
๑ 

 

พระไตรปิฎกเลม่ที ่๑๘ สตุตันตปิฎกที ่๑๐ สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๑. ปฐมปัณณาสก ์๑. อนจิจวรรค ๑. อัชฌัตตานจิจสตูร 

 

พระสตุตนัตปิฎก 

สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค 

_____________ 

ขอนอบนอ้มพระผูม้พีระภาคอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้พระองคนั์น้ 

 

๑. สฬายตนสงัยตุ 

๑. ปฐมปณัณาสก ์

๑. อนจิจวรรค 

หมวดวา่ดว้ยสิง่ทีไ่มเ่ทีย่ง 

๑. อชัฌตัตานจิจสตูร 

วา่ดว้ยอายตนะภายในไมเ่ทีย่ง 

[๑] ขา้พเจา้๑ ไดส้ดับมาอยา่งนี ้

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อารามของอนาถ- 

บณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีณ ทีนั่น้ พระผูม้พีระภาครับสัง่เรยีกภกิษุทัง้หลาย 

มาตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย” ภกิษุเหลา่นัน้ทลูรับสนองพระด ารัสแลว้ พระผูม้พีระภาค 

จงึไดต้รัสเรือ่งนีว้า่ 

  “ภกิษุทัง้หลาย จักข ุ(ตา) ไมเ่ทีย่ง ส ิง่ใดไมเ่ทีย่ง ส ิง่นัน้เป็นทกุข ์ส ิง่ใดเป็นทกุข ์

สิง่นัน้เป็นอนัตตา (ไมใ่ชอ่ัตตา) สิง่ใดเป็นอนัตตา สิง่นัน้เธอทัง้หลายพงึเห็นดว้ย 

ปัญญาอันชอบตามความเป็นจรงิอยา่งนีว้า่ ‘น่ันไมใ่ชข่องเรา เราไมเ่ป็นน่ัน น่ันไมใ่ช ่

อัตตาของเรา’ 

 
เชงิอรรถ : 

๑ ขา้พเจา้ ในตอนเริม่ตน้ของพระสตูรนีแ้ละพระสตูรอืน่ ๆ ในเลม่นีห้มายถงึพระอานนท ์

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๑ } 



๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๑. ปฐมปัณณาสก ์๑. อนจิจวรรค ๑. อัชฌัตตานจิจสตูร 

  โสตะ (ห)ู ไมเ่ทีย่ง ฯลฯ 

  ฆานะ (จมกู) ไมเ่ทีย่ง ส ิง่ใดไมเ่ทีย่ง ฯลฯ 

  ชวิหา (ลิน้) ไมเ่ทีย่ง ส ิง่ใดไมเ่ทีย่ง ส ิง่นัน้เป็นทกุข ์ส ิง่ใดเป็นทกุข ์ส ิง่นัน้เป็น 

อนัตตา สิง่ใดเป็นอนัตตา สิง่นัน้เธอทัง้หลายพงึเห็นดว้ยปัญญาอันชอบตามความ 

เป็นจรงิอยา่งนีว้า่ ‘น่ันไมใ่ชข่องเรา เราไมเ่ป็นน่ัน น่ันไมใ่ชอ่ัตตาของเรา’ 

  กายไมเ่ทีย่ง ส ิง่ใดไมเ่ทีย่ง ฯลฯ 

  มโน (ใจ) ไมเ่ทีย่ง ส ิง่ใดไมเ่ทีย่ง ส ิง่นัน้เป็นทกุข ์ส ิง่ใดเป็นทกุข ์ส ิง่นัน้เป็น 

อนัตตา สิง่ใดเป็นอนัตตา สิง่นัน้เธอทัง้หลายพงึเห็นดว้ยปัญญาอันชอบตามความ 

เป็นจรงิอยา่งนีว้า่ ‘น่ันไมใ่ชข่องเรา เราไมเ่ป็นน่ัน น่ันไมใ่ชอ่ัตตาของเรา’ 

  ภกิษุทัง้หลาย อรยิสาวกผูไ้ดส้ดับเห็นอยูอ่ยา่งนี ้ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นจักขุ 

ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นโสตะ ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นฆานะ ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นชวิหา 

ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นกาย ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นมโน เมือ่เบือ่หน่าย ยอ่มคลายก าหนัด 

เพราะคลายก าหนัดจติยอ่มหลดุพน้ เมือ่จติหลดุพน้แลว้ ก็รูว้า่ ‘หลดุพน้แลว้’ รูช้ดั 

วา่ ‘ชาตสิ ิน้แลว้ อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้๑ ท ากจิทีค่วรท า๒ เสร็จแลว้ ไมม่กีจิอืน่ 

เพือ่ความเป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป”๓ 

อชัฌตัตานจิจสตูรที ่๑ จบ 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้ หมายถงึกจิแหง่การปฏบัิตเิพือ่ท าลายอาสวกเิลสจบสิน้สมบรูณ์ ไมม่กีจิทีจ่ะตอ้ง 

   ท าเพือ่ตนเอง แตยั่งมหีนา้ทีเ่พือ่ผูอ้ ืน่อยู ่ผูอ้ยูจ่บพรหมจรรยน์ีไ้ดช้ือ่วา่อเสขบคุคล (ท.ีส.ีอ. ๑/๒๔๘/๒๐๓) 

๒ กจิทีค่วรท า ในทีน่ีห้มายถงึกจิในอรยิสัจ ๔ คอื การก าหนดรูท้กุข ์การละเหตแุหง่ทกุข ์การท าใหแ้จง้ซึง่ 

   ความดับทกุข ์และการอบรมมรรคมอีงค ์๘ ใหเ้จรญิ (ท.ีส.ีอ. ๑/๒๔๘/๒๐๓) 

๓ ไมม่กีจิอ ืน่เพือ่ความเป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป หมายถงึไมม่หีนา้ทีใ่นการบ าเพ็ญมรรคญาณ เพือ่ความ 

   หมดสิน้แหง่กเิลสอกีตอ่ไป เพราะพระพทุธศาสนาถอืวา่การบรรลอุรหัตตผลเป็นจุดหมายสงูสดุ (ท.ีส.ีอ. 

   ๑/๒๔๘/๒๐๓) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๒ } 



๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๑. ปฐมปัณณาสก ์๑. อนจิจวรรค ๓. อัชฌัตตานัตตสตูร 

 

๒. อชัฌตัตทกุขสตูร 

วา่ดว้ยอายตนะภายในเป็นทกุข ์

  [๒] “ภกิษุทัง้หลาย จักขเุป็นทกุข ์ส ิง่ใดเป็นทกุข ์ส ิง่นัน้เป็นอนัตตา สิง่ใด 

เป็นอนัตตา สิง่นัน้เธอทัง้หลายพงึเห็นดว้ยปัญญาอันชอบตามความเป็นจรงิอยา่งนี้ 

วา่ ‘น่ันไมใ่ชข่องเรา เราไมเ่ป็นน่ัน น่ันไมใ่ชอ่ัตตาของเรา’ 

  โสตะเป็นทกุข ์ฯลฯ 

  ฆานะเป็นทกุข ์ฯลฯ 

  ชวิหาเป็นทกุข ์ฯลฯ 

  กายเป็นทกุข ์ฯลฯ 

  มโนเป็นทกุข ์ส ิง่ใดเป็นทกุข ์ส ิง่นัน้เป็นอนัตตา สิง่ใดเป็นอนัตตา สิง่นัน้ 

เธอทัง้หลายพงึเห็นดว้ยปัญญาอันชอบตามความเป็นจรงิอยา่งนีว้า่ ‘น่ันไมใ่ชข่องเรา 

เราไมเ่ป็นน่ัน น่ันไมใ่ชอ่ัตตาของเรา’ 

  ภกิษุทัง้หลาย อรยิสาวกผูไ้ดส้ดับเห็นอยูอ่ยา่งนี ้ฯลฯ รูช้ดัวา่ ... ไมม่กีจิอืน่ 

เพือ่ความเป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป” 

อชัฌตัตทกุขสตูรที ่๒ จบ 

 

๓. อชัฌตัตานตัตสตูร 

วา่ดว้ยอายตนะภายในเป็นอนตัตา 

  [๓] “ภกิษุทัง้หลาย จักขเุป็นอนัตตา สิง่ใดเป็นอนัตตา สิง่นัน้เธอทัง้หลาย 

พงึเห็นดว้ยปัญญาอันชอบตามความเป็นจรงิอยา่งนีว้า่ ‘น่ันไมใ่ชข่องเรา เราไมเ่ป็น 

น่ัน น่ันไมใ่ชอ่ัตตาของเรา’ 

  โสตะเป็นอนัตตา ฯลฯ 

  ฆานะเป็นอนัตตา ฯลฯ 

  ชวิหาเป็นอนัตตา ฯลฯ 

  กายเป็นอนัตตา ฯลฯ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๓ } 



๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๑. ปฐมปัณณาสก ์๑. อนจิจวรรค ๔. พาหริานจิจสตูร 

  มโนเป็นอนัตตา สิง่ใดเป็นอนัตตา สิง่นัน้เธอทัง้หลายพงึเห็นดว้ยปัญญาอัน 

ชอบตามความเป็นจรงิอยา่งนีว้า่ ‘น่ันไมใ่ชข่องเรา เราไมเ่ป็นน่ัน น่ันไมใ่ชอ่ัตตา 

ของเรา’ 

  ภกิษุทัง้หลาย อรยิสาวกผูไ้ดส้ดับเห็นอยูอ่ยา่งนี ้ฯลฯ รูช้ดัวา่ ... ไมม่กีจิอืน่ 

เพือ่ความเป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป” 

อชัฌตัตานตัตสตูรที ่๓ จบ 

 

๔. พาหริานจิจสูตร 

วา่ดว้ยอายตนะภายนอกไมเ่ทีย่ง 

  [๔] “ภกิษุทัง้หลาย รปูไมเ่ทีย่ง ส ิง่ใดไมเ่ทีย่ง ส ิง่นัน้เป็นทกุข ์ส ิง่ใดเป็นทกุข ์

สิง่นัน้เป็นอนัตตา สิง่ใดเป็นอนัตตา สิง่นัน้เธอทัง้หลายพงึเห็นดว้ยปัญญาอันชอบ 

ตามความเป็นจรงิอยา่งนีว้า่ ‘น่ันไมใ่ชข่องเรา เราไมเ่ป็นน่ัน น่ันไมใ่ชอ่ัตตาของเรา’ 

  สทัทะ (เสยีง) ฯลฯ 

  คันธะ (กลิน่) ฯลฯ 

  รส ฯลฯ 

  โผฏฐัพพะ (สิง่ทีถ่กูตอ้งกาย) ฯลฯ 

  ธรรมารมณ์๑ ไมเ่ทีย่ง ส ิง่ใดไมเ่ทีย่ง ส ิง่นัน้เป็นทกุข ์ส ิง่ใดเป็นทกุข ์ส ิง่นัน้ 

เป็นอนัตตา สิง่ใดเป็นอนัตตา สิง่นัน้เธอทัง้หลายพงึเห็นดว้ยปัญญาอันชอบตาม 

ความเป็นจรงิอยา่งนีว้า่ ‘น่ันไมใ่ชข่องเรา เราไมเ่ป็นน่ัน น่ันไมใ่ชอ่ัตตาของเรา’ 

  ภกิษุทัง้หลาย อรยิสาวกผูไ้ดส้ดับเห็นอยูอ่ยา่งนี ้ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นรปู ฯลฯ 

ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นธรรมารมณ์ เมือ่เบือ่หน่ายยอ่มคลายก าหนัด เพราะคลาย 

ก าหนัดจติยอ่มหลดุพน้ เมือ่จติหลดุพน้แลว้ ก็รูว้า่ ‘หลดุพน้แลว้’ รูช้ดัวา่ ‘ชาต ิ

สิน้แลว้ อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้ ท ากจิทีค่วรท าเสร็จแลว้ ไมม่กีจิอืน่เพือ่ความเป็น 

อยา่งนีอ้กีตอ่ไป” 

พาหริานจิจสตูรที ่๔ จบ 

 
เชงิอรรถ : 

๑ ธรรมารมณ ์ในทีน่ีห้มายถงึอารมณ์ทีเ่กดิกับใจทีเ่ป็นไปในภมู ิ๓ (กามาวจรภมู ิรปูาวจรภมู ิและ 

   อรปูาวจรภมู)ิ (ส .สฬา.อ. ๓/๔-๖/๒) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๔ } 



๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๑. ปฐมปัณณาสก ์๑. อนจิจวรรค ๖. พาหริานัตตสตูร 

 

๕. พาหริทกุขสตูร 

วา่ดว้ยอายตนะภายนอกเป็นทกุข ์

  [๕] “ภกิษุทัง้หลาย รปูเป็นทกุข ์ส ิง่ใดเป็นทกุข ์ส ิง่นัน้เป็นอนัตตา สิง่ใดเป็น 

อนัตตา สิง่นัน้เธอทัง้หลายพงึเห็นดว้ยปัญญาอันชอบตามความเป็นจรงิอยา่งนีว้า่ 

‘น่ันไมใ่ชข่องเรา เราไมเ่ป็นน่ัน น่ันไมใ่ชอ่ัตตาของเรา’ 

  สทัทะ ฯลฯ 

  คันธะ ฯลฯ 

  รส ฯลฯ 

  โผฏฐัพพะ ฯลฯ 

  ธรรมารมณ์เป็นทกุข ์ส ิง่ใดเป็นทกุข ์ส ิง่นัน้เป็นอนัตตา สิง่ใดเป็นอนัตตา 

สิง่นัน้เธอทัง้หลายพงึเห็นดว้ยปัญญาอันชอบตามความเป็นจรงิอยา่งนี้วา่ ‘น่ันไมใ่ช ่

ของเรา เราไมเ่ป็นน่ัน น่ันไมใ่ชอ่ัตตาของเรา’ 

  ภกิษุทัง้หลาย อรยิสาวกผูไ้ดส้ดับเห็นอยูอ่ยา่งนี ้ฯลฯ รูช้ดัวา่ ... ไมม่กีจิ 

อืน่เพือ่ความเป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป” 

พาหริทกุขสตูรที ่๕ จบ 

 

๖. พาหริานตัตสูตร 

วา่ดว้ยอายตนะภายนอกเป็นอนตัตา 

  [๖] “ภกิษุทัง้หลาย รปูเป็นอนัตตา สิง่ใดเป็นอนัตตา สิง่นัน้เธอทัง้หลาย 

พงึเห็นดว้ยปัญญาอันชอบตามความเป็นจรงิอยา่งนีว้า่ ‘น่ันไมใ่ชข่องเรา เราไมเ่ป็น 

น่ัน น่ันไมใ่ชอ่ัตตาของเรา’ 

  สทัทะ ฯลฯ 

  คันธะ ฯลฯ 

  รส ฯลฯ 

  โผฏฐัพพะ ฯลฯ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๕ } 



๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๑. ปฐมปัณณาสก ์๑. อนจิจวรรค ๗. อัชฌัตตานจิจาตตีานาคตสตูร 

  ธรรมารมณ์เป็นอนัตตา สิง่ใดเป็นอนัตตา สิง่นัน้เธอทัง้หลายพงึเห็นดว้ย 

ปัญญาอันชอบตามความเป็นจรงิอยา่งนีว้า่ ‘น่ันไมใ่ชข่องเรา เราไมเ่ป็นน่ัน น่ันไมใ่ช ่

อัตตาของเรา’ 

  ภกิษุทัง้หลาย อรยิสาวกผูไ้ดส้ดับเห็นอยูอ่ยา่งนี ้ฯลฯ รูช้ดัวา่ ... ไมม่กีจิอืน่ 

เพือ่ความเป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป” 

พาหริานตัตสตูรที ่๖ จบ 

 

๗. อชัฌตัตานจิจาตตีานาคตสตูร 

วา่ดว้ยอายตนะภายในท ัง้ทีเ่ป็นอดตีและอนาคตไมเ่ทีย่ง 

  [๗] “ภกิษุทัง้หลาย จักขทัุง้ทีเ่ป็นอดตีและอนาคตไมเ่ทีย่ง ไมต่อ้งกลา่วถงึ 

จักขทุีเ่ป็นปัจจบุัน อรยิสาวกผูไ้ดส้ดับเห็นอยูอ่ยา่งนี ้ยอ่มไมเ่ยือ่ใยจักขทุีเ่ป็นอดตี 

ไมย่นิดจัีกขทุีเ่ป็นอนาคต ยอ่มปฏบิัตเิพือ่ความเบือ่หน่าย เพือ่คลายก าหนัด เพือ่ 

ดับจักขทุีเ่ป็นปัจจบุัน 

  โสตะ ... ไมเ่ทีย่ง ฯลฯ 

  ฆานะ ... ไมเ่ทีย่ง ฯลฯ 

  ชวิหาทัง้ทีเ่ป็นอดตีและอนาคตไมเ่ทีย่ง ไมต่อ้งกลา่วถงึชวิหาทีเ่ป็นปัจจบุัน 

อรยิสาวกผูไ้ดส้ดับเห็นอยูอ่ยา่งนี ้ยอ่มไมเ่ยือ่ใยชวิหาทีเ่ป็นอดตี ไมย่นิดชีวิหาทีเ่ป็น 

อนาคต ยอ่มปฏบิตัเิพือ่ความเบือ่หน่าย เพือ่คลายก าหนัด เพือ่ดับชวิหาทีเ่ป็น 

ปัจจบุัน 

  กาย ... ไมเ่ทีย่ง ฯลฯ 

  มโน ... ไมเ่ทีย่ง ไมต่อ้งกลา่วถงึมโนทีเ่ป็นปัจจบุัน 

  ภกิษุทัง้หลาย อรยิสาวกผูไ้ดส้ดับเห็นอยูอ่ยา่งนี ้ยอ่มไมเ่ยือ่ใยมโนทีเ่ป็นอดตี 

ไมย่นิดมีโนทีเ่ป็นอนาคต ยอ่มปฏบิัตเิพือ่ความเบือ่หน่าย เพือ่คลายก าหนัด เพือ่ดับ 

มโนทีเ่ป็นปัจจบุัน” 

อชัฌตัตานจิจาตตีานาคตสตูรที ่๗ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๖ } 



๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๑. ปฐมปัณณาสก ์๑. อนจิจวรรค ๙. อัชฌัตตานัตตาตตีานาคตสตูร 

 

๘. อชัฌตัตทกุขาตตีานาคตสตูร 

วา่ดว้ยอายตนะภายในท ัง้ทีเ่ป็นอดตีและอนาคตเป็นทกุข ์

  [๘] “ภกิษุทัง้หลาย จักขทัุง้ทีเ่ป็นอดตีและอนาคตเป็นทกุข ์ไมต่อ้งกลา่วถงึ 

จักขทุีเ่ป็นปัจจบุัน อรยิสาวกผูไ้ดส้ดับเห็นอยูอ่ยา่งนี ้ยอ่มไมเ่ยือ่ใยจักขทุีเ่ป็นอดตี 

ไมย่นิดจัีกขทุีเ่ป็นอนาคต ยอ่มปฏบิัตเิพือ่ความเบือ่หน่าย เพือ่คลายก าหนัด เพือ่ดับ 

จักขทุีเ่ป็นปัจจบุัน 

  โสตะ ... เป็นทกุข ์ฯลฯ 

  ฆานะ ... เป็นทกุข ์ฯลฯ 

  ชวิหาทัง้ทีเ่ป็นอดตีและอนาคตเป็นทกุข ์ไมต่อ้งกลา่วถงึชวิหาทีเ่ป็นปัจจบุัน 

อรยิสาวกผูไ้ดส้ดับเห็นอยูอ่ยา่งนี ้ยอ่มไมเ่ยือ่ใยชวิหาทีเ่ป็นอดตี ไมย่นิดชีวิหาที ่

เป็นอนาคต ยอ่มปฏบิัตเิพือ่ความเบือ่หน่าย เพือ่คลายก าหนัด เพือ่ดับชวิหาที ่

เป็นปัจจบุัน 

  กาย ... เป็นทกุข ์ฯลฯ 

  มโนทัง้ทีเ่ป็นอดตีและอนาคตเป็นทกุข ์ไมต่อ้งกลา่วถงึมโนทีเ่ป็นปัจจบุัน 

  ภกิษุทัง้หลาย อรยิสาวกผูไ้ดส้ดับเห็นอยูอ่ยา่งนี ้ยอ่มไมเ่ยือ่ใยมโนทีเ่ป็นอดตี 

ไมย่นิดมีโนทีเ่ป็นอนาคต ยอ่มปฏบิัตเิพือ่ความเบือ่หน่าย เพือ่คลายก าหนัด เพือ่ 

ดับมโนทีเ่ป็นปัจจบุัน” 

อชัฌตัตทกุขาตตีานาคตสตูรที ่๘ จบ 

 

๙. อชัฌตัตานตัตาตตีานาคตสูตร 

วา่ดว้ยอายตนะภายในท ัง้ทีเ่ป็นอดตีและอนาคตเป็นอนตัตา 

  [๙] “ภกิษุทัง้หลาย จักขทัุง้ทีเ่ป็นอดตีและอนาคตเป็นอนัตตา ไมต่อ้งกลา่ว 

ถงึจักขทุีเ่ป็นปัจจบุัน อรยิสาวกผูไ้ดส้ดับเห็นอยูอ่ยา่งนี ้ยอ่มไมเ่ยือ่ใยจักขทุีเ่ป็น 

อดตี ไมย่นิดจัีกขทุีเ่ป็นอนาคต ยอ่มปฏบิัตเิพือ่ความเบือ่หน่าย เพือ่คลายก าหนัด 

เพือ่ดับจักขทุีเ่ป็นปัจจบุัน 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๗ } 



๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๑. ปฐมปัณณาสก ์๑. อนจิจวรรค ๑๐. พาหริานจิจาตตีานาคตสตูร 

  โสตะ ... เป็นอนัตตา ฯลฯ 

  ฆานะ ... เป็นอนัตตา ฯลฯ 

  ชวิหาทัง้ทีเ่ป็นอดตีและอนาคตเป็นอนัตตา ไมต่อ้งกลา่วถงึชวิหาทีเ่ป็นปัจจบุัน 

อรยิสาวกผูไ้ดส้ดับเห็นอยูอ่ยา่งนี ้ยอ่มไมเ่ยือ่ใยชวิหาทีเ่ป็นอดตี ไมย่นิดชีวิหาทีเ่ป็น 

อนาคต ยอ่มปฏบิตัเิพือ่ความเบือ่หน่าย เพือ่คลายก าหนัด เพือ่ดับชวิหาทีเ่ป็น 

ปัจจบุัน 

  กาย ... เป็นอนัตตา ฯลฯ 

  มโนทัง้ทีเ่ป็นอดตีและอนาคตเป็นอนัตตา ไมต่อ้งกลา่วถงึมโนทีเ่ป็นปัจจบุัน 

  ภกิษุทัง้หลาย อรยิสาวกผูไ้ดส้ดับเห็นอยูอ่ยา่งนี ้ยอ่มไมเ่ยือ่ใยมโนทีเ่ป็น 

อดตี ไมย่นิดมีโนทีเ่ป็นอนาคต ยอ่มปฏบิัตเิพือ่ความเบือ่หน่าย เพือ่คลายก าหนัด 

เพือ่ดับมโนทีเ่ป็นปัจจบุัน” 

อชัฌตัตานตัตาตตีานาคตสตูรที ่๙ จบ 

 

๑๐. พาหริานจิจาตตีานาคตสตูร 

วา่ดว้ยอายตนะภายนอกท ัง้ทีเ่ป็นอดตีและอนาคตไมเ่ทีย่ง 

  [๑๐] “ภกิษุทัง้หลาย รปูทัง้ทีเ่ป็นอดตีและอนาคตไมเ่ทีย่ง ไมต่อ้งกลา่วถงึรปู 

ทีเ่ป็นปัจจบุัน อรยิสาวกผูไ้ดส้ดับเห็นอยูอ่ยา่งนี ้ยอ่มไมเ่ยือ่ใยรปูทีเ่ป็นอดตี ไมย่นิด ี

รปูทีเ่ป็นอนาคต ยอ่มปฏบิัตเิพือ่ความเบือ่หน่าย เพือ่คลายก าหนัด เพือ่ดับรปูทีเ่ป็น 

ปัจจบุัน 

  สทัทะ ฯลฯ 

  คันธะ ฯลฯ 

  รส ฯลฯ 

  โผฏฐัพพะ ฯลฯ 

  ธรรมารมณ์ทีเ่ป็นอดตีและอนาคตไมเ่ทีย่ง ไมต่อ้งกลา่วถงึธรรมารมณ์ทีเ่ป็น 

ปัจจบุัน 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๘ } 



๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๑. ปฐมปัณณาสก ์๑. อนจิจวรรค ๑๒. พาหริานัตตาตตีานาคตสตูร 

  ภกิษุทัง้หลาย อรยิสาวกผูไ้ดส้ดับเห็นอยูอ่ยา่งนี ้ยอ่มไมเ่ยือ่ใยธรรมารมณ์ที ่

เป็นอดตี ไมย่นิดธีรรมารมณ์ทีเ่ป็นอนาคต ยอ่มปฏบิตัเิพือ่ความเบือ่หน่าย เพือ่ 

คลายก าหนัด เพือ่ดับธรรมารมณ์ทีเ่ป็นปัจจบุัน” 

พาหริานจิจาตตีานาคตสตูรที ่๑๐ จบ 

 

๑๑. พาหริทกุขาตตีานาคตสตูร 

วา่ดว้ยอายตนะภายนอกท ัง้ทีเ่ป็นอดตีและอนาคตเป็นทกุข ์

  [๑๑] “ภกิษุทัง้หลาย รปูทัง้ทีเ่ป็นอดตีและอนาคตเป็นทกุข ์ไมต่อ้งกลา่วถงึ 

รปูทีเ่ป็นปัจจบุัน อรยิสาวกผูไ้ดส้ดับเห็นอยูอ่ยา่งนี ้ยอ่มไมเ่ยือ่ใยรปูทีเ่ป็นอดตี 

ไมย่นิดรีปูทีเ่ป็นอนาคต ยอ่มปฏบิัตเิพือ่ความเบือ่หน่าย เพือ่คลายก าหนัด เพือ่ดับ 

รปูทีเ่ป็นปัจจบุัน ฯลฯ 

พาหริทกุขาตตีานาคตสตูรที ่๑๑ จบ 

 

๑๒. พาหริานตัตาตตีานาคตสตูร 

วา่ดว้ยอายตนะภายนอกท ัง้ทีเ่ป็นอดตีและอนาคตเป็นอนตัตา 

  [๑๒] “ภกิษุทัง้หลาย รปูทัง้ทีเ่ป็นอดตีและอนาคตเป็นอนัตตา ไมต่อ้งกลา่ว 

ถงึรปูทีเ่ป็นปัจจบุัน อรยิสาวกผูไ้ดส้ดับเห็นอยูอ่ยา่งนี ้ยอ่มไมเ่ยือ่ใยรปูทีเ่ป็น 

อดตี ไมย่นิดรีปูทีเ่ป็นอนาคต ยอ่มปฏบิตัเิพือ่ความเบือ่หน่าย เพือ่คลายก าหนัด 

เพือ่ดับรปูทีเ่ป็นปัจจบุัน 

  สทัทะ ฯลฯ 

  คันธะ ฯลฯ 

  รส ฯลฯ 

  โผฏฐัพพะ ฯลฯ 

  ธรรมารมณ์ทัง้ทีเ่ป็นอดตีและอนาคตเป็นอนัตตา ไมต่อ้งกลา่วถงึธรรมารมณ์ 

ทีเ่ป็นปัจจบุัน 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๙ } 



๑๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๑. ปฐมปัณณาสก ์๑. อนจิจวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

  ภกิษุทัง้หลาย อรยิสาวกผูไ้ดส้ดับเห็นอยูอ่ยา่งนี ้ยอ่มไมเ่ยือ่ใยธรรมารมณ์ที ่

เป็นอดตี ไมย่นิดธีรรมารมณ์ทีเ่ป็นอนาคต ยอ่มปฏบิตัเิพือ่ความเบือ่หน่าย เพือ่ 

คลายก าหนัด เพือ่ดับธรรมารมณ์ทีเ่ป็นปัจจบุัน” 

พาหริานตัตาตตีานาคตสตูรที ่๑๒ จบ 

อนจิจวรรคที ่๑ จบ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

    ๑. อัชฌัตตานจิจสตูร    ๒. อัชฌัตตทกุขสตูร 

    ๓. อัชฌัตตานัตตสตูร    ๔. พาหริานจิจสตูร 

    ๕. พาหริทกุขสตูร    ๖. พาหริานัตตสตูร 

    ๗. อัชฌัตตานจิจาตตีานาคตสตูร  ๘. อัชฌัตตทกุขาตตีานาคตสตูร 

    ๙. อัชฌัตตานัตตาตตีานาคตสตูร  ๑๐. พาหริานจิจาตตีานาคตสตูร 

    ๑๑. พาหริทกุขาตตีานาคตสตูร  ๑๒. พาหริานัตตาตตีานาคตสตูร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๑๐ } 



๑๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๑. ปฐมปัณณาสก ์๒. ยมกวรรค ๑. ปฐมปพุเพสมัโพธสตูร 

 

๒. ยมกวรรค 

หมวดวา่ดว้ยคู ่

๑. ปฐมปพุเพสมัโพธสตูร 

วา่ดว้ยความด ารกิอ่นตรสัรู ้สตูรที ่๑ 

  [๑๓] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย เมือ่กอ่นเราเป็นโพธสิตัวย์ังไมไ่ดต้รัสรู ้

ไดม้คีวามคดิดังนีว้า่ ‘อะไรหนอเป็นคณุ๑ อะไรเป็นโทษ๒ของจักข ุ(ตา) อะไรเป็น 

เครือ่งสลดัออกจากจักข ุฯลฯ โสตะ (ห)ู ฯลฯ ฆานะ (จมกู) ฯลฯ ชวิหา (ลิน้) ฯลฯ 

กาย อะไรเป็นคณุ อะไรเป็นโทษของมโน (ใจ) อะไรเป็นเครือ่งสลัดออกจากมโน 

  ภกิษุทัง้หลาย เรานัน้ไดม้คีวามคดิดังนีว้า่ ‘สภาพทีส่ขุโสมนัสอาศัยจักขเุกดิขึน้ 

นีเ้ป็นคณุของจักข ุสภาพทีจั่กขไุมเ่ทีย่ง เป็นทกุข ์มคีวามแปรผันเป็นธรรมดา นี้ 

เป็นโทษของจักข ุธรรมเป็นทีก่ าจัดฉันทราคะ ธรรมเป็นทีล่ะฉันทราคะ๓ ในจักข ุ

นีเ้ป็นเครือ่งสลัดออกจากจักข ุ

  สภาพทีส่ขุโสมนัสอาศัยโสตะ ฯลฯ 

  สภาพทีส่ขุโสมนัสอาศัยฆานะ ฯลฯ 

  สภาพทีส่ขุโสมนัสอาศัยชวิหาเกดิขึน้ นีเ้ป็นคณุของชวิหา สภาพทีช่วิหาไม ่

เทีย่ง เป็นทกุข ์มคีวามแปรผันเป็นธรรมดา นีเ้ป็นโทษของชวิหา ธรรมเป็นทีก่ าจัด 

ฉันทราคะ๔ ธรรมเป็นทีล่ะฉันทราคะในชวิหา นีเ้ป็นเครือ่งสลดัออกจากชวิหา 

 

เชงิอรรถ : 

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

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

๒ โทษ (อาทนีวะ) หมายถงึสภาวะทีไ่มอ่รอ่ย มทีกุขก์ายและทกุขใ์จซึง่มธีรรมเป็นเหต ุ(องฺ.จตกฺุก.อ. 

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

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

๔ ฉนัทราคะ หมายถงึความก าหนัดทีไ่มร่นุแรง (ฉันทะ) และความก าหนัดทีร่นุแรง (ราคะ) (ว.ิอ. ๓/๓๒๙/ 

    ๕๗๒, ข.ุม.อ. ๘/๑๐๕) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๑๑ } 



๑๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๑. ปฐมปัณณาสก ์๒. ยมกวรรค ๒. ทตุยิปพุเพสมัโพธสตูร 

  สภาพทีส่ขุโสมนัสอาศัยกาย ฯลฯ 

  สภาพทีส่ขุโสมนัสอาศัยมโน นีเ้ป็นคณุของมโน สภาพทีม่โนไมเ่ทีย่ง เป็นทกุข ์

มคีวามแปรผันเป็นธรรมดา นีเ้ป็นโทษของมโน ธรรมเป็นทีก่ าจัดฉันทราคะ ธรรม 

เป็นทีล่ะฉันทราคะในมโน นีเ้ป็นเครือ่งสลัดออกจากมโน’ 

  ภกิษุทัง้หลาย ตราบใดเรายังไมรู่ค้ณุโดยความเป็นคณุ โทษโดยความเป็นโทษ 

และเครือ่งสลัดออกโดยความเป็นเครือ่งสลัดออกจากอายตนะภายใน ๖ ประการนี ้

ตามความเป็นจรงิอยา่งนี ้ตราบนัน้เราก็ยังไมย่นืยันวา่ ‘เป็นผูต้รัสรูส้มัมาสมัโพธ-ิ 

ญาณอันยอดเยีย่มในโลกพรอ้มทัง้เทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมูส่ตัวพ์รอ้ม 

ทัง้สมณพราหมณ์ เทวดา และมนุษย’์ 

  แตเ่มือ่ใดเรารูค้ณุโดยความเป็นคณุ โทษโดยความเป็นโทษ เครือ่งสลัดออกโดย 

ความเป็นเครือ่งสลัดออกจากอายตนะภายใน ๖ ประการนีต้ามความเป็นจรงิอยา่งนี้ 

เมือ่นัน้เราจงึยนืยันวา่ ‘เป็นผูต้รัสรูส้มัมาสมัโพธญิาณอันยอดเยีย่มในโลกพรอ้มทัง้ 

เทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมูส่ตัวพ์รอ้มทัง้สมณพราหมณ์ เทวดา และมนุษย’์ 

  อนึง่ ญาณทัสสนะ๑ เกดิขึน้แลว้แกเ่ราวา่ ‘วมิตุตขิองเราไมก่ าเรบิ ชาตนิี้ 

เป็นชาตสิดุทา้ย บัดนีภ้พใหมไ่มม่อีกี” 

ปฐมปพุเพสมัโพธสตูรที ่๑ จบ 

 

๒. ทตุยิปพุเพสมัโพธสตูร 

วา่ดว้ยความด ารกิอ่นตรสัรู ้สตูรที ่๒ 

  [๑๔] “ภกิษุทัง้หลาย เมือ่กอ่นเราเป็นโพธสิตัวย์ังไมไ่ดต้รัสรู ้ไดม้คีวามคดิ 

ดังนีว้า่ ‘อะไรหนอเป็นคณุ อะไรเป็นโทษของรปู อะไรเป็นเครือ่งสลัดออกจากรปู 

อะไรเป็นคณุ อะไรเป็นโทษของสทัทะ อะไรเป็นเครือ่งสลัดออกจากสทัทะ ฯลฯ 

คันธะ ฯลฯ รส ฯลฯ โผฏฐัพพะ อะไรเป็นคณุ อะไรเป็นโทษของธรรมารมณ์ 

อะไรเป็นเครือ่งสลดัออกจากธรรมารมณ์’ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ญาณทสัสนะ หมายถงึปัจจเวกขณญาณ ญาณหย่ังรูด้ว้ยการพจิารณาทบทวน คอืส ารวจรูม้รรคผล 

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

 

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



๑๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๑. ปฐมปัณณาสก ์๒. ยมกวรรค ๒. ทตุยิปพุเพสมัโพธสตูร 

  ภกิษุทัง้หลาย เรานัน้ไดม้คีวามคดิดังนีว้า่ ‘สภาพทีส่ขุโสมนัสอาศัยรปูเกดิขึน้ 

นีเ้ป็นคณุของรปู สภาพทีร่ปูไมเ่ทีย่ง เป็นทกุข ์มคีวามแปรผันเป็นธรรมดา นี้ 

เป็นโทษของรปู ธรรมเป็นทีก่ าจัดฉันทราคะ ธรรมเป็นทีล่ะฉันทราคะในรปู นีเ้ป็น 

เครือ่งสลดัออกจากรปู 

  สภาพทีส่ขุโสมนัสอาศัยสทัทะ ฯลฯ คันธะ ฯลฯ รส ฯลฯ โผฏฐัพพะ 

ฯลฯ 

  สภาพทีส่ขุโสมนัสอาศัยธรรมารมณ์เกดิขึน้ นีเ้ป็นคณุของธรรมารมณ์ สภาพ 

ทีธ่รรมารมณ์ไมเ่ทีย่ง เป็นทกุข ์มคีวามแปรผันเป็นธรรมดา นีเ้ป็นโทษของ 

ธรรมารมณ์ ธรรมเป็นทีก่ าจัดฉันทราคะ ธรรมเป็นทีล่ะฉันทราคะในธรรมารมณ์ 

นีเ้ป็นเครือ่งสลัดออกจากธรรมารมณ์’ 

  ภกิษุทัง้หลาย ตราบใดเรายังไมรู่ค้ณุโดยความเป็นคณุ โทษโดยความเป็นโทษ 

และเครือ่งสลัดออกโดยความเป็นเครือ่งสลัดออกจากอายตนะภายนอก ๖ ประการนี ้

ตามความเป็นจรงิอยา่งนี ้ตราบนัน้เราก็ยังไมย่นืยันวา่ ‘เป็นผูต้รัสรูส้มัมาสมัโพธ ิ

ญาณอันยอดเยีย่มในโลก พรอ้มทัง้เทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมูส่ตัว ์

พรอ้มทัง้สมณพราหมณ์ เทวดา และมนุษย’์ 

  แตเ่มือ่ใด เรารูค้ณุโดยความเป็นคณุ โทษโดยความเป็นโทษ เครือ่งสลัดออก 

โดยความเป็นเครือ่งสลัดออกจากอายตนะภายนอก ๖ ประการนีต้ามความเป็นจรงิ 

อยา่งนี ้เมือ่นัน้เราจงึยนืยันวา่ ‘เป็นผูต้รัสรูส้มัมาสมัโพธญิาณอันยอดเยีย่มในโลก 

พรอ้มทัง้เทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมูส่ตัวพ์รอ้มทัง้สมณพราหมณ์ เทวดา 

และมนุษย’์ 

  อนึง่ ญาณทัสสนะเกดิขึน้แลว้แกเ่ราวา่ ‘วมิตุตขิองเราไมก่ าเรบิ ชาตนิีเ้ป็น 

ชาตสิดุทา้ย บัดนีภ้พใหมไ่มม่อีกี” 

ทตุยิปพุเพสมัโพธสตูรที ่๒ จบ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๑๓ } 



๑๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๑. ปฐมปัณณาสก ์๒. ยมกวรรค ๓. ปฐมอัสสาทปรเิยสนสตูร 

 

๓. ปฐมอสัสาทปรเิยสนสตูร 

วา่ดว้ยการแสวงหาคณุของอายตนะ สตูรที ่๑ 

  [๑๕] “ภกิษุทัง้หลาย เราไดเ้ทีย่วแสวงหาคณุของจักข ุไดพ้บคณุของจักขแุลว้ 

คณุของจักขมุปีระมาณเทา่ใด เราเห็นคณุประมาณเทา่นัน้ดแีลว้ดว้ยปัญญา เราได ้

เทีย่วแสวงหาโทษของจักข ุไดพ้บโทษของจักขแุลว้ โทษของจักขมุปีระมาณเทา่ใด 

เราเห็นโทษประมาณเทา่นัน้ดแีลว้ดว้ยปัญญา 

  เราไดเ้ทีย่วแสวงหาเครือ่งสลัดออกจากจักข ุไดพ้บเครือ่งสลดัออกจากจักขแุลว้ 

เครือ่งสลดัออกจากจักขมุปีระมาณเทา่ใด เราเห็นเครือ่งสลัดออกประมาณเทา่นัน้ 

ดแีลว้ดว้ยปัญญา 

  เราไดเ้ทีย่วแสวงหาคณุของโสตะ ฯลฯ 

  เราไดเ้ทีย่วแสวงหาคณุของฆานะ ฯลฯ 

  เราไดเ้ทีย่วแสวงหาคณุของชวิหา ไดพ้บคณุของชวิหาแลว้ คณุของชวิหาม ี

ประมาณเทา่ใด เราเห็นคณุประมาณเทา่นัน้ดแีลว้ดว้ยปัญญา 

  เราไดเ้ทีย่วแสวงหาโทษของชวิหา ไดพ้บโทษของชวิหาแลว้ โทษของชวิหาม ี

ประมาณเทา่ใด เราเห็นโทษประมาณเทา่นัน้ดแีลว้ดว้ยปัญญา 

  เราไดเ้ทีย่วแสวงหาเครือ่งสลัดออกจากชวิหา ไดพ้บเครือ่งสลดัออกจากชวิหาแลว้ 

เครือ่งสลดัออกจากชวิหามปีระมาณเทา่ใด เราเห็นเครือ่งสลดัออกประมาณเทา่นัน้ 

ดแีลว้ดว้ยปัญญา ฯลฯ 

  เราไดเ้ทีย่วแสวงหาคณุของมโน ไดพ้บคณุของมโนแลว้ คณุของมโนม ี

ประมาณเทา่ใด เราเห็นคณุประมาณเทา่นัน้ดแีลว้ดว้ยปัญญา 

  เราไดเ้ทีย่วแสวงหาโทษของมโน ไดพ้บโทษของมโนแลว้ โทษของมโนม ี

ประมาณเทา่ใด เราเห็นโทษประมาณเทา่นัน้ดแีลว้ดว้ยปัญญา 

  เราไดเ้ทีย่วแสวงหาเครือ่งสลัดออกจากมโน ไดพ้บเครือ่งสลดัออกจากมโนแลว้ 

เครือ่งสลดัออกจากมโนมปีระมาณเทา่ใด เราเห็นเครือ่งสลัดออกประมาณเทา่นัน้ 

ดแีลว้ดว้ยปัญญา 

 

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



๑๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๑. ปฐมปัณณาสก ์๒. ยมกวรรค ๔. ทตุยิอัสสาทปรเิยสนสตูร 

  ภกิษุทัง้หลาย ตราบใดเรายังไมรู่ค้ณุโดยความเป็นคณุ โทษโดยความเป็นโทษ 

และเครือ่งสลัดออกโดยความเป็นเครือ่งสลัดออกจากอายตนะภายใน ๖ ประการนี ้

ตามความเป็นจรงิ ฯลฯ รู ้... อนึง่ ญาณทัสสนะเกดิขึน้แลว้แกเ่ราวา่ ‘วมิตุต ิ

ของเราไมก่ าเรบิ ชาตนิีเ้ป็นชาตสิดุทา้ย บัดนีภ้พใหมไ่มม่อีกี” 

ปฐมอสัสาทปรเิยสนสตูรที ่๓ จบ 

 

๔. ทตุยิอสัสาทปรเิยสนสตูร 

วา่ดว้ยการแสวงหาคณุของอายตนะ สตูรที ่๒ 

  [๑๖] “ภกิษุทัง้หลาย เราไดเ้ทีย่วแสวงหาคณุของรูป ไดพ้บคณุของรปูแลว้ 

คณุของรปูมปีระมาณเทา่ใด เราเห็นคณุประมาณเท่านัน้ดแีลว้ดว้ยปัญญา 

  เราไดเ้ทีย่วแสวงหาโทษของรปู พบโทษของรปูแลว้ โทษของรปูมปีระมาณ 

เทา่ใด เราเห็นโทษประมาณเทา่นัน้ดแีลว้ดว้ยปัญญา 

  เราไดเ้ทีย่วแสวงหาเครือ่งสลัดออกจากรปู ไดพ้บเครือ่งสลดัออกจากรปูแลว้ 

เครือ่งสลดัออกจากรปูมปีระมาณเทา่ใด เราเห็นเครือ่งสลัดออกประมาณเทา่นัน้ 

ดแีลว้ดว้ยปัญญา 

  เราไดเ้ทีย่วแสวงหาคณุของสทัทะ ฯลฯ 

  เราไดเ้ทีย่วแสวงหาคณุของคันธะ ฯลฯ 

  เราไดเ้ทีย่วแสวงหาคณุของรส ฯลฯ 

  เราไดเ้ทีย่วแสวงหาคณุของโผฏฐัพพะ ฯลฯ 

  เราไดเ้ทีย่วแสวงหาคณุของธรรมารมณ์ ไดพ้บคณุของธรรมารมณ์แลว้ คณุ 

ของธรรมารมณ์มปีระมาณเทา่ใด เราเห็นคณุมปีระมาณเทา่นัน้ดแีลว้ดว้ยปัญญา 

  เราไดเ้ทีย่วแสวงหาโทษของธรรมารมณ์ ไดพ้บโทษของธรรมารมณ์แลว้ โทษ 

ของธรรมารมณ์มปีระมาณเทา่ใด เราเห็นโทษประมาณเทา่นัน้ดแีลว้ดว้ยปัญญา 

  เราไดเ้ทีย่วแสวงหาเครือ่งสลัดออกจากธรรมารมณ์ ไดพ้บเครือ่งสลดัออก 

จากธรรมารมณ์แลว้ เครือ่งสลัดออกจากธรรมารมณ์มปีระมาณเทา่ใด เราเห็น 

เครือ่งสลดัออกประมาณเทา่นัน้ดแีลว้ดว้ยปัญญา 

 

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



๑๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๑. ปฐมปัณณาสก ์๒. ยมกวรรค ๕. ปฐมโนเจอัสสาทสตูร 

  ภกิษุทัง้หลาย ตราบใดเรายังไมรู่ค้ณุโดยความเป็นคณุ โทษโดยความเป็นโทษ 

เครือ่งสลดัออกโดยความเป็นเครือ่งสลัดออกจากอายตนะภายนอก ๖ ประการนี ้

ตามความเป็นจรงิ ฯลฯ รู ้... อนึง่ ญาณทัสสนะเกดิขึน้แลว้แกเ่ราวา่ ‘วมิตุตขิอง 

เราไมก่ าเรบิ ชาตนิีเ้ป็นชาตสิดุทา้ย บัดนีภ้พใหมไ่มม่อีกี” 

ทตุยิอสัสาทปรเิยสนสตูรที ่๔ จบ 

 

๕. ปฐมโนเจอสัสาทสตูร 

วา่ดว้ยการปฏเิสธคณุของอายตนะ สตูรที ่๑ 

  [๑๗] “ภกิษุทัง้หลาย ถา้คณุของจักขจัุกไมม่แีลว้ สตัวทั์ง้หลายก็ไมพ่งึตดิใจ 

ในจักข ุแตเ่พราะคณุของจักขมุอียู ่ฉะนัน้สตัวทั์ง้หลายจงึตดิใจในจักข ุ

  ถา้โทษของจักขจัุกไมม่แีลว้ สตัวทั์ง้หลายก็ไมพ่งึเบือ่หน่ายในจักข ุแต ่

เพราะโทษของจักขมุอียู ่ฉะนัน้สตัวทั์ง้หลายจงึเบือ่หน่ายในจักข ุ

  ถา้เครือ่งสลดัออกจากจักขจัุกไมม่แีลว้ สตัวทั์ง้หลายก็ไมพ่งึสลดัออกจากจักข ุ

แตเ่พราะเครือ่งสลดัออกจากจักขมุอียู ่ฉะนัน้สตัวทั์ง้หลายจงึสลัดออกจากจักข ุ

  ถา้คณุของโสตะจักไมม่แีลว้ ... ถา้คณุของฆานะจักไมม่แีลว้ ... ถา้คณุของ 

ชวิหาจักไมม่แีลว้ สตัวทั์ง้หลายก็ไมพ่งึตดิใจในชวิหา แตเ่พราะคณุของชวิหามอียู ่

ฉะนัน้สตัวทั์ง้หลายจงึตดิใจในชวิหา 

  ถา้โทษของชวิหาจักไมม่แีลว้ สตัวทั์ง้หลายก็ไมพ่งึเบือ่หน่ายในชวิหา แต ่

เพราะโทษของชวิหามอียู ่ฉะนัน้สตัวทั์ง้หลายจงึเบือ่หน่ายในชวิหา 

  ถา้เครือ่งสลดัออกจากชวิหาจักไมม่แีลว้ สตัวทั์ง้หลายก็ไมพ่งึสลัดออกจาก 

ชวิหา แตเ่พราะเครือ่งสลัดออกจากชวิหามอียู ่ฉะนัน้สตัวทั์ง้หลายจงึสลัดออกจาก 

ชวิหา 

  ถา้คณุของกายจักไมม่แีลว้ ... ถา้คณุของมโนจักไมม่แีลว้ สตัวทั์ง้หลายก็ไม ่

พงึตดิใจในมโน แตเ่พราะคณุของมโนมอียู ่ฉะนัน้สตัวทั์ง้หลายจงึตดิใจในมโน 

  ถา้โทษของมโนจักไมม่แีลว้ สตัวทั์ง้หลายก็ไมพ่งึเบือ่หน่ายในมโน แตเ่พราะ 

โทษของมโนมอียู ่ฉะนัน้สตัวทั์ง้หลายจงึเบือ่หน่ายในมโน 

 

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



๑๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๑. ปฐมปัณณาสก ์๒. ยมกวรรค ๖. ทตุยิโนเจอสัสาทปรเิยสนสตูร 

  ถา้เครือ่งสลดัออกจากมโนจักไมม่แีลว้ สตัวทั์ง้หลายก็ไมพ่งึสลดัออกจากมโน 

แตเ่พราะเครือ่งสลดัออกจากมโนมอียู ่ฉะนัน้สตัวทั์ง้หลายจงึสลัดออกจากมโน 

  ภกิษุทัง้หลาย ตราบใดสตัวทั์ง้หลายยังไมรู่ค้ณุโดยความเป็นคณุ โทษโดย 

ความเป็นโทษ และเครือ่งสลัดออกโดยความเป็นเครือ่งสลัดออกจากอายตนะภายใน 

๖ ประการนีต้ามความเป็นจรงิ ตราบนัน้สตัวทั์ง้หลายจะออกไป หลดุไป พน้ไป 

จากโลกพรอ้มทัง้เทวโลก มารโลก พรหมโลก จากหมูส่ตัวพ์รอ้มทัง้สมณพราหมณ์ 

เทวดาและมนุษย ์มใีจปราศจากแดน๑ อยูไ่มไ่ดเ้ลย 

  แตเ่มือ่ใดสตัวทั์ง้หลายรูค้ณุโดยความเป็นคณุ โทษโดยความเป็นโทษ และ 

เครือ่งสลดัออกโดยความเป็นเครือ่งสลัดออกจากอายตนะภายใน ๖ ประการนีต้าม 

ความเป็นจรงิ เมือ่นัน้สตัวทั์ง้หลายจงึออกไป หลดุไป พน้ไป จากโลกพรอ้มทัง้ 

เทวโลก มารโลก พรหมโลก จากหมูส่ตัวพ์รอ้มทัง้สมณพราหมณ์ เทวดา และมนุษย ์

มใีจปราศจากแดนอยูไ่ด”้ 

ปฐมโนเจอสัสาทสตูรที ่๕ จบ 

 

๖. ทตุยิโนเจอสัสาทสตูร 

วา่ดว้ยการปฏเิสธคณุของอายตนะ สตูรที ่๒ 

  [๑๘] “ภกิษุทัง้หลาย ถา้คณุของรปูจักไมม่แีลว้ สตัวทั์ง้หลายก็ไมพ่งึตดิใจ 

ในรปู แตเ่พราะคณุของรปูมอียู ่ฉะนัน้สตัวทั์ง้หลายจงึตดิใจในรปู 

  ถา้โทษของรปูจักไมม่แีลว้ สตัวทั์ง้หลายก็ไมพ่งึเบือ่หน่ายในรปู แตเ่พราะ 

โทษของรปูมอียู ่ฉะนัน้สตัวทั์ง้หลายจงึเบือ่หน่ายในรปู 

  ถา้เครือ่งสลดัออกจากรปูจักไมม่แีลว้ สตัวทั์ง้หลายก็ไมพ่งึสลัดออกจากรปู 

แตเ่พราะเครือ่งสลดัออกจากรปูมอียู ่ฉะนัน้สตัวทั์ง้หลายจงึสลัดออกจากรปู 

  ถา้คณุของสทัทะ ฯลฯ ของคันธะ ฯลฯ ของรส ฯลฯ ของโผฏฐัพพะ ฯลฯ 

  ถา้คณุของธรรมารมณ์จักไมม่แีลว้ สตัวทั์ง้หลายก็ไมพ่งึตดิใจในธรรมารมณ์ 

แตเ่พราะคณุของธรรมารมณ์มอียู ่ฉะนัน้สตัวทั์ง้หลายจงึตดิใจในธรรมารมณ์ 

 

เชงิอรรถ : 

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

 

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



๑๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๑. ปฐมปัณณาสก ์๒. ยมกวรรค ๗. ปฐมาภนัินทสตูร 

  ถา้โทษของธรรมารมณ์จักไมม่แีลว้ สตัวทั์ง้หลายก็ไมพ่งึเบือ่หน่ายในธรรมารมณ์ 

แตเ่พราะโทษของธรรมารมณ์มอียู ่ฉะนัน้สตัวทั์ง้หลายจงึเบือ่หน่ายในธรรมารมณ์ 

  ถา้เครือ่งสลดัออกจากธรรมารมณ์จักไมม่แีลว้ สตัวทั์ง้หลายก็ไมพ่งึสลดัออก 

จากธรรมารมณ์ เพราะเครือ่งสลัดออกจากธรรมารมณ์มอียู ่ฉะนัน้สตัวทั์ง้หลายจงึ 

สลัดออกจากธรรมารมณ์ 

  ภกิษุทัง้หลาย ตราบใดสตัวทั์ง้หลายยังไมรู่ค้ณุโดยความเป็นคณุ โทษโดย 

ความเป็นโทษ เครือ่งสลัดออกโดยความเป็นเครือ่งสลัดออกจากอายตนะภายนอก ๖ 

ประการนี ้ตามความเป็นจรงิ เมือ่นัน้ สตัวทั์ง้หลายจะออกไป หลดุไป พน้ไป 

จากโลกพรอ้มทัง้เทวโลก มารโลก พรหมโลก จากหมูส่ตัวพ์รอ้มทัง้สมณพราหมณ์ 

เทวดาและมนุษย ์มใีจปราศจากแดนอยูไ่มไ่ดเ้ลย 

  แตเ่มือ่ใดสตัวทั์ง้หลายรูค้ณุโดยความเป็นคณุ โทษโดยความเป็นโทษ เครือ่ง 

สลัดออกโดยความเป็นเครือ่งสลัดออกจากอายตนะภายใน ๖ ประการนี ้ตาม 

ความเป็นจรงิ เมือ่นัน้สตัวทั์ง้หลายจงึออกไป หลดุไป พน้ไป จากโลกพรอ้มทัง้ 

เทวโลก มารโลก พรหมโลก จากหมูส่ตัวพ์รอ้มทัง้สมณพราหมณ์ เทวดา และ 

มนุษย ์มใีจปราศจากแดนอยูไ่ด”้ 

ทตุยิโนเจอสัสาทสตูรที ่๖ จบ 

 

๗. ปฐมาภนินัทสูตร 

วา่ดว้ยผูเ้พลดิเพลนิอายตนะ สตูรที ่๑ 

  [๑๙] “ภกิษุทัง้หลาย ผูท้ีเ่พลดิเพลนิจักข ุชือ่วา่เพลดิเพลนิทกุข ์ผูท้ี ่

เพลดิเพลนิทกุข ์เรากลา่ววา่ ‘พน้จากทกุขไ์มไ่ด’้ 

  ผูท้ีเ่พลดิเพลนิโสตะ ฯลฯ 

  ผูท้ีเ่พลดิเพลนิฆานะ ฯลฯ 

  ผูท้ีเ่พลดิเพลนิชวิหา ชือ่วา่เพลดิเพลนิทกุข ์ผูท้ีเ่พลดิเพลนิทกุข ์เรากลา่ววา่ 

‘พน้จากทกุขไ์มไ่ด’้ 

  ผูท้ีเ่พลดิเพลนิกาย ฯลฯ 

 

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



๑๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๑. ปฐมปัณณาสก ์๒. ยมกวรรค ๘. ทตุยิาภนัินทสตูร 

  ผูท้ีเ่พลดิเพลนิมโน ชือ่วา่เพลดิเพลนิทกุข ์ผูท้ีเ่พลดิเพลนิทกุข ์เรากลา่ววา่ 

‘พน้จากทกุขไ์มไ่ด’้ 

  ภกิษุทัง้หลาย ผูท้ีไ่มเ่พลดิเพลนิจักข ุชือ่วา่ไมเ่พลดิเพลนิทกุข ์ผูท้ีไ่ม ่

เพลดิเพลนิทกุข ์เรากลา่ววา่ ‘พน้จากทกุขไ์ด’้ 

  ผูท้ีไ่มเ่พลดิเพลนิโสตะ ฯลฯ 

  ผูท้ีไ่มเ่พลดิเพลนิฆานะ ฯลฯ 

  ผูท้ีไ่มเ่พลดิเพลนิชวิหา ชือ่วา่ไมเ่พลดิเพลนิทกุข ์ผูท้ีไ่มเ่พลดิเพลนิทกุข ์เรา 

กลา่ววา่ ‘พน้จากทกุขไ์ด’้ 

  ผูท้ีไ่มเ่พลดิเพลนิกาย ฯลฯ 

  ผูท้ีไ่มเ่พลดิเพลนิมโน ชือ่วา่ไมเ่พลดิเพลนิทกุข ์ผูท้ีไ่มเ่พลดิเพลนิทกุข ์เรา 

กลา่ววา่ ‘พน้จากทกุขไ์ด”้ 

ปฐมาภนินัทสตูรที ่๗ จบ 

 

๘. ทตุยิาภนินัทสูตร 

วา่ดว้ยผูเ้พลดิเพลนิอายตนะ สตูรที ่๒ 

  [๒๐] “ภกิษุทัง้หลาย ผูท้ีเ่พลดิเพลนิรปู ชือ่วา่เพลดิเพลนิทกุข ์ผูท้ี ่

เพลดิเพลนิทกุข ์เรากลา่ววา่ ‘พน้จากทกุขไ์มไ่ด’้ 

  ผูท้ีเ่พลดิเพลนิสทัทะ ฯลฯ คันธะ ฯลฯ รส ฯลฯ โผฏฐัพพะ ฯลฯ 

  ผูท้ีเ่พลดิเพลนิธรรมารมณ์ ชือ่วา่เพลดิเพลนิทกุข ์ผูท้ีเ่พลดิเพลนิทกุข ์เรา 

กลา่ววา่ ‘พน้จากทกุขไ์มไ่ด’้ 

  ภกิษุทัง้หลาย ผูท้ีไ่มเ่พลดิเพลนิรปู ชือ่วา่ไมเ่พลดิเพลนิทกุข ์ผูท้ีไ่มเ่พลดิเพลนิ 

ทกุข ์เรากลา่ววา่ ‘พน้จากทกุขไ์ด’้ 

  ผูท้ีไ่มเ่พลดิเพลนิสทัทะ ฯลฯ คันธะ ฯลฯ รส ฯลฯ โผฏฐัพพะ ฯลฯ 

  ผูท้ีไ่มเ่พลดิเพลนิธรรมารมณ์ ชือ่วา่ไมเ่พลดิเพลนิทกุข ์ผูท้ีไ่มเ่พลดิเพลนิทกุข ์

เรากลา่ววา่ ‘พน้จากทกุขไ์ด”้ 

ทตุยิาภนินัทสตูรที ่๘ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๑๙ } 



๒๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๑. ปฐมปัณณาสก ์๒. ยมกวรรค ๑๐. ทตุยิทกุขปุปาทสตูร 

 

๙. ปฐมทกุขปุปาทสตูร 

วา่ดว้ยความเกดิข ึน้แหง่ทกุข ์สตูรที ่๑ 

  [๒๑] “ภกิษุทัง้หลาย ความเกดิขึน้ ความตัง้อยู ่ความบังเกดิ ความ 

ปรากฏแหง่จักข ุนีเ้ป็นความเกดิขึน้แหง่ทกุข ์เป็นความตัง้อยูแ่หง่โรค เป็นความ 

ปรากฏแหง่ชราและมรณะ  

  ความเกดิขึน้ ความตัง้อยู ่ความบังเกดิ ความปรากฏแหง่โสตะ ฯลฯ แหง่ 

ฆานะ ฯลฯ แหง่ชวิหา ฯลฯ แหง่กาย ฯลฯ 

  ความเกดิขึน้ ความตัง้อยู ่ความบังเกดิ ความปรากฏแหง่มโน นีเ้ป็นความ 

เกดิขึน้แหง่ทกุข ์เป็นความตัง้อยูแ่หง่โรค เป็นความปรากฏแหง่ชราและมรณะ 

  ภกิษุทัง้หลาย สว่นความดับ ความสงบระงับ ความตัง้อยูไ่มไ่ดแ้หง่จักข ุนี้ 

เป็นความดับแหง่ทกุข ์เป็นความสงบระงับแหง่โรค เป็นความตัง้อยูไ่มไ่ดแ้หง่ชรา 

และมรณะ 

  ความดับ ความสงบระงับ ความตัง้อยูไ่มไ่ดแ้หง่โสตะ ฯลฯ แหง่ฆานะ ฯลฯ 

แหง่ชวิหา ฯลฯ แหง่กาย ฯลฯ 

  ความดับ ความสงบระงับ ความตัง้อยูไ่มไ่ดแ้หง่มโน นีเ้ป็นความดับแหง่ทกุข ์

เป็นความสงบระงับแหง่โรค เป็นความตัง้อยูไ่มไ่ดแ้หง่ชราและมรณะ” 

ปฐมทกุขปุปาทสตูรที ่๙ จบ 

 

๑๐. ทตุยิทกุขปุปาทสตูร 

วา่ดว้ยความเกดิข ึน้แหง่ทกุข ์สตูรที ่๒ 

  [๒๒] “ภกิษุทัง้หลาย ความเกดิขึน้ ความตัง้อยู ่ความบังเกดิ ความ 

ปรากฏแหง่รปู นีเ้ป็นความเกดิขึน้แหง่ทกุข ์เป็นความตัง้อยูแ่หง่โรค เป็นความ 

ปรากฏแหง่ชราและมรณะ 

  ความเกดิขึน้ ความตัง้อยู ่ความบังเกดิ ความปรากฏแหง่สทัทะ ฯลฯ 

แหง่คันธะ ฯลฯ แหง่รส ฯลฯ แหง่โผฏฐัพพะ ฯลฯ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๒๐ } 



๒๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๑. ปฐมปัณณาสก ์๒. ยมกวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

  ความเกดิขึน้ ความตัง้อยู ่ความบังเกดิ ความปรากฏแหง่ธรรมารมณ์ นี้ 

เป็นความเกดิขึน้แหง่ทกุข ์เป็นความตัง้อยูแ่หง่โรค เป็นความปรากฏแหง่ชราและ 

มรณะ 

  ภกิษุทัง้หลาย สว่นความดับ ความสงบระงับ ความตัง้อยูไ่มไ่ดแ้หง่รปู นี ้

เป็นความดับแหง่ทกุข ์เป็นความสงบระงับแหง่โรค เป็นความตัง้อยูไ่มไ่ดแ้หง่ชรา 

และมรณะ 

  ความดับ ความสงบระงับ ความตัง้อยูไ่มไ่ดแ้หง่สทัทะ ฯลฯ แหง่คันธะ ฯลฯ 

แหง่รส ฯลฯ แหง่โผฏฐัพพะ ฯลฯ 

  ความดับ ความสงบระงับ ความตัง้อยูไ่มไ่ดแ้หง่ธรรมารมณ์ นีเ้ป็นความดับ 

แหง่ทกุข ์เป็นความสงบแหง่โรค เป็นความตัง้อยูไ่มไ่ดแ้หง่ชราและมรณะ” 

ทตุยิทกุขปุปาทสตูรที ่๑๐ จบ 

ยมกวรรคที ่๒ จบ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

    ๑. ปฐมปพุเพสมัโพธสตูร   ๒. ทตุยิปพุเพสมัโพธสตูร 

    ๓. ปฐมอัสสาทปรเิยสนสตูร   ๔. ทตุยิอัสสาทปรเิยสนสตูร 

    ๕. ปฐมโนเจอัสสาทสตูร   ๖. ทตุยิโนเจอัสสาทสตูร 

    ๗. ปฐมาภนัินทสตูร    ๘. ทตุยิาภนัินทสตูร 

    ๙. ปฐมทกุขปุปาทสตูร   ๑๐. ทตุยิทกุขปุปาทสตูร 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๒๑ } 



๒๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๑. ปฐมปัณณาสก ์๓. สพัพวรรค ๒. ปหานสตูร 

 

๓. สพัพวรรค 
หมวดวา่ดว้ยสิง่ท ัง้ปวง 

๑. สพัพสตูร 

วา่ดว้ยสิง่ท ัง้ปวง 

  [๒๓] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย เราจักแสดงสิง่ทัง้ปวงแกเ่ธอทัง้หลาย 

เธอทัง้หลายจงฟัง 

  ก็อะไรเลา่ชือ่วา่ส ิง่ท ัง้ปวง 

  คอื (๑) จักขกุับรปู (๒) โสตะกับสทัทะ (๓) ฆานะกับคันธะ (๔) ชวิหากับรส 

(๕) กายกับโผฏฐัพพะ (๖) มโนกับธรรมารมณ์ 

  นีเ้ราเรยีกวา่ ‘สิง่ทัง้ปวง’ 

  ภกิษุทัง้หลาย ผูใ้ดพงึกลา่วอยา่งนี้วา่ ‘ขา้พเจา้จักบอกเลกิสิง่ทัง้ปวงแลว้ 

บัญญัตสิ ิง่อืน่แทน’ ค าพดูของผูนั้น้คงเป็นเพยีงค าพูดเทา่นัน้ ครัน้ถกูถามเขา้ก็คง 

