติ 

ทางกาย วาจา และใจ เขาไดฟั้งมาวา่ ‘เทพทัง้หลายผูส้ถติอยูท่ีต่น้ไมม้กีลิน่ทีก่ลิน่ 

มอีายยุนื มผีวิพรรณงาม มคีวามสขุมาก’ จงึมคีวามปรารถนาอยา่งนีว้า่ ‘ไฉนหนอ 

หลังจากตายแลว้ขอเราพงึเขา้ถงึการอยูร่ว่มกับเทพทัง้หลายผูส้ถติอยูท่ีต่น้ไมม้กีลิน่ 

ทีก่ลิน่’ จงึใหข้า้ว ฯลฯ ใหน้ ้า ... ใหผ้า้ ... ใหย้าน ... ใหด้อกไม ้... ใหข้องหอม 

... ใหเ้ครือ่งลบูไล ้... ใหท้ีน่อน ... ใหท้ีพั่ก ... ใหเ้ครือ่งประทปี หลังจาก 

ตายแลว้จงึเขา้ถงึความเป็นผูอ้ยูร่ว่มกับเทพทัง้หลายผูส้ถติอยูท่ีต่น้ไมม้กีลิน่ทีก่ลิน่ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๓๖๗ } 



๓๖๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑๐. คันธัพพสงัยตุ] 

รวมพระสตูรทีม่ใีนสงัยตุ 

  ภกิษุ นีแ้ล เป็นเหตเุป็นปัจจัยใหบ้คุคลบางคนในโลกนี ้หลังจากตายแลว้จะ 

เขา้ถงึความเป็นผูอ้ยูร่ว่มกับเทพทัง้หลายผูส้ถติอยูท่ีต่น้ไมม้กีลิน่ทีก่ลิน่” 

สารคนัธาททิานปูการสตุตนวตุกิะที ่๒๓-๑๑๒ จบ 

(ดว้ยการรวบรวมเขา้เป็นหมวดเดยีวกันอยา่งนี ้จงึมพีระสตูร ๑๑๒ สตูร) 

คนัธพัพกายสงัยตุ จบ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนสงัยตุนี ้คอื 

    ๑. สทุธกิสตูร     ๒. สจุรติสตูร 

    ๓. มลูคันธทาตาสตูร    ๔-๑๒. สารคันธาททิาตาสตุตนวกะ 

    ๑๓-๒๒. มลูคันธทานูปการสตุตทสกะ 

    ๒๓-๑๑๒. สารคันธาททิานูปการสตุตนวตุกิะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๓๖๘ } 



๓๖๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [ ๑๑. วลาหกสงัยตุ ] 

๒. สจุรติสตูร 

 

๑๑. วลาหกสงัยตุ 

๑. เทสนาสตูร 

วา่ดว้ยทรงแสดงเทพพวกวลาหก 

  [๕๕๐] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคไดต้รัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย เราจักแสดงเทพพวกวลาหกแก ่

เธอทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงฟัง ฯลฯ 

  เทพพวกวลาหก เป็นอยา่งไร 

  คอื เทพทัง้หลายทีเ่ป็นสตีวลาหกก็ม ีทีเ่ป็นอณุหวลาหกก็ม ีทีเ่ป็นอัพภ- 

วลาหกก็ม ีทีเ่ป็นวาตวลาหกก็ม ีทีเ่ป็นวสัสวลาหกก็ม ี

  ภกิษุทัง้หลาย เหลา่นีเ้ราเรยีกวา่ เทพพวกวลาหก” 

เทสนาสตูรที ่๑ จบ 

 

๒. สจุรติสตูร 

วา่ดว้ยสจุรติ 

  [๕๕๑] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  ครัง้นัน้ ภกิษุรปูหนึง่เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวายอภวิาทแลว้ 

น่ัง ณ ทีส่มควร ไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ อะไร 

หนอ เป็นเหตเุป็นปัจจัยใหบ้คุคลบางคนในโลกนี ้หลังจากตายแลว้จะเขา้ถงึความ 

เป็นผูอ้ยูร่ว่มกับเทพทัง้หลายผูนั้บเนือ่งในหมูเ่ทพพวกวลาหก” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “ภกิษุ บคุคลบางคนในโลกนีป้ระพฤตสิจุรติ 

ทางกาย วาจา และใจ เขาไดฟั้งมาวา่ ‘เทพทัง้หลายผูนั้บเนือ่งในหมูว่ลาหก ม ี

อายยุนื มผีวิพรรณงาม มคีวามสขุมาก’ จงึมคีวามปรารถนาอยา่งนีว้า่ ‘ไฉนหนอ 

หลังจากตายแลว้ขอเราพงึเขา้ถงึความเป็นผูอ้ยูร่ว่มกับเทพทัง้หลายผูนั้บเนือ่งใน 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๓๖๙ } 



๓๗๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑๑. วลาหกสงัยตุ] 

๓-๑๒. สตีวลาหกทานูปการสตุตทสกะ 

หมูเ่ทพพวกวลาหก’ จงึใหข้า้ว ฯลฯ ใหน้ ้า ... ใหผ้า้ ... ใหย้าน ... ใหด้อกไม ้

... ใหข้องหอม ... ใหเ้ครือ่งลบูไล ้... ใหท้ีน่อน ... ใหท้ีพั่ก ... ใหเ้ครือ่งประทปี 

หลังจากตายแลว้จงึเขา้ถงึความเป็นผูอ้ยูร่ว่มกับเทพทัง้หลายผูนั้บเนือ่งในหมูเ่ทพ 

พวกวลาหก 

  ภกิษุ นีแ้ล เป็นเหตเุป็นปัจจัยใหบ้คุคลบางคนในโลกนี ้หลังจากตายแลว้จะ 

เขา้ถงึความเป็นผูอ้ยูร่ว่มกับเทพทัง้หลายผูนั้บเนือ่งในหมูเ่ทพพวกวลาหก” 

สจุรติสตูรที ่๒ จบ 

 

๓-๑๒ สตีวลาหกทานปูการสตุตทสกะ 

วา่ดว้ยพระสตูร ๑๐ สตูร มสีตีวลาหกทานปูการสตูรเป็นตน้ 

  [๕๕๒-๕๖๑] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  ภกิษุนัน้ น่ัง ณ ทีส่มควร ไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แต ่

  พระองคผ์ูเ้จรญิ อะไรหนอ เป็นเหตเุป็นปัจจัยใหบ้คุคลบางคนในโลกนี ้หลังจาก 

ตายแลว้จะเขา้ถงึความเป็นผูอ้ยูร่ว่มกับเทพพวกสตีวลาหก” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “ภกิษุ บคุคลบางคนในโลกนีป้ระพฤตสิจุรติทางกาย 

วาจา และใจ เขาไดฟั้งมาวา่ ‘เทพพวกสตีวลาหก มอีายยุนื มผีวิพรรณงาม ม ี

ความสขุมาก’ จงึมคีวามปรารถนาอยา่งนีว้า่ ‘ไฉนหนอ หลังจากตายแลว้ ขอเรา 

พงึเขา้ถงึความเป็นผูอ้ยูร่ว่มกับเทพพวกสตีวลาหก’ จงึใหข้า้ว ฯลฯ ใหน้ ้า ... ใหผ้า้ 

... ใหย้าน ... ใหด้อกไม ้... ใหข้องหอม ... ใหเ้ครือ่งลบูไล ้... ใหท้ีน่อน ... ใหท้ีพั่ก 

... ใหเ้ครือ่งประทปี หลังจากตายแลว้จงึเขา้ถงึความเป็นผูอ้ยูร่ว่มกับเทพพวก 

สตีวลาหก 

  ภกิษุ นีแ้ล เป็นเหตเุป็นปัจจัยใหบ้คุคลบางคนในโลกนี ้หลังจากตายแลว้จะ 

เขา้ถงึความเป็นผูอ้ยูร่ว่มกับเทพพวกสตีวลาหก” 

สตีวลาหกทานปูการสตุตทสกะที ่๓-๑๒ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๓๗๐ } 



๓๗๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑๑. วลาหกสงัยตุ] 

๕๓. สตีวลาหกสตูร 

 

๑๓-๕๒. อณุหวลาหกทานปูการสตูร 

วา่ดว้ยความเป็นผูอ้ยูร่ว่มกบัเทพพวกอณุหวลาหก 

  [๕๖๒-๖๐๑] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  ภกิษุนัน้ น่ัง ณ ทีส่มควร ไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แต ่

พระองคผ์ูเ้จรญิ อะไรหนอ เป็นเหตเุป็นปัจจัยใหบ้คุคลบางคนในโลกนี ้หลังจาก 

ตายแลว้จะเขา้ถงึความเป็นผูอ้ยูร่ว่มกับเทพพวกอณุหวลาหก จะเขา้ถงึความเป็นผู ้

อยูร่ว่มกับเทพพวกอัพภวลาหก จะเขา้ถงึความเป็นผูอ้ยูร่ว่มกับเทพพวกวาตวลาหก 

จะเขา้ถงึความเป็นผูอ้ยูร่ว่มกับเทพพวกวสัสวลาหก” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “ภกิษุ บคุคลบางคนในโลกนีป้ระพฤตสิจุรติ 

ทางกาย วาจา และใจ เขาไดฟั้งมาวา่ ‘เทพพวกวสัสวลาหก มอีายยุนื มผีวิ 

พรรณงาม มคีวามสขุมาก’ จงึมคีวามปรารถนาอยา่งนีว้า่ ‘ไฉนหนอ หลังจาก 

ตายแลว้ขอเราพงึเขา้ถงึความเป็นผูอ้ยูร่ว่มกับเทพพวกวสัสวลาหก’ จงึใหข้า้ว ฯลฯ 

ใหน้ ้า ... ใหผ้า้ ... ใหย้าน ... ใหด้อกไม ้... ใหข้องหอม ... ใหเ้ครือ่งลบูไล  ้... 

ใหท้ีน่อน ... ใหท้ีพั่ก ... ใหเ้ครือ่งประทปี หลังจากตายแลว้จงึเขา้ถงึความเป็น 

ผูอ้ยูร่ว่มกับเทพพวกวสัสวลาหก 

  ภกิษุ นีแ้ล เป็นเหตเุป็นปัจจัยใหบ้คุคลบางคนในโลกนี ้หลังจากตายแลว้จะ 

เขา้ถงึความเป็นผูอ้ยูร่ว่มกับเทพพวกวสัสวลาหก” 

อณุหวลาหกทานปูการสตูรที ่๑๓-๕๒ จบ 

 

๕๓. สตีวลาหกสูตร 

วา่ดว้ยเทพพวกสตีวลาหก 

  [๖๐๒] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  ภกิษุนัน้ น่ัง ณ ทีส่มควร ไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แต ่

พระองคผ์ูเ้จรญิ อะไรหนอ เป็นเหตเุป็นปัจจัยใหม้คีวามหนาวในกาลบางคราว” 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๓๗๑ } 



๓๗๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑๑. วลาหกสงัยตุ] 

๕๕. อัพภวลาหกสตูร 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “ภกิษุ เทพพวกสตีวลาหกมอียู ่เมือ่ใด เทพ 

เหลา่นัน้มคีวามคดิอยา่งนีว้า่ ‘ท าอยา่งไรหนอ พวกเราพงึยนิดดีว้ยความยนิดขีอง 

ตนเอง’ เมือ่นัน้ เพราะอาศัยความตัง้ใจของเทพเหลา่นัน้ ความหนาวจงึม ี

  ภกิษุ นีแ้ล เป็นเหตเุป็นปัจจัยใหม้คีวามหนาวในกาลบางคราว” 

สตีวลาหกสตูรที ่๕๓ จบ 

 

๕๔. อณุหวลาหกสตูร 

วา่ดว้ยเทพพวกอณุหวลาหก 

  [๖๐๓] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  ภกิษุนัน้ น่ัง ณ ทีส่มควร ไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แต ่

พระองคผ์ูเ้จรญิ อะไรหนอ เป็นเหตเุป็นปัจจัยใหม้คีวามรอ้นในกาลบางคราว” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “ภกิษุ เทพพวกอณุหวลาหกมอียู ่เมือ่ใด 

เทพเหลา่นัน้มคีวามคดิอยา่งนีว้า่ ‘ท าอยา่งไรหนอ พวกเราพงึยนิดดีว้ยความยนิด ี

ของตนเอง’ เมือ่นัน้ เพราะอาศัยความตัง้ใจของเทพเหลา่นัน้ ความรอ้นจงึม ี

  ภกิษุ นีแ้ล เป็นเหตเุป็นปัจจัยใหม้คีวามรอ้นในกาลบางคราว” 

อณุหวลาหกสตูรที ่๕๔ จบ 

 

๕๕. อพัภวลาหกสตูร 

วา่ดว้ยเทพพวกอพัภวลาหก 

  [๖๐๔] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  ภกิษุนัน้ น่ัง ณ ทีส่มควร ไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แต ่

พระองคผ์ูเ้จรญิ อะไรหนอ เป็นเหตเุป็นปัจจัยใหม้หีมอกในกาลบางคราว” 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๓๗๒ } 



๓๗๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑๑. วลาหกสงัยตุ] 

๕๗. วสัสวลาหกสตูร 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “ภกิษุ เทพพวกอัพภวลาหกมอียู ่เมือ่ใด 