ตอบไมไ่ดแ้ละถงึความล าบากอยา่งยิง่ ขอ้นัน้เพราะเหตไุร เพราะเขาถูกถามในสิง่ 

อันมใิชว่สิยั๑” 

สพัพสตูรที ่๑ จบ 

 

๒. ปหานสูตร 

วา่ดว้ยธรรมเพือ่ละส ิง่ท ัง้ปวง 

  [๒๔] “ภกิษุทัง้หลาย เราจักแสดงธรรม เพือ่ละสิง่ทัง้ปวงแกเ่ธอทัง้หลาย 

เธอทัง้หลายจงฟัง 

  ธรรมเพือ่ละส ิง่ท ัง้ปวง เป็นอยา่งไร 

  คอื จักขเุป็นสิง่ทีค่วรละ รปูเป็นสิง่ทีค่วรละ จักขวุญิญาณเป็นสิง่ทีค่วรละ 

จักขสุมัผัสเป็นสิง่ทีค่วรละ แมค้วามเสวยอารมณ์ทีเ่ป็นสขุหรอืทกุขห์รอืมใิชส่ขุมใิช ่

ทกุขท์ีเ่กดิขึน้เพราะจักขสุมัผัสเป็นปัจจัย ก็เป็นสิง่ทีค่วรละ 

 
เชงิอรรถ : 

๑ ส ิง่อนัมใิชว่สิยั ในทีน่ีห้มายถงึการท าในสิง่ทีเ่ป็นไปไมไ่ด ้เชน่ การเทนิศลิาขนาดเทา่เรอืนยอดขา้มน ้าลกึ 

   และการฉุดดวงจันทรด์วงอาทติยล์งมา เป็นสิง่เป็นไปไม่ได ้(ส .สฬา.อ. ๓/๒๓/๕) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๒๒ } 



๒๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๑. ปฐมปัณณาสก ์๓. สพัพวรรค ๓. อภญิญาปรญิญาปหานสตูร 

  โสตะเป็นสิง่ทีค่วรละ ฯลฯ 

  ฆานะเป็นสิง่ทีค่วรละ ฯลฯ 

  ชวิหาเป็นสิง่ทีค่วรละ รสเป็นสิง่ทีค่วรละ ชวิหาวญิญาณเป็นสิง่ทีค่วรละ 

ชวิหาสมัผัสเป็นสิง่ทีค่วรละ แมค้วามเสวยอารมณ์ทีเ่ป็นสขุหรอืทกุขห์รอืมใิชส่ขุ 

มใิชท่กุขท์ีเ่กดิขึน้เพราะชวิหาสมัผัสเป็นปัจจัย ก็เป็นสิง่ทีค่วรละ 

  กายเป็นสิง่ทีค่วรละ ฯลฯ 

  มโน๑เป็นสิง่ทีค่วรละ ธรรมารมณ์เป็นสิง่ทีค่วรละ มโนวญิญาณ๒เป็นสิง่ที ่

ควรละ มโนสมัผัส๓เป็นสิง่ทีค่วรละ แมค้วามเสวยอารมณ์๔ทีเ่ป็นสขุหรอืทกุขห์รอื 

มใิชส่ขุมใิชท่กุขท์ีเ่กดิขึน้เพราะมโนสมัผัสเป็นปัจจัย ก็เป็นสิง่ทีค่วรละ 

  ภกิษุทัง้หลาย ธรรมเพือ่ละสิง่ทัง้ปวง เป็นอยา่งนี้แล” 

ปหานสตูรที ่๒ จบ 

 

๓. อภญิญาปรญิญาปหานสูตร 

วา่ดว้ยธรรมเพือ่รูย้ ิง่ก าหนดรูแ้ลว้ละส ิง่ท ัง้ปวง 

  [๒๕] “ภกิษุทัง้หลาย เราจักแสดงธรรมเพือ่รูย้ ิง่ ก าหนดรูแ้ลว้ละสิง่ทัง้ปวงแก ่

เธอทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงฟัง 

  ธรรมเพือ่รูย้ ิง่ ก าหนดรูแ้ลว้ละส ิง่ท ัง้ปวง เป็นอยา่งไร 

  คอื จักขเุป็นสิง่ทีค่วรรูย้ ิง่ ก าหนดรูแ้ลว้ละ รปูเป็นสิง่ทีค่วรรูย้ ิง่ ก าหนดรู ้

แลว้ละ จักขวุญิญาณเป็นสิง่ทีค่วรรูย้ ิง่ ก าหนดรูแ้ลว้ละ จักขสุมัผัสเป็นสิง่ทีค่วรรูย้ ิง่ 

ก าหนดรูแ้ลว้ละ แมค้วามเสวยอารมณ์ทีเ่ป็นสขุหรอืทกุขห์รอืมใิชส่ขุมใิชท่กุขท์ี ่

เกดิขึน้เพราะจักขสุมัผัสเป็นปัจจัย ก็เป็นสิง่ทีค่วรรูย้ ิง่ ก าหนดรูแ้ลว้ละ ฯลฯ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ มโน ในทีน่ีห้มายถงึภวังคจติ (ส .สฬา.อ. ๓/๒๔/๖) 

๒ มโนวญิญาณ ในทีน่ีห้มายถงึชวนจติทีเ่กดิรว่มกับอาวัชชนจติ (ส .สฬา.อ. ๓/๒๔/๖) 

๓ มโนสมัผสั ในทีน่ีห้มายถงึผัสสะทีเ่กดิพรอ้มกับภวังคจติ (ส .สฬา.อ. ๓/๒๔/๖) 

๔ ความเสวยอารมณ ์ในทีน่ีห้มายถงึเวทนาทีเ่กดิพรอ้มกับชวนจติ (ส .สฬา.อ. ๓/๒๔/๖) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๒๓ } 



๒๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๑. ปฐมปัณณาสก ์๓. สพัพวรรค ๔. ปฐมอปรชิานนสตูร 

  ชวิหาเป็นสิง่ทีค่วรรูย้ ิง่ ก าหนดรูแ้ลว้ละ รสเป็นสิง่ทีค่วรรูย้ ิง่ ก าหนดรูแ้ลว้ละ 

ชวิหาวญิญาณเป็นสิง่ทีค่วรรูย้ ิง่ ก าหนดรูแ้ลว้ละ ชวิหาสมัผัสเป็นสิง่ทีค่วรรูย้ ิง่ ก าหนด 

รูแ้ลว้ละ แมค้วามเสวยอารมณ์ทีเ่ป็นสขุหรอืทกุขห์รอืมใิชส่ขุมใิชท่กุขท์ีเ่กดิขึน้เพราะ 

ชวิหาสมัผัสเป็นปัจจัยก็เป็นสิง่ทีค่วรรูย้ ิง่ ก าหนดรูแ้ลว้ละ 

  กายเป็นสิง่ทีค่วรรูย้ ิง่ ก าหนดรูแ้ลว้ละ ฯลฯ 

  มโนเป็นสิง่ทีค่วรรูย้ ิง่ ก าหนดรูแ้ลว้ละ ธรรมารมณ์เป็นสิง่ทีค่วรรูย้ ิง่ 

ก าหนดรูแ้ลว้ละ มโนวญิญาณเป็นสิง่ทีค่วรรูย้ ิง่ ก าหนดรูแ้ลว้ละ มโนสมัผัสเป็น 

สิง่ทีค่วรรูย้ ิง่ ก าหนดรูแ้ลว้ละ แมค้วามเสวยอารมณ์ทีเ่ป็นสขุหรอืทกุขห์รอืมใิชส่ขุ 

มใิชท่กุขท์ีเ่กดิขึน้เพราะมโนสมัผัสเป็นปัจจัย ก็เป็นสิง่ทีค่วรรูย้ ิง่ ก าหนดรูแ้ลว้ละ 

  ภกิษุทัง้หลาย ธรรมเพือ่รูย้ ิง่ ก าหนดรูแ้ลว้ละสิง่ทัง้ปวง เป็นอยา่งนีแ้ล” 

อภญิญาปรญิญาปหานสตูรที ่๓ จบ 

 

๔. ปฐมอปรชิานนสตูร 

วา่ดว้ยผูไ้มก่ าหนดรูส้ ิง่ท ัง้ปวง สตูรที ่๑ 

  [๒๖] “ภกิษุทัง้หลาย บคุคลเมือ่ยังไมรู่ย้ ิง่ ไมก่ าหนดรู ้ไมค่ลายก าหนัด 

ไมล่ะสิง่ทัง้ปวง เป็นผูไ้มค่วรเพือ่ความสิน้ทกุข ์

  บคุคลเมือ่ยังไมรู่ย้ ิง่ ไมก่ าหนดรู ้ไมค่ลายก าหนัด ไมล่ะสิง่ทัง้ปวงอะไรเลา่ 

เป็นผูไ้มค่วรเพือ่ความสิน้ทกุข ์

  คอื บคุคลเมือ่ยังไมรู่ย้ ิง่ ไมก่ าหนดรู ้ไมค่ลายก าหนัด ไมล่ะจักข ุเป็นผูไ้มค่วร 

เพือ่ความสิน้ทกุข ์บคุคลเมือ่ยังไมรู่ย้ ิง่ ไมก่ าหนดรู ้ไมค่ลายก าหนัด ไมล่ะรปู 

เป็นผูไ้มค่วรเพือ่ความสิน้ทกุข ์บคุคลเมือ่ยังไมรู่ย้ ิง่ ไมก่ าหนดรู ้ไมค่ลายก าหนัด 

ไมล่ะจักขวุญิญาณ เป็นผูไ้มค่วรเพือ่ความสิน้ทกุข ์บคุคลเมือ่ยังไมรู่ย้ ิง่ ไมก่ าหนดรู ้

ไมค่ลายก าหนัด ไมล่ะจักขสุมัผัส เป็นผูไ้มค่วรเพือ่ความสิน้ทกุข ์บคุคลเมือ่ยงัไมรู่ย้ ิง่ 

ไมก่ าหนดรู ้ไมค่ลายก าหนัด ไมล่ะแมค้วามเสวยอารมณ์ทีเ่ป็นสขุหรอืทกุขห์รอืม ิ

ใชส่ขุมใิชท่กุขท์ีเ่กดิขึน้เพราะจักขสุมัผัสเป็นปัจจัย ก็เป็นผูไ้มค่วรเพือ่ความสิน้ทกุข ์

ฯลฯ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๒๔ } 



๒๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๑. ปฐมปัณณาสก ์๓. สพัพวรรค ๔. ปฐมอปรชิานนสตูร 

  บคุคลเมือ่ยังไมรู่ย้ ิง่ ไมก่ าหนดรู ้ไมค่ลายก าหนัด ไมล่ะชวิหา เป็นผูไ้มค่วร 

เพือ่ความสิน้ทกุข ์... รส ฯลฯ ชวิหาวญิญาณ ฯลฯ ชวิหาสมัผัส ฯลฯ บคุคล 

เมือ่ยังไมรู่ย้ ิง่ ไมก่ าหนดรู ้ไมค่ลายก าหนัด ไมล่ะแมค้วามเสวยอารมณ์ทีเ่ป็นสขุ 

หรอืทกุขห์รอืมใิชส่ขุมใิชท่กุขท์ีเ่กดิขึน้เพราะชวิหาสมัผัสเป็นปัจจัย เป็นผูไ้มค่วร 

เพือ่ความสิน้ทกุข ์... กาย ฯลฯ 

  บคุคลเมือ่ยังไมรู่ย้ ิง่ ไมก่ าหนดรู ้ไมค่ลายก าหนัด ไมล่ะมโน เป็นผูไ้มค่วร 

เพือ่ความสิน้ทกุข ์... ธรรมารมณ์ ฯลฯ มโนวญิญาณ ฯลฯ มโนสมัผัส ฯลฯ 

บคุคลเมือ่ยังไมรู่ย้ ิง่ ไมก่ าหนดรู ้ไมค่ลายก าหนัด ไมล่ะแมค้วามเสวยอารมณ์ที ่

เป็นสขุหรอืทกุขห์รอืมใิชส่ขุมใิชท่กุขท์ีเ่กดิขึน้เพราะมโนสมัผัสเป็นปัจจัย ก็เป็นผูไ้ม ่

ควรเพือ่ความสิน้ทกุข ์

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคลเมือ่ยังไมรู่ย้ ิง่ ไมก่ าหนดรู ้ไมค่ลายก าหนัด ไมล่ะสิง่ 

ทัง้ปวงนีแ้ล เป็นผูไ้มค่วรเพือ่ความสิน้ทกุข ์

  ภกิษุทัง้หลาย สว่นบคุคลเมือ่รูย้ ิง่๑ ก าหนดรู ้๒ คลายก าหนัด๓ ละสิง่ทัง้ปวง 

ได ้เป็นผูค้วรเพือ่ความสิน้ทกุข ์

  อนึง่ บคุคลเมือ่รูย้ ิง่ ก าหนดรู ้คลายก าหนัด ละสิง่ทัง้ปวงอะไรเลา่ได ้

เป็นผูค้วรเพือ่ความสิน้ทกุข ์

  คอื บคุคลเมือ่รูย้ ิง่ ก าหนดรู ้คลายก าหนัด ละจักขไุด ้เป็นผูค้วรเพือ่ความ 

สิน้ทกุข ์บคุคลเมือ่รูย้ ิง่ ก าหนดรู ้คลายก าหนัด ละรปูได ้เป็นผูค้วรเพือ่ความ 

สิน้ทกุข ์บคุคลเมือ่รูย้ ิง่ ก าหนดรู ้คลายก าหนัด ละจักขวุญิญาณได ้เป็นผูค้วร 

เพือ่ความสิน้ทกุข ์บคุคลเมือ่รูย้ ิง่ ก าหนดรู ้คลายก าหนัด ละจักขสุมัผัสได ้เป็น 

ผูค้วรเพือ่ความสิน้ทกุข ์บคุคลเมือ่รูย้ ิง่ ก าหนดรู ้คลายก าหนัด ละแมค้วาม 

เสวยอารมณ์ทีเ่ป็นสขุหรอืทกุขห์รอืมใิชส่ขุมใิชท่กุขท์ีเ่กดิขึน้เพราะจักขสุมัผัสเป็นปัจจัยได ้

ก็เป็นผูค้วรเพือ่ความสิน้ทกุข ์ฯลฯ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ เม ือ่รูย้ ิง่ ในทีน่ีห้มายถงึญาตปรญิญา (ก าหนดรูข้ัน้รูจั้ก) (ส .สฬา.อ. ๓/๒๖/๗) 

๒ ก าหนดรู ้ในทีน่ีห้มายถงึตรีณปรญิญา (ก าหนดรูข้ัน้พจิารณา) (ส .สฬา.อ. ๓/๒๖/๗) 

๓ คลายก าหนดั ในทีน่ีห้มายถงึปหานปรญิญา (ก าหนดรูข้ัน้ละ) (ส .สฬา.อ. ๓/๒๖/๗) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๒๕ } 



๒๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๑. ปฐมปัณณาสก ์๓. สพัพวรรค ๕. ทตุยิอปรชิานนสตูร 

  บคุคลเมือ่รูย้ ิง่ ก าหนดรู ้คลายก าหนัด ละชวิหาได ้เป็นผูค้วรเพือ่ความสิน้ 

ทกุข ์... รส ฯลฯ ชวิหาวญิญาณ ฯลฯ ชวิหาสมัผัส ฯลฯ บคุคลเมือ่รูย้ ิง่ ก าหนด 

รู ้คลายก าหนัด ละแมค้วามเสวยอารมณ์ทีเ่ป็นสขุหรอืทกุขห์รอืมใิชส่ขุมใิชท่กุขท์ี ่

เกดิขึน้เพราะชวิหาสมัผัสเป็นปัจจัยได ้ก็เป็นผูค้วรเพือ่ความสิน้ทกุข ์... กาย ฯลฯ 

  บคุคลเมือ่รูย้ ิง่ ก าหนดรู ้คลายก าหนัด ละมโนได ้เป็นผูค้วรเพือ่ความสิน้ทกุข ์

... ธรรมารมณ์ ฯลฯ มโนวญิญาณ ฯลฯ มโนสมัผัส ฯลฯ บคุคลเมือ่รูย้ ิง่ ก าหนด 

รู ้คลายก าหนัด ละแมค้วามเสวยอารมณ์ทีเ่ป็นสขุหรอืทกุขห์รอืมใิชส่ขุมใิชท่กุขท์ี ่

เกดิขึน้เพราะมโนสมัผัสเป็นปัจจัยได ้ก็เป็นผูค้วรเพือ่ความสิน้ทกุข ์

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคลเมือ่รูย้ ิง่ ก าหนดรู ้คลายก าหนัด ละสิง่ทัง้ปวงนีแ้ลได ้

เป็นผูค้วรเพือ่ความสิน้ทกุข”์ 

ปฐมอปรชิานนสตูรที ่๔ จบ 

 

๕. ทตุยิอปรชิานนสตูร 

วา่ดว้ยผูไ้มก่ าหนดรูส้ ิง่ท ัง้ปวง สตูรที ่๒ 

  [๒๗] “ภกิษุทัง้หลาย บคุคลเมือ่ยังไมรู่ย้ ิง่ ไมก่ าหนดรู ้ไมค่ลายก าหนัด 

ไมล่ะสิง่ทัง้ปวง เป็นผูไ้มค่วรเพือ่ความสิน้ทกุข ์

  บคุคลเมือ่ยังไมรู่ย้ ิง่ ไมก่ าหนดรู ้ไมค่ลายก าหนัด ไมล่ะสิง่ทัง้ปวงอะไรเลา่ 

เป็นผูไ้มค่วรเพือ่ความสิน้ทกุข ์

  คอื จักข ุรปู จักขวุญิญาณ และธรรมทีพ่งึรูแ้จง้ทางจักขวุญิญาณ ฯลฯ 

  ชวิหา รส ชวิหาวญิญาณ และธรรมทีพ่งึรูแ้จง้ทางชวิหาวญิญาณ 

  กาย โผฏฐัพพะ กายวญิญาณ และธรรมทีพ่งึรูแ้จง้ทางกายวญิญาณ 

  มโน ธรรมารมณ์ มโนวญิญาณ และธรรมทีพ่งึรูแ้จง้ทางมโนวญิญาณ 

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคลเมือ่ยังไมรู่ย้ ิง่ ไมก่ าหนดรู ้ไมค่ลายก าหนัด ไมล่ะสิง่ 

ทัง้ปวงนีแ้ล เป็นผูไ้มค่วรเพือ่ความสิน้ทกุข ์

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๒๖ } 



๒๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๑. ปฐมปัณณาสก ์๓. สพัพวรรค ๖. อาทติตสตูร 

  ภกิษุทัง้หลาย สว่นบคุคลเมือ่รูย้ ิง่ ก าหนดรู ้คลายก าหนัด ละสิง่ทัง้ปวงได ้

เป็นผูค้วรเพือ่ความสิน้ทกุข ์

  อนึง่ บคุคลเมือ่รูย้ ิง่ ก าหนดรู ้คลายก าหนัด ละสิง่ทัง้ปวงอะไรเลา่ได ้เป็นผู ้

ควรเพือ่ความสิน้ทกุข ์

  คอื จักข ุรปู จักขวุญิญาณ และธรรมทีพ่งึรูแ้จง้ทางจักขวุญิญาณ ฯลฯ 

  ชวิหา รส ชวิหาวญิญาณ และธรรมทีพ่งึรูแ้จง้ทางชวิหาวญิญาณ 

  กาย โผฏฐัพพะ กายวญิญาณ และธรรมทีพ่งึรูแ้จง้ทางกายวญิญาณ 

  มโน ธรรมารมณ์ มโนวญิญาณ และธรรมทีพ่งึรูแ้จง้ทางมโนวญิญาณ 

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคลเมือ่รูย้ ิง่ ก าหนดรู ้คลายก าหนัด ละสิง่ทัง้ปวงนีแ้ลได ้

เป็นผูค้วรเพือ่ความสิน้ทกุข”์ 

ทตุยิอปรชิานนสตูรที ่๕ จบ 

 

๖. อาทติตสูตร๑ 

วา่ดว้ยสิง่ท ัง้ปวงเป็นของรอ้น 

  [๒๘] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ ต าบลคยาสสีะ รมิฝ่ังแมน่ ้าคยา 

พรอ้มกับภกิษุ ๑,๐๐๐ รปู ณ ทีนั่น้ พระผูม้พีระภาครับสัง่เรยีกภกิษุทัง้หลาย 

มาตรัสวา่ 

  “ภกิษุทัง้หลาย สิง่ทัง้ปวงเป็นของรอ้น ก็อะไรเลา่ชือ่วา่ส ิง่ทัง้ปวงเป็นของรอ้น 

  คอื จักขเุป็นของรอ้น รปูเป็นของรอ้น จักขวุญิญาณเป็นของรอ้น จักขสุมัผัส 

เป็นของรอ้น แมค้วามเสวยอารมณ์ทีเ่ป็นสขุหรอืทกุขห์รอืมใิชส่ขุมใิชท่กุขท์ีเ่กดิขึน้ 

เพราะจักขสุมัผัสเป็นปัจจัยก็เป็นของรอ้น รอ้นเพราะอะไร เรากลา่ววา่ ‘รอ้นเพราะ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ด ูว.ิมหา. (แปล) ๔/๕๔/๖๔ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๒๗ } 



๒๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๑. ปฐมปัณณาสก ์๓. สพัพวรรค ๖. อทติตสตูร 

ไฟคอืราคะ เพราะไฟคอืโทสะ เพราะไฟคอืโมหะ รอ้นเพราะชาต ิ(ความเกดิ) เพราะ 

ชรา (ความแก)่ เพราะมรณะ (ความตาย) เพราะโสกะ (ความเศรา้โศก) เพราะ 

ปรเิทวะ (ความคร ่าครวญ) เพราะทกุข ์(ความทกุขก์าย) เพราะโทมนัส (ความ 

ทกุขใ์จ) เพราะอปุายาส (ความคับแคน้ใจ)’ ฯลฯ 

  ชวิหาเป็นของรอ้น รสเป็นของรอ้น ชวิหาวญิญาณเป็นของรอ้น ชวิหาสมัผัส 

เป็นของรอ้น แมค้วามเสวยอารมณ์ทีเ่ป็นสขุหรอืทกุขห์รอืมใิชส่ขุมใิชท่กุขท์ีเ่กดิขึน้ 

เพราะชวิหาสมัผัสเป็นปัจจัยก็เป็นของรอ้น รอ้นเพราะอะไร เรากลา่ววา่ ‘รอ้นเพราะ 

ไฟคอืราคะ เพราะไฟคอืโทสะ เพราะไฟคอืโมหะ รอ้นเพราะชาต ิเพราะชรา เพราะ 

มรณะ เพราะโสกะ เพราะปรเิทวะ เพราะทกุข ์เพราะโทมนัส เพราะอปุายาส’ ฯลฯ 

  มโนเป็นของรอ้น ธรรมารมณ์เป็นของรอ้น มโนวญิญาณเป็นของรอ้น 

มโนสมัผัสเป็นของรอ้น แมค้วามเสวยอารมณ์ทีเ่ป็นสขุหรอืทกุขห์รอืมใิชส่ขุมใิช ่

ทกุขท์ีเ่กดิขึน้เพราะมโนสมัผัสเป็นปัจจัยก็เป็นของรอ้น รอ้นเพราะอะไร เรากลา่ววา่ 

‘รอ้นเพราะไฟคอืราคะ เพราะไฟคอืโทสะ เพราะไฟคอืโมหะ รอ้นเพราะชาต ิเพราะชรา 

เพราะมรณะ เพราะโสกะ เพราะปรเิทวะ เพราะทกุข ์เพราะโทมนัส เพราะอปุายาส’ 

  ภกิษุทัง้หลาย อรยิสาวกผูไ้ดส้ดับเห็นอยูอ่ยา่งนี ้ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นจักข ุ

ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นรปู ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นจักขวุญิญาณ ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้น 

จักขสุมัผัส ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นความเสวยอารมณ์ทีเ่ป็นสขุหรอืทกุขห์รอืมใิชส่ขุ 

มใิชท่กุขท์ีเ่กดิขึน้เพราะจักขสุมัผัสเป็นปัจจัย ฯลฯ ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นความ 

เสวยอารมณ์ทีเ่ป็นสขุหรอืทกุขห์รอืมใิชส่ขุมใิชท่กุขท์ีเ่กดิขึน้เพราะมโนสมัผัสเป็นปัจจัย 

เมือ่เบือ่หน่ายยอ่มคลายก าหนัด เพราะคลายก าหนัด จติยอ่มหลดุพน้ เมือ่จติ 

หลดุพน้แลว้ ก็รูว้า่ ‘หลดุพน้แลว้’ รูช้ดัวา่ ‘ชาตสิ ิน้แลว้ อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้ 

ท ากจิทีค่วรท าเสร็จแลว้ ไมม่กีจิอืน่เพือ่ความเป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป” 

  พระผูม้พีระภาคไดต้รัสอาทติตสตูรนีแ้ลว้ ภกิษุเหลา่นัน้ก็มใีจยนิด ีตา่งชืน่ชม 

พระภาษิตของพระผูม้พีระภาค เมือ่พระองคต์รัสเวยยากรณภาษิตนี้อยู ่ภกิษุ ๑,๐๐๐ 

รปูนัน้ก็มจีติหลดุพน้จากอาสวะเพราะไมถ่อืมั่น 

อาทติตสตูรที ่๖ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๒๘ } 



๒๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๑. ปฐมปัณณาสก ์๓. สพัพวรรค ๗. อันธภตูสตูร 

 

๗. อนัธภูตสตูร 

วา่ดว้ยสิง่ท ัง้ปวงเป็นของมดืมน 

  [๒๙] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเวฬวุนั สถานทีใ่หเ้หยือ่กระแต 

เขตกรงุราชคฤห ์ณ ทีนั่น้ พระผูม้พีระภาครับสัง่เรยีกภกิษุทัง้หลายมาตรัสวา่ 

  “ภกิษุทัง้หลาย สิง่ทัง้ปวงเป็นของมดืมน ก็อะไรเลา่ชือ่วา่ส ิง่ทัง้ปวงเป็นของ 

มดืมน 

  คอื จักขเุป็นของมดืมน รปูเป็นของมดืมน จักขวุญิญาณเป็นของมดืมน 

จักขสุมัผัสเป็นของมดืมน แมค้วามเสวยอารมณ์ทีเ่ป็นสขุหรอืทกุขห์รอืมใิชส่ขุมใิช ่

ทกุขท์ีเ่กดิขึน้เพราะจักขสุมัผัสเป็นปัจจัย ก็เป็นของมดืมน มดืมนเพราะอะไร เรา 

กลา่ววา่ ‘มดืมนเพราะชาต ิเพราะชรา เพราะมรณะ เพราะโสกะ เพราะปรเิทวะ 

เพราะทกุข ์เพราะโทมนัส เพราะอปุายาส’ ฯลฯ 

  ชวิหาเป็นของมดืมน รสเป็นของมดืมน ชวิหาวญิญาณเป็นของมดืมน 

ชวิหาสมัผัสเป็นของมดืมน แมค้วามเสวยอารมณ์ทีเ่ป็นสขุหรอืทกุขห์รอืมใิชส่ขุมใิช ่

ทกุขท์ีเ่กดิขึน้เพราะชวิหาสมัผัสเป็นปัจจัย ก็เป็นของมดืมน มดืมนเพราะอะไร 

เรากลา่ววา่ ‘มดืมนเพราะชาต ิเพราะชรา เพราะมรณะ เพราะโสกะ เพราะปรเิทวะ 

เพราะทกุข ์เพราะโทมนัส เพราะอปุายาส’ 

  กายเป็นของมดืมน ฯลฯ 

  มโนเป็นของมดืมน ธรรมารมณ์เป็นของมดืมน มโนวญิญาณเป็นของมดืมน 

มโนสมัผัสเป็นของมดืมน แมค้วามเสวยอารมณ์ทีเ่ป็นสขุหรอืทกุขห์รอืมใิชส่ขุมใิช ่

ทกุขท์ีเ่กดิขึน้เพราะมโนสมัผัสเป็นปัจจัย ก็เป็นของมดืมน มดืมนเพราะอะไร เรา 

กลา่ววา่ ‘มดืมนเพราะชาต ิเพราะชรา เพราะมรณะ เพราะโสกะ เพราะปรเิทวะ 

เพราะทกุข ์เพราะโทมนัส เพราะอปุายาส’ 

  ภกิษุทัง้หลาย อรยิสาวกผูไ้ดส้ดับเห็นอยูอ่ยา่งนี ้ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นจักขุ 

ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นรปู ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นจักขวุญิญาณ ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้น 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๒๙ } 



๓๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๑. ปฐมปัณณาสก ์๓. สพัพวรรค ๘. สมคุฆาตสารปุปสตูร 

จักขสุมัผัส ฯลฯ ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นความเสวยอารมณ์ทีเ่ป็นสขุหรอืทกุขห์รอืมใิช ่

สขุมใิชท่กุขท์ีเ่กดิขึน้เพราะมโนสมัผัสเป็นปัจจัย เมือ่เบือ่หน่ายยอ่มคลายก าหนัด 

เพราะคลายก าหนัด จติยอ่มหลดุพน้ เมือ่จติหลดุพน้แลว้ ก็รูว้า่ ‘หลดุพน้แลว้’ 

รูช้ดัวา่ ‘ชาตสิ ิน้แลว้ อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้ ท ากจิทีค่วรท าเสร็จแลว้ ไมม่กีจิอืน่ 

เพือ่ความเป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป” 

อนัธภตูสตูรที ่๗ จบ 

 

๘. สมคุฆาตสารปุปสตูร 

วา่ดว้ยปฏปิทาอนัสมควรแกก่ารเพกิถอนความก าหนดหมาย 

  [๓๐] “ภกิษุทัง้หลาย เราจักแสดงปฏปิทาอันสมควรแกก่ารเพกิถอนความ 

ก าหนดหมาย๑ ทัง้ปวงแกเ่ธอทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงฟัง จงใสใ่จใหด้ ีเราจักกลา่ว 

  ปฏปิทาอนัสมควรแกก่ารเพกิถอนความก าหนดหมายท ัง้ปวง เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ไมก่ าหนดหมายจักข ุไมก่ าหนดหมายในจักข ุไม ่

ก าหนดหมายเพราะจักข ุไมก่ าหนดหมายวา่ ‘จักขขุองเรา’ 

  ไมก่ าหนดหมายรปู ไมก่ าหนดหมายในรปู ไมก่ าหนดหมายเพราะรปู ไม่ 

ก าหนดหมายวา่ ‘รปูของเรา’ 

  ไมก่ าหนดหมายจักขวุญิญาณ ไมก่ าหนดหมายในจักขวุญิญาณ ไมก่ าหนด 

หมายเพราะจักขวุญิญาณ ไมก่ าหนดหมายวา่ ‘จักขวุญิญาณของเรา’ 

  ไมก่ าหนดหมายจักขสุมัผัส ไมก่ าหนดหมายในจักขสุมัผัส ไมก่ าหนดหมาย 

เพราะจักขสุมัผัส ไมก่ าหนดหมายวา่ ‘จักขสุมัผัสของเรา’ 

  ไมก่ าหนดหมายแมค้วามเสวยอารมณ์ทีเ่ป็นสขุหรอืทกุขห์รอืมใิชส่ขุมใิชท่กุขท์ี ่

เกดิขึน้เพราะจักขสุมัผัสเป็นปัจจัย ไมก่ าหนดหมายแมใ้นความเสวยอารมณ์ทีเ่ป็นสขุ 

หรอืทกุขห์รอืมใิชส่ขุมใิชท่กุขท์ีเ่กดิขึน้เพราะจักขสุมัผัสเป็นปัจจัย ไมก่ าหนดหมาย 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ความก าหนดหมาย ในทีน่ีห้มายถงึตัณหา มานะ และทฏิฐ ิ(ส .สฬา.อ. ๓/๓๐/๑๒, ส .ฏกีา ๒/๓๐/๓๔๒) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๓๐ } 



๓๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๑. ปฐมปัณณาสก ์๓. สพัพวรรค ๘. สมคุฆาตสารปุปสตูร 

แมเ้พราะความเสวยอารมณ์ทีเ่ป็นสขุหรอืทกุขห์รอืมใิชส่ขุมใิชท่กุขท์ีเ่กดิขึน้เพราะ 

จักขสุมัผัสเป็นปัจจัย ไมก่ าหนดหมายวา่ ‘ความเสวยอารมณ์ทีเ่ป็นสขุหรอืทกุข ์

หรอืมใิชส่ขุมใิชท่กุขท์ีเ่กดิขึน้เพราะจักขสุมัผัสเป็นปัจจัยนัน้ของเรา’ ฯลฯ 

  ไมก่ าหนดหมายชวิหา ไมก่ าหนดหมายในชวิหา ไมก่ าหนดหมายเพราะชวิหา 

ไมก่ าหนดหมายวา่ ‘ชวิหาของเรา’ 

  ไมก่ าหนดหมายรส ไมก่ าหนดหมายในรส ไมก่ าหนดหมายเพราะรส ไม่ 

ก าหนดหมายวา่ ‘รสของเรา’ 

  ไมก่ าหนดหมายชวิหาวญิญาณ ไมก่ าหนดหมายในชวิหาวญิญาณ ไม ่

ก าหนดหมายเพราะชวิหาวญิญาณ ไมก่ าหนดหมายวา่ ‘ชวิหาวญิญาณของเรา’ 

  ไมก่ าหนดหมายชวิหาสมัผัส ไมก่ าหนดหมายในชวิหาสมัผัส ไมก่ าหนดหมาย 

เพราะชวิหาสมัผัส ไมก่ าหนดหมายวา่ ‘ชวิหาสมัผัสของเรา’ 

  ไมก่ าหนดหมายแมค้วามเสวยอารมณ์ทีเ่ป็นสขุหรอืทกุขห์รอืมใิชส่ขุมใิชท่กุขท์ี ่

เกดิขึน้เพราะชวิหาสมัผัสเป็นปัจจัย ไมก่ าหนดหมายแมใ้นความเสวยอารมณ์ทีเ่ป็น 

สขุหรอืทกุขห์รอืมใิชส่ขุมใิชท่กุขท์ีเ่กดิขึน้เพราะชวิหาสมัผัสเป็นปัจจัย ไมก่ าหนดหมาย 

แมเ้พราะความเสวยอารมณ์ทีเ่ป็นสขุหรอืทกุขห์รอืมใิชส่ขุมใิชท่กุขท์ีเ่กดิขึน้เพราะ 

ชวิหาสมัผัสเป็นปัจจัย ไมก่ าหนดหมายวา่ ‘ความเสวยอารมณ์ทีเ่ป็นสขุหรอืทกุข ์

หรอืมใิชส่ขุมใิชท่กุขท์ีเ่กดิขึน้เพราะชวิหาสมัผัสเป็นปัจจัยนัน้ของเรา’ ฯลฯ 

  ไมก่ าหนดหมายมโน ไมก่ าหนดหมายในมโน ไมก่ าหนดหมายเพราะมโน 

ไมก่ าหนดหมายวา่ ‘มโนของเรา’ 

  ไมก่ าหนดหมายธรรมารมณ์ ไมก่ าหนดหมายในธรรมารมณ์ ไมก่ าหนด 

หมายเพราะธรรมารมณ์ ไมก่ าหนดหมายวา่ ‘ธรรมารมณ์ของเรา’ 

  ไมก่ าหนดหมายมโนวญิญาณ ไมก่ าหนดหมายในมโนวญิญาณ ไมก่ าหนด 

หมายเพราะมโนวญิญาณ ไมก่ าหนดหมายวา่ ‘มโนวญิญาณของเรา’ 

  ไมก่ าหนดหมายมโนสมัผัส ไมก่ าหนดหมายในมโนสมัผัส ไมก่ าหนดหมาย 

เพราะมโนสมัผัส ไมก่ าหนดหมายวา่ ‘มโนสมัผัสของเรา’ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๓๑ } 



๓๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๑. ปฐมปัณณาสก ์๓. สพัพวรรค ๙. ปฐมสมคุฆาตสปัปายสตูร 

  ไมก่ าหนดหมายแมค้วามเสวยอารมณ์ทีเ่ป็นสขุหรอืทกุขห์รอืมใิชส่ขุมใิชท่กุขท์ี ่

เกดิขึน้เพราะมโนสมัผัสเป็นปัจจัย ไมก่ าหนดหมายแมใ้นความเสวยอารมณ์ทีเ่ป็นสขุ 

หรอืทกุขห์รอืมใิชส่ขุมใิชท่กุขท์ีเ่กดิขึน้เพราะมโนสมัผัสเป็นปัจจัย ไมก่ าหนดหมาย 

แมเ้พราะความเสวยอารมณ์ทีเ่ป็นสขุหรอืทกุขห์รอืมใิชส่ขุมใิชท่กุขท์ีเ่กดิขึน้เพราะ 

มโนสมัผัสเป็นปัจจัย ไมก่ าหนดหมายวา่ ‘ความเสวยอารมณ์ทีเ่ป็นสขุหรอืทกุข ์

หรอืมใิชส่ขุมใิชท่กุขท์ีเ่กดิขึน้เพราะมโนสมัผัสเป็นปัจจัยนัน้ของเรา’ 

  ไมก่ าหนดหมายสิง่ทัง้ปวง ไมก่ าหนดหมายในสิง่ทัง้ปวง ไมก่ าหนดหมาย 

เพราะสิง่ทัง้ปวง ไมก่ าหนดหมายวา่ ‘สิง่ทัง้ปวงของเรา’ 

  ภกิษุผูไ้มก่ าหนดหมายอยูอ่ยา่งนีย้อ่มไมถ่อืมั่นอะไร ๆ ในโลก เมือ่ไมถ่อืมั่น 

ยอ่มไมส่ะดุง้กลัว เมือ่ไมส่ะดุง้กลัว ยอ่มดับเฉพาะตนเอง รูช้ดัวา่ ‘ชาตสิ ิน้แลว้ 

อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้ ท ากจิทีค่วรท าเสร็จแลว้ ไมม่กีจิอืน่เพือ่ความเป็นอยา่งนี้ 

อกีตอ่ไป’ 

  ภกิษุทัง้หลาย ปฏปิทาอันสมควรแกก่ารเพกิถอนความก าหนดหมายทัง้ปวง 

เป็นอยา่งนีแ้ล” 

สมคุฆาตสารปุปสตูรที ่๘ จบ 

 

๙. ปฐมสมคุฆาตสปัปายสตูร 

วา่ดว้ยปฏปิทาทีเ่ป็นสปัปายะแกก่ารเพกิถอน 

ความก าหนดหมาย สตูรที ่๑ 

  [๓๑] “ภกิษุทัง้หลาย เราจักแสดงปฏปิทาอันเป็นสปัปายะ๑แกก่ารเพกิถอน 

ความก าหนดหมายทัง้ปวงแกเ่ธอทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงฟัง 

  ปฏปิทาทีเ่ป็นสปัปายะแกก่ารเพกิถอนความก าหนดหมายท ัง้ปวงน ัน้ เป็น 

อยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีไ้มก่ าหนดหมายจักข ุไมก่ าหนดหมายในจักข ุไม่ 

ก าหนดหมายเพราะจักข ุไมก่ าหนดหมายวา่ ‘จักขขุองเรา’ ไมก่ าหนดหมายรปู 

 

เชงิอรรถ : 

๑ เป็นสปัปายะ หมายถงึมปีระโยชนก์อ่ใหเ้กดิความเจรญิ (องฺ.ตกิ.อ. ๒/๒๒/๙๙) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๓๒ } 



๓๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๑. ปฐมปัณณาสก ์๓. สพัพวรรค ๙. ปฐมสมคุฆาตสปัปายสตูร 

ฯลฯ ไมก่ าหนดหมายจักขวุญิญาณ ... ไมก่ าหนดหมายจักขสุมัผัส ... ไมก่ าหนด 

หมายแมค้วามเสวยอารมณ์ทีเ่ป็นสขุหรอืทกุขห์รอืมใิชส่ขุมใิชท่กุขท์ีเ่กดิขึน้เพราะ 

จักขสุมัผัสเป็นปัจจัย ไมก่ าหนดหมายแมใ้นความเสวยอารมณ์ทีเ่ป็นสขุหรอืทกุข ์

หรอืมใิชส่ขุมใิชท่กุขท์ีเ่กดิขึน้เพราะจักขสุมัผัสเป็นปัจจัย ไมก่ าหนดหมายแมเ้พราะ 

ความเสวยอารมณ์ทีเ่ป็นสขุหรอืทกุขห์รอืมใิชส่ขุมใิชท่กุขท์ีเ่กดิขึน้เพราะจักขสุมัผัส 

เป็นปัจจัย ไมก่ าหนดหมายวา่ ‘ความเสวยอารมณ์ทีเ่ป็นสขุหรอืทกุขห์รอืมใิชส่ขุ 

มใิชท่กุขท์ีเ่กดิขึน้เพราะจักขสุมัผัสเป็นปัจจัยนัน้ของเรา’ 

  ภกิษุก าหนดหมายสิง่ใด ก าหนดหมายในสิง่ใด ก าหนดหมายเพราะสิง่ใด 

ก าหนดหมายวา่ ‘สิง่ใดของเรา’ สิง่นัน้ยอ่มเป็นโดยอาการอืน่จากทีก่ าหนดหมายนัน้ 

คอื สตัวโ์ลกขอ้งอยูใ่นภพ มคีวามเปลีย่นแปลงโดยอาการอืน่ ก็ยังยนิดภีพอยูน่ั่นเอง 

ฯลฯ 

  ไมก่ าหนดหมายชวิหา ไมก่ าหนดหมายในชวิหา ไมก่ าหนดหมายเพราะชวิหา 

ไมก่ าหนดหมายวา่ ‘ชวิหาของเรา’ ไมก่ าหนดหมายรส ฯลฯ ไมก่ าหนดหมาย 

ชวิหาวญิญาณ ... ไมก่ าหนดหมายชวิหาสมัผัส ... ไมก่ าหนดหมายแมค้วามเสวย 

อารมณ์ทีเ่ป็นสขุหรอืทกุขห์รอืมใิชส่ขุมใิชท่กุขท์ีเ่กดิขึน้เพราะชวิหาสมัผัสเป็นปัจจัย 

ไมก่ าหนดหมายแมใ้นความเสวยอารมณ์ทีเ่ป็นสขุหรอืทกุขห์รอืมใิชส่ขุมใิชท่กุขท์ี ่

เกดิขึน้เพราะชวิหาสมัผัสเป็นปัจจัย ไมก่ าหนดหมายแมเ้พราะความเสวยอารมณ์ที ่

เป็นสขุหรอืทกุขห์รอืมใิชส่ขุมใิชท่กุขท์ีเ่กดิขึน้เพราะชวิหาสมัผัสเป็นปัจจัย ไม ่

ก าหนดหมายวา่ ‘ความเสวยอารมณ์ทีเ่ป็นสขุหรอืทกุขห์รอืมใิชส่ขุมใิชท่กุขท์ีเ่กดิ 

ขึน้เพราะชวิหาสมัผัสเป็นปัจจัยนัน้ของเรา’ 

  ภกิษุก าหนดหมายสิง่ใด ก าหนดหมายในสิง่ใด ก าหนดหมายเพราะสิง่ใด 

ก าหนดหมายวา่ ‘สิง่ใดของเรา’ สิง่นัน้ยอ่มเป็นโดยอาการอืน่จากทีก่ าหนดหมายนัน้ 

คอื สตัวโ์ลกขอ้งอยูใ่นภพ มคีวามเปลีย่นแปลงโดยอาการอืน่ ก็ยังยนิดภีพอยูน่ั่นเอง 

ฯลฯ 

  ไมก่ าหนดหมายมโน ไมก่ าหนดหมายในมโน ไมก่ าหนดหมายเพราะมโน ไม่ 

ก าหนดหมายวา่ ‘มโนของเรา’ ไมก่ าหนดหมายธรรมารมณ์ ฯลฯ ไมก่ าหนดหมาย 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๓๓ } 



๓๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๑. ปฐมปัณณาสก ์๓. สพัพวรรค ๑๐. ทตุยิสมคุฆาตสปัปายสตูร 

มโนวญิญาณ ... ไมก่ าหนดหมายมโนสมัผัส ... ไมก่ าหนดหมายแมค้วามเสวย 

อารมณ์ทีเ่ป็นสขุหรอืทกุขห์รอืมใิชส่ขุมใิชท่กุขท์ีเ่กดิขึน้เพราะมโนสมัผัสเป็นปัจจัย 

ไมก่ าหนดหมายแมใ้นความเสวยอารมณ์ทีเ่ป็นสขุหรอืทกุขห์รอืมใิชส่ขุมใิชท่กุขท์ีเ่กดิขึน้ 

เพราะมโนสมัผัสเป็นปัจจัย ไมก่ าหนดหมายแมเ้พราะความเสวยอารมณ์ทีเ่ป็นสขุ 

หรอืทกุขห์รอืมใิชส่ขุมใิชท่กุขท์ีเ่กดิขึน้เพราะมโนสมัผัสเป็นปัจจัย ไมก่ าหนดหมาย 

วา่ ‘ความเสวยอารมณ์ทีเ่ป็นสขุหรอืทกุขห์รอืมใิชส่ขุมใิชท่กุขท์ีเ่กดิขึน้เพราะ 

มโนสมัผัสเป็นปัจจัยนัน้ของเรา’ 

  อนึง่ ภกิษุก าหนดหมายสิง่ใด ก าหนดหมายในสิง่ใด ก าหนดหมายเพราะสิง่ใด 

ก าหนดหมายวา่ ‘สิง่ใดของเรา’ สิง่นัน้ยอ่มเป็นโดยอาการอืน่จากทีก่ าหนดหมายนัน้ 

คอื สตัวโ์ลกขอ้งอยูใ่นภพ มคีวามเปลีย่นแปลงโดยอาการอืน่ ก็ยังยนิดภีพอยูน่ั่นเอง 

  ไมก่ าหนดหมายแมข้นัธ ์ธาต ุและอายตนะเทา่ทีม่อียู ่ไมก่ าหนดหมายใน 

ขนัธ ์ธาต ุและอายตนะ ไมก่ าหนดหมายแมเ้พราะขันธ ์ธาต ุและอายตนะ ไม่ 

ก าหนดหมายวา่ ‘ขันธ ์ธาต ุและอายตนะนัน้ของเรา’ 

  ภกิษุผูไ้มก่ าหนดหมายอยูอ่ยา่งนีย้อ่มไมถ่อืมั่นอะไร ๆ ในโลก เมือ่ไมถ่อืมั่น 

ก็ไมส่ะดุง้กลัว เมือ่ไมส่ะดุง้กลัว ยอ่มดับเฉพาะตนเอง รูช้ดัวา่ ‘ชาตสิ ิน้แลว้ อยู ่

จบพรหมจรรยแ์ลว้ ท ากจิทีค่วรท าเสร็จแลว้ ไมม่กีจิอืน่เพือ่ความเป็นอยา่งนี้อกี 

ตอ่ไป’ 

  ภกิษุทัง้หลาย ปฏปิทาทีเ่ป็นสปัปายะแกก่ารเพกิถอนความก าหนดหมาย 

ทัง้ปวง เป็นอยา่งนี้แล” 

ปฐมสมคุฆาตสปัปายสตูรที ่๙ จบ 

 

๑๐. ทตุยิสมคุฆาตสปัปายสตูร 

วา่ดว้ยปฏปิทาทีเ่ป็นสปัปายะแกก่ารเพกิถอน 

ความก าหนดหมาย สตูรที ่๒ 

  [๓๒] “ภกิษุทัง้หลาย เราจักแสดงปฏปิทาทีเ่ป็นสปัปายะแกก่ารเพกิถอน 

ความก าหนดหมายทัง้ปวงแกเ่ธอทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงฟัง 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๓๔ } 



๓๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๑. ปฐมปัณณาสก ์๓. สพัพวรรค ๑๐. ทตุยิสมคุฆาตสปัปายสตูร 

  ปฏปิทาทีเ่ป็นสปัปายะแกก่ารเพกิถอนความก าหนดหมายท ัง้ปวง เป็น 

อยา่งไร 

  เธอทัง้หลายเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร จักขเุทีย่งหรอืไมเ่ทีย่ง” 

  “ไมเ่ทีย่ง พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ก็ส ิง่ใดไมเ่ทีย่ง ส ิง่นัน้เป็นทกุขห์รอืเป็นสขุ” 

  “เป็นทกุข ์พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ก็ส ิง่ใดไมเ่ทีย่ง เป็นทกุข ์มคีวามแปรผันเป็นธรรมดา ควรหรอืทีจ่ะ 

พจิารณาเห็นสิง่นัน้วา่ ‘น่ันของเรา เราเป็นน่ัน น่ันเป็นอัตตาของเรา” 

  “ขอ้นัน้ไมค่วรเลย พระพทุธเจา้ขา้” 

  “รปู ฯลฯ จักขวุญิญาณ ฯลฯ จักขสุมัผัส เทีย่งหรอืไมเ่ทีย่ง” 

  “ไมเ่ทีย่ง พระพทุธเจา้ขา้” ฯลฯ 

  “แมค้วามเสวยอารมณ์ทีเ่ป็นสขุหรอืทกุขห์รอืมใิชส่ขุมใิชท่กุขท์ีเ่กดิขึน้เพราะ 

จักขสุมัผัสเป็นปัจจัย เทีย่งหรอืไมเ่ทีย่ง” 

  “ไมเ่ทีย่ง พระพทุธเจา้ขา้” ฯลฯ 

  “ก็ส ิง่ใดไมเ่ทีย่ง ส ิง่นัน้เป็นทกุขห์รอืเป็นสขุ” 

  “เป็นทกุข ์พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ก็ส ิง่ใดไมเ่ทีย่ง เป็นทกุข ์มคีวามแปรผันเป็นธรรมดา ควรหรอืทีจ่ะ 

พจิารณาเห็นสิง่นัน้วา่ ‘น่ันของเรา เราเป็นน่ัน น่ันเป็นอัตตาของเรา” 

  “ขอ้นัน้ไมค่วรเลย พระพทุธเจา้ขา้” ฯลฯ 

  “ชวิหาเทีย่งหรอืไมเ่ทีย่ง” 

  “ไมเ่ทีย่ง พระพทุธเจา้ขา้” ฯลฯ 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๓๕ } 



๓๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๑. ปฐมปัณณาสก ์๓. สพัพวรรค ๑๐. ทตุยิสมคุฆาตสปัปายสตูร 

  “รส ฯลฯ ชวิหาวญิญาณ ฯลฯ ชวิหาสมัผัส ฯลฯ แมค้วามเสวยอารมณ์ 

ทีเ่ป็นสขุหรอืทกุขห์รอืมใิชส่ขุมใิชท่กุขท์ีเ่กดิขึน้เพราะชวิหาสมัผัสเป็นปัจจัย เทีย่งหรอื 

ไมเ่ทีย่ง” 

  “ไมเ่ทีย่ง พระพทุธเจา้ขา้” ฯลฯ 

  “ธรรมารมณ์ ฯลฯ มโนวญิญาณ ฯลฯ มโนสมัผัส เทีย่งหรอืไมเ่ทีย่ง” 

  “ไมเ่ทีย่ง พระพทุธเจา้ขา้” 

  “แมค้วามเสวยอารมณ์ทีเ่ป็นสขุหรอืทกุขห์รอืมใิชส่ขุมใิชท่กุขท์ีเ่กดิขึน้เพราะ 

มโนสมัผัสเป็นปัจจัย เทีย่งหรอืไมเ่ทีย่ง” 

  “ไมเ่ทีย่ง พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ก็ส ิง่ใดไมเ่ทีย่ง ส ิง่นัน้เป็นทกุขห์รอืเป็นสขุ” 

  “เป็นทกุข ์พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ก็ส ิง่ใดไมเ่ทีย่ง เป็นทกุข ์มคีวามแปรผันเป็นธรรมดา ควรหรอืทีจ่ะ 

พจิารณาเห็นสิง่นัน้วา่ ‘น่ันของเรา เราเป็นน่ัน น่ันเป็นอัตตาของเรา” 

  “ขอ้นัน้ไมค่วรเลย พระพทุธเจา้ขา้” 

  ภกิษุทัง้หลาย อรยิสาวกผูไ้ดส้ดับเห็นอยูอ่ยา่งนี ้ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นจักขุ 

ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นรปู ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นจักขวุญิญาณ ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้น 

จักขสุมัผัส ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นความเสวยอารมณ์ทีเ่ป็นสขุหรอืทกุขห์รอืมใิชส่ขุ 

มใิชท่กุขท์ีเ่กดิขึน้เพราะจักขสุมัผัสเป็นปัจจัย ฯลฯ 

  ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นชวิหา ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นรส ฯลฯ ยอ่มเบือ่หน่ายแม ้

ในความเสวยอารมณ์ทีเ่ป็นสขุหรอืทกุขห์รอืมใิชส่ขุมใิชท่กุขท์ีเ่กดิขึน้เพราะชวิหา- 

สมัผัสเป็นปัจจัย 

  ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นมโน ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นธรรมารมณ์ ยอ่มเบือ่หน่าย 

แมใ้นมโนวญิญาณ ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นมโนสมัผัส ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นความ 

เสวยอารมณ์ทีเ่ป็นสขุหรอืทกุขห์รอืมใิชส่ขุมใิชท่กุขท์ีเ่กดิขึน้เพราะมโนสมัผัสเป็นปัจจัย 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๓๖ } 



๓๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๑. ปฐมปัณณาสก ์๓. สพัพวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

  เมือ่เบือ่หน่ายยอ่มคลายก าหนัด เพราะคลายก าหนัด จติยอ่มหลดุพน้ เมือ่ 

จติหลดุพน้แลว้ ก็รูว้า่‘หลดุพน้แลว้’ รูช้ดัวา่ ‘ชาตสิ ิน้แลว้ อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้ 

ท ากจิทีค่วรท าเสร็จแลว้ ไมม่กีจิอืน่เพือ่ความเป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป’ 

  ภกิษุทัง้หลาย ปฏปิทาทีเ่ป็นสปัปายะแกก่ารเพกิถอนความก าหนดหมาย 

ทัง้ปวง เป็นอยา่งนี้แล” 

ทตุยิสมคุฆาตสปัปายสตูรที ่๑๐ จบ 

สพัพวรรคที ่๓ จบ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

    ๑. สพัพสตูร     ๒. ปหานสตูร 

    ๓. อภญิญาปรญิญาปหานสตูร  ๔. ปฐมอปรชิานนสตูร 

    ๕. ทตุยิอปรชิานนสตูร   ๖. อาทติตสตูร 

    ๗. อันธภตูสตูร    ๘. สมคุฆาตสารปุปสตูร 

    ๙. ปฐมสมคุฆาตสปัปายสตูร   ๑๐. ทตุยิสมคุฆาตสปัปายสตูร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๓๗ } 



๓๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๑. ปฐมปัณณาสก ์๔. ชาตธิัมมวรรค ๑-๑๐. ชาตธิัมมาทสิตุตทสกะ 

 

๔. ชาตธิมัมวรรค 

หมวดวา่ดว้ยสิง่ท ัง้ปวงมคีวามเกดิเป็นธรรมดา 

๑-๑๐. ชาตธิมัมาทสิตุตทสกะ 

วา่ดว้ยพระสตูร ๑๐ สตูร มชีาตธิมัมสตูรเป็นตน้ 

  [๓๓] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  (สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อารามของอนาถ- 

บณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ)ี ณ ทีนั่น้ ฯลฯ 

  “ภกิษุทัง้หลาย สิง่ทัง้ปวงมคีวามเกดิเป็นธรรมดา 

  ก็อะไรเลา่ชือ่วา่ส ิง่ท ัง้ปวงมคีวามเกดิเป็นธรรมดา 

  คอื จักขมุคีวามเกดิเป็นธรรมดา รปู ฯลฯ จักขวุญิญาณ ฯลฯ จักขสุมัผัส 

มคีวามเกดิเป็นธรรมดา แมค้วามเสวยอารมณ์ทีเ่ป็นสขุหรอืทกุขห์รอืมใิชส่ขุมใิช ่

ทกุขท์ีเ่กดิขึน้เพราะจักขสุมัผัสเป็นปัจจัยก็มคีวามเกดิเป็นธรรมดา ฯลฯ 

  ชวิหา ฯลฯ รส ฯลฯ ชวิหาวญิญาณ ฯลฯ ชวิหาสมัผัสมคีวามเกดิเป็น 

ธรรมดา แมค้วามเสวยอารมณ์ทีเ่ป็นสขุหรอืทกุขห์รอืมใิชส่ขุมใิชท่กุขท์ีเ่กดิขึน้ 

เพราะชวิหาสมัผัสเป็นปัจจัยก็มคีวามเกดิเป็นธรรมดา 

  กาย ฯลฯ 

  มโนมคีวามเกดิเป็นธรรมดา ธรรมารมณ์มคีวามเกดิเป็นธรรมดา มโนวญิญาณ 

มคีวามเกดิเป็นธรรมดา มโนสมัผัสมคีวามเกดิเป็นธรรมดา แมค้วามเสวยอารมณ์ 

ทีเ่ป็นสขุหรอืทกุขห์รอืมใิชส่ขุมใิชท่กุขท์ีเ่กดิขึน้เพราะมโนสมัผัสเป็นปัจจัยก็มคีวาม 

เกดิเป็นธรรมดา 

  ภกิษุทัง้หลาย อรยิสาวกผูไ้ดส้ดับเห็นอยูอ่ยา่งนี ้ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นจักข ุ... 

แมใ้นรปู ฯลฯ แมใ้นจักขวุญิญาณ ฯลฯ แมใ้นจักขสุมัผัส ฯลฯ 

  รูช้ดัวา่ ... ไมม่กีจิอืน่เพือ่ความเป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป” 

สตูรที ่๑ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๓๘ } 



๓๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๑. ปฐมปัณณาสก ์๔. ชาตธิัมมวรรค ๑-๑๐. ชาตธิัมมาทสิตุตทสกะ 

  [๓๔] “ภกิษุทัง้หลาย สิง่ทัง้ปวงมคีวามแกเ่ป็นธรรมดา ฯลฯ (ยอ่) 

สตูรที ่๒ จบ 

[๓๕] “ภกิษุทัง้หลาย สิง่ทัง้ปวงมคีวามเจ็บไขเ้ป็นธรรมดา ฯลฯ (ยอ่) 

สตูรที ่๓ จบ 

  [๓๖] “ภกิษุทัง้หลาย สิง่ทัง้ปวงมคีวามตายเป็นธรรมดา ฯลฯ (ยอ่) 

สตูรที ่๔ จบ 

  [๓๗] “ภกิษุทัง้หลาย สิง่ทัง้ปวงมคีวามเศรา้โศกเป็นธรรมดา ฯลฯ (ยอ่) 

สตูรที ่๕ จบ 

  [๓๘] “ภกิษุทัง้หลาย สิง่ทัง้ปวงมคีวามเศรา้หมองเป็นธรรมดา ฯลฯ (ยอ่) 

สตูรที ่๖ จบ 

  [๓๙] “ภกิษุทัง้หลาย สิง่ทัง้ปวงมคีวามสิน้ไปเป็นธรรมดา ฯลฯ (ยอ่) 

สตูรที ่๗ จบ 

  [๔๐] “ภกิษุทัง้หลาย สิง่ทัง้ปวงมคีวามเสือ่มไปเป็นธรรมดา ฯลฯ (ยอ่) 

สตูรที ่๘ จบ 

  [๔๑] “ภกิษุทัง้หลาย สิง่ทัง้ปวงมคีวามเกดิขึน้เป็นธรรมดา ฯลฯ (ยอ่) 

สตูรที ่๙ จบ 

  [๔๒] “ภกิษุทัง้หลาย สิง่ทัง้ปวงมคีวามดับไปเป็นธรรมดา 

  ก็อะไรเลา่ชือ่วา่ส ิง่ท ัง้ปวงมคีวามดบัไปเป็นธรรมดา 

  คอื จักขมุคีวามดับไปเป็นธรรมดา รปูมคีวามดับไปเป็นธรรมดา จักขวุญิญาณ 

มคีวามดับไปเป็นธรรมดา จักขสุมัผัสมคีวามดับไปเป็นธรรมดา แมค้วามเสวยอารมณ์ 

ทีเ่ป็นสขุหรอืทกุขห์รอืมใิชส่ขุมใิชท่กุขท์ีเ่กดิขึน้เพราะจักขสุมัผัสเป็นปัจจัยก็มคีวาม 

ดับไปเป็นธรรมดา ฯลฯ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๓๙ } 



๔๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๑. ปฐมปัณณาสก ์๔. ชาตธิัมมวรรค ๑-๑๐. ชาตธิัมมาทสิตุตทสกะ 

  ชวิหามคีวามดับไปเป็นธรรมดา รสมคีวามดับไปเป็นธรรมดา ชวิหาวญิญาณ 

มคีวามดับไปเป็นธรรมดา ชวิหาสมัผัสมคีวามดับไปเป็นธรรมดา แมค้วามเสวย 

อารมณ์ทีเ่ป็นสขุหรอืทกุขห์รอืมใิชส่ขุมใิชท่กุขท์ีเ่กดิขึน้เพราะชวิหาสมัผัสเป็นปัจจัย 

ก็มคีวามดับไปเป็นธรรมดา ฯลฯ 

  มโนมคีวามดับไปเป็นธรรมดา ธรรมารมณ์มคีวามดับไปเป็นธรรมดา มโน- 

วญิญาณมคีวามดับไปเป็นธรรมดา แมค้วามเสวยอารมณ์ทีเ่ป็นสขุหรอืทกุขห์รอื 

มใิชส่ขุมใิชท่กุขท์ีเ่กดิขึน้เพราะมโนสมัผัสเป็นปัจจัย ก็มคีวามดับไปเป็นธรรมดา 

  ภกิษุทัง้หลาย อรยิสาวกผูไ้ดส้ดับเห็นอยูอ่ยา่งนี ้ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นจักขุ 

ฯลฯ รูช้ดัวา่ ... ไมม่กีจิอืน่เพือ่ความเป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป” 

นโิรธธมัมสตูรที ่๑๐ จบ 

ชาตธิมัมวรรคที ่๔ จบ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

    ๑. ชาตธิัมมสตูร   ๒. ชราธัมมสตูร 

    ๓. พยาธธิัมมสตูร   ๔. มรณธัมมสตูร 

    ๕. โสกธัมมสตูร   ๖. สงักเิลสกิธัมมสตูร 

    ๗. ขยธัมมสตูร   ๘. วยธัมมสตูร 

    ๙. สมทุยธัมมสตูร   ๑๐. นโิรธธัมมสตูร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๔๐ } 



๔๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๑. ปฐมปัณณาสก ์๕. สพัพอนจิจวรรค ๑-๙. อนจิจทสิตุตนวกะ 

 

๕. สพัพอนจิจวรรค 

หมวดวา่ดว้ยสิง่ท ัง้ปวงไมเ่ทีย่ง 

๑-๙. อนจิจาทสิุตตนวกะ 

วา่ดว้ยพระสตูร ๙ สตูร มอีนจิจสตูรเป็นตน้ 

  [๔๓] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  (สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อารามของอนาถ- 

บณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ)ี ณ ทีนั่น้ ฯลฯ 

  “ภกิษุทัง้หลาย สิง่ทัง้ปวงไมเ่ทีย่ง 

  ก็อะไรเลา่ชือ่วา่ส ิง่ท ัง้ปวงไมเ่ทีย่ง 

  คอื จักขไุมเ่ทีย่ง รปูไมเ่ทีย่ง จักขวุญิญาณไมเ่ทีย่ง จักขสุมัผัสไมเ่ทีย่ง แม ้

ความเสวยอารมณ์ทีเ่ป็นสขุหรอืทกุขห์รอืมใิชส่ขุมใิชท่กุขท์ีเ่กดิขึน้เพราะจักขสุมัผัส 

เป็นปัจจัยก็ไมเ่ทีย่ง ฯลฯ 

  ชวิหาไมเ่ทีย่ง รสไมเ่ทีย่ง ชวิหาวญิญาณไมเ่ทีย่ง ชวิหาสมัผัสไมเ่ทีย่ง แม ้

ความเสวยอารมณ์ทีเ่ป็นสขุหรอืทกุขห์รอืมใิชส่ขุมใิชท่กุขท์ีเ่กดิขึน้เพราะชวิหาสมัผัส 

เป็นปัจจัยก็ไมเ่ทีย่ง 

  กายไมเ่ทีย่ง ฯลฯ 

  มโนไมเ่ทีย่ง ธรรมารมณ์ไมเ่ทีย่ง มโนวญิญาณไมเ่ทีย่ง มโนสมัผัสไมเ่ทีย่ง 

แมค้วามเสวยอารมณ์ทีเ่ป็นสขุหรอืทกุขห์รอืมใิชส่ขุมใิชท่กุขท์ีเ่กดิขึน้เพราะมโนสมัผัส 

เป็นปัจจัยก็ไมเ่ทีย่ง 

  ภกิษุทัง้หลาย อรยิสาวกผูไ้ดส้ดับเห็นอยูอ่ยา่งนี ้ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นจักขุ 

ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นรปู ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นจักขวุญิญาณ ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้น 

จักขสุมัผัส ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นความเสวยอารมณ์ทีเ่ป็นสขุหรอืทกุขห์รอืมใิชส่ขุมใิช ่

ทกุขท์ีเ่กดิขึน้เพราะจักขสุมัผัสเป็นปัจจัย ฯลฯ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๔๑ } 



๔๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๑. ปฐมปัณณาสก ์๕. สพัพอนจิจวรรค ๑-๙. อนจิจทสิตุตนวกะ 

  ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นมโน ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นธรรมารมณ์ ยอ่มเบือ่หน่าย 

แมใ้นมโนวญิญาณ ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นมโนสมัผัส ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นความเสวย 

อารมณ์ทีเ่ป็นสขุหรอืทกุขห์รอืมใิชส่ขุมใิชท่กุขท์ีเ่กดิขึน้เพราะมโนสมัผัสเป็นปัจจัย 

  เมือ่เบือ่หน่ายยอ่มคลายก าหนัด เพราะคลายก าหนัด จติยอ่มหลดุพน้ เมือ่ 

จติหลดุพน้แลว้ ก็รูว้า่ ‘หลดุพน้แลว้’ รูช้ดัวา่ ... ไมม่กีจิอืน่เพือ่ความเป็นอยา่งนี ้

อกีตอ่ไป” 

สตูรที ่๑ จบ 

  [๔๔] “ภกิษุทัง้หลาย สิง่ทัง้ปวงเป็นทกุข ์ฯลฯ 

สตูรที ่๒ จบ 

  [๔๕] “ภกิษุทัง้หลาย สิง่ทัง้ปวงเป็นอนัตตา ฯลฯ 

สตูรที ่๓ จบ 

  [๔๖] “ภกิษุทัง้หลาย สิง่ทัง้ปวงควรรูย้ ิง่ ฯลฯ 

สตูรที ่๔ จบ 

  [๔๗] “ภกิษุทัง้หลาย สิง่ทัง้ปวงควรก าหนดรู ้ฯลฯ 

สตูรที ่๕ จบ 

  [๔๘] “ภกิษุทัง้หลาย สิง่ทัง้ปวงควรละ ฯลฯ 

สตูรที ่๖ จบ 

  [๔๙] “ภกิษุทัง้หลาย สิง่ทัง้ปวงควรท าใหแ้จง้ ฯลฯ 

สตูรที ่๗ จบ 

  [๕๐] “ภกิษุทัง้หลาย สิง่ทัง้ปวงควรรูย้ ิง่แลว้ก าหนดรู ้ฯลฯ 

สตูรที ่๘ จบ 

  [๕๑] “ภกิษุทัง้หลาย สิง่ทัง้ปวงถกูประทษุรา้ย ฯลฯ 

สตูรที ่๙ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๔๒ } 



๔๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๑. ปฐมปัณณาสก ์๕. สพัพอนจิจวรรค ๑๐. อปัุสสฏัฐสตูร 

 

๑๐. อปุสัสฏัฐสตูร 

วา่ดว้ยสิง่ท ัง้ปวงถกูเบยีดเบยีน 

  [๕๒] “ภกิษุทัง้หลาย สิง่ทัง้ปวงถกูเบยีดเบยีน 

  ก็อะไรเลา่ชือ่วา่ส ิง่ท ัง้ปวงถกูเบยีดเบยีน 

  คอื จักขถุกูเบยีดเบยีน รปูถกูเบยีดเบยีน จักขวุญิญาณถกูเบยีดเบยีน 

จักขสุมัผัสถกูเบยีดเบยีน แมค้วามเสวยอารมณ์ทีเ่ป็นสขุหรอืทกุขห์รอืมใิชส่ขุมใิช ่

ทกุขท์ีเ่กดิขึน้เพราะจักขสุมัผัสเป็นปัจจัย ก็ถกูเบยีดเบยีน ฯลฯ 

  ชวิหาถกูเบยีดเบยีน รสถกูเบยีดเบยีน ชวิหาวญิญาณถกูเบยีดเบยีน 

ชวิหาสมัผัสถกูเบยีดเบยีน แมค้วามเสวยอารมณ์ทีเ่ป็นสขุหรอืทกุขห์รอืมใิชส่ขุมใิช ่

ทกุขท์ีเ่กดิขึน้เพราะชวิหาสมัผัสเป็นปัจจัย ก็ถกูเบยีดเบยีน 

  กายถกูเบยีดเบยีน ฯลฯ 

  มโนถกูเบยีดเบยีน ธรรมารมณ์ถกูเบยีดเบยีน มโนวญิญาณถกูเบยีดเบยีน 

มโนสมัผัสถกูเบยีดเบยีน แมค้วามเสวยอารมณ์ทีเ่ป็นสขุหรอืทกุขห์รอืมใิชส่ขุมใิช ่

ทกุขท์ีเ่กดิขึน้เพราะมโนสมัผัสเป็นปัจจัย ก็ถกูเบยีดเบยีน 

  ภกิษุทัง้หลาย อรยิสาวกผูไ้ดส้ดับเห็นอยูอ่ยา่งนี ้ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นจักขุ 

ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นรปู ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นจักขวุญิญาณ ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้น 

จักขสุมัผัส ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นความเสวยอารมณ์ทีเ่ป็นสขุหรอืทกุขห์รอืมใิชส่ขุมใิช ่

ทกุขท์ีเ่กดิขึน้เพราะจักขสุมัผัสเป็นปัจจัย ฯลฯ 

  ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นมโน ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นธรรมารมณ์ ยอ่มเบือ่หน่าย 

แมใ้นมโนวญิญาณ ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นมโนสมัผัส ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นความเสวย 

อารมณ์ทีเ่ป็นสขุหรอืทกุขห์รอืมใิชส่ขุมใิชท่กุขท์ีเ่กดิขึน้เพราะมโนสมัผัสเป็นปัจจัย 

  เมือ่เบือ่หน่ายยอ่มคลายก าหนัด เพราะคลายก าหนัด จติยอ่มหลดุพน้ เมือ่ 

จติหลดุพน้แลว้ ก็รูว้า่ ‘หลดุพน้แลว้’ รูช้ดัวา่ ... ไมม่กีจิอืน่เพือ่ความเป็นอยา่งนี ้

อกีตอ่ไป” 

อปุสัสฏัฐสตูรที ่๑๐ จบ 

สพัพอนจิจวรรคที ่๕ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๔๓ } 



๔๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๑. ปฐมปัณณาสก ์๕. สพัพอนจิจวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

     ๑. อนจิจสตูร    ๒. ทกุขสตูร 

     ๓. อนัตตาสตูร   ๔. อภญิเญยยสตูร 

     ๕. ปรญิเญยยสตูร   ๖. ปหาตัพพสตูร 

     ๗. สจัฉกิาตัพพสตูร   ๘. อภญิเญยยปรญิเญยยสตูร 

     ๙. อปัุททตุสตูร   ๑๐. อปัุสสฏัฐสตูร 

 

ปฐมปณัณาสกใ์นสฬายตนวรรค จบบรบิรูณ์ 

 

รวมวรรคทีม่ใีนปฐมปณัณาสกน์ี ้คอื 

     ๑. อนจิจวรรค    ๒. ยมกวรรค 

     ๓. สพัพวรร    ๔. ชาตธิัมมวรรค 

     ๕. สพัพอนจิจวรรค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๔๔ } 



๔๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๒. ทตุยิปัณณาสก ์๑.อวชิชาวรรค ๑. อวชิชาปหานสตูร 

 

๒. ทตุยิปณัณาสก ์

๑. อวชิชาวรรค 

หมวดวา่ดว้ยอวชิชา 

๑. อวชิชาปหานสตูร 

วา่ดว้ยการละอวชิชา 

  [๕๓] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  ครัง้นัน้แล ภกิษุรปูหนึง่เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวายอภวิาท 

แลว้น่ัง ณ ทีส่มควร๑ ไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ 

บคุคลเมือ่รูเ้ห็นอยา่งไรจงึจะละอวชิชา๒ได ้วชิชา๓จงึจะเกดิขึน้” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “ภกิษุ บคุคลเมือ่รูเ้ห็นจักขโุดยความไมเ่ทีย่ง 

จงึจะละอวชิชาได ้วชิชาจงึจะเกดิขึน้ เมือ่รูเ้ห็นรปูโดยความไมเ่ทีย่งจงึจะละอวชิชาได  ้

วชิชาจงึจะเกดิขึน้ เมือ่รูเ้ห็นจักขวุญิญาณ ... จักขสุมัผัส ... เมือ่รูเ้ห็นแมค้วาม 

เสวยอารมณ์ทีเ่ป็นสขุหรอืทกุขห์รอืมใิชส่ขุมใิชท่กุขท์ีเ่กดิขึน้เพราะจักขสุมัผัสเป็นปัจจัย 

โดยความไมเ่ทีย่งจงึจะละอวชิชาได ้วชิชาจงึจะเกดิขึน้ 

  เมือ่รูเ้ห็นโสตะ ... ฆานะ ... ชวิหา ... กาย ... มโนโดยความไมเ่ทีย่งจงึจะละ 

อวชิชาได ้วชิชาจงึจะเกดิขึน้ เมือ่รูเ้ห็นธรรมารมณ์ มโนวญิญาณ มโนสมัผัส แม ้

ความเสวยอารมณ์ทีเ่ป็นสขุหรอืทกุขห์รอืมใิชส่ขุมใิชท่กุขท์ีเ่กดิขึน้เพราะมโนสมัผัส 

เป็นปัจจัยโดยความไมเ่ทีย่ง จงึจะละอวชิชาได ้วชิชาจงึจะเกดิขึน้ 

  ภกิษุ บคุคลเมือ่รูเ้ห็นอยา่งนีแ้ลจงึจะละอวชิชาได ้วชิชาจงึจะเกดิขึน้” 

อวชิชาปหานสตูรที ่๑ จบ 

 

เชงิอรรถ : 

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

   (๓) อยูเ่หนอืลม (๔) สงูเกนิไป (๕) อยูต่รงหนา้เกนิไป (๖) อยูข่า้งหลังเกนิไป (องฺ.ทกุ.อ. ๒/๑๖/๑๕) 

๒ อวชิชา หมายถงึความไมรู่อ้รยิสัจ ๔ (ทกุข,์ สมทุัย, นโิรธ และมรรค) (ส .สฬา.อ. ๓/๕๓-๖๒/๑๔) 

๓ วชิชา หมายถงึความรูแ้จง้อรหัตตมรรค (ส .สฬา.อ. ๓/๕๓-๖๒/๑๔) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๔๕ } 



๔๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๒. ทตุยิปัณณาสก ์๑.อวชิชาวรรค ๓. สญัโญชนสมคุฆาตสตูร 

 

๒. สญัโญชนปหานสตูร 

วา่ดว้ยการละสงัโยชน ์

  [๕๔] ภกิษุทัง้หลายไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ 

บคุคลเมือ่รูเ้ห็นอยา่งไรจงึจะละสงัโยชน์๑ได”้ 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “ภกิษุทัง้หลาย บคุคลเมือ่รูเ้ห็นจักขโุดยความ 

ไมเ่ทีย่งจงึจะละสงัโยชนไ์ด ้เมือ่รูเ้ห็นรปูโดยความไมเ่ทีย่งจงึจะละสงัโยชนไ์ด ้เมือ่รู ้

เห็นจักขวุญิญาณโดยความไมเ่ทีย่งจงึจะละสงัโยชนไ์ด ้เมือ่รูเ้ห็นจักขสุมัผัสโดย 

ความไมเ่ทีย่งจงึจะละสงัโยชนไ์ด ้เมือ่รูเ้ห็นแมค้วามเสวยอารมณ์ทีเ่ป็นสขุหรอืทกุข ์

หรอืมใิชส่ขุมใิชท่กุขท์ีเ่กดิขึน้เพราะจักขสุมัผัสเป็นปัจจัยโดยความไมเ่ทีย่งจงึจะละ 

สงัโยชนไ์ด ้

  เมือ่รูเ้ห็นโสตะ ... ฆานะ ... ชวิหา ... กาย ... มโน ... ธรรมารมณ์ ... 

มโนวญิญาณ ... มโนสมัผัส ... แมค้วามเสวยอารมณ์ทีเ่ป็นสขุหรอืทกุขห์รอืมใิช ่

สขุมใิชท่กุขท์ีเ่กดิขึน้เพราะมโนสมัผัสเป็นปัจจัยโดยความไมเ่ทีย่งจงึจะละสงัโยชนไ์ด ้

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคลเมือ่รูเ้ห็นอยา่งนีแ้ลจงึจะละสงัโยชนไ์ด”้ 

สญัโญชนปหานสตูรที ่๒ จบ 

 

๓. สญัโญชนสมคุฆาตสตูร 

วา่ดว้ยการถอนสงัโยชน ์

  [๕๕] ภกิษุทัง้หลายไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ 

บคุคลเมือ่รูเ้ห็นอยา่งไรจงึจะถอนสงัโยชนไ์ด”้ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ สงัโยชน ์คอืกเิลสทีผ่กูมัดใจสัตวไ์วก้ับทกุข ์ม ี๑๐ อย่าง คอื (๑) สักกายทฏิฐ ิความเห็นวา่เป็นตัวของตน 

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

   ตดิใจในกาม (๕) ปฏฆิะ ความกระทบกระทั่งในใจ (๖) รปูราคะ ความตดิใจในรปูธรรม (๗) อรปูราคะ 

   ความตดิใจในอรปูธรรม (๘) มานะ ความถอืตัว (๙) อทุธัจจะ ความฟุ้งซา่น (๑๐) อวชิชา ความไม่รูจ้รงิ 

   (ส .สฬา.อ. ๓/๕๓-๖๒/๑๔,ส .ม. ๑๙/๑๘๐-๑๘๑/๕๖-๕๗, องฺ.ทสก. (แปล) ๒๔/๑๓/๒๑, อภ.ิว.ิ (แปล) 

   ๓๕/๙๔๐/๕๙๒) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๔๖ } 



๔๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๒. ทตุยิปัณณาสก ์๑.อวชิชาวรรค ๕. อาสวสมคุฆาตสตูร 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “ภกิษุทัง้หลาย บคุคลเมือ่รูเ้ห็นจักขโุดยความ 

เป็นอนัตตาจงึจะถอนสงัโยชนไ์ด ้เมือ่รูเ้ห็นรปูโดยความเป็นอนัตตา ... จักขวุญิญาณ 

... จักขสุมัผัส ... เมือ่รูเ้ห็นแมค้วามเสวยอารมณ์ทีเ่ป็นสขุหรอืทกุขห์รอืมใิชส่ขุมใิช ่

ทกุขท์ีเ่กดิขึน้เพราะจักขสุมัผัสเป็นปัจจัยโดยความเป็นอนัตตาจงึจะถอนสงัโยชนไ์ด ้

  เมือ่รูเ้ห็นโสตะ ... ฆานะ... ชวิหา ... กาย ... มโน ... ธรรมารมณ์ ... มโน- 

วญิญาณ ... มโนสมัผัส ... เมือ่รูเ้ห็นแมค้วามเสวยอารมณ์ทีเ่ป็นสขุหรอืทกุขห์รอื 

มใิชส่ขุมใิชท่กุขท์ีเ่กดิขึน้เพราะมโนสมัผัสเป็นปัจจัยจงึจะถอนสงัโยชนไ์ด ้

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคลเมือ่รูเ้ห็นอยา่งนีแ้ลจงึจะถอนสงัโยชนไ์ด”้ 

สญัโญชนสมคุฆาตสตูรที ่๓ จบ 

 

๔. อาสวปหานสตูร 

วา่ดว้ยการละอาสวะ 

  [๕๖] ภกิษุทัง้หลายไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ 

บคุคลเมือ่รูเ้ห็นอยา่งไรจงึจะละอาสวะ๑ได”้ ฯลฯ 

อาสวปหานสตูรที ่๔ จบ 

 

๕. อาสวสมคุฆาตสตูร 

วา่ดว้ยการถอนอาสวะ 

  [๕๗] ภกิษุทัง้หลายไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ 

บคุคลเมือ่รูเ้ห็นอยา่งไรจงึจะถอนอาสวะได”้ ฯลฯ 

อาสวสมคุฆาตสตูรที ่๕ จบ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ อาสวะ ในทีน่ีไ้ดแ้ก ่อาสวะ ๔ (กามาสวะ อาสวะคอืกาม, ภวาสวะ อาสวะคอืภพ, ทฏิฐาสวะ 

   อาสวะคอืทฏิฐ,ิ อวชิชาสวะ อาสวะคอือวชิชา) (ส .สฬา.อ. ๓/๕๓-๖๒/๑๔) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๔๗ } 



๔๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๒. ทตุยิปัณณาสก ์๑.อวชิชาวรรค ๗. อนุสยสมคุฆาตสตูร 

 

๖. อนสุยปหานสูตร 

วา่ดว้ยการละอนสุยั 

  [๕๘] ภกิษุทัง้หลายไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ 

บคุคลเมือ่รูเ้ห็นอยา่งไรจงึจะละอนุสยั๑ได”้ ฯลฯ 

อนสุยปหานสตูรที ่๖ จบ 

 

๗. อนสุยสมคุฆาตสตูร 

วา่ดว้ยการถอนอนสุยั 

  [๕๙] ภกิษุทัง้หลายไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ 

บคุคลเมือ่รูเ้ห็นอยา่งไรจงึจะถอนอนุสยัได”้ 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “ภกิษุทัง้หลาย บคุคลเมือ่รูเ้ห็นจักขโุดยความ 

เป็นอนัตตาจงึจะถอนอนุสยัได ้ฯลฯ 

  บคุคลเมือ่รูเ้ห็นโสตะ ... ฆานะ ... ชวิหา ... กาย ... มโน ... ธรรมารมณ์ ... 

มโนวญิญาณ ... มโนสมัผัส ... บคุคลเมือ่รูเ้ห็นแมค้วามเสวยอารมณ์ทีเ่ป็นสขุหรอื 

ทกุขห์รอืมใิชส่ขุมใิชท่กุขท์ีเ่กดิขึน้เพราะจักขสุมัผัสเป็นปัจจัยโดยความเป็นอนัตตาจงึ 

จะถอนอนุสยัได ้

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคลเมือ่รูเ้ห็นอยา่งนีแ้ลจงึจะถอนอนุสยัได”้ 

อนสุยสมคุฆาตสตูรที ่๗ จบ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ อนสุยั ในทีน่ีไ้ดแ้ก ่อนุสัย ๗ (กามราคะ ความตดิใจในกาม, ปฏฆิะ ความกระทบกระทั่งในใจ, 

   ทฏิฐ ิความเห็นผดิ, วจิกิจิฉา ความลังเลสงสัย, มานะ ความถอืตัว, ภวราคะ ความตดิใจในภพ, 

   อวชิชา ความไมรู่จ้รงิ) (ส .สฬา.อ. ๓/๕๓-๖๒/๑๔) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๔๘ } 



๔๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๒. ทตุยิปัณณาสก ์๑.อวชิชาวรรค ๘. สพัพปุาทานปรญิญาสตูร 

 

๘. สพัพปุาทานปรญิญาสตูร 

วา่ดว้ยธรรมเพือ่ก าหนดรูอ้ปุาทานท ัง้ปวง 

  [๖๐] “ภกิษุทัง้หลาย เราจักแสดงธรรมเพือ่ก าหนดรูอ้ปุาทานทัง้ปวง๑แกเ่ธอ 

ทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงฟัง 

  ธรรมเพือ่ก าหนดรูอ้ปุาทานท ัง้ปวง เป็นอยา่งไร 

  คอื เพราะอาศัยจักขแุละรปู จักขวุญิญาณจงึเกดิ ความประจวบแหง่ธรรม ๓ 

ประการเป็นผัสสะ เพราะผัสสะเป็นปัจจัย เวทนาจงึเกดิ อรยิสาวกผูไ้ดส้ดับเห็น 

อยูอ่ยา่งนี ้ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นจักข ุยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นรปู ยอ่มเบือ่หน่ายแม ้

ในจักขวุญิญาณ ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นจักขสุมัผัส ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นเวทนา เมือ่ 

เบือ่หน่ายยอ่มคลายก าหนัด เพราะคลายก าหนัด จติยอ่มหลดุพน้ เพราะหลดุพน้ 

จงึรูช้ดัวา่ ‘เราก าหนดรูอ้ปุาทานไดแ้ลว้’ 

  เพราะอาศัยโสตะและสทัทะ โสตวญิญาณจงึเกดิ ฯลฯ 

  เพราะอาศัยฆานะและคันธะ ฯลฯ 

  เพราะอาศัยชวิหาและรส ฯลฯ 

  เพราะอาศัยกายและโผฏฐัพพะ ฯลฯ 

  เพราะอาศัยมโนและธรรมารมณ์ มโนวญิญาณจงึเกดิ ความประจวบแหง่ธรรม 

๓ ประการเป็นผัสสะ เพราะผัสสะเป็นปัจจัย เวทนาจงึเกดิ อรยิสาวกผูไ้ดส้ดับ 

เห็นอยูอ่ยา่งนี ้ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นมโน ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นธรรมารมณ์ ยอ่ม 

เบือ่หน่ายแมใ้นมโนวญิญาณ ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นมโนสมัผัส ยอ่มเบือ่หน่ายแม ้

ในเวทนา เมือ่เบือ่หน่ายยอ่มคลายก าหนัด เพราะคลายก าหนัด จติยอ่มหลดุพน้ 

เพราะหลดุพน้จงึรูช้ดัวา่ ‘เราก าหนดรูอ้ปุาทานไดแ้ลว้’ 

  ภกิษุทัง้หลาย ธรรมเพือ่ก าหนดรูอ้ปุาทานทัง้ปวงเป็นอยา่งนีแ้ล” 

สพัพปุาทานปรญิญาสตูรที ่๘ จบ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ เพือ่ก าหนดรูอ้ปุาทานท ัง้ปวง หมายถงึเพือ่รูช้ดัอปุาทานทัง้ ๔ (กามปุาทาน ความยดึมั่นในกาม, 

   ทฏิฐปุาทาน ความยดึมั่นในทฏิฐ,ิ สลัีพพตปุาทาน ความยดึมั่นในศลีพรต และอัตตวาทปุาทาน 

   ความยดึมั่นในวาทะวา่อัตตา) ดว้ยปรญิญา ๓ (ญาตปรญิญา ก าหนดรูข้ัน้รูจั้ก, ตรีณปรญิญา 

   ก าหนดรูข้ัน้พจิารณา, ปหานปรญิญา ก าหนดรูข้ัน้ละ) (ส .สฬา.อ. ๓/๕๓-๖๒/๑๔) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๔๙ } 



๕๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๒. ทตุยิปัณณาสก ์๑.อวชิชาวรรค ๑๐. ทตุยิสพัพปุาทานปรยิาทานสตูร 

 

๙. ปฐมสพัพปุาทานปรยิาทานสตูร 

วา่ดว้ยธรรมเพือ่ครอบง าอปุาทานท ัง้ปวง สตูรที ่๑ 

  [๖๑] “ภกิษุทัง้หลาย เราจักแสดงธรรมเพือ่ครอบง าอปุาทานทัง้ปวงแกเ่ธอ 

ทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงฟัง 

  ธรรมเพือ่ครอบง าอปุาทานท ัง้ปวง เป็นอยา่งไร 

  คอื เพราะอาศัยจักขแุละรปู จักขวุญิญาณจงึเกดิ ความประจวบแหง่ธรรม ๓ 

ประการเป็นผัสสะ เพราะผัสสะเป็นปัจจัย เวทนาจงึเกดิ อรยิสาวกผูไ้ดส้ดับเห็น 

อยูอ่ยา่งนี ้ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นจักข ุยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นรปู ยอ่มเบือ่หน่ายแม  ้

ในจักขวุญิญาณ ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นจักขสุมัผัส ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นเวทนา เมือ่ 

เบือ่หน่ายยอ่มคลายก าหนัด เพราะคลายก าหนัด จติยอ่มหลดุพน้ เพราะหลดุพน้ 

จงึรูช้ดัวา่ ‘เราครอบง าอปุาทานไดแ้ลว้’ ฯลฯ 

  เพราะอาศัยชวิหาและรส ชวิหาวญิญาณจงึเกดิ ฯลฯ เพราะอาศัยมโนและ 

ธรรมารมณ์ มโนวญิญาณจงึเกดิ ความประจวบแหง่ธรรม ๓ ประการเป็นผัสสะ 

เพราะผัสสะเป็นปัจจัย เวทนาจงึเกดิ อรยิสาวกผูไ้ดส้ดับเห็นอยูอ่ยา่งนี ้ยอ่ม 

เบือ่หน่ายแมใ้นมโน ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นธรรมารมณ์ ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นจักข-ุ 

วญิญาณ ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นจักขสุมัผัส ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นเวทนา เมือ่ 

เบือ่หน่ายยอ่มคลายก าหนัด เพราะคลายก าหนัด จติยอ่มหลดุพน้ เพราะหลดุพน้ 

จงึรูช้ดัวา่ ‘เราครอบง าอปุาทานไดแ้ลว้’ 

  ภกิษุทัง้หลาย ธรรมเพือ่ครอบง าอปุาทานทัง้ปวงเป็นอยา่งนีแ้ล” 

ปฐมสพัพปุาทานปรยิาทานสตูรที ่๙ จบ 

 

๑๐. ทตุยิสพัพปุาทานปรยิาทานสูตร 

วา่ดว้ยธรรมเพือ่ครอบง าอปุาทานท ัง้ปวง สตูรที ่๒ 

  [๖๒] “ภกิษุทัง้หลาย เราจักแสดงธรรมเพือ่ครอบง าอปุาทานทัง้ปวงแกเ่ธอ 

ทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงฟัง 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๕๐ } 



๕๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๒. ทตุยิปัณณาสก ์๑.อวชิชาวรรค ๑๐. ทตุยิสพัพปุาทานปรยิาทานสตูร 

  ธรรมเพือ่ครอบง าอปุาทานท ัง้ปวง เป็นอยา่งไร 

  เธอทัง้หลายเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร จักขเุทีย่งหรอืไมเ่ทีย่ง” 

  “ไมเ่ทีย่ง พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ก็ส ิง่ใดไมเ่ทีย่ง ส ิง่นัน้เป็นทกุขห์รอืเป็นสขุ” 

  “เป็นทกุข ์พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ก็ส ิง่ใดไมเ่ทีย่ง เป็นทกุข ์มคีวามแปรผันเป็นธรรมดา ควรหรอืทีจ่ะ 

พจิารณาเห็นสิง่นัน้วา่ ‘น่ันของเรา เราเป็นน่ัน น่ันเป็นอัตตาของเรา” 

  “ขอ้นัน้ไมค่วรเลย พระพทุธเจา้ขา้” 

  “รปู ฯลฯ จักขวุญิญาณ เทีย่งหรอืไมเ่ทีย่ง” 

  “ไมเ่ทีย่ง พระพทุธเจา้ขา้” 

  “จักขสุมัผัสเทีย่งหรอืไมเ่ทีย่ง” 

  “ไมเ่ทีย่ง พระพทุธเจา้ขา้” 

  “แมค้วามเสวยอารมณ์ทีเ่ป็นสขุหรอืทกุขห์รอืมใิชส่ขุมใิชท่กุขท์ีเ่กดิขึน้เพราะ 

จักขสุมัผัสเป็นปัจจัยเทีย่งหรอืไมเ่ทีย่ง” 

  “ไมเ่ทีย่ง พระพทุธเจา้ขา้” 

  “โสตะ ... ฆานะ ... ชวิหา ... กาย ... มโน ... ธรรมารมณ์ ... มโนวญิญาณ 

... มโนสมัผัส แมค้วามเสวยอารมณ์ทีเ่ป็นสขุหรอืทกุขห์รอืมใิชส่ขุมใิชท่กุขท์ีเ่กดิขึน้ 

เพราะมโนสมัผัสเป็นปัจจัย เทีย่งหรอืไมเ่ทีย่ง” 

  “ไมเ่ทีย่ง พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ก็ส ิง่ใดไมเ่ทีย่ง ส ิง่นัน้เป็นทกุขห์รอืเป็นสขุ” 

  “เป็นทกุข ์พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ก็ส ิง่ใดไมเ่ทีย่ง เป็นทกุข ์มคีวามแปรผันเป็นธรรมดา ควรหรอืทีจ่ะ 

พจิารณาเห็นสิง่นัน้วา่ ‘น่ันของเรา เราเป็นน่ัน น่ันเป็นอัตตาของเรา” 

  “ขอ้นัน้ไมค่วรเลย พระพทุธเจา้ขา้” 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๕๑ } 



๕๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๒. ทตุยิปัณณาสก ์๑.อวชิชาวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

  อรยิสาวกผูไ้ดส้ดับเห็นอยูอ่ยา่งนี ้ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นจักข ุยอ่มเบือ่หน่าย 

แมใ้นรปู ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นจักขวุญิญาณ ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นจักขสุมัผัส ยอ่ม 

เบือ่หน่ายแมใ้นความเสวยอารมณ์ทีเ่ป็นสขุหรอืทกุขห์รอืมใิชส่ขุมใิชท่กุขท์ีเ่กดิขึน้ 

เพราะจักขสุมัผัสเป็นปัจจัย ฯลฯ ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นชวิหา ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้น 

รส ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นชวิหาวญิญาณ ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นชวิหาสมัผัส ยอ่ม 

เบือ่หน่ายแมใ้นความเสวยอารมณ์ทีเ่ป็นสขุหรอืทกุขห์รอืมใิชส่ขุมใิชท่กุขท์ีเ่กดิขึน้ 

เพราะชวิหาสมัผัสเป็นปัจจัย ฯลฯ ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นมโน ยอ่มเบือ่หน่ายแม ้

ในธรรมารมณ์ ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นมโนวญิญาณ ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นมโนสมัผัส 

ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นความเสวยอารมณ์ทีเ่ป็นสขุหรอืทกุขห์รอืมใิชส่ขุมใิชท่กุขท์ีเ่กดิ 

ขึน้เพราะมโนสมัผัสเป็นปัจจัย เมือ่เบือ่หน่ายยอ่มคลายก าหนัด เพราะคลาย 

ก าหนัด จติยอ่มหลดุพน้ เมือ่จติหลดุพน้แลว้ ก็รูว้า่ ‘หลดุพน้แลว้’ รูช้ดัวา่ ... 

ไมม่กีจิอืน่เพือ่ความเป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป’ 

  ภกิษุทัง้หลาย ธรรมเพือ่ครอบง าอปุาทานทัง้ปวง เป็นอยา่งนีแ้ล” 

ทตุยิสพัพปุาทานปรยิาทานสตูรที ่๑๐ จบ 

อวชิชาวรรคที ่๑ จบ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

    ๑. อวชิชาปหานสตูร    ๒. สญัโญชนปหานสตูร 

    ๓. สญัโญชนสมคุฆาตสตูร   ๔. อาสวปหานสตูร 

    ๕. อาสวสมคุฆาตสตูร   ๖. อนุสยปหานสตูร 

    ๗. อนุสยสมคุฆาตสตูร   ๘. สพัพปุาทานปรญิญาสตูร 

    ๙. ปฐมสพัพปุาทานปรยิาทานสตูร  ๑๐. ทตุยิสพัพปุาทานปรยิาทานสตูร 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๕๒ } 



๕๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๒. ทตุยิปัณณาสก ์๒. มคิชาลวรรค ๑. ปฐมมคิชาลสตูร 

 

๒. มคิชาลวรรค 

หมวดวา่ดว้ยพระมคิชาละ 

๑. ปฐมมคิชาลสูตร 

วา่ดว้ยพระมคิชาละ สตูรที ่๑ 

  [๖๓] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  ครัง้นัน้ ทา่นพระมคิชาละเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ฯลฯ น่ัง ณ 

ทีส่มควร ไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ พระองคต์รัสวา่ 

‘มปีกตอิยูผู่เ้ดยีว มปีกตอิยูผู่เ้ดยีว’ ดว้ยเหตเุพยีงเทา่ไรหนอ ภกิษุจงึชือ่วา่มปีกต ิ

อยูผู่เ้ดยีว อนึง่ ดว้ยเหตเุพยีงเทา่ไรจงึชือ่วา่มปีกตอิยูก่ับเพือ่น” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “มคิชาละ รปูทีพ่งึรูแ้จง้ทางตาทีน่่าปรารถนา 

น่าใคร ่น่าพอใจ ชวนใหรั้ก ชกัใหใ้คร ่พาใจใหก้ าหนัดมอียู ่ถา้ภกิษุเพลดิเพลนิ 

เชยชม ยดึตดิรปูนัน้อยู ่เมือ่เธอเพลดิเพลนิ เชยชม ยดึตดิรปูนัน้ ความเพลดิเพลนิ๑ 

ยอ่มเกดิขึน้ เมือ่มคีวามเพลดิเพลนิ ก็มคีวามก าหนัด เมือ่มคีวามก าหนัด ก็ม ี

ความเกีย่วขอ้ง ภกิษุผูป้ระกอบดว้ยความเพลดิเพลนิและความเกีย่วขอ้ง เราเรยีกวา่ 

‘ผูม้ปีกตอิยูก่ับเพือ่น’ ฯลฯ 

  รสทีพ่งึรูแ้จง้ทางลิน้ ฯลฯ 

  ธรรมารมณ์ทีพ่งึรูแ้จง้ทางใจทีน่่าปรารถนา น่าใคร ่น่าพอใจ ชวนใหรั้ก ชกัให ้

ใคร ่พาใจใหก้ าหนัดมอียู ่ถา้ภกิษุเพลดิเพลนิ เชยชม ยดึตดิธรรมารมณ์นัน้อยู่ 

เมือ่เธอเพลดิเพลนิ เชยชม ยดึตดิธรรมารมณ์นัน้ ความเพลดิเพลนิยอ่มเกดิขึน้ 

เมือ่มคีวามเพลดิเพลนิ ก็มคีวามก าหนัด เมือ่มคีวามก าหนัด ก็มคีวามเกีย่ว 

ขอ้ง ภกิษุผูป้ระกอบดว้ยความเพลดิเพลนิและความเกีย่วขอ้ง เราเรยีกวา่ ‘ผูม้ ี

ปกตอิยูก่ับเพือ่น’ ภกิษุผูม้ปีกตอิยูอ่ยา่งนี ้ถงึจะใชส้อยเสนาสนะทีเ่ป็นป่าโปร่ง 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ความเพลดิเพลนิ ในทีน่ีห้มายถงึความเพลดิเพลนิคอืตัณหา (ส .สฬา.อ. ๓/๖๓/๑๕, ส .ฏกีา ๒/๖๓/๓๔๖) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๕๓ } 



๕๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๒. ทตุยิปัณณาสก ์๒. มคิชาลวรรค ๑. ปฐมมคิชาลสตูร 

และป่าทบึ๑อันสงัด มเีสยีงนอ้ย มเีสยีงอกึทกึนอ้ย ปราศจากการสญัจรไปมาของ 

ผูค้น ควรเป็นทีท่ าการลับของมนุษย ์สมควรเป็นทีห่ลกีเรน้ก็จรงิ ถงึอยา่งนัน้ เราก็ 

ยังเรยีกวา่ ‘ผูม้ปีกตอิยูก่ับเพือ่น’ ขอ้นัน้เพราะเหตไุร เพราะเขายังละตัณหาทีเ่ป็น 

เพือ่นนัน้ไมไ่ด ้ฉะนัน้เราจงึเรยีกวา่ ‘ผูม้ปีกตอิยูก่ับเพือ่น’ 

  รปูทีพ่งึรูแ้จง้ทางตาทีน่่าปรารถนา น่าใคร ่น่าพอใจ ชวนใหรั้ก ชกัใหใ้คร ่

พาใจใหก้ าหนัดมอียู ่ถา้ภกิษุไมเ่พลดิเพลนิ ไมเ่ชยชม ไมย่ดึตดิรปูนัน้อยู ่เมือ่เธอ 

ไมเ่พลดิเพลนิ ไมเ่ชยชม ไมย่ดึตดิรปูนัน้ ความเพลดิเพลนิยอ่มดับไป เมือ่ไมม่ ี

ความเพลดิเพลนิ ก็ไมม่คีวามก าหนัด เมือ่ไมม่คีวามก าหนัด ก็ไมม่คีวามเกีย่วขอ้ง 

ภกิษุผูไ้มป่ระกอบดว้ยความเพลดิเพลนิและความเกีย่วขอ้ง เราเรยีกวา่ ‘ผูม้ปีกต ิ

อยูผู่เ้ดยีว’ ฯลฯ 

  รสทีพ่งึรูแ้จง้ทางลิน้ ... มอียู ่ฯลฯ 

  ธรรมารมณ์ทีพ่งึรูแ้จง้ทางใจทีน่่าปรารถนา น่าใคร ่น่าพอใจ ชวนใหรั้ก ชกัใหใ้คร ่

พาใจใหก้ าหนัดมอียู ่ถา้ภกิษุไมเ่พลดิเพลนิ ไมเ่ชยชม ไมย่ดึตดิธรรมารมณ์นัน้อยู ่

เมือ่เธอไมเ่พลดิเพลนิ ไมเ่ชยชม ไมย่ดึตดิธรรมารมณ์นัน้ ความเพลดิเพลนิ 

ยอ่มดับไป เมือ่ไมม่คีวามเพลดิเพลนิ ก็ไมม่คีวามก าหนัด เมือ่ไมม่คีวามก าหนัด 

ก็ไมม่คีวามเกีย่วขอ้ง ภกิษุผูไ้มป่ระกอบดว้ยความเพลดิเพลนิและความเกีย่วขอ้ง 

เราเรยีกวา่ ‘ผูม้ปีกตอิยูผู่เ้ดยีว’ 

  ภกิษุผูม้ปีกตอิยูอ่ยา่งนี ้แมจ้ะอยูร่ายลอ้มไปดว้ยภกิษุ ภกิษุณี อบุาสก 

อบุาสกิา พระราชา มหาอ ามาตยข์องพระราชา พวกเดยีรถยี์๒ สาวกของเดยีรถยี ์

ในละแวกบา้นก็จรงิ ถงึอยา่งนัน้ เราก็เรยีกวา่ ‘ผูม้ปีกตอิยูผู่เ้ดยีว’ 

  (มคิชาละ ภกิษุผูอ้ยูอ่ยา่งนี ้เราเรยีกวา่ ‘ผูม้ปีกตอิยูผู่เ้ดยีว‘) ขอ้นัน้เพราะ 

เหตไุร เพราะเธอละตัณหาทีเ่ป็นเพือ่นนัน้ไดแ้ลว้ ฉะนัน้เราจงึเรยีกวา่ ‘ผูม้ปีกตอิยู ่

ผูเ้ดยีว” 

ปฐมมคิชาลสตูรที ่๑ จบ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ป่าโปรง่ (อรญฺญ) หมายถงึสถานทีท่ีอ่ยูน่อกเสาเขตเมอืงออกไปอยา่งนอ้ย ๕๐๐ ลกูธนู ป่าทบึ (วนปตฺถ) 

    หมายถงึสถานทีท่ีไ่มม่คีนอยูอ่าศัย เลยเขตหมูบ่า้นออกไป (ส .สฬา.อ. ๓/๖๓/๑๕, องฺ.ทกุ.อ. ๒/๓๑/๓๐) 

๒ เดยีรถยี ์หมายถงึผูถ้อืลัทธนิอกพระพทุธศาสนา เป็นนักบวชผูถ้อืลัทธอิืน่ (ว.ิอ. ๓/๑๓๒/๑๐๕) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๕๔ } 



๕๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๒. ทตุยิปัณณาสก ์๒. มคิชาลวรรค ๒. ทตุยิมคิชาลสตูร 

 

๒. ทตุยิมคิชาลสตูร 

วา่ดว้ยพระมคิชาละ สตูรที ่๒ 

  [๖๔] ครัง้นัน้ ทา่นพระมคิชาละเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ฯลฯ 

น่ัง ณ ทีส่มควร ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ 

ขอประทานวโรกาส ขอพระผูม้พีระภาคโปรดแสดงธรรมแกข่า้พระองคโ์ดยยอ่ ซึง่ 

ขา้พระองคไ์ดฟั้งแลว้จะพงึหลกีออกไปอยูค่นเดยีว ไม่ประมาท๑ มคีวามเพยีร อทุศิ 

กายและใจอยูเ่ถดิ” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “มคิชาละ รปูทีพ่งึรูแ้จง้ทางตาทีน่่าปรารถนา น่าใคร่ 

น่าพอใจ ชวนใหรั้ก ชกัใหใ้คร ่พาใจใหก้ าหนัดมอียู ่ถา้ภกิษุยังเพลดิเพลนิ เชยชม 

ยดึตดิรปูนัน้อยู ่เมือ่เธอเพลดิเพลนิ เชยชม ยดึตดิรปูนัน้ ความเพลดิเพลนิ 

ยอ่มเกดิขึน้ เรากลา่ววา่ ‘เพราะความเพลดิเพลนิเกดิ ทกุขจ์งึเกดิ’ ฯลฯ 

  รสทีพ่งึรูแ้จง้ทางลิน้มอียู ่ฯลฯ 

  ธรรมารมณ์ทีพ่งึรูแ้จง้ทางใจทีน่่าปรารถนา น่าใคร ่น่าพอใจ ชวนใหรั้ก ชกั 

ใหใ้คร ่พาใจใหก้ าหนัดมอียู ่ถา้ภกิษุยังเพลดิเพลนิ เชยชม ยดึตดิธรรมารมณ์นัน้ 

อยู ่เมือ่เธอเพลดิเพลนิ เชยชม ยดึตดิธรรมารมณ์นัน้ ความเพลดิเพลนิยอ่ม 

เกดิขึน้ เรากลา่ววา่ ‘เพราะความเพลดิเพลนิเกดิ ทกุขจ์งึเกดิ’ 

  รปูทีพ่งึรูแ้จง้ทางตาทีน่่าปรารถนา น่าใคร ่น่าพอใจ ชวนใหรั้ก ชกัใหใ้คร ่ 

พาใจใหก้ าหนัดมอียู ่ถา้ภกิษุไมเ่พลดิเพลนิ ไมเ่ชยชม ไมย่ดึตดิรปูนัน้อยู ่เมือ่ 

เธอไมเ่พลดิเพลนิ ไมเ่ชยชม ไมย่ดึตดิรปูนัน้ ความเพลดิเพลนิยอ่มดับไป เรา 

กลา่ววา่ ‘เพราะความเพลดิเพลนิดับ ทกุขจ์งึดับ’ ฯลฯ 

  รสทีพ่งึรูแ้จง้ทางลิน้ ... มอียู ่ฯลฯ 

  ธรรมารมณ์ทีพ่งึรูแ้จง้ทางใจทีน่่าปรารถนา น่าใคร ่น่าพอใจ ชวนใหรั้ก ชกัให ้

ใคร ่พาใจใหก้ าหนัดมอียู ่ถา้ภกิษุไมเ่พลดิเพลนิ ไมเ่ชยชม ไมย่ดึตดิธรรมารมณ์ 

นัน้อยู ่เมือ่เธอไมเ่พลดิเพลนิ ไมเ่ชยชม ไมย่ดึตดิธรรมารมณ์นัน้ ความ 

เพลดิเพลนิยอ่มดับไป เรากลา่ววา่ ‘เพราะความเพลดิเพลนิดบั ทกุขจ์งึดับ” 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ไมป่ระมาท หมายถงึไมล่ะสตใินกัมมัฏฐาน (ม.ม.อ. ๒/๘๒/๘๐) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๕๕ } 



๕๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๒. ทตุยิปัณณาสก ์๒. มคิชาลวรรค ๓. ปฐมสมทิธมิารปัญหาสตูร 

  ครัง้นัน้ ทา่นพระมคิชาละชืน่ชมยนิดพีระภาษิตของพระผูม้พีระภาคแลว้ลกุขึน้ 

จากอาสนะ ถวายอภวิาท กระท าประทักษิณ๑แลว้จากไป ตอ่มา ทา่นพระมคิชาละ 

หลกีออกไปอยูค่นเดยีว ไมป่ระมาท มคีวามเพยีร อทุศิกายและใจอยู ่ไมน่านนัก 

ไดท้ าใหแ้จง้ซึง่ประโยชนย์อดเยีย่ม๒อันเป็นทีส่ดุแหง่พรหมจรรย์๓ทีเ่หลา่กลุบตุรออก 

จากเรอืนบวชเป็นบรรพชติโดยชอบตอ้งการดว้ยปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุัน 

รูช้ดัวา่ “ชาตสิ ิน้แลว้ อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้ ท ากจิทีค่วรท าเสร็จแลว้ ไมม่กีจิอืน่ 

เพือ่ความเป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป” อนึง่ ทา่นพระมคิชาละไดเ้ป็นพระอรหันตอ์งคห์นึง่ 

ในบรรดาพระอรหันตทั์ง้หลาย 

ทตุยิมคิชาลสตูรที ่๒ จบ 

 

๓. ปฐมสมทิธมิารปญัหาสตูร 

วา่ดว้ยพระสมทิธทิลูถามปญัหาเรือ่งมาร สตูรที ่๑ 

  [๖๕] สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเวฬวุนั สถานทีใ่ห ้

เหยือ่กระแต เขตกรงุราชคฤห ์ครัง้นัน้ ทา่นพระสมทิธเิขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึ 

ทีป่ระทับ ฯลฯ ไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ พระองค ์

ตรัสวา่ ‘มาร มาร‘๔ ดว้ยเหตเุพยีงเทา่ไรหนอจงึชือ่วา่มารหรอืการบัญญัตวิา่มาร” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “สมทิธ ิจักข ุรปู จักขวุญิญาณ ธรรมทีพ่งึรู ้

แจง้ทางจักขวุญิญาณมอียูใ่นทีใ่ด มารหรอืการบัญญัตวิา่มารก็มอียูใ่นทีนั่น้ 

  โสตะ สทัทะ โสตวญิญาณ ธรรมทีพ่งึรูแ้จง้ทางโสตวญิญาณมอียูใ่นทีใ่ด 

มารหรอืการบัญญัตวิา่มารก็มอียูใ่นทีนั่น้ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ กระท าประทกัษณิ หมายถงึการเดนิเวยีนขวา คอืเดนิประนมมอืเวยีนขวาตามเข็มนาฬกิา ๓ รอบ (ว.ิ อ. ๑/ 

    ๑๕/๑๗๖-๑๗๗) 

๒ ประโยชนย์อดเยีย่ม หมายถงึอรหัตตผลหรอือรยิผลอันเป็นทีส่ดุแหง่มรรคพรหมจรรย ์(องฺ.ทกุ.อ. ๒/๕/ 

    ๗, ม.ม.อ. ๒/๘๒/๘๐) 

๓ ทีส่ดุแหง่พรหมจรรย ์หมายถงึจุดสดุทา้ยของการประพฤตธิรรม ในทีน่ีห้มายถงึอรหัตตผลอันเป็นจุด 

    หมายสงูสดุของมรรคพรหมจรรย ์(ท.ีส.ีอ. ๑/๔๐๕/๓๐๐) 

๔ มาร ในทีน่ีห้มายถงึมรณะ (ส .สฬา.อ. ๓/๖๕-๖๗/๑๖) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๕๖ } 



๕๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๒. ทตุยิปัณณาสก ์๒. มคิชาลวรรค ๕. สมทิธทิกุขปัญหาสตูร 

  ฆานะ คันธะ ฆานวญิญาณ ธรรมทีพ่งึรูแ้จง้ทางฆานวญิญาณมอียูใ่นทีใ่ด 

มารหรอืการบัญญัตวิา่มารก็มอียูใ่นทีนั่น้ 

  ชวิหา รส ชวิหาวญิญาณ ธรรมทีพ่งึรูแ้จง้ทางชวิหาวญิญาณมอียูใ่นทีใ่ด 

มารหรอืการบัญญัตวิา่มารก็มอียูใ่นทีนั่น้ 

  กาย โผฏฐัพพะ กายวญิญาณ ธรรมทีพ่งึรูแ้จง้ทางกายวญิญาณมอียูใ่นทีใ่ด 

มารหรอืการบัญญัตวิา่มารก็มอียูใ่นทีนั่น้ 

  มโน ธรรมารมณ์ มโนวญิญาณ ธรรมทีพ่งึรูแ้จง้ทางมโนวญิญาณมอียูใ่นทีใ่ด 

มารหรอืการบัญญัตวิา่มารก็มอียูใ่นทีนั่น้ 

  สมทิธ ิสว่นจักข ุรปู จักขวุญิญาณ ธรรมทีพ่งึรูแ้จง้ทางจักขวุญิญาณไมม่ ี

ในทีใ่ดมารหรอืการบัญญัตวิา่มารก็ไมม่ใีนทีนั่น้ 

  โสตะ ฯลฯ ฆานะ ฯลฯ ชวิหา รส ชวิหาวญิญาณ ธรรมทีพ่งึรูแ้จง้ทาง 

ชวิหาวญิญาณไมม่ใีนทีใ่ด มารหรอืการบัญญัตวิา่มารก็ไมม่ใีนทีนั่น้ กาย ฯลฯ 

มโน ธรรมารมณ์ มโนวญิญาณ ธรรมทีพ่งึรูแ้จง้ทางมโนวญิญาณไมม่ใีนทีใ่ด 

มารหรอืการบัญญัตวิา่มารก็ไมม่ใีนทีนั่น้” 

ปฐมสมทิธมิารปญัหาสตูรที ่๓ จบ 

 

๔. สมทิธสิตัตปญัหาสตูร 

ดว้ยพระสมทิธทิลูถามปญัหาเร ือ่งสตัว ์

  [๖๖] “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ พระองคต์รัสวา่ ‘สตัว ์สตัว’์ ดว้ยเหตเุพยีง 

เทา่ไรหนอจงึชือ่วา่สตัวห์รอืการบัญญัตวิา่สตัว”์ ฯลฯ 

สมทิธสิตัตปญัหาสตูรที ่๔ จบ 

 

๕. สมทิธทิกุขปญัหาสตูร 

วา่ดว้ยพระสมทิธทิลูถามปญัหาเรือ่งทกุข ์

  [๖๗] “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ พระองคต์รัสวา่ ‘ทกุข ์ทกุข’์ ดว้ยเหตเุพยีง 

เทา่ไรหนอจงึชือ่วา่ทกุขห์รอืการบัญญัตวิา่ทกุข”์ ฯลฯ 

สมทิธทิกุขปญัหาสตูรที ่๕ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๕๗ } 



๕๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๒. ทตุยิปัณณาสก ์๒. มคิชาลวรรค ๗. อปุเสนอาสวีสิสตูร 

 

๖. สมทิธโิลกปญัหาสตูร 

วา่ดว้ยพระสมทิธทิลูถามปญัหาเรือ่งโลก 

  [๖๘] “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ พระองคต์รัสวา่ ‘โลก โลก’ ดว้ยเหตเุพยีง 

เทา่ไรหนอจงึชือ่วา่โลก๑หรอืการบัญญัตวิา่โลก” 

  “สมทิธ ิจักข ุรปู จักขวุญิญาณ ธรรมทีพ่งึรูแ้จง้ทางจักขวุญิญาณมอียูใ่นทีใ่ด 

โลกหรอืการบัญญัตวิา่โลกก็มอียูใ่นทีนั่น้ ฯลฯ 

  ชวิหา ฯลฯ มโน ธรรมารมณ์ มโนวญิญาณ ธรรมทีพ่งึรูแ้จง้ทางมโนวญิญาณ 

มอียูใ่นทีใ่ด โลกหรอืการบัญญัตวิา่โลกก็มอียูใ่นทีนั่น้ 

  สมทิธ ิสว่นจักข ุรปู จักขวุญิญาณ ธรรมทีพ่งึรูแ้จง้ทางจักขวุญิญาณไมม่ ี

ในทีใ่ด โลกหรอืการบัญญัตวิา่โลกก็ไมม่ใีนทีนั่น้ ฯลฯ ชวิหา ฯลฯ มโน ธรรมารมณ์ 

มโนวญิญาณ ธรรมทีพ่งึรูแ้จง้ทางมโนวญิญาณไมม่ใีนทีใ่ด โลกหรอืการบัญญัตวิา่ 

โลกก็ไมม่ใีนทีนั่น้” 

สมทิธโิลกปญัหาสตูรที ่๖ จบ 

 

๗. อปุเสนอาสวีสิสตูร 

วา่ดว้ยพระอปุเสนะถกูพษิง ู

  [๖๙] สมัยหนึง่ ทา่นพระสารบีตุรและทา่นพระอปุเสนะอยูท่ีเ่งือ้มเขาชือ่สปัป- 

โสณฑกิะ ป่าสตีวนั เขตกรงุราชคฤห ์สมัยนัน้ งตูัวหนึง่ไดห้ลน่ลงมาทีก่ายของทา่น 

พระอปุเสนะ ครัง้นัน้ ทา่นเรยีกภกิษุทัง้หลายมากลา่ววา่ “มาเถดิ ทา่นทัง้หลาย 

ชว่ยกันยกกายของกระผมนีข้ ึน้เตยีงแลว้หามออกไปขา้งนอก กอ่นทีก่ายนีจ้ะเรีย่ 

รายในทีน่ีเ้หมอืนก าแกลบ” 

  เมือ่ทา่นพระอปุเสนะกลา่วอยา่งนีแ้ลว้ ทา่นพระสารบีตุรก็ไดก้ลา่วกับทา่นวา่ 

“พวกเรายังไมเ่ห็นกายของทา่นอปุเสนะเป็นอยา่งอืน่หรอือนิทรยีข์องทา่นแปรผันไปเลย 

เมือ่เป็นเชน่นีท้า่นอปุเสนะยังพดูวา่ ‘มาเถดิ ทา่นทัง้หลายชว่ยกันยกกายของกระผม 

นีข้ ึน้เตยีงแลว้หามออกไปขา้งนอก กอ่นทีก่ายนีจ้ะเรีย่รายในทีน่ีเ้หมอืนก าแกลบ” 

 
เชงิอรรถ : 

๑ โลก ในทีน่ีห้มายถงึสภาพทีจ่ะตอ้งแตกสลายไป (ส .สฬา.อ. ๓/๖๘/๑๖) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๕๘ } 



๕๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๒. ทตุยิปัณณาสก ์๒. มคิชาลวรรค ๘. อปุวาณสนัทฏิฐกิสตูร 

  ทา่นพระอปุเสนะกลา่ววา่ “ทา่นสารบีตุร ผูใ้ดพงึมคีวามคดิวา่ ‘เราเป็นจักข’ุ 

หรอื ‘จักขเุป็นของเรา’ ฯลฯ ‘เราเป็นชวิหา’ หรอื ‘ชวิหาเป็นของเรา’ ฯลฯ 

‘เราเป็นมโน’ หรอื ‘มโนเป็นของเรา’ ทา่นสารบีตุร ความทีก่ายของผูนั้น้เป็นอยา่ง 

อืน่หรอืความทีอ่นิทรยีข์องผูนั้น้แปรผันพงึมอียา่งแน่นอน กระผมไมม่คีวามนกึคดิ 

เลยวา่ ‘เราเป็นจักข’ุ หรอื ‘จักขเุป็นของเรา’ ฯลฯ ‘เราเป็นชวิหา’ หรอื ‘ชวิหา 

เป็นของเรา’ ... ‘เราเป็นมโน’ หรอื ‘มโนเป็นของเรา’ ทา่นสารบีตุร ความทีก่าย 

ของกระผมเป็นอยา่งอืน่หรอืความทีอ่นิทรยีข์องกระผมแปรผัน จักมไีดอ้ยา่งไร” 

  จรงิอยา่งนัน้ ทา่นพระอปุเสนะไดถ้อนอหังการ๑ มมงัการ๒ และมานานุสยั (กเิลส 

ทีน่อนเนือ่งคอืความถอืตวั) ไดเ้ด็ดขาดนานมาแลว้ ฉะนัน้ทา่นพระอปุเสนะจงึไมม่ ี

ความคดิวา่ “เราเป็นจักข”ุ หรอื “จักขเุป็นของเรา” ฯลฯ “เราเป็นชวิหา” หรอื 

“ชวิหาเป็นของเรา” ฯลฯ “เราเป็นมโน” หรอื “มโนเป็นของเรา” 

  ตอ่มา ภกิษุเหลา่นัน้ไดย้กกายของทา่นพระอปุเสนะขึน้เตยีงแลว้หามออกไปขา้ง 

นอก ขณะนัน้ กายของทา่นพระอปุเสนะก็เรีย่รายในทีนั่น้เองเหมอืนก าแกลบ 

อปุเสนอาสวีสิสตูรที ่๗ จบ 

 

๘. อปุวาณสนัทฏิฐกิสูตร 

วา่ดว้ยพระอปุวาณะทลูถามธรรมทีพ่งึเห็นเอง 

  [๗๐] ครัง้นัน้ ทา่นพระอปุวาณะเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ฯลฯ 

น่ัง ณ ทีส่มควร ไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ พระองค ์

ตรัสวา่ ‘ธรรมเป็นธรรมทีผู่ป้ฏบิัตจิะพงึเห็นชดัดว้ยตนเอง ธรรมเป็นธรรมทีผู่ ้

ปฏบิัตจิะพงึเห็นชดัดว้ยตนเอง’ ดว้ยเหตเุพยีงเทา่ไรหนอ พระธรรมจงึชือ่วา่เป็น 

ธรรมทีผู่ป้ฏบิัตจิะพงึเห็นชดัดว้ยตนเอง ไมป่ระกอบดว้ยกาล๓ ควรเรยีกใหม้าด ู

ควรนอ้มเขา้มาในตน อันวญิญชูนพงึรูเ้ฉพาะตน” 

 

เชงิอรรถ : 

๑ อหงัการ หมายถงึทฏิฐ ิ(องฺ.ตกิ.อ. ๒/๓๒/๑๑๓) 

๒ มมงัการ หมายถงึตัณหา (องฺ.ตกิ.อ. ๒/๓๒/๑๑๓) 

๓ ไมป่ระกอบดว้ยกาล หมายถงึใหผ้ลไมจ่ ากัดกาล คอืไมข่ึน้กับกาลเวลา ใหผ้ลแกผู่ป้ฏบัิตทิกุเวลา ทกุ 

    โอกาส ปฏบัิตเิมือ่ใด ก็ไดร้ับผลเมือ่นัน้ (องฺ.ทกุ.อ. ๒/๕๔/๑๕๘) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๕๙ } 



๖๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๒. ทตุยิปัณณาสก ์๒. มคิชาลวรรค ๘. อปุวาณสนัทฏิฐกิสตูร 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “อปุวาณะ ก็ภกิษุในธรรมวนัิยนีเ้ห็นรปูทางตา 

แลว้เป็นผูเ้สวยรปู เสวยความก าหนัดในรปู และรูช้ดัถงึความก าหนัดในรปูใน 

ภายในซึง่มอียูว่า่ ‘ความก าหนัดในรปูในภายในของเรามอียู’่ การทีภ่กิษุเห็นรปู 

ทางตาแลว้เป็นผูเ้สวยรปู เสวยความก าหนัดในรปู และรูช้ดัถงึความก าหนัดในรปู 

ในภายในซึง่มอียูว่า่ ‘ความก าหนัดในรปูในภายในของเรามอียู’่ อยา่งนีแ้ล อปุวาณะ 

ธรรมจงึชือ่วา่เป็นธรรมทีผู่ป้ฏบิัตจิะพงึเห็นชดัดว้ยตนเอง ไมป่ระกอบดว้ยกาล 

ควรเรยีกใหม้าด ูควรนอ้มเขา้มาในตน อันวญิญชูนพงึรูเ้ฉพาะตน ฯลฯ 

  อกีประการหนึง่ ภกิษุลิม้รสทางลิน้แลว้เป็นผูเ้สวยรส เสวยความก าหนัดใน 

รส และรูช้ดัถงึความก าหนัดในรสในภายในซึง่มอียูว่า่ ‘ความก าหนัดในรสใน 

ภายในของเรามอียู’่ การทีภ่กิษุลิม้รสทางลิน้แลว้เป็นผูเ้สวยรส เสวยความก าหนัด 

ในรส และรูช้ดัถงึความก าหนัดในรสในภายในซึง่มอียูว่า่ ‘ความก าหนัดในรสใน 

ภายในของเรามอียู’่ อยา่งนีแ้ล อปุวาณะ ธรรมจงึชือ่วา่เป็นธรรมทีผู่ป้ฏบิัตจิะพงึ 

เห็นชดัดว้ยตนเอง ไมป่ระกอบดว้ยกาล ควรเรยีกใหม้าด ูควรนอ้มเขา้มาในตน 

อันวญิญชูนพงึรูเ้ฉพาะตน ฯลฯ 

  อกีประการหนึง่ ภกิษุรูแ้จง้ธรรมารมณ์ทางใจแลว้เป็นผูเ้สวยธรรมารมณ์ เสวย 

ความก าหนัดในธรรมารมณ์ และรูช้ดัถงึความก าหนัดในธรรมารมณ์ในภายในซึง่มอียู ่

วา่ ‘ความก าหนัดในธรรมารมณ์ในภายในของเรามอียู’่ การทีภ่กิษุรูแ้จง้ธรรมารมณ์ 

ทางใจแลว้เป็นผูเ้สวยธรรมารมณ์ เสวยความก าหนัดในธรรมารมณ์ และรูช้ดัถงึ 

ความก าหนัดในธรรมารมณ์ในภายในซึง่มอียูว่า่ ‘ความก าหนัดในธรรมารมณ์ใน 

ภายในของเรามอียู’่ อยา่งนีแ้ล อปุวาณะ ธรรมจงึชือ่วา่เป็นธรรมทีผู่ป้ฏบิัตจิะพงึ 

เห็นชดัดว้ยตนเอง ฯลฯ อนัวญิญชูนพงึรูเ้ฉพาะตน ฯลฯ 

  สว่นภกิษุในธรรมวนัิยนี้เห็นรปูทางตาแลว้เป็นผูเ้สวยรปู แตไ่มเ่สวยความ 

ก าหนัดในรปู และรูช้ดัถงึความก าหนัดในรปูในภายในซึง่ไมม่วีา่ ‘ความก าหนัดใน 

รปูในภายในของเราไมม่’ี การทีภ่กิษุเห็นรปูทางตาแลว้เป็นผูเ้สวยรปู แตไ่มเ่สวย 

ความก าหนัดในรปู และรูช้ดัถงึความก าหนัดในรปูในภายในซึง่ไมม่วีา่ ‘ความก าหนัด 

ในรปูในภายในของเราไมม่’ี อยา่งนีแ้ล อปุวาณะ ธรรมจงึชือ่วา่เป็นธรรมทีผู่ป้ฏบิัต ิ

จะพงึเห็นชดัดว้ยตนเอง ไมป่ระกอบดว้ยกาล ควรเรยีกใหม้าด ูควรนอ้มเขา้มาในตน 

อันวญิญชูนพงึรูเ้ฉพาะตน ฯลฯ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๖๐ } 



๖๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๒. ทตุยิปัณณาสก ์๒. มคิชาลวรรค ๙. ปฐมฉผัสสายตนสตูร 

  อกีประการหนึง่ ภกิษุลิม้รสทางลิน้แลว้เป็นผูเ้สวยรส แตไ่มเ่สวยความก าหนัด 

ในรส และรูช้ดัถงึความก าหนัดในรสในภายในซึง่ไมม่วีา่ ‘ความก าหนัดในรสในภายใน 

ของเราไมม่’ี ฯลฯ 

  อกีประการหนึง่ ภกิษุรูแ้จง้ธรรมารมณ์ทางใจแลว้เป็นผูเ้สวยธรรมารมณ์ แต่ 

ไมเ่สวยความก าหนัดในธรรมารมณ์ และรูช้ดัถงึความก าหนัดในธรรมารมณ์ใน 

ภายในซึง่ไมม่วีา่ ‘ความก าหนัดในธรรมารมณ์ในภายในของเราไมม่’ี การทีภ่กิษุ 

รูแ้จง้ธรรมารมณ์ทางใจแลว้เป็นผูเ้สวยธรรมารมณ์ แตไ่มเ่สวยความก าหนัดใน 

ธรรมารมณ์ และรูช้ดัถงึความก าหนัดในธรรมารมณ์ในภายในซึง่ไมม่วีา่ ‘ความ 

ก าหนัดในภายในของเราไมม่’ี อยา่งนีแ้ล อปุวาณะ ธรรมจงึชือ่วา่เป็นธรรมอันผู ้

ปฏบิัตจิะพงึเห็นชดัดว้ยตนเอง ไมป่ระกอบดว้ยกาล ควรเรยีกใหม้าด ูควรนอ้ม 

เขา้มาในตน อันวญิญชูนพงึรูเ้ฉพาะตน” 

อปุวาณสนัทฏิฐกิสตูรที ่๘ จบ 

 

๙. ปฐมฉผสัสายตนสูตร 

วา่ดว้ยผสัสายตนะ ๖ ประการ สตูรที ่๑ 

  [๗๑] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุบางรปูไมรู่ช้ดัถงึความ 

เกดิ ความดับ คณุ โทษ และเครือ่งสลัดออกจากผัสสายตนะ๑ ๖ ประการตาม 

ความเป็นจรงิ เธอชือ่วา่ประพฤตพิรหมจรรยย์ังไมจ่บ เป็นผูไ้กลจากธรรมวนัิยนี”้ 

  เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสอยา่งนีแ้ลว้ ภกิษุรปูหนึง่ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาค 

ดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองคพ์นิาศยอ่ยยับแลว้ในศาสนานี ้เพราะ 

ขา้พระองคไ์มรู่ช้ดัถงึความเกดิ ความดับ คณุ โทษ และเครือ่งสลดัออกจาก 

ผัสสายตนะ ๖ ประการตามความเป็นจรงิ” 

  “ภกิษุ เธอเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร เธอพจิารณาเห็นจักขวุา่ ‘น่ันของเรา 

เราเป็นน่ัน น่ันเป็นอัตตาของเราหรอื” 

  “ไมใ่ชอ่ยา่งนัน้ พระพทุธเจา้ขา้” 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ผสัสายตนะ หมายถงึทีเ่กดิแหง่ผัสสะ (ส .สฬา.อ. ๓/๗๑/๑๗) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๖๑ } 



๖๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๒. ทตุยิปัณณาสก ์๒. มคิชาลวรรค ๑๐. ทตุยิฉผัสสายตนสตูร 

  “ดลีะ ภกิษุ ในขอ้นีจั้กขทุีเ่ธอพจิารณาเห็นอยา่งนี้วา่ ‘น่ันไมใ่ชข่องเรา เรา 

ไมเ่ป็นน่ัน น่ันไมใ่ชอ่ัตตาของเรา’ จักเป็นอันเธอเห็นดแีลว้ดว้ยปัญญาอันชอบตาม 

ความเป็นจรงิ นีแ้ลคอืทีส่ดุแหง่ทุกข ์ฯลฯ เธอพจิารณาเห็นชวิหาวา่ ‘น่ันของเรา 

เราเป็นน่ัน น่ันเป็นอัตตาของเรา‘หรอื” 