เทพเหลา่นัน้มคีวามคดิอยา่งนีว้า่ ‘ท าอยา่งไรหนอ พวกเราพงึยนิดดีว้ยความยนิด ี

ของตนเอง’ เมือ่นัน้ เพราะอาศัยความตัง้ใจของเทพเหลา่นัน้ หมอกจงึม ี

  ภกิษุ นีแ้ล เป็นเหตเุป็นปัจจัยใหม้หีมอกในกาลบางคราว” 

อพัภวลาหกสตูรที ่๕๕ จบ 

 

๕๖. วาตวลาหกสตูร 

วา่ดว้ยเทพพวกวาตวลาหก 

  [๖๐๕] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  ภกิษุนัน้ น่ัง ณ ทีส่มควร ไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แต ่

พระองคผ์ูเ้จรญิ อะไรหนอ เป็นเหตเุป็นปัจจัยใหม้ลีมในกาลบางคราว” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “ภกิษุ เทพพวกวาตวลาหกมอียู ่เมือ่ใด เทพ 

เหลา่นัน้มคีวามคดิอยา่งนีว้า่ ‘ท าอยา่งไรหนอ พวกเราพงึยนิดดีว้ยความยนิดขีอง 

ตนเอง’ เมือ่นัน้ เพราะอาศัยความตัง้ใจของเทพเหลา่นัน้ ลมจงึม ี

  ภกิษุ นีแ้ล เป็นเหตเุป็นปัจจัยใหม้ลีมในกาลบางคราว” 

วาตวลาหกสตูรที ่๕๖ จบ 

 

๕๗. วสัสวลาหกสตูร 

วา่ดว้ยเทพพวกวสัสวลาหก 

  [๖๐๖] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  ภกิษุนัน้ น่ัง ณ ทีส่มควร ไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แต ่

พระองคผ์ูเ้จรญิ อะไรหนอ เป็นเหตเุป็นปัจจัยใหม้ฝีนในกาลบางคราว” 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๓๗๓ } 



๓๗๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑๑. วลาหกสงัยตุ] 

รวมพระสตูรทีม่ใีนสงัยตุ 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “ภกิษุ เทพพวกวสัสวลาหกมอียู ่เมือ่ใด เทพ 

เหลา่นัน้มคีวามคดิอยา่งนีว้า่ ‘ท าอยา่งไรหนอ พวกเราพงึยนิดดีว้ยความยนิดขีองตนเอง’ 

เมือ่นัน้ เพราะอาศัยความตัง้ใจของเทพเหลา่นัน้ ฝนจงึม ี

  ภกิษุ นีแ้ล เป็นเหตเุป็นปัจจัยใหม้ฝีนในกาลบางคราว” 

วสัสวลาหกสตูรที ่๕๗ จบ 

วลาหกสงัยตุ จบ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนสงัยตุนี ้คอื 

    ๑. เทสนาสตูร      ๒. สจุรติสตูร 

    ๓-๑๒. สตีวลาหกทานูปการสตุตทสกะ 

    ๑๓-๕๒. อณุหวลาหกทานูปการสตูร   ๕๓. สตีวลาหกสตูร 

    ๕๔. อณุหวลาหกสตูร    ๕๕. อัพภวลาหกสตูร 

    ๕๖. วาตวลาหกสตูร     ๕๗. วสัสวลาหกสตูร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๓๗๔ } 



๓๗๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑๒. วจัฉโคตตสงัยตุ] 

๑. รปูอัญญาณสตูร 

 

๑๒. วจัฉโคตตสงัยตุ 

๑. รปูอญัญาณสตูร 

วา่ดว้ยความไมรู่ใ้นรปู 

  [๖๐๗] สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อารามของ 

อนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้ ปรพิาชกชือ่วจัฉโคตรเขา้ไปเฝ้า 

พระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ไดส้นทนาปราศรัยพอเป็นทีบ่ันเทงิใจ พอเป็นทีร่ะลกึ 

ถงึกันแลว้ น่ัง ณ ทีส่มควร ไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ 

  “ขา้แตพ่ระโคดมผูเ้จรญิ อะไรหนอ เป็นเหตเุป็นปัจจัยใหท้ฏิฐหิลายอยา่ง 

เหลา่นีเ้กดิขึน้ในโลกวา่ ‘โลกเทีย่งหรอืโลกไมเ่ทีย่ง โลกมทีีส่ดุหรอืโลกไมม่ทีีส่ดุ 

ชวีะกับสรรีะเป็นอยา่งเดยีวกันหรอืชวีะกับสรรีะเป็นคนละอยา่งกัน หลังจากตายแลว้ 

ตถาคตเกดิอกีหรอืหลังจากตายแลว้ ตถาคตไมเ่กดิอกี หลังจากตายแลว้ ตถาคต 

เกดิอกีและไมเ่กดิอกี หรอืหลังจากตายแลว้ ตถาคตจะวา่เกดิอกีก็มใิช ่จะวา่ไมเ่กดิ 

อกีก็มใิช”่ 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “วจัฉะ เพราะความไมรู่ใ้นรปู เพราะความไมรู่ ้

ในเหตเุกดิแหง่รปู เพราะความไมรู่ใ้นความดับแหง่รูป เพราะความไมรู่ใ้นปฏปิทา 

ทีใ่หถ้งึความดับแหง่รปู ทฏิฐหิลายอยา่งเหลา่นีจ้งึเกดิขึน้ในโลกวา่ ‘โลกเทีย่งหรอื 

โลกไมเ่ทีย่ง ฯลฯ หรอืหลงัจากตายแลว้ ตถาคตจะวา่เกดิอกีก็มใิช ่จะวา่ไมเ่กดิ 

อกีก็มใิช’่ 

  วจัฉะ นีแ้ล เป็นเหตเุป็นปัจจัยใหท้ฏิฐหิลายอยา่งเหลา่นีเ้กดิขึน้ในโลกวา่ 

‘โลกเทีย่งหรอืโลกไมเ่ทีย่ง ฯลฯ หรอืหลังจากตายแลว้ ตถาคตจะวา่เกดิอกีก็มใิช ่

จะวา่ไมเ่กดิอกีก็มใิช”่ 

รปูอญัญาณสตูรที ่๑ จบ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๓๗๕ } 



๓๗๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑๒. วจัฉโคตตสงัยตุ] 

๓. สญัญาอัญญาณสตูร 

 

๒. เวทนาอญัญาณสตูร 

วา่ดว้ยความไมรู่ใ้นเวทนา 

  [๖๐๘] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  วจัฉโคตรปรพิาชกน่ัง ณ ทีส่มควร ไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ 

“ขา้แตพ่ระโคดมผูเ้จรญิ อะไรหนอ เป็นเหตเุป็นปัจจัยใหท้ฏิฐหิลายอย่างเหลา่นี ้

เกดิขึน้ในโลกวา่ ‘โลกเทีย่งหรอืโลกไมเ่ทีย่ง ฯลฯ หรอืหลังจากตายแลว้ตถาคตจะ 

วา่เกดิอกีก็มใิช ่จะวา่ไมเ่กดิอกีก็มใิช”่ 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “วจัฉะ เพราะความไมรู่ใ้นเวทนา เพราะความ 

ไมรู่ใ้นเหตเุกดิแหง่เวทนา เพราะความไมรู่ใ้นความดับแหง่เวทนา เพราะความไมรู่ ้

ในปฏปิทาทีใ่หถ้งึความดับแหง่เวทนา ทฏิฐหิลายอยา่งเหลา่นีจ้งึเกดิขึน้ในโลกวา่ 

‘โลกเทีย่งหรอืโลกไมเ่ทีย่ง ฯลฯ หรอืหลังจากตายแลว้ตถาคตจะวา่เกดิอกีก็มใิช ่

จะวา่ไมเ่กดิอกีก็มใิช’่ 

  วจัฉะ นีแ้ล เป็นเหตเุป็นปัจจัยใหท้ฏิฐหิลายอยา่งเหลา่นีเ้กดิขึน้ในโลกวา่ 

‘โลกเทีย่งหรอืโลกไมเ่ทีย่ง ฯลฯ หรอืหลังจากตายแลว้ตถาคตจะวา่เกดิอกีก็มใิช ่

จะวา่ไมเ่กดิอกีก็มใิช”่ 

เวทนาอญัญาณสตูรที ่๒ จบ 

 

๓. สญัญาอญัญาณสตูร 

วา่ดว้ยความไมรู่ใ้นสญัญา 

  [๖๐๙] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  วจัฉโคตรปรพิาชกน่ัง ณ ทีส่มควร ไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ 

“ขา้แตพ่ระโคดมผูเ้จรญิ อะไรหนอ เป็นเหตเุป็นปัจจัยใหท้ฏิฐหิลายอยา่งเหลา่นี้ 

เกดิขึน้ในโลกวา่ ‘โลกเทีย่งหรอืโลกไมเ่ทีย่ง ฯลฯ หรอืหลังจากตายแลว้ตถาคตจะ 

วา่เกดิอกีก็มใิช ่จะวา่ไมเ่กดิอกีก็มใิช”่ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๓๗๖ } 



๓๗๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑๒. วจัฉโคตตสงัยตุ] 

๔. สงัขารอัญญาณสตูร 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “วจัฉะ เพราะความไมรู่ใ้นสญัญา เพราะความ 

ไมรู่ใ้นเหตเุกดิแหง่สญัญา เพราะความไมรู่ใ้นความดับแหง่สญัญา เพราะความไม ่

รูใ้นปฏปิทาทีใ่หถ้งึความดับแหง่สญัญา ทฏิฐหิลายอยา่งเหลา่นีจ้งึเกดิขึน้ในโลกวา่ 

‘โลกเทีย่งหรอืโลกไมเ่ทีย่ง ฯลฯ หรอืหลังจากตายแลว้ตถาคตจะวา่เกดิอกีก็มใิช ่

จะวา่ไมเ่กดิอกีก็มใิช’่ 

  วจัฉะ นีแ้ล เป็นเหตเุป็นปัจจัยใหท้ฏิฐหิลายอยา่งเหลา่นีเ้กดิขึน้ในโลกวา่ 

‘โลกเทีย่งหรอืโลกไมเ่ทีย่ง ฯลฯ หรอืหลังจากตายแลว้ตถาคตจะวา่เกดิอกีก็มใิช ่

จะวา่ไมเ่กดิอกีก็มใิช”่ 

สญัญาอญัญาณสตูรที ่๓ จบ 

 

๔. สงัขารอญัญาณสตูร 

วา่ดว้ยความไมรู่ใ้นสงัขาร 

  [๖๑๐] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  วจัฉโคตรปรพิาชกน่ัง ณ ทีส่มควร ไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ 

“ขา้แตพ่ระโคดมผูเ้จรญิ อะไรหนอ เป็นเหตเุป็นปัจจัยใหท้ฏิฐหิลายอยา่งเหลา่นี้ 

เกดิขึน้ในโลกวา่ ‘โลกเทีย่งหรอืโลกไมเ่ทีย่ง ฯลฯ หรอืหลังจากตายแลว้ตถาคตจะ 

วา่เกดิอกีก็มใิช ่จะวา่ไมเ่กดิอกีก็มใิช”่ 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “วจัฉะ เพราะความไมรู่ใ้นสงัขาร เพราะความ 

ไมรู่ใ้นเหตเุกดิแหง่สงัขาร เพราะความไมรู่ใ้นความดับแหง่สงัขาร เพราะความไมรู่ ้

ในปฏปิทาทีใ่หถ้งึความดับแหง่สงัขาร ทฏิฐหิลายอยา่งเหลา่นีจ้งึเกดิขึน้ในโลกวา่ 

‘โลกเทีย่งหรอืโลกไมเ่ทีย่ง ฯลฯ หรอืหลังจากตายแลว้ตถาคตจะวา่เกดิอกีก็มใิช ่

จะวา่ไมเ่กดิอกีก็มใิช’่ 

  วจัฉะ นีแ้ล เป็นเหตเุป็นปัจจัยใหท้ฏิฐหิลายอยา่งเหลา่นีเ้กดิขึน้ในโลกวา่ 

‘โลกเทีย่งหรอืโลกไมเ่ทีย่ง ฯลฯ หรอืหลังจากตายแลว้ตถาคตจะวา่เกดิอกีก็มใิช ่

จะวา่ไมเ่กดิอกีก็มใิช”่ 

สงัขารอญัญาณสตูรที ่๔ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๓๗๗ } 



๓๗๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑๒. วจัฉโคตตสงัยตุ] 

๖-๑๐. รปูอทัสสนาทสิตุตปัญจกะ 

 

๕. วญิญาณอญัญาณสตูร 

วา่ดว้ยความไมรู่ใ้นวญิญาณ 

  [๖๑๑] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  วจัฉโคตรปรพิาชกน่ัง ณ ทีส่มควร ไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ 

“ขา้แตพ่ระโคดมผูเ้จรญิ อะไรหนอ เป็นเหตเุป็นปัจจัยใหท้ฏิฐหิลายอยา่งเหลา่นี้ 

เกดิขึน้ในโลกวา่ ‘โลกเทีย่งหรอืโลกไมเ่ทีย่ง ฯลฯ หรอืหลังจากตายแลว้ตถาคตจะ 

วา่เกดิอกีก็มใิช ่จะวา่ไมเ่กดิอกีก็มใิช”่ 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “วจัฉะ เพราะความไมรู่ใ้นวญิญาณ เพราะ 