  “ไมใ่ชอ่ยา่งนัน้ พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ดลีะ ภกิษุ ในขอ้นีช้วิหาทีเ่ธอพจิารณาเห็นอยา่งนี้วา่ ‘น่ันไมใ่ชข่องเรา 

เราไมเ่ป็นน่ัน น่ันไมใ่ชอ่ัตตาของเรา’ จักเป็นอันเธอเห็นดแีลว้ดว้ยปัญญาอันชอบ 

ตามความเป็นจรงิ นีแ้ลคอืทีส่ดุแหง่ทกุข ์ฯลฯ เธอพจิารณาเห็นมโนวา่ ‘น่ันของเรา 

เราเป็นน่ัน น่ันเป็นอัตตาของเรา‘หรอื” 

  “ไมใ่ชอ่ยา่งนัน้ พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ดลีะ ภกิษุ ในขอ้นีม้โนทีเ่ธอพจิารณาเห็นอยา่งนี้วา่ ‘น่ันไมใ่ชข่องเรา เรา 

ไมเ่ป็นน่ัน น่ันไมใ่ชอ่ัตตาของเรา’ จักเป็นอันเธอเห็นดแีลว้ดว้ยปัญญาอันชอบตาม 

ความเป็นจรงิ นีแ้ลคอืทีส่ดุแหง่ทกุข”์ 

ปฐมฉผสัสายตนสตูรที ่๙ จบ 

 

๑๐. ทตุยิฉผสัสายตนสตูร 

วา่ดว้ยผสัสายตนะ ๖ ประการ สตูรที ่๒ 

  [๗๒] “ภกิษุทัง้หลาย อนึง่ ภกิษุบางรปูไมรู่ช้ดัถงึความเกดิ ความดับ คณุ โทษ 

และเครือ่งสลัดออกจากผสัสายตนะ ๖ ประการตามความเป็นจรงิ เธอประพฤต ิ

พรหมจรรยย์ังไมจ่บ เป็นผูไ้กลจากธรรมวนัิยนี้” 

  เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสอยา่งนีแ้ลว้ ภกิษุรปูหนึง่ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาค 

ดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองคพ์นิาศยอ่ยยับแลว้ในศาสนานี ้เพราะ 

ขา้พระองคไ์มรู่ช้ดัถงึความเกดิ ความดับ คณุ โทษ และเครือ่งสลดัออกจาก 

ผัสสายตนะ ๖ ประการตามความเป็นจรงิ” 

  “ภกิษุ เธอเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร เธอพจิารณาเห็นจักขวุา่ ‘น่ันไมใ่ช ่

ของเรา เราไมเ่ป็นน่ัน น่ันไมใ่ชอ่ัตตาของเรา‘หรอื” 

  “อยา่งนัน้ พระพทุธเจา้ขา้” 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๖๒ } 



๖๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๒. ทตุยิปัณณาสก ์๒. มคิชาลวรรค ๑๑. ตตยิฉผัสสายตนสตูร 

  “ดลีะ ภกิษุ ในขอ้นีจั้กขทุีเ่ธอพจิารณาเห็นอยา่งนี้วา่ ‘น่ันไมใ่ชข่องเรา เรา 

ไมเ่ป็นน่ัน น่ันไมใ่ชอ่ัตตาของเรา’ จักเป็นอันเธอเห็นดแีลว้ดว้ยปัญญาอันชอบตาม 

ความเป็นจรงิ ดว้ยการเห็นอยา่งนี ้ผัสสายตนะที ่๑ นีจั้กเป็นอันเธอละไดแ้ลว้เพือ่ 

ไมใ่หผ้ัสสายตนะนัน้เกดิอกีตอ่ไป” ฯลฯ 

  “เธอพจิารณาเห็นชวิหาวา่ ‘น่ันไมใ่ชข่องเรา เราไมเ่ป็นน่ัน น่ันไมใ่ชอ่ัตตา 

ของเรา‘หรอื” 

  “อยา่งนัน้ พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ดลีะ ภกิษุ ในขอ้นีช้วิหาทีเ่ธอพจิารณาเห็นอยา่งนี้วา่ ‘น่ันไมใ่ชข่องเรา 

เราไมเ่ป็นน่ัน น่ันไมใ่ชอ่ัตตาของเรา’ จักเป็นอันเธอเห็นดแีลว้ดว้ยปัญญาอันชอบ 

ตามความเป็นจรงิ ดว้ยการเห็นอยา่งนี ้ผัสสายตนะที ่๔ นีจั้กเป็นอันเธอละไดแ้ลว้ 

เพือ่ไมใ่หผ้ัสสายตนะนัน้เกดิอกีตอ่ไป” ฯลฯ 

  “เธอพจิารณาเห็นมโนวา่ ‘น่ันไมใ่ชข่องเรา เราไมเ่ป็นน่ัน น่ันไมใ่ชอ่ัตตา 

ของเรา‘หรอื” 

  “อยา่งนัน้ พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ดลีะ ภกิษุ ในขอ้นีม้โนทีเ่ธอพจิารณาเห็นอยา่งนี้วา่ ‘น่ันไมใ่ชข่องเรา เรา 

ไมเ่ป็นน่ัน น่ันไมใ่ชอ่ัตตาของเรา’ จักเป็นอันเธอเห็นดแีลว้ดว้ยปัญญาอันชอบตาม 

ความเป็นจรงิ ดว้ยการเห็นอยา่งนี ้ผัสสายตนะที ่๖ นีจั้กเป็นอันเธอละไดแ้ลว้เพือ่ 

ไมใ่หผ้ัสสายตนะนัน้เกดิอกีตอ่ไป” 

ทตุยิฉผสัสายตนสตูรที ่๑๐ จบ 

 

๑๑. ตตยิฉผสัสายตนสตูร 

วา่ดว้ยผสัสายตนะ ๖ ประการ สตูรที ่๓ 

  [๗๓] “ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุบางรปูไมรู่ช้ดัถงึความเกดิ ความดับ คณุ โทษ 

และเครือ่งสลัดออกจากผสัสายตนะ ๖ ประการตามความเป็นจรงิ เธอประพฤต ิ

พรหมจรรยย์ังไมจ่บ เป็นผูไ้กลจากธรรมวนัิยนี้” 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๖๓ } 



๖๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๒. ทตุยิปัณณาสก ์๒. มคิชาลวรรค ๑๑. ตตยิฉผัสสายตนสตูร 

  เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสอยา่งนีแ้ลว้ ภกิษุรปูหนึง่ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาค 

ดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองคพ์นิาศยอ่ยยับแลว้ในศาสนานี ้เพราะ 

ขา้พระองคไ์มรู่ช้ดัถงึความเกดิ ความดับ คณุ โทษ และเครือ่งสลดัออกจาก 

ผัสสายตนะ ๖ ประการตามความเป็นจรงิ” 

  “ภกิษุ เธอเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร จักขเุทีย่งหรอืไมเ่ทีย่ง” 

  “ไมเ่ทีย่ง พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ก็ส ิง่ใดไมเ่ทีย่ง ส ิง่นัน้เป็นทกุขห์รอืเป็นสขุ” 

   “เป็นทกุข ์พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ก็ส ิง่ใดไมเ่ทีย่ง เป็นทกุข ์มคีวามแปรผันเป็นธรรมดา ควรหรอืทีจ่ะพจิารณา 

เห็นสิง่นัน้วา่ ‘น่ันของเรา เราเป็นน่ัน น่ันเป็นอัตตาของเรา” 

  “ขอ้นัน้ไมค่วรเลย พระพทุธเจา้ขา้” 

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

  “ไมเ่ทีย่ง พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ก็ส ิง่ใดไมเ่ทีย่ง ส ิง่นัน้เป็นทกุขห์รอืเป็นสขุ” 

  “เป็นทกุข ์พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ก็ส ิง่ใดไมเ่ทีย่ง เป็นทกุข ์มคีวามแปรผันเป็นธรรมดา ควรหรอืทีจ่ะพจิารณา 

เห็นสิง่นัน้วา่ ‘น่ันของเรา เราเป็นน่ัน น่ันเป็นอัตตาของเรา” 

  “ขอ้นัน้ไมค่วรเลย พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ภกิษุ อรยิสาวกผูไ้ดส้ดับเห็นอยูอ่ยา่งนี ้ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นจักข ุยอ่ม 

เบือ่หน่ายแมใ้นโสตะ ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นฆานะ ฯลฯ เมือ่เบือ่หน่ายยอ่มคลาย 

ก าหนัด เพราะคลายก าหนัด จติยอ่มหลดุพน้ เมือ่จติหลดุพน้แลว้ ก็รูว้า่ ‘หลดุพน้ 

แลว้’ รูช้ดัวา่ ‘ชาตสิ ิน้แลว้ อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้ ท ากจิทีค่วรท าเสร็จแลว้ ไมม่ ี

กจิอืน่เพือ่ความเป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป” 

ตตยิฉผสัสายตนสตูรที ่๑๑ จบ 

มคิชาลวรรคที ่๒ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๖๔ } 



๖๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๒. ทตุยิปัณณาสก ์๒. มคิชาลวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

    ๑. ปฐมมคิชาลสตูร    ๒. ทตุยิมคิชาลสตูร 

    ๓. ปฐมสมทิธมิารปัญหาสตูร   ๔. สมทิธสิตัตปัญหาสตูร 

    ๕. สมทิธทิกุขปัญหาสตูร   ๖. สมทิธโิลกปัญหาสตูร 

    ๗. อปุเสนอาสวีสิสตูร   ๘. อปุวาณสนัทฏิฐกิสตูร 

    ๙. ปฐมฉผัสสายตนสตูร   ๑๐. ทตุยิฉผัสสายตนสตูร 

    ๑๑. ตตยิฉผัสสายตนสตูร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๖๕ } 



๖๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๒. ทตุยิปัณณาสก ์๓. คลิานวรรค ๑. ปฐมคลิานสตูร 

 

๓. คลิานวรรค 

หมวดวา่ดว้ยภกิษุผูอ้าพาธ 

๑. ปฐมคลิานสตูร 

วา่ดว้ยภกิษุผูอ้าพาธ สตูรที ่๑ 

  [๗๔] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  ครัง้นัน้แล ภกิษุรปูหนึง่เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ฯลฯ น่ัง ณ 

ทีส่มควร ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ในวหิารโนน้ 

มภีกิษุใหมร่ปูหนึง่ ไมม่ใีครรูจั้ก อาพาธ ไดรั้บทกุข ์เป็นไขห้นัก ขา้แตพ่ระองค ์

ผูเ้จรญิ ขอประทานวโรกาส ขอพระผูม้พีระภาคทรงอาศัยความอนุเคราะหโ์ปรด 

เสด็จไปเยีย่มภกิษุนัน้ถงึทีอ่ยูด่ว้ยเถดิ” 

  ครัง้นัน้ พระผูม้พีระภาคทรงสดับวา่ภกิษุใหมเ่ป็นไข ้ทรงทราบวา่ “เป็นภกิษุ 

ทีไ่มม่ใีครรูจั้ก” จงึเสด็จเขา้ไปเยีย่มภกิษุนัน้ถงึทีอ่ยู ่ภกิษุนัน้ไดเ้ห็นพระผูม้พีระภาค 

ก าลังเสด็จมาแตไ่กลจงึลกุขึน้จากเตยีง ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาคไดต้รัสกับภกิษุ 

นัน้ดังนีว้า่ “อยา่เลยภกิษุ เธออยา่ลกุจากเตยีงเลย เราจักน่ังบนอาสนะทีป่ลูาดไว ้

นัน้” พระผูม้พีระภาคประทับน่ังบนพทุธอาสน์๑ทีป่ลูาดไวแ้ลว้ ไดต้รัสถามภกิษุนัน้ 

วา่ “ภกิษุ เธอยังสบายดหีรอื ยังพอเป็นอยูไ่ดห้รอื ทกุขเวทนาทเุลาลง ไมก่ าเรบิ 

ขึน้หรอือาการทเุลาปรากฏ อาการก าเรบิไมป่รากฏหรอื” 

“ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองคไ์มส่บาย จะเป็นอยูไ่มไ่ด ้ทกุขเวทนาของ 

  ขา้พระองคก์ าเรบิหนักขึน้ ไมท่เุลาลงเลย อาการก าเรบิปรากฏ อาการทเุลาไม่ 

ปรากฏ พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ภกิษุ เธอไมร่ าคาญ ทรุนทรุายบา้งหรอื” 

 

เชงิอรรถ : 

๑ พทุธอาสน ์หมายถงึอาสนะทีป่ลูาดไวอ้ันดับแรก เพราะสมัยพทุธกาลแมใ้นทีอ่ยูข่องภกิษุรปูเดยีวก็จะปู 

    อาสนะไว ้แมจ้ะเป็นแผน่กระดานหรอืเครือ่งลาดใบไมก็้ตาม เพือ่ตอ้นรับพระพทุธเจา้เวลาพระองค  ์

    เสด็จมา (ม.ม.ูอ. ๒/๒๗๓/๗๖) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๖๖ } 



๖๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๒. ทตุยิปัณณาสก ์๓. คลิานวรรค ๑. ปฐมคลิานสตูร 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ความจรงิ ขา้พระองคร์ าคาญ ทรุนทรุายมาก 

พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ภกิษุ เธอตเิตยีนตนเองโดยศลีไดห้รอืไม”่ 

  “ขา้พระองคต์เิตยีนตนเองโดยศลีไมไ่ดเ้ลย พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ภกิษุ ถา้เธอตเิตยีนตนเองโดยศลีไมไ่ดแ้ลว้ เมือ่เป็นเชน่นัน้ เธอจะร าคาญ 

ทรุนทรุายไปท าไม” 

  “ขา้พระองคย์ังไมรู่ท่ั้วถงึธรรมทีพ่ระองคท์รงแสดงเพือ่ความหมดจดแหง่ศลีเลย 

พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ภกิษุ ถา้เธอยังไมรู่ท่ั้วถงึธรรมทีเ่ราแสดงเพือ่ความหมดจดแหง่ศลีแลว้ เมือ่ 

เป็นเชน่นัน้ เธอจะรูท่ั้วถงึธรรมทีเ่ราแสดงแลว้ประพฤตเิพือ่อะไร” 

  “ขา้พระองคจ์ะรูท่ั้วถงึธรรมทีพ่ระผูม้พีระภาคทรงแสดงแลว้ เพือ่คลายความ 

ก าหนัด พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ดลีะ ดลีะ ภกิษุ ดแีลว้ ภกิษุ ทีเ่ธอรูท่ั้วถงึธรรมทีเ่ราแสดงแลว้เพือ่คลาย 

ความก าหนัด เพราะวา่ธรรมทีเ่ราแสดงแลว้ลว้นมคีวามมุง่หมายเพือ่คลายความ 

ก าหนัด ภกิษุ เธอเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร จักขเุทีย่งหรอืไมเ่ทีย่ง” 

  “ไมเ่ทีย่ง พระพทุธเจา้ขา้” ฯลฯ 

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

  “ไมเ่ทีย่ง พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ก็ส ิง่ใดไมเ่ทีย่ง ส ิง่นัน้เป็นทกุขห์รอืเป็นสขุ” 

  “เป็นทกุข ์พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ก็ส ิง่ใดไมเ่ทีย่ง เป็นทกุข ์มคีวามแปรผันเป็นธรรมดา ควรหรอืทีจ่ะพจิารณา 

เห็นสิง่นัน้วา่ ‘น่ันของเรา เราเป็นน่ัน น่ันเป็นอัตตาของเรา” 

  “ขอ้นัน้ไมค่วรเลย พระพทุธเจา้ขา้” 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๖๗ } 



๖๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๒. ทตุยิปัณณาสก ์๓. คลิานวรรค ๒. ทตุยิคลิานสตูร 

  “ภกิษุ อรยิสาวกผูไ้ดส้ดับเห็นอยูอ่ยา่งนี ้ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นจักข ุฯลฯ 

ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นมโน เมือ่เบือ่หน่ายยอ่มคลายก าหนัด เพราะคลายก าหนัด 

จติยอ่มหลดุพน้ เมือ่จติหลดุพน้แลว้ก็รูว้า่ ‘หลดุพน้แลว้’ รูช้ดัวา่ ‘ชาตสิ ิน้แลว้ 

ฯลฯ ไมม่กีจิอืน่เพือ่ความเป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป” 

  พระผูม้พีระภาคไดต้รัสอยา่งนีแ้ลว้ ภกิษุนัน้ก็มใีจยนิดชีืน่ชมพระภาษิตของ 

พระผูม้พีระภาค เมือ่พระองคต์รัสเวยยากรณภาษิตนี้อยู ่ธรรมจักษุ๑อันปราศจากธลุี๒ 

ปราศจากมลทนิไดเ้กดิแกภ่กิษุนัน้วา่ “สิง่ใดสิง่หนึง่มคีวามเกดิขึน้เป็นธรรมดา สิง่นัน้ 

ทัง้ปวงมคีวามดับไปเป็นธรรมดา” 

ปฐมคลิานสตูรที ่๑ จบ 

 

๒. ทตุยิคลิานสตูร 

วา่ดว้ยภกิษุผูอ้าพาธ สตูรที ่๒ 

  [๗๕] ครัง้นัน้ ภกิษุรปูหนึง่ ฯลฯ ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แต ่

พระองคผ์ูเ้จรญิ ในวหิารโนน้มภีกิษุใหมร่ปูหนึง่ ไมม่ใีครรูจั้ก อาพาธ ไดรั้บทกุข  ์

เป็นไขห้นัก ขอประทานวโรกาส ขอพระผูม้พีระภาคทรงอาศัยความอนุเคราะหโ์ปรด 

เสด็จไปเยีย่มภกิษุนัน้ถงึทีอ่ยูด่ว้ยเถดิ” 

  ครัง้นัน้ พระผูม้พีระภาคทรงสดับวา่ภกิษุใหมเ่ป็นไข ้ทรงทราบวา่ “เป็นภกิษุ 

ทีไ่มม่ใีครรูจั้ก” จงึเสด็จไปเยีย่มภกิษุนัน้ถงึทีอ่ยู ่ภกิษุนัน้ไดเ้ห็นพระผูม้พีระภาค 

ก าลังเสด็จมาแตไ่กลจงึลกุขึน้จากเตยีง ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาคไดต้รัสกับภกิษุนัน้ 

ดังนีว้า่ “อยา่เลยภกิษุ เธออยา่ลกุจากเตยีงเลย เราจักน่ังบนอาสนะทีป่ลูาดไวนั้น้” 

พระผูม้พีระภาคประทับน่ังบนพทุธอาสนท์ีป่ลูาดไวแ้ลว้ ไดต้รัสถามภกิษุนัน้วา่ “ภกิษุ 

เธอยังสบายดหีรอื ยังพอเป็นอยูไ่ดห้รอื ทกุขเวทนาทเุลาลง ไมก่ าเรบิขึน้หรอื 

อาการทเุลาปรากฏ อาการก าเรบิไมป่รากฏหรอื” 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ธรรมจกัษุ หมายถงึการเห็นอรยิสัจ ๔ และการบรรลมุรรค ๓ เบือ้งตน้ แตโ่ดยทั่วไปหมายถงึการ 

    บรรลโุสดาปัตตมิรรค (ท.ีส.ีอ. ๑/๒๔๘/๒๐๓) 

๒ ปราศจากธุล ีหมายถงึปราศจากธุลคีอืราคะ โทสะ และโมหะ (องฺ.ตกิ.อ. ๒/๕๘/๑๖๑) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๖๘ } 



๖๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๒. ทตุยิปัณณาสก ์๓. คลิานวรรค ๒. ทตุยิคลิานสตูร 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองคไ์มส่บาย จะเป็นอยูไ่มไ่ด ้ฯลฯ ขา้พระองค ์

ตเิตยีนตนเองโดยศลีไมไ่ดเ้ลย พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ภกิษุ ถา้เธอตเิตยีนตนเองโดยศลีไมไ่ดแ้ลว้ เมือ่เป็นเชน่นัน้ เธอจะร าคาญ 

ทรุนทรุายไปท าไม” 

  “ขา้พระองคย์ังไมรู่ท่ั้วถงึธรรมทีพ่ระองคท์รงแสดงเพือ่ความหมดจดแหง่ศลีเลย 

พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ภกิษุ ถา้เธอยังไมรู่ท่ั้วถงึธรรมทีเ่ราแสดงเพือ่ความหมดจดแหง่ศลีแลว้ เมือ่ 

เป็นเชน่นัน้ เธอจะรูท่ั้วถงึธรรมทีเ่ราแสดงแลว้ประพฤตเิพือ่อะไร” 

  “ขา้พระองคจ์ะรูท่ั้วถงึธรรมทีพ่ระผูม้พีระภาคทรงแสดงแลว้เพือ่ความดับสนทิ 

โดยไมย่ดึมั่น พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ดลีะ ดลีะ ภกิษุ ดแีลว้ ภกิษุ ทีเ่ธอรูท่ั้วถงึธรรมทีเ่ราแสดงแลว้เพือ่ความ 

ดับสนทิโดยไมย่ดึมั่น เพราะวา่ธรรมทีเ่ราแสดงแลว้ลว้นมคีวามมุง่หมายเพือ่ความ 

ดับสนทิโดยไมย่ดึมั่น ภกิษุ เธอเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร จักขเุทีย่งหรอืไมเ่ทีย่ง” 

  “ไมเ่ทีย่ง พระพทุธเจา้ขา้” ฯลฯ 

  “โสตะ ... ฆานะ ... ชวิหา ... กาย ... มโน ... มโนวญิญาณ ... มโนสมัผัส 

... แมค้วามเสวยอารมณ์ทีเ่ป็นสขุหรอืทกุขห์รอืมใิชส่ขุมใิชท่กุขท์ีเ่กดิขึน้เพราะมโนสมัผัส 

เป็นปัจจัย เทีย่งหรอืไมเ่ทีย่ง” 

  “ไมเ่ทีย่ง พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ก็ส ิง่ใดไมเ่ทีย่ง ส ิง่นัน้เป็นทกุขห์รอืเป็นสขุ” 

  “เป็นทกุข ์พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ก็ส ิง่ใดไมเ่ทีย่ง เป็นทกุข ์มคีวามแปรผันเป็นธรรมดา ควรหรอืทีจ่ะพจิารณา 

เห็นสิง่นัน้วา่ ‘น่ันของเรา เราเป็นน่ัน น่ันเป็นอัตตาของเรา” 

  “ขอ้นัน้ไมค่วรเลย พระพทุธเจา้ขา้” 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๖๙ } 



๗๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๒. ทตุยิปัณณาสก ์๓. คลิานวรรค ๓. ราธอนจิจสตูร 

  “ภกิษุ อรยิสาวกผูไ้ดส้ดับเห็นอยูอ่ยา่งนี ้ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นจักข ุฯลฯ แม  ้

ในมโน ฯลฯ แมใ้นมโนวญิญาณ ฯลฯ ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นมโนสมัผัส ยอ่ม 

เบือ่หน่ายแมใ้นความเสวยอารมณ์ทีเ่ป็นสขุหรอืทกุขห์รอืมใิชส่ขุมใิชท่กุขท์ีเ่กดิขึน้ 

เพราะมโนสมัผัสเป็นปัจจัย เมือ่เบือ่หน่ายยอ่มคลายก าหนัด เพราะคลายก าหนัด 

จติยอ่มหลดุพน้ เมือ่จติหลดุพน้แลว้ ก็รูว้า่ ‘หลดุพน้แลว้’ รูช้ดัวา่ ‘ชาตสิ ิน้แลว้ 

อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้ ท ากจิทีค่วรท าเสร็จแลว้ ไมม่กีจิอืน่เพือ่ความเป็นอยา่งนี้ 

อกีตอ่ไป” 

  พระผูม้พีระภาคไดต้รัสอยา่งนีแ้ลว้ ภกิษุนัน้มใีจยนิดชีืน่ชมพระภาษิตของพระ 

ผูม้พีระภาค เมือ่พระองคต์รัสเวยยากรณภาษิตนีอ้ยู ่จติของภกิษุนัน้ก็หลดุพน้จาก 

อาสวะทัง้หลายเพราะไมถ่อืมั่น 

ทตุยิคลิานสตูรที ่๒ จบ 

 

๓. ราธอนจิจสตูร 

วา่ดว้ยทรงแสดงอนจิจธรรมแกพ่ระราธะ 

  [๗๖] ครัง้นัน้แล ทา่นพระราธะ ฯลฯ น่ัง ณ ทีส่มควร ไดก้ราบทลูพระ 

ผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขอประทานวโรกาส ขอพระผูม้พีระภาค 

โปรดแสดงธรรมแกข่า้พระองคโ์ดยยอ่ ซึง่ขา้พระองคไ์ดฟั้งแลว้จะพงึหลกีออกไปอยู ่

คนเดยีว ไมป่ระมาท มคีวามเพยีร อทุศิกายและใจอยูเ่ถดิ” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ราธะ สิง่ใดไมเ่ทีย่ง เธอพงึละความพอใจในสิง่นัน้ 

  ก็อะไรเลา่ชือ่วา่ไมเ่ทีย่ง เธอพงึละความพอใจในสิง่น ัน้ 

  คอื จักขไุมเ่ทีย่ง เธอพงึละความพอใจในจักขนัุน้ รปูไมเ่ทีย่ง เธอพงึละ 

ความพอใจในรปูนัน้ จักขวุญิญาณ ... จักขสุมัผัส ... แมค้วามเสวยอารมณ์ทีเ่ป็น 

สขุหรอืทกุขห์รอืมใิชส่ขุมใิชท่กุขท์ีเ่กดิขึน้เพราะจักขสุมัผัสเป็นปัจจัยก็ไมเ่ทีย่ง เธอ 

พงึละความพอใจในความเสวยอารมณ์ทีเ่ป็นสขุหรอืทกุขห์รอืมใิชส่ขุมใิชท่กุขท์ีเ่กดิขึน้ 

เพราะจักขสุมัผัสเป็นปัจจัยนัน้ ฯลฯ ชวิหา ... กาย ... มโนไมเ่ทีย่ง เธอพงึละ 

ความพอใจในมโนนัน้ ธรรมารมณ์ ... มโนวญิญาณ ... มโนสมัผัส ... แมค้วาม 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๗๐ } 



๗๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๒. ทตุยิปัณณาสก ์๓. คลิานวรรค ๕. ราธอนัตตสตูร 

เสวยอารมณ์ทีเ่ป็นสขุหรอืทกุขห์รอืมใิชส่ขุมใิชท่กุขท์ีเ่กดิขึน้เพราะมโนสมัผัสเป็นปัจจัย 

ก็ไมเ่ทีย่ง เธอพงึละความพอใจในความเสวยอารมณ์ทีเ่ป็นสขุหรอืทกุขห์รอืมใิชส่ขุ 

มใิชท่กุขท์ีเ่กดิขึน้เพราะมโนสมัผัสเป็นปัจจัยนัน้ 

  ราธะ สิง่ใดไมเ่ทีย่ง เธอพงึละความพอใจในสิง่นัน้” 

ราธอนจิจสตูรที ่๓ จบ 

 

๔. ราธทกุขสูตร 

วา่ดว้ยทรงแสดงทกุขธรรมแกพ่ระราธะ 

  [๗๗] “ราธะ สิง่ใดเป็นทกุข ์เธอพงึละความพอใจในสิง่นัน้ 

  ก็อะไรเลา่ชือ่วา่เป็นทกุข ์เธอพงึละความพอใจในสิง่น ัน้ 

  คอื จักขเุป็นทกุข ์เธอพงึละความพอใจในจักขนัุน้ รปูเป็นทกุข ์เธอพงึละ 

ความพอใจในรปูนัน้ จักขวุญิญาณ ... จักขสุมัผัส ... แมค้วามเสวยอารมณ์ทีเ่ป็น 

สขุหรอืทกุขห์รอืมใิชส่ขุมใิชท่กุขท์ีเ่กดิขึน้เพราะจักขสุมัผัสเป็นปัจจัยก็เป็นทกุข ์เธอ 

พงึละความพอใจในความเสวยอารมณ์ทีเ่ป็นสขุหรอืทกุขห์รอืมใิชส่ขุมใิชท่กุขท์ีเ่กดิขึน้ 

เพราะจักขสุมัผัสเป็นปัจจัยนัน้ ฯลฯ มโน ... ธรรมารมณ์ ... มโนวญิญาณ ... 

มโนสมัผัส ... แมค้วามเสวยอารมณ์ทีเ่ป็นสขุหรอืทกุขห์รอืมใิชส่ขุมใิชท่กุขท์ีเ่กดิขึน้ 

เพราะมโนสมัผัสเป็นปัจจัยก็เป็นทกุข ์เธอพงึละความพอใจในความเสวยอารมณ์ที ่

เป็นสขุหรอืทกุขห์รอืมใิชส่ขุมใิชท่กุขท์ีเ่กดิขึน้เพราะมโนสมัผัสเป็นปัจจัยนัน้ 

  ราธะ สิง่ใดเป็นทกุข ์เธอพงึละความพอใจในสิง่นัน้” 

ราธทกุขสตูรที ่๔ จบ 

 

๕. ราธอนตัตสูตร 

วา่ดว้ยทรงแสดงอนตัตธรรมแกพ่ระราธะ 

  [๗๘] “ราธะ สิง่ใดเป็นอนัตตา เธอพงึละความพอใจในสิง่นัน้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๗๑ } 



๗๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๒. ทตุยิปัณณาสก ์๓. คลิานวรรค ๖. ปฐมอวชิชาปหานสตูร 

  ก็อะไรเลา่ชือ่วา่เป็นอนตัตา เธอพงึละความพอใจในสิง่น ัน้ 

  คอื จักขเุป็นอนัตตา เธอพงึละความพอใจในจักขนัุน้ รปูเป็นอนัตตา เธอพงึ 

ละความพอใจในรปูนัน้ จักขวุญิญาณ ... จักขสุมัผัส ... เพราะจักขสุมัผัสเป็นปัจจัย 

ฯลฯ มโน ... ธรรมารมณ์ ... มโนวญิญาณ ... มโนสัมผัส ... แมค้วามเสวย 

อารมณ์ทีเ่ป็นสขุหรอืทกุขห์รอืมใิชส่ขุมใิชท่กุขท์ีเ่กดิขึน้เพราะมโนสมัผัสเป็นปัจจัยก็ 

เป็นอนัตตา เธอพงึละความพอใจในความเสวยอารมณ์ทีเ่ป็นสขุหรอืทกุขห์รอืมใิชส่ขุ 

มใิชท่กุขท์ีเ่กดิขึน้เพราะมโนสมัผัสเป็นปัจจัยนัน้ 

  ราธะ สิง่ใดเป็นอนัตตา เธอพงึละความพอใจในสิง่นัน้” 

ราธอนตัตสตูรที ่๕ จบ 

 

๖. ปฐมอวชิชาปหานสตูร 

วา่ดว้ยการละอวชิชา สตูรที ่๑ 

  [๗๙] ครัง้นัน้แล ภกิษุรปูหนึง่เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ฯลฯ น่ัง 

ณ ทีส่มควรแลว้ไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ภกิษุละ 

อวชิชาได ้วชิชาจงึเกดิขึน้ เพราะละธรรมอยา่งหนึง่ใด ธรรมอยา่งหนึง่นัน้มอียูห่รอื” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “ภกิษุ ภกิษุละอวชิชาได ้วชิชาจงึเกดิขึน้ 

เพราะละธรรมอยา่งหนึง่ใด ธรรมอยา่งหนึง่นัน้มอียู”่ 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ภกิษุละอวชิชาได ้วชิชาจงึเกดิขึน้ เพราะละธรรม 

อยา่งหนึง่ใด ธรรมอยา่งหนึง่นัน้คอือะไร” 

  “ภกิษุ ภกิษุละอวชิชาได ้วชิชาจงึเกดิขึน้ เพราะละธรรมอยา่งหนึง่ใด ธรรม 

อยา่งหนึง่นัน้คอือวชิชา” 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ภกิษุเมือ่รูเ้ห็นอยา่งไรจงึละอวชิชาได ้วชิชาจงึเกดิขึน้” 

  “ภกิษุ ภกิษุเมือ่รูเ้ห็นจักขโุดยความไมเ่ทีย่งจงึละอวชิชาได ้วชิชาจงึเกดิขึน้ 

เมือ่รูเ้ห็นรปู ฯลฯ จักขวุญิญาณ ฯลฯ จักขสุมัผัส ... เมือ่รูเ้ห็นแมค้วามเสวย 

อารมณ์ทีเ่ป็นสขุหรอืทกุขห์รอืมใิชส่ขุมใิชท่กุขท์ีเ่กดิขึน้เพราะจักขสุมัผัสเป็นปัจจัย 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๗๒ } 



๗๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๒. ทตุยิปัณณาสก ์๓. คลิานวรรค ๗. ทตุยิอวชิชาปหานสตูร 

โดยความไมเ่ทีย่งจงึละอวชิชาได ้วชิชาจงึเกดิขึน้ ฯลฯ เมือ่รูเ้ห็นมโนโดยความไม่ 

เทีย่งจงึละอวชิชาได ้วชิชาจงึเกดิขึน้ เมือ่รูเ้ห็นธรรม ฯลฯ มโนวญิญาณ ฯลฯ 

มโนสมัผัส ... เมือ่รูเ้ห็นแมค้วามเสวยอารมณ์ทีเ่ป็นสขุหรอืทกุขห์รอืมใิชส่ขุมใิช ่

ทกุขท์ีเ่กดิขึน้เพราะมโนสมัผัสเป็นปัจจัย โดยความไมเ่ทีย่งจงึละอวชิชาได ้วชิชาจงึ 

เกดิขึน้ 

  ภกิษุ ภกิษุเมือ่รูเ้ห็นอยา่งนีแ้ลจงึละอวชิชาได ้วชิชาจงึเกดิขึน้” 

ปฐมอวชิชาปหานสตูรที ่๖ จบ 

 

๗. ทตุยิอวชิชาปหานสตูร 

วา่ดว้ยการละอวชิชา สตูรที ่๒ 

  [๘๐] ครัง้นัน้แล ภกิษุรปูหนึง่ ฯลฯ ไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ 

“ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ภกิษุละอวชิชาได ้วชิชาจงึเกดิขึน้ เพราะละธรรมอยา่งหนึง่ 

ใด ธรรมอยา่งหนึง่นัน้มอียูห่รอื” 

  “ภกิษุ ภกิษุละอวชิชาได ้วชิชาจงึเกดิขึน้ เพราะละธรรมอยา่งหนึง่ใด ธรรม 

อยา่งหนึง่นัน้มอียู”่ 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ภกิษุละอวชิชาได ้วชิชาจงึเกดิขึน้ เพราะละธรรม 

อยา่งหนึง่ใด ธรรมอยา่งหนึง่นัน้คอือะไร” 

  “ภกิษุละอวชิชาได ้วชิชาจงึเกดิขึน้ เพราะละธรรมอยา่งหนึง่ใด ธรรมอยา่ง 

หนึง่นัน้คอือวชิชา” 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ภกิษุเมือ่รูเ้ห็นอยา่งไรจงึละอวชิชาได ้วชิชาจงึเกดิขึน้” 

  “ภกิษุในธรรมวนัิยนีไ้ดส้ดบัวา่ ‘ธรรมทัง้ปวงไมค่วรยดึมั่น’ ครัน้เธอไดส้ดับ 

อยา่งนีว้า่ ‘ธรรมทัง้ปวงไมค่วรยดึมั่น’ ก็รูย้ ิง่ธรรมทัง้ปวง ครัน้รูย้ ิง่ธรรมทัง้ปวงแลว้ 

ก็ก าหนดรูธ้รรมทัง้ปวง ครัน้ก าหนดรูธ้รรมทัง้ปวงแลว้ก็เห็นนมิติทัง้ปวงโดยอาการ 

อืน่ เห็นจักขโุดยอาการอืน่ เห็นรปู ฯลฯ จักขวุญิญาณ ฯลฯ จักขสุมัผัส ... เห็น 

แมค้วามเสวยอารมณ์ทีเ่ป็นสขุหรอืทกุขห์รอืมใิชส่ขุมใิชท่กุขท์ีเ่กดิขึน้เพราะจักขสุมัผัส 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๗๓ } 



๗๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๒. ทตุยิปัณณาสก ์๓. คลิานวรรค ๘. สมัพหลุภกิขสุตูร 

เป็นปัจจัยโดยอาการอืน่ ฯลฯ เห็นมโนโดยอาการอืน่ ฯลฯ ธรรมารมณ์ ฯลฯ 

มโนวญิญาณ ฯลฯ มโนสัมผัส ... เห็นแมค้วามเสวยอารมณ์ทีเ่ป็นสขุหรอืทกุข ์

หรอืมใิชส่ขุมใิชท่กุขท์ีเ่กดิขึน้เพราะจักขสุมัผัสเป็นปัจจัยโดยอาการอืน่ 

  ภกิษุ ภกิษุเมือ่รูเ้ห็นอยา่งนีแ้ลจงึละอวชิชาได ้วชิชาจงึเกดิขึน้” 

ทตุยิอวชิชาปหานสตูรที ่๗ จบ 

 

๘. สมัพหลุภกิขสุูตร 

วา่ดว้ยภกิษุหลายรปู 

  [๘๑] ครัง้นัน้แล ภกิษุหลายรปูเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ฯลฯ 

น่ัง ณ ทีส่มควร ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ พวก 

อัญเดยีรถยีป์รพิาชกในโลกนีถ้ามขา้พระองคทั์ง้หลายอยา่งนีว้า่ ‘ทา่นผูม้อีายทัุง้หลาย 

พวกทา่นประพฤตพิรหมจรรยใ์นพระสมณโคดมเพือ่ตอ้งการอะไร’ ขา้พระองคทั์ง้หลาย 

ถกูถามอยา่งนีจ้งึตอบอัญเดยีรถยีป์รพิาชกเหลา่นัน้อยา่งนีว้า่ ‘ผูม้อีายทัุง้หลาย 

พวกเราประพฤตพิรหมจรรยใ์นพระผูม้พีระภาคเพือ่ก าหนดรูท้กุข’์ 

  ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองคทั์ง้หลายถกูถามอยา่งนี ้จงึตอบอยา่งนี ้ชือ่วา่ 

พดูตรงตามทีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสไว ้ไมช่ือ่วา่กลา่วตูพ่ระผูม้พีระภาคดว้ยค าเท็จหรอื 

ชือ่วา่กลา่วแกอ้ยา่งสมเหตสุมผลหรอื ไมม่บีา้งหรอืทีค่ ากลา่วเชน่นัน้และค าทีก่ลา่ว 

ตอ่ ๆ กันมาจะเป็นเหตใุหถ้กูต าหนไิด”้ 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ดลีะ ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายถกูถามอยา่งนี้ 

จงึตอบอยา่งนี ้ชือ่วา่พดูตรงตามค าทีเ่ราพดูไว ้ไมช่ือ่วา่กลา่วตูเ่ราดว้ยค าเท็จ ชือ่วา่ 

กลา่วแกอ้ยา่งสมเหตสุมผล ไมม่ทีีค่ ากลา่วเชน่นัน้และค าทีก่ลา่วตอ่ ๆ กันมาจะ 

เป็นเหตใุหถ้กูต าหนไิด ้

  ภกิษุทัง้หลาย เพราะเธอทัง้หลายประพฤตพิรหมจรรยใ์นเราเพือ่ก าหนดรู ้

ทกุข ์ถา้พวกอัญเดยีรถยีป์รพิาชกจะพงึถามเธอทัง้หลายวา่ ‘ผูม้อีายทัุง้หลาย ก็ทกุข ์

ทีพ่วกทา่นประพฤตพิรหมจรรยใ์นพระสมณโคดมเพือ่ก าหนดรูนั้น้เป็นอยา่งไร’ 

  เธอทัง้หลายถกูถามอยา่งนี ้พงึตอบอัญเดยีรถยีป์รพิาชกเหลา่นัน้อยา่งนีว้า่ 

‘ผูม้อีาย ุจักขเุป็นทกุข ์พวกเราประพฤตพิรหมจรรยใ์นพระผูม้พีระภาคเพือ่ก าหนด 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๗๔ } 



๗๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๒. ทตุยิปัณณาสก ์๓. คลิานวรรค ๙. โลกปัญหาสตูร 

รูจั้กขทุีเ่ป็นทกุขนั์น้ รปู ฯลฯ แมค้วามเสวยอารมณ์ทีเ่ป็นสขุหรอืทกุขห์รอืมใิชส่ขุ 

มใิชท่กุขท์ีเ่กดิขึน้เพราะจักขสุมัผัสเป็นปัจจัยก็เป็นทกุข ์พวกเราประพฤตพิรหมจรรย ์

ในพระผูม้พีระภาคเพือ่ก าหนดรูค้วามเสวยอารมณ์ทีเ่ป็นสขุหรอืทกุขห์รอืมใิชส่ขุมใิช ่

ทกุขท์ีเ่กดิขึน้เพราะจักขสุมัผัสเป็นปัจจัยทีเ่ป็นทกุขนั์น้ ฯลฯ มโนเป็นทกุข ์ฯลฯ 

แมค้วามเสวยอารมณ์ทีเ่ป็นสขุหรอืทกุขห์รอืมใิชส่ขุมใิชท่กุขท์ีเ่กดิขึน้เพราะมโนสมัผัส 

เป็นปัจจัยก็เป็นทกุข ์พวกเราประพฤตพิรหมจรรยใ์นพระผูม้พีระภาคเพือ่ก าหนดรู ้

ความเสวยอารมณ์ทีเ่ป็นสขุหรอืทกุขห์รอืมใิชส่ขุมใิชท่กุขท์ีเ่กดิขึน้เพราะมโนสมัผัส 

เป็นปัจจัยทีเ่ป็นทกุขนั์น้ ผูม้อีายทัุง้หลาย ขอ้นีแ้ลคอืทกุข ์พวกเราประพฤต ิ

พรหมจรรยใ์นพระผูม้พีระภาค เพือ่ก าหนดรูท้กุขนั์น้’ 

  ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายถกูถามอยา่งนี ้พงึตอบอัญเดยีรถยีป์รพิาชก 

เหลา่นัน้อยา่งนี”้ 

สมัพหลุภกิขสุตูรที ่๘ จบ 

 

๙. โลกปญัหาสตูร 

วา่ดว้ยปญัหาเรือ่งโลก 

  [๘๒] ครัง้นัน้แล ภกิษุรปูหนึง่เขา้ไปเฝ้า พระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ฯลฯ น่ัง 

ณ ทีส่มควร ไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ พระองค ์

ตรัสวา่ ‘โลก โลก’ ดว้ยเหตเุพยีงเทา่ไรหนอจงึตรัสวา่ ‘โลก’ พระพทุธเจา้ขา้” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุ ทีเ่ราเรยีกวา่ ‘โลก’ เพราะจะตอ้งแตกสลาย 

  ก็อะไรเลา่แตกสลาย 

  คอื จักขแุตกสลาย รปูแตกสลาย จักขวุญิญาณแตกสลาย จักขสุมัผัสแตก 

สลาย แมค้วามเสวยอารมณ์ทีเ่ป็นสขุหรอืทกุขห์รอืมใิชส่ขุมใิชท่กุขท์ีเ่กดิขึน้เพราะ 

จักขสุมัผัสเป็นปัจจัยก็แตกสลาย ฯลฯ ชวิหาแตกสลาย ฯลฯ มโนแตกสลาย ฯลฯ 

ธรรมารมณ์แตกสลาย ฯลฯ มโนวญิญาณแตกสลาย ฯลฯ มโนสมัผัสแตกสลาย 

แมค้วามเสวยอารมณ์ทีเ่ป็นสขุหรอืทกุข ์หรอืมใิชส่ขุมใิชท่กุขท์ีเ่กดิขึน้เพราะ 

มโนสมัผัสเป็นปัจจัยก็แตกสลาย 

  ภกิษุ ทีเ่ราเรยีกวา่ ‘โลก’ เพราะจะตอ้งแตกสลาย” 

โลกปญัหาสตูรที ่๙ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๗๕ } 



๗๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๒. ทตุยิปัณณาสก ์๓. คลิานวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

 

๑๐. ผคัคนุปญัหาสตูร 

วา่ดว้ยพระผคัคนุะทลูถามปญัหา 

  [๘๓] ครัง้นัน้แล ทา่นพระผัคคนุะ ฯลฯ น่ัง ณ ทีส่มควร ไดท้ลูถาม 

พระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ บคุคลเมือ่จะบัญญัตพิระพทุธเจา้ 

ทัง้หลายในอดตีผูต้ดัธรรมเครือ่งเนิน่ชา้๑ ผูต้ัดทาง๒ไดแ้ลว้ ผูค้รอบง าวฏัฏะไดแ้ลว้ 

ผูล้ว่งพน้ทกุขทั์ง้ปวงไดแ้ลว้ ปรนิพิพานแลว้ พงึบัญญัตดิว้ยจักขใุด จักขนัุน้มอียูห่รอื 

ฯลฯ บคุคลเมือ่จะบัญญัตพิระพทุธเจา้ทัง้หลาย ... ปรนิพิพานแลว้ พงึบัญญัตดิว้ย 

ชวิหาใด ชวิหานัน้มอียูห่รอื ฯลฯ บคุคลเมือ่จะบัญญัตพิระพทุธเจา้ทัง้หลายใน 

อดตีผูต้ัดธรรมเครือ่งเนิน่ชา้ ผูต้ัดทางไดแ้ลว้ ผูค้รอบง าวฏัฏะไดแ้ลว้ ผูล้ว่งพน้ 

ทกุขทั์ง้ปวงไดแ้ลว้ ปรนิพิพานแลว้ พงึบัญญัตดิว้ยมโนใด มโนนัน้มอียูห่รอื” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ผคัคนุะ บคุคลเมือ่จะบัญญัตพิระพทุธเจา้ทัง้หลาย 

ในอดตีผูต้ดัธรรมเครือ่งเนิน่ชา้ ผูต้ัดทางไดแ้ลว้ ผูค้รอบง าวฏัฏะไดแ้ลว้ ผูล้ว่งพน้ 

ทกุขทั์ง้ปวงไดแ้ลว้ ปรนิพิพานแลว้ พงึบัญญัตดิว้ยจักขใุด จักขนัุน้ไมม่เีลย ฯลฯ 

บคุคลเมือ่จะบัญญัตพิระพทุธเจา้ทัง้หลายในอดตีผูต้ัดธรรมเครือ่งเนิน่ชา้ ผูต้ัดทางได ้

แลว้ ผูค้รอบง าวฏัฏะไดแ้ลว้ ผูล้ว่งพน้ทกุขทั์ง้ปวงไดแ้ลว้ ปรนิพิพานแลว้ พงึบัญญัต  ิ

ดว้ยชวิหาใด ชวิหานัน้ไมม่เีลย ฯลฯ บคุคลเมือ่จะบญัญัตพิระพทุธเจา้ทัง้หลาย 

ในอดตีผูต้ดัธรรมเครือ่งเนิน่ชา้ ผูต้ัดทางไดแ้ลว้ ผูค้รอบง าวฏัฏะไดแ้ลว้ ผูล้ว่งพน้ 

ทกุขทั์ง้ปวงไดแ้ลว้ ปรนิพิพานแลว้ พงึบัญญัตดิว้ยมโนใด มโนนัน้ไมม่เีลย” 

ผคัคนุปญัหาสตูรที ่๑๐ จบ 

คลิานวรรคที ่๓ จบ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

    ๑. ปฐมคลิานสตูร   ๒. ทตุยิคลิานสตูร 

    ๓. ราธอนจิจสตูร   ๔. ราธทกุขสตูร 

    ๕. ราธอนัตตสตูร   ๖. ปฐมอวชิชาปหานสตูร 

    ๗. ทตุยิอวชิชาปหานสตูร  ๘. สมัพหลุภกิขสุตูร 

    ๙. โลกปัญหาสตูร   ๑๐. ผัคคนุปัญหาสตูร 

 
เชงิอรรถ : 

๑ ธรรมเครือ่งเน ิน่ชา้ หมายถงึตัณหา (ส .สฬา.อ. ๓/๘๓/๑๙) 

๒ ทาง หมายถงึตัณหา (ส .สฬา.อ. ๓/๘๓/๑๙) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๗๖ } 



๗๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๒. ทตุยิปัณณาสก ์๔. ฉันนวรรค ๑. ปโลกธัมมสตูร 

 

๔. ฉนันวรรค 

หมวดวา่ดว้ยพระฉนันะ 

๑. ปโลกธมัมสูตร 

วา่ดว้ยสิง่ทีม่คีวามแตกสลายเป็นธรรมดา 

  [๘๔] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  ครัง้นัน้แล ทา่นพระอานนทเ์ขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ฯลฯ น่ัง ณ 

ทีส่มควร ไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ พระองคต์รัสวา่ 

‘โลก โลก’ ดว้ยเหตเุพยีงเทา่ไรหนอจงึตรัสวา่ ‘โลก’ พระพทุธเจา้ขา้” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “อานนท ์สิง่ใดมคีวามแตกสลายเป็นธรรมดา 

สิง่นัน้เราเรยีกวา่ ‘โลก’ ในอรยิวนัิย 

  ก็อะไรเลา่ชือ่วา่มคีวามแตกสลายเป็นธรรมดา 

  คอื จักขมุคีวามแตกสลายเป็นธรรมดา รปูมคีวามแตกสลายเป็นธรรมดา 

จักขวุญิญาณมคีวามแตกสลายเป็นธรรมดา จักขสุมัผัสมคีวามแตกสลายเป็นธรรมดา 

แมค้วามเสวยอารมณ์ทีเ่ป็นสขุหรอืทกุขห์รอืมใิชส่ขุมใิชท่กุขท์ีเ่กดิขึน้เพราะจักขสุมัผัส 

เป็นปัจจัยก็มคีวามแตกสลายเป็นธรรมดา ฯลฯ 

  ชวิหามคีวามแตกสลายเป็นธรรมดา รสมคีวามแตกสลายเป็นธรรมดา ชวิหา- 

วญิญาณมคีวามแตกสลายเป็นธรรมดา ชวิหาสมัผัสมคีวามแตกสลายเป็นธรรมดา 

แมค้วามเสวยอารมณ์ทีเ่ป็นสขุหรอืทกุขห์รอืมใิชส่ขุมใิชท่กุขท์ีเ่กดิขึน้เพราะชวิหาสมัผัส 

เป็นปัจจัยก็มคีวามแตกสลายเป็นธรรมดา ฯลฯ 

  มโนมคีวามแตกสลายเป็นธรรมดา ธรรมารมณ์มคีวามแตกสลายเป็นธรรมดา 

มโนวญิญาณมคีวามแตกสลายเป็นธรรมดา มโนสมัผัสมคีวามแตกสลายเป็นธรรมดา 

แมค้วามเสวยอารมณ์ทีเ่ป็นสขุหรอืทกุขห์รอืมใิชส่ขุมใิชท่กุขท์ีเ่กดิขึน้เพราะมโนสมัผัส 

เป็นปัจจัยก็มคีวามแตกสลายเป็นธรรมดา 

  อานนท ์สิง่ใดมคีวามแตกสลายเป็นธรรมดา นีเ้ราเรยีกวา่ ‘โลก’ ในอรยิวนัิย” 

ปโลกธมัมสตูรที ่๑ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๗๗ } 



๗๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๒. ทตุยิปัณณาสก ์๔. ฉันนวรรค ๓. สงัขติตธัมมสตูร 

 

๒. สญุญตโลกสตูร 

วา่ดว้ยโลกวา่ง 

  [๘๕] ครัง้นัน้แล ทา่นพระอานนท ์ฯลฯ ไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ 

“ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ทีพ่ระองคต์รัสวา่ ‘โลกวา่ง โลกวา่ง’ ดว้ยเหตเุพยีงเทา่ไร 

หนอจงึตรัสวา่ ‘โลกวา่ง’ พระพทุธเจา้ขา้” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “อานนท ์เพราะวา่งจากอัตตาหรอืจากสิง่ทีเ่นือ่ง 

ดว้ยอัตตา ฉะนัน้จงึเรยีกวา่ ‘โลกวา่ง’ 

  ก็อะไรเลา่ชือ่วา่วา่งจากอตัตาหรอืจากสิง่ทีเ่น ือ่งดว้ยอตัตา 

  คอื จักขวุา่งจากอัตตาหรอืจากสิง่ทีเ่นือ่งดว้ยอัตตา รปูวา่งจากอัตตาหรอื 

จากสิง่ทีเ่นือ่งดว้ยอตัตา จักขวุญิญาณวา่งจากอัตตาหรอืจากสิง่ทีเ่นือ่งดว้ยอตัตา 

จักขสุมัผัสวา่งจากอัตตาหรอืจากสิง่ทีเ่นือ่งดว้ยอัตตา ฯลฯ แมค้วามเสวยอารมณ์ 

ทีเ่ป็นสขุหรอืทกุขห์รอืมใิชส่ขุมใิชท่กุขท์ีเ่กดิขึน้เพราะมโนสมัผัสเป็นปัจจัยก็วา่งจาก 

อัตตาหรอืจากสิง่ทีเ่นือ่งดว้ยอัตตา 

  อานนท ์เพราะวา่งจากอัตตา หรอืจากสิง่ทีเ่นือ่งดว้ยอัตตา ฉะนัน้เราจงึ 

เรยีกวา่ ‘โลกวา่ง’ 

สญุญตโลกสตูรที ่๒ จบ 

 

๓. สงัขติตธมัมสูตร 

วา่ดว้ยธรรมโดยยอ่ 

  [๘๖] ทา่นพระอานนทน่ั์ง ณ ทีส่มควร แลว้ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาค 

ดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขอประทานวโรกาส ขอพระผูม้พีระภาคโปรด 

แสดงธรรมแกข่า้พระองคโ์ดยยอ่ ซึง่ขา้พระองคไ์ดฟั้งแลว้ จะพงึหลกีออกไปอยูค่น 

เดยีว ไมป่ระมาท มคีวามเพยีร อทุศิกายและใจอยูเ่ถดิ” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “อานนท ์เธอเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร จักขเุทีย่ง 

หรอืไมเ่ทีย่ง” 

  “ไมเ่ทีย่ง พระพทุธเจา้ขา้” 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๗๘ } 



๗๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๒. ทตุยิปัณณาสก ์๔. ฉันนวรรค ๓. สงัขติตธัมมสตูร 

  “ก็ส ิง่ใดไมเ่ทีย่ง ส ิง่นัน้เป็นทกุขห์รอืเป็นสขุ” 

  “เป็นทกุข ์พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ก็ส ิง่ใดไมเ่ทีย่ง เป็นทกุข ์มคีวามแปรผันเป็นธรรมดา ควรหรอืทีจ่ะ 

พจิารณาเห็นสิง่นัน้วา่ ‘น่ันของเรา เราเป็นน่ัน น่ันเป็นอัตตาของเรา” 

  “ขอ้นัน้ไมค่วรเลย พระพทุธเจา้ขา้” 

  “รปูเทีย่งหรอืไมเ่ทีย่ง” 

  “ไมเ่ทีย่ง พระพทุธเจา้ขา้” 

  “จักขวุญิญาณ ฯลฯ จักขสุมัผัส ฯลฯ แมค้วามเสวยอารมณ์ทีเ่ป็นสขุหรอื 

ทกุขห์รอืมใิชส่ขุมใิชท่กุขท์ีเ่กดิขึน้เพราะจักขสุมัผัสเป็นปัจจัย เทีย่งหรอืไมเ่ทีย่ง” 

  “ไมเ่ทีย่ง พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ก็ส ิง่ใดไมเ่ทีย่ง ส ิง่นัน้เป็นทกุขห์รอืเป็นสขุ” 

  “เป็นทกุข ์พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ก็ส ิง่ใดไมเ่ทีย่ง เป็นทกุข ์มคีวามแปรผันเป็นธรรมดา ควรหรอืทีจ่ะ 

พจิารณาเห็นสิง่นัน้วา่ ‘น่ันของเรา เราเป็นน่ัน น่ันเป็นอัตตาของเรา” 

  “ขอ้นัน้ไมค่วรเลย พระพทุธเจา้ขา้” ฯลฯ 

  “ชวิหาเทีย่งหรอืไมเ่ทีย่ง” 

  “ไมเ่ทีย่ง พระพทุธเจา้ขา้” ฯลฯ 

  “ชวิหาวญิญาณ ฯลฯ ชวิหาสมัผัส ฯลฯ แมค้วามเสวยอารมณ์ทีเ่ป็นสขุ 

หรอืทกุขห์รอืมใิชส่ขุมใิชท่กุขท์ีเ่กดิขึน้เพราะมโนสมัผัสเป็นปัจจัย เทีย่งหรอืไมเ่ทีย่ง” 

  “ไมเ่ทีย่ง พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ก็ส ิง่ใดไมเ่ทีย่ง ส ิง่นัน้เป็นทกุขห์รอืเป็นสขุ” 

  “เป็นทกุข ์พระพทุธเจา้ขา้” 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๗๙ } 



๘๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๒. ทตุยิปัณณาสก ์๔. ฉันนวรรค ๔. ฉันนสตูร 

  “ก็ส ิง่ใดไมเ่ทีย่ง เป็นทกุข ์มคีวามแปรผันเป็นธรรมดา ควรหรอืทีจ่ะพจิารณา 

เห็นสิง่นัน้วา่ ‘น่ันของเรา เราเป็นน่ัน น่ันเป็นอัตตาของเรา” 

  “ขอ้นัน้ไมค่วรเลย พระพทุธเจา้ขา้” 

  “อานนท ์อรยิสาวกผูไ้ดส้ดับเห็นอยูอ่ยา่งนี ้ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นจักข ุยอ่ม 

เบือ่หน่ายแมใ้นรปู ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นจักขวุญิญาณ ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้น 

จักขสุมัผัส ฯลฯ ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นความเสวยอารมณ์ทีเ่ป็นสขุหรอืทกุขห์รอื 

มใิชส่ขุมใิชท่กุขท์ีเ่กดิขึน้เพราะมโนสมัผัสเป็นปัจจัย เมือ่เบือ่หน่ายยอ่มคลายก าหนัด 

เพราะคลายก าหนัด จติยอ่มหลดุพน้ เมือ่จติหลดุพน้แลว้ ก็รูว้า่ ‘หลดุพน้แลว้’ 

รูช้ดัวา่ ‘ชาตสิ ิน้แลว้ อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้ ท ากจิทีค่วรท าเสร็จแลว้ ไมม่กีจิอืน่ 

เพือ่ความเป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป” 

สงัขติตธมัมสตูรที ่๓ จบ 

 

๔. ฉนันสูตร 

วา่ดว้ยพระฉนันะ๑ 

  [๘๗] สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเวฬวุัน สถานทีใ่ห ้

เหยือ่กระแต เขตกรงุราชคฤห ์สมัยนัน้ ทา่นพระสารบีตุร ทา่นพระมหาจนุทะ 

และทา่นพระฉันนะอยูท่ีภ่เูขาคชิฌกฏู ครัง้นัน้ ทา่นพระฉันนะอาพาธ ไดรั้บทกุข ์

เป็นไขห้นัก ตอ่มาในเวลาเย็น ทา่นพระสารบีตุรออกจากทีห่ลกีเรน้๒ แลว้เขา้ไปหา 

ทา่นพระมหาจนุทะถงึทีอ่ยู ่ไดก้ลา่วกับทา่นพระมหาจนุทะดังนีว้า่ “มาเถดิทา่น 

จนุทะ เราเขา้ไปถามอาการอาพาธของทา่นพระฉันนะกันเถดิ” ทา่นพระมหาจนุทะ 

รับค าทา่นพระสารบีตุรแลว้ 

  ล าดับนัน้ ทา่นพระสารบีตุรและทา่นพระมหาจนุทะเขา้ไปหาทา่นพระฉันนะ 

ถงึทีอ่ยู ่น่ังบนอาสนะทีป่ลูาดไวแ้ลว้ ทา่นพระสารบีตุรไดถ้ามทา่นพระฉันนะดังนีว้า่ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ พระฉนันะ ในฉันนสตูรนี ้เป็นคนละรปูกับพระฉันนะทีน่ ามา้กัณฐกะสง่เสด็จเมือ่ครัง้เจา้ชายสทิธัตถะ 

    เสด็จออกมหาภเินษกรมณ์ (ส .สฬา.อ. ๓/๘๗/๒๐) 

๒ ทีห่ลกีเรน้ ในทีน่ีห้มายถงึผลสมาบัต ิ(ส .สฬา.อ. ๓/๘๗/๒๐) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เล่ม : ๑๘ หนา้ :๘๐ } 



๘๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๒. ทตุยิปัณณาสก ์๔. ฉันนวรรค ๔. ฉันนสตูร 

“ทา่นฉันนะ ทา่นยังสบายดหีรอื ยังพอเป็นอยูไ่ดห้รอื ทกุขเวทนาทเุลาลง ไม่ 

ก าเรบิขึน้หรอื อาการทเุลาปรากฏ อาการก าเรบิไมป่รากฏหรอื”๑ 

  ทา่นพระฉันนะกลา่ววา่ “ทา่นสารบีตุร กระผมไมส่บาย จะเป็นอยูไ่มไ่ด ้

ทกุขเวทนาของกระผมก าเรบิหนักขึน้ ไมท่เุลาลงเลย อาการก าเรบิปรากฏ อาการ 

ทเุลาไมป่รากฏ คนทีแ่ข็งแรงใชเ้หล็กทีแ่หลมคมทิม่แทงศรีษะแมฉั้นใด ลมอันแรง 

กลา้เสยีดแทงศรีษะของกระผมก็ฉันนัน้เหมอืนกัน ผูม้อีาย ุกระผมไมส่บาย จะ 

เป็นอยูไ่มไ่ด ้ฯลฯ อาการทเุลาไมป่รากฏ คนทีแ่ข็งแรงใชเ้ชอืกหนังทีเ่หนยีวขนัที ่

ศรีษะแมฉั้นใด ลมอันแรงกลา้เสยีดแทงศรีษะของกระผมก็ฉันนัน้เหมอืนกัน กระผม 

ไมส่บาย จะเป็นอยูไ่มไ่ด ้ฯลฯ อาการทเุลาไมป่รากฏ คนฆา่โคหรอืลกูมอืคนฆา่โค 

ผูช้ านาญใชม้ดีแลเ่นือ้ทีค่มกรดีทอ้งแมฉั้นใด ลมอนัแรงกลา้เสยีดแทงทอ้งของกระผม 

ก็ฉันนัน้เหมอืนกัน กระผมไมส่บาย จะเป็นอยูไ่มไ่ด ้ฯลฯ อาการทเุลาไมป่รากฏ 

คนทีแ่ข็งแรง ๒ คนจับแขนคนทีอ่อ่นแอกวา่คนละขา้งยา่งใหร้อ้นบนหลมุถา่นเพลงิ 

แมฉั้นใด อาการเรา่รอ้นในกายของกระผมก็มมีากอยา่งยิง่ฉันนัน้เหมอืนกัน ผูม้อีาย ุ

กระผมไมส่บาย จะเป็นอยูไ่มไ่ด ้ทกุขเวทนาก าเรบิหนักขึน้ ไมท่เุลาลงเลย อาการ 

ก าเรบิปรากฏ อาการทเุลาไมป่รากฏ ทา่นสารบีตุร กระผม จักน าศัสตรา๒มา 

กระผมไมอ่ยากมชีวีติอยู”่ 

  ทา่นพระสารบีตุรกลา่ววา่ “ทา่นฉันนะอยา่น าศัสตรามา ทา่นจงรักษาตัวให ้

อยูต่อ่ไปเถดิ พวกเราอยากใหท้า่นรักษาตัวอยูต่อ่ไป ถา้ทา่นฉันนะไมม่โีภชนะที ่

เป็นสปัปายะ ผมจักแสวงหามาให ้ถา้ทา่นฉันนะไมม่เีภสชัทีเ่ป็นสปัปายะ ผมก็ 

จักแสวงหามาให ้ถา้ทา่นฉันนะไมม่พีวกอปัุฏฐากผูเ้หมาะสม ผมจักอปัุฏฐากเอง 

ทา่นฉันนะอยา่น าศัสตรามาเลย ขอทา่นฉันนะจงรักษาตัวใหอ้ยูต่อ่ไปเถดิ พวกเรา 

อยากใหท้า่นฉันนะรักษาตัวอยูต่อ่ไป” 

  “ทา่นสารบีตุร โภชนะทีเ่ป็นสปัปายะของกระผมไมใ่ชไ่มม่ ีโภชนะทีเ่ป็น 

สปัปายะของกระผมมอียู ่เภสชัทีเ่ป็นสปัปายะของกระผมไมใ่ชไ่มม่ ีเภสชัทีเ่ป็น 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ด ูองฺ.ฉกฺก. (แปล) ๒๒/๕๖/๕๔๐ 

๒ ศสัตรา ในทีน่ีห้มายถงึศัสตราส าหรับฆา่ตัวตาย (ชวีติหารกสตฺถ ) (ส .สฬา.อ. ๓/๘๗/๒๐) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๘๑ } 



๘๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๒. ทตุยิปัณณาสก ์๔. ฉันนวรรค ๔. ฉันนสตูร 

สปัปายะของกระผมมอียู ่พวกอปัุฏฐากทีเ่หมาะสมของกระผมไมใ่ชไ่มม่ ีพวก 

อปัุฏฐากทีเ่หมาะสมของกระผมมอียู ่อกีประการหนึง่ กระผมก็ปรนนบิัตพิระ 

ศาสดาดว้ยความเต็มใจมาตลอดทเีดยีว ไมใ่ชป่รนนบิัตดิว้ยความไมเ่ต็มใจ ขอ 

ทา่นสารบีตุรจงจ าขอ้ความนีไ้วอ้ยา่งนีเ้ถดิวา่ ‘ขอ้ทีพ่ระสาวกปรนนบิัตพิระศาสดา 

ดว้ยความเต็มใจ ไมใ่ชป่รนนบิัตดิว้ยความไมเ่ต็มใจ นีเ้ป็นการสมควรแกพ่ระสาวก 

ฉันนภกิษุจักน าศัตรามาจงึไมค่วรถกูตเิตยีน” 