ความไมรู่ใ้นเหตเุกดิแหง่วญิญาณ เพราะความไมรู่ใ้นความดับแหง่วญิญาณ เพราะ 

ความไมรู่ใ้นปฏปิทาทีใ่หถ้งึความดับแหง่วญิญาณ ทฏิฐหิลายอยา่งเหลา่นีจ้งึเกดิขึน้ 

ในโลกวา่ ‘โลกเทีย่งหรอืโลกไมเ่ทีย่ง ฯลฯ หรอืหลงัจากตายแลว้ตถาคตจะวา่เกดิ 

อกีก็มใิช ่จะวา่ไมเ่กดิอกีก็มใิช’่ 

  วจัฉะ นีแ้ล เป็นเหตเุป็นปัจจัยใหท้ฏิฐหิลายอยา่งเหลา่นีเ้กดิขึน้ในโลกวา่ 

‘โลกเทีย่งหรอืโลกไมเ่ทีย่ง ฯลฯ หรอืหลังจากตายแลว้ตถาคตจะวา่เกดิอกีก็มใิช ่

จะวา่ไมเ่กดิอกีก็มใิช”่ 

วญิญาณอญัญาณสตูรที ่๕ จบ 

 

๖-๑๐. รปูอทสัสนาทสิตุตปญัจกะ 

วา่ดว้ยพระสตูร ๕ สตูร มรีปูอทสัสนสตูรเป็นตน้ 

  [๖๑๒-๖๑๖] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  วจัฉโคตรปรพิาชกน่ัง ณ ทีส่มควร ไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ 

“ขา้แตพ่ระโคดมผูเ้จรญิ อะไรหนอ เป็นเหตเุป็นปัจจัยใหท้ฏิฐหิลายอยา่งเหลา่นี้ 

เกดิขึน้ในโลกวา่ ‘โลกเทีย่งหรอืโลกไมเ่ทีย่ง ฯลฯ หรอืหลังจากตายแลว้ตถาคตจะ 

วา่เกดิอกีก็มใิช ่จะวา่ไมเ่กดิอกีก็มใิช”่ 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “วจัฉะ เพราะความไมเ่ห็นในรปู ฯลฯ เพราะ 

ความไมเ่ห็นในปฏปิทาทีใ่หถ้งึความดับแหง่รปู ฯลฯ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๓๗๘ } 



๓๗๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑๒. วจัฉโคตตสงัยตุ] 

๑๑-๑๕. รปูอนภสิมยาทสิตุตปัญจกะ 

  เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  “วจัฉะ เพราะความไมเ่ห็นในเวทนา ฯลฯ 

  เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  “วจัฉะ เพราะความไมเ่ห็นในสญัญา ฯลฯ 

  เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  “วจัฉะ เพราะความไมเ่ห็นในสงัขาร ฯลฯ 

  เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  “วจัฉะ เพราะความไมเ่ห็นในวญิญาณ ฯลฯ เพราะความไมเ่ห็นในปฏปิทา 

ทีใ่หถ้งึความดับแหง่วญิญาณ ฯลฯ 

รปูอทสัสนาทสิตุตปญัจกะที ่๖-๑๐ จบ 

 

๑๑-๑๕. รปูอนภสิมยาทสิตุตปญัจกะ 

วา่ดว้ยพระสตูร ๕ สตูร มรีปูอนภสิมยสตูรเป็นตน้ 

  [๖๑๗-๖๒๑] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคไดต้รัสวา่ “วจัฉะ เพราะความไมรู่แ้จง้ในรปู ฯลฯ เพราะ 

ความไมรู่แ้จง้ในปฏปิทาทีใ่หถ้งึความดับแหง่รปู ฯลฯ 

  เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  “วจัฉะ เพราะความไมรู่แ้จง้ในเวทนา ฯลฯ 

  เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  “วจัฉะ เพราะความไมรู่แ้จง้ในสญัญา ฯลฯ 

  เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  “วจัฉะ เพราะความไมรู่แ้จง้ในสงัขาร ฯลฯ 

  เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  “วจัฉะ เพราะความไมรู่แ้จง้ในวญิญาณ ฯลฯ 

รปูอนภสิมยาทสิตุตปญัจกะที ่๑๑-๑๕ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๓๗๙ } 



๓๘๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑๒. วจัฉโคตตสงัยตุ] 

๒๑-๒๕. รปูอัปปฏเิวธาทสิตุตปัญจกะ 

 

๑๖-๒๐. รปูอนนโุพธาทสิตุตปญัจกะ 

วา่ดว้ยพระสตูร ๕ สตูร มรีปูอนนโุพธสตูรเป็นตน้ 

  [๖๒๒-๖๒๖] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  วจัฉโคตรปรพิาชกน่ัง ณ ทีส่มควร ไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ 

“ขา้แตพ่ระโคดมผูเ้จรญิ อะไรหนอ เป็นเหตเุป็นปัจจัย ฯลฯ 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “วจัฉะ เพราะความไมรู่เ้ทา่ทันในรปู ฯลฯ 

เพราะความไมรู่เ้ทา่ทันในปฏปิทาทีใ่หถ้งึความดับแหง่รปู ฯลฯ 

  เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  “วจัฉะ เพราะความไมรู่เ้ทา่ทันในเวทนา ฯลฯ 

  เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  “วจัฉะ เพราะความไมรู่เ้ทา่ทันในสญัญา ฯลฯ 

  เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  “วจัฉะ เพราะความไมรู่เ้ทา่ทันในสงัขาร ฯลฯ 

  เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  “วจัฉะ เพราะความไมรู่เ้ทา่ทันในวญิญาณ ฯลฯ เพราะความไมรู่เ้ทา่ทันใน 

ปฏปิทาทีใ่หถ้งึความดับแหง่วญิญาณ ฯลฯ 

รปูอนนโุพธาทสิตุตปญัจกะที ่๑๖-๒๐ จบ 

 

๒๑-๒๕. รปูอปัปฏเิวธาทสิตุตปญัจกะ 

วา่ดว้ยพระสตูร ๕ สตูร มรีปูอปัปฏเิวธสตูรเป็นตน้ 

  [๖๒๗-๖๓๑] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  วจัฉโคตรปรพิาชกทลูถามวา่ “ขา้แตพ่ระโคดมผูเ้จรญิ อะไรหนอ เป็นเหต ุ

เป็นปัจจัย ฯลฯ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๓๘๐ } 



๓๘๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑๒. วจัฉโคตตสงัยตุ] 

๓๖-๔๐. รปูอัปปัจจปุลักขณาทสิตุตปัญจกะ 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “วจัฉะ เพราะความไมแ่ทงตลอดในรปู ฯลฯ 

เพราะความไมแ่ทงตลอดในวญิญาณ ฯลฯ 

รปูอปัปฏเิวธาทสิตุตปญัจกะที ่๒๑-๒๕ จบ 

 

๒๖-๓๐. รปูอสลัลกัขณาทสิตุตปญัจกะ 

วา่ดว้ยพระสตูร ๕ สตูร มรีปูอสลัลกัขณสตูรเป็นตน้ 

  [๖๓๒-๖๓๖] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “วจัฉะ เพราะความไมก่ าหนดในรปู ฯลฯ เพราะ 

ความไมก่ าหนดในวญิญาณ ฯลฯ 

รปูอสลัลกัขณาทสิตุตปญัจกะที ่๒๖-๓๐ จบ 

 

๓๑-๓๕. รปูอนปุลกัขณาทสิตุตปญัจกะ 

วา่ดว้ยพระสตูร ๕ สตูร มรีปูอนปุลกัขณสตูรเป็นตน้ 

  [๖๓๗-๖๔๑] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “วจัฉะ เพราะความไมเ่ขา้ไปก าหนดในรปู ฯลฯ 

เพราะความไมเ่ขา้ไปก าหนดในวญิญาณ ฯลฯ 

รปูอนปุลกัขณาทสิตุตปญัจกะที ่๓๑-๓๕ จบ 

 

๓๖-๔๐. รปูอปัปจัจปุลกัขณาทสิตุตปญัจกะ 

วา่ดว้ยพระสตูร ๕ สตูร มรีปูอปัปจัจปุลกัขณสตูรเป็นตน้ 

  [๖๔๒-๖๔๖] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “วจัฉะ เพราะความไมเ่ขา้ไปก าหนดเฉพาะในรปู ฯลฯ 

เพราะความไมเ่ขา้ไปก าหนดเฉพาะในวญิญาณ ฯลฯ 

รปูอปัปจัจปุลกัขณาทสิตุตปญัจกะที ่๓๖-๔๐ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๓๘๑ } 



๓๘๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑๒. วจัฉโคตตสงัยตุ] 

๕๑-๕๔. รปูอัปปัจจักขกมัมาทสิตุตจตกุกะ 

 

๔๑-๔๕. รปูอสมเปกขณาทสิตุตปญัจกะ 

วา่ดว้ยพระสตูร ๕ สตูร มรีปูอสมเปกขณสตูรเป็นตน้ 

  [๖๔๗-๖๕๑] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “วจัฉะ เพราะความไมเ่พง่ในรปู ฯลฯ เพราะ 

ความไมเ่พง่ในวญิญาณ ฯลฯ 

รปูอสมเปกขณาทสิตุตปญัจกะที ่๔๑-๔๕ จบ 

 

๔๖-๕๐. รปูอปัปจัจเุปกขณาทสิตุตปญัจกะ 

วา่ดว้ยพระสตูร ๕ สตูร มรีปูอปัปจัจเุปกขณสตูรเป็นตน้ 

  [๖๕๒-๖๕๖] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “วจัฉะ เพราะความไมเ่ขา้ไปเพง่เฉพาะในรปู ฯลฯ 

เพราะความไมเ่ขา้ไปเพง่เฉพาะในวญิญาณ ฯลฯ 

รปูอปัปจัจเุปกขณาทสิตุตปญัจกะที ่๔๖-๕๐ จบ 

 

๕๑-๕๔. รปูอปัปจัจกัขกมัมาทสิตุตจตกุกะ 

วา่ดว้ยพระสตูร ๔ สตูร มรีปูอปัปจัจกัขกมัมสตูรเป็นตน้ 

  [๖๕๗-๖๖๐] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  ครัง้นัน้ วจัฉโคตรปรพิาชกเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ไดส้นทนา 

ปราศรัยพอเป็นทีบ่ันเทงิใจ พอเป็นทีร่ะลกึถงึกันแลว้ น่ัง ณ ทีส่มควร ไดท้ลู 

ถามพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระโคดมผูเ้จรญิ อะไรหนอ เป็นเหตเุป็น 

ปัจจัยใหท้ฏิฐหิลายอยา่งเหลา่นีเ้กดิขึน้ในโลกวา่ ‘โลกเทีย่งหรอืโลกไมเ่ทีย่ง ฯลฯ 

หรอืหลังจากตายแลว้ตถาคตจะวา่เกดิอกีก็มใิช ่จะวา่ไมเ่กดิอกีก็มใิช”่ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๓๘๒ } 



๓๘๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑๒. วจัฉโคตตสงัยตุ] 

๕๕. วญิญาณอัปปัจจักขกัมมสตูร 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “วจัฉะ เพราะความไมเ่ห็นประจักษ์ในรปู 

เพราะความไมเ่ห็นประจักษ์ในเหตเุกดิแหง่รปู เพราะความไมเ่ห็นประจักษ์ในความ 

ดับแหง่รปู เพราะความไมเ่ห็นประจักษ์ในปฏปิทาทีใ่หถ้งึความดับแหง่รปู ฯลฯ 

  เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  “วจัฉะ เพราะความไมเ่ห็นประจักษ์ในเวทนา ฯลฯ เพราะความไมเ่ห็น 

ประจักษ์ในปฏปิทาทีใ่หถ้งึความดับแหง่เวทนา ฯลฯ 

  เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  “วจัฉะ เพราะความไมเ่ห็นประจักษ์ในสญัญา ฯลฯ เพราะความไมเ่ห็น 

ประจักษ์ในปฏปิทาทีใ่หถ้งึความดับแหง่สญัญา ฯลฯ 

  เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  “วจัฉะ เพราะความไมเ่ห็นประจักษ์ในสงัขาร ฯลฯ เพราะความไมเ่ห็น 

ประจักษ์ในปฏปิทาทีใ่หถ้งึความดับแหง่สงัขาร ฯลฯ 

รปูอปัปจัจกัขกมัมาทสิตุตจตกุกะที ่๕๑-๕๔ จบ 

 

๕๕. วญิญาณอปัปจัจกัขกมัมสตูร 

วา่ดว้ยความไมเ่ห็นประจกัษใ์นวญิญาณ 

  [๖๖๑] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคไดต้รัสวา่ “วจัฉะ เพราะความไมเ่ห็นประจักษ์ในวญิญาณ 

เพราะความไมเ่ห็นประจักษ์ในเหตเุกดิแหง่วญิญาณ เพราะความไมเ่ห็นประจักษ์ใน 

ความดับแหง่วญิญาณ เพราะความไมเ่ห็นประจักษ์ในปฏปิทาทีใ่หถ้งึความดับแหง่ 

วญิญาณ ทฏิฐหิลายอยา่งเหลา่นีจ้งึเกดิขึน้ในโลกวา่ ‘โลกเทีย่งหรอืโลกไมเ่ทีย่ง ฯลฯ 

หรอืหลังจากตายแลว้ตถาคตจะวา่เกดิอกีก็มใิช ่จะวา่ไมเ่กดิอกีก็มใิช’่ 

  วจัฉะ นีแ้ล เป็นเหตเุป็นปัจจัยใหท้ฏิฐหิลายอยา่งเหลา่นีเ้กดิขึน้ในโลกวา่ 

‘โลกเทีย่งหรอืโลกไมเ่ทีย่ง โลกมทีีส่ดุหรอืโลกไมม่ทีีส่ดุ ชวีะกับสรรีะเป็นอยา่ง 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๓๘๓ } 



๓๘๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑๒. วจัฉโคตตสงัยตุ] 

รวมพระสตูรทีม่ใีนสงัยตุ 

เดยีวกันหรอืชวีะกับสรรีะเป็นคนละอยา่งกัน หลังจากตายแลว้ตถาคตเกดิอกี หรอื 

หลังจากตายแลว้ตถาคตไมเ่กดิอกี หลังจากตายแลว้ตถาคตเกดิอกีและไมเ่กดิอกี 

หรอืหลังจากตายแลว้ตถาคตจะวา่เกดิอกีก็มใิช ่จะวา่ไมเ่กดิอกีก็มใิช”่ 

วญิญาณอปัปจัจกัขกมัมสตูรที ่๕๕ จบ 

(ดว้ยการรวบรวมเขา้เป็นหมวดเดยีวกันจงึมพีระสตูร ๕๕ สตูร) 

วจัฉโคตตสงัยตุ จบ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนสงัยตุนี ้คอื 

     ๑. รปูอัญญาณสตูร 

     ๒. เวทนาอัญญาณสตูร 

     ๓. สญัญาอัญญาณสตูร 

     ๔. สงัขารอัญญาณสตูร 

     ๕. วญิญาณอัญญาณสตูร 

     ๖-๑๐. รปูอทัสสนาทสิตุตปัญจกะ 

     ๑๑-๑๕. รปูอนภสิมยาทสิตุตปัญจกะ 

     ๑๖-๒๐. รปูอนนุโพธาทสิตุตปัญจกะ 

     ๒๑-๒๕. รปูอัปปฏเิวธาทสิตุตปัญจกะ 

     ๒๖-๓๐. รปูอสลัลักขณาทสิตุตปัญจกะ 

     ๓๑-๓๕. รปูอนุปลักขณาทสิตุตปัญจกะ 

     ๓๖-๔๐. รปูอัปปัจจปุลักขณาทสิตุตปัญจกะ 

     ๔๑-๔๕. รปูอสมเปกขณาทสิตุตปัญจกะ 

     ๔๖-๕๐. รปูอัปปัจจเุปกขณาทสิตุตปัญจกะ 

     ๕๑-๕๔. รปูอัปปัจจักขกมัมาทสิตุตจตกุกะ 

     ๕๕. วญิญาณอัปปัจจักขกัมมสตูร 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๓๘๔ } 



๓๘๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑๓. ฌานสงัยตุ] 

๑. สมาธมิลูกสมาปัตตสิตูร 

 

๑๓. ฌานสงัยตุ 

๑. สมาธมิลูกสมาปตัตสิูตร 

วา่ดว้ยการเขา้สมาธอินัเป็นมลู 

  [๖๖๒] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย บคุคลผูไ้ดฌ้าน ๔ จ าพวกนี้ 

  บคุคลผูไ้ดฌ้าน ๔ จ าพวก ไหนบา้ง คอื 

   ๑. บคุคลผูไ้ดฌ้านบางคนในโลกนี ้เป็นผูฉ้ลาดในการตัง้จติมั่นในสมาธ ิ

       แตไ่มฉ่ลาดในการเขา้สมาธ ิ

   ๒. บคุคลผูไ้ดฌ้านบางคนในโลกนี ้เป็นผูฉ้ลาดในการเขา้สมาธิ๑ แตไ่ม ่

       ฉลาดในการตัง้จติมั่นในสมาธ ิ

   ๓. บคุคลผูไ้ดฌ้านบางคนในโลกนี ้เป็นผูไ้มฉ่ลาดในการตัง้จติมั่นในสมาธ ิ

       และไมฉ่ลาดในการเขา้สมาธ ิ

   ๔. บคุคลผูไ้ดฌ้านบางคนในโลกนี ้เป็นผูฉ้ลาดในการตัง้จติมั่นในสมาธ ิ

       และฉลาดในการเขา้สมาธ ิ

  ในบคุคล ๔ จ าพวกนัน้ บคุคลผูไ้ดฌ้านทีฉ่ลาดในการตัง้จติมั่นในสมาธ ิ

และฉลาดในการเขา้สมาธ ิเป็นผูเ้ลศิ ประเสรฐิ เป็นประธาน สงูสดุ และยิง่ใหญท่ีส่ดุ 

  ภกิษุทัง้หลาย นมสดจากแมโ่ค นมสม้จากนมสด เนยขน้จากนมสม้ เนยใส 

จากเนยขน้ ยอดเนยใสจากเนยใส ยอดเนยใสชาวโลกถอืวา่เป็นเลศิในบรรดานมสด 

เป็นตน้นัน้ แมฉั้นใด บคุคลผูไ้ดฌ้านทีฉ่ลาดในการตัง้จติมั่นในสมาธ ิและฉลาด 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ฉลาดในการเขา้สมาธ ิหมายถงึฉลาดในการเลอืกอาหารและฤดูทีเ่หมาะแกก่ารเจรญิสมาธ ิ(องฺ.ฉกฺก.อ. 

   ๓/๒๔/๑๐๙) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๓๘๕ } 



๓๘๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑๓. ฌานสงัยตุ] 

๒. สมาธมิลูกฐติสิตูร 

ในการเขา้สมาธ ิก็ฉันนัน้เหมอืนกัน เป็นผูเ้ลศิ ประเสรฐิ เป็นประธาน สงูสดุ 

และยิง่ใหญท่ีส่ดุ” 

สมาธมิลูกสมาปตัตสิตูรที ่๑ จบ 

 

๒. สมาธมิลูกฐติสิตูร 

วา่ดว้ยการต ัง้อยูใ่นสมาธอินัเป็นมลู 

  [๖๖๓] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย บคุคลผูไ้ดฌ้าน ๔ จ าพวกนี้ 

  บคุคลผูไ้ดฌ้าน ๔ จ าพวก ไหนบา้ง คอื 

   ๑. บคุคลผูไ้ดฌ้านบางคนในโลกนี ้เป็นผูฉ้ลาดในการตัง้จติมั่นในสมาธ ิ

       แตไ่มฉ่ลาดในการตัง้อยูใ่นสมาธ ิ

   ๒. บคุคลผูไ้ดฌ้านบางคนในโลกนี ้เป็นผูฉ้ลาดในการตัง้อยูใ่นสมาธิ๑ 

       แตไ่มฉ่ลาดในการตัง้จติมั่นในสมาธ ิ

   ๓. บคุคลผูไ้ดฌ้านบางคนในโลกนี ้เป็นผูไ้มฉ่ลาดในการตัง้จติมั่นในสมาธ ิ

       และไมฉ่ลาดในการตัง้อยูใ่นสมาธ ิ

   ๔. บคุคลผูไ้ดฌ้านบางคนในโลกนี ้เป็นผูฉ้ลาดในการตัง้จติมั่นในสมาธ ิ

       และฉลาดในการตัง้อยูใ่นสมาธ ิ

  ในบคุคล ๔ จ าพวกนัน้ บคุคลผูไ้ดฌ้านทีฉ่ลาดในการตัง้จติมั่นในสมาธ ิและ 

ฉลาดในการตัง้อยูใ่นสมาธ ิเป็นผูเ้ลศิ ประเสรฐิ เป็นประธาน สงูสดุ และยิง่ใหญท่ีส่ดุ 

  ภกิษุทัง้หลาย นมสดจากแมโ่ค นมสม้จากนมสด เนยขน้จากนมสม้ เนยใส 

จากเนยขน้ ยอดเนยใสจากเนยใส ยอดเนยใสชาวโลกถอืวา่เป็นเลศิในบรรดานมสด 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ฉลาดในการต ัง้อยูใ่นสมาธ ิหมายถงึสามารถตัง้จติใหเ้ป็นสมาธไิด ้(องฺ.ฉกฺก.อ. ๓/๒๔/๑๐๙) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๓๘๖ } 



๓๘๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑๓. ฌานสงัยตุ] 

๓. สมาธมิลูกวฏุฐานสตูร 

เป็นตน้นัน้ แมฉั้นใด บคุคลผูไ้ดฌ้านทีฉ่ลาดในการตัง้จติมั่นในสมาธ ิและฉลาด 

ในการตัง้อยูใ่นสมาธ ิก็ฉันนัน้เหมอืนกัน เป็นผูเ้ลศิ ประเสรฐิ เป็นประธาน 

สงูสดุ และยิง่ใหญท่ีส่ดุ” 

สมาธมิลูกฐติสิตูรที ่๒ จบ 

 

๓. สมาธมิลูกวฏุฐานสตูร 

วา่ดว้ยการออกจากสมาธอินัเป็นมลู 

  [๖๖๔] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย บคุคลผูไ้ดฌ้าน ๔ จ าพวกนี้ 

  บคุคลผูไ้ดฌ้าน ๔ จ าพวก ไหนบา้ง คอื 

   ๑. บคุคลผูไ้ดฌ้านบางคนในโลกนี ้เป็นผูฉ้ลาดในการตัง้จติมั่นในสมาธ ิ

       แตไ่มฉ่ลาดในการออกจากสมาธ ิ

   ๒. บคุคลผูไ้ดฌ้านบางคนในโลกนี ้เป็นผูฉ้ลาดในการออกจากสมาธิ๑ 

       แตไ่มฉ่ลาดในการตัง้จติมั่นในสมาธ ิ

   ๓. บคุคลผูไ้ดฌ้านบางคนในโลกนี ้เป็นผูไ้มฉ่ลาดในการตัง้จติมั่นในสมาธ ิ

       และไมฉ่ลาดในการออกจากสมาธ ิ

   ๔. บคุคลผูไ้ดฌ้านบางคนในโลกนี ้เป็นผูฉ้ลาดในการตัง้จติมั่นในสมาธ ิ

       และฉลาดในการออกจากสมาธ ิ

  ในบคุคล ๔ จ าพวกนัน้ บคุคลผูไ้ดฌ้านทีฉ่ลาดในการตัง้จติมั่นในสมาธ ิ

และฉลาดในการออกจากสมาธ ิเป็นผูเ้ลศิ ประเสรฐิ เป็นประธาน สงูสดุ และ 

ยิง่ใหญท่ีส่ดุ 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ฉลาดในการออกจากสมาธ ิในทีน่ีห้มายถงึก าหนดเวลาทีจ่ะออกจากสมาธไิด ้(องฺ.ฉกฺก.อ. ๓/๒๔/๑๐๙) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๓๘๗ } 



๓๘๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑๓. ฌานสงัยตุ] 

๔. สมาธมิลูกกัลลติสตูร 

  ภกิษุทัง้หลาย นมสดจากแมโ่ค นมสม้จากนมสด เนยขน้จากนมสม้ เนยใส 

จากเนยขน้ ยอดเนยใสจากเนยใส ฯลฯ และยิง่ใหญท่ีส่ดุ” 

สมาธมิลูกวฏุฐานสตูรที ่๓ จบ 

 

๔. สมาธมิลูกกลัลติสตูร 

วา่ดว้ยความพรอ้มในสมาธอินัเป็นมลู 

  [๖๖๕] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย บคุคลผูไ้ดฌ้าน ๔ จ าพวกนี้ 

  บคุคลผูไ้ดฌ้าน ๔ จ าพวก ไหนบา้ง คอื 

   ๑. บคุคลผูไ้ดฌ้านบางคนในโลกนี ้เป็นผูฉ้ลาดในการตัง้จติมั่นในสมาธ ิ

       แตไ่มฉ่ลาดในความพรอ้มในสมาธ ิ

   ๒. บคุคลผูไ้ดฌ้านบางคนในโลกนี ้เป็นผูฉ้ลาดในความพรอ้มในสมาธิ๑ 

       แตไ่มฉ่ลาดในการตัง้จติมั่นในสมาธ ิ

   ๓. บคุคลผูไ้ดฌ้านบางคนในโลกนี ้เป็นผูไ้มฉ่ลาดในการตัง้จติมั่นในสมาธ ิ

       และไมฉ่ลาดในความพรอ้มในสมาธ ิ

   ๔. บคุคลผูไ้ดฌ้านบางคนในโลกนี ้เป็นผูฉ้ลาดในการตัง้จติมั่นในสมาธ ิ

       และฉลาดในความพรอ้มในสมาธ ิ

  ในบคุคล ๔ จ าพวกนัน้ บคุคลผูไ้ดฌ้านทีฉ่ลาดในการตัง้จติมั่นในสมาธ ิ

และฉลาดในความพรอ้มในสมาธ ิเป็นผูเ้ลศิ ประเสรฐิ เป็นประธาน สงูสดุ และ 

ยิง่ใหญท่ีส่ดุ 

  ภกิษุทัง้หลาย นมสดจากแมโ่ค นมสม้จากนมสด เนยขน้จากนมสม้ เนยใส 

จากเนยขน้ ยอดเนยใสจากเนยใส ฯลฯ และยิง่ใหญท่ีส่ดุ” 