  “พวกเราขอถามปัญหาบางขอ้กับทา่นฉันนะ ถา้ทา่นฉันนะจะใหโ้อกาสตอบ 

ปัญหา” 

  “ทา่นสารบีตุร นมินตถ์ามเถดิ ผมฟังแลว้จักบอกใหรู้”้ 

  “ทา่นฉันนะ ทา่นพจิารณาเห็นจักข ุจักขวุญิญาณ และธรรมทีพ่งึรูแ้จง้ 

ทางจักขวุญิญาณวา่ ‘น่ันของเรา เราเป็นน่ัน น่ันเป็นอัตตาของเรา’ ฯลฯ ทา่น 

พจิารณาเห็นชวิหา ชวิหาวญิญาณ และธรรมทีพ่งึรูแ้จง้ทางชวิหาวญิญาณวา่ 

‘น่ันของเรา เราเป็นน่ัน น่ันเป็นอัตตาของเรา’ ฯลฯ ทา่นพจิารณาเห็นมโน 

มโนวญิญาณ และธรรมทีพ่งึรูแ้จง้ทางมโนวญิญาณวา่ ‘น่ันของเรา เราเป็นน่ัน 

น่ันเป็นอัตตาของเรา’ หรอื” 

  “ทา่นสารบีตุร กระผมพจิารณาเห็นจักข ุจักขวุญิญาณ และธรรมทีพ่งึรูแ้จง้ 

ทางจักขวุญิญาณวา่ ‘น่ันไมใ่ชข่องเรา เราไมเ่ป็นน่ัน น่ันไมใ่ชอ่ัตตาของเรา’ ฯลฯ 

กระผมพจิารณาเห็นชวิหา ชวิหาวญิญาณ และธรรมทีพ่งึรูแ้จง้ทางชวิหาวญิญาณวา่ 

‘น่ันไมใ่ชข่องเรา เราไมเ่ป็นน่ัน น่ันไมใ่ชอ่ัตตาของเรา’ ฯลฯ กระผมพจิารณาเห็นมโน 

มโนวญิญาณ และธรรมทีพ่งึรูแ้จง้ทางมโนวญิญาณวา่ ‘น่ันไมใ่ชข่องเรา เราไมเ่ป็นน่ัน 

น่ันไมใ่ชอ่ัตตาของเรา” 

  “ทา่นฉันนะ ทา่นพจิารณาเห็นอะไร รูอ้ะไรในจักข ุในจักขวุญิญาณ และใน 

ธรรมทีพ่งึรูแ้จง้ทางจักขวุญิญาณจงึพจิารณาเห็นจักข ุจักขวุญิญาณ และธรรมทีพ่งึ 

รูแ้จง้ทางจักขวุญิญาณวา่ ‘น่ันไมใ่ชข่องเรา เราไมเ่ป็นน่ัน น่ันไมใ่ชอ่ัตตาของเรา’ 

ฯลฯ ทา่นฉันนะ ทา่นพจิารณาเห็นอะไร รูอ้ะไรในชวิหา ในชวิหาวญิญาณ 

และในธรรมทีพ่งึรูแ้จง้ทางชวิหาวญิญาณจงึพจิารณาเห็นชวิหา ชวิหาวญิญาณ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๘๒ } 



๘๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๒. ทตุยิปัณณาสก ์๔. ฉันนวรรค ๔. ฉันนสตูร 

และธรรมทีพ่งึรูแ้จง้ทางชวิหาวญิญาณวา่ ‘น่ันไมใ่ชข่องเรา เราไมเ่ป็นน่ัน น่ันไมใ่ช ่

อัตตาของเรา’ ฯลฯ ทา่นฉันนะ ทา่นเห็นอะไร รูอ้ะไรในมโน ในมโนวญิญาณ 

และในธรรมทีพ่งึรูแ้จง้ทางมโนวญิญาณจงึพจิารณาเห็นมโน มโนวญิญาณ และธรรม 

ทีพ่งึรูแ้จง้ทางมโนวญิญาณวา่ ‘น่ันไมใ่ชข่องเรา เราไมเ่ป็นน่ัน น่ันไมใ่ชอ่ัตตาของเรา” 

  “ทา่นสารบีตุร กระผมพจิารณาเห็นความดับ รูค้วามดับในจักข ุในจักข-ุ 

วญิญาณ และในธรรมทีพ่งึรูแ้จง้ทางจักขวุญิญาณจงึพจิารณาเห็นจักข ุจักขวุญิญาณ 

และธรรมทีพ่งึรูแ้จง้ทางจักขวุญิญาณวา่ ‘น่ันไมใ่ชข่องเรา เราไมเ่ป็นน่ัน น่ันไมใ่ช ่

อัตตาของเรา’ ฯลฯ ทา่นสารบีตุร กระผมพจิารณาเห็นความดับ รูค้วามดับในชวิหา 

ในชวิหาวญิญาณ และในธรรมทีพ่งึรูแ้จง้ทางชวิหาวญิญาณจงึพจิารณาเห็นชวิหา 

ชวิหาวญิญาณ และธรรมทีพ่งึรูแ้จง้ทางชวิหาวญิญาณวา่ ‘น่ันไมใ่ชข่องเรา เราไม ่

เป็นน่ัน น่ันไมใ่ชอ่ัตตาของเรา’ ฯลฯ ทา่นสารบีตุร กระผมพจิารณาเห็นความดับ 

รูค้วามดับในมโน ในมโนวญิญาณ และในธรรมทีพ่งึรูแ้จง้ทางมโนวญิญาณจงึ 

พจิารณาเห็นมโน มโนวญิญาณ และธรรมทีพ่งึรูแ้จง้ทางมโนวญิญาณวา่ ‘น่ันไม ่

ใชข่องเรา เราไมเ่ป็นน่ัน น่ันไมใ่ชอ่ัตตาของเรา” 

  เมือ่ทา่นพระฉันนะกลา่วอยา่งนีแ้ลว้ ทา่นพระมหาจนุทะไดก้ลา่วกับทา่นพระ 

ฉันนะดังนีว้า่ “ทา่นฉันนะ เพราะเหตนุีแ้ล แมก้ารเห็นนี ้ก็เป็นค าสอนของพระผู ้

มพีระภาคพระองคนั์น้ ทา่นพงึใสใ่จใหด้ตีลอดกาลเป็นนติย ์บคุคลผูม้ตีัณหา มานะ 

และทฏิฐอิาศัยอยู ่ยอ่มมคีวามหวัน่ไหว บคุคลผูไ้มม่ตีัณหา มานะ และทฏิฐอิาศัยอยู ่

ยอ่มไมม่คีวามหวัน่ไหว เมือ่ไมม่คีวามหวัน่ไหว ก็มคีวามสงบ๑ เมือ่มคีวามสงบ ก็ 

ไมม่คีวามนอ้มไป๒ เมือ่ไมม่คีวามนอ้มไป การมาและการไป๓ก็ไมม่ ีเมือ่ไมม่กีารมา 

และการไป ความตายและความเกดิก็ไมม่ ีเมือ่ไมม่คีวามตายและความเกดิ โลกนี้ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ความสงบ ไดแ้ก ่กายปัสสัทธ ิ(สงบกาย) และจติตปัสสัทธ ิ(สงบจติ) ในทีน่ีห้มายถงึกเิลสปัสสัทธ ิ(สงบ 

    กเิลส) (ส .สฬา.อ. ๓/๘๗/๒๑) 

๒ ความนอ้มไป ในทีน่ีอ้รรถกถาแกว้า่ความเพลดิเพลนิคอืตัณหา (ส .สฬา.อ. ๓/๘๗/๒๑) 

๓ การมาและการไป หมายถงึการมาดว้ยอ านาจปฏสินธ ิการไปดว้ยอ านาจการจุต ิ(ส .สฬา.อ. ๓/๘๗/๒๒, 

    ส .ฏกีา ๒/๘๗/๓๕๑) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๘๓ } 



๘๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๒. ทตุยิปัณณาสก ์๔. ฉันนวรรค ๕. ปณุณสตูร 

โลกหนา้ก็ไมม่ ีระหวา่งโลกทัง้สองก็ไมม่ ีนีแ้ลเป็นทีส่ดุแหง่ทกุข”์ ครัน้ทา่น 

พระสารบีตุรและทา่นพระมหาจนุทะสอนทา่นพระฉันนะดว้ยโอวาทนีแ้ลว้ก็ลกุขึน้ 

จากอาสนะแลว้จากไป ตอ่มาทา่นพระฉันนะก็ไดน้ าศัสตรามา๑เมือ่ทา่นทัง้สองจาก 

ไปไมน่าน 

  ครัง้นัน้แล ทา่นพระสารบีตุรเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวาย 

อภวิาทแลว้ น่ัง ณ ทีส่มควร ไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระองค ์

ผูเ้จรญิ ทา่นฉันนะไดน้ าศัสตรามา ทา่นมคีตเิป็นอยา่งไร มอีภสิมัปรายภพเป็น 

อยา่งไร” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “สารบีตุร ฉันนภกิษุไดบ้อกวา่จะไมถ่กูตเิตยีน 

ไวต้อ่หนา้เธอแลว้มใิชห่รอื” 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ มหีมูบ่า้นชาววชัชชีือ่ปพุพวชิชนะ ในหมูบ่า้นนัน้ 

ตระกลูทีเ่ป็นมติร ตระกลูทีเ่ป็นสหายเป็นตระกลูทีท่า่นฉันนะเขา้ไปอาศัยก็มอียู”่ 

  “สารบีตุร ตระกลูทีเ่ป็นมติรตระกลูทีเ่ป็นสหายเหลา่นัน้ เป็นตระกลูที ่

ฉันนภกิษุเขา้ไปอาศัยมอียู ่แตเ่ราไมก่ลา่ววา่ ‘ฉันนภกิษุมตีระกลูทีต่นพงึเขา้ไป 

อาศัยดว้ยเหตเุพยีงเทา่นี’้ เธอจงจ าขอ้ความนีไ้วอ้ยา่งนีเ้ถดิวา่ ‘เรากลา่วถงึภกิษุที ่

ละกายนีเ้ขา้ถอืกายอืน่ วา่มตีระกลูทีต่นพงึเขา้ไปอาศัย’ ตระกลูนัน้ไมม่สี าหรับ 

ฉันนภกิษุ ฉันนภกิษุน าศัสตรามาจงึไมค่วรถกูตเิตยีน” 

ฉนันสตูรที ่๔ จบ 

 

๕. ปณุณสตูร 

วา่ดว้ยพระปณุณะ 

  [๘๘] ครัง้นัน้ ทา่นพระปณุณะเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ฯลฯ 

น่ัง ณ ทีส่มควร ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขอ 

ประทานวโรกาส ขอพระผูม้พีระภาคโปรดแสดงธรรมแกข่า้พระองคโ์ดยยอ่ ซึง่ขา้ 

พระองคไ์ดฟั้งแลว้ จะพงึหลกีออกไปอยูค่นเดยีว ไมป่ระมาท มคีวามเพยีร อทุศิ 

กายและใจอยูเ่ถดิ” 

 
เชงิอรรถ : 

๑ น าศสัตรามา ในทีน่ีห้มายถงึน าศัสตรามาฆา่ตัวตาย คอืตัดกา้นคอ (ส .สฬา.อ. ๓/๘๗/๒๒) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๘๔ } 



๘๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๒. ทตุยิปัณณาสก ์๔. ฉันนวรรค ๕. ปณุณสตูร 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ปณุณะ รปูทีพ่งึรูแ้จง้ทางตาทีน่่าปรารถนา น่าใคร่ 

น่าพอใจ ชวนใหรั้ก ชกัใหใ้คร ่พาใจใหก้ าหนัดมอียู ่ถา้ภกิษุยังเพลดิเพลนิ เชยชม 

ยดึตดิรปูนัน้อยู ่เมือ่เธอเพลดิเพลนิ เชยชม ยดึตดิรปูนัน้ ความเพลดิเพลนิยอ่ม 

เกดิขึน้ เรากลา่ววา่ ‘เพราะความเพลดิเพลนิเกดิ ทกุขจ์งึเกดิ’ ฯลฯ 

  รสทีพ่งึรูแ้จง้ทางลิน้ ... มอียู ่ฯลฯ 

  ธรรมารมณ์ทีพ่งึรูแ้จง้ทางใจทีน่่าปรารถนา น่าใคร ่น่าพอใจ ชวนใหรั้ก ชกั 

ใหใ้คร ่พาใจใหก้ าหนัดมอียู ่ถา้ภกิษุยังเพลดิเพลนิ เชยชม ยดึตดิธรรมารมณ์นัน้ 

อยู ่เมือ่เธอเพลดิเพลนิ เชยชม ยดึตดิธรรมารมณ์นัน้ ความเพลดิเพลนิยอ่มเกดิขึน้ 

เรากลา่ววา่ ‘เพราะความเพลดิเพลนิเกดิ ทกุขจ์งึเกดิ’ 

  รปูทีพ่งึรูแ้จง้ทางตาทีน่่าปรารถนา น่าใคร ่น่าพอใจ ชวนใหรั้ก ชกัใหใ้คร ่

พาใจใหก้ าหนัดมอียู ่ถา้ภกิษุไมเ่พลดิเพลนิ ไมเ่ชยชม ไมย่ดึตดิรปูนัน้อยู ่เมือ่ 

เธอไมเ่พลดิเพลนิ ไมเ่ชยชม ไมย่ดึตดิรปูนัน้ ความเพลดิเพลนิยอ่มดับไป เรากลา่ว 

วา่ ‘เพราะความเพลดิเพลนิดับ ทกุขจ์งึดับ’ ฯลฯ 

  ธรรมารมณ์ทีพ่งึรูแ้จง้ทางใจทีน่่าปรารถนา น่าใคร ่น่าพอใจ ชวนใหรั้ก ชกัให ้

ใคร ่พาใจใหก้ าหนัดมอียู ่ถา้ภกิษุไมเ่พลดิเพลนิ ไมเ่ชยชม ไม่ยดึตดิธรรมารมณ์ 

นัน้อยู ่เมือ่เธอไมเ่พลดิเพลนิ ไมเ่ชยชม ไมย่ดึตดิธรรมารมณ์นัน้ ความ 

เพลดิเพลนิยอ่มดับ เรากลา่ววา่ ‘เพราะความเพลดิเพลนิดับ ทกุขจ์งึดับ’ 

  ปณุณะ เรากลา่วสอนดว้ยโอวาทอยา่งยอ่นี ้เธอจักอยูใ่นชนบทไหน” 

  ทา่นพระปณุณะกราบทลูดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองคจั์กอยู ่

ในชนบทชือ่วา่สนุาปรันตะ” 

  “ปณุณะ พวกมนุษยช์าวสนุาปรันตชนบทเป็นคนดรุา้ยนัก พวกมนุษยช์าว 

สนุาปรันตชนบทเป็นคนหยาบคายนัก ถา้พวกมนุษยช์าวสนุาปรันตชนบทจักดา่ 

บรภิาษเธอในทีนั่น้ เธอจักคดิอยา่งไร” 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ถา้พวกมนุษยช์าวสนุาปรันตชนบทจักดา่ บรภิาษ 

ขา้พระองคใ์นทีนั่น้ ขา้พระองคจั์กคดิอยา่งนีว้า่ ‘มนุษยช์าวสนุาปรันตชนบท 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๘๕ } 



๘๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๒. ทตุยิปัณณาสก ์๔. ฉันนวรรค ๕. ปณุณสตูร 

เหลา่นีด้หีนอ มนุษยช์าวสนุาปรันตชนบทเหลา่นีด้จีรงิหนอ ทีไ่มป่ระหารเราดว้ย 

ฝ่ามอื’ ขา้แตพ่ระผูม้พีระภาค ในเรือ่งนีข้า้พระองคจั์กคดิอยา่งนี ้ขา้แตพ่ระสคุต 

ในเรือ่งนีข้า้พระองคจั์กคดิอยา่งนี้” 

  “ปณุณะ ถา้พวกมนุษยช์าวสนุาปรันตชนบทจักประหารเธอดว้ยฝ่ามอื ใน 

เรือ่งนีเ้ธอจักคดิอยา่งไร” 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ถา้พวกมนุษยช์าวสนุาปรันตชนบทจักประหาร 

ขา้พระองคด์ว้ยฝ่ามอื ในเรือ่งนีข้า้พระองคจั์กคดิอยา่งนีว้า่ ‘มนุษยช์าวสนุาปรันต- 

ชนบทเหลา่นีด้หีนอ มนุษยช์าวสนุาปรันตชนบทเหลา่นีด้จีรงิหนอ ทีไ่มป่ระหารเรา 

ดว้ยกอ้นดนิ’ ขา้แตพ่ระผูม้พีระภาค ในเรือ่งนีข้า้พระองคจั์กคดิอยา่งนี ้ขา้แต่ 

พระสคุต ในเรือ่งนีข้า้พระองคจั์กคดิอยา่งนี้” 

  “ปณุณะ ถา้พวกมนุษยช์าวสนุาปรันตชนบทจักประหารเธอดว้ยกอ้นดนิ ใน 

เรือ่งนีเ้ธอจักคดิอยา่งไร” 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ถา้พวกมนุษยช์าวสนุาปรันตชนบทจักประหารขา้พระ 

องคด์ว้ยกอ้นดนิ ในเรือ่งนี ้ขา้พระองคจั์กคดิอยา่งนีว้า่ ‘มนุษยช์าวสนุาปรันต- 

ชนบทเหลา่นีด้หีนอ มนุษยช์าวสนุาปรันตชนบทเหลา่นีด้จีรงิหนอ ทีไ่มป่ระหาร 

เราดว้ยทอ่นไม’้ ขา้แตพ่ระผูม้พีระภาค ในเรือ่งนีข้า้พระองคจั์กคดิอยา่งนี ้ขา้แต่ 

พระสคุต ในเรือ่งนีข้า้พระองคจั์กคดิอยา่งนี้” 

  “ปณุณะ ถา้พวกมนุษยช์าวสนุาปรันตชนบทจักประหารเธอดว้ยทอ่นไม ้ใน 

เรือ่งนีเ้ธอจักคดิอยา่งไร” 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ถา้พวกมนุษยช์าวสนุาปรันตชนบทจักประหาร 

ขา้พระองคด์ว้ยทอ่นไม ้ในเรือ่งนีข้า้พระองคจั์กคดิอยา่งนีว้า่ ‘มนุษยช์าวสนุาปรันต- 

ชนบทเหลา่นีด้หีนอ มนุษยช์าวสนุาปรันตชนบทเหลา่นีด้จีรงิหนอ ทีไ่มป่ระหาร 

เราดว้ยศัสตรา’ ขา้แตพ่ระผูม้พีระภาค ในเรือ่งนีข้า้พระองคจั์กคดิอยา่งนี ้ขา้แต่ 

พระสคุต ในเรือ่งนีข้า้พระองคจั์กคดิอยา่งนี”้ 

  “ปณุณะ ถา้พวกมนุษยช์าวสนุาปรันตชนบทจักประหารเธอดว้ยศัสตรา ใน 

เรือ่งนีเ้ธอจักคดิอยา่งไร” 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๘๖ } 



๘๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๒. ทตุยิปัณณาสก ์๔. ฉันนวรรค ๕. ปณุณสตูร 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ถา้พวกมนุษยช์าวสนุาปรันตชนบทจักประหาร 

ขา้พระองคด์ว้ยศัสตรา ในเรือ่งนีข้า้พระองคจั์กคดิอยา่งนีว้า่ ‘มนุษยช์าวสนุาปรันต- 

ชนบทเหลา่นีด้หีนอ มนุษยช์าวสนุาปรันตชนบทเหลา่นีด้จีรงิหนอ ทีไ่มป่ลงชวีติ 

ของเราดว้ยศัสตราทีค่ม’ ขา้แตพ่ระผูม้พีระภาค ในเรือ่งนีข้า้พระองคจั์กคดิอยา่งนี้ 

ขา้แตพ่ระสคุต ในเรือ่งนีข้า้พระองคจั์กคดิอยา่งนี้” 

  “ปณุณะ ถา้พวกมนุษยช์าวสนุาปรันตชนบทจักปลงชวีติเธอดว้ยศัสตราทีค่ม 

ในเรือ่งนีเ้ธอจักคดิอยา่งไร” 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ถา้พวกมนุษยช์าวสนุาปรันตชนบทจักปลงชวีติ 

ขา้พระองคด์ว้ยศัสตราทีค่ม ในเรือ่งนีข้า้พระองคจั์กคดิอยา่งนีว้า่ ‘พระสาวกทัง้หลาย 

ของพระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้อดึอดั ระอา รังเกยีจอยูด่ว้ยรา่งกายและชวีติ 

แสวงหาศัสตราเครือ่งปลงชวีติก็มอียู ่เราไดศ้ัสตราเครือ่งปลงชวีติทีไ่มไ่ดแ้สวงหา 

เลย’ ขา้แตพ่ระผูม้พีระภาค ในเรือ่งนีข้า้พระองคจั์กคดิอยา่งนี ้ขา้แตพ่ระสคุต ใน 

เรือ่งนีข้า้พระองคจั์กคดิอยา่งนี้” 

  “ดลีะ ดลีะ ปณุณะ เธอประกอบดว้ยความขม่ใจและความสงบใจ๑นีจั้กสามารถ 

อยูใ่นสนุาปรันตชนบทได ้ปณุณะ เธอรูเ้วลาอันสมควรในบัดนี้” 

  ครัง้นัน้ ทา่นพระปณุณะชืน่ชมยนิดพีระภาษิตของพระผูม้พีระภาคแลว้ลกุ 

ขึน้จากอาสนะ ถวายอภวิาท กระท าประทักษิณ เก็บง าเสนาสนะเรยีบรอ้ยแลว้ 

ถอืบาตร และจวีรหลกีจารกิไปทางสนุาปรันตชนบท เมือ่จารกิไปโดยล าดับก็ถงึ 

สนุาปรันตชนบท ไดย้นิวา่ ทา่นพระปณุณะอยูท่ีส่นุาปรันตชนบทนัน้ ครัง้นัน้ 

ระหวา่งพรรษานัน้ทา่นใหช้าวสนุาปรันตชนบทแสดงตนเป็นอบุาสกประมาณ ๕๐๐ 

คน และอบุาสกิาประมาณ ๕๐๐ คน ระหวา่งพรรษานัน้เหมอืนกันทา่นไดบ้รรล ุ

วชิชา ๓ และนพิพานแลว้ 

  ครัง้นัน้แล ภกิษุหลายรปูเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ฯลฯ น่ัง ณ 

ทีส่มควร ไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ กลุบตุรชือ่ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ความขม่ใจ (ทมะ) ในทีน่ีห้มายถงึขนัต ิ(ความอดทน) สว่นความสงบใจ (อปุสมะ) เป็นไวพจนข์องความ 

    ขม่ใจ (ส .สฬา.อ. ๓/๘๘-๘๙/๒๔) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๘๗ } 



๘๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๒. ทตุยิปัณณาสก ์๔. ฉันนวรรค ๖. พาหยิสตูร 

ปณุณะทีพ่ระองคท์รงสัง่สอนดว้ยพระโอวาทอยา่งยอ่นัน้ตายไปแลว้ เขามคีตเิป็นอยา่งไร 

มอีภสิมัปรายภพเป็นอยา่งไร” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “ภกิษุทัง้หลาย กลุบตุรชือ่ปณุณะเป็นบัณฑติ 

ปฏบิัตธิรรมสมควรแกธ่รรม ทัง้ไมเ่บยีดเบยีนเราเพราะเหตแุหง่ธรรม ภกิษุทัง้หลาย 

กลุบตุรชือ่ปณุณะปรนิพิพานแลว้” 

ปณุณสตูรที ่๕ จบ 

 

๖. พาหยิสตูร 

วา่ดว้ยพระพาหยิะ 

  [๘๙] ครัง้นัน้ ทา่นพระพาหยิะเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ฯลฯ น่ัง 

ณ ทีส่มควร ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาควา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขอประทาน 

วโรกาส ขอพระผูม้พีระภาคโปรดแสดงธรรมแกข่า้พระองคโ์ดยยอ่ ซึง่ขา้พระองค ์

ไดฟั้งแลว้จะพงึหลกีออกไปอยูค่นเดยีว ไมป่ระมาท มคีวามเพยีร อทุศิกายและใจ 

อยูเ่ถดิ” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “พาหยิะ เธอเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร จักข ุ

เทีย่งหรอืไมเ่ทีย่ง” 

  “ไมเ่ทีย่ง พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ก็ส ิง่ใดไมเ่ทีย่ง ส ิง่นัน้เป็นทกุขห์รอืเป็นสขุ” 

  “เป็นทกุข ์พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ก็ส ิง่ใดไมเ่ทีย่ง เป็นทกุข ์มคีวามแปรผันเป็นธรรมดา ควรหรอืทีจ่ะพจิารณา 

เห็นสิง่นัน้วา่ ‘น่ันของเรา เราเป็นน่ัน น่ันเป็นอัตตาของเรา” 

  “ขอ้นัน้ไมค่วรเลย พระพทุธเจา้ขา้” 

  “รปูเทีย่งหรอืไมเ่ทีย่ง” 

  “ไมเ่ทีย่ง พระพทุธเจา้ขา้” ฯลฯ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๘๘ } 



๘๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๒. ทตุยิปัณณาสก ์๔. ฉันนวรรค ๖. พาหยิสตูร 

  “จักขวุญิญาณ ฯลฯ จักขสุมัผัส ฯลฯ แมค้วามเสวยอารมณ์ทีเ่ป็นสขุหรอื 

ทกุขห์รอืมใิชส่ขุมใิชท่กุขท์ีเ่กดิขึน้เพราะมโนสมัผัสเป็นปัจจัยเทีย่งหรอืไมเ่ทีย่ง” 

  “ไมเ่ทีย่ง พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ก็ส ิง่ใดไมเ่ทีย่ง ส ิง่นัน้เป็นทกุขห์รอืเป็นสขุ” 

  “เป็นทกุข ์พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ก็ส ิง่ใดไมเ่ทีย่ง เป็นทกุข ์มคีวามแปรผันเป็นธรรมดา ควรหรอืทีจ่ะพจิารณา 

เห็นสิง่นัน้วา่ ‘น่ันของเรา เราเป็นน่ัน น่ันเป็นอัตตาของเรา” 

  “ขอ้นัน้ไมค่วรเลย พระพทุธเจา้ขา้” 

  “พาหยิะ อรยิสาวกผูไ้ดส้ดับเห็นอยูอ่ยา่งนี ้ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นจักข ุยอ่ม 

เบือ่หน่ายแมใ้นรปู ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นจักขวุญิญาณ ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้น 

จักขสุมัผัส ฯลฯ ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นความเสวยอารมณ์ทีเ่ป็นสขุหรอืทกุขห์รอื 

มใิชส่ขุมใิชท่กุขท์ีเ่กดิขึน้เพราะมโนสมัผัสเป็นปัจจัย เมือ่เบือ่หน่ายยอ่มคลายก าหนัด 

เพราะคลายก าหนัด จติยอ่มหลดุพน้ เมือ่จติหลดุพน้แลว้ ก็รูว้า่ ‘หลดุพน้แลว้’ 

รูช้ดัวา่ ‘ชาตสิ ิน้แลว้ อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้ ท ากจิทีค่วรท าเสร็จแลว้ ไมม่กีจิอืน่ 

เพือ่ความเป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป” 

  ครัง้นัน้ ทา่นพระพาหยิะชืน่ชมยนิดพีระภาษิตของพระผูม้พีระภาคแลว้ ลกุขึน้ 

จากอาสนะ ถวายอภวิาท กระท าประทักษิณแลว้จากไป ตอ่มาทา่นพระพาหยิะ 

หลกีออกไปอยูค่นเดยีว ไมป่ระมาท มคีวามเพยีร อทุศิกายและใจอยู ่ไมน่านนัก 

ไดท้ าใหแ้จง้ซึง่ประโยชนย์อดเยีย่มอันเป็นทีส่ดุแหง่พรหมจรรยท์ีเ่หลา่กลุบตุรออกจาก 

เรอืนบวชเป็นบรรพชติโดยชอบตอ้งการดว้ยปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุัน รู ้

ชดัวา่ “ชาตสิ ิน้แลว้ อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้ ท ากจิทีค่วรท าเสร็จแลว้ ไมม่กีจิอืน่ 

เพือ่ความเป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป” อนึง่ ทา่นพระพาหยิะไดเ้ป็นพระอรหันตอ์งคห์นึง่ 

ในบรรดาพระอรหันตทั์ง้หลาย 

พาหยิสตูรที ่๖ จบ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๘๙ } 



๙๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๒. ทตุยิปัณณาสก ์๔. ฉันนวรรค ๗. ปฐมเอชาสตูร 

 

๗. ปฐมเอชาสตูร 

วา่ดว้ยความหว ัน่ไหว สตูรที ่๑ 

  [๙๐] “ภกิษุทัง้หลาย ความหวัน่ไหว๑เป็นโรค ความหวัน่ไหวเป็นหัวฝี ความ 

หวัน่ไหวเป็นลกูศร เพราะเหตนัุน้แล ตถาคตจงึเป็นผูไ้มห่วัน่ไหว ปราศจากลกูศรอยู่ 

  เพราะเหตนัุน้แล ถา้ภกิษุหวงัวา่ ‘เราพงึเป็นผูไ้มห่วั่นไหว ปราศจากลกูศรอยู่’ 

  เธอไมพ่งึก าหนดหมายจักข ุไมพ่งึก าหนดหมายในจักข ุไมพ่งึก าหนดหมาย 

เพราะจักข ุไมพ่งึก าหนดหมายวา่ ‘จักขขุองเรา’ 

  ไมพ่งึก าหนดหมายรปู ไมพ่งึก าหนดหมายในรปู ไมพ่งึก าหนดหมายเพราะรปู 

ไมพ่งึก าหนดหมายวา่ ‘รปูของเรา’ 

  ไมพ่งึก าหนดหมายจักขวุญิญาณ ไมพ่งึก าหนดหมายในจักขวุญิญาณ ไมพ่งึ 

ก าหนดหมายเพราะจักขวุญิญาณ ไมพ่งึก าหนดหมายวา่ ‘จักขวุญิญาณของเรา’ 

  ไมพ่งึก าหนดหมายจักขสุมัผัส ไมพ่งึก าหนดหมายในจักขสุมัผัส ไมพ่งึ 

ก าหนดหมายเพราะจักขสุมัผัส ไมพ่งึก าหนดหมายวา่ ‘จักขสุมัผัสของเรา’ 

  ไมพ่งึก าหนดหมายแมค้วามเสวยอารมณ์ทีเ่ป็นสขุหรอืทกุขห์รอืมใิชส่ขุมใิชท่กุข ์

ทีเ่กดิขึน้เพราะจักขสุมัผัสเป็นปัจจัย ไมพ่งึก าหนดหมายแมใ้นความเสวยอารมณ์ที ่

เป็นสขุหรอืทกุขห์รอืมใิชส่ขุมใิชท่กุขท์ีเ่กดิขึน้เพราะจักขสุมัผัสเป็นปัจจัย ไมพ่งึ 

ก าหนดหมายแมเ้พราะความเสวยอารมณ์ทีเ่ป็นสขุหรอืทกุขห์รอืมใิชส่ขุมใิชท่กุขท์ี ่

เกดิขึน้เพราะจักขสุมัผัสเป็นปัจจัย ไมพ่งึก าหนดหมายวา่ ‘ความเสวยอารมณ์ที ่

เป็นสขุหรอืทกุขห์รอืมใิชส่ขุมใิชท่กุขท์ีเ่กดิขึน้เพราะจักขสุมัผัสเป็นปัจจัยนัน้ของเรา’ 

  ไมพ่งึก าหนดหมายโสตะ ฯลฯ 

  ไมพ่งึก าหนดหมายฆานะ ฯลฯ 

  ไมพ่งึก าหนดหมายชวิหา ไมพ่งึก าหนดหมายในชวิหา ไมพ่งึก าหนดหมาย 

เพราะชวิหา ไมพ่งึก าหนดหมายวา่ ‘ชวิหาของเรา’ 

  ไมพ่งึก าหนดหมายรส ฯลฯ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ความหว ัน่ไหว ในทีน่ีห้มายถงึตัณหา (ส .สฬา.อ. ๓/๙๐-๙๑/๓๐) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๙๐ } 



๙๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๒. ทตุยิปัณณาสก ์๔. ฉันนวรรค ๗. ปฐมเอชาสตูร 

  ไมพ่งึก าหนดหมายชวิหาวญิญาณ ฯลฯ 

  ไมพ่งึก าหนดหมายชวิหาสมัผัส ฯลฯ 

  ไมพ่งึก าหนดหมายแมค้วามเสวยอารมณ์ทีเ่ป็นสขุหรอืทกุขห์รอืมใิชส่ขุมใิชท่กุข ์

ทีเ่กดิขึน้เพราะชวิหาสมัผัสเป็นปัจจัย ไมพ่งึก าหนดหมายแมใ้นความเสวยอารมณ์ 

ทีเ่ป็นสขุหรอืทกุขห์รอืมใิชส่ขุมใิชท่กุขท์ีเ่กดิขึน้เพราะชวิหาสมัผัสเป็นปัจจัย ไมพ่งึ 

ก าหนดหมายแมเ้พราะความเสวยอารมณ์ทีเ่ป็นสขุหรอืทกุขห์รอืมใิชส่ขุมใิชท่กุขท์ี ่

เกดิขึน้เพราะชวิหาสมัผัสเป็นปัจจัย ไมพ่งึก าหนดหมายวา่ ‘ความเสวยอารมณ์ที ่

เป็นสขุหรอืทกุขห์รอืมใิชส่ขุมใิชท่กุขท์ีเ่กดิขึน้เพราะชวิหาสมัผัสเป็นปัจจัยนัน้ของเรา’ 

  ไมพ่งึก าหนดหมายกาย ฯลฯ 

  ไมพ่งึก าหนดหมายมโน ไมพ่งึก าหนดหมายในมโน ไมพ่งึก าหนดหมายเพราะมโน 

ไมพ่งึก าหนดหมายวา่ ‘มโนของเรา’ 

  ไมพ่งึก าหนดหมายธรรมารมณ์ ฯลฯ 

  มโนวญิญาณ ฯลฯ 

  มโนสมัผัส ฯลฯ 

  ไมพ่งึก าหนดหมายแมค้วามเสวยอารมณ์ทีเ่ป็นสขุหรอืทกุขห์รอืมใิชส่ขุมใิชท่กุข ์

ทีเ่กดิขึน้เพราะมโนสมัผัสเป็นปัจจัย ไมพ่งึก าหนดหมายแมใ้นความเสวยอารมณ์ที ่

เป็นสขุหรอืทกุขห์รอืมใิชส่ขุมใิชท่กุขท์ีเ่กดิขึน้เพราะมโนสมัผัสเป็นปัจจัย ไมพ่งึ 

ก าหนดหมายแมเ้พราะความเสวยอารมณ์ทีเ่ป็นสขุหรอืทกุขห์รอืมใิชส่ขุมใิชท่กุขท์ี ่

เกดิขึน้เพราะมโนสมัผัสเป็นปัจจัย ไมพ่งึก าหนดหมายวา่ ‘ความเสวยอารมณ์ที ่

เป็นสขุหรอืทกุขห์รอืมใิชส่ขุมใิชท่กุขท์ีเ่กดิขึน้เพราะมโนสมัผัสเป็นปัจจัยนัน้ของเรา’ 

  ไมพ่งึก าหนดหมายสิง่ทัง้ปวง ไมพ่งึก าหนดหมายในสิง่ทัง้ปวง ไมพ่งึก าหนด 

หมายเพราะสิง่ทัง้ปวง ไมพ่งึก าหนดหมายวา่ ‘สิง่ทัง้ปวงของเรา’ 

  ภกิษุผูไ้มก่ าหนดหมายอยูอ่ยา่งนีย้อ่มไม่ถอืมั่นอะไร ๆ ในโลก เมือ่ไมถ่อืมั่นยอ่ม 

ไมส่ะดุง้กลัว เมือ่ไมส่ะดุง้กลัวยอ่มดับเฉพาะตนเอง รูช้ดัวา่ “ชาตสิ ิน้แลว้ อยูจ่บ 

พรหมจรรยแ์ลว้ ท ากจิทีค่วรท าเสร็จแลว้ ไมม่กีจิอืน่เพือ่ความเป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป” 

ปฐมเอชาสตูรที ่๗ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๙๑ } 



๙๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๒. ทตุยิปัณณาสก ์๔. ฉันนวรรค ๘. ทตุยิเอชาสตูร 

 

๘. ทตุยิเอชาสตูร 

วา่ดว้ยความหว ัน่ไหว สตูรที ่๒ 

  [๙๑] “ภกิษุทัง้หลาย ความหวัน่ไหวเป็นโรค ความหวัน่ไหวเป็นหัวฝี ความ 

หวัน่ไหวเป็นลกูศร เพราะเหตนัุน้แล ตถาคตจงึเป็นผูไ้มห่วัน่ไหว ปราศจากลกูศรอยู่ 

  เพราะเหตนัุน้แล ถา้ภกิษุหวงัวา่ ‘เราพงึเป็นผูไ้มห่วั่นไหว ปราศจากลกูศรอยู่’ 

  เธอไมพ่งึก าหนดหมายจักข ุไมพ่งึก าหนดหมายในจักข ุไมพ่งึก าหนดหมาย 

เพราะจักข ุไมพ่งึก าหนดหมายวา่ ‘จักขขุองเรา’ 

  ไมพ่งึก าหนดหมายรปู ฯลฯ 

  จักขวุญิญาณ ฯลฯ 

  จักขสุมัผัส ฯลฯ 

  ไมพ่งึก าหนดหมายแมค้วามเสวยอารมณ์ทีเ่ป็นสขุหรอืทกุขห์รอืมใิชส่ขุมใิชท่กุข ์

ทีเ่กดิขึน้เพราะจักขสุมัผัสเป็นปัจจัย ไมพ่งึก าหนดหมายแมใ้นความเสวยอารมณ์ที ่

เป็นสขุหรอืทกุขห์รอืมใิชส่ขุมใิชท่กุขท์ีเ่กดิขึน้เพราะจักขสุมัผัสเป็นปัจจัย ไมพ่งึ 

ก าหนดหมายแมเ้พราะความเสวยอารมณ์ทีเ่ป็นสขุหรอืทกุขห์รอืมใิชส่ขุมใิชท่กุขท์ี ่

เกดิขึน้เพราะจักขสุมัผัสเป็นปัจจัย ไมพ่งึก าหนดหมายวา่ ‘ความเสวยอารมณ์ทีเ่ป็น 

สขุหรอืทกุขห์รอืมใิชส่ขุมใิชท่กุขท์ีเ่กดิขึน้เพราะจักขสุมัผัสเป็นปัจจัยนัน้ของเรา’ 

  บคุคลก าหนดหมายสิง่ใด ก าหนดหมายในสิง่ใด ก าหนดหมายเพราะสิง่ใด 

ก าหนดหมายวา่ ‘สิง่ใดของเรา’ สิง่นัน้ยอ่มเป็นโดยอาการอืน่จากทีก่ าหนดหมาย 

นัน้ คอื สตัวโ์ลกขอ้งอยูใ่นภพ มคีวามเปลีย่นแปลงโดยอาการอืน่ ก็ยังยนิดภีพ 

อยูน่ั่นเอง ฯลฯ 

  ไมพ่งึก าหนดหมายชวิหา ไมพ่งึก าหนดหมายในชวิหา ไมพ่งึก าหนดหมาย 

เพราะชวิหา ไมพ่งึก าหนดหมายวา่ ‘ชวิหาของเรา’ 

  ไมพ่งึก าหนดหมายรส ฯลฯ 

  ชวิหาวญิญาณ ฯลฯ 

  ชวิหาสมัผัส ฯลฯ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เล่ม : ๑๘ หนา้ :๙๒ } 



๙๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๒. ทตุยิปัณณาสก ์๔. ฉันนวรรค ๘. ทตุยิเอชาสตูร 

  ไมพ่งึก าหนดหมายแมค้วามเสวยอารมณ์ทีเ่ป็นสขุหรอืทกุขห์รอืมใิชส่ขุมใิชท่กุข ์

ทีเ่กดิขึน้เพราะชวิหาสมัผัสเป็นปัจจัย ไมพ่งึก าหนดหมายแมใ้นความเสวยอารมณ์ 

ทีเ่ป็นสขุหรอืทกุขห์รอืมใิชส่ขุมใิชท่กุขท์ีเ่กดิขึน้เพราะชวิหาสมัผัสเป็นปัจจัย ไมพ่งึ 

ก าหนดหมายแมเ้พราะความเสวยอารมณ์ทีเ่ป็นสขุหรอืทกุขห์รอืมใิชส่ขุมใิชท่กุขท์ี ่

เกดิขึน้เพราะชวิหาสมัผัสเป็นปัจจัย ไมพ่งึก าหนดหมายวา่ ‘ความเสวยอารมณ์ทีเ่ป็น 

สขุหรอืทกุขห์รอืมใิชส่ขุมใิชท่กุขท์ีเ่กดิขึน้เพราะชวิหาสมัผัสเป็นปัจจัยนัน้ของเรา’ 

  บคุคลก าหนดหมายสิง่ใด ก าหนดหมายในสิง่ใด ก าหนดหมายเพราะสิง่ใด 

ก าหนดหมายวา่ ‘สิง่ใดของเรา’ สิง่นัน้ยอ่มเป็นโดยอาการอืน่จากทีก่ าหนดหมาย 

นัน้ คอื สตัวโ์ลกขอ้งอยูใ่นภพ มคีวามเปลีย่นแปลงโดยอาการอืน่ ก็ยังยนิดภีพ 

อยูน่ั่นเอง ฯลฯ 

  ไมพ่งึก าหนดหมายมโน ไมพ่งึก าหนดหมายในมโน ไมพ่งึก าหนดหมายเพราะมโน 

ไมพ่งึก าหนดหมายวา่ ‘มโนของเรา’ 

  ไมพ่งึก าหนดหมายธรรมารมณ์ ฯลฯ 

  มโนวญิญาณ ฯลฯ 

  มโนสมัผัส ฯลฯ 

  ไมพ่งึก าหนดหมายแมค้วามเสวยอารมณ์ทีเ่ป็นสขุหรอืทกุขห์รอืมใิชส่ขุมใิชท่กุข ์

ทีเ่กดิขึน้เพราะมโนสมัผัสเป็นปัจจัย ไมพ่งึก าหนดหมายแมใ้นความเสวยอารมณ์ที ่

เป็นสขุหรอืทกุขห์รอืมใิชส่ขุมใิชท่กุขท์ีเ่กดิขึน้เพราะมโนสมัผัสเป็นปัจจัย ไมพ่งึ 

ก าหนดหมายแมเ้พราะความเสวยอารมณ์ทีเ่ป็นสขุหรอืทกุขห์รอืมใิชส่ขุมใิชท่กุขท์ี ่

เกดิขึน้เพราะมโนสมัผัสเป็นปัจจัย ไมพ่งึก าหนดหมายวา่ ‘ความเสวยอารมณ์ที ่

เป็นสขุหรอืทกุขห์รอืมใิชส่ขุมใิชท่กุขท์ีเ่กดิขึน้เพราะมโนสมัผัสเป็นปัจจัยนัน้ของเรา’ 

  บคุคลก าหนดหมายสิง่ใด ก าหนดหมายในสิง่ใด ก าหนดหมายเพราะสิง่ใด 

ก าหนดหมายวา่ ‘สิง่ใดของเรา’ สิง่นัน้ยอ่มเป็นโดยอาการอืน่จากทีก่ าหนดหมาย 

นัน้ คอื สตัวโ์ลกขอ้งอยูใ่นภพ มคีวามเปลีย่นแปลงโดยอาการอืน่ ก็ยังยนิดภีพ 

อยูน่ั่นเอง 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๙๓ } 



๙๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๒. ทตุยิปัณณาสก ์๔. ฉันนวรรค ๑๐. ทตุยิทวยสตูร 

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคลไมพ่งึก าหนดหมายแมข้นัธ ์ธาต ุและอายตนะเทา่ทีม่อียู่ 

ไมพ่งึก าหนดหมายในขนัธ ์ธาต ุและอายตนะเทา่ทีม่อียู ่ไมพ่งึก าหนดหมายเพราะ 

ขนัธ ์ธาต ุและอายตนะเทา่ทีม่อียู ่ไมพ่งึก าหนดหมายวา่ ‘ขนัธ ์ธาต ุและ 

อายตนะเทา่ทีม่อียูนั่น้ของเรา’ 

  บคุคลผูไ้มก่ าหนดหมายอยูอ่ยา่งนีย้อ่มไมถ่อืมั่นอะไร ๆ ในโลก เมือ่ไมถ่อืมั่นก็ 

ไมส่ะดุง้กลัว เมือ่ไมส่ะดุง้กลัว ยอ่มดับเฉพาะตนเอง รูช้ดัวา่ ‘ชาตสิ ิน้แลว้ อยูจ่บ 

พรหมจรรยแ์ลว้ ท ากจิทีค่วรท าเสร็จแลว้ ไมม่กีจิอืน่เพือ่ความเป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป” 

ทตุยิเอชาสตูรที ่๘ จบ 

 

๙. ปฐมทวยสูตร 

วา่ดว้ยธรรมคูก่นั สตูรที ่๑ 

  [๙๒] “ภกิษุทัง้หลาย เราจักแสดงธรรมคูก่ันแกเ่ธอทัง้หลาย เธอทัง้หลาย 

จงฟัง 

  ก็อะไรเลา่ชือ่วา่ธรรมคูก่นั 

  คอื (๑) จักขกุับรปู (๒) โสตะกับสทัทะ (๓) ฆานะกับคันธะ (๔) ชวิหากับรส 

(๕) กายกับโผฏฐัพพะ (๖) มโนกับธรรมารมณ์ 

  นีเ้รยีกวา่ธรรมคูก่ัน 

  ภกิษุทัง้หลาย ผูใ้ดพงึกลา่วอยา่งนี้วา่ ‘ขา้พเจา้จักบอกเลกิธรรมคูก่ันนัน้ 

แลว้บัญญัตธิรรมคูก่ันอยา่งอืน่แทน’ ค าพดูของผูนั้น้คงเป็นเพยีงค าพดูเทา่นัน้ 

ครัน้ถกูถามเขา้ก็คงตอบไมไ่ด ้และพงึถงึความล าบากอยา่งยิง่ ขอ้นัน้เพราะเหตไุร 

เพราะเขาถกูถามในสิง่อันมใิชว่สิยั” 

ปฐมทวยสตูรที ่๙ จบ 

 

๑๐. ทตุยิทวยสูตร 

วา่ดว้ยธรรมคูก่นั สตูรที ่๒ 

  [๙๓] “ภกิษุทัง้หลาย เพราะอาศัยธรรมคูก่ันวญิญาณจงึเกดิขึน้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๙๔ } 



๙๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๒. ทตุยิปัณณาสก ์๔. ฉันนวรรค ๑๐. ทตุยิทวยสตูร 

  เพราะอาศยัธรรมคูก่นั วญิญาณจงึเกดิข ึน้ อยา่งไร 

  คอื เพราะอาศัยจักขแุละรปู จักขวุญิญาณจงึเกดิขึน้ จักขไุมเ่ทีย่ง มคีวาม 

แปรผัน มภีาวะโดยอาการอืน่ รปูไมเ่ทีย่ง มคีวามแปรผัน มภีาวะโดยอาการอืน่ 

ธรรมคูก่ันนี ้หวัน่ไหวและเสือ่ม ไมเ่ทีย่ง มคีวามแปรผัน มภีาวะโดยอาการอืน่ 

จักขวุญิญาณไมเ่ทีย่ง มคีวามแปรผัน มภีาวะโดยอาการอืน่ แมเ้หตปัุจจัยเพือ่ 

ความเกดิขึน้แหง่จักขวุญิญาณก็ไมเ่ทีย่ง มคีวามแปรผัน มภีาวะโดยอาการอืน่ ก็ 

จักขวุญิญาณเกดิขึน้เพราะอาศัยปัจจัยทีไ่มเ่ทีย่ง ทีไ่หนจักเทีย่งเลา่ 

  ความประจวบ ความประชมุ ความพรอ้มเพรยีงกันแหง่ธรรม ๓ ประการนี ้

เรยีกวา่จักขสุมัผัส แมจั้กขสุมัผัสก็ไมเ่ทีย่ง มคีวามแปรผัน มภีาวะโดยอาการอืน่ 

แมเ้หตปัุจจัยเพือ่ความเกดิขึน้แหง่จักขสุมัผัสก็ไมเ่ทีย่ง มคีวามแปรผัน มภีาวะโดย 

อาการอืน่ ก็จักขสุมัผัสเกดิขึน้เพราะอาศัยปัจจัยทีไ่มเ่ทีย่ง ทีไ่หนจักเทีย่งเลา่ 

บคุคลถกูผัสสะกระทบแลว้ยอ่มรูส้กึ ถกูผัสสะกระทบแลว้ยอ่มคดิได ้ถกูผัสสะ 

กระทบแลว้ยอ่มจ าได ้แมธ้รรมเหลา่นีก็้หวัน่ไหว และเสือ่ม ไมเ่ทีย่ง มคีวามแปรผัน 

มภีาวะโดยอาการอืน่ ฯลฯ 

  เพราะอาศัยชวิหาและรส ชวิหาวญิญาณจงึเกดิขึน้ ชวิหาไมเ่ทีย่ง มคีวาม 

แปรผัน มภีาวะโดยอาการอืน่ รสไมเ่ทีย่ง มคีวามแปรผัน มภีาวะโดยอาการอืน่ 

ธรรมคูก่ันนี ้หวัน่ไหวและเสือ่ม ไมเ่ทีย่ง มคีวามแปรผัน มภีาวะโดยอาการอืน่ 

ชวิหาวญิญาณก็ไมเ่ทีย่ง มคีวามแปรผัน มภีาวะโดยอาการอืน่ แมเ้หตปัุจจัยเพือ่ 

ความเกดิขึน้แหง่ชวิหาวญิญาณก็ไมเ่ทีย่ง มคีวามแปรผัน มภีาวะโดยอาการอืน่ ก็ 

ชวิหาวญิญาณเกดิขึน้เพราะอาศัยปัจจัยทีไ่มเ่ทีย่ง ทีไ่หนจักเทีย่งเลา่ 

  ความประจวบ ความประชมุ ความพรอ้มเพรยีงกันแหง่ธรรม ๓ ประการนี ้

เรยีกวา่ชวิหาสมัผัส แมช้วิหาสมัผัสก็ไมเ่ทีย่ง มคีวามแปรผัน มภีาวะโดยอาการอืน่ 

แมเ้หตปัุจจัยเพือ่ความเกดิขึน้แหง่ชวิหาสมัผัสก็ไมเ่ทีย่ง มคีวามแปรผัน มภีาวะ 

โดยอาการอืน่ ก็ชวิหาสมัผัสเกดิขึน้เพราะอาศัยปัจจัยทีไ่มเ่ทีย่ง ทีไ่หนจักเทีย่งเลา่ 

  บคุคลถกูผัสสะกระทบแลว้ยอ่มรูส้กึ ถกูผัสสะกระทบแลว้ยอ่มคดิได ้ถกู 

ผัสสะกระทบแลว้ยอ่มจ าได ้แมธ้รรมเหลา่นีก็้หวัน่ไหวและเสือ่ม ไมเ่ทีย่ง มคีวาม 

แปรผัน มภีาวะโดยอาการอืน่ ฯลฯ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๙๕ } 



๙๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๒. ทตุยิปัณณาสก ์๔. ฉันนวรรค ๑๐. ทตุยิทวยสตูร 

  เพราะอาศัยมโนและธรรมารมณ์ มโนวญิญาณจงึเกดิขึน้ มโนไมเ่ทีย่ง ม ี

ความแปรผัน มภีาวะโดยอาการอืน่ ธรรมารมณ์ไมเ่ทีย่ง มคีวามแปรผัน มภีาวะ 

โดยอาการอืน่ ธรรมคูก่ันนีห้วัน่ไหวและเสือ่ม ไมเ่ทีย่ง มคีวามแปรผัน มภีาวะ 

โดยอาการอืน่ มโนวญิญาณไมเ่ทีย่ง มคีวามแปรผัน มภีาวะโดยอาการอืน่ แม  ้

เหตปัุจจัยเพือ่ความเกดิขึน้แหง่มโนวญิญาณก็ไมเ่ทีย่ง มคีวามแปรผัน มภีาวะโดย 

อาการอืน่ ก็มโนวญิญาณทีเ่กดิขึน้เพราะอาศัยปัจจัยทีไ่มเ่ทีย่ง ทีไ่หนจักเทีย่งเลา่ 

  ความประจวบ ความประชมุ ความพรอ้มเพรยีงกันแหง่ธรรม ๓ ประการนี ้

เรยีกวา่มโนสมัผัส แมม้โนสมัผัสก็ไมเ่ทีย่ง มคีวามแปรผัน มภีาวะโดยอาการอืน่ 

แมเ้หตปัุจจัยเพือ่ความเกดิขึน้แหง่มโนสมัผัสก็ไมเ่ทีย่ง มคีวามแปรผัน มภีาวะโดย 

อาการอืน่ ก็มโนสมัผัสเกดิขึน้เพราะอาศัยปัจจัยทีไ่มเ่ทีย่ง ทีไ่หนจักเทีย่งเลา่ 

  บคุคลถกูผัสสะกระทบแลว้ยอ่มรูส้กึ ถกูผัสสะกระทบแลว้ยอ่มคดิได ้ถกู 

ผัสสะกระทบแลว้ยอ่มจ าได ้แมธ้รรมเหลา่นีก็้หวัน่ไหวและเสือ่ม ไมเ่ทีย่ง มคีวาม 

แปรผัน มภีาวะโดยอาการอืน่ 

  ภกิษุทัง้หลาย เพราะอาศัยธรรมคูก่ันนีแ้ล วญิญาณจงึเกดิขึน้” 

ทตุยิทวยสตูรที ่๑๐ จบ 

ฉนันวรรคที ่๔ จบ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

    ๑. ปโลกธัมมสตูร   ๒. สญุญตโลกสตูร 

    ๓. สงัขติตธัมมสตูร   ๔. ฉันนสตูร 

    ๕. ปณุณสตูร    ๖. พาหยิสตูร 

    ๗. ปฐมเอชาสตูร   ๘. ทตุยิเอชาสตูร 

    ๙. ปฐมทวยสตูร   ๑๐. ทตุยิทวยสตูร 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๙๖ } 



๙๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๒. ทตุยิปัณณาสก ์๕. ฉฬวรรค ๑. อทันตอคตุตสตูร 

 

๕. ฉฬวรรค 

หมวดวา่ดว้ยอายตนะ ๖ ประการ 

๑. อทนัตอคตุตสูตร 

วา่ดว้ยการไมฝึ่กไมคุ่ม้ครองอายตนะ 

  [๙๔] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย ผัสสายตนะ ๖ ประการนีท้ีบ่คุคล 

ไมฝึ่ก ไมคุ่ม้ครอง ไมรั่กษา ไมส่ ารวมแลว้ ยอ่มน าทกุขม์ปีระมาณยิง่มาให ้

  ผสัสายตนะ ๖ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ผัสสายตนะคอืจักขทุีบ่คุคลไมฝึ่ก ไมคุ่ม้ครอง ไมรั่กษา ไมส่ ารวมแลว้ 

       ยอ่มน าทกุขม์ปีระมาณยิง่มาให ้ฯลฯ 

   ๔. ผัสสายตนะคอืชวิหาทีบ่คุคลไมฝึ่ก ไมคุ่ม้ครอง ไมรั่กษา ไมส่ ารวมแลว้ 

       ยอ่มน าทกุขม์ปีระมาณยิง่มาให ้ฯลฯ 

   ๖. ผัสสายตนะคอืมโนทีบ่คุคลไมฝึ่ก ไมคุ่ม้ครอง ไมรั่กษา ไมส่ ารวมแลว้ 

       ยอ่มน าทกุขม์ปีระมาณยิง่มาให ้

  ภกิษุทัง้หลาย ผัสสายตนะ ๖ ประการนีแ้ลทีบ่คุคลไมฝึ่ก ไมคุ่ม้ครอง ไมรั่กษา 

ไมส่ ารวมแลว้ยอ่มน าทกุขม์ปีระมาณยิง่มาให ้

  ภกิษุทัง้หลาย ผัสสายตนะ ๖ ประการนีท้ีบ่คุคลฝึกด ีคุม้ครองด ีรักษาด ี

ส ารวมดแีลว้ยอ่มน าสขุมปีระมาณยิง่มาให ้

  ผสัสายตนะ ๖ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ผัสสายตนะคอืจักขทุีบ่คุคลฝึกด ีคุม้ครองด ีรักษาด ีส ารวมดแีลว้ 

       ยอ่มน าสขุมปีระมาณยิง่มาให ้ฯลฯ 

   ๔. ผัสสายตนะคอืชวิหาทีบ่คุคลฝึกด ีคุม้ครองด ีรักษาด ีส ารวมดแีลว้ 

       ยอ่มน าสขุมปีระมาณยิง่มาให ้ฯลฯ 

   ๖. ผัสสายตนะคอืมโนทีบ่คุคลฝึกด ีคุม้ครองด ีรักษาด ีส ารวมดแีลว้ 

       ยอ่มน าสขุมปีระมาณยิง่มาให ้

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๙๗ } 



๙๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๒. ทตุยิปัณณาสก ์๕. ฉฬวรรค ๑. อทันตอคตุตสตูร 

  ภกิษุทัง้หลาย ผัสสายตนะ ๖ ประการนีแ้ลทีบ่คุคลฝึกด ีคุม้ครองด ีรักษาด ี

ส ารวมดแีลว้ยอ่มน าสขุยิง่มาให”้ 

  พระผูม้พีระภาคผูส้คุตศาสดาไดต้รัสเวยยากรณภาษิตนีแ้ลว้จงึไดต้รัสคาถา 

ประพันธต์อ่ไปอกีวา่ 

    “ภกิษุทัง้หลาย บคุคลผูไ้มส่ ารวมผัสสายตนะ ๖ ประการ 

   น่ันแลในอายตนะ ๖ ประการใด ยอ่มประสบทกุข ์

   สว่นบคุคลเหลา่ใดไดก้ารส ารวมอายตนะ ๖ ประการนัน้ 

   บคุคลเหลา่นัน้มศีรัทธาเป็นเพือ่น เป็นผูไ้มชุ่ม่ดว้ยราคะอยู ่

     บคุคลเห็นรปูทีน่่าชอบใจหรอืเห็นรปูทีไ่มน่่าชอบใจแลว้ 

   พงึบรรเทาทางของราคะในรปูทีน่่าชอบใจ 

   และไมพ่งึเสยีใจวา่ ‘รปูของเราไมน่่ารัก’ 

     ไดย้นิเสยีงทีน่่ารักและไมน่่ารักแลว้ 

   ไมพ่งึกระหายในเสยีงทีน่่ารัก 

   และพงึบรรเทาความไมช่อบใจในเสยีงทีไ่มน่่ารัก 

   และไมพ่งึเสยีใจวา่ ‘เสยีงของเราไมน่่ารัก’ 

     ไดด้มกลิน่หอมทีน่่าชอบใจ 

   และไดด้มกลิน่เหม็นทีไ่มน่่าชอบใจแลว้ 

   พงึบรรเทาความหงดุหงดิในกลิน่ทีไ่มน่่าชอบใจ 

   และไมพ่งึพอใจในกลิน่ทีน่่าชอบใจ 

     ไดล้ิม้รสทีไ่มอ่รอ่ยและอรอ่ย 

   และลิม้รสทีไ่มอ่รอ่ยในบางคราวแลว้ 

   ไมพ่งึตดิใจลิม้รสทีอ่รอ่ย 

   และไมค่วรยนิรา้ยในรสทีไ่มอ่รอ่ย 

     ถกูผัสสะทีเ่ป็นสขุกระทบแลว้ไมพ่งึมัวเมา 

   แมถ้กูผัสสะทีเ่ป็นทกุขก์ระทบแลว้ก็ไมพ่งึหวัน่ไหว 

   ควรวางเฉยผัสสะทัง้สองทัง้ทีเ่ป็นสขุและเป็นทกุข ์

   ไมค่วรยนิด ีไมค่วรยนิรา้ยกับผัสสะอะไร ๆ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๙๘ } 



๙๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๒. ทตุยิปัณณาสก ์๕. ฉฬวรรค ๒. มาลกุยปตุตสตูร 

    นรชนทัง้หลายผูต้ า่ทราม 

   มปีปัญจสญัญา (ความหมายรูใ้นกเิลสเครือ่งเนิน่ชา้) 

   ปรงุแตง่อยู ่เป็นสตัวท์ีม่สีญัญา วนเวยีนอยู ่

   ก็บคุคลบรรเทาใจทีอ่าศัยเรอืน๑ ๕ ทัง้ปวงแลว้ 

   ยอ่มเปลีย่นจติใหป้ระกอบดว้ยเนกขมัมะ 

    ในกาลใดทีบ่คุคลอบรมใจดแีลว้ 

   ในอารมณ์ ๖ ประการอยา่งนี ้

   ในกาลนัน้จติของเขาถกูสขุสมัผัสหรอืทกุขสมัผัสกระทบแลว้ 

   ยอ่มไมห่วัน่ไหวในทีไ่หน ๆ 

   ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายครอบง าราคะและโทสะไดแ้ลว้ 

   ยอ่มเป็นผูถ้งึจดุจบ๒แหง่ความเกดิและความตาย” 

อทนัตอคตุตสตูรที ่๑ จบ 

 

๒. มาลกุยปตุตสูตร 

วา่ดว้ยพระมาลกุยบตุร 

  [๙๕] ครัง้นัน้ ทา่นพระมาลกุยบตุรเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ 

ฯลฯ น่ัง ณ ทีส่มควร ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ 

ขอประทานวโรกาส ขอพระผูม้พีระภาคโปรดแสดงธรรมแกข่า้พระองคโ์ดยยอ่ ซึง่ขา้ 

พระองคไ์ดฟั้งแลว้ จะพงึหลกีออกไปอยูค่นเดยีว ไมป่ระมาท มคีวามเพยีร อทุศิกาย 

และใจอยูเ่ถดิ” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “มาลกุยบตุร ในการขอโอวาทของเธอนี ้ในบัดนี้ 

เราจักบอกพวกภกิษุหนุ่มอยา่งไรวา่เธอเป็นภกิษุผูช้รา สงูอาย ุเป็นผูเ้ฒา่ ลว่งกาล 

มามาก ผา่นวยัมามาก ขอโอวาทโดยยอ่” 

  ทา่นพระมาลกุยบตุรกราบทลูวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองคเ์ป็น 

ผูช้รา สงูอาย ุเป็นผูเ้ฒา่ ลว่งกาลมามาก ผา่นวยัมามากก็จรงิ ถงึกระนัน้ 

ขอพระผูม้พีระภาคผูส้คุตโปรดแสดงธรรมแกข่า้พระองคโ์ดยยอ่เถดิ ท าอยา่งไร 

 
เชงิอรรถ : 

๑ เรอืน ในทีน่ีไ้ดแ้ก ่กามคณุ ๕ (รปู เสยีง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ) (ส .สฬา.อ. ๓/๙๔/๓๒) 

๒ จดุจบ ในทีน่ีห้มายถงึ นพิพาน (ส .สฬา.อ. ๓/๙๔/๓๒) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๙๙ } 



๑๐๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๒. ทตุยิปัณณาสก ์๕. ฉฬวรรค ๒. มาลกุยปตุตสตูร 

ขา้พระองคพ์งึรูท่ั้วถงึเนือ้ความแหง่พระภาษิตของพระผูม้พีระภาค พงึเป็นผูส้บืตอ่ 

พระภาษิตของพระผูม้พีระภาค” 

  “มาลกุยบตุร เธอเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร รปูทีจ่ะพงึรูแ้จง้ทางตาเหลา่ใด 

เธอไมไ่ดเ้ห็น ไมเ่คยเห็นแลว้ ยอ่มไมเ่ห็น (ทัง้การก าหนด) วา่ ‘เราพงึเห็น’ ก็ไม ่

มแีกเ่ธอ เธอจะมคีวามพอใจ ก าหนัด หรอืรักใครใ่นรปูเหลา่นัน้หรอื” 

  “ไมม่เีลย พระพทุธเจา้ขา้” 

  “เสยีงทีพ่งึรูแ้จง้ทางหเูหลา่ใด เธอไมไ่ดฟั้ง ไมเ่คยฟังแลว้ ยอ่มไมฟั่ง ทัง้การ 

ก าหนดวา่ ‘เราพงึฟัง’ ก็ไมม่แีกเ่ธอ เธอจะมคีวามพอใจ ก าหนัด หรอืรักใครใ่น 

เสยีงเหลา่นัน้หรอื” 

  “ไมม่เีลย พระพทุธเจา้ขา้” 

  “กลิน่ทีพ่งึรูแ้จง้ทางจมกูเหลา่ใด เธอไมไ่ดด้ม ไมเ่คยดมแลว้ ยอ่มไมด่ม 

ทัง้การก าหนดวา่ ‘เราพงึดม’ ก็ไมม่แีกเ่ธอ เธอจะมคีวามพอใจ ก าหนัด หรอื 

รักใครใ่นกลิน่เหลา่นัน้หรอื” 

  “ไมม่เีลย พระพทุธเจา้ขา้” 