สมาธมิลูกกลัลติสตูรที ่๔ จบ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ฉลาดในความพรอ้มในสมาธ ิหมายถงึสามารถท าจติใหม้คีวามร่าเรงิได ้(องฺ.ฉกฺก.อ. ๓/๒๔/๑๐๙) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๓๘๘ } 



๓๘๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑๓. ฌานสงัยตุ] 

๕. สมาธมิลูกอารัมมณสตูร 

 

๕. สมาธมิลูกอารมัมณสตูร 

วา่ดว้ยอารมณ์ในสมาธอินัเป็นมลู 

  [๖๖๖] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย บคุคลผูไ้ดฌ้าน ๔ จ าพวกนี้ 

  บคุคลผูไ้ดฌ้าน ๔ จ าพวก ไหนบา้ง คอื 

   ๑. บคุคลผูไ้ดฌ้านบางคนในโลกนี ้เป็นผูฉ้ลาดในการตัง้จติมั่นในสมาธ ิ

       แตไ่มฉ่ลาดในอารมณ์ในสมาธ ิ

   ๒. บคุคลผูไ้ดฌ้านบางคนในโลกนี ้เป็นผูฉ้ลาดในอารมณ์ในสมาธ  ิ

       แตไ่มฉ่ลาดในการตัง้จติมั่นในสมาธ ิ

   ๓. บคุคลผูไ้ดฌ้านบางคนในโลกนี ้เป็นผูไ้มฉ่ลาดในการตัง้จติมั่นในสมาธ ิ

       และไมฉ่ลาดในอารมณ์ในสมาธ ิ

   ๔. บคุคลผูไ้ดฌ้านบางคนในโลกนี ้เป็นผูฉ้ลาดในการตัง้จติมั่นในสมาธ ิ

       และฉลาดในอารมณ์ในสมาธ ิ

  ในบคุคล ๔ จ าพวกนัน้ บคุคลผูไ้ดฌ้านทีฉ่ลาดในการตัง้จติมั่นในสมาธ ิและ 

ฉลาดในอารมณ์ในสมาธ ิเป็นผูเ้ลศิ ประเสรฐิ เป็นประธาน สงูสดุ และยิง่ใหญท่ีส่ดุ 

  ภกิษุทัง้หลาย นมสดจากแมโ่ค ฯลฯ และยิง่ใหญท่ีส่ดุ” 

สมาธมิลูกอารมัมณสตูรที ่๕ จบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๓๘๙ } 



๓๙๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑๓. ฌานสงัยตุ] 

๖. สมาธมิลูกโคจรสตูร 

 

๖. สมาธมิลูกโคจรสตูร 

วา่ดว้ยโคจรในสมาธอินัเป็นมลู 

  [๖๖๗] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย บคุคลผูไ้ดฌ้าน ๔ จ าพวกนี้ 

  บคุคลผูไ้ดฌ้าน ๔ จ าพวก ไหนบา้ง คอื 

   ๑. บคุคลผูไ้ดฌ้านบางคนในโลกนี ้เป็นผูฉ้ลาดในการตัง้จติมั่นในสมาธ ิ

       แตไ่มฉ่ลาดในโคจรในสมาธ ิ

   ๒. บคุคลผูไ้ดฌ้านบางคนในโลกนี ้เป็นผูฉ้ลาดในโคจรในสมาธิ๑ แตไ่ม ่

       ฉลาดในการตัง้จติมั่นในสมาธ ิ

   ๓. บคุคลผูไ้ดฌ้านบางคนในโลกนี ้เป็นผูไ้มฉ่ลาดในการตัง้จติมั่นในสมาธ ิ

       และไมฉ่ลาดในโคจรในสมาธ ิ

   ๔. บคุคลผูไ้ดฌ้านบางคนในโลกนี ้เป็นผูฉ้ลาดในการตัง้จติมั่นในสมาธ ิ

       และฉลาดในโคจรในสมาธ ิ

  ในบคุคล ๔ จ าพวกนัน้ บคุคลผูไ้ดฌ้านทีฉ่ลาดในการตัง้จติมั่นในสมาธ ิและ 

ฉลาดในโคจรในสมาธ ิเป็นผูเ้ลศิ ประเสรฐิ เป็นประธาน สงูสดุ และยิง่ใหญท่ีส่ดุ 

  ภกิษุทัง้หลาย นมสดจากแมโ่ค ฯลฯ และยิง่ใหญท่ีส่ดุ” 

สมาธมิลูกโคจรสตูรที ่๖ จบ 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ฉลาดในโคจรในสมาธ ิหมายถงึฉลาดในการเวน้ธรรมทีไ่มเ่ป็นอปุการะแกส่มาธแิลว้เลอืกเจรญิแต่ธรรมที ่

   เป็นสัปปายะและเป็นอปุการะโดยรูว้า่ “นีค้อืกามารมณ์ทีเ่ป็นนมิติ (เครือ่งหมาย) ส าหรับท าใหจ้ติก าหนด 

   นีค้อือารมณ์ทีเ่ป็นไตรลักษณ์” (องฺ.ฉกฺก.อ. ๓/๒๔/๒๐๙) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๓๙๐ } 



๓๙๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑๓. ฌานสงัยตุ] 

๗. สมาธมิลูกอภนิหีารสตูร 

 

๗. สมาธมิลูกอภนิหีารสตูร 

วา่ดว้ยอภนิหิารในสมาธอินัเป็นมลู 

  [๖๖๘] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย บคุคลผูไ้ดฌ้าน ๔ จ าพวกนี้ 

  บคุคลผูไ้ดฌ้าน ๔ จ าพวก ไหนบา้ง คอื 

   ๑. บคุคลผูไ้ดฌ้านบางคนในโลกนี ้เป็นผูฉ้ลาดในการตัง้จติมั่นในสมาธ ิ

       แตไ่มฉ่ลาดในอภนิหิารในสมาธ ิ

   ๒. บคุคลผูไ้ดฌ้านบางคนในโลกนี ้เป็นผูฉ้ลาดในอภนิหิารในสมาธิ๑ 

        แตไ่มฉ่ลาดในการตัง้จติมั่นในสมาธ ิ

   ๓. บคุคลผูไ้ดฌ้านบางคนในโลกนี ้เป็นผูไ้มฉ่ลาดในการตัง้จติมั่นในสมาธ ิ

       และไมฉ่ลาดในอภนิหิารในสมาธ ิ

   ๔. บคุคลผูไ้ดฌ้านบางคนในโลกนี ้เป็นผูฉ้ลาดในการตัง้จติมั่นในสมาธ ิ

       และฉลาดในอภนิหิารในสมาธ ิ

  ในบคุคล ๔ จ าพวกนัน้ บคุคลผูไ้ดฌ้านทีฉ่ลาดในการตัง้จติมั่นในสมาธ ิและ 

ฉลาดในอภนิหิารในสมาธ ิเป็นผูเ้ลศิ ประเสรฐิ เป็นประธาน สงูสดุ และยิง่ใหญท่ีส่ดุ 

  ภกิษุทัง้หลาย นมสดจากแมโ่ค ฯลฯ และยิง่ใหญท่ีส่ดุ” 

สมาธมิลูกอภนิหีารสตูรที ่๗ จบ 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ฉลาดในอภนิหิารในสมาธ ิหมายถงึฉลาดในการเจรญิสมาธขิัน้ปฐมฌาน ทตุยิฌาน ตตยิฌาน และ 

   จตตุถฌาน ตามล าดับจนเกดิความช านาญแลว้เขา้สมาธขิัน้สงูขึน้ไป (องฺ.ฉกฺก.อ. ๓/๒๔/๑๑๐) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๓๙๑ } 



๓๙๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑๓. ฌานสงัยตุ] 

๙. สมาธมิลูกสาตัจจการสีตูร 

 

๘. สมาธมิลูกสกักจัจการสีตูร 

วา่ดว้ยผูท้ าโดยเคารพในสมาธอินัเป็นมลู 

  [๖๖๙] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย บคุคลผูไ้ดฌ้าน ๔ จ าพวกนี้ 

  บคุคลผูไ้ดฌ้าน ๔ จ าพวก ไหนบา้ง คอื 

   ๑. บคุคลผูไ้ดฌ้านบางคนในโลกนี ้เป็นผูฉ้ลาดในการตัง้จติมั่นในสมาธ ิ

       แตไ่มท่ าโดยเคารพในสมาธ ิ

   ๒. บคุคลผูไ้ดฌ้านบางคนในโลกนี ้เป็นผูท้ าโดยเคารพในสมาธ ิแตไ่ม่ 

       ฉลาดในการตัง้จติมั่นในสมาธ ิ

   ๓. บคุคลผูไ้ดฌ้านบางคนในโลกนี ้เป็นผูไ้มฉ่ลาดในการตัง้จติมั่นในสมาธ ิ

       และไมท่ าโดยเคารพในสมาธ ิ

   ๔. บคุคลผูไ้ดฌ้านบางคนในโลกนี ้เป็นผูฉ้ลาดในการตัง้จติมั่นในสมาธ ิ

       และท าโดยเคารพในสมาธ ิ

  ในบคุคล ๔ จ าพวกนัน้ บคุคลผูไ้ดฌ้านทีฉ่ลาดในการตัง้จติมั่นในสมาธ ิและ 

ท าโดยเคารพในสมาธ ิเป็นผูเ้ลศิ ประเสรฐิ เป็นประธาน สงูสดุ และยิง่ใหญท่ีส่ดุ 

  ภกิษุทัง้หลาย นมสดจากแมโ่ค ฯลฯ และยิง่ใหญท่ีส่ดุ” 

สมาธมิลูกสกักจัจการสีตูรที ่๘ จบ 

 

๙. สมาธมิลูกสาตจัจการสีตูร 

วา่ดว้ยผูท้ าความเพยีรตอ่เนือ่งในสมาธอินัเป็นมลู 

  [๖๗๐] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย บคุคลผูไ้ดฌ้าน ๔ จ าพวกนี้ 

  บคุคลผูไ้ดฌ้าน ๔ จ าพวก ไหนบา้ง คอื 

   ๑. บคุคลผูไ้ดฌ้านบางคนในโลกนี ้เป็นผูฉ้ลาดในการตัง้จติมั่นในสมาธ ิ

       แตไ่มท่ าความเพยีรตอ่เนือ่งในสมาธ ิ

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๓๙๒ } 



๓๙๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑๓. ฌานสงัยตุ] 

๑๐. สมาธมิลูกสปัปายการสีตูร 

   ๒. บคุคลผูไ้ดฌ้านบางคนในโลกนี ้เป็นผูท้ าความเพยีรตอ่เนือ่งในสมาธ ิ

       แตไ่มฉ่ลาดในการตัง้จติมั่นในสมาธ ิ

   ๓. บคุคลผูไ้ดฌ้านบางคนในโลกนี ้เป็นผูไ้มฉ่ลาดในการตัง้จติมั่นในสมาธ ิ

       และไมท่ าความเพยีรตอ่เนือ่งในสมาธ ิ

   ๔. บคุคลผูไ้ดฌ้านบางคนในโลกนี ้เป็นผูฉ้ลาดในการตัง้จติมั่นในสมาธ ิ

        และท าความเพยีรตอ่เนือ่งในสมาธ ิ

  ในบคุคล ๔ จ าพวกนัน้ บคุคลผูไ้ดฌ้านทีฉ่ลาดในการตัง้จติมั่นในสมาธ ิ

และท าความเพยีรตอ่เนือ่งในสมาธ ิเป็นผูเ้ลศิ ประเสรฐิ เป็นประธาน สงูสดุ 

และยิง่ใหญท่ีส่ดุ 

  ภกิษุทัง้หลาย นมสดจากแมโ่ค ฯลฯ และยิง่ใหญท่ีส่ดุ” 

สมาธมิลูกสาตจัจการสีตูรที ่๙ จบ 

 

๑๐. สมาธมิลูกสปัปายการสีตูร 

วา่ดว้ยผูท้ าสปัปายะในสมาธอินัเป็นมลู 

  [๖๗๑] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย บคุคลผูไ้ดฌ้าน ๔ จ าพวกนี้ 

  บคุคลผูไ้ดฌ้าน ๔ จ าพวก ไหนบา้ง คอื 

   ๑. บคุคลผูไ้ดฌ้านบางคนในโลกนี ้เป็นผูฉ้ลาดในการตัง้จติมั่นในสมาธ ิ

       แตไ่มท่ าสปัปายะในสมาธ ิ

   ๒. บคุคลผูไ้ดฌ้านบางคนในโลกนี ้เป็นผูท้ าสปัปายะในสมาธ ิแตไ่ม ่

       ฉลาดในการตัง้จติมั่นในสมาธ ิ

   ๓. บคุคลผูไ้ดฌ้านบางคนในโลกนี ้เป็นผูไ้มฉ่ลาดในการตัง้จติมั่นในสมาธ ิ

       และไมท่ าสปัปายะในสมาธ ิ

   ๔. บคุคลผูไ้ดฌ้านบางคนในโลกนี้ เป็นผูฉ้ลาดในการตัง้จติมั่นในสมาธ ิ

       และท าสปัปายะในสมาธ ิ

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๓๙๓ } 



๓๙๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑๓. ฌานสงัยตุ] 

๑๑. สมาปัตตมิลูกฐติสิตูร 

  ในบคุคล ๔ จ าพวกนัน้ บคุคลผูไ้ดฌ้านทีฉ่ลาดในการตัง้จติมั่นในสมาธ ิและ 

ท าสปัปายะในสมาธ ิเป็นผูเ้ลศิ ประเสรฐิ เป็นประธาน สงูสดุ และยิง่ใหญท่ีส่ดุ 

  ภกิษุทัง้หลาย นมสดจากแมโ่ค ฯลฯ และยิง่ใหญท่ีส่ดุ” 

สมาธมิลูกสปัปายการสีตูรที ่๑๐ จบ 

(สมาธมิลูกะ จบ) 

 

๑๑. สมาปตัตมิลูกฐติสิตูร 

วา่ดว้ยการเขา้และการต ัง้อยูใ่นสมาธอินัเป็นมลู 

  [๖๗๒] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย บคุคลผูไ้ดฌ้าน ๔ จ าพวกนี้ 

  บคุคลผูไ้ดฌ้าน ๔ จ าพวก ไหนบา้ง คอื 

   ๑. บคุคลผูไ้ดฌ้านบางคนในโลกนี ้เป็นผูฉ้ลาดในการเขา้สมาธ ิแตไ่ม่ 

       ฉลาดในการตัง้อยูใ่นสมาธ ิ

   ๒. บคุคลผูไ้ดฌ้านบางคนในโลกนี ้เป็นผูฉ้ลาดในการตัง้อยูใ่นสมาธ ิ

       แตไ่มฉ่ลาดในการเขา้สมาธ ิ

   ๓. บคุคลผูไ้ดฌ้านบางคนในโลกนี ้เป็นผูไ้มฉ่ลาดในการเขา้สมาธ ิ

       และไมฉ่ลาดในการตัง้อยูใ่นสมาธ ิ

   ๔. บคุคลผูไ้ดฌ้านบางคนในโลกนี ้เป็นผูฉ้ลาดในการเขา้สมาธ ิและ 

       ฉลาดในการตัง้อยูใ่นสมาธ ิ

  ในบคุคล ๔ จ าพวกนัน้ บคุคลผูไ้ดฌ้านทีฉ่ลาดในการเขา้สมาธ ิและฉลาด 

ในการตัง้อยูใ่นสมาธ ิเป็นผูเ้ลศิ ประเสรฐิ เป็นประธาน สงูสดุ และยิง่ใหญท่ีส่ดุ 

  ภกิษุทัง้หลาย นมสดจากแมโ่ค ฯลฯ และยิง่ใหญท่ีส่ดุ” 

สมาปตัตมิลูกฐติสิตูรที ่๑๑ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๓๙๔ } 



๓๙๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑๓. ฌานสงัยตุ] 

๑๓. สมาปัตตมิลูกกัลลติสตูร 

 

๑๒. สมาปตัตมิลูกวฏุฐานสูตร 

วา่ดว้ยการเขา้และการออกจากสมาธอินัเป็นมลู 

  [๖๗๓] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย บคุคลผูไ้ดฌ้าน ๔ จ าพวกนี้ 

  บคุคลผูไ้ดฌ้าน ๔ จ าพวก ไหนบา้ง คอื 

   ๑. บคุคลผูไ้ดฌ้านบางคนในโลกนี ้เป็นผูฉ้ลาดในการเขา้สมาธ ิแตไ่ม่ 

       ฉลาดในการออกจากสมาธ ิ

   ๒. บคุคลผูไ้ดฌ้านบางคนในโลกนี ้เป็นผูฉ้ลาดในการออกจากสมาธ ิ

       แตไ่มฉ่ลาดในการเขา้สมาธ ิ

   ๓. บคุคลผูไ้ดฌ้านบางคนในโลกนี ้เป็นผูไ้มฉ่ลาดในการเขา้สมาธ ิ

       และไมฉ่ลาดในการออกจากสมาธ ิ

   ๔. บคุคลผูไ้ดฌ้านบางคนในโลกนี ้เป็นผูฉ้ลาดในการเขา้สมาธ ิและ 

       ฉลาดในการออกจากสมาธ ิ

  ในบคุคล ๔ จ าพวกนัน้ บคุคลผูไ้ดฌ้าน ฯลฯ และยิง่ใหญท่ีส่ดุ” 

สมาปตัตมิลูกวฏุฐานสตูรที ่๑๒ จบ 

 

๑๓. สมาปตัตมิลูกกลัลติสตูร 

วา่ดว้ยการเขา้และความพรอ้มในสมาธอินัเป็นมลู 

  [๖๗๔] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย บคุคลผูไ้ดฌ้าน ๔ จ าพวกนี้ 

  บคุคลผูไ้ดฌ้าน ๔ จ าพวก ไหนบา้ง คอื 

   ๑. บคุคลผูไ้ดฌ้านบางคนในโลกนี ้เป็นผูฉ้ลาดในการเขา้สมาธ ิแตไ่ม่ 

       ฉลาดในความพรอ้มในสมาธ ิ

   ๒. บคุคลผูไ้ดฌ้านบางคนในโลกนี ้เป็นผูฉ้ลาดในความพรอ้มในสมาธ ิ

       แตไ่มฉ่ลาดในการเขา้สมาธ ิ

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๓๙๕ } 



๓๙๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑๓. ฌานสงัยตุ] 

๑๔. สมาปัตตมิลูกอารัมมณสตูร 

   ๓. บคุคลผูไ้ดฌ้านบางคนในโลกนี ้เป็นผูไ้มฉ่ลาดในการเขา้สมาธ ิ

       และไมฉ่ลาดในความพรอ้มในสมาธ ิ

   ๔. บคุคลผูไ้ดฌ้านบางคนในโลกนี ้เป็นผูฉ้ลาดในการเขา้สมาธ ิและ 

       ฉลาดในความพรอ้มในสมาธ ิ

  ในบคุคล ๔ จ าพวกนัน้ ฯลฯ และยิง่ใหญท่ีส่ดุ” 

สมาปตัตมิลูกกลัลติสตูรที ่๑๓ จบ 

 

๑๔. สมาปตัตมิลูกอารมัมณสตูร 

วา่ดว้ยการเขา้และอารมณ์ในสมาธอินัเป็นมลู 

  [๖๗๕] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย บคุคลผูไ้ดฌ้าน ๔ จ าพวกนี้ 

  บคุคลผูไ้ดฌ้าน ๔ จ าพวก ไหนบา้ง คอื 

   ๑. บคุคลผูไ้ดฌ้านบางคนในโลกนี ้เป็นผูฉ้ลาดในการเขา้สมาธ ิแตไ่ม่ 

       ฉลาดในอารมณ์ในสมาธ ิ

   ๒. บคุคลผูไ้ดฌ้านบางคนในโลกนี ้เป็นผูฉ้ลาดในอารมณ์ในสมาธ ิแต่ 

       ไมฉ่ลาดในการเขา้สมาธ ิ

   ๓. บคุคลผูไ้ดฌ้านบางคนในโลกนี ้เป็นผูไ้มฉ่ลาดในการเขา้สมาธ ิ

       และไมฉ่ลาดในอารมณ์ในสมาธ ิ

   ๔. บคุคลผูไ้ดฌ้านบางคนในโลกนี ้เป็นผูฉ้ลาดในการเขา้สมาธ ิและ 

       ฉลาดในอารมณ์ในสมาธ ิ

  ในบคุคล ๔ จ าพวกนัน้ ฯลฯ และยิง่ใหญท่ีส่ดุ” 

สมาปตัตมิลูกอารมัมณสตูรที ่๑๔ จบ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๓๙๖ } 



๓๙๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑๓. ฌานสงัยตุ] 

๑๖. สมาปัตตมิลูกอภนิหีารสตูร 

 

๑๕. สมาปตัตมิลูกโคจรสตูร 

วา่ดว้ยการเขา้และโคจรในสมาธอินัเป็นมลู 

  [๖๗๖] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย บคุคลผูไ้ดฌ้าน ๔ จ าพวกนี้ 

  บคุคลผูไ้ดฌ้าน ๔ จ าพวก ไหนบา้ง คอื 

   ๑. บคุคลผูไ้ดฌ้านบางคนในโลกนี ้เป็นผูฉ้ลาดในการเขา้สมาธ ิแตไ่ม ่

       ฉลาดในโคจรในสมาธ ิ

   ๒. บคุคลผูไ้ดฌ้านบางคนในโลกนี ้เป็นผูฉ้ลาดในโคจรในสมาธ ิแตไ่ม่ 

       ฉลาดในการเขา้สมาธ ิ

   ๓. บคุคลผูไ้ดฌ้านบางคนในโลกนี ้เป็นผูไ้มฉ่ลาดในการเขา้สมาธ ิ

       และไมฉ่ลาดในโคจรในสมาธ ิ

   ๔. บคุคลผูไ้ดฌ้านบางคนในโลกนี ้เป็นผูฉ้ลาดในการเขา้สมาธ ิและ 

       ฉลาดในโคจรในสมาธ ิ

  ในบคุคล ๔ จ าพวกนัน้ ฯลฯ และยิง่ใหญท่ีส่ดุ” 

สมาปตัตมิลูกโคจรสตูรที ่๑๕ จบ 

 

๑๖. สมาปตัตมิลูกอภนิหีารสตูร 

วา่ดว้ยการเขา้และอภนิหิารในสมาธอินัเป็นมลู 

  [๖๗๗] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย บคุคลผูไ้ดฌ้าน ๔ จ าพวกนี้ 

  บคุคลผูไ้ดฌ้าน ๔ จ าพวก ไหนบา้ง คอื 

   ๑. บคุคลผูไ้ดฌ้านบางคนในโลกนี ้เป็นผูฉ้ลาดในการเขา้สมาธ ิแตไ่ม่ 

       ฉลาดในอภนิหิารในสมาธ ิ

   ๒. บคุคลผูไ้ดฌ้านบางคนในโลกนี ้เป็นผูฉ้ลาดในอภนิหิารในสมาธ ิ

       แตไ่มฉ่ลาดในการเขา้สมาธ ิ

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๓๙๗ } 



๓๙๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑๓. ฌานสงัยตุ] 

๑๗. สมาปัตตมิลูกสกักัจจสตูร 

   ๓. บคุคลผูไ้ดฌ้านบางคนในโลกนี ้เป็นผูไ้มฉ่ลาดในการเขา้สมาธ ิ

       และไมฉ่ลาดในอภนิหิารในสมาธ ิ

   ๔. บคุคลผูไ้ดฌ้านบางคนในโลกนี ้เป็นผูฉ้ลาดในการเขา้สมาธ ิและ 

       ฉลาดในอภนิหิารในสมาธ ิ

  ในบคุคล ๔ จ าพวกนัน้ ฯลฯ และยิง่ใหญท่ีส่ดุ” 

สมาปตัตมิลูกอภนิหีารสตูรที ่๑๖ จบ 

 

๑๗. สมาปตัตมิลูกสกักจัจสูตร 

วา่ดว้ยการเขา้และความเคารพในสมาธอินัเป็นมลู 

  [๖๗๘] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย บคุคลผูไ้ดฌ้าน ๔ จ าพวกนี้ 

  บคุคลผูไ้ดฌ้าน ๔ จ าพวก ไหนบา้ง คอื 

   ๑. บคุคลผูไ้ดฌ้านบางคนในโลกนี ้เป็นผูฉ้ลาดในการเขา้สมาธ ิแตไ่ม่ 

       ท าโดยเคารพในสมาธ ิ

   ๒. บคุคลผูไ้ดฌ้านบางคนในโลกนี ้เป็นผูท้ าโดยเคารพในสมาธ ิแตไ่ม่ 

       ฉลาดในการเขา้สมาธ ิ

   ๓. บคุคลผูไ้ดฌ้านบางคนในโลกนี ้เป็นผูไ้มฉ่ลาดในการเขา้สมาธ ิ

       และไมท่ าโดยเคารพในสมาธ ิ

   ๔. บคุคลผูไ้ดฌ้านบางคนในโลกนี ้เป็นผูฉ้ลาดในการเขา้สมาธ ิและ 

       ท าโดยเคารพในสมาธ ิ

  ในบคุคล ๔ จ าพวกนัน้ ฯลฯ และยิง่ใหญท่ีส่ดุ” 

สมาปตัตมิลูกสกักจัจสตูรที ่๑๗ จบ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๓๙๘ } 



๓๙๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑๓. ฌานสงัยตุ] 

๑๙. สมาปัตตมิลูกสปัปายการสีตูร 

 

๑๘. สมาปตัตมิลูกสาตจัจสูตร 

วา่ดว้ยการเขา้และความเพยีรตอ่เนือ่งในสมาธอินัเป็นมลู 

  [๖๗๙] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย บคุคลผูไ้ดฌ้าน ๔ จ าพวกนี้ 