  “รสทีพ่งึรูแ้จง้ทางลิน้เหลา่ใด เธอไมไ่ดล้ ิม้ ไมเ่คยลิม้แลว้ ยอ่มไมล่ิม้ ทัง้การ 

ก าหนดวา่ ‘เราพงึลิม้’ ก็ไมม่แีกเ่ธอ เธอจะมคีวามพอใจ ก าหนัด หรอืรักใคร่ 

ในรสเหลา่นัน้หรอื” 

  “ไมม่เีลย พระพทุธเจา้ขา้” 

  “โผฏฐัพพะทีพ่งึรูแ้จง้ทางกายเหลา่ใด เธอไมไ่ดถ้กูตอ้ง ไมเ่คยถกูตอ้ง ยอ่ม 

ไมถ่กูตอ้ง ทัง้การก าหนดวา่ ‘เราพงึถกูตอ้ง’ ก็ไมม่แีกเ่ธอ เธอจะมคีวามพอใจ 

ก าหนัด หรอืรักใครใ่นโผฏฐัพพะเหลา่นัน้หรอื” 

  “ไมม่เีลย พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ธรรมารมณ์ทีพ่งึรูแ้จง้ทางใจเหลา่ใด เธอไมไ่ดรู้แ้จง้ไมเ่คยรูแ้จง้แลว้ ยอ่ม 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๑๐๐ } 



๑๐๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๒. ทตุยิปัณณาสก ์๕. ฉฬวรรค ๒. มาลกุยปตุตสตูร 

ไมรู่แ้จง้ ทัง้การก าหนดวา่ ‘เราพงึรูแ้จง้’ ก็ไมม่แีกเ่ธอ เธอจะมคีวามพอใจ 

ก าหนัด หรอืรักใครใ่นธรรมารมณ์เหลา่นัน้หรอื” 

  “ไมม่เีลย พระพทุธเจา้ขา้” 

  “มาลกุยบตุร บรรดาธรรมเหลา่นี ้คอื รปูทีเ่ธอเห็น เสยีงทีเ่ธอฟัง 

อารมณ์ทีเ่ธอทราบ และธรรมทีเ่ธอพงึรูแ้จง้ ในรปูทีเ่ห็นจักเป็นเพยีงสกัวา่เห็น 

ในเสยีงทีฟั่งจักเป็นเพยีงสกัวา่ฟัง ในอารมณ์ทีท่ราบจักเป็นเพยีงสกัวา่ทราบ ใน 

ธรรมทีรู่แ้จง้จักเป็นเพยีงสกัวา่รูแ้จง้ 

  เมือ่ใดบรรดาธรรมทัง้หลาย คอื รปูทีเ่ธอเห็น เสยีงทีเ่ธอฟัง อารมณ์ทีเ่ธอ 

ทราบ และธรรมทีเ่ธอพงึรูแ้จง้ ในรปูทีเ่ห็นจักเป็นเพยีงสกัวา่เห็น ในเสยีงทีฟั่งจัก 

เป็นเพยีงสกัวา่ฟัง ในอารมณ์ทีท่ราบจักเป็นเพยีงสกัวา่ทราบ ในธรรมทีรู่แ้จง้จัก 

เป็นเพยีงสกัวา่รูแ้จง้ เมือ่นัน้เธอจักไมถ่กูสิง่นัน้ครอบง า 

  เมือ่ใดเธอจักไมถ่กูสิง่นัน้ครอบง า เมือ่นัน้เธอจักไมพั่วพันในสิง่นัน้ 

  เมือ่ใดเธอจักไมพั่วพันในสิง่นัน้ เมือ่นัน้เธอจักไมม่ใีนโลกนี ้ไมม่ใีนโลกอืน่ 

ไมม่ใีนระหวา่งโลกทัง้สอง นีเ้ป็นทีส่ดุแหง่ทกุข”์ 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองคร์ูท่ั้วถงึเนือ้ความแหง่ธรรมทีพ่ระผูม้พีระ 

ภาคทรงแสดงแลว้อยา่งยอ่โดยพสิดารอยา่งนีว้า่ 

    ‘เพราะเห็นรปูจงึหลงลมืสต ิ

   เมือ่ใสใ่จนมิติทีน่่ารัก 

   ก็มจีติก าหนัดเสวยอารมณ์นัน้ ทัง้ตดิใจอารมณ์นัน้อยู ่

   เวทนาทีเ่กดิจากรปูจ านวนมากก็เจรญิแกเ่ขา 

   และจติของเขาก็ถกูอภชิฌาและวหิงิสาเขา้ไปกระทบ 

   เมือ่เขาสัง่สมทกุขอ์ยูอ่ยา่งนี ้

   บัณฑติกลา่ววา่ ยังหา่งไกลนพิพาน 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๑๐๑ } 



๑๐๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๒. ทตุยิปัณณาสก ์๕. ฉฬวรรค ๒. มาลกุยปตุตสตูร 

    เพราะฟังเสยีงจงึหลงลมืสต ิ

   เมือ่ใสใ่จนมิติทีน่่ารัก 

   ก็มจีติก าหนัดเสวยอารมณ์นัน้ ทัง้ตดิใจอารมณ์นัน้อยู ่

   เวทนาทีเ่กดิจากเสยีงจ านวนมากก็เจรญิแกเ่ขา 

   และจติของเขาก็ถกูอภชิฌาและวหิงิสาเขา้ไปกระทบ 

   เมือ่เขาสัง่สมทกุขอ์ยูอ่ยา่งนี ้

   บัณฑติกลา่ววา่ ยังหา่งไกลนพิพาน 

     เพราะดมกลิน่จงึหลงลมืสต ิ

   เมือ่ใสใ่จนมิติทีน่่ารัก 

   ก็มจีติก าหนัดเสวยอารมณ์นัน้ ทัง้ตดิใจอารมณ์นัน้อยู ่

   เวทนาทีเ่กดิจากกลิน่จ านวนมากก็เจรญิแกเ่ขา 

   และจติของเขาก็ถกูอภชิฌาและวหิงิสาเขา้ไปกระทบ 

   เมือ่เขาสัง่สมทกุขอ์ยูอ่ยา่งนี ้

   บัณฑติกลา่ววา่ ยังหา่งไกลนพิพาน 

    เพราะลิม้รสจงึหลงลมืสต ิ

   บคุคลเมือ่ใสใ่จนมิติทีน่่ารัก 

   ก็มจีติก าหนัดเสวยอารมณ์นัน้ ทัง้ตดิใจอารมณ์นัน้อยู ่

   เวทนาทีเ่กดิจากรสจ านวนมากก็เจรญิแกเ่ขา 

   และจติของเขาก็ถกูอภชิฌาและวหิงิสาเขา้ไปกระทบ 

   เมือ่เขาสัง่สมทกุขอ์ยูอ่ยา่งนี ้

   บัณฑติกลา่ววา่ ยังหา่งไกลนพิพาน 

    เพราะถกูตอ้งโผฏฐัพพะจงึหลงลมืสต ิ

   เมือ่ใสใ่จนมิติทีน่่ารัก 

   ก็มจีติก าหนัดเสวยอารมณ์นัน้ ทัง้ตดิใจอารมณ์นัน้อยู ่

   เวทนาทีเ่กดิจากโผฏฐัพพะจ านวนมากก็เจรญิแกเ่ขา 

   และจติของเขาก็ถกูอภชิฌาและวหิงิสาเขา้ไปกระทบ 

   เมือ่เขาสัง่สมทกุขอ์ยูอ่ยา่งนี ้

   บัณฑติกลา่ววา่ ยังหา่งไกลนพิพาน 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๑๐๒ } 



๑๐๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๒. ทตุยิปัณณาสก ์๕. ฉฬวรรค ๒. มาลกุยปตุตสตูร 

    เพราะรูธ้รรมารมณ์จงึหลงลมืสต ิ

   เมือ่ใสใ่จนมิติทีน่่ารัก 

   ก็มจีติก าหนัดเสวยอารมณ์นัน้ ทัง้ตดิใจอารมณ์นัน้อยู ่

   เวทนาทีเ่กดิจากธรรมารมณ์จ านวนมากก็เจรญิแกเ่ขา 

   และจติของเขาก็ถกูอภชิฌาและวหิงิสาเขา้ไปกระทบ 

   เมือ่เขาสัง่สมทกุขอ์ยูอ่ยา่งนี ้

   บัณฑติกลา่ววา่ ยังหา่งไกลนพิพาน 

    บคุคลนัน้เห็นรปูแลว้มสีตไิมก่ าหนัดในรปู 

   มจีติคลายก าหนัดเสวยอารมณ์นัน้ ทัง้ไมต่ดิใจอารมณ์นัน้อยู่ 

   เมือ่เขาเห็นรปูและเสวยเวทนาอยู ่

   ทกุขย์อ่มสิน้ไปไมถ่กูสัง่สมไว ้ฉันใด 

   เขาก็เป็นผูม้สีตเิทีย่วไป ฉันนัน้ 

   เมือ่เขาไมส่ัง่สมทกุขอ์ยูอ่ยา่งนี้ 

   บัณฑติกลา่ววา่ อยูใ่กลน้พิพาน 

    บคุคลนัน้ฟังเสยีงแลว้มสีตไิมก่ าหนัดในเสยีง 

   มจีติคลายก าหนัดเสวยอารมณ์นัน้ ทัง้ไมต่ดิใจอารมณ์นัน้อยู่ 

   เมือ่เขาฟังเสยีงและเสวยเวทนาอยู ่

   ทกุขย์อ่มสิน้ไปไมถ่กูสัง่สมไว ้ฉันใด 

   เขาเป็นผูม้สีตเิทีย่วไป ฉันนัน้ 

   เมือ่เขาไมส่ัง่สมทกุขอ์ยูอ่ยา่งนี้ 

   บัณฑติกลา่ววา่ อยูใ่กลน้พิพาน 

    บคุคลนัน้ดมกลิน่แลว้มสีตไิมก่ าหนัดในกลิน่ 

   มจีติคลายก าหนัดเสวยอารมณ์นัน้ ทัง้ไมต่ดิใจอารมณ์นัน้อยู่ 

   เมือ่เขาดมกลิน่และเสวยเวทนาอยู ่

   ทกุขย์อ่มสิน้ไปไมถ่กูสัง่สมไว ้ฉันใด 

   เขาเป็นผูม้สีตเิทีย่วไป ฉันนัน้ 

   เมือ่เขาไมส่ัง่สมทกุขอ์ยูอ่ยา่งนี้ 

   บัณฑติกลา่ววา่ อยูใ่กลน้พิพาน 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๑๐๓ } 



๑๐๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๒. ทตุยิปัณณาสก ์๕. ฉฬวรรค ๒. มาลกุยปตุตสตูร 

    บคุคลนัน้ลิม้รสแลว้มสีตไิมก่ าหนัดในรส 

   มจีติคลายก าหนัดเสวยอารมณ์นัน้ ทัง้ไมต่ดิใจอารมณ์นัน้อยู่ 

   เมือ่เขาลิม้รสและเสวยเวทนาอยู ่ฯลฯ 

   เมือ่เขาไมส่ัง่สมทกุขอ์ยูอ่ยา่งนี้ 

   บัณฑติกลา่ววา่ อยูใ่กลน้พิพาน 

    บคุคลนัน้ถกูตอ้งผัสสะแลว้มสีตไิมก่ าหนัดในผัสสะ 

   มจีติคลายก าหนัดเสวยอารมณ์นัน้ ทัง้ไมต่ดิใจอารมณ์นัน้อยู ่

   เมือ่เขาถกูตอ้งผัสสะและเสวยเวทนาอยู ่ฯลฯ 

   เมือ่เขาไมส่ัง่สมทกุขอ์ยูอ่ยา่งนี้ 

   บัณฑติกลา่ววา่ อยูใ่กลน้พิพาน 

    บคุคลนัน้รูธ้รรมารมณ์แลว้ 

   มสีตไิมก่ าหนัดในธรรมารมณ์ 

   มจีติคลายก าหนัดเสวยอารมณ์นัน้ ทัง้ไมต่ดิใจอารมณ์นัน้อยู ่

   เมือ่เขารูธ้รรมารมณ์และเสวยเวทนาอยู่ 

   ทกุขย์อ่มสิน้ไปไมถ่กูสัง่สมไว ้ฉันใด 

   เขาเป็นผูม้สีตเิทีย่วไป ฉันนัน้ 

   เมือ่เขาไมส่ัง่สมทกุขอ์ยูอ่ยา่งนี้ 

   บัณฑติกลา่ววา่ อยูใ่กลน้พิพาน’ 

  ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองคร์ูท่ั้วถงึเนือ้ความแหง่ธรรมทีพ่ระผูม้พีระภาค 

ทรงแสดงแลว้อยา่งยอ่โดยพสิดารอยา่งนี้” 

  “ดลีะ ดลีะ มาลกุยบตุร ดแีลว้ทีเ่ธอรูท่ั้วถงึเนือ้ความแหง่ธรรมทีเ่ราแสดง 

แลว้อยา่งยอ่โดยพสิดารอยา่งนีว้า่ 

    ‘เพราะเห็นรปูจงึหลงลมืสต ิ

   เมือ่ใสใ่จนมิติทีน่่ารัก 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๑๐๔ } 



๑๐๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๒. ทตุยิปัณณาสก ์๕. ฉฬวรรค ๒. มาลกุยปตุตสตูร 

   ก็มจีติก าหนัดเสวยอารมณ์นัน้ ทัง้ตดิใจอารมณ์นัน้อยู ่

   เวทนาทีเ่กดิจากรปูจ านวนมากก็เจรญิแกเ่ขา 

   และจติของเขาก็ถกูอภชิฌาและวหิงิสาเขา้ไปกระทบ 

   เมือ่เขาสัง่สมทกุขอ์ยูอ่ยา่งนี ้

   เรากลา่ววา่ ยังหา่งไกลนพิพาน ฯลฯ 

    บคุคลนัน้รูธ้รรมารมณ์แลว้ 

   มสีตไิมก่ าหนัดในธรรมารมณ์ 

   มจีติคลายก าหนัดเสวยอารมณ์นัน้ ทัง้ไมต่ดิใจอารมณ์นัน้อยู่ 

   เมือ่เขารูธ้รรมารมณ์และเสวยเวทนาอยู่ 

   ทกุขย์อ่มสิน้ไปไมถ่กูสัง่สมไว ้ฉันใด 

   เขาเป็นผูม้สีตเิทีย่วไป ฉันนัน้ 

   เมือ่เขาไมส่ัง่สมทกุขอ์ยูอ่ยา่งนี้ 

   เรากลา่ววา่ อยูใ่กลน้พิพาน’ 

  มาลกุยบตุร เธอพงึเห็นเนือ้ความแหง่ธรรมทีเ่ราแสดงแลว้อยา่งยอ่โดย 

พสิดารอยา่งนีเ้ถดิ” 

  ครัง้นัน้ ทา่นพระมาลกุยบตุรชืน่ชมยนิดพีระภาษิตของพระผูม้พีระภาค ลกุ 

ขึน้จากอาสนะ ถวายอภวิาท กระท าประทักษิณแลว้จากไป ตอ่มา ทา่นพระ 

มาลกุยบตุรก็หลกีออกไปอยูค่นเดยีว ไมป่ระมาท มคีวามเพยีร อทุศิกายและใจอยู่ 

ไมน่านนักไดท้ าใหแ้จง้ซึง่ประโยชนย์อดเยีย่มอันเป็นทีส่ดุแหง่พรหมจรรยท์ีเ่หลา่ 

กลุบตุรออกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติโดยชอบตอ้งการดว้ยปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึ 

อยูใ่นปัจจบุัน รูช้ดัวา่ “ชาตสิ ิน้แลว้ อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้ ท ากจิทีค่วรท าเสร็จแลว้ 

ไมม่กีจิอืน่เพือ่ความเป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป” 

  อนึง่ ทา่นพระมาลกุยบตุรไดเ้ป็นพระอรหันตอ์งคห์นึง่ในบรรดาพระอรหันต ์

ทัง้หลาย 

มาลกุยปตุตสตูรที ่๒ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๑๐๕ } 



๑๐๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๒. ทตุยิปัณณาสก ์๕. ฉฬวรรค ๓. ปรหิานธัมมสตูร 

 

๓. ปรหิานธมัมสูตร 

วา่ดว้ยปรหิานธรรม 

  [๙๖] “ภกิษุทัง้หลาย เราจักแสดงปรหิานธรรม๑ อปรหิานธรรม และ 

อภภิายตนะ ๖ ประการแกเ่ธอทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงฟัง 

  ปรหิานธรรม เป็นอยา่งไร 

  คอื ธรรมทีเ่ป็นบาปอกศุล มคีวามด ารซิา่นไป เกือ้กลูแกส่งัโยชน ์ยอ่มเกดิขึน้ 

แกภ่กิษุในธรรมวนัิยนี ้เพราะเห็นรปูทางตา ถา้ภกิษุใหก้เิลสนัน้อาศัยอยู ่ไมล่ะ 

ไมบ่รรเทา ไมท่ าใหห้มดสิน้ไป ไมใ่หถ้งึความไมม่อีกี ขอ้นัน้ภกิษุพงึทราบวา่ ‘เรา 

ก าลังเสือ่มจากกศุลธรรม นีพ้ระผูม้พีระภาคตรัสวา่เป็นความเสือ่ม’ ฯลฯ 

  อกีประการหนึง่ ธรรมทีเ่ป็นบาปอกศุล มคีวามด ารซิา่นไป เกือ้กลูแกส่งัโยชน ์

ยอ่มเกดิขึน้แกภ่กิษุ เพราะลิม้รสทางลิน้ ฯลฯ 

  อกีประการหนึง่ ธรรมทีเ่ป็นบาปอกศุล มคีวามด ารซิา่นไป เกือ้กลูแกส่งัโยชน ์

ยอ่มเกดิขึน้แกภ่กิษุ เพราะรูแ้จง้ธรรมารมณ์ทางใจ ถา้ภกิษุใหก้เิลสนัน้อาศัยอยู ่

ไมล่ะ ไมบ่รรเทา ไมท่ าใหห้มดสิน้ไป ไมใ่หถ้งึความไมม่อีกี ขอ้นัน้ภกิษุพงึทราบวา่ 

‘เราก าลังเสือ่มจากกศุลธรรม นีพ้ระผูม้พีระภาคตรัสวา่เป็นความเสือ่ม’ 

  ปรหิานธรรมเป็นอยา่งนีแ้ล 

  อปรหิานธรรม เป็นอยา่งไร 

  คอื ธรรมทีเ่ป็นบาปอกศุล มคีวามด ารซิา่นไป เกือ้กลูแกส่งัโยชน ์ยอ่มเกดิขึน้ 

แกภ่กิษุในธรรมวนัิยนี ้เพราะเห็นรปูทางตา ถา้ภกิษุไมใ่หก้เิลสนัน้อาศัยอยู ่ละ 

บรรเทา ท าใหห้มดสิน้ไป ใหถ้งึความไมม่อีกี ขอ้นัน้ภกิษุพงึทราบวา่ ‘เราไมเ่สือ่ม 

จากกศุลธรรม นีพ้ระผูม้พีระภาคตรัสวา่เป็นความไมเ่สือ่ม’ ฯลฯ 

  อกีประการหนึง่ ธรรมทีเ่ป็นบาปอกศุล มคีวามด ารซิา่นไป เกือ้กลูแกส่งัโยชน ์

ยอ่มเกดิขึน้แกภ่กิษุ เพราะลิม้รสทางลิน้ ฯลฯ 

  อกีประการหนึง่ ธรรมทีเ่ป็นบาปอกศุล มคีวามด ารซิา่นไป เกือ้กลูแกส่งัโยชน ์

ยอ่มเกดิขึน้แกภ่กิษุ เพราะรูแ้จง้ธรรมารมณ์ทางใจ ถา้ภกิษุไมใ่หก้เิลสนัน้ อาศัยอยู ่

ละ บรรเทา ท าใหห้มดสิน้ไป ใหถ้งึความไมม่อีกี ขอ้นัน้ภกิษุ พงึทราบวา่ ‘เราไม ่

เสือ่มจากกศุลธรรม นีพ้ระผูม้พีระภาคตรัสวา่เป็นความไมเ่สือ่ม’ 

  อปรหิานธรรมเป็นอยา่งนี้แล 

 
เชงิอรรถ : 

๑ ปรหิานธรรม หมายถงึธรรมทีม่คีวามเสือ่มไปเป็นสภาพ (ส .สฬา.อ. ๓/๙๖/๓๕) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๑๐๖ } 



๑๐๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๒. ทตุยิปัณณาสก ์๕. ฉฬวรรค ๔. ปมาทวหิารสีตูร 

  อภภิายตนะ ๖ ประการ เป็นอยา่งไร 

  คอื ธรรมทีเ่ป็นบาปอกศุล มคีวามด ารซิา่นไป เกือ้กลูแกส่งัโยชนย์อ่มไมเ่กดิขึน้ 

แกภ่กิษุในธรรมวนัิยนี ้เพราะเห็นรปูทางตา ภกิษุทัง้หลาย ขอ้นัน้ภกิษุพงึทราบวา่ 

‘อายตนะนีเ้ราครอบง าไดแ้ลว้ นีพ้ระผูม้พีระภาคตรัสวา่เป็นอภภิายตนะ’ ฯลฯ 

  อกีประการหนึง่ ธรรมทีเ่ป็นบาปอกศุล มคีวามด ารซิา่นไป เกือ้กลูแกส่งัโยชน ์

ยอ่มไมเ่กดิขึน้แกภ่กิษุ เพราะรูแ้จง้ธรรมารมณ์ทางใจ ขอ้นัน้ภกิษุพงึทราบวา่ 

‘อายตนะนีเ้ราครอบง าไดแ้ลว้ นีพ้ระผูม้พีระภาคตรัสวา่เป็นอภภิายตนะ’ 

  ภกิษุทัง้หลาย อายตนะเหลา่นี ้เราเรยีกวา่ อภภิายตนะ ๖ ประการ” 

ปรหิานธมัมสตูรที ่๓ จบ 

 

๔. ปมาทวหิารสีตูร 

วา่ดว้ยภกิษุผูอ้ยูด่ว้ยความประมาท 

  [๙๗] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย เราจักแสดงภกิษุผูอ้ยูด่ว้ยความ 

ประมาทและภกิษุผูอ้ยูด่ว้ยความไมป่ระมาทแกเ่ธอทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงฟัง 

  ภกิษุผูอ้ยูด่ว้ยความประมาท เป็นอยา่งไร 

  คอื เมือ่ภกิษุไมส่ ารวมจักขนุทรยีอ์ยู ่จติยอ่มซา่นไปในรปูทัง้หลายทีพ่งึรูแ้จง้ 

ทางตา เมือ่เธอมจีติซา่นไปแลว้ ปราโมทย ์(ความบันเทงิใจ) ก็ไมม่ ีเมือ่ไมม่ปีราโมทย ์

ปีต ิ(ความอิม่ใจ) ก็ไมม่ ีเมือ่ไมม่ปีีต ิปัสสทัธ ิ(ความสงบกายสงบใจ) ก็ไมม่ ีเมือ่ 

ไมม่ปัีสสทัธ ิภกิษุนัน้ยอ่มอยูล่ าบาก จติของเธอผูอ้ยูล่ าบากยอ่มไมต่ัง้มั่น เมือ่จติ 

ไมต่ัง้มั่น ธรรมทัง้หลาย๑ก็ไมป่รากฏ เพราะธรรมทัง้หลายไมป่รากฏ เธอยอ่ม 

นับวา่ ‘เป็นผูอ้ยูด่ว้ยความประมาท’ แทจ้รงิ ฯลฯ 

  เมือ่ภกิษุไมส่ ารวมชวิหนิทรยีอ์ยู ่จติยอ่มซา่นไปในรสทัง้หลายทีพ่งึรูแ้จง้ทาง 

ลิน้ เมือ่เธอมจีติซา่นไปแลว้ ฯลฯ เธอยอ่มนับวา่ ‘เป็นผูอ้ยูด่ว้ยความประมาท’ 

แทจ้รงิ ฯลฯ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ธรรมท ัง้หลาย หมายถงึสมถะและวปัิสสนา (ส .สฬา.อ. ๓/๙๗/๓๕) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๑๐๗ } 



๑๐๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๒. ทตุยิปัณณาสก ์๕. ฉฬวรรค ๕. สงัวรสตูร 

  เมือ่ภกิษุไมส่ ารวมมนนิทรยีอ์ยู ่จติยอ่มซา่นไปในธรรมารมณ์ทีพ่งึรูแ้จง้ 

ทางใจ เมือ่เธอมจีติซา่นไปแลว้ ปราโมทยก็์ไมม่ ีเมือ่ไมม่ปีราโมทย ์ปีตก็ิไมม่ ี

เมือ่ไมม่ปีีต ิปัสสทัธก็ิไมม่ ีเมือ่ไมม่ปัีสสทัธ ิเธอยอ่มอยูล่ าบาก จติของภกิษุผู ้

อยูล่ าบากยอ่มไมต่ัง้มั่น เมือ่จติไมต่ัง้มั่น ธรรมทัง้หลายก็ไมป่รากฏ เพราะธรรม 

ทัง้หลายไมป่รากฏ ภกิษุนัน้ยอ่มนับวา่ ‘เป็นผูอ้ยูด่ว้ยความประมาท’ แทจ้รงิ 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุผูอ้ยูด่ว้ยความประมาทเป็นอยา่งนีแ้ล 

  ภกิษุผูอ้ยูด่ว้ยความไมป่ระมาท เป็นอยา่งไร 

  คอื เมือ่ภกิษุส ารวมจักขนุทรยีอ์ยู ่จติยอ่มไมซ่า่นไปในรปูทัง้หลายทีพ่งึรูแ้จง้ 

ทางตา เมือ่เธอมจีติไมซ่า่นไปแลว้ ปราโมทยก็์เกดิ เมือ่เกดิปราโมทย ์ปีตก็ิเกดิ 

เมือ่ใจเกดิปีต ิกายก็สงบ ภกิษุผูม้กีายสงบ ยอ่มอยูส่บาย จติของเธอผูอ้ยูส่บาย 

ยอ่มตัง้มั่น เมือ่จติตัง้มั่น ธรรมทัง้หลายก็ปรากฏ เพราะธรรมทัง้หลายปรากฏ 

เธอยอ่มนับวา่ ‘เป็นผูอ้ยูด่ว้ยความไมป่ระมาท’ แทจ้รงิ ฯลฯ 

  เมือ่ภกิษุส ารวมชวิหนิทรยีอ์ยู ่จติยอ่มไมซ่า่นไป ฯลฯ เธอยอ่มนับวา่ 

‘เป็นผูอ้ยูด่ว้ยความไมป่ระมาท’ แทจ้รงิ ฯลฯ 

  เมือ่ภกิษุส ารวมมนนิทรยีอ์ยู ่จติยอ่มไมซ่า่นไปในธรรมารมณ์ทีพ่งึรูแ้จง้ทางใจ 

เมือ่เธอมจีติไมซ่า่นไปแลว้ ปราโมทยก็์เกดิ เมือ่เกดิปราโมทย ์ปีตก็ิเกดิ เมือ่เกดิ 

ปีต ิกายก็สงบ ภกิษุผูม้กีายสงบยอ่มอยูส่บาย จติของเธอผูอ้ยูส่บายยอ่มตัง้มัน่ 

เมือ่จติตัง้มั่น ธรรมทัง้หลายก็ปรากฏ เพราะธรรมทัง้หลายปรากฏ เธอยอ่มนับวา่ 

‘เป็นผูอ้ยูด่ว้ยความไมป่ระมาท’ แทจ้รงิ 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุผูอ้ยูด่ว้ยความไมป่ระมาทเป็นอยา่งนีแ้ล” 

ปมาทวหิารสีตูรที ่๔ จบ 

 

๕. สงัวรสตูร 

วา่ดว้ยความส ารวม 

  [๙๘] “ภกิษุทัง้หลาย เราจักแสดงความส ารวมและไมส่ ารวมแกเ่ธอทัง้หลาย 

เธอทัง้หลายจงฟัง 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๑๐๘ } 



๑๐๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๒. ทตุยิปัณณาสก ์๕. ฉฬวรรค ๕. สงัวรสตูร 

  ความไมส่ ารวม เป็นอยา่งไร 

  คอื รปูทีพ่งึรูแ้จง้ทางตาทีน่่าปรารถนา น่าใคร ่น่าพอใจ ชวนใหรั้ก ชกั 

ใหใ้คร ่พาใจใหก้ าหนัดมอียู ่ถา้ภกิษุเพลดิเพลนิ เชยชม ยดึตดิรปูนัน้อยู ่ขอ้นี้ 

ภกิษุพงึทราบวา่ ‘เราก าลังเสือ่มจากกศุลธรรมทัง้หลาย นีพ้ระผูม้พีระภาคตรัสวา่ 

เป็นความเสือ่ม’ ฯลฯ 

  รสทีพ่งึรูแ้จง้ทางชวิหาวญิญาณ ... มอียู ่ฯลฯ 

  ธรรมารมณ์ทีพ่งึรูแ้จง้ทางใจทีน่่าปรารถนา น่าใคร ่น่าพอใจ ชวนใหรั้ก 

ชกัใหใ้คร ่พาใจใหก้ าหนัดมอียู ่ถา้ภกิษุยังเพลดิเพลนิ เชยชม ยดึตดิ 

ธรรมารมณ์นัน้อยู ่ขอ้นีภ้กิษุพงึทราบวา่ ‘เราก าลังเสือ่มจากกศุลธรรมทัง้หลาย 

นีพ้ระผูม้พีระภาคตรัสวา่เป็นความเสือ่ม’ 

  ภกิษุทัง้หลาย ความไมส่ ารวมเป็นอยา่งนีแ้ล 

  ความส ารวม เป็นอยา่งไร 

  คอื รปูทีพ่งึรูแ้จง้ทางตาทีน่่าปรารถนา น่าใคร ่น่าพอใจ ชวนใหรั้ก ชกัใหใ้คร ่

พาใจใหก้ าหนัดมอียู ่ถา้ภกิษุไมเ่พลดิเพลนิ ไมเ่ชยชม ไมย่ดึตดิรปูนัน้อยู ่ขอ้นี้ 

ภกิษุพงึทราบวา่ ‘เราไมเ่สือ่มจากกศุลธรรมทัง้หลาย นีพ้ระผูม้พีระภาคตรัสวา่ 

เป็นความไมเ่สือ่ม’ ฯลฯ 

  รสทีพ่งึรูแ้จง้ทางลิน้ ... มอียู ่ฯลฯ 

  ธรรมารมณ์ทีพ่งึรูแ้จง้ทางใจทีน่่าปรารถนา น่าใคร ่น่าพอใจ ชวนใหรั้ก 

ชกัใหใ้คร ่พาใจใหก้ าหนัดมอียู ่ถา้ภกิษุไมเ่พลดิเพลนิ ไมเ่ชยชม ไมย่ดึตดิ 

ธรรมารมณ์นัน้อยู ่ขอ้นีภ้กิษุพงึทราบวา่ ‘เราไมเ่สือ่มจากกศุลธรรมทัง้หลาย นี ้

พระผูม้พีระภาคตรัสวา่เป็นความไมเ่สือ่ม’ 

  ภกิษุทัง้หลาย ความส ารวมเป็นอยา่งนีแ้ล” 

สงัวรสตูรที ่๕ จบ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๑๐๙ } 



๑๑๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๒. ทตุยิปัณณาสก ์๕. ฉฬวรรค ๗. ปฏสิลัลานสตูร 

 

๖. สมาธสิตูร 

วา่ดว้ยสมาธ ิ

  [๙๙] “ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงเจรญิสมาธเิถดิ ภกิษุผูม้จีติตัง้มั่นยอ่ม 

รูช้ดัตามความเป็นจรงิ รูช้ดัอะไรเลา่ตามความเป็นจรงิ คอื 

  รูช้ดัตามความเป็นจรงิวา่ ‘จักขไุมเ่ทีย่ง’ รูช้ดัตามความเป็นจรงิวา่ ‘รปู 

ไมเ่ทีย่ง’ รูช้ดัตามความเป็นจรงิวา่ ‘จักขวุญิญาณไมเ่ทีย่ง’ รูช้ดัตามความเป็นจรงิวา่ 

‘จักขสุมัผัสไมเ่ทีย่ง’ รูช้ดัตามความเป็นจรงิวา่ ‘แมค้วามเสวยอารมณ์ทีเ่ป็นสขุ 

หรอืทกุขห์รอืมใิชส่ขุมใิชท่กุขท์ีเ่กดิขึน้เพราะจักขสุมัผัสเป็นปัจจัยก็ไมเ่ทีย่ง’ ฯลฯ 

  รูช้ดัตามความเป็นจรงิวา่ ‘มโนไมเ่ทีย่ง’ ฯลฯ ธรรมารมณ์ ฯลฯ มโน- 

วญิญาณ ฯลฯ มโนสมัผัส ฯลฯ รูช้ดัตามความเป็นจรงิวา่ ‘แมค้วามเสวย 

อารมณ์ทีเ่ป็นสขุหรอืทกุขห์รอืมใิชส่ขุมใิชท่กุขท์ีเ่กดิขึน้เพราะมโนสมัผัสเป็นปัจจัย 

ก็ไมเ่ทีย่ง’ 

  ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงเจรญิสมาธเิถดิ ภกิษุผูม้จีติตัง้มั่นยอ่มรูช้ดั 

ตามความเป็นจรงิ” 

สมาธสิตูรที ่๖ จบ 

 

๗. ปฏสิลัลานสตูร 

วา่ดว้ยการหลกีเรน้ 

  [๑๐๐] “ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายหลกีเรน้แลว้ จงประกอบความเพยีรเถดิ 

ภกิษุผูห้ลกีเรน้แลว้ยอ่มรูช้ดัตามความเป็นจรงิ รูช้ดัอะไรเลา่ตามความเป็นจรงิ คอื 

  รูช้ดัตามความเป็นจรงิวา่ ‘จักขไุมเ่ทีย่ง’ รูช้ดัตามความเป็นจรงิวา่ ‘รปูไม ่

เทีย่ง’ รูช้ดัตามความเป็นจรงิวา่ ‘จักขวุญิญาณไมเ่ทีย่ง’ รูช้ดัตามความเป็นจรงิวา่ 

‘จักขสุมัผัสไมเ่ทีย่ง’ ฯลฯ รูช้ดัตามความเป็นจรงิวา่ ‘แมค้วามเสวยอารมณ์ทีเ่ป็น 

สขุหรอืทกุขห์รอืมใิชส่ขุมใิชท่กุขท์ีเ่กดิขึน้เพราะมโนสมัผัสเป็นปัจจัยก็ไมเ่ทีย่ง’ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๑๑๐ } 



๑๑๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๒. ทตุยิปัณณาสก ์๕. ฉฬวรรค ๘. ปฐมนตมุหากสตูร 

  ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายหลกีเรน้แลว้ จงประกอบความเพยีรเถดิ ภกิษุผู ้

หลกีเรน้แลว้ยอ่มรูช้ดัตามความเป็นจรงิ” 

ปฏสิลัลานสตูรที ่๗ จบ 

 

๘. ปฐมนตมุหากสตูร 

วา่ดว้ยสิง่ทีไ่มใ่ชข่องเธอท ัง้หลาย สตูรที ่๑ 

  [๑๐๑] “ภกิษุทัง้หลาย สิง่ใดไมใ่ชข่องเธอทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงละสิง่นัน้ 

สิง่ทีเ่ธอทัง้หลายละไดแ้ลว้นัน้ จักเป็นไปเพือ่ประโยชนเ์กือ้กลูเพือ่ความสขุ 

  ก็อะไรเลา่ชือ่วา่ส ิง่ทีไ่มใ่ชข่องเธอท ัง้หลาย 

  จักขไุมใ่ชข่องเธอทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงละจักขนัุน้ จักขทุีเ่ธอทัง้หลายละ 

ไดแ้ลว้นัน้ จักเป็นไปเพือ่ประโยชนเ์กือ้กลูเพือ่ความสขุ 

  รปูไมใ่ชข่องเธอทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงละรปูนัน้ รปูทีเ่ธอทัง้หลายละไดแ้ลว้ 

นัน้ จักเป็นไปเพือ่ประโยชนเ์กือ้กลูเพือ่ความสขุ 

  จักขวุญิญาณไมใ่ชข่องเธอทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงละจักขวุญิญาณนัน้ จักข-ุ 

วญิญาณทีเ่ธอทัง้หลายละไดแ้ลว้นัน้ จักเป็นไปเพือ่ประโยชนเ์กือ้กลูเพือ่ความสขุ 

  จักขสุมัผัสไมใ่ชข่องเธอทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงละจักขสุมัผัสนัน้ จักขสุมัผัส 

ทีเ่ธอทัง้หลายละไดแ้ลว้นัน้ จักเป็นไปเพือ่ประโยชนเ์กือ้กลูเพือ่ความสขุ 

  แมค้วามเสวยอารมณ์ทีเ่ป็นสขุหรอืทกุขห์รอืมใิชส่ขุมใิชท่กุขท์ีเ่กดิขึน้เพราะ 

จักขสุมัผัสเป็นปัจจัยก็ไมใ่ชข่องเธอทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงละความเสวยอารมณ์ที ่

เป็นสขุหรอืทกุขห์รอืมใิชส่ขุมใิชท่กุขท์ีเ่กดิขึน้เพราะจักขสุมัผัสเป็นปัจจัยนัน้ ความ 

เสวยอารมณ์ทีเ่ป็นสขุหรอืทกุขห์รอืมใิชส่ขุมใิชท่กุขท์ีเ่กดิขึน้เพราะจักขสุมัผัสเป็นปัจจัย 

ทีเ่ธอทัง้หลายละไดแ้ลว้นัน้ จักเป็นไปเพือ่ประโยชนเ์กือ้กลูเพือ่ความสขุ ฯลฯ 

  ชวิหาไมใ่ชข่องเธอทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงละชวิหานัน้ ชวิหาทีเ่ธอทัง้หลาย 

ละไดแ้ลว้นัน้ จักเป็นไปเพือ่ประโยชนเ์กือ้กลูเพือ่ความสขุ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๑๑๑ } 



๑๑๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๒. ทตุยิปัณณาสก ์๕. ฉฬวรรค ๘. ปฐมนตมุหากสตูร 

  รสไมใ่ชข่องเธอทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงละรสนัน้ รสทีเ่ธอทัง้หลายละได ้

แลว้นัน้ จักเป็นไปเพือ่ประโยชนเ์กือ้กลูเพือ่ความสขุ 

  ชวิหาวญิญาณไมใ่ชข่องเธอทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงละชวิหาวญิญาณนัน้ 

ชวิหาวญิญาณทีเ่ธอทัง้หลายละไดแ้ลว้นัน้ จักเป็นไปเพือ่ประโยชนเ์กือ้กลูเพือ่ความสขุ 

  ชวิหาสมัผัสไมใ่ชข่องเธอทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงละชวิหาสมัผัสนัน้ ชวิหา- 

สมัผัสทีเ่ธอทัง้หลายละไดแ้ลว้นัน้จักเป็นไปเพือ่ประโยชนเ์กือ้กลูเพือ่ความสขุ แม ้

ความเสวยอารมณ์ทีเ่ป็นสขุหรอืทกุขห์รอืมใิชส่ขุมใิชท่กุขท์ีเ่กดิขึน้เพราะชวิหาสมัผัส 

เป็นปัจจัยก็ไมใ่ชข่องเธอทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงละความเสวยอารมณ์ทีเ่ป็นสขุ 

หรอืทกุขห์รอืมใิชส่ขุมใิชท่กุขท์ีเ่กดิขึน้เพราะชวิหาสมัผัสเป็นปัจจัยนัน้ ความเสวย 

อารมณ์ทีเ่ป็นสขุหรอืทกุขห์รอืมใิชส่ขุมใิชท่กุขท์ีเ่กดิขึน้เพราะชวิหาสมัผัสเป็นปัจจัย 

ทีเ่ธอทัง้หลายละไดแ้ลว้นัน้ จักเป็นไปเพือ่ประโยชนเ์กือ้กลูเพือ่ความสขุ ฯลฯ 

  มโนไมใ่ชข่องเธอทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงละมโนนัน้ มโนทีเ่ธอทัง้หลายละได ้

แลว้นัน้ จักเป็นไปเพือ่ประโยชนเ์กือ้กลูเพือ่ความสขุ 

  ธรรมารมณ์ไมใ่ชข่องเธอทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงละธรรมารมณ์นัน้ 

ธรรมารมณ์ทีเ่ธอทัง้หลายละไดแ้ลว้นัน้ จักเป็นไปเพือ่ประโยชนเ์กือ้กลูเพือ่ความสขุ 

  มโนวญิญาณไมใ่ชข่องเธอทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงละมโนวญิญาณนัน้ มโน- 

วญิญาณทีเ่ธอทัง้หลายละไดแ้ลว้นัน้ จักเป็นไปเพือ่ประโยชนเ์กือ้กลูเพือ่ความสขุ 

  มโนสมัผัสไมใ่ชข่องเธอทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงละมโนสมัผัสนัน้ มโนสมัผัส 

ทีเ่ธอทัง้หลายละไดแ้ลว้นัน้ จักเป็นไปเพือ่ประโยชนเ์กือ้กลูเพือ่ความสขุ 

  แมค้วามเสวยอารมณ์ทีเ่ป็นสขุหรอืทกุขห์รอืมใิชส่ขุมใิชท่กุขท์ีเ่กดิขึน้เพราะ 

มโนสมัผัสเป็นปัจจัยก็ไมใ่ชข่องเธอทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงละความเสวยอารมณ์ที ่

เป็นสขุหรอืทกุขห์รอืมใิชส่ขุมใิชท่กุขท์ีเ่กดิขึน้เพราะมโนสมัผัสเป็นปัจจัยนัน้ ความ 

เสวยอารมณ์ทีเ่ป็นสขุหรอืทกุขห์รอืมใิชส่ขุมใิชท่กุขท์ีเ่กดิขึน้เพราะมโนสมัผัสเป็น 

ปัจจัยทีเ่ธอทัง้หลายละไดแ้ลว้นัน้ จักเป็นไปเพือ่ประโยชนเ์กือ้กลูเพือ่ความสขุ 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๑๑๒ } 



๑๑๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๒. ทตุยิปัณณาสก ์๕. ฉฬวรรค ๙. ทตุยินตมุหากสตูร 

  เปรยีบเหมอืนคนพงึน าหญา้ ไม ้กิง่ไม ้และใบไมท้ีม่อียูใ่นเชตวนันีไ้ป เผา หรอื 

จัดการไปตามเรือ่ง เธอทัง้หลายจะพงึมคีวามคดิอยา่งนีบ้า้งไหมวา่ ‘คนน าเรา 

ทัง้หลายไป เผา หรอืจัดการไปตามเรือ่ง” 

  “ไมม่เีลย พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ขอ้นัน้เพราะเหตไุร” 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ เพราะหญา้เป็นตน้นัน้ไมใ่ชอ่ัตตาหรอืสิง่ทีเ่นือ่งดว้ย 

อัตตา” 

  “ภกิษุทัง้หลาย อปุมานีฉั้นใด อปุไมยก็ฉันนัน้เหมอืนกัน จักขไุมใ่ชข่องเธอ 

ทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงละจักขนัุน้ จักขทุีเ่ธอทัง้หลายละไดแ้ลว้จักเป็นไปเพือ่ 

ประโยชนเ์กือ้กลูเพือ่ความสขุ รปูไมใ่ชข่องเธอทัง้หลาย ฯลฯ จักขวุญิญาณ ฯลฯ 

จักขสุมัผัส ฯลฯ แมค้วามเสวยอารมณ์ทีเ่ป็นสขุหรอืทกุขห์รอืมใิชส่ขุมใิชท่กุขท์ี ่

เกดิขึน้เพราะมโนสมัผัสเป็นปัจจัย ก็ไมใ่ชข่องเธอทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงละ 

ความเสวยอารมณ์ทีเ่ป็นสขุหรอืทกุขห์รอืมใิชส่ขุมใิชท่กุขท์ีเ่กดิขึน้เพราะมโนสมัผัส 

เป็นปัจจัยนัน้ ความเสวยอารมณ์ทีเ่ป็นสขุหรอืทกุขห์รอืมใิชส่ขุมใิชท่กุขท์ีเ่กดิขึน้ 

เพราะมโนสมัผัสเป็นปัจจัยทีเ่ธอทัง้หลายละไดแ้ลว้นัน้ จักเป็นไปเพือ่ประโยชน ์

เกือ้กลูเพือ่ความสขุ” 

ปฐมนตมุหากสตูรที ่๘ จบ 

 

๙. ทตุยินตมุหากสตูร 

วา่ดว้ยสิง่ทีไ่มใ่ชข่องเธอท ัง้หลาย สตูรที ่๒ 

  [๑๐๒] “ภกิษุทัง้หลาย แมส้ ิง่ใดทีไ่มใ่ชข่องเธอทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงละ 

สิง่นัน้ ส ิง่ทีเ่ธอทัง้หลายละไดแ้ลว้นัน้ จักเป็นไปเพือ่ประโยชนเ์กือ้กลูเพือ่ความสขุ 

  ก็อะไรเลา่ชือ่วา่ส ิง่ทีไ่มใ่ชข่องเธอท ัง้หลาย 

  จักขไุมใ่ชข่องเธอทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงละจักขนัุน้ จักขทุีเ่ธอทัง้หลายละ 

ไดแ้ลว้นัน้ จักเป็นไปเพือ่ประโยชนเ์กือ้กลูเพือ่ความสขุ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๑๑๓ } 



๑๑๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๒. ทตุยิปัณณาสก ์๕. ฉฬวรรค ๑๐. อทุกสตูร 

  รปูไมใ่ชข่องเธอทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงละรปูนัน้ รปูทีเ่ธอทัง้หลายละไดแ้ลว้นัน้ 

จักเป็นไปเพือ่ประโยชนเ์กือ้กลูเพือ่ความสขุ 

  จักขวุญิญาณไมใ่ชข่องเธอทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงละจักขวุญิญาณนัน้ จักข-ุ 

วญิญาณทีเ่ธอทัง้หลายละไดแ้ลว้นัน้ จักเป็นไปเพือ่ประโยชนเ์กือ้กลูเพือ่ความสขุ 

  จักขสุมัผัสไมใ่ชข่องเธอทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงละจักขสุมัผัสนัน้ จักขสุมัผัส 

ทีเ่ธอทัง้หลายละไดแ้ลว้นัน้ จักเป็นไปเพือ่ประโยชนเ์กือ้กลูเพือ่ความสขุ ฯลฯ 

  แมค้วามเสวยอารมณ์ทีเ่ป็นสขุหรอืทกุขห์รอืมใิชส่ขุมใิชท่กุขท์ีเ่กดิขึน้เพราะ 

มโนสมัผัสเป็นปัจจัยก็ไมใ่ชข่องเธอทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงละความเสวยอารมณ์ที ่

เป็นสขุหรอืทกุขห์รอืมใิชส่ขุมใิชท่กุขท์ีเ่กดิขึน้เพราะมโนสมัผัสเป็นปัจจัยนัน้ ความ 

เสวยอารมณ์ทีเ่ป็นสขุหรอืทกุขห์รอืมใิชส่ขุมใิชท่กุขท์ีเ่กดิขึน้เพราะมโนสมัผัสเป็นปัจจัย 

ทีเ่ธอทัง้หลายละไดแ้ลว้นัน้ จักเป็นไปเพือ่ประโยชนเ์กือ้กลูเพือ่ความสขุ 

  ภกิษุทัง้หลาย แมส้ ิง่ใดทีไ่มใ่ชข่องเธอทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงละสิง่นัน้ 

สิง่ทีเ่ธอทัง้หลายละไดแ้ลว้นัน้ จักเป็นไปเพือ่ประโยชนเ์กือ้กลูเพือ่ความสขุ” 

ทตุยินตมุหากสตูรที ่๙ จบ 

 

๑๐. อทุกสตูร 

วา่ดว้ยอทุกดาบส 

  [๑๐๓] “ภกิษุทัง้หลาย ไดย้นิวา่อทุกดาบส รามบตุรกลา่ววาจาอยา่งนี้วา่ 

‘เรา เป็นผูถ้งึเวทแน่นอน เราเป็นผูช้นะวัฏฏะทัง้ปวงแน่นอน รากเหงา้แหง่ทกุขท์ี่ 

ใคร ๆ ขดุไมไ่ด ้เราขดุไดแ้ลว้แน่นอน’ อทุกดาบส รามบตุร ยังเป็นผูไ้มถ่งึเวท 

แตก่ลา่ววา่ ‘เราเป็นผูถ้งึเวท’ ยังเป็นผูไ้มช่นะวฏัฏะทัง้ปวง แตก่ลา่ววา่ ‘เราชนะ 

วฏัฏะทัง้ปวง’ ยังขดุรากเหงา้แหง่ทกุขไ์มไ่ด ้แตก่ลา่ววา่ ‘เราขดุรากเหงา้แหง่ทกุข ์

ไดแ้ลว้’ 

  ภกิษุในธรรมวนัิยนี ้เมือ่จะกลา่วเรือ่งนัน้ใหถ้กูตอ้ง ควรกลา่ววา่ ‘เราเป็น 

ผูถ้งึเวทแน่นอน เราเป็นผูช้นะวฏัฏะทัง้ปวงแน่นอน รากเหงา้แหง่ทกุขท์ีใ่คร ๆ ขดุ 

ไมไ่ด ้เราขดุไดแ้ลว้แน่นอน’ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๑๑๔ } 



๑๑๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๒. ทตุยิปัณณาสก ์๕. ฉฬวรรค ๑๐. อทุกสตูร 

  ภกิษุเป็นผูถ้งึเวท อยา่งไร 

  คอื ภกิษุยอ่มรูช้ดัถงึความเกดิ ความดับ คณุ โทษ และเครือ่งสลัดออก 

จากผัสสายตนะ ๖ ประการตามความเป็นจรงิ 

  ภกิษุเป็นผูถ้งึเวทอยา่งนีแ้ล 

  ภกิษุเป็นผูช้นะวฏัฏะท ัง้ปวง อยา่งไร 

  คอื ภกิษุรูช้ดัถงึความเกดิ ความดับ คณุ โทษ และเครือ่งสลดัออกจาก 

ผัสสายตนะ ๖ ประการตามความเป็นจรงิแลว้ เป็นผูห้ลดุพน้เพราะไมถ่อืมั่น 

  ภกิษุเป็นผูช้นะวฏัฏะทัง้ปวงอยา่งนีแ้ล 

  รากเหงา้แหง่ทกุขท์ ีใ่คร ๆ ขดุไมไ่ด ้ภกิษุขดุไดแ้ลว้ อยา่งไร 

  คอื ค าวา่ คณัฑะ นี ้เป็นชือ่ของกายนี ้ซ ึง่ประกอบขึน้จากมหาภตูรปู ๔ 

เกดิจากมารดาบดิา เจรญิวยัเพราะขา้วสกุและขนมกมุมาส๑ ไมเ่ทีย่งแท ้ตอ้งอบ 

ตอ้งนวดเฟ้น มอีันแตกกระจัดกระจายไปเป็นธรรมดา 

  ค าวา่ คณัฑมลู นีเ้ป็นชือ่ของตัณหา ภกิษุละตัณหาไดแ้ลว้ ตัดรากถอนโคน 

เหมอืนตน้ตาลทีถ่กูตัดรากถอนโคนไปแลว้ เหลอืแตพ่ืน้ที ่ท าใหไ้มม่ ีเกดิขึน้ตอ่ 

ไปไมไ่ด ้

  รากเหงา้แหง่ทกุขท์ีใ่คร ๆ ขดุไมใ่ด ้ภกิษุขดุไดแ้ลว้อยา่งนีแ้ล 

  ไดย้นิวา่อทุกดาบส รามบตุรกลา่ววาจาอยา่งนี้วา่ ‘เราเป็นผูถ้งึเวทแน่นอน เรา 

เป็นผูช้นะวฏัฏะทัง้ปวงแน่นอน รากเหงา้แหง่ทกุขท์ีใ่คร ๆ ขดุไมไ่ด ้เราขดุไดแ้ลว้ 

แน่นอน’ อทุกดาบส รามบตุรยังเป็นผูไ้มถ่งึเวท แตก่ลา่ววา่ ‘เราเป็นผูถ้งึเวท’ 

ยังไมช่นะวฏัฏะทัง้ปวง แตก่ลา่ววา่ ‘เราชนะวฏัฏะทัง้ปวง’ ยังขดุรากเหงา้แหง่ทกุข ์

ไมไ่ด ้แตก่ลา่ววา่ ‘เราขดุรากเหงา้แหง่ทกุขไ์ดแ้ลว้’ 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุในธรรมวนัิยนีเ้มือ่จะกลา่วเรือ่งนัน้ใหถ้กูตอ้ง ควรกลา่ว 

วา่ ‘เราเป็นผูถ้งึเวทแน่นอน เราชนะวฏัฏะทัง้ปวงแน่นอน รากเหงา้แหง่ทกุขท์ีใ่คร ๆ 

ขดุไมไ่ด ้เราขดุไดแ้ลว้แน่นอน” 

อทุกสตูรที ่๑๐ จบ 

ฉฬวรรคที ่๕ จบ 

 
เชงิอรรถ : 

๑ ขนมกมุมาส หมายถงึขนมทีเ่ก็บไวน้านเกนิไปจะบดู เชน่ ขนมดว้ง ขนมครก ขนมถว้ย ขนมตาล เป็นตน้ 

    พระพทุธเจา้หลังบ าเพ็ญทกุรกริยิาก็เสวยขา้วสกุและขนมกมุมาส (พระธรรมปิฎก : พจนานุกรมพทุธศาสน์ 

    ฉบับประมวลศัพท,์ ๒๕๓๘, หนา้ ๒๐) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๑๑๕ } 



๑๑๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๒. ทตุยิปัณณาสก ์๕. ฉฬวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

    ๑. อทันตอคตุตสตูร   ๒. มาลกุยปตุตสตูร 

    ๓. ปรหิานธัมมสตูร   ๔. ปมาทวหิารสีตูร 

    ๕. สงัวรสตูร    ๖. สมาธสิตูร 

    ๗. ปฏสิลัลานสตูร   ๘. ปฐมนตมุหากสตูร 

    ๙. ทตุยินตมุหากสตูร   ๑๐. อทุกสตูร 

 

ทตุยิปณัณาสกใ์นสฬายตนวรรค จบบรบิรูณ์ 

 

รวมวรรคทีม่ใีนทตุยิปณัณาสกน์ี ้คอื 

    ๑. อวชิชาวรรค   ๒. มคิชาลวรรค 

    ๓. คลิานวรรค   ๔. ฉันนวรรค 

    ๕. ฉฬวรรค 

 

 

ทตุยิปณัณาสก ์จบ 

๑๐๐ สตูรแรกจบ 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๑๑๖ } 



๑๑๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๓. ตตยิปัณณาสก ์๑. โยคักเขมกิวรรค ๑. โยคักเขมสิตูร 

 

๓. ตตยิปณัณาสก ์

๑. โยคกัเขมวิรรค 
หมวดวา่ดว้ยธรรมทีเ่ป็นเหตใุหบ้คุคลมคีวามเกษมจากโยคะ 

๑. โยคกัเขมสิตูร 

วา่ดว้ยธรรมทีเ่ป็นเหตใุหบ้คุคลมคีวามเกษมจากโยคะ 

  [๑๐๔] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย เราจักแสดงธรรมบรรยาย๑ทีเ่ป็นเหต ุ

ใหบ้คุคลมคีวามเกษมจากโยคะ๒แกเ่ธอทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงฟัง 

  ธรรมบรรยายทีเ่ป็นเหตใุหบ้คุคลมคีวามเกษมจากโยคะ เป็นอยา่งไร 

  คอื รปูทีพ่งึรูแ้จง้ทางตาทีน่่าปรารถนา น่าใคร ่น่าพอใจ ชวนใหรั้ก ชกัใหใ้คร ่

พาใจใหก้ าหนัดมอียู ่ตถาคตละรปูเหลา่นัน้ไดแ้ลว้ ตัดรากถอนโคน เหมอืนตน้ตาล 

ทีถ่กูตัดรากถอนโคนไปแลว้ เหลอืแตพ่ืน้ที ่ท าใหไ้มม่ ีเกดิขึน้ตอ่ไปไมไ่ด ้ตถาคต 

ไดบ้อกความเพยีรทีค่วรประกอบ๓เพือ่ละรปูเหลา่นัน้ เพราะเหตนัุน้บัณฑติจงึ 

กลา่ววา่ ‘ตถาคตเป็นผูม้คีวามเกษมจากโยคะ’ ฯลฯ 

  ธรรมารมณ์ทีพ่งึรูแ้จง้ทางใจทีน่่าปรารถนา น่าใคร ่น่าพอใจ ชวนใหรั้ก ชกั 

ใหใ้คร ่พาใจใหก้ าหนัดมอียู ่ตถาคตละธรรมารมณ์นัน้ไดแ้ลว้ ตัดรากถอนโคน 

เหมอืนตน้ตาลทีถ่กูตัดรากถอนโคนไปแลว้ เหลอืแตพ่ืน้ที ่ท าใหไ้มม่ ีเกดิขึน้ตอ่ 

ไปไมไ่ด ้ตถาคตไดบ้อกความเพยีรทีค่วรประกอบเพือ่ละธรรมารมณ์นัน้ เพราะ 

เหตนัุน้บัณฑติจงึกลา่ววา่ ‘ตถาคตเป็นผูม้คีวามเกษมจากโยคะ’ 

  ภกิษุทัง้หลาย ธรรมบรรยายทีเ่ป็นเหตใุหบ้คุคลมคีวามเกษมจากโยคะเป็น 

อยา่งนีแ้ล” 

โยคกัเขมสิตูรที ่๑ จบ 

 
เชงิอรรถ : 

๑ ธรรมบรรยาย หมายถงึเหตแุห่งธรรม (ส .สฬา.อ. ๓/๑๐๔/๓๘) 

๒ โยคะ หมายถงึสภาวะอันประกอบสัตวไ์วใ้นภพม ี๔ อยา่ง (คอื กามโยคะ สภาวะอันประกอบสัตวไ์วใ้นภพ 

    คอืกาม, ภวโยคะ สภาวะอันประกอบสัตวไ์วใ้นภพคอืภพ, ทฏิฐโิยคะ สภาวะอันประกอบสัตวไ์วใ้นภพคอื 

    ทฏิฐ,ิอวชิชาโยคะ สภาวะอันประกอบสัตวไ์วใ้นภพคอือวชิชา) (ส .สฬา.อ. ๓/๑๐๔/๓๘,ส .ฏกีา ๒/๑๐๔/๓๖๑) 

๓ ความเพยีรทีค่วรประกอบ หมายถงึสมถะและวปัิสสนาหรอือรยิสัจ ๔ (ส .ฏกีา ๒/๑๐๔/๓๖๑) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๑๑๗ } 



๑๑๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๓. ตตยิปัณณาสก ์๑. โยคักเขมกิวรรค ๒. อปุาทายสตูร 

 

๒. อปุาทายสตูร 

วา่ดว้ยสขุทกุขอ์าศยัปจัจยัเกดิข ึน้ 

  [๑๐๕] “ภกิษุทัง้หลาย เมือ่มอีะไร เพราะอาศัยอะไร สขุและทกุขภ์ายใน 

จงึเกดิขึน้” 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ธรรมของขา้พระองคทั์ง้หลายมพีระผูม้พีระภาคเป็นหลกั” 

  “เมือ่มจัีกข ุเพราะอาศัยจักข ุสขุและทกุขภ์ายในจงึเกดิขึน้ ฯลฯ 

  เมือ่มชีวิหา เพราะอาศัยชวิหา สขุและทกุขภ์ายในจงึเกดิขึน้ ฯลฯ 

  เมือ่มมีโน เพราะอาศัยมโน สขุและทกุขภ์ายในจงึเกดิขึน้ 

  ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร จักขเุทีย่งหรอืไมเ่ทีย่ง” 

  “ไมเ่ทีย่ง พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ก็ส ิง่ใดไมเ่ทีย่ง ส ิง่นัน้เป็นทกุขห์รอืเป็นสขุ” 

  “เป็นทกุข ์พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ก็ส ิง่ใดไมเ่ทีย่ง เป็นทกุข ์มคีวามแปรผันเป็นธรรมดา สขุและทกุขภ์ายใน 

พงึเกดิขึน้ เพราะไมอ่าศัยสิง่นัน้หรอื” 

  “ไมใ่ชอ่ยา่งนัน้ พระพทุธเจา้ขา้” ฯลฯ 

  “ชวิหาเทีย่งหรอืไมเ่ทีย่ง” 

  “ไมเ่ทีย่ง พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ก็ส ิง่ใดไมเ่ทีย่ง ส ิง่นัน้เป็นทกุขห์รอืเป็นสขุ” 

  “เป็นทกุข ์พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ก็ส ิง่ใดไมเ่ทีย่ง เป็นทกุข ์มคีวามแปรผันเป็นธรรมดา สขุและทกุขภ์ายใน 

พงึเกดิขึน้ เพราะไมอ่าศัยสิง่นัน้หรอื” 

  “ไมใ่ชอ่ยา่งนัน้ พระพทุธเจา้ขา้” ฯลฯ 

  “มโนเทีย่งหรอืไมเ่ทีย่ง” 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๑๑๘ } 



๑๑๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๓. ตตยิปัณณาสก ์๑. โยคักเขมกิวรรค ๓. ทกุขสมทุยสตูร 

  “ไมเ่ทีย่ง พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ก็ส ิง่ใดไมเ่ทีย่ง ส ิง่นัน้เป็นทกุขห์รอืเป็นสขุ” 

  “เป็นทกุข ์พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ก็ส ิง่ใดไมเ่ทีย่ง เป็นทกุข ์มคีวามแปรผันเป็นธรรมดา สขุและทกุขภ์ายใน 

พงึเกดิขึน้ เพราะไมอ่าศัยสิง่นัน้หรอื” 

  “ไมใ่ชอ่ยา่งนัน้ พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ภกิษุทัง้หลาย อรยิสาวกผูไ้ดส้ดับเห็นอยูอ่ยา่งนี ้ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นจักขุ 

ฯลฯ แมใ้นชวิหา ฯลฯ ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นมโน เมือ่เบือ่หน่ายยอ่มคลายก าหนัด 

เพราะคลายก าหนัด จติยอ่มหลดุพน้ เมือ่จติหลดุพน้แลว้ ก็รูว้า่ ‘หลดุพน้แลว้’ 

รูช้ดัวา่ ‘ชาตสิ ิน้แลว้ อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้ ท ากจิทีค่วรท าเสร็จแลว้ ไมม่กีจิอืน่ 

เพือ่ความเป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป” 

อปุาทายสตูรที ่๒ จบ 

 

๓. ทกุขสมทุยสตูร 

วา่ดว้ยความเกดิแหง่ทกุข ์

  [๑๐๖] “ภกิษุทัง้หลาย เราจักแสดงความเกดิและความดับแหง่ทกุข์๑ เธอ 

ทัง้หลายจงฟัง 

  ความเกดิแหง่ทกุข ์เป็นอยา่งไร 

  คอื เพราะอาศัยจักขแุละรปู จักขวุญิญาณจงึเกดิ ความประจวบแหง่ธรรม ๓ 

ประการเป็นผัสสะ เพราะผัสสะเป็นปัจจัย เวทนาจงึเกดิ เพราะเวทนาเป็นปัจจัย 

ตัณหาจงึเกดิ 

  ความเกดิแหง่ทกุขเ์ป็นอยา่งนีแ้ล ฯลฯ 

  เพราะอาศัยชวิหาและรส ชวิหาวญิญาณจงึเกดิ ความประจวบแหง่ธรรม ๓ 

ประการเป็นผัสสะ เพราะผัสสะเป็นปัจจัย เวทนาจงึเกดิ เพราะเวทนาเป็นปัจจัย 

ตัณหาจงึเกดิ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ทกุข ์ในทีน่ีห้มายถงึทกุขใ์นวัฏฏะ (ส .สฬา.อ. ๓/๑๐๕-๑๑๓/๓๘) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๑๑๙ } 



๑๒๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๓. ตตยิปัณณาสก ์๑. โยคักเขมกิวรรค ๓. ทกุขสมทุยสตูร 

  ความเกดิแหง่ทกุขเ์ป็นอยา่งนีแ้ล ฯลฯ 

  เพราะอาศัยมโนและธรรมารมณ์ มโนวญิญาณจงึเกดิ ความประจวบแหง่ 

ธรรม ๓ ประการเป็นผัสสะ เพราะผัสสะเป็นปัจจัย เวทนาจงึเกดิ เพราะเวทนา 

เป็นปัจจัย ตัณหาจงึเกดิ 

  ความเกดิแหง่ทกุขเ์ป็นอยา่งนีแ้ล 

  ความดบัแหง่ทกุข ์เป็นอยา่งไร 

  คอื เพราะอาศัยจักขแุละรปู จักขวุญิญาณจงึเกดิ ความประจวบแหง่ธรรม ๓ 

ประการเป็นผัสสะ เพราะผัสสะเป็นปัจจัย เวทนาจงึเกดิ เพราะเวทนาเป็นปัจจัย 

ตัณหาจงึเกดิ เพราะตัณหานัน้แลดับไมเ่หลอืดว้ยวริาคะ๑ อปุาทานจงึดับ เพราะ 

อปุาทานดับ ภพจงึดับ เพราะภพดับ ชาต ิ(ความเกดิ) จงึดับ เพราะชาตดิับ 

ชรา (ความแก)่ มรณะ (ความตาย) โสกะ (ความเศรา้โศก) ปรเิทวะ (ความ 

คร ่าครวญ) ทกุข ์(ความทุกขก์าย) โทมนัส (ความทุกขใ์จ) และอปุายาส (ความ 

คับแคน้ใจ) จงึดับ ความดบัแหง่กองทกุขทั์ง้มวลนีม้ไีดด้ว้ยประการฉะนี้ 

  ความดับแหง่ทกุขเ์ป็นอยา่งนีแ้ล ฯลฯ 

  เพราะอาศัยชวิหาและรส ชวิหาวญิญาณจงึเกดิ ความประจวบแหง่ธรรม ๓ 

ประการเป็นผัสสะ เพราะผัสสะเป็นปัจจัย เวทนาจงึเกดิ เพราะเวทนาเป็นปัจจัย 

ตัณหาจงึเกดิ เพราะตัณหานัน้แลดับไมเ่หลอืดว้ยวริาคะ อปุาทานจงึดับ เพราะ 

อปุาทานดับ ภพจงึดับ ฯลฯ 

  ความดับแหง่ทกุขเ์ป็นอยา่งนีแ้ล ฯลฯ 

  เพราะอาศัยมโนและธรรมารมณ์ มโนวญิญาณจงึเกดิ ความประจวบแหง่ 

ธรรม ๓ ประการเป็นผัสสะ เพราะผัสสะเป็นปัจจัย เวทนาจงึเกดิ เพราะเวทนา 

เป็นปัจจัย ตัณหาจงึเกดิ เพราะตัณหานัน้แลดับไมเ่หลอืดว้ยวริาคะ อปุาทานจงึ 

ดับ เพราะอปุาทานดับ ภพจงึดับ เพราะภพดับ ชาตจิงึดับ เพราะชาตดิับ ชรา 

มรณะ โสกะ ปรเิทวะ ทกุข ์โทมนัส และอปุายาสจงึดับ ความดับแหง่กองทกุข ์

ทัง้มวลนีม้ไีดด้ว้ยประการฉะนี้ 

  ภกิษุทัง้หลาย ความดับแหง่ทกุขเ์ป็นอยา่งนีแ้ล” 