   บคุคลผูไ้ดฌ้าน ๔ จ าพวก ไหนบา้ง คอื 

   ๑. บคุคลผูไ้ดฌ้านบางคนในโลกนี ้เป็นผูฉ้ลาดในการเขา้สมาธ ิแตไ่ม ่

       ท าความเพยีรตอ่เนือ่งในสมาธ ิ

   ๒. บคุคลผูไ้ดฌ้านบางคนในโลกนี ้เป็นผูท้ าความเพยีรตอ่เนือ่งในสมาธ ิ

       แตไ่มฉ่ลาดในการเขา้สมาธ ิ

   ๓. บคุคลผูไ้ดฌ้านบางคนในโลกนี ้เป็นผูไ้มฉ่ลาดในการเขา้สมาธ ิ

       และไมท่ าความเพยีรตอ่เนือ่งในสมาธ ิ

   ๔. บคุคลผูไ้ดฌ้านบางคนในโลกนี ้เป็นผูฉ้ลาดในการเขา้สมาธ ิและ 

       ท าความเพยีรตอ่เนือ่งในสมาธ ิ

  ในบคุคล ๔ จ าพวกนัน้ ฯลฯ และยิง่ใหญท่ีส่ดุ 

สมาปตัตมิลูกสาตจัจสตูรที ่๑๘ จบ 

 

๑๙. สมาปตัตมิลูกสปัปายการสีตูร 

วา่ดว้ยการเขา้และผูท้ าสปัปายะในสมาธอินัเป็นมลู 

  [๖๘๐] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย บคุคลผูไ้ดฌ้าน ๔ จ าพวกนี้ 

  บคุคลผูไ้ดฌ้าน ๔ จ าพวก ไหนบา้ง คอื 

   ๑. บคุคลผูไ้ดฌ้านบางคนในโลกนี ้เป็นผูฉ้ลาดในการเขา้สมาธ ิแตไ่มท่ า 

       สปัปายะในสมาธ ิ

   ๒. บคุคลผูไ้ดฌ้านบางคนในโลกนี ้เป็นผูท้ าสปัปายะในสมาธ ิแตไ่ม ่

       ฉลาดในการเขา้สมาธ ิ

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๓๙๙ } 



๔๐๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑๓. ฌานสงัยตุ] 

๒๐-๒๗. ฐติมิลูกวฏุฐานสตุตาทอิัฏฐกะ 

   ๓. บคุคลผูไ้ดฌ้านบางคนในโลกนี ้เป็นผูไ้มฉ่ลาดในการเขา้สมาธ ิ

       และไมท่ าสปัปายะในสมาธ ิ

   ๔. บคุคลผูไ้ดฌ้านบางคนในโลกนี ้เป็นผูฉ้ลาดในการเขา้สมาธ ิและท า 

       สปัปายะในสมาธ ิ

  ภกิษุทัง้หลาย ในบคุคล ๔ จ าพวกนัน้ บคุคลผูไ้ดฌ้านทีฉ่ลาดในการเขา้ 

สมาธ ิและท าสปัปายะในสมาธ ิเป็นผูเ้ลศิ ประเสรฐิ เป็นประธาน สงูสดุ และ 

ยิง่ใหญท่ีส่ดุ 

  ภกิษุทัง้หลาย นมสดจากแมโ่ค นมสม้จากนมสด เนยขน้จากนมสม้ เนยใส 

จากเนยขน้ ยอดเนยใสจากเนยใส ยอดเนยใสชาวโลกถอืวา่เป็นเลศิในบรรดานมสด 

เป็นตน้นัน้ แมฉั้นใด บคุคลผูไ้ดฌ้านทีฉ่ลาดในการเขา้สมาธ ิและท าสปัปายะใน 

สมาธ ิก็ฉันนัน้เหมอืนกัน เป็นผูเ้ลศิ ประเสรฐิ เป็นประธาน สงูสดุ และ 

ยิง่ใหญท่ีส่ดุ” 

สมาปตัตมิลูกสปัปายการสีตูรที ่๑๙ จบ 

(สมาปตัตมิลูกะ จบ) 

 

๒๐-๒๗. ฐติมิลูกวฏุฐานสตุตาทอิฏัฐกะ 

วา่ดว้ยพระสตูร ๘ สตูร มฐีติมิลูกวฏุฐานสตูรเป็นตน้ 

  [๖๘๑-๖๘๘] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย บคุคลผูไ้ดฌ้าน ๔ จ าพวกนี้ 

  บคุคลผูไ้ดฌ้าน ๔ จ าพวก ไหนบา้ง คอื 

   ๑. บคุคลผูไ้ดฌ้านบางคนในโลกนี ้เป็นผูฉ้ลาดในการตัง้อยูใ่นสมาธ ิ

       แตไ่มฉ่ลาดในการออกจากสมาธ ิ

   ๒. บคุคลผูไ้ดฌ้านบางคนในโลกนี ้เป็นผูฉ้ลาดในการออกจากสมาธ ิ

       แตไ่มฉ่ลาดในการตัง้อยูใ่นสมาธ ิ

   ๓. บคุคลผูไ้ดฌ้านบางคนในโลกนี ้เป็นผูไ้มฉ่ลาดในการตัง้อยูใ่นสมาธ ิ

       และไมฉ่ลาดในการออกจากสมาธ ิ

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๔๐๐ } 



๔๐๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑๓. ฌานสงัยตุ] 

๒๘-๓๔. วฏุฐานมลูกกัลลติสตุตาทสิตัตกะ 

   ๔. บคุคลผูไ้ดฌ้านบางคนในโลกนี ้เป็นผูฉ้ลาดในการตัง้อยูใ่นสมาธ ิ

       และฉลาดในการออกจากสมาธ ิ

  ในบคุคล ๔ จ าพวกนัน้ ฯลฯ และยิง่ใหญท่ีส่ดุ 

ฐติมิลูกวฏุฐานสตุตาทอิฏัฐกะที ่๒๐-๒๗ จบ 

(พงึขยายพระสตูรทัง้ ๘ สตูร จนถงึฐติมิลูกสปัปายการสีตูรที ่๒๗ ใหเ้ต็ม 

เหมอืนสตูรตน้ ฐติมิลูกะ จบ) 

 

๒๘-๓๔. วฏุฐานมลูกกลัลติสตุตาทสิตัตกะ 

วา่ดว้ยพระสตูร ๗ สตูร มวีฏุฐานมลูกกลัลติสตูรเป็นตน้ 

  [๖๘๙-๖๙๕] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย บคุคลผูไ้ดฌ้าน ๔ จ าพวกนี้ 

  บคุคลผูไ้ดฌ้าน ๔ จ าพวก ไหนบา้ง คอื 

   ๑. บคุคลผูไ้ดฌ้านบางคนในโลกนี ้เป็นผูฉ้ลาดในการออกจากสมาธ ิ

       แตไ่มฉ่ลาดในความพรอ้มในสมาธ ิ

   ๒. บคุคลผูไ้ดฌ้านบางคนในโลกนี ้เป็นผูฉ้ลาดในความพรอ้มในสมาธ ิ

       แตไ่มฉ่ลาดในการออกจากสมาธ ิ

   ๓. บคุคลผูไ้ดฌ้านบางคนในโลกนี ้เป็นผูไ้มฉ่ลาดในการออกจากสมาธ ิ

       และไมฉ่ลาดในความพรอ้มในสมาธ ิ

   ๔. บคุคลผูไ้ดฌ้านบางคนในโลกนี ้เป็นผูฉ้ลาดในการออกจากสมาธ ิ

       และฉลาดในความพรอ้มในสมาธ ิ

  ในบคุคล ๔ จ าพวกนัน้ ฯลฯ และยิง่ใหญท่ีส่ดุ 

วฏุฐานมลูกกลัลติสตุตาทสิตัตกะที ่๒๘-๓๔ จบ 

(พงึขยายพระสตูรทัง้ ๗ สตูร จนถงึวฏุฐานมลูกสปัปายการสีตูรที ่๓๔ 

ใหเ้ต็มเหมอืนสตูรตน้ วฏุฐานมลูกะ จบ) 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๔๐๑ } 



๔๐๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑๓. ฌานสงัยตุ] 

๔๑-๔๕. อารัมมณมลูกโคจรสตุตาทปัิญจกะ 

 

๓๕-๔๐. กลัลติมลูกอารมัมณสตุตาทฉิกักะ 

วา่ดว้ยพระสตูร ๖ สตูร มกีลัลติมลูกอารมัมณสตูรเป็นตน้ 

  [๖๙๖-๗๐๑] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “...  

   ๑. บคุคลผูไ้ดฌ้านบางคนในโลกนี ้เป็นผูฉ้ลาดในความพรอ้มในสมาธ ิ

       แตไ่มฉ่ลาดในอารมณ์ในสมาธ ิ

   ๒. บคุคลผูไ้ดฌ้านบางคนในโลกนี ้เป็นผูฉ้ลาดในอารมณ์ในสมาธ ิแต่ 

       ไมฉ่ลาดในความพรอ้มในสมาธ ิ

   ๓. บคุคลผูไ้ดฌ้านบางคนในโลกนี ้เป็นผูไ้มฉ่ลาดในความพรอ้มในสมาธ ิ

       และไมฉ่ลาดในอารมณ์ในสมาธ ิ

   ๔. บคุคลผูไ้ดฌ้านบางคนในโลกนี ้เป็นผูฉ้ลาดในความพรอ้มในสมาธ ิ

       และฉลาดในอารมณ์ในสมาธ ิ

  ในบคุคล ๔ จ าพวกนัน้ บคุคลผูไ้ดฌ้าน ฯลฯ สงูสดุ และยิง่ใหญท่ีส่ดุ 

กลัลติมลูกอารมัมณสตุตาทฉิกักะที ่๓๕-๔๐ จบ 

(พงึขยายพระสตูรอกี ๖ สตูร จนถงึกลัลติมลูกสปัปายการสีตูรที ่๔๐ ให ้

เต็มเหมอืนสตูรตน้ กัลลติมลูกะ จบ) 

 

๔๑-๔๕. อารมัมณมลูกโคจรสตุตาทปิญัจกะ 

วา่ดว้ยพระสตูร ๕ สตูร มอีารมัมณมลูกโคจรสตูรเป็นตน้ 

  [๗๐๒-๗๐๖] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “... 

   ๑. บคุคลผูไ้ดฌ้านบางคนในโลกนี ้เป็นผูฉ้ลาดในอารมณ์ในสมาธ ิแต่ 

       ไมฉ่ลาดในโคจรในสมาธ ิ

   ๒. บคุคลผูไ้ดฌ้านบางคนในโลกนี ้เป็นผูฉ้ลาดในโคจรในสมาธ ิแต่ 

       ไมฉ่ลาดในอารมณ์ในสมาธ ิ

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๔๐๒ } 



๔๐๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑๓. ฌานสงัยตุ] 

๔๖-๔๙. โคจรมลูกอภนิหีารสตุตาทจิตกุกะ 

   ๓. บคุคลผูไ้ดฌ้านบางคนในโลกนี ้เป็นผูไ้มฉ่ลาดในอารมณ์ในสมาธ ิ

       และไมฉ่ลาดในโคจรในสมาธ ิ

   ๔. บคุคลผูไ้ดฌ้านบางคนในโลกนี ้เป็นผูฉ้ลาดในอารมณ์ในสมาธ ิ

       และฉลาดในโคจรในสมาธ ิ

  ในบคุคล ๔ จ าพวกนัน้ บคุคลผูไ้ดฌ้าน ฯลฯ สงูสดุ และยิง่ใหญท่ีส่ดุ 

อารมัมณมลูกโคจรสตุตาทปิญัจกะที ่๔๑-๔๕ จบ 

(พงึขยายพระสตูรทัง้ ๕ สตูร จนถงึอารัมมณมลูกสปัปายการสีตูรที ่๔๕ 

ใหเ้ต็มเหมอืนสตูรตน้ ๆ อารัมมณมลูกะ จบ) 

 

๔๖-๔๙. โคจรมลูกอภนิหีารสตุตาทจิตกุกะ 

วา่ดว้ยพระสตูร ๔ สตูร มโีคจรมลูกอภนิหีารสตูรเป็นตน้ 

  [๗๐๗] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “... 

   ๑. บคุคลผูไ้ดฌ้านบางคนในโลกนี ้เป็นผูฉ้ลาดในโคจรในสมาธ ิแตไ่ม่ 

       ฉลาดในอภนิหิารในสมาธ ิ

   ๒. บคุคลผูไ้ดฌ้านบางคนในโลกนี ้เป็นผูฉ้ลาดในอภนิหิารในสมาธ ิ

       แตไ่มฉ่ลาดในโคจรในสมาธ ิ

   ๓. บคุคลผูไ้ดฌ้านบางคนในโลกนี ้เป็นผูไ้มฉ่ลาดในโคจรในสมาธ ิ

       และไมฉ่ลาดในอภนิหิารในสมาธ ิ

   ๔. บคุคลผูไ้ดฌ้านบางคนในโลกนี ้เป็นผูฉ้ลาดในโคจรในสมาธ ิและ 

       ฉลาดในอภนิหิารในสมาธ ิ

  ภกิษุทัง้หลาย นมสดจากแมโ่ค นมสม้จากนมสด เนยขน้จากนมสม้ เนยใส 

จากเนยขน้ ยอดเนยใสจากเนยใส ยอดเนยใสชาวโลกถอืวา่เป็นเลศิในบรรดานมสด 

เป็นตน้นัน้ แมฉั้นใด บคุคลผูไ้ดฌ้านทีฉ่ลาดในโคจรในสมาธ ิและฉลาดใน 

อภนิหิารในสมาธ ิก็ฉันนัน้เหมอืนกัน ฯลฯ สงูสดุ และยิง่ใหญท่ีส่ดุ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๔๐๓ } 



๔๐๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑๓. ฌานสงัยตุ] 

๕๓-๕๒. อภนิหีารมลูกสสักัจจสตุตาทติกิะ 

  [๗๐๘] “... 

   ๑. บคุคลผูไ้ดฌ้านบางคนในโลกนี ้เป็นผูฉ้ลาดในโคจรสมาธ ิแตไ่มท่ า 

       โดยเคารพในสมาธ ิฯลฯ พงึเพิม่ขอ้ความทีเ่หลอืใหพ้สิดาร 

  [๗๐๙] “... 

   ๑. บคุคลผูไ้ดฌ้านบางคนในโลกนี ้เป็นผูฉ้ลาดในโคจรในสมาธ ิแตไ่ม่ 

       ท าความเพยีรตอ่เนือ่งในสมาธ ิฯลฯ 

  [๗๑๐] “... 

   ๑. บคุคลผูไ้ดฌ้านบางคนในโลกนี ้เป็นผูฉ้ลาดในโคจรในสมาธ ิแตไ่มท่ า 

       สปัปายะในสมาธ ิฯลฯ 

โคจรมลูกอภนิหีารสตุตาทจิตกุกะที ่๔๖-๔๙ จบ 

(โคจรมลูกะ จบ) 

 

๕๐-๕๒. อภนิหีารมลูกสกักจัจสตุตาทติกิะ 

วา่ดว้ยพระสตูร ๓ สตูร มอีภนิหีารมลูกสกักจัจสตูรเป็นตน้ 

  [๗๑๑] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “... 

   ๑. บคุคลผูไ้ดฌ้านบางคนในโลกนี ้เป็นผูฉ้ลาดในอภนิหิารในสมาธ ิ

      แตไ่มท่ าโดยเคารพในสมาธ ิ

   ๒. บคุคลผูไ้ดฌ้านบางคนในโลกนี ้เป็นผูท้ าโดยเคารพในสมาธ ิแตไ่ม่ 

       ฉลาดในอภนิหิารในสมาธ ิ

   ๓. บคุคลผูไ้ดฌ้านบางคนในโลกนี ้เป็นผูไ้มฉ่ลาดในอภนิหิารในสมาธ ิ

       และไมท่ าโดยเคารพในสมาธ ิ

   ๔. บคุคลผูไ้ดฌ้านบางคนในโลกนี ้เป็นผูฉ้ลาดในอภนิหิารในสมาธ ิ

       และท าโดยเคารพในสมาธ ิ

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๔๐๔ } 



๔๐๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑๓. ฌานสงัยตุ] 

๕๓-๕๔. สกักัจจมลูกสาตัจจการสีตุตาททิกุะ 

  ภกิษุทัง้หลาย ในบคุคล ๔ จ าพวกนัน้ บคุคลผูไ้ดฌ้าน ฯลฯ และยิง่ใหญ่ 

ทีส่ดุ 

  [๗๑๒] “... 

   ๑. บคุคลผูไ้ดฌ้านบางคนในโลกนี ้เป็นผูฉ้ลาดในอภนิหิารในสมาธ ิ

       แตไ่มท่ าความเพยีรตอ่เนือ่งในสมาธ ิฯลฯ 

  [๗๑๓] “... 

   ๑. บคุคลผูไ้ดฌ้านบางคนในโลกนี ้เป็นผูฉ้ลาดในอภนิหิารในสมาธ ิ

        แตไ่มท่ าสปัปายะในสมาธ ิฯลฯ 

อภนิหีารมลูกสกักจัจสตุตาทติกิะที ่๕๐-๕๒ จบ 

(อภนิหีารมลูกะ จบ) 

 

๕๓-๕๔. สกักจัจมลูกสาตจัจการสีุตตาททิกุะ 

วา่ดว้ยพระสตูร ๒ สตูร มสีกักจัจมลูกสาตจัจการสีตูรเป็นตน้ 

  [๗๑๔] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “... 

   ๑. บคุคลผูไ้ดฌ้านบางคนในโลกนี ้เป็นผูท้ าโดยเคารพในสมาธ ิแตไ่ม่ 

       ท าความเพยีรตอ่เนือ่งในสมาธ ิ

   ๒. บคุคลผูไ้ดฌ้านบางคนในโลกนี ้เป็นผูท้ าความเพยีรตอ่เนือ่งในสมาธ ิ

       แตไ่มท่ าโดยเคารพในสมาธ ิ

   ๓. บคุคลผูไ้ดฌ้านบางคนในโลกนี ้เป็นผูไ้มท่ าโดยเคารพในสมาธ ิ

       และไมท่ าความเพยีรตอ่เนือ่งในสมาธ ิ

   ๔. บคุคลผูไ้ดฌ้านบางคนในโลกนี ้เป็นผูท้ าโดยเคารพในสมาธแิละ 

       ท าความเพยีรตอ่เนือ่งในสมาธ ิ

  ภกิษุทัง้หลาย ในบคุคล ๔ จ าพวกนัน้ บคุคลผูไ้ดฌ้าน ฯลฯ สงูสดุ 

และยิง่ใหญท่ีส่ดุ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๔๐๕ } 



๔๐๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑๓. ฌานสงัยตุ] 

๕๕. สาตัจจมลูกสปัปายการสีตูร 

  [๗๑๕] “... 

   ๑. บคุคลผูไ้ดฌ้านบางคนในโลกนี ้เป็นผูท้ าโดยเคารพในสมาธ ิแตไ่มท่ า 

       สปัปายะในสมาธ ิฯลฯ 

สกักจัจมลูกสาตจัจการสีตุตาททิกุะที ่๕๓-๕๔ จบ 

 

๕๕. สาตจัจมลูกสปัปายการสีตูร 

วา่ดว้ยความเพยีรตอ่เนือ่งและผูท้ าสปัปายะในสมาธอินัเป็นมลู 

  [๗๑๖] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย บคุคลผูไ้ดฌ้าน ๔ จ าพวกนี้ 

  บคุคลผูไ้ดฌ้าน ๔ จ าพวก ไหนบา้ง คอื 

   ๑. บคุคลผูไ้ดฌ้านบางคนในโลกนี ้เป็นผูท้ าความเพยีรตอ่เนือ่งในสมาธ ิ

       แตไ่มท่ าสปัปายะในสมาธ ิ

   ๒. บคุคลผูไ้ดฌ้านบางคนในโลกนี ้เป็นผูท้ าสปัปายะในสมาธ ิแตไ่ม ่

       ท าความเพยีรตอ่เนือ่งในสมาธ ิ

   ๓. บคุคลผูไ้ดฌ้านบางคนในโลกนี ้เป็นผูไ้มท่ าความเพยีรตอ่เนือ่งในสมาธ ิ

       และไมท่ าสปัปายะในสมาธ ิ

   ๔. บคุคลผูไ้ดฌ้านบางคนในโลกนี ้เป็นผูท้ าความเพยีรตอ่เนือ่งในสมาธ ิ

       และท าสปัปายะในสมาธ ิ

  ในบคุคล ๔ จ าพวกนัน้ บคุคลผูไ้ดฌ้านทีท่ าความเพยีรตอ่เนือ่งในสมาธ ิ

และท าสปัปายะในสมาธ ิเป็นผูเ้ลศิ ประเสรฐิ เป็นประธาน สงูสดุ และยิง่ใหญท่ีส่ดุ 

  ภกิษุทัง้หลาย นมสดจากแมโ่ค นมสม้จากนมสด เนยขน้จากนมสม้ เนยใส 

จากเนยขน้ ยอดเนยใสจากเนยใส ยอดเนยใสชาวโลกถอืวา่เป็นเลศิในบรรดานมสด 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๔๐๖ } 



๔๐๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑๓. ฌานสงัยตุ] 

รวมพระสตูรทีม่ใีนสงัยตุ 

เป็นตน้นัน้ แมฉั้นใด บคุคลผูไ้ดฌ้านทีท่ าความเพยีรตอ่เนือ่งในสมาธ ิและท า 

สปัปายะในสมาธ ิก็ฉันนัน้เหมอืนกัน เป็นผูเ้ลศิ ประเสรฐิ เป็นประธาน สงูสดุ 

และยิง่ใหญท่ีส่ดุ” 

  พระผูม้พีระภาคไดต้รัสพระด ารัสนีแ้ลว้ ภกิษุเหลา่นัน้มใีจยนิด ีตา่งชืน่ชม 

พระภาษิตของพระผูม้พีระภาคแลว้แล 

สาตจัจมลูกสปัปายการสีตูรที ่๕๕ จบ 

(พงึขยายความพระสตูรทัง้ ๕๕ นีใ้หพ้สิดาร) 

ฌานสงัยตุ จบ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนสงัยตุนี ้คอื 

  ๑. สมาธมิลูกสมาปัตตสิตูร   ๒. สมาธมิลูกฐติสิตูร 

   ๓. สมาธมิลูกวฏุฐานสตูร   ๔. สมาธมิลูกกัลลติสตูร 

   ๕. สมาธมิลูกอารัมมณสตูร   ๖. สมาธมิลูกโคจรสตูร 

   ๗. สมาธมิลูกอภนิหีารสตูร   ๘. สมาธมิลูกสกักัจจการสีตูร 

   ๙. สมาธมิลูกสาตัจจการสีตูร   ๑๐. สมาธมิลูกสปัปายการสีตูร 

   ๑๑. สมาปัตตมิลูกฐติสิตูร   ๑๒. สมาปัตตมิลูกวฏุฐานสตูร 

   ๑๓. สมาปัตตมิลูกกัลลติสตูร   ๑๔. สมาปัตตมิลูกอารัมมณสตูร 

   ๑๕. สมาปัตตมิลูกโคจรสตูร   ๑๖. สมาปัตตมิลูกอภนิหีารสตูร 

   ๑๗. สมาปัตตมิลูกสกักัจจสตูร  ๑๘. สมาปัตตมิลูกสาตัจจสตูร 

   ๑๙. สมาปัตตมิลูกสปัปายการสีตูร 

   ๒๐-๒๗. ฐติมิลูกวฏุฐานสตุตาทอิัฏฐกะ 

   ๒๘-๓๔. วฏุฐานมลูกกัลลติสตุตาทสิตัตกะ 

   ๓๕-๔๐. กัลลติมลูกอารัมมณสตุตาทฉัิกกะ 

   ๔๑-๔๕. อารัมมณมลูกโคจรสตุตาทปัิญจกะ 

   ๔๖-๔๙. โคจรมลูกอภนิหีารสตุตาทจิตกุกะ

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๗ หนา้ :๔๐๗ } 



๔๐๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค [๑๓. ฌานสงัยตุ]  

รวมสงัยตุทีม่ใีนขนัธวารวรรค 

   ๕๐-๕๒. อภนิหีารมลูกสกักัจจสตุตาทติกิะ 

   ๕๓-๕๔. สกักัจจมลูกสาตัจจการสีตุตาททิกุะ 

   ๕๕. สาตัจจมลูกสปัปายการสีตูร 

ขนัธวารวรรคที ่๓ จบ 

 

รวมสงัยตุทีม่ใีนขนัธวารวรรคนี ้คอื 

     ๑. ขนัธสงัยตุ    ๒. ราธสงัยตุ 

     ๓. ทฏิฐสิงัยตุ    ๔. โอกกันตสงัยตุ  

     ๕. อปุปาทสงัยตุ   ๖. กเิลสสงัยตุ  

     ๗. สารปีตุตสงัยตุ   ๘. นาคสงัยตุ 

     ๙. สปัุณณสงัยตุ   ๑๐. คันธัพพกายสงัยตุ 

     ๑๑. วลาหกสงัยตุ   ๑๒. วจัฉโคตตสงัยตุ 

     ๑๓. ฌานสงัยตุ 

ขนัธวารวรรคสงัยตุ จบบรบิรูณ์ 

พระไตรปิฎกเลม่ที ่๑๗ สตุตันตปิฎกที ่๐๙ สงัยตุตนกิาย ขนัธวารวรรค จบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เล่ม : ๑๗ หนา้ :๔๐๘ } 



๔๐๙ 

 

ค าอนโุมทนาและค าอธบิายทา้ยเลม่ 

 

ไฟล ์PDF เวอรช์ัน่ 1.0 - พระไตรปิฎกแปลไทย ฉบับ มจร. เลม่ 17 

ทีแ่สดงอยูน่ี ้ไดถ้กูคัดลอกขอ้ความมาจาก 

- โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับ มจร. - MCUTRAI Version 1.0 

และ 

- ขอ้มลูพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับ มจร. (ออนไลน)์ จากเว็บไซตธ์ัมมโชต ิ

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

 

ขออนุโมทนาสาธกุับ “คณุ คริยิะ นาราครี”ี   

ผูจั้ดท าเรยีบเรยีงไฟล ์PDF ฉบับนี ้

 

 

ไฟล ์PDF เวอรช์ัน่ 1.0  เลม่ 17 นี ้ไดถ้กูเริม่อพัโหลดสูส่าธารณะเมือ่เดอืน ตลุาคม พ.ศ. 2559 

หากพบขอ้ผดิพลาดใดๆ ในสว่นของไฟล ์PDF  

โปรดแจง้มาทีอ่เีมล thepathofpurity@outloook.com 
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