ทกุขสมทุยสตูรที ่๓ จบ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ วริาคะ หมายถงึมรรค (ว.ิอ. ๓/๑/๔) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๑๒๐ } 



๑๒๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๓. ตตยิปัณณาสก ์๑. โยคักเขมกิวรรค ๔. โลกสมทุยสตูร 

 

๔. โลกสมทุยสูตร 

วา่ดว้ยความเกดิแหง่โลก 

  [๑๐๗] “ภกิษุทัง้หลาย เราจักแสดงความเกดิและความดับแหง่โลก๑ เธอ 

ทัง้หลายจงฟัง 

  ความเกดิแหง่โลก เป็นอยา่งไร 

  คอื เพราะอาศัยจักขแุละรปู จักขวุญิญาณจงึเกดิ ความประจวบแหง่ธรรม ๓ 

ประการเป็นผัสสะ เพราะผัสสะเป็นปัจจัย เวทนาจงึเกดิ เพราะเวทนาเป็นปัจจัย 

ตัณหาจงึเกดิ เพราะตัณหาเป็นปัจจัย อปุาทานจงึเกดิ เพราะอปุาทานเป็นปัจจัย 

ภพจงึเกดิ เพราะภพเป็นปัจจัย ชาตจิงึเกดิ เพราะชาตเิป็นปัจจัย ชรา มรณะ โสกะ 

ปรเิทวะ ทกุข ์โทมนัส และอปุายาสจงึเกดิ 

  ความเกดิแหง่โลกเป็นอยา่งนีแ้ล ฯลฯ 

  เพราะอาศัยชวิหาและรส ชวิหาวญิญาณจงึเกดิ ฯลฯ 

  เพราะอาศัยมโนและธรรมารมณ์ มโนวญิญาณจงึเกดิ ความประจวบแหง่ธรรม 

๓ ประการเป็นผัสสะ เพราะผัสสะเป็นปัจจัย เวทนาจงึเกดิ เพราะเวทนาเป็นปัจจัย 

ตัณหาจงึเกดิ เพราะตัณหาเป็นปัจจัย อปุาทานจงึเกดิ เพราะอปุาทานเป็นปัจจัย 

ภพจงึเกดิ เพราะภพเป็นปัจจัย ชาตจิงึเกดิ เพราะชาตเิป็นปัจจัย ชรา มรณะ โสกะ 

ปรเิทวะ ทกุข ์โทมนัส และอปุายาสจงึเกดิ 

  ความเกดิแหง่โลกเป็นอยา่งนีแ้ล 

  ความดบัแหง่โลก เป็นอยา่งไร 

  คอื เพราะอาศัยจักขแุละรปู จักขวุญิญาณจงึเกดิ ความประจวบแหง่ธรรม ๓ 

ประการเป็นผัสสะ เพราะผัสสะเป็นปัจจัย เวทนาจงึเกดิ เพราะเวทนาเป็นปัจจัย 

ตัณหาจงึเกดิ เพราะตัณหานัน้แลดับไมเ่หลอืดว้ยวริาคะ อปุาทานจงึดับ เพราะ 

อปุาทานดับ ภพจงึดับ เพราะภพดับ ชาตจิงึดับ เพราะชาตดิับ ชรา มรณะ โสกะ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ โลก ในทีน่ีห้มายถงึสังขารโลก (ส .สฬา.อ. ๓/๑๐๕-๑๑๓/๓๘) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๑๒๑ } 



๑๒๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๓. ตตยิปัณณาสก ์๑. โยคักเขมกิวรรค ๕. เสยโยหมัสมสิตูร 

ปรเิทวะ ทกุข ์โทมนัส และอปุายาสจงึดับ ความดับแหง่กองทกุขทั์ง้มวลนี้ 

มไีดด้ว้ยประการฉะนี ้

  ความดับแหง่โลกเป็นอยา่งนีแ้ล ฯลฯ 

  เพราะอาศัยชวิหาและรส ชวิหาวญิญาณจงึเกดิ ฯลฯ 

  เพราะอาศัยมโนและธรรมารมณ์ มโนวญิญาณจงึเกดิ ความประจวบแหง่ 

ธรรม ๓ ประการเป็นผัสสะ เพราะผัสสะเป็นปัจจัย เวทนาจงึเกดิ เพราะเวทนา 

เป็นปัจจัย ตัณหาจงึเกดิ เพราะตัณหานัน้แลดับไมเ่หลอืดว้ยวริาคะ อปุาทานจงึดับ 

ฯลฯ ความดับแหง่กองทกุขทั์ง้มวลนีม้ไีดด้ว้ยประการฉะนี้ 

  ภกิษุทัง้หลาย ความดับแหง่โลกเป็นอยา่งนีแ้ล” 

โลกสมทุยสตูรที ่๔ จบ 

 

๕. เสยโยหมสัมสิูตร 

วา่ดว้ยความถอืตวัวา่เราเลศิกวา่เขา 

  [๑๐๘] “ภกิษุทัง้หลาย เมือ่มอีะไร เพราะยดึมั่นอะไร เพราะถอืมั่นอะไร 

ความถอืตัววา่ ‘เราเลศิกวา่เขา’ ความถอืตัววา่ ‘เราเสมอเขา’ หรอืความถอืตัววา่ 

‘เราดอ้ยกวา่เขา’ จงึม”ี 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ธรรมของขา้พระองคทั์ง้หลายมพีระผูม้พีระภาค 

เป็นหลัก” 

  “เมือ่มจัีกข ุเพราะยดึมั่นจักข ุเพราะถอืมั่นจักข ุความถอืตัววา่ ‘เราเลศิ 

กวา่เขา’ ความถอืตัววา่ ‘เราเสมอเขา’ หรอืความถอืตวัวา่ ‘เราดอ้ยกวา่เขา’ จงึม ี

ฯลฯ 

  เมือ่มชีวิหา ฯลฯ เมือ่มมีโน เพราะยดึมั่นมโน เพราะถอืมั่นมโน ความ 

ถอืตัววา่ ‘เราเลศิกวา่เขา’ ความถอืตัววา่ ‘เราเสมอเขา’ หรอืความถอืตัววา่ 

‘เราดอ้ยกวา่เขา’ จงึม ี

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๑๒๒ } 



๑๒๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๓. ตตยิปัณณาสก ์๑. โยคักเขมกิวรรค ๕. เสยโยหมัสมสิตูร 

  เธอทัง้หลายเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร จักขเุทีย่งหรอืไมเ่ทีย่ง” 

  “ไมเ่ทีย่ง พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ก็ส ิง่ใดไมเ่ทีย่ง ส ิง่นัน้เป็นทกุขห์รอืเป็นสขุ” 

  “เป็นทกุข ์พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ก็ส ิง่ใดไมเ่ทีย่ง เป็นทกุข ์มคีวามแปรผันเป็นธรรมดา เพราะไมย่ดึมั่นสิง่นัน้ 

ความถอืตัววา่ ‘เราเลศิกวา่เขา’ ความถอืตัววา่ ‘เราเสมอเขา’ หรอืความถอืตัววา่ 

‘เราดอ้ยกวา่เขา’ จะพงึมหีรอื” 

  “ไมม่เีลย พระพทุธเจา้ขา้” ฯลฯ 

  “ชวิหาเทีย่งหรอืไมเ่ทีย่ง” 

  “ไมเ่ทีย่ง พระพทุธเจา้ขา้” ฯลฯ 

  “มโนเทีย่งหรอืไมเ่ทีย่ง” 

  “ไมเ่ทีย่ง พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ก็ส ิง่ใดไมเ่ทีย่ง ส ิง่นัน้เป็นทกุขห์รอืเป็นสขุ” 

  “เป็นทกุข ์พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ก็ส ิง่ใดไมเ่ทีย่ง เป็นทกุข ์มคีวามแปรผันเป็นธรรมดา เพราะไมย่ดึมั่นสิง่นัน้ 

ความถอืตัววา่ ‘เราเลศิกวา่เขา’ ความถอืตัววา่ ‘เราเสมอเขา’ หรอืความถอืตัววา่ 

‘เราดอ้ยกวา่เขา’ จะพงึมหีรอื” 

  “ไมม่เีลย พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ภกิษุทัง้หลาย อรยิสาวกผูไ้ดส้ดับเห็นอยูอ่ยา่งนี ้ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นจักข ุ

ฯลฯ ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นชวิหา ฯลฯ ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นมโน เมือ่เบือ่หน่าย 

ยอ่มคลายก าหนัด เพราะคลายก าหนัด จติยอ่มหลดุพน้ เมือ่จติหลดุพน้แลว้ ก็รูว้า่ 

‘หลดุพน้แลว้’ รูช้ดัวา่ ‘ชาตสิ ิน้แลว้ อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้ ท ากจิทีค่วรท าเสร็จ 

แลว้ ไมม่กีจิอืน่เพือ่ความเป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป” 

เสยโยหมสัมสิตูรที ่๕ จบ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๑๒๓ } 



๑๒๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๓. ตตยิปัณณาสก ์๑. โยคักเขมกิวรรค ๗. อปุาทานยิสตูร 

 

๖. สญัโญชนยิสูตร 

วา่ดว้ยธรรมทีเ่ก ือ้กลูแกส่งัโยชน ์

  [๑๐๙] “ภกิษุทัง้หลาย เราจักแสดงธรรมทีเ่กือ้กลูแกส่งัโยชนแ์ละสงัโยชน ์

เธอทัง้หลายจงฟัง 

  ธรรมทีเ่ก ือ้กลูแกส่งัโยชน ์เป็นอยา่งไร และสงัโยชน ์เป็นอยา่งไร 

  คอื จักขชุือ่วา่ธรรมทีเ่กือ้กลูแกส่งัโยชน ์ฉันทราคะในจักขนัุน้ชือ่วา่สงัโยชน ์

ฯลฯ ชวิหาชือ่วา่ธรรมทีเ่กือ้กลูแกส่งัโยชน ์ฯลฯ มโนชือ่วา่ธรรมทีเ่กือ้กลูแกส่งัโยชน ์

ฉันทราคะในมโนนัน้ชือ่วา่สงัโยชน ์

  ภกิษุทัง้หลาย เหลา่นีเ้ราเรยีกวา่ ธรรมทีเ่กือ้กลูแกส่งัโยชน ์

  นีเ้ราเรยีกวา่ สงัโยชน”์ 

สญัโญชนยิสตูรที ่๖ จบ 

 

๗. อปุาทานยิสตูร 

วา่ดว้ยธรรมทีเ่ก ือ้กลูแกอ่ปุาทาน 

  [๑๑๐] “ภกิษุทัง้หลาย เราจักแสดงธรรมทีเ่กือ้กลูแกอ่ปุาทานและอปุาทาน 

เธอทัง้หลายจงฟัง 

  ธรรมทีเ่ก ือ้กลูแกอ่ปุาทาน เป็นอยา่งไร และอปุาทาน เป็นอยา่งไร 

  คอื จักขชุือ่วา่ธรรมทีเ่กือ้กลูแกอ่ปุาทาน ฉันทราคะในจักขนัุน้ชือ่วา่อปุาทาน 

ฯลฯ ชวิหาชือ่วา่ธรรมทีเ่กือ้กลูแกอ่ปุาทาน ฯลฯ มโนชือ่วา่ธรรมทีเ่กือ้กลูแก ่

อปุาทาน ฉันทราคะในมโนนัน้ชือ่วา่อปุาทาน 

  ภกิษุทัง้หลาย เหลา่นีเ้ราเรยีกวา่ ธรรมทีเ่กือ้กลูแกอ่ปุาทาน 

   นีเ้ราเรยีกวา่ อปุาทาน” 

อปุาทานยิสตูรที ่๗ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๑๒๔ } 



๑๒๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๓. ตตยิปัณณาสก ์๑. โยคักเขมกิวรรค ๙. พาหริายตนปรชิานนสตูร 

 

๘. อชัฌตัตกิายตนปรชิานนสตูร 

วา่ดว้ยการก าหนดรูอ้ายตนะภายใน 

  [๑๑๑] “ภกิษุทัง้หลาย บคุคลเมือ่ยังไมรู่ย้ ิง่ ไมก่ าหนดรู ้ไมค่ลายก าหนัด 

ไมล่ะจักข ุเป็นผูไ้มค่วรเพือ่ความสิน้ทกุข ์... โสตะ ฯลฯ ฆานะ ฯลฯ ชวิหา ฯลฯ 

กาย ฯลฯ บคุคลเมือ่ยังไมรู่ย้ ิง่ ไมก่ าหนดรู ้ไมค่ลายก าหนัด ไมล่ะมโน เป็นผู ้

ไมค่วรเพือ่ความสิน้ทกุข ์

  ภกิษุทัง้หลาย สว่นบคุคลเมือ่รูย้ ิง่ ก าหนดรู ้คลายก าหนัด ละจักขไุด ้เป็น 

ผูค้วรเพือ่ความสิน้ทกุข ์ฯลฯ ชวิหา ฯลฯ กาย ฯลฯ บคุคลเมือ่รูย้ ิง่ ก าหนดรู ้

คลายก าหนัด ละมโนได ้เป็นผูค้วรเพือ่ความสิน้ทกุข”์ 

อชัฌตัตกิายตนปรชิานนสตูรที ่๘ จบ 

 

๙. พาหริายตนปรชิานนสูตร 

วา่ดว้ยการก าหนดรูอ้ายตนะภายนอก 

   [๑๑๒] “ภกิษุทัง้หลาย บคุคลเมือ่ยังไมรู่ย้ ิง่ ไมก่ าหนดรู ้ไมค่ลายก าหนัด 

ไมล่ะรปู เป็นผูไ้มค่วรเพือ่ความสิน้ทกุข ์... สทัทะ ฯลฯ คันธะ ... รส ... โผฏฐัพพะ 

... บคุคลเมือ่ยังไมรู่ย้ ิง่ ไมก่ าหนดรู ้ไมค่ลายก าหนัด ไมล่ะธรรมารมณ์ เป็นผู ้

ไมค่วรเพือ่ความสิน้ทกุข ์

  ภกิษุทัง้หลาย สว่นบคุคลเมือ่รูย้ ิง่ ก าหนดรู ้คลายก าหนัด ละรปูได ้

เป็นผูค้วรเพือ่ความสิน้ทกุข ์... สทัทะ ฯลฯ คันธะ ... รส ... โผฏฐัพพะ ... 

บคุคลเมือ่รูย้ ิง่ ก าหนดรู ้คลายก าหนัด ละธรรมารมณ์ได ้เป็นผูค้วรเพือ่ความ 

สิน้ทกุข”์ 

พาหริายตนปรชิานนสตูรที ่๙ จบ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๑๒๕ } 



๑๒๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๓. ตตยิปัณณาสก ์๑. โยคักเขมกิวรรค ๑๐. อปัุสสตุสิตูร 

 

๑๐. อปุสัสตุสิตูร 

วา่ดว้ยการแอบฟงัธรรม 

  [๑๑๓] สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระต าหนักอฐิในหมูบ่า้น 

ญาตกิะ๑ ครัง้นัน้ พระผูม้พีระภาคทรงหลกีเรน้อยูใ่นทีส่งัดไดต้รัสธรรมบรรยายนีว้า่ 

  “เพราะอาศัยจักขแุละรปู จักขวุญิญาณจงึเกดิ ความประจวบแหง่ธรรม ๓ 

ประการเป็นผัสสะ เพราะผัสสะเป็นปัจจัย เวทนาจงึเกดิ เพราะเวทนาเป็นปัจจัย 

ตัณหาจงึเกดิ เพราะตัณหาเป็นปัจจัย อปุาทานจงึเกดิ เพราะอปุาทานเป็นปัจจัย 

ภพจงึเกดิ เพราะภพเป็นปัจจัย ชาตจิงึเกดิ เพราะชาตเิป็นปัจจัย ชรา มรณะ 

โสกะ ปรเิทวะ ทกุข ์โทมนัส และอปุายาสจงึเกดิ ความเกดิแหง่กองทกุข ์

ทัง้มวลนีม้ไีดด้ว้ยประการฉะนี ้ฯลฯ 

  เพราะอาศัยชวิหาและรส ชวิหาวญิญาณจงึเกดิ ฯลฯ 

  เพราะอาศัยมโนและธรรมารมณ์ มโนวญิญาณจงึเกดิ ความประจวบแหง่ 

ธรรม ๓ ประการเป็นผัสสะ เพราะผัสสะเป็นปัจจัย เวทนาจงึเกดิ เพราะเวทนา 

เป็นปัจจัย ตัณหาจงึเกดิ เพราะตัณหาเป็นปัจจัย อปุาทานจงึเกดิ เพราะ 

อปุาทานเป็นปัจจัย ภพจงึเกดิ เพราะภพเป็นปัจจัย ชาตจิงึเกดิ เพราะชาตเิป็น 

ปัจจัย ชรา มรณะ โสกะ ปรเิทวะ ทกุข ์โทมนัส และอปุายาสจงึเกดิ ความ 

เกดิแหง่กองทกุขทั์ง้มวลนีม้ไีดด้ว้ยประการฉะนี ้

  เพราะอาศัยจักขแุละรปู จักขวุญิญาณจงึเกดิ ความประจวบแหง่ธรรม ๓ 

ประการเป็นผัสสะ เพราะผัสสะเป็นปัจจัย เวทนาจงึเกดิ เพราะเวทนาเป็นปัจจัย 

ตัณหาจงึเกดิ 

  เพราะตัณหานัน้แลดับไมเ่หลอืดว้ยวริาคะ อปุาทานจงึดับ เพราะอปุาทานดับ 

ภพจงึดับ เพราะภพดับ ชาตจิงึดับ เพราะชาตดิับ ชรา มรณะ โสกะ ปรเิทวะ 

ทกุข ์โทมนัส และอปุายาสจงึดับ ความดับแหง่กองทกุขทั์ง้มวลนีม้ไีดด้ว้ย 

ประการฉะนี ้ฯลฯ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ บางแหง่ใชว้า่ นาทกิะ บางแหง่ใช ้นาตกิะ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๑๒๖ } 



๑๒๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๓. ตตยิปัณณาสก ์๑. โยคักเขมกิวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

  เพราะอาศัยชวิหาและรส ชวิหาวญิญาณจงึเกดิ ฯลฯ เพราะอาศัยมโนและ 

ธรรมารมณ์ มโนวญิญาณจงึเกดิ ความประจวบแหง่ธรรม ๓ ประการเป็นผัสสะ 

เพราะผัสสะเป็นปัจจัย เวทนาจงึเกดิ เพราะเวทนาเป็นปัจจัย ตัณหาจงึเกดิ 

  เพราะตัณหานัน้แลดับไมเ่หลอืดว้ยวริาคะ อปุาทานจงึดับ เพราะอปุาทานดับ 

ภพจงึดับ ฯลฯ ความดับแหง่กองทกุขทั์ง้มวลนีม้ไีดด้ว้ยประการฉะนี้” 

  สมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่ยนืแอบฟังพระผูม้พีระภาคอยู ่พระผูม้พีระภาคได ้

ทอดพระเนตรเห็นภกิษุนัน้ผูย้นืแอบฟังอยู ่ไดต้รัสถามภกิษุนัน้ดังนีว้า่ “ภกิษุ เธอ 

ไดฟั้งธรรมบรรยายนีห้รอืไม”่ 

  ภกิษุนัน้กราบทลูวา่ “ไดฟั้ง พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ภกิษุ เธอจงศกึษาธรรมบรรยายนี ้เธอจงเลา่เรยีนธรรมบรรยายนี ้เธอ 

จงทรงจ าธรรมบรรยายนีไ้วเ้ถดิ เพราะวา่ธรรมบรรยายนี ้ประกอบดว้ยประโยชน์ 

เป็นเบือ้งตน้แหง่พรหมจรรย”์ 

อปุสัสตุสิตูรที ่๑๐ จบ 

โยคกัเขมวิรรคที ่๑ จบ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

         ๑. โยคักเขมสิตูร        ๒. อปุาทายสตูร 

         ๓. ทกุขสมทุยสตูร        ๔. โลกสมทุยสตูร 

         ๕. เสยโยหมัสมสิตูร       ๖. สญัโญชนยิสตูร 

         ๗. อปุาทานยิสตูร        ๘. อัชฌตัตกิายตนปรชิานนสตูร 

         ๙. พาหริายตนปรชิานนสตูร  ๑๐. อปัุสสตุสิตูร 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๑๒๗ } 



๑๒๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๓. ตตยิปัณณาสก ์๒. โลกกามคณุวรรค ๑. ปฐมมารปาสสตูร 

 

๒. โลกกามคณุวรรค 

หมวดวา่ดว้ยโลกและกามคณุ 

๑. ปฐมมารปาสสตูร 

วา่ดว้ยบว่งมาร สตูรที ่๑ 

  [๑๑๔] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย รปูทีพ่งึรูแ้จง้ทางตาทีน่่า 

ปรารถนา น่าใคร ่น่าพอใจ ชวนใหรั้ก ชกัใหใ้คร ่พาใจใหก้ าหนัดมอียู ่ถา้ 

ภกิษุยังเพลดิเพลนิ เชยชม ยดึตดิ รปูนัน้อยู ่ภกิษุนีเ้รากลา่ววา่ ‘ไปสูท่ีอ่ยูข่อง 

มาร ไปสูอ่ านาจของมาร ถกูบว่งมารคลอ้งไว ้ถกูเครือ่งผกูของมารมัดไว ้ถกูมาร 

ใจบาปท าไดต้ามใจปรารถนา’ ฯลฯ 

  รสทีพ่งึรูแ้จง้ทางลิน้ ฯลฯ 

  ธรรมารมณ์ทีพ่งึรูแ้จง้ทางใจทีน่่าปรารถนา น่าใคร ่น่าพอใจ ชวนใหรั้ก ชกั 

ใหใ้คร ่พาใจใหก้ าหนัดมอียู ่ถา้ภกิษุยังเพลดิเพลนิ เชยชม ยดึตดิธรรมารมณ์ 

นัน้อยู ่ภกิษุนีเ้รากลา่ววา่ ‘ไปสูท่ีอ่ยูข่องมาร ไปสูอ่ านาจของมาร ถกูบว่งมาร 

คลอ้งไว ้ถกูเครือ่งผกูของมารมัดไว ้ถกูมารใจบาปท าไดต้ามใจปรารถนา’ 

  รปูทีพ่งึรูแ้จง้ทางตาทีน่่าปรารถนา น่าใคร ่น่าพอใจ ชวนใหรั้ก ชกัใหใ้คร ่

พาใจใหก้ าหนัดมอียู ่ถา้ภกิษุไมเ่พลดิเพลนิ ไมเ่ชยชม ไมย่ดึตดิรปูนัน้อยู ่ภกิษุนี้ 

เรากลา่ววา่ ‘ไมไ่ปสูท่ีอ่ยูข่องมาร ไมไ่ปสูอ่ านาจของมาร ไมถ่กูบว่งมารคลอ้งไว ้

พน้จากเครือ่งผกูของมาร ไมถ่กูมารใจบาปท าไดต้ามใจปรารถนา’ ฯลฯ 

  รสทีพ่งึรูแ้จง้ทางลิน้ทีน่่าปรารถนา น่าใคร ่น่าพอใจ ชวนใหรั้ก ชกัใหใ้คร ่

พาใจใหก้ าหนัดมอียู ่ถา้ภกิษุไมเ่พลดิเพลนิ ไมเ่ชยชม ไมย่ดึตดิรสนัน้อยู ่ภกิษุนี้ 

เรากลา่ววา่ ‘ไมไ่ปสูท่ีอ่ยูข่องมาร ไมไ่ปสูอ่ านาจของมาร ไมถ่กูบว่งมารคลอ้งไว ้

พน้จากเครือ่งผกูของมาร ไมถ่กูมารใจบาปท าไดต้ามใจปรารถนา’ ฯลฯ 

  ภกิษุทัง้หลาย ธรรมารมณ์ทีพ่งึรูแ้จง้ทางใจทีน่่าปรารถนา น่าใคร ่น่าพอใจ 

ชวนใหรั้ก ชกัใหใ้คร ่พาใจใหก้ าหนัดมอียู ่ถา้ภกิษุไมเ่พลดิเพลนิ ไมเ่ชยชม ไม ่

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๑๒๘ } 



๑๒๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๓. ตตยิปัณณาสก ์๒. โลกกามคณุวรรค ๒. ทตุยิมารปาสสตูร 

ยดึตดิธรรมารมณ์นัน้อยู ่ภกิษุนี้เรากลา่ววา่ ‘ไมไ่ปสูท่ีอ่ยูข่องมาร ไมไ่ปสูอ่ านาจ 

ของมาร ไมถ่กูบว่งมารคลอ้งไว ้พน้จากเครือ่งผกูของมาร ไมถ่กูมารใจบาปท าได ้

ตามใจปรารถนา” 

ปฐมมารปาสสตูรที ่๑ จบ 

 

๒. ทตุยิมารปาสสตูร 

วา่ดว้ยบว่งมาร สตูรที ่๒ 

  [๑๑๕] “ภกิษุทัง้หลาย รูปทีพ่งึรูแ้จง้ทางตาทีน่่าปรารถนา น่าใคร ่น่าพอใจ 

ชวนใหรั้ก ชกัใหใ้คร ่พาใจใหก้ าหนัดมอียู ่ถา้ภกิษุเพลดิเพลนิ เชยชม ยดึตดิ 

รปูนัน้อยู ่ภกิษุนีเ้รากลา่ววา่ ‘พัวพันอยูใ่นรปูทีพ่งึรูแ้จง้ทางตา ไปสูท่ีอ่ยูข่องมาร 

ไปสูอ่ านาจของมาร ฯลฯ ถกูมารใจบาปท าไดต้ามใจปรารถนา’ ฯลฯ 

  รสทีพ่งึรูแ้จง้ทางลิน้ ฯลฯ 

  ธรรมารมณ์ทีพ่งึรูแ้จง้ทางใจทีน่่าปรารถนา น่าใคร ่น่าพอใจ ชวนใหรั้ก ชกั 

ใหใ้คร ่พาใจใหก้ าหนัดมอียู ่ถา้ภกิษุเพลดิเพลนิ เชยชม ยดึตดิธรรมารมณ์นัน้อยู่ 

ภกิษุนีเ้รากลา่ววา่ ‘พัวพันอยูใ่นธรรมารมณ์ทีพ่งึรูแ้จง้ทางใจ ไปสูท่ีอ่ยูข่องมาร 

ไปสูอ่ านาจของมาร ฯลฯ ถกูมารใจบาปท าไดต้ามใจปรารถนา’ 

  ภกิษุทัง้หลาย รปูทีพ่งึรูแ้จง้ทางตาทีน่่าปรารถนา น่าใคร ่น่าพอใจ ชวน 

ใหรั้ก ชกัใหใ้คร ่พาใจใหก้ าหนัดมอียู ่ถา้ภกิษุไมเ่พลดิเพลนิ ไมเ่ชยชม ไมย่ดึ 

ตดิรปูนัน้อยู ่ภกิษุนีเ้รากลา่ววา่ ‘พน้แลว้จากรปูทีพ่งึรูแ้จง้ทางตา ไมไ่ปสูท่ีอ่ยูข่อง 

มาร ไมไ่ปสูอ่ านาจของมาร ฯลฯ ไมถ่กูมารใจบาปท าไดต้ามใจปรารถนา’ ฯลฯ 

  รสทีพ่งึรูแ้จง้ทางลิน้ ฯลฯ 

  ภกิษุทัง้หลาย ธรรมารมณ์ทีพ่งึรูแ้จง้ทางใจทีน่่าปรารถนา น่าใคร ่น่าพอใจ 

ชวนใหรั้ก ชกัใหใ้คร ่พาใจใหก้ าหนัดมอียู ่ถา้ภกิษุไมเ่พลดิเพลนิ ไมเ่ชยชม ไม ่

ยดึตดิธรรมารมณ์นัน้อยู ่ภกิษุนีเ้รากลา่ววา่ ‘พน้แลว้จากธรรมารมณ์ทีพ่งึรูแ้จง้ 

ทางใจ ไมไ่ปสูท่ีอ่ยูข่องมาร ไมไ่ปสูอ่ านาจของมาร ฯลฯ ไมถ่กูมารใจบาปท าไดต้าม 

ใจปรารถนา” 

ทตุยิมารปาสสตูรที ่๒ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๑๒๙ } 



๑๓๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๓. ตตยิปัณณาสก ์๒. โลกกามคณุวรรค ๓. โลกันตคมนสตูร 

 

๓. โลกนัตคมนสตูร 

วา่ดว้ยการถงึทีส่ดุแหง่โลก 

  [๑๑๖] “ภกิษุทัง้หลาย เราไมก่ลา่ววา่ ‘ทีส่ดุแหง่โลก๑บคุคลพงึรู ้พงึเห็น 

พงึถงึดว้ยการไป’ แตเ่ราก็ไมก่ลา่ววา่บคุคลยังไมถ่งึทีส่ดุแหง่โลก๒แลว้ จะท าทีส่ดุ 

แหง่ทกุขไ์ด”้ ครัน้ตรัสดังนีแ้ลว้ก็เสด็จลกุขึน้จากพทุธอาสนเ์ขา้ไปยังพระวหิาร 

  ล าดับนัน้ เมือ่พระผูม้พีระภาคเสด็จจากไปไมน่าน ภกิษุเหลา่นัน้จงึไดป้รกึษากันวา่ 

“ผูม้อีายทัุง้หลาย พระผูม้พีระภาคของเราทัง้หลายทรงแสดงอทุเทส๓ นีโ้ดย 

ยอ่วา่ ‘ภกิษุทัง้หลาย เราไมก่ลา่ววา่ ‘ทีส่ดุแหง่โลก บคุคลพงึรู ้พงึเห็น พงึถงึดว้ย 

การไป’ แตเ่ราก็ไมก่ลา่ววา่บคุคลยังไมถ่งึทีส่ดุแหง่โลกแลว้ จะท าทีส่ดุแหง่ทกุขไ์ด ’้ 

ไมท่รงจ าแนกเนือ้ความไวโ้ดยพสิดาร เสด็จลกุขึน้จากพทุธอาสนเ์ขา้ไปยังพระวหิาร 

ใครหนอจะพงึจ าแนกเนือ้ความแหง่อทุเทสทีพ่ระผูม้พีระภาคทรงแสดงไวโ้ดยยอ่ ไม่ 

ทรงจ าแนกไวโ้ดยพสิดารนีใ้หพ้สิดารได”้ 

  ล าดับนัน้ ภกิษุเหลา่นัน้มคีวามเห็นรว่มกันวา่ “ทา่นอานนทน์ีแ้ลพระศาสดา 

ทรงสรรเสรญิแลว้และเพือ่นพรหมจารผีูรู้ทั้ง้หลายก็ยกยอ่ง และทา่นสามารถจะ 

จ าแนกเนือ้ความแหง่อทุเทสทีพ่ระผูม้พีระภาคทรงแสดงไวโ้ดยยอ่ ไมท่รงจ าแนกไว  ้

โดยพสิดารนีใ้หพ้สิดารได ้ทางทีด่ ีพวกเราควรจะเขา้ไปหาทา่นอานนทถ์งึทีอ่ยู่ 

แลว้เรยีนถามเนือ้ความนี้กับทา่น” 

  ครัน้แลว้ภกิษุเหลา่นัน้จงึเขา้ไปหาทา่นพระอานนทถ์งึทีอ่ยู ่ไดส้นทนาปราศรัย 

พอเป็นทีบ่ันเทงิใจ พอเป็นทีร่ะลกึถงึกันแลว้น่ัง ณ ทีส่มควร ไดเ้รยีนวา่ 

  “ทา่นอานนท ์พระผูม้พีระภาคของเราทัง้หลายทรงแสดงอทุเทสนีโ้ดยยอ่วา่ 

‘ภกิษุทัง้หลาย เราไมก่ลา่ววา่ ‘ทีส่ดุแหง่โลก บคุคลพงึรู ้พงึเห็น พงึถงึดว้ยการไป’ 

แตเ่ราก็ไมก่ลา่ววา่บคุคลยังไมถ่งึทีส่ดุแหง่โลกแลว้ จะท าทีส่ดุแหง่ทกุขไ์ด ’้ ไมท่รง 

 

เชงิอรรถ : 

๑ โลก ในทีน่ีห้มายถงึโลกจักรวาล (ส .สฬา.อ. ๓/๑๑๖/๓๘) 

๒ โลก ในทีน่ีห้มายถงึสังขารโลก (ส .สฬา.อ. ๓/๑๑๖/๓๘) 

๓ อทุเทส หมายถงึบทมาตกิาหรอืหัวขอ้ธรรม (องฺ.ทสก.อ. ๓/๑๑๕/๓๗๔) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๑๓๐ } 



๑๓๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๓. ตตยิปัณณาสก ์๒. โลกกามคณุวรรค ๓. โลกันตคมนสตูร 

จ าแนกเนือ้ความไวโ้ดยพสิดาร เสด็จลกุขึน้จากพทุธอาสนเ์ขา้ไปยังพระวหิาร เมือ่ 

พระผูม้พีระภาคเสด็จจากไปไมน่าน พวกกระผมจงึไดป้รกึษากันวา่ ‘ผูม้อีายทัุง้หลาย 

พระผูม้พีระภาคของเราทัง้หลายทรงแสดงอทุเทสนีโ้ดยยอ่วา่ ‘ภกิษุทัง้หลาย เรา 

ไมก่ลา่ววา่ ‘ทีส่ดุแหง่โลกบคุคลพงึรู ้พงึเห็น พงึถงึดว้ยการไป’ แตเ่ราก็ไมก่ลา่ว 

วา่บคุคลยังไมถ่งึทีส่ดุแหง่โลกแลว้ จะท าทีส่ดุแหง่ทกุขไ์ด’้ ไมท่รงจ าแนกเนือ้ความ 

ไวโ้ดยพสิดาร เสด็จลกุขึน้จากพทุธอาสนเ์ขา้ไปยังพระวหิาร ใครหนอจะพงึจ าแนก 

เนือ้ความแหง่อทุเทสทีพ่ระผูม้พีระภาคทรงแสดงไวโ้ดยยอ่ ไมท่รงจ าแนกไวโ้ดย 

พสิดารนีใ้หพ้สิดารได ้

  ผูม้อีาย ุพวกกระผมไดม้คีวามเห็นร่วมกันวา่ ‘ทา่นอานนทน์ีแ้ลพระศาสดา 

ทรงสรรเสรญิแลว้และเพือ่นพรหมจารผีูรู้ทั้ง้หลายก็ยกยอ่ง และทา่นสามารถจะ 

จ าแนกเนือ้ความแหง่อทุเทสทีพ่ระผูม้พีระภาคทรงแสดงไวโ้ดยยอ่ ไม่ทรงจ าแนกไว ้

โดยพสิดารนีใ้หพ้สิดารได ้ทางทีด่ ีพวกเราควรจะเขา้ไปหาทา่นอานนทถ์งึทีอ่ยู่ 

แลว้เรยีนถามเนือ้ความนี้กับทา่น’ ขอทา่นอานนทจ์งจ าแนกเถดิ” 

  ทา่นพระอานนทก์ลา่ววา่ “ผูม้อีายทัุง้หลาย เมือ่พระศาสดาประทับอยูเ่ฉพาะ 

หนา้ทา่นผูม้อีายทัุง้หลาย ทา่นทัง้หลายละเลยพระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้เสยี 

ส าคัญเนือ้ความนีว้า่ควรถามผม เปรยีบเหมอืนบรุษุผูต้อ้งการแกน่ไม ้แสวงหา 

แกน่ไม ้เทีย่วแสวงหาแกน่ไมอ้ยู ่เมือ่ตน้ไมใ้หญม่แีกน่มอียู ่ก็มองขา้มรากและล าตน้ 

ไปเสยี ส าคัญกิง่และใบวา่เป็นแกน่ไมท้ีต่นแสวงหา ผูม้อีายทัุง้หลาย แทจ้รงิ พระ 

ผูม้พีระภาคพระองคนั์น้เป็นผูม้พีระจักษุ๑ มพีระญาณ มพีระธรรม๒ เป็นผูป้ระเสรฐิ๓ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ มพีระจกัษุ หมายถงึมพีระปัญญาจักษุโดยทรงเป็นผูน้ าของชาวโลกในการเห็นธรรมดว้ยพระสยัมภญูาณ 

    (องฺ.ทสก.ฏกีา ๓/๑๑๓-๑๑๖/๔๓๘) 

๒ มพีระธรรม หมายถงึทรงแสดงธรรมใหป้รยัิตธิรรมเป็นไปได ้หรอืทรงใหโ้พธปัิกขยิธรรม (ธรรมอันเป็น 

    ฝ่ายแหง่การตรัสรู)้ ๓๗ ประการ ไดแ้ก ่(๑) สตปัิฏฐาน ๔ (๒) สัมมัปปธาน ๔ (๓) อทิธบิาท ๔  

    (๔) อนิทรยี ์๕ (๕) พละ ๕ (๖) โพชฌงค ์๗ (๗) มรรคมอีงค ์๘ (องฺ.ทสก.ฏกีา ๓/๑๑๓-๑๑๖/๔๓๘) 

๓ เป็นผูป้ระเสรฐิ หมายถงึการบรรลพุระสยัมภญูาณแลว้ แสดงอรยิธรรมแกช่าวโลก (องฺ.ทสก.ฏกีา ๓/ 

    ๑๑๓-๑๑๖/๔๓๙) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๑๓๑ } 



๑๓๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๓. ตตยิปัณณาสก ์๒. โลกกามคณุวรรค ๓. โลกันตคมนสตูร 

ตรัสบอกได ้๑ ทรงใหเ้ป็นไปได ้๒ ทรงแสดงประโยชน์๓ ประทานอมตธรรม๔ เป็นเจา้ของ 

ธรรม๕ เป็นพระตถาคต ทรงรูธ้รรมทีค่วรรู ้ทรงเห็นธรรมทีค่วรเห็น ก็เวลานีแ้ล 

เป็นเวลาสมควรทีท่า่นทัง้หลายพงึเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคแลว้ทลูถามเนือ้ความนี้ 

พงึทรงจ าเนือ้ความนัน้ไวต้ามทีพ่ระผูม้พีระภาคทรงตอบแกท่า่นทัง้หลาย” 

  ภกิษุเหลา่นัน้เรยีนวา่ “ทา่นอานนท ์พระผูม้พีระภาคทรงเป็นผูม้พีระจักษุ 

มพีระญาณ มพีระธรรม เป็นผูป้ระเสรฐิ ตรัสบอกได ้ทรงใหเ้ป็นไปได ้ทรง 

แสดงประโยชน ์ประทานอมตธรรม เป็นเจา้ของธรรม เป็นพระตถาคตทรงรูธ้รรม 

ทีค่วรรู ้ทรงเห็นธรรมทีค่วรเห็น ก็เวลานีแ้ลเป็นเวลาสมควรทีพ่วกกระผมพงึเขา้ 

ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคแลว้ทลูถามเนือ้ความนี ้และทรงจ าเนือ้ความนัน้ไวต้ามทีพ่ระ 

ผูม้พีระภาคทรงตอบแกพ่วกกระผมอยา่งแน่นอน ทา่นอานนทเ์องพระศาสดาทรง 

สรรเสรญิและเพือ่นพรหมจารผีูรู้ทั้ง้หลายก็ยกยอ่ง และทา่นสามารถจะจ าแนก 

เนือ้ความแหง่อทุเทสทีพ่ระผูม้พีระภาคทรงแสดงไวโ้ดยยอ่ ไมท่รงจ าแนกไวโ้ดย 

พสิดารนีใ้หพ้สิดารได ้ถา้ทา่นอานนทไ์มม่คีวามหนักใจแลว้ ขอจงจ าแนกเถดิ” 

  ทา่นพระอานนทก์ลา่ววา่ “ผูม้อีายทัุง้หลาย ถา้เชน่นัน้ ขอทา่นทัง้หลายจงฟัง 

จงใสใ่จใหด้ ีผมจักกลา่ว” ภกิษุเหลา่นัน้รับค าแลว้ ทา่นพระอานนทจ์งึไดก้ลา่ว 

เรือ่งนีว้า่ 

  “ผูม้อีายทัุง้หลาย พระผูม้พีระภาคของทา่นทัง้หลายทรงแสดงอทุเทสโดยยอ่ 

วา่ ‘ภกิษุทัง้หลาย เราไมก่ลา่ววา่ ‘ทีส่ดุแหง่โลกบคุคลพงึรู ้พงึเห็น พงึถงึดว้ย 

การไป’ แตเ่ราก็ไมก่ลา่ววา่บคุคลยังไมถ่งึทีส่ดุแหง่โลกแลว้จะท าทีส่ดุแหง่ทกุขไ์ด ’้ 

ไมท่รงจ าแนกเนือ้ความไวโ้ดยพสิดารเสด็จลกุขึน้จากพทุธอาสนเ์ขา้ไปยังพระวหิาร 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ตรสับอกได ้หมายถงึตรัสบอกอรยิสัจ ๔ ได ้(องฺ.ทสก.ฏกีา ๓/๑๑๓-๑๑๖/๔๓๙) 

๒ ทรงใหเ้ป็นไปได ้หมายถงึตรัสบอกใหรู้แ้จง้อรยิสัจ ๔ (องฺ.ทสก.ฏกีา ๓/๑๑๓-๑๑๖/๔๓๙) 

๓ ทรงแสดงประโยชน ์หมายถงึทรงใหส้รรพสัตวพ์น้จากความทกุข ์ความบบีคัน้โดยใหบ้รรลุพระนพิพาน 

    อันเป็นประโยชนย์อดเยีย่ม (องฺ.ทสก.ฏกีา ๓/๑๑๓-๑๑๖/๔๓๙) 

๔ ประทานอมตธรรม หมายถงึ ทรงแสดงขอ้ปฏบัิตเิพือ่บรรล ุเพือ่รูแ้จง้อมตธรรมแกส่รรพสัตว ์(องฺ.ทสก. 

    ฏกีา ๓/๑๑๓-๑๑๖/๔๓๙) 

๕ เป็นเจา้ของธรรม หมายถงึเป็นเจา้ของพระโพธปัิกขยิธรรม ๓๗ ประการ (องฺ.ทสก.ฏกีา ๓/๑๑๓- 

    ๑๑๖/๔๓๙) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๑๓๒ } 



๑๓๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๓. ตตยิปัณณาสก ์๒. โลกกามคณุวรรค ๓. โลกันตคมนสตูร 

  ผูม้อีายทัุง้หลาย ผมยอ่มรูเ้นือ้ความแหง่อทุเทสทีพ่ระผูม้พีระภาคทรงแสดงไว ้

โดยยอ่ไมท่รงจ าแนกไวโ้ดยพสิดารนีใ้หพ้สิดารได ้ผูม้อีายทัุง้หลาย บคุคลมคีวาม 

หมายรูแ้ละก าหนดหมายโลกวา่เป็นโลกดว้ยธรรมใด นีเ้รยีกวา่โลกในอรยิวนัิย 

  บคุคลมคีวามหมายรูแ้ละก าหนดหมายโลกวา่เป็นโลกดว้ยธรรมอะไรเลา่ 

  คอื บคุคลมคีวามหมายรูแ้ละก าหนดหมายโลกวา่เป็นโลกดว้ยจักข ุ... ดว้ย 

โสตะ ... ดว้ยฆานะ บคุคลมคีวามหมายรูแ้ละก าหนดหมายโลกวา่เป็นโลกดว้ยชวิหา 

... ดว้ยกาย บคุคลมคีวามหมายรูแ้ละก าหนดหมายในโลกวา่เป็นโลกดว้ยมโน ผูม้ ี

อายทัุง้หลาย เหตทุีบ่คุคลมคีวามหมายรูแ้ละก าหนดหมายโลกวา่เป็นโลก นีเ้รยีกวา่ 

โลกในอรยิวนัิย 

  ผูม้อีายทัุง้หลาย พระผูม้พีระภาคของทา่นทัง้หลายทรงแสดงอทุเทสโดยยอ่วา่ 

‘ภกิษุทัง้หลาย เราไมก่ลา่ววา่ ‘ทีส่ดุแหง่โลกบคุคลพงึรู ้พงึเห็น พงึถงึดว้ยการไป’ 

แตเ่ราก็ไมก่ลา่ววา่บคุคลยังไมถ่งึทีส่ดุแหง่โลกแลว้จะท าทีส่ดุแหง่ทกุขไ์ด ’้ ไมท่รง 

จ าแนกเนือ้ความไวโ้ดยพสิดาร เสด็จลกุขึน้จากพทุธอาสนเ์ขา้ไปยังพระวหิาร 

  ผูม้อีายทัุง้หลาย ผมยอ่มรูเ้นือ้ความแหง่อทุเทสทีพ่ระผูม้พีระภาคทรงแสดงไว ้

โดยยอ่ ไมท่รงจ าแนกไวโ้ดยพสิดารนีใ้หพ้สิดารไดอ้ยา่งนี ้ก็ทา่นทัง้หลายเมือ่หวงั 

อยูพ่งึเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคแลว้ทลูถามเนือ้ความนีเ้ถดิ ขอทา่นทัง้หลายพงึ 

ทรงจ าเนือ้ความนัน้ไวต้ามทีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสตอบแกท่า่นทัง้หลายเถดิ” 

  ภกิษุเหลา่นัน้กลา่วรับค าทา่นพระอานนทแ์ลว้ลกุขึน้จากอาสนะเขา้ไปเฝ้าพระ 

ผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวายอภวิาทแลว้น่ัง ณ ทีส่มควร ไดก้ราบทลูพระผูม้  ี

พระภาคดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ พระผูม้พีระภาคของขา้พระองคทั์ง้หลาย 

ทรงแสดงอทุเทสโดยยอ่วา่ ‘ภกิษุทัง้หลาย เราไมก่ลา่ววา่ ‘ทีส่ดุแหง่โลกบคุคล 

พงึรู ้พงึเห็น พงึถงึดว้ยการไป’ แตเ่ราก็ไมก่ลา่ววา่บคุคลยังไมถ่งึทีส่ดุแหง่โลก 

แลว้จะท าทีส่ดุแหง่ทกุขไ์ด’้ ไมท่รงจ าแนกเนือ้ความไวโ้ดยพสิดารเสด็จลกุขึน้จาก 

พทุธอาสนเ์ขา้ไปยังพระวหิาร 

  เมือ่พระผูม้พีระภาคทรงจากไปไมน่าน ขา้พระองคทั์ง้หลายไดป้รกึษากันวา่ 

‘ผูม้อีายทัุง้หลาย พระผูม้พีระภาคของเราทัง้หลายทรงแสดงอทุเทสไวโ้ดยยอ่วา่ 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๑๓๓ } 



๑๓๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๓. ตตยิปัณณาสก ์๒. โลกกามคณุวรรค ๔. กามคณุสตูร 

‘ภกิษุทัง้หลาย เราไมก่ลา่ววา่ ทีส่ดุแหง่โลกบคุคลพงึรู ้พงึเห็น พงึถงึดว้ยการไป’ 

แตเ่ราก็ไมก่ลา่ววา่บคุคลยังไมถ่งึทีส่ดุแหง่โลกแลว้จะท าทีส่ดุแหง่ทกุขไ์ด ’้ ไมท่รง 

จ าแนกเนือ้ความไวโ้ดยพสิดาร เสด็จลกุขึน้จากพทุธอาสนเ์ขา้ไปยังพระวหิาร ใคร 

หนอจะพงึจ าแนกเนือ้ความแหง่อทุเทสทีพ่ระผูม้พีระภาคทรงแสดงไวโ้ดยยอ่ ไม่ 

ทรงจ าแนกไวโ้ดยพสิดารนีใ้หพ้สิดารได ้

  ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองคเ์หลา่นัน้ไดม้คีวามเห็นรว่มกันวา่ ‘ทา่น 

อานนทน์ีแ้ลพระศาสดาทรงสรรเสรญิและเพือ่นพรหมจารผีูรู้ทั้ง้หลายก็ยกยอ่ง และ 

ทา่นสามารถจะจ าแนกเนือ้ความแหง่อทุเทสทีพ่ระผูม้พีระภาคทรงแสดงไวโ้ดยยอ่ 

ไมท่รงจ าแนกไวโ้ดยพสิดารนีใ้หพ้สิดารได ้ทางทีด่ ีพวกเราควรจะเขา้ไปหาทา่น 

อานนทถ์งึทีอ่ยูแ่ลว้เรยีนถามเนือ้ความนี้กับทา่น’ 

  ครัน้แลว้ขา้พระองคทั์ง้หลายจงึเขา้ไปหาทา่นอานนทถ์งึทีอ่ยูแ่ลว้เรยีนถาม 

เนือ้ความดังนี ้ทา่นอานนทไ์ดจ้ าแนกเนือ้ความอยา่งชดัเจนแกข่า้พระองคทั์ง้หลาย 

ดว้ยอาการเหลา่นี ้ดว้ยบทเหลา่นี ้ดว้ยพยัญชนะเหลา่นี้” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย อานนทเ์ป็นบัณฑติ มปัีญญามาก 

แมห้ากเธอทัง้หลายจะพงึถามเนือ้ความนีก้ับเรา ถงึเราเองก็พงึตอบเนือ้ความนัน้ 

อยา่งทีอ่านนทไ์ดต้อบแลว้น่ันเอง นีแ้ลเป็นเนือ้ความแหง่อทุเทสนัน้ และเธอ 

ทัง้หลายพงึทรงจ าเนือ้ความนัน้ไวอ้ยา่งนัน้เถดิ” 

โลกนัตคมนสตูรที ่๓ จบ 

 

๔. กามคณุสูตร 

วา่ดว้ยกามคณุ 

  [๑๑๗] “ภกิษุทัง้หลาย เมือ่กอ่นเราเป็นโพธสิตัวย์ังไมไ่ดต้รัสรู ้ไดม้คีวาม 

คดิดังนีว้า่ ‘กามคณุ๑ ๕ ประการทีใ่จของเราเคยสมัผัส ลว่งไปแลว้ ดับไปแลว้ 

แปรผันไปแลว้ จติของเราเมือ่เกดิ พงึเกดิขึน้ในกามคณุ ๕ ประการทีเ่ป็นปัจจบุันมาก 

หรอืทีเ่ป็นอนาคตนอ้ย’ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ กามคณุ หมายถงึกาม (สิง่ทีท่ าใหเ้กดิความใคร)่ และคณุ (เครือ่งผกูพันหรอืพันธนาการ) (ท.ีส.ีอ. ๑/๕๔๖/ 

    ๓๓๕) ฉะนัน้กามคณุจงึหมายถงึสิง่ทีผ่กูพันสัตวไ์ว ้คอืกาม ไดแ้ก ่รูป เสยีง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๑๓๔ } 



๑๓๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๓. ตตยิปัณณาสก ์๒. โลกกามคณุวรรค ๔. กามคณุสตูร 

  เรานัน้ไดม้คีวามคดิดังนีว้า่ ‘กามคณุ ๕ ประการทีใ่จของเราเคยสมัผัส ลว่ง 

ไปแลว้ ดับไปแลว้ แปรผันไปแลว้ เราผูต้อ้งการประโยชนต์น พงึท าความ 

ไมป่ระมาทในกามคณุ ๕ นัน้และท าใหส้ตเิป็นเครือ่งรักษาจติ’ 

  เพราะเหตนัุน้แล กามคณุ ๕ แมท้ีใ่จของเธอทัง้หลายเคยสมัผัส ก็ลว่งไปแลว้ 

ดับไปแลว้ แปรผันไปแลว้ จติของเธอทัง้หลายเมือ่เกดิ พงึเกดิขึน้ในกามคณุ ๕ 

ประการทีเ่ป็นปัจจบุันมากหรอืทีเ่ป็นอนาคตนอ้ย 

   เพราะเหตนัุน้แล กามคณุ ๕ แมท้ีใ่จของเธอทัง้หลายเคยสมัผัส ก็ลว่งไปแลว้ 

ดับไปแลว้ แปรผันไปแลว้ เธอทัง้หลายผูต้อ้งการประโยชนต์น พงึท าความไม่ 

ประมาทในกามคณุ ๕ นัน้และท าใหส้ตเิป็นเครือ่งรักษาจติ 

  ภกิษุทัง้หลาย เพราะเหตนัุน้แล บคุคลพงึรูอ้ายตนะ คอื พงึรูอ้ายตนะวา่ 

‘จักขดุับในทีใ่ด รปูสญัญา (ความหมายรูใ้นรปู) ก็ดับในทีนั่น้ ฯลฯ พงึรูอ้ายตนะวา่ 

‘ชวิหาดับในทีใ่ด รสสญัญา (ความหมายรูใ้นรส) ก็ดับในทีนั่น้ ฯลฯ พงึรูอ้ายตนะ 

วา่ ‘มโนดับในทีใ่ด ธรรมสญัญา (ความหมายรูใ้นธรรมารมณ์) ก็ดับในทีนั่น้” 

พระผูม้พีระภาคครัน้ตรัสดงันีแ้ลว้ก็เสด็จลกุขึน้จากพทุธอาสนเ์ขา้ไปยังพระวหิาร 

  ล าดับนัน้ เมือ่พระผูม้พีระภาคเสด็จจากไปไมน่าน ภกิษุเหลา่นัน้จงึไดป้รกึษา 

กันวา่ “ผูม้อีายทัุง้หลาย พระผูม้พีระภาคของเราทัง้หลายทรงแสดงอทุเทสนีโ้ดย 

ยอ่วา่ ‘ภกิษุทัง้หลาย เพราะเหตนัุน้แล บคุคลพงึรูอ้ายตนะ คอื พงึรูอ้ายตนะวา่ 

‘จักขดุับในทีใ่ด รปูสญัญาก็ดับในทีนั่น้ ฯลฯ พงึรูอ้ายตนะวา่ ‘ชวิหาดับในทีใ่ด 

รสสญัญาก็ดับในทีนั่น้ ฯลฯ พงึรูอ้ายตนะวา่ ‘มโนดับในทีใ่ด ธรรมสญัญาก็ดบั 

ในทีนั่น้’ ไมท่รงจ าแนกเนือ้ความไวโ้ดยพสิดาร เสด็จลกุขึน้จากพุทธอาสนเ์ขา้ไป 

ยังพระวหิาร ใครหนอจะพงึจ าแนกเนือ้ความแหง่อทุเทสทีพ่ระผูม้พีระภาคทรง 

แสดงไวโ้ดยยอ่ ไมท่รงจ าแนกไวโ้ดยพสิดารนีใ้หพ้สิดารได”้ 

  ล าดับนัน้ ภกิษุเหลา่นัน้มคีวามเห็นรว่มกันวา่ “ทา่นอานนทน์ีแ้ลพระศาสดา 

ทรงสรรเสรญิและเพือ่นพรหมจารผีูรู้ทั้ง้หลายก็ยกยอ่ง และทา่นสามารถจะจ าแนก 

เนือ้ความแหง่อทุเทสทีพ่ระผูม้พีระภาคทรงแสดงไวโ้ดยยอ่ ไมท่รงจ าแนกไวโ้ดย 

พสิดารนีใ้หพ้สิดารได ้ทางทีด่ ีพวกเราควรจะเขา้ไปหาทา่นอานนทถ์งึทีอ่ยูแ่ลว้ 

เรยีนถามเนือ้ความนีก้ับทา่น” 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๑๓๕ } 



๑๓๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๓. ตตยิปัณณาสก ์๒. โลกกามคณุวรรค ๔. กามคณุสตูร 

  ครัน้แลว้ภกิษุเหลา่นัน้จงึเขา้ไปหาทา่นพระอานนทถ์งึทีอ่ยู ่ไดส้นทนาปราศรัย 

พอเป็นทีบ่ันเทงิใจ พอเป็นทีร่ะลกึถงึกันแลว้น่ัง ณ ทีส่มควร ไดเ้รยีนวา่ 

  “ทา่นอานนท ์พระผูม้พีระภาคของเราทัง้หลายทรงแสดงอทุเทสนีโ้ดยยอ่วา่ 

‘ภกิษุทัง้หลาย เพราะเหตนัุน้แล บคุคลพงึรูอ้ายตนะ คอื พงึรูอ้ายตนะวา่ ‘จักขดุับ 

ในทีใ่ด รปูสญัญาก็ดับในทีนั่น้ ฯลฯ พงึรูอ้ายตนะวา่ ‘ชวิหาดับในทีใ่ด รสสญัญา 

ก็ดับในทีนั่น้ ฯลฯ พงึรูอ้ายตนะวา่ ‘มโนดับในทีใ่ด ธรรมสญัญาก็ดับในทีนั่น้’ 

ไมท่รงจ าแนกเนือ้ความไวโ้ดยพสิดาร เสด็จลกุขึน้จากพทุธอาสนเ์ขา้ไปยังพระวหิาร 

  ผูม้อีาย ุเมือ่พระผูม้พีระภาคเสด็จจากไปไมน่าน พวกกระผมจงึไดป้รกึษา 

กันวา่ ‘ผูม้อีายทัุง้หลาย พระผูม้พีระภาคของเราทัง้หลายทรงแสดงอทุเทสนีโ้ดย 

ยอ่วา่ ‘ภกิษุทัง้หลาย เพราะเหตนัุน้แล บคุคลพงึรูอ้ายตนะ คอื พงึรูอ้ายตนะวา่ 

‘จักขดุับในทีใ่ด รปูสญัญาก็ดับในทีนั่น้ ฯลฯ พงึรูอ้ายตนะวา่ ‘ชวิหาดับในทีใ่ด 

รสสญัญาก็ดับในทีนั่น้ ฯลฯ พงึรูอ้ายตนะวา่ ‘มโนดับในทีใ่ด ธรรมสญัญาก็ดบั 

ในทีนั่น้’ ไมท่รงจ าแนกเนือ้ความไวโ้ดยพสิดาร เสด็จลกุขึน้จากพทุธอาสนเ์ขา้ไป 

ยังพระวหิาร ใครหนอจะพงึจ าแนกเนือ้ความแหง่อทุเทสทีพ่ระผูม้พีระภาคทรง 

แสดงไวโ้ดยยอ่ ไมท่รงจ าแนกไวโ้ดยพสิดารนีใ้หพ้สิดารได ้

  ผูม้อีาย ุพวกกระผมไดม้คีวามเห็นร่วมกันวา่ ‘ทา่นอานนทน์ีแ้ลพระศาสดา 

ทรงสรรเสรญิและเพือ่นพรหมจารผีูรู้ทั้ง้หลายก็ยกยอ่ง และทา่นสามารถจะจ าแนก 

เนือ้ความแหง่อทุเทสทีพ่ระผูม้พีระภาคทรงแสดงไวโ้ดยยอ่ ไมท่รงจ าแนกไวโ้ดย 

พสิดารนีใ้หพ้สิดารได ้ทางทีด่ ีพวกเราควรจะเขา้ไปหาทา่นอานนทถ์งึทีอ่ยู ่แลว้ 

เรยีนถามเนือ้ความนีก้ับทา่น’ ขอทา่นอานนทจ์งจ าแนกเถดิ” 

  ทา่นพระอานนก์ลา่ววา่ “ผูม้อีายทัุง้หลาย เมือ่พระศาสดาประทับอยูเ่ฉพาะ 

หนา้ทา่นผูม้อีายทัุง้หลาย ทา่นทัง้หลายละเลยพระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้เสยี 

ส าคัญเนือ้ความนีว้า่ควรถามผม เปรยีบเหมอืนบรุษุผูต้อ้งการแกน่ไม ้แสวงหา 

แกน่ไม ้เทีย่วแสวงหาแกน่ไมอ้ยู ่เมือ่ตน้ไมใ้หญ ่ฯลฯ ถา้ทา่นอานนทไ์มม่คีวาม 

หนักใจแลว้ ขอจงจ าแนกเถดิ” 

  ทา่นพระอานนทก์ลา่ววา่ “ผูม้อีายทัุง้หลาย ถา้เชน่นัน้ ขอทา่นทัง้หลายจงฟัง 

จงใสใ่จใหด้ ีผมจักกลา่ว” 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๑๓๖ } 



๑๓๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๓. ตตยิปัณณาสก ์๒. โลกกามคณุวรรค ๔. กามคณุสตูร 

  ภกิษุเหลา่นัน้รับค าแลว้ ท่านพระอานนทจ์งึไดก้ลา่วเรือ่งนีว้า่ 

  “ผูม้อีายทัุง้หลาย พระผูม้พีระภาคของทา่นทัง้หลายทรงแสดงอทุเทสโดยยอ่ 

วา่ ‘ภกิษุทัง้หลาย เพราะเหตนัุน้แล บคุคลพงึรูอ้ายตนะ คอื พงึรูอ้ายตนะวา่ 

‘จักขดุับในทีใ่ด รปูสญัญาก็ดับในทีนั่น้ ฯลฯ พงึรูอ้ายตนะวา่ ‘มโนดับในทีใ่ด 

ธรรมสญัญาก็ดับในทีนั่น้’ ไมท่รงจ าแนกเนือ้ความไวโ้ดยพสิดาร เสด็จลกุขึน้จาก 

พทุธอาสนเ์ขา้ไปยังพระวหิาร 

  ผูม้อีายทัุง้หลาย ผมยอ่มรูเ้นือ้ความแหง่อทุเทสทีพ่ระผูม้พีระภาคทรงแสดง 

ไวโ้ดยยอ่ ไมท่รงจ าแนกไวโ้ดยพสิดารนีใ้หพ้สิดารได ้พระด ารัสวา่ ‘ภกิษุทัง้หลาย 

เพราะเหตนัุน้แล บคุคลพงึรูอ้ายตนะ คอื พงึรูอ้ายตนะวา่ ‘จักขดุับในทีใ่ด รปูสญัญา 

ก็ดับในทีนั่น้ ฯลฯ พงึรูอ้ายตนะวา่ ‘มโนดับในทีใ่ด ธรรมสญัญาก็ดับในทีนั่น้’ 

ตรัสหมายถงึความดับอายตนะ ๖ ประการ 

  ผูม้อีายทัุง้หลาย พระผูม้พีระภาคทรงแสดงอทุเทสไวโ้ดยยอ่วา่ ‘ภกิษุทัง้หลาย 

เพราะเหตนัุน้แล บคุคลพงึรูอ้ายตนะ คอื พงึรูอ้ายตนะวา่ ‘จักขดุับในทีใ่ด รปู- 

สญัญาก็ดับในทีนั่น้ ฯลฯ พงึรูอ้ายตนะวา่ ‘มโนดับในทีใ่ด ธรรมสญัญาก็ดับในทีนั่น้’ 

ไมท่รงจ าแนกเนือ้ความไวโ้ดยพสิดาร เสด็จลกุขึน้จากพทุธอาสนเ์ขา้ไปยังพระวหิาร 

  ผูม้อีายทัุง้หลาย ผมยอ่มรูเ้นือ้ความแหง่อทุเทสทีพ่ระผูม้พีระภาคทรงแสดงไว ้

โดยยอ่ ไมท่รงจ าแนกไวโ้ดยพสิดารนีใ้หพ้สิดารไดอ้ยา่งนี ้ก็ทา่นทัง้หลายเมือ่หวงั 

อยูพ่งึเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคแลว้ทลูถามเนือ้ความนีเ้ถดิ ขอทา่นทัง้หลายพงึ 

ทรงจ าเนือ้ความนัน้ไวต้ามทีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสตอบแกท่า่นทัง้หลายเถดิ” 

  ภกิษุเหลา่นัน้กลา่วรับค าทา่นพระอานนทแ์ลว้ ลกุขึน้จากอาสนะเขา้ไปเฝ้า 

พระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวายอภวิาทแลว้น่ัง ณ ทีส่มควร ไดก้ราบทลู 

พระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ พระผูม้พีระภาคของขา้พระองคทั์ง้หลายทรงแสดง 

อทุเทสโดยยอ่วา่ ‘ภกิษุทัง้หลาย เพราะเหตนัุน้แล บคุคลพงึรูอ้ายตนะ คอื พงึ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๑๓๗ } 



๑๓๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๓. ตตยิปัณณาสก ์๒. โลกกามคณุวรรค ๔. กามคณุสตูร 

รูอ้ายตนะวา่ ‘จักขดุับในทีใ่ด รปูสญัญาก็ดับในทีนั่น้ ฯลฯ พงึรูอ้ายตนะวา่ 

‘ชวิหาดับในทีใ่ด รสสญัญาก็ดับในทีนั่น้ ฯลฯ พงึรูอ้ายตนะวา่ ‘มโนดับในทีใ่ด 

ธรรมสญัญาก็ดับในทีนั่น้’ ไมท่รงจ าแนกเนือ้ความไวโ้ดยพสิดาร เสด็จลกุขึน้จาก 

พทุธอาสนเ์ขา้ไปยังพระวหิาร 

  เมือ่พระผูม้พีระภาคเสด็จจากไปไมน่าน ขา้พระองคทั์ง้หลายไดป้รกึษากันวา่ 

‘ผูม้อีายทัุง้หลาย พระผูม้พีระภาคของเราทัง้หลายทรงแสดงอทุเทสไวโ้ดยยอ่วา่ 

‘ภกิษุทัง้หลาย เพราะเหตนัุน้แล บคุคลพงึรูอ้ายตนะ คอื พงึรูอ้ายตนะวา่ ‘จักขดุับ 

ในทีใ่ด รปูสญัญาก็ดับในทีนั่น้ ฯลฯ พงึรูอ้ายตนะวา่ ‘มโนดับในทีใ่ด ธรรมสญัญา 

ก็ดับในทีนั่น้’ ไมท่รงจ าแนกเนือ้ความไวโ้ดยพสิดาร เสด็จลกุขึน้จากพทุธอาสน์ 

เขา้ไปยังพระวหิาร ใครหนอจะพงึจ าแนกเนือ้ความแหง่อทุเทสทีพ่ระผูม้พีระภาค 

ทรงแสดงไวโ้ดยยอ่ ไมท่รงจ าแนกไวโ้ดยพสิดารนีใ้หพ้สิดารได ้

  ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองคเ์หลา่นัน้ไดม้คีวามเห็นรว่มกันวา่ ‘ทา่น 

อานนทน์ีแ้ลพระศาสดาทรงสรรเสรญิและเพือ่นพรหมจารผีูรู้ทั้ง้หลายก็ยกยอ่ง และ 

ทา่นสามารถจะจ าแนกเนือ้ความแหง่อทุเทสทีพ่ระผูม้พีระภาคทรงแสดงไวโ้ดยยอ่ 

ไมท่รงจ าแนกไวโ้ดยพสิดารนีใ้หพ้สิดารได ้ทางทีด่ ีพวกเราควรจะเขา้ไปหาทา่น 

อานนทถ์งึทีอ่ยูแ่ลว้ เรยีนถามเนือ้ความนีก้ับทา่น’ 

  ครัน้แลว้ขา้พระองคทั์ง้หลายจงึเขา้ไปหาทา่นอานนทถ์งึทีอ่ยูแ่ลว้เรยีนถาม 

เนือ้ความนี ้ทา่นอานนทไ์ดจ้ าแนกเนือ้ความอยา่งชดัเจนแกข่า้พระองคทั์ง้หลาย 

ดว้ยอาการเหลา่นี ้ดว้ยบทเหลา่นี ้ดว้ยพยัญชนะเหลา่นี้” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย อานนทเ์ป็นบัณฑติ มปัีญญามาก 

แมห้ากเธอทัง้หลายจะพงึถามเนือ้ความนีก้ับเรา ถงึเราเองก็พงึตอบเนือ้ความนัน้ 

อยา่งทีอ่านนทไ์ดต้อบแลว้น่ันเอง นีแ้ลเป็นเนือ้ความแหง่อทุเทสนัน้ และเธอ 

ทัง้หลายพงึทรงจ าเนือ้ความนัน้ไวอ้ยา่งนัน้เถดิ” 

กามคณุสตูรที ่๔ จบ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๑๓๘ } 



๑๓๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๓. ตตยิปัณณาสก ์๒. โลกกามคณุวรรค ๕. สกักปัญหสตูร 

 

๕. สกักปญัหสตูร 

วา่ดว้ยทา้วสกักะทลูถามปญัหา 

  [๑๑๘] สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ ภเูขาคชิฌกฏู เขตกรงุ 

ราชคฤห ์ครัง้นัน้ ทา้วสกักะจอมเทพเสด็จเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ 

ถวายอภวิาทแลว้ประทับยนือยู ่ณ ทีส่มควร ไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ 

“ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ อะไรหนอเป็นเหตเุป็นปัจจัยใหส้ตัวบ์างพวกในโลกนีไ้ม ่

ปรนิพิพานในปัจจบุัน อนึง่ อะไรเป็นเหตเุป็นปัจจัยใหส้ตัวบ์างพวกในโลกนี ้

ปรนิพิพานในปัจจบุัน” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ทา่นจอมเทพ รปูทีพ่งึรูแ้จง้ทางตาทีน่่าปรารถนา 

น่าใคร ่น่าพอใจ ชวนใหรั้ก ชกัใหใ้คร ่พาใจใหก้ าหนัดมอียู ่ถา้ภกิษุยังเพลดิเพลนิ 

เชยชม ยดึตดิรปูนัน้อยู ่เมือ่เธอเพลดิเพลนิ เชยชม ยดึตดิรปูนัน้ วญิญาณที ่

อาศัยตัณหานัน้ ความยดึมั่นตัณหานัน้ก็มอียู ่ภกิษุผูย้ังมอีปุาทาน (ความยดึมั่น) 

ยอ่มไมป่รนิพิพาน ฯลฯ 

  รสทีพ่งึรูแ้จง้ทางลิน้ ฯลฯ 

  ธรรมารมณ์ทีพ่งึรูแ้จง้ทางใจทีน่่าปรารถนา น่าใคร ่น่าพอใจ ชวนใหรั้ก ชกั 

ใหใ้คร ่พาใจใหก้ าหนัดมอียู ่ถา้ภกิษุยังเพลดิเพลนิ เชยชม ยดึตดิธรรมารมณ์นัน้ 

อยู ่เมือ่เธอเพลดิเพลนิ เชยชม ยดึตดิธรรมารมณ์นัน้ วญิญาณทีอ่าศัยตัณหานัน้ 

ความยดึมั่นตัณหานัน้ก็มอียู ่ภกิษุผูย้ังมอีปุาทานยอ่มไมป่รนิพิพาน 

  ทา่นจอมเทพ นีแ้ลเป็นเหตเุป็นปัจจัยใหส้ตัวบ์างพวกในโลกนีไ้มป่รนิพิพาน 

ในปัจจบุัน 

  รปูทีพ่งึรูแ้จง้ทางตาทีน่่าปรารถนา น่าใคร ่น่าพอใจ ชวนใหรั้ก ชกัใหใ้คร ่

พาใจใหก้ าหนัดมอียู ่ถา้ภกิษุไมเ่พลดิเพลนิ ไมเ่ชยชม ไมย่ดึตดิรปูนัน้อยู ่เมือ่ 

เธอไมเ่พลดิเพลนิ ไมเ่ชยชม ไมย่ดึตดิรปูนัน้อยู ่วญิญาณทีอ่าศัยตัณหานัน้ก็ไมม่ ี

ความยดึมั่นตัณหานัน้ก็ไมม่ ีภกิษุผูไ้มม่อีปุาทานยอ่มปรนิพิพาน ฯลฯ 

  รสทีพ่งึรูแ้จง้ทางลิน้ ฯลฯ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๑๓๙ } 



๑๔๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๓. ตตยิปัณณาสก ์๒. โลกกามคณุวรรค ๖. ปัญจสขิสตูร 

  ธรรมารมณ์ทีพ่งึรูแ้จง้ทางใจทีน่่าปรารถนา น่าใคร ่น่าพอใจ ชวนใหรั้ก 

ชกัใหใ้คร ่พาใจใหก้ าหนัดมอียู ่ถา้ภกิษุไมเ่พลดิเพลนิ ไมเ่ชยชม ไมย่ดึตดิ 

ธรรมารมณ์นัน้ เมือ่เธอไมเ่พลดิเพลนิ ไมเ่ชยชม ไมย่ดึตดิธรรมารมณ์นัน้ 

วญิญาณทีอ่าศัยตัณหานัน้ก็ไมม่ ีความยดึมั่นตัณหานัน้ก็ไมม่ ีภกิษุผูไ้มม่อีปุาทาน 

ยอ่มปรนิพิพาน 

  ทา่นจอมเทพ นีแ้ลเป็นเหตเุป็นปัจจัยใหส้ตัวบ์างพวกในโลกนีป้รนิพิพานใน 

ปัจจบุัน” 

สกักปญัหสตูรที ่๕ จบ 

 

๖. ปญัจสขิสตูร 

วา่ดว้ยปญัจสขิเทพบตุร 

  [๑๑๙] สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ ภเูขาคชิฌกฏู เขตกรงุ 

ราชคฤห ์ครัง้นัน้ คันธัพพเทพบตุรนามวา่ปัญจสขิะเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึ 

ทีป่ระทับ ถวายอภวิาทแลว้ยนือยู ่ณ ทีส่มควร ไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาค 

ดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ อะไรหนอเป็นเหตเุป็นปัจจัยใหส้ตัวบ์างพวกในโลกนี ้

ไมป่รนิพิพานในปัจจบุัน อนึง่ อะไรเป็นเหตเุป็นปัจจัยใหส้ตัวบ์างพวกในโลกนี ้

ปรนิพิพานในปัจจบุัน” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ปัญจสขิะ รปูทีพ่งึรูแ้จง้ทางตา ฯลฯ ธรรมารมณ์ 

ทีพ่งึรูแ้จง้ทางใจทีน่่าปรารถนา น่าใคร ่น่าพอใจ ชวนใหรั้ก ชกัใหใ้คร ่พาใจให ้

ก าหนัดมอียู ่ถา้ภกิษุยังเพลดิเพลนิ เชยชม ยดึตดิธรรมารมณ์นัน้อยู ่เมือ่เธอ 

เพลดิเพลนิ เชยชม ยดึตดิธรรมารมณ์นัน้ วญิญาณทีอ่าศัยตัณหานัน้ความยดึมั่น 

ตัณหานัน้ก็มอียู ่ภกิษุผูย้ังมอีปุาทานยอ่มไมป่รนิพิพาน 

  ปัญจสขิะ นีแ้ลเป็นเหตเุป็นปัจจัยใหส้ตัวบ์างพวกในโลกนีไ้มป่รนิพิพานใน 

ปัจจบุัน 

  รปูทีพ่งึรูแ้จง้ทางตา ฯลฯ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๑๔๐ } 



๑๔๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๓. ตตยิปัณณาสก ์๒. โลกกามคณุวรรค ๗. สารปีตุตสทัธวิหิารกิสตูร 

  ธรรมารมณ์ทีพ่งึรูแ้จง้ทางใจทีน่่าปรารถนา น่าใคร ่น่าพอใจ ชวนใหรั้ก 

ชกัใหใ้คร ่พาใจใหก้ าหนัดมอียู ่ถา้ภกิษุไมเ่พลดิเพลนิ ไมเ่ชยชม ไมย่ดึตดิ 

ธรรมารมณ์นัน้อยู ่เมือ่เธอไมเ่พลดิเพลนิ ไมเ่ชยชม ไมย่ดึตดิธรรมารมณ์นัน้ 

วญิญาณทีอ่าศัยตัณหานัน้ก็ไมม่ ีความยดึมั่นตัณหานัน้ก็ไมม่ ีภกิษุผูไ้มม่อีปุาทาน 

ยอ่มปรนิพิพาน 

  ปัญจสขิะ นีแ้ลเป็นเหตเุป็นปัจจัยใหส้ตัวบ์างพวกในโลกนีป้รนิพิพานในปัจจบุัน” 

ปญัจสขิสตูรที ่๖ จบ 

 

๗. สารปีตุตสทัธวิหิารกิสตูร 

วา่ดว้ยสทัธวิหิารกิของพระสารบีตุร 

  [๑๒๐] สมัยหนึง่ ทา่นพระสารบีตุรอยู ่ณ พระเชตวนั อารามของอนาถ- 

บณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้แล ภกิษุรปูหนึง่เขา้ไปหาทา่นพระสารบีตุร 

ถงึทีอ่ยู ่ไดส้นทนาปราศรัยพอเป็นทีบ่ันเทงิใจ พอเป็นทีร่ะลกึถงึกันแลว้ น่ัง ณ 

ทีส่มควร ไดก้ลา่วกับทา่นพระสารบีตุรดังนีว้า่ “ทา่นสารบีตุร ภกิษุผูเ้ป็น 

สทัธวิหิารกิบอกคนืสกิขา กลับมาเป็นคฤหัสถแ์ลว้” 

  ทา่นพระสารบีตุรกลา่ววา่ “ผูม้อีาย ุภกิษุไมคุ่ม้ครองทวารในอนิทรยีทั์ง้หลาย 

ไมรู่ป้ระมาณในการบรโิภคอาหาร ไมป่ระกอบความเพยีรเครือ่งตืน่อยูเ่นอืง ๆ ยอ่มเ 

ป็นอยา่งนี ้เป็นไปไมไ่ดเ้ลย๑ทีภ่กิษุนัน้ไมคุ่ม้ครองทวารในอนิทรยีทั์ง้หลาย ไมรู่ ้

ประมาณในการบรโิภคอาหาร ไมป่ระกอบความเพยีรเครือ่งตืน่อยูเ่นอืง ๆ จักสบื 

ตอ่พรหมจรรยใ์หบ้รสิทุธิ ์บรบิรูณ์ไดจ้นตลอดชวีติ เป็นไปได ้๒ทีภ่กิษุนัน้คุม้ครอง 

ทวารในอนิทรยีทั์ง้หลาย รูป้ระมาณในการบรโิภคอาหาร ประกอบความเพยีร 

เครือ่งตืน่อยูเ่นอืง ๆ จักสบืตอ่พรหมจรรยใ์หบ้รสิทุธิ ์บรบิรูณ์ไดจ้นตลอดชวีติ

 

เชงิอรรถ : 

๑ เป็นไปไมไ่ดเ้ลย หมายถงึปฏเิสธฐานะ (เหต)ุ และปฏเิสธโอกาส (ปัจจัย) ทีเ่ป็นไปได ้(องฺ.เอกก.อ. 

    ๑/๒๖๘/๔๐๒) 

๒ เป็นไปได ้หมายถงึยอมรับฐานะ (เหต)ุ ทีเ่ป็นไปได ้(องฺ.เอกก.อ. ๑/๒๖๘/๔๐๒) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๑๔๑ } 



๑๔๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๓. ตตยิปัณณาสก ์๒. โลกกามคณุวรรค ๗. สารปีตุตสทัธวิหิารกิสตูร 

  ภกิษุชือ่วา่คุม้ครองทวารในอนิทรยีท์ ัง้หลาย เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีเ้ห็นรปูทางตาแลว้ ไมร่วบถอื๑ ไมแ่ยกถอื๒ ปฏบิัต ิ

เพือ่ส ารวมจักขนุทรยี ์(อนิทรยีค์อืจักข)ุ ซึง่เมือ่ไมส่ ารวมแลว้ ก็จะพงึเป็นเหตใุหถ้กู 

ธรรมทีเ่ป็นบาปอกศุลคอือภชิฌา (ความเพง่เล็งอยากไดข้องเขา) และโทมนัส (ความ 

ทกุขใ์จ) ครอบง าได ้จงึรักษาจักขนุทรยี ์ถงึความส ารวมในจักขนุทรยี ์

  ภกิษุฟังเสยีงทางห ูฯลฯ 

  ดมกลิน่ทางจมกู ฯลฯ 

  ลิม้รสทางลิน้ ฯลฯ 

  ถกูตอ้งโผฏฐัพพะทางกาย ฯลฯ 

  รูแ้จง้ธรรมารมณ์ทางใจแลว้ ไมร่วบถอื ไมแ่ยกถอื ปฏบิัตเิพือ่ส ารวมมนนิทรยี ์

(อนิทรยีค์อืมโน) ซึง่เมือ่ไมส่ ารวมแลว้ ก็จะพงึเป็นเหตใุหถ้กูธรรมทีเ่ป็นบาปอกศุล 

คอือภชิฌาและโทมนัสครอบง าได ้จงึรักษามนนิทรยี ์ถงึความส ารวมในมนนิทรยี ์

  ภกิษุชือ่วา่คุม้ครองทวารในอนิทรยีทั์ง้หลายเป็นอยา่งนีแ้ล 

  ภกิษุชือ่วา่รูป้ระมาณในการบรโิภคอาหาร เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีพ้จิารณาโดยแยบคายแลว้ฉันอาหาร ไมใ่ชเ่พือ่เลน่ 

ไมใ่ชเ่พือ่มัวเมา ไมใ่ชเ่พือ่ประดับ ไมใ่ชเ่พือ่ตกแตง่ แตเ่พยีงเพือ่ความด ารงอยูไ่ด ้

แหง่กายนี ้เพือ่ใหก้ายนีเ้ป็นไปได ้เพือ่ก าจัดความเบยีดเบยีน เพือ่อนุเคราะห ์

พรหมจรรย ์ดว้ยคดิเห็นวา่ ‘เราจักก าจัดเวทนาเกา่ และจักไมใ่หเ้วทนาใหมเ่กดิขึน้ 

ความด าเนนิไปแหง่กาย ความไมม่โีทษและการอยูผ่าสกุ จักมแีกเ่รา’ 

  ภกิษุชือ่วา่รูป้ระมาณในการบรโิภคอาหารเป็นอยา่งนี้แล 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ รวบถอื หมายถงึมองภาพรวมเห็นเป็นหญงิเป็นชาย เห็นว่ารปูสวย เสยีงไพเราะ กลิน่หอม รสอรอ่ย 

    สัมผัสทีอ่อ่นนุ่มเป็นอารมณ์ทีน่่าปรารถนาดว้ยอ านาจฉันทราคะ (อภ.ิสงฺ.อ. ๑/๑๓๕๒/๔๕๖-๗) 

๒ แยกถอื หมายถงึมองภาพแยกแยะเป็นสว่น ๆ ไปดว้ยอ านาจกเิลส เชน่ เห็นมอืเทา้วา่สวยหรอืไมส่วย 

    เห็นอาการยิม้แยม้ หัวเราะ การพดู การเหลยีวซา้ย แลขวา วา่น่ารักหรอืไมน่่ารัก ถา้เห็นวา่สวยน่า 

    รักก็เกดิอฏิฐารมณ์ (อารมณ์ทีน่่าปรารถนา) ถา้เห็นว่าไมส่วยไมน่่ารักก็เกดิอนฏิฐารมณ์ (อารมณ์ทีไ่ม ่

    น่าปรารถนา) (อภ.ิสงฺ.อ. ๑/๑๓๕๒/๔๕๖-๗) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๑๔๒ } 



๑๔๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๓. ตตยิปัณณาสก ์๒. โลกกามคณุวรรค ๘. ราหโุลวาทสตูร 

  ภกิษุชือ่วา่ประกอบความเพยีรเครือ่งตืน่อยูเ่นอืง ๆ เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีช้ าระจติใหบ้รสิทุธิจ์ากธรรมทัง้หลายทีเ่ป็นตัวขดัขวาง 

ดว้ยการจงกรม ดว้ยการน่ัง ตลอดวนั ช าระจติใหบ้รสิทุธิจ์ากธรรมทัง้หลายทีเ่ป็น 

ตัวขดัขวางดว้ยการจงกรม ดว้ยการน่ัง ตลอดปฐมยามแหง่ราตร ีนอนดจุราชสหี ์

โดยขา้งเบือ้งขวา ซอ้นเทา้เหลือ่มเทา้ มสีตสิมัปชญัญะ หมายใจวา่จะลกุขึน้ตลอด 

มัชฌมิยามแหง่ราตร ีลกุขึน้ช าระจติใหบ้รสิทุธิจ์ากธรรมทัง้หลายทีเ่ป็นตัวขดัขวาง 

ดว้ยการจงกรม ดว้ยการน่ัง ตลอดปัจฉมิยามแหง่ราตร ี

  ภกิษุชือ่วา่ประกอบความเพยีรเครือ่งตืน่อยูเ่นอืง ๆ เป็นอยา่งนีแ้ล 

  เพราะเหตนัุน้แล ทา่นพงึส าเหนยีกอยา่งนีว้า่ ‘เราจักเป็นผูคุ้ม้ครองทวารใน 

อนิทรยีทั์ง้หลาย เป็นผูรู้ป้ระมาณในการบรโิภคอาหาร เป็นผูป้ระกอบความเพยีร 

เครือ่งตืน่อยูเ่นอืง ๆ’ 

  ผูม้อีาย ุทา่นพงึส าเหนยีกอยา่งนีแ้ล” 

สารปีตุตสทัธวิหิารกิสตูรที ่๗ จบ 

 

๘. ราหโุลวาทสตูร 

วา่ดว้ยการประทานโอวาทแกพ่ระราหลุ 

  [๑๒๑] สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเชตวัน อาราม 

ของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้ พระผูม้พีระภาคทรงหลกีเรน้อยู่ 

ในทีส่งัด ทรงเกดิความร าพงึขึน้อยา่งนีว้า่ “ธรรมเป็นเครือ่งบม่วมิตุติ๑ของราหลุ 

แกก่ลา้แลว้ ทางทีด่ ีเราพงึแนะน าราหลุในธรรมเป็นทีส่ ิน้อาสวะใหย้ิง่ข ึน้ไป” ครัน้

 

เชงิอรรถ : 

๑ ธรรมเป็นเครือ่งบม่วมิตุต ิหมายถงึธรรม ๑๕ ประการ คอื %เวน้บุคคล ๕ จ าพวก% ไดแ้ก ่คนไมม่ศีรัทธา 

    คนเกยีจครา้น คนหลงลมืสต ิคนมจีติไมม่ั่นคง และคนมปัีญญาทราม %คบบคุคล ๕ จ าพวก% ไดแ้ก ่คนมศีรัทธา 

    คนขยัน คนมสีตมิั่นคง คนมจีติตัง้มั่น และคนมปัีญญา %พจิารณาธรรม ๕ ประการ% คอื พระสตูรที ่

    น่าเลือ่มใส สัมมัปปธานสตูร สตปัิฏฐานสตูร ฌานและวโิมกข ์และญาณจรยิา 

      อกีอยา่งหนึง่ หมายถงึธรรม ๑๕ ประการ คอื อนิทรยี ์๕ ประการ สัญญาอันเป็นสว่นแหง่ธรรม 

    เครือ่งตรัสรู ้๕ ประการ และธรรม ๕ ประการมกีัลยาณมติตตาเป็นตน้ (ส .สฬา.อ. ๓/๑๒๑/๔๓) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๑๔๓ } 



๑๔๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๓. ตตยิปัณณาสก ์๒. โลกกามคณุวรรค ๘. ราหโุลวาทสตูร 

เวลาเชา้พระผูม้พีระภาคทรงครองอันตรวาสก ถอืบาตรและจวีร๑ เสด็จเขา้ไปยังกรงุ 

สาวตัถเีพือ่บณิฑบาต เสด็จกลับจากบณิฑบาต ภายหลังเสวยพระกระยาหารเสร็จ 

แลว้ รับสัง่เรยีกทา่นพระราหลุมาตรัสวา่ “ราหลุ เธอจงถอืผา้นสิทีนะ๒ เราจัก 

เขา้ไปยังป่าอันธวนัเพือ่พักผอ่นกลางวนั” ทา่นพระราหลุทลูรับสนองพระด ารัสแลว้ 

ไดถ้อืผา้นสิทีนะตามเสด็จพระผูม้พีระภาคไปเบือ้งพระปฤษฎางค ์

  สมัยนัน้ เทวดาหลายพันตนก็ตดิตามพระผูม้พีระภาคไปดว้ยคดิวา่ “วนันี้ 

พระผูม้พีระภาคจักทรงแนะน าทา่นพระราหลุในธรรมเป็นทีส่ ิน้อาสวะใหย้ิง่ข ึน้ไป” ตอ่มา 

พระผูม้พีระภาคเสด็จเขา้ไปสูป่่าอันธวนั ประทับน่ังบนพทุธอาสนซ์ ึง่พระราหลุปลูาด 

ถวายทีโ่คนตน้ไมแ้หง่หนึง่ ฝ่ายทา่นพระราหลุถวายอภวิาทพระผูม้พีระภาคแลว้น่ัง 

ณ ทีส่มควร พระผูม้พีระภาคจงึไดต้รัสกับทา่นพระราหลุดังนีว้า่ 

  “ราหลุ เธอเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร จักขเุทีย่งหรอืไมเ่ทีย่ง” 

  “ไมเ่ทีย่ง พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ก็ส ิง่ใดไมเ่ทีย่ง ส ิง่นัน้เป็นทกุขห์รอืเป็นสขุ” 

  “เป็นทกุข ์พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ก็ส ิง่ใดไมเ่ทีย่ง เป็นทกุข ์มคีวามแปรผันเป็นธรรมดา ควรหรอืทีจ่ะ 

พจิารณาเห็นสิง่นัน้วา่ ‘น่ันของเรา เราเป็นน่ัน น่ันเป็นอัตตาของเรา” 

  “ขอ้นัน้ไมค่วรเลย พระพทุธเจา้ขา้” 

  “รปูเทีย่งหรอืไมเ่ทีย่ง” 

  “ไมเ่ทีย่ง พระพทุธเจา้ขา้” ฯลฯ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ค าวา่ ทรงครองอนัตรวาสก ถอืบาตรและจวีร นี้ มใิชว่่ากอ่นหนา้นีพ้ระผูม้พีระภาคมไิดท้รงนุ่งสบง 

    มใิชว่า่พระองคท์รงถอืบาตรและจวีรไปโดยเปลอืยพระวรกายสว่นบน ค าว่า “ครองอันตรวาสก” หมาย 

    ถงึพระองคท์รงผลัดเปลีย่นสบงหรอืขยับสบงทีนุ่่งอยูใ่หก้ระชบั ค าวา่ “ถอืบาตรและจวีร” หมายถงึทรง 

    ถอืบาตรดว้ยพระหัตถถ์อืจวีรดว้ยพระวรกาย คอื หม่จวีรอุม้บาตรน่ันเอง (ว.ิอ. ๑/๑๖/๑๘๐, ท.ีอ. ๒/๑๕๓/ 

    ๑๔๓, ม.อ. ๑/๖๓/๑๖๓, อทุาน.อ. ๖๕) 

๒ นสิทีนะ หมายถงึผา้ปน่ัูงส าหรับภกิษุ (พระธรรมปิฎก : พจนานุกรมพทุธศาสน ์ฉบับประมวลศัพท,์ 

    ๒๕๓๘, หนา้ ๑๓๐) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๑๔๔ } 



๑๔๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๓. ตตยิปัณณาสก ์๒. โลกกามคณุวรรค ๘. ราหโุลวาทสตูร 

  “จักขวุญิญาณเทีย่งหรอืไมเ่ทีย่ง” 

  “ไมเ่ทีย่ง พระพทุธเจา้ขา้” 

  “จักขสุมัผัสเทีย่งหรอืไมเ่ทีย่ง” 

  “ไมเ่ทีย่ง พระพทุธเจา้ขา้” 

  “แมเ้วทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณ ทีเ่กดิขึน้เพราะจักขสุมัผัสเป็นปัจจัย 

เทีย่งหรอืไมเ่ทีย่ง” 

  “ไมเ่ทีย่ง พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ก็ส ิง่ใดไมเ่ทีย่ง ส ิง่นัน้เป็นทกุขห์รอืเป็นสขุ” 

  “เป็นทกุข ์พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ก็ส ิง่ใดไมเ่ทีย่ง เป็นทกุข ์มคีวามแปรผันเป็นธรรมดา ควรหรอืทีจ่ะพจิารณา 

เห็นสิง่นัน้วา่ ‘น่ันของเรา เราเป็นน่ัน น่ันเป็นอัตตาของเรา” 

  “ขอ้นัน้ไมค่วรเลย พระพทุธเจา้ขา้” ฯลฯ 

  “ชวิหาเทีย่งหรอืไมเ่ทีย่ง” 

  “ไมเ่ทีย่ง พระพทุธเจา้ขา้” 

  “รสเทีย่งหรอืไมเ่ทีย่ง” 

  “ไมเ่ทีย่ง พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ชวิหาวญิญาณเทีย่งหรอืไมเ่ทีย่ง” 

  “ไมเ่ทีย่ง พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ชวิหาสมัผัสเทีย่งหรอืไมเ่ทีย่ง” 

  “ไมเ่ทีย่ง พระพทุธเจา้ขา้” 

  “แมเ้วทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณทีเ่กดิขึน้เพราะชวิหาสมัผัสเป็นปัจจัย 

เทีย่งหรอืไมเ่ทีย่ง” 

  “ไมเ่ทีย่ง พระพทุธเจา้ขา้” 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๑๔๕ } 



๑๔๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๓. ตตยิปัณณาสก ์๒. โลกกามคณุวรรค ๘. ราหโุลวาทสตูร 

  “ก็ส ิง่ใดไมเ่ทีย่ง ส ิง่นัน้เป็นทกุขห์รอืเป็นสขุ” 

  “เป็นทกุข ์พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ก็ส ิง่ใดไมเ่ทีย่ง เป็นทกุข ์มคีวามแปรผันเป็นธรรมดา ควรหรอืทีจ่ะพจิารณา 

เห็นสิง่นัน้วา่ ‘น่ันของเรา เราเป็นน่ัน น่ันเป็นอัตตาของเรา” 

  “ขอ้นัน้ไมค่วรเลย พระพทุธเจา้ขา้” ฯลฯ 

  “มโนเทีย่งหรอืไมเ่ทีย่ง” 

  “ไมเ่ทีย่ง พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ก็ส ิง่ใดไมเ่ทีย่ง ส ิง่นัน้เป็นทกุขห์รอืเป็นสขุ” 

  “เป็นทกุข ์พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ก็ส ิง่ใดไมเ่ทีย่ง เป็นทกุข ์มคีวามแปรผันเป็นธรรมดา ควรหรอืทีจ่ะพจิารณา 

เห็นสิง่นัน้วา่ ‘น่ันของเรา เราเป็นน่ัน น่ันเป็นอัตตาของเรา” 

  “ขอ้นัน้ไมค่วรเลย พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ธรรมารมณ์เทีย่งหรอืไมเ่ทีย่ง” 

  “ไมเ่ทีย่ง พระพทุธเจา้ขา้” ฯลฯ 

  “มโนวญิญาณเทีย่งหรอืไมเ่ทีย่ง” 

  “ไมเ่ทีย่ง พระพทุธเจา้ขา้” ฯลฯ 

  “มโนสมัผัสเทีย่งหรอืไมเ่ทีย่ง” 

  “ไมเ่ทีย่ง พระพทุธเจา้ขา้” 

  “แมเ้วทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณ ทีเ่กดิขึน้เพราะมโนสมัผัสเป็นปัจจัย 

เทีย่งหรอืไมเ่ทีย่ง” 

  “ไมเ่ทีย่ง พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ก็ส ิง่ใดไมเ่ทีย่ง ส ิง่นัน้เป็นทกุขห์รอืเป็นสขุ” 

  “เป็นทกุข ์พระพทุธเจา้ขา้” 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๑๔๖ } 



๑๔๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๓. ตตยิปัณณาสก ์๒. โลกกามคณุวรรค ๘. ราหโุลวาทสตูร 

  “ก็ส ิง่ใดไมเ่ทีย่ง เป็นทกุข ์มคีวามแปรผันเป็นธรรมดา ควรหรอืทีจ่ะพจิารณา 

เห็นสิง่นัน้วา่ ‘น่ันของเรา เราเป็นน่ัน น่ันเป็นอัตตาของเรา” 

  “ขอ้นัน้ไมค่วรเลย พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ราหลุ อรยิสาวกผูไ้ดส้ดบัเห็นอยูอ่ยา่งนี ้ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นจักข ุยอ่ม 

เบือ่หน่ายแมใ้นรปู ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นจักขวุญิญาณ ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้น 

จักขสุมัผัส ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นเวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณทีเ่กดิขึน้เพราะ 

จักขสุมัผัสเป็นปัจจัย ฯลฯ 

  ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นชวิหา ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นรส ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้น 

ชวิหาวญิญาณ ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นชวิหาสมัผัส ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นเวทนา 

สญัญา สงัขาร วญิญาณทีเ่กดิขึน้เพราะชวิหาสมัผัสเป็นปัจจัย ฯลฯ 

  ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นมโน ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นธรรมารมณ์ ฯลฯ ยอ่มเบือ่ 

หน่ายแมใ้นเวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณ ทีเ่กดิขึน้เพราะมโนสมัผัสเป็นปัจจัย 

  เมือ่เบือ่หน่ายยอ่มคลายก าหนัด เพราะคลายก าหนัด จติยอ่มหลดุพน้ เมือ่ 

จติหลดุพน้แลว้ ก็รูว้า่ ‘หลดุพน้แลว้’ รูช้ดัวา่ ‘ชาตสิ ิน้แลว้ อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้ 

ท ากจิทีค่วรท าเสร็จแลว้ ไมม่กีจิอืน่เพือ่ความเป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป” 

  พระผูม้พีระภาคไดต้รัสอยา่งนีแ้ลว้ ท่านพระราหลุมใีจยนิดชีืน่ชมพระภาษิต 

ของพระผูม้พีระภาค เมือ่พระองคต์รัสเวยยากรณภาษิตนีอ้ยู ่จติของทา่นพระ 

ราหลุก็หลดุพน้จากอาสวะเพราะไมถ่อืมั่น และธรรมจักษุ๑อันปราศจากธลุ ีปราศ 

จากมลทนิไดเ้กดิแกเ่ทวดาหลายพันตนวา่ “สิง่ใดสิง่หนึง่มคีวามเกดิขึน้เป็นธรรมดา 

สิง่นัน้ทัง้ปวงมคีวามดับไปเป็นธรรมดา” 

ราหโุลวาทสตูรที ่๘ จบ 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ธรรมจกัษุ ในทีน่ีห้มายถงึมรรค ๔ ผล ๔ (ส .สฬา.อ. ๓/๑๒๑/๔๓) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๑๔๗ } 



๑๔๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๓. ตตยิปัณณาสก ์๒. โลกกามคณุวรรค ๑๐. อปุาทานยิธัมมสตูร 

 

๙. สญัโญชนยิธมัมสตูร 

วา่ดว้ยธรรมทีเ่ก ือ้กลูแกส่งัโยชน ์

  [๑๒๒] “ภกิษุทัง้หลาย เราจักแสดงธรรมทีเ่กือ้กลูแกส่งัโยชนแ์ละสงัโยชน ์

เธอทัง้หลายจงฟัง 

  ธรรมทีเ่ก ือ้กลูแกส่งัโยชน ์เป็นอยา่งไร และสงัโยชน ์เป็นอยา่งไร 

  คอื รปูทีพ่งึรูแ้จง้ทางตาทีน่่าปรารถนา น่าใคร ่น่าพอใจ ชวนใหรั้ก ชกั 

ใหใ้คร ่พาใจใหก้ าหนัดมอียู ่เหลา่นีเ้ราเรยีกวา่ ธรรมทีเ่กือ้กลูแกส่งัโยชน ์

  ฉันทราคะในรปูนัน้ชือ่วา่สงัโยชน ์ฯลฯ 

  รสทีพ่งึรูแ้จง้ทางลิน้ ฯลฯ 

  ธรรมารมณ์ทีพ่งึรูแ้จง้ทางใจทีน่่าปรารถนา น่าใคร ่น่าพอใจ ชวนใหรั้ก ชกั 

ใหใ้คร ่พาใจใหก้ าหนัดมอียู ่เหลา่นีเ้ราเรยีกวา่ ธรรมทีเ่กือ้กลูแกส่งัโยชน ์

  ฉันทราคะในธรรมารมณ์นัน้ชือ่วา่สงัโยชน”์ 

สญัโญชนยิธมัมสตูรที ่๙ จบ 

 

๑๐. อปุาทานยิธมัมสตูร 

วา่ดว้ยธรรมทีเ่ก ือ้กลูแกอ่ปุาทาน 

  [๑๒๓] “ภกิษุทัง้หลาย เราจักแสดงธรรมทีเ่กือ้กลูแกอ่ปุาทานและอปุาทาน 

เธอทัง้หลายจงฟัง 

  ธรรมทีเ่ก ือ้กลูแกอ่ปุาทาน เป็นอยา่งไร และอปุาทาน เป็นอยา่งไร 

  คอื รปูทีพ่งึรูแ้จง้ทางตาทีน่่าปรารถนา น่าใคร ่น่าพอใจ ชวนใหรั้ก ชกัใหใ้คร ่

พาใจใหก้ าหนัดมอียู ่เหลา่นีเ้ราเรยีกวา่ ธรรมทีเ่กือ้กลูแกอ่ปุาทาน 

  ฉันทราคะในรปูนัน้ชือ่วา่อปุาทาน ฯลฯ 

  รสทีพ่งึรูแ้จง้ทางลิน้ ฯลฯ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๑๔๘ } 



๑๔๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๓. ตตยิปัณณาสก ์๒. โลกกามคณุวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

  ธรรมารมณ์ทีพ่งึรูแ้จง้ทางใจทีน่่าปรารถนา น่าใคร ่น่าพอใจ ชวนใหรั้ก ชกั 

ใหใ้คร ่พาใจใหก้ าหนัดมอียู ่เหลา่นีเ้ราเรยีกวา่ ธรรมทีเ่กือ้กลูแกอ่ปุาทาน 

  ฉันทราคะในธรรมารมณ์นัน้ชือ่วา่อปุาทาน” 

อปุาทานยิธมัมสตูรที ่๑๐ จบ 

โลกกามคณุวรรคที ่๒ จบ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

    ๑. ปฐมมารปาสสตูร   ๒. ทตุยิมารปาสสตูร 

    ๓. โลกันตคมนสตูร   ๔. กามคณุสตูร 

    ๕. สกักปัญหสตูร   ๖. ปัญจสขิสตูร 

    ๗. สารปีตุตสทัธวิหิารกิสตูร  ๘. ราหโุลวาทสตูร 

    ๙. สญัโญชนยิธัมมสตูร  ๑๐. อปุาทานยิธัมมสตูร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๑๔๙ } 



๑๕๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๓. ตตยิปัณณาสก ์๓. คหปตวิรรค ๑. เวสาลสีตูร 

 

๓. คหปตวิรรค 

หมวดวา่ดว้ยคหบด ี

๑. เวสาลสีตูร 

วา่ดว้ยคหบดชีาวเมอืงเวสาล ี

  [๑๒๔] สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ กฏูาคารศาลา ป่ามหาวนั 

เขตกรงุเวสาล ีครัง้นัน้ อคุคคหบดชีาวเมอืงเวสาลเีขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึที่ 

ประทับ ฯลฯ น่ัง ณ ทีส่มควร ไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ อะไรหนอเป็นเหตเุป็นปัจจัยใหส้ตัวบ์างพวกในโลกนี ้

ไมป่รนิพิพานในปัจจบุัน อนึง่ อะไรเป็นเหตเุป็นปัจจัยใหส้ตัวบ์างพวกในโลกนี ้

ปรนิพิพานในปัจจบุัน” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “คหบด ีรปูทีพ่งึรูแ้จง้ทางตาทีน่่าปรารถนา น่าใคร่ 

น่าพอใจ ชวนใหรั้ก ชกัใหใ้คร ่พาใจใหก้ าหนัดมอียู ่ถา้ภกิษุยังเพลดิเพลนิ เชยชม 

ยดึตดิรปูนัน้อยู ่เมือ่เธอเพลดิเพลนิ เชยชม ยดึตดิรปูนัน้ วญิญาณทีอ่าศัย 

ตัณหานัน้ ความยดึมั่นตัณหานัน้ก็มอียู ่ภกิษุผูย้ังมอีปุาทาน (ความยดึมั่น) ยอ่ม 

ไมป่รนิพิพาน ฯลฯ 

  รสทีพ่งึรูแ้จง้ทางลิน้ ฯลฯ 

  ธรรมารมณ์ทีพ่งึรูแ้จง้ทางใจทีน่่าปรารถนา น่าใคร ่น่าพอใจ ชวนใหรั้ก ชกั 

ใหใ้คร ่พาใจใหก้ าหนัดมอียู ่ถา้ภกิษุยังเพลดิเพลนิ เชยชม ยดึตดิธรรมารมณ์นัน้ 

อยู ่เมือ่เธอเพลดิเพลนิ เชยชม ยดึตดิธรรมารมณ์นัน้อยู ่วญิญาณทีอ่าศัยตัณหา 

นัน้ ความยดึมั่นตัณหานัน้ก็มอียู ่ภกิษุผูย้ังมอีปุาทานยอ่มไมป่รนิพิพาน 

  คหบด ีนีแ้ลเป็นเหตเุป็นปัจจัยใหส้ตัวบ์างพวกในโลกนีไ้มป่รนิพิพานในปัจจบุัน 

  รปูทีพ่งึรูแ้จง้ทางตาทีน่่าปรารถนา น่าใคร ่น่าพอใจ ชวนใหรั้ก ชกัใหใ้คร ่

พาใจใหก้ าหนัดมอียู ่ถา้ภกิษุไมเ่พลดิเพลนิ ไมเ่ชยชม ไมย่ดึตดิรปูนัน้อยู ่เมือ่ 

เธอไมเ่พลดิเพลนิ ไมเ่ชยชม ไมย่ดึตดิรปูนัน้ วญิญาณทีอ่าศัยตัณหานัน้ก็ไมม่ ี

ความยดึมั่นตัณหานัน้ก็ไมม่ ีภกิษุผูไ้มม่อีปุาทานยอ่มปรนิพิพาน ฯลฯ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๑๕๐ } 



๑๕๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๓. ตตยิปัณณาสก ์๓. คหปตวิรรค ๓. นาฬันทสตูร 

  รสทีพ่งึรูแ้จง้ทางลิน้ ฯลฯ 

  ธรรมารมณ์ทีพ่งึรูแ้จง้ทางใจทีน่่าปรารถนา น่าใคร ่น่าพอใจ ชวนใหรั้ก ชกั 

ใหใ้คร ่พาใจใหก้ าหนัดมอียู ่ถา้ภกิษุไมเ่พลดิเพลนิ ไมเ่ชยชม ไมย่ดึตดิ 

ธรรมารมณ์นัน้อยู ่เมือ่เธอไมเ่พลดิเพลนิ ไมเ่ชยชม ไมย่ดึตดิธรรมารมณ์นัน้ 

วญิญาณทีอ่าศัยตัณหานัน้ก็ไมม่ ีความยดึมั่นตัณหานัน้ก็ไมม่ ีภกิษุผูไ้มม่อีปุาทาน 

ยอ่มปรนิพิพาน 

  คหบด ีนีแ้ลเป็นเหตเุป็นปัจจัยใหส้ตัวบ์างพวกในโลกนีป้รนิพิพานในปัจจบุัน” 

เวสาลสีตูรที ่๑ จบ 

 

๒. วชัชสีตูร 

วา่ดว้ยคหบดชีาวแควน้วชัช ี

  [๑๒๕] สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ หัตถคิาม แควน้วชัช ี

ครัง้นัน้ อคุคคหบดชีาวบา้นหัตถคิามเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ฯลฯ 

น่ัง ณ ทีส่มควร ไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ อะไรหนอเป็นเหตเุป็นปัจจัยใหส้ตัวบ์างพวกในโลกนี ้

ไมป่รนิพิพานในปัจจบุัน อนึง่ อะไรเป็นเหตเุป็นปัจจัยใหส้ตัวบ์างพวกในโลกนี ้

ปรนิพิพานในปัจจบุัน” 

  (สตูรนี ้พงึใหพ้สิดารเหมอืนสตูรกอ่น) 

  “คหบด ีนีแ้ลเป็นเหตเุป็นปัจจัยใหส้ตัวบ์างพวกในโลกนีป้รนิพิพานในปัจจบุัน” 

วชัชสีตูรที ่๒ จบ 

 

๓. นาฬนัทสตูร 

วา่ดว้ยคหบดชีาวเมอืงนาฬนัทา 

  [๑๒๖] สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ ปาวารกิัมพวนั เขตเมอืง 

นาฬันทา ครัง้นัน้ อบุาลคีหบดเีขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ฯลฯ น่ัง ณ 

ทีส่มควร ไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๑๕๑ } 



๑๕๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๓. ตตยิปัณณาสก ์๓. คหปตวิรรค ๔. ภารทวาชสตูร 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ อะไรหนอเป็นเหตเุป็นปัจจัยใหส้ตัวบ์างพวกในโลกนี ้

ไมป่รนิพิพานในปัจจบุัน อนึง่ อะไรเป็นเหตเุป็นปัจจัยใหส้ตัวบ์างพวกในโลกนี ้

ปรนิพิพานในปัจจบุัน” 

  (สตูรนี ้พงึใหพ้สิดารเหมอืนสตูรกอ่น) 

  “คหบด ีนีแ้ลเป็นเหตเุป็นปัจจัยใหส้ตัวบ์างพวกในโลกนีป้รนิพิพานในปัจจบุัน” 

นาฬนัทสตูรที ่๓ จบ 

 

๔. ภารทวาชสตูร 

วา่ดว้ยพระปิณโฑลภารทวาชะ 

  [๑๒๗] สมัยหนึง่ ทา่นพระปิณโฑลภารทวาชะอยู ่ณ โฆสติาราม เขตกรงุ 

โกสมัพ ีครัง้นัน้ พระเจา้อเุทนเสด็จเขา้ไปหาทา่นพระปิณโฑลภารทวาชะถงึทีอ่ยู ่

ไดท้รงสนทนาปราศรัยพอเป็นทีบ่ันเทงิใจ พอเป็นทีร่ะลกึถงึกันแลว้ ประทับน่ัง ณ 

ทีส่มควร ไดต้รัสถามทา่นพระปิณโฑลภารทวาชะดังนีว้า่ 

  “ทา่นภารทวาชะ อะไรหนอเป็นเหตเุป็นปัจจัยใหภ้กิษุหนุ่มเหลา่นีผู้แ้รกรุน่ 

มผีมด าสนทิ หนุ่มแน่น อยูใ่นปฐมวยั ยังไมห่มดความรา่เรงิในกามทัง้หลาย 

ประพฤตพิรหมจรรยบ์รสิทุธิบ์รบิรูณ์จนตลอดชวีติ และปฏบิัตอิยูไ่ดน้าน” 

  ทา่นพระปิณโฑลภารทวาชะถวายพระพรวา่ 

  “ขอถวายพระพร มหาบพติร พระผูม้พีระภาคผูท้รงรูท้รงเห็น เป็นพระ 

อรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้พระองคนั์น้ตรัสไวด้ังนีว้า่ 

  ‘มาเถดิ ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงตัง้จติไวใ้นสตรทัีง้หลายคราวมารดาวา่ 

เป็นมารดา ตัง้จติไวใ้นสตรทัีง้หลายคราวพีส่าวนอ้งสาววา่เป็นพีส่าวนอ้งสาว ตัง้จติ 

ไวใ้นสตรทัีง้หลายคราวธดิาวา่เป็นธดิา’ 

  นีแ้ลเป็นเหตเุป็นปัจจัยใหภ้กิษุหนุ่มเหลา่นีผู้แ้รกรุน่ มผีมด าสนทิ หนุ่มแน่น 

อยูใ่นปฐมวยั ยังไมห่มดความรา่เรงิในกามทัง้หลาย ประพฤตพิรหมจรรยบ์รสิทุธิ ์

บรบิรูณ์จนตลอดชวีติ และปฏบิัตอิยูไ่ดน้าน” 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๑๕๒ } 



๑๕๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๓. ตตยิปัณณาสก ์๓. คหปตวิรรค ๔. ภารทวาชสตูร 

  “ทา่นภารทวาชะ จติเป็นธรรมชาตโิลเลนัก บางครัง้เกดิความโลภในสตร ี

ทัง้หลายคราวมารดาบา้ง บางครัง้เกดิความโลภในสตรทัีง้หลายคราวพีส่าวนอ้งสาว 

บา้ง บางครัง้เกดิความโลภในสตรทัีง้หลายคราวธดิาบา้ง 

  มอียูห่รอื ทา่นภารทวาชะ อยา่งอืน่ทีเ่ป็นเหตเุป็นปัจจัยใหภ้กิษุหนุ่มเหลา่นี้ 

ผูแ้รกรุน่ มผีมด าสนทิ ฯลฯ และปฏบิัตอิยูไ่ดน้าน” 

  “ขอถวายพระพร มหาบพติร พระผูม้พีระภาคผูท้รงรูท้รงเห็น เป็นพระ 

อรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้พระองคนั์น้ตรัสไวด้ังนีว้า่ 

  ‘มาเถดิ ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงพจิารณากายนีข้ ึน้เบือ้งบนแตพ่ืน้เทา้ 

ขึน้ไป พจิารณาลงเบือ้งลา่งแตป่ลายผมลงมา มหีนังหุม้อยูโ่ดยรอบ เต็มดว้ยของ 

ไมส่ะอาดมปีระการตา่ง ๆ วา่ 

  ‘ในรา่งกายนีม้ ีผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เนือ้ เอ็น กระดกู เยือ่ในกระดกู 

ไต๑ หัวใจ ตับ พังผดื มา้ม๒ ปอด ไสใ้หญ ่ไสน้อ้ย อาหารใหม ่

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

ไขขอ้ มตูร๓’

 

เชงิอรรถ : 

๑ ไต แปลจากค าบาลวี่า วกฺก (โบราณแปลวา่ มา้ม) ไดแ้กก่อ้นเนือ้ ๒ กอ้นมขีัว้เดยีวกัน มสีแีดงออ่น 

    เหมอืนเมล็ดทองหลาง รปูรา่งคลา้ยลกูสะบา้ของเด็ก ๆ หรอืคลา้ยผลมะมว่ง ๒ ผล ทีต่ดิอยูท่ีข่ัว้เดยีวกัน 

    มเีอ็นใหญร่งึรัดจากล าคอลงไปถงึหัวใจแลว้แยกออกมาหอ้ยอยูท่ัง้ ๒ ขา้ง (ข.ุข.ุอ. ๓/๔๓), พจนานุกรม 

    ฉบับราชบัณฑติยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕ หนา้ ๓๖๒ ใหบ้ทนยิามของค าวา่ “ไต” ว่า “อวัยวะคูห่นึง่ของคน 

    และสัตว ์อยูใ่นชอ่งทอ้งใกลก้ระดกูสันหลัง ท าหนา้ทีข่ับของเสยีออกมากับน ้าปัสสาวะ” , Buddhadatta, 

    A.P. A Concise Pali-English Dictionary, 1985, (P. 224); และ Rhys David, T.W. Pali-English 

    Dictionary, 1921-1925, (P.591) ใหค้วามหมายของค าวา่ วกฺก ตรงกัน หมายถงึไต (kidney) 

๒ มา้ม แปลจากค าบาลวี่า ปิหก (โบราณแปลวา่ ไต) มสีเีขยีวเหมอืนดอกคนทสิอแหง้ รปูรา่งคลา้ย 

    ลิน้ลกูโคด า ยาวประมาณ ๗ นิว้ อยูด่า้นบนตดิกับหัวใจขา้งซา้ยชดิพืน้ทอ้งดา้นบน (ข.ุข.ุอ. ๓/๔๕), 

    พจนานุกรมฉบับราชบัณฑติยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕ หนา้ ๖๔๗ ใหบ้ทนยิามของค าวา่ “มา้ม” ไวว้า่ 

    “อวัยวะภายในร่างกาย รมิกระเพาะอาหารขา้งซา้ย มหีนา้ทีท่ าลายเม็ดเลอืดแดง สรา้งเม็ดน ้าเหลอืง 

    และสรา้งภมูคิุม้กันของรา่งกาย” Buddhadatta, A.P. A Concise Pali-English Dictionary, 1985, 

    (P.186); และ Rhys David, T.W. Pali-English Dictionary, 1921-1925, (P. 461) ใหค้วามหมาย 

    ของค าวา่ ปิหก ตรงกัน หมายถงึมา้ม (spleen) 

๓ มตูร หมายถงึน ้าปัสสาวะทีม่อียู่ในกระเพาะปัสสาวะ (ข.ุข.ุอ. ๓/๕๑) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๑๕๓ } 



๑๕๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๓. ตตยิปัณณาสก ์๓. คหปตวิรรค ๔. ภารทวาชสตูร 

  แมน้ีแ้ลก็เป็นเหตเุป็นปัจจัยใหภ้กิษุหนุ่มเหลา่นีผู้แ้รกรุน่ มผีมด าสนทิ ฯลฯ 

และปฏบิัตอิยูไ่ดน้าน” 

  “ทา่นภารทวาชะ ภกิษุเหลา่ใดไดอ้บรมกาย อบรมศลี อบรมจติ อบรม 

ปัญญาแลว้ การอบรมกายเป็นตน้นัน้ไมใ่ชก่จิทีภ่กิษุเหลา่นัน้จะท าไดย้าก 

  สว่นภกิษุเหลา่ใดยังไมไ่ดอ้บรมกาย ไมไ่ดอ้บรมศลี ไมไ่ดอ้บรมจติ ไมไ่ด ้

อบรมปัญญา การเจรญิอสภุกัมมัฏฐานนัน้เป็นกจิทีภ่กิษุเหลา่นัน้ท าไดย้าก 

  บางครัง้เมือ่บคุคลตัง้ใจวา่ ‘เราจักใสใ่จโดยความเป็นของไมง่าม’ (แตอ่ารมณ์) 

กลับปรากฏโดยความเป็นของงามก็ม ี

  มอียูห่รอื ทา่นภารทวาชะ อยา่งอืน่ทีเ่ป็นเหตเุป็นปัจจัยใหภ้กิษุหนุ่มเหลา่นี้ 

ผูแ้รกรุน่ มผีมด าสนทิ ฯลฯ และปฏบิัตอิยูไ่ดน้าน” 

  “ขอถวายพระพร มหาบพติร พระผูม้พีระภาคผูท้รงรูท้รงห็น เป็นพระ 

อรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้พระองคนั์น้ตรัสไวด้ังนีว้า่ 

  ‘มาเถดิ ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงเป็นผูคุ้ม้ครองทวารในอนิทรยีทั์ง้หลาย 

อยูเ่ถดิ เธอทัง้หลายเห็นรปูทางตาแลว้อยา่รวบถอื อยา่แยกถอื จงปฏบิัตเิพือ่ 

ส ารวมจักขนุทรยีซ์ ึง่เมือ่ไมส่ ารวมแลว้จะเป็นเหตใุหถ้กูธรรมทีเ่ป็นบาปอกศุลคอือภชิฌา 

และโทมนัสครอบง าได ้จงรักษาจักขนุทรยี ์ถงึความส ารวมในจักขนุทรยี ์ฟังเสยีง 

ทางห ูฯลฯ ดมกลิน่ทางจมกู ฯลฯ ลิม้รสทางลิน้ ฯลฯ ถกูตอ้งโผฏฐัพพะทางกาย 

ฯลฯ รูแ้จง้ธรรมารมณ์ทางใจแลว้อยา่รวบถอื อยา่แยกถอื จงปฏบิัตเิพือ่ส ารวม 

มนนิทรยีซ์ ึง่เมือ่ไมส่ ารวมแลว้จะเป็นเหตใุหถ้กูธรรมทีเ่ป็นบาปอกศุลคอือภชิฌาและ 

โทมนัสครอบง าได ้จงรักษามนนิทรยี ์ถงึความส ารวมในมนนิทรยี’์ 

  แมน้ีแ้ลก็เป็นเหตเุป็นปัจจัยใหภ้กิษุหนุ่มเหลา่นีผู้แ้รกรุน่ มผีมด าสนทิ หนุ่ม 

แน่น อยูใ่นปฐมวยั ยังไมห่มดความรา่เรงิในกามทัง้หลาย ประพฤตพิรหมจรรย ์

บรสิทุธิบ์รบิรูณ์จนตลอดชวีติ และปฏบิัตอิยูไ่ดน้าน” 

  “ทา่นภารทวาชะ น่าอัศจรรยจ์รงิ ไมเ่คยปรากฏ พระผูม้พีระภาคผูท้รงรู ้

ทรงเห็น เป็นพระอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้พระองคนั์น้ตรัสเรือ่งนีไ้วด้ยี ิง่นัก 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๑๕๔ } 



๑๕๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๓. ตตยิปัณณาสก ์๓. คหปตวิรรค ๕. โสณสตูร 

  นีแ้ลเป็นเหตเุป็นปัจจัยใหภ้กิษุหนุ่มเหลา่นีผู้แ้รกรุน่ มผีมด าสนทิ หนุ่มแน่น 

อยูใ่นปฐมวยั ยังไมห่มดความรา่เรงิในกามทัง้หลาย ประพฤตพิรหมจรรยบ์รสิทุธิ ์

บรบิรูณ์จนตลอดชวีติ และปฏบิัตอิยูไ่ดน้าน 

  สมัยใดแมข้า้พเจา้เอง ไมไ่ดรั้กษากาย วาจา ใจ ไมต่ัง้สตไิวม้ั่น ไมส่ ารวม 

อนิทรยี ์เขา้ไปภายในวงั สมัยนัน้ ความโลภก็ครอบง าขา้พเจา้ยิง่นัก 

  แตส่มัยใดขา้พเจา้ไดรั้กษากาย วาจา ใจ ตัง้สตไิวม้ั่น ส ารวมอนิทรยี ์

เขา้ไปภายในวัง สมัยนัน้ ความโลภก็ไมค่รอบง าขา้พเจา้ 

  ทา่นภารทวาชะ ภาษิตของทา่นชดัเจนไพเราะยิง่นัก ทา่นภารทวาชะ ภาษิต 

ของทา่นชดัเจนไพเราะยิง่นัก ทา่นภารทวาชะประกาศธรรมแจม่แจง้โดยประการ 

ตา่ง ๆ เปรยีบเหมอืนบคุคลหงายของทีค่ว า่ เปิดของทีปิ่ด บอกทางแกผู่ห้ลง 

ทาง หรอืตามประทปีในทีม่ดืดว้ยตัง้ใจวา่ ‘คนมตีาดจัีกเห็นรปูได’้ ทา่นภารทวาชะ 

ขา้พเจา้นีข้อถงึพระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้ พรอ้มทัง้พระธรรมและพระสงฆเ์ป็น 

สรณะ ขอทา่นภารทวาชะจงจ าขา้พเจา้วา่เป็นอบุาสกผูถ้งึสรณะตัง้แตว่นันีเ้ป็นตน้ 

ไปจนตลอดชวีติ” 

ภารทวาชสตูรที ่๔ จบ 

 

๕. โสณสตูร 

วา่ดว้ยโสณคหบดบีตุร 

  [๑๒๘] สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเวฬวุนั สถานทีใ่หเ้หยือ่ 

กระแต เขตกรงุราชคฤห ์ครัง้นัน้ บตุรคหบดชีือ่โสณะเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาค 

ถงึทีป่ระทับ ถวายอภวิาทแลว้น่ัง ณ ทีส่มควร ไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ อะไรหนอเป็นเหตเุป็นปัจจัยใหส้ตัวบ์างพวกในโลกนี ้

ไมป่รนิพิพานในปัจจบุัน อนึง่ อะไรเป็นเหตเุป็นปัจจัยใหส้ตัวบ์างพวกในโลกนี ้

ปรนิพิพานในปัจจบุัน” 

  (สตูรนีพ้งึใหพ้สิดารเหมอืนสตูรกอ่น) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๑๕๕ } 



๑๕๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๓. ตตยิปัณณาสก ์๓. คหปตวิรรค ๖. โฆสติสตูร 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “โสณะ นีแ้ลเป็นเหตเุป็นปัจจัยใหส้ตัวบ์างพวกในโลก 

นีป้รนิพิพานในปัจจบุัน” 

โสณสตูรที ่๕ จบ 

 

๖. โฆสติสตูร 

วา่ดว้ยโฆสติคหบด ี

  [๑๒๙] สมัยหนึง่ ทา่นพระอานนทอ์ยู ่ณ โฆสติาราม เขตกรงุโกสมัพ ีครัง้นัน้ 

โฆสติคหบดเีขา้ไปหาทา่นพระอานนทถ์งึทีอ่ยู ่ฯลฯ น่ัง ณ ทีส่มควร ไดเ้รยีน 

ถามทา่นพระอานนทด์ังนีว้า่ “ทา่นอานนทผ์ูเ้จรญิ ทีพ่ระผูม้พีระภาคตรัส 

วา่ ‘ธาตตุา่ง ๆ ธาตตุา่ง ๆ ‘ ดว้ยเหตเุพยีงเทา่ไรหนอ พระผูม้พีระภาคจงึตรัสวา่ 

ธาตตุา่ง ๆ” 

  ทา่นพระอานนทต์อบวา่ “คหบด ีจักขธุาต ุรปูทีน่่าพอใจ และจักขวุญิญาณ 

มอียู ่เพราะอาศัยผัสสะซึง่เป็นทีต่ัง้แหง่สขุเวทนา (ความรูส้กึสขุ) สขุเวทนาจงึเกดิ 

  จักขธุาต ุรปูทีไ่มน่่าพอใจ และจักขวุญิญาณมอียู ่เพราะอาศัยผัสสะซึง่เป็น 

ทีต่ัง้แหง่ทกุขเวทนา (ความรูส้กึทกุข)์ ทกุขเวทนาจงึเกดิ 

  จักขธุาต ุรปูเป็นทีต่ัง้แหง่อเุบกขา และจักขวุญิญาณมอียู ่เพราะอาศัยผัสสะ 

ซึง่เป็นทีต่ัง้แหง่อทกุขมสขุเวทนา (ความรูส้กึมใิชส่ขุมใิชท่กุข)์ อทกุขมสขุเวทนา 

จงึเกดิ ฯลฯ 

  ชวิหาธาต ุรสทีน่่าพอใจ และชวิหาวญิญาณมอียู ่เพราะอาศัยผัสสะซึง่เป็น 

ทีต่ัง้แหง่สขุเวทนา สขุเวทนาจงึเกดิ 

  ชวิหาธาต ุรสทีไ่มน่่าพอใจ และชวิหาวญิญาณมอียู ่เพราะอาศัยผัสสะซึง่ 

เป็นทีต่ัง้แหง่ทกุขเวทนา ทกุขเวทนาจงึเกดิ 

  ชวิหาธาต ุรสทีน่่าพอใจ และชวิหาวญิญาณมอียู ่เพราะอาศัยผัสสะซึง่เป็น 

ทีต่ัง้แหง่อทกุขมสขุเวทนา อทกุขมสขุเวทนาจงึเกดิ ฯลฯ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๑๕๖ } 



๑๕๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๓. ตตยิปัณณาสก ์๓. คหปตวิรรค ๗. หาลทิทกานสิตูร 

  มโนธาต ุธรรมารมณ์ทีน่่าพอใจ และมโนวญิญาณมอียู ่เพราะอาศัยผัสสะ 

ซึง่เป็นทีต่ัง้แหง่สขุเวทนา สขุเวทนาจงึเกดิ 

  มโนธาต ุธรรมารมณ์ทีไ่มน่่าพอใจ และมโนวญิญาณมอียู ่เพราะอาศัยผัสสะ 

ซึง่เป็นทีต่ัง้แหง่ทกุขเวทนา ทกุขเวทนาจงึเกดิ 

  มโนธาต ุธรรมารมณ์เป็นทีต่ัง้แหง่อเุบกขา และมโนวญิญาณมอียู ่เพราะอาศัย 

ผัสสะซึง่เป็นทีต่ัง้แหง่อทกุขมสขุเวทนา อทกุขมสขุเวทนาจงึเกดิ 

  คหบด ีดว้ยเหตเุพยีงเทา่นีแ้ล พระผูม้พีระภาคจงึตรัสวา่ธาตตุา่ง ๆ” 

โฆสติสตูรที ่๖ จบ 

 

๗. หาลทิทกานสิูตร 

วา่ดว้ยหาลทิทกานคิหบด ี

  [๑๓๐] สมัยหนึง่ ทา่นพระมหากัจจานะอยูท่ีเ่รอืนตระกลูใกลภ้เูขาสงัปวตัตะ 

แควน้อวนัต ีครัง้นัน้แล หาลทิทกานคิหบดเีขา้ไปหาทา่นพระมหากัจจานะถงึทีอ่ยู่ 

ฯลฯ น่ัง ณ ทีส่มควร ไดเ้รยีนถามทา่นพระมหากัจจานะดังนีว้า่ 

  “ขา้แตท่า่นผูเ้จรญิ พระผูม้พีระภาคตรัสไวด้ังนีว้า่ ‘เพราะอาศัยธาตตุา่ง ๆ 

ผัสสะตา่ง ๆ จงึเกดิ เพราะอาศัยผัสสะตา่ง ๆ เวทนาตา่ง ๆ จงึเกดิ’ เพราะอาศัย 

ธาตตุา่ง ๆ ผัสสะตา่ง ๆ จงึเกดิ เพราะอาศัยผัสสะตา่ง ๆ เวทนาตา่ง ๆ จงึเกดิ 

เป็นอยา่งไร” 

  ทา่นพระมหากัจจานะตอบวา่ “คหบด ีคอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีเ้ห็นรปูทาง 

ตาแลว้รูช้ดัวา่ ‘รปูอยา่งนี ้น่าพอใจ’ 

  เพราะอาศัยจักขวุญิญาณและผัสสะซึง่เป็นทีต่ัง้แหง่สขุเวทนา สขุเวทนาจงึเกดิ 

  อนึง่ ภกิษุเห็นรปูทางตาอยา่งนัน้แลว้รูช้ดัวา่ ‘รปูอยา่งนีไ้มน่่าพอใจ’ 

  เพราะอาศัยจักขวุญิญาณและผัสสะซึง่เป็นทีต่ัง้แหง่ทกุขเวทนา ทกุขเวทนา 

จงึเกดิ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๑๕๗ } 



๑๕๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๓. ตตยิปัณณาสก ์๓. คหปตวิรรค ๗. หาลทิทกานสิตูร 

  อนึง่ ภกิษุเห็นรปูทางตาอยา่งนัน้แลว้รูช้ดัวา่ ‘รปูอยา่งนีเ้ป็นทีต่ัง้แหง่ 

อเุบกขา’ 

  เพราะอาศัยจักขวุญิญาณและผัสสะซึง่เป็นทีต่ัง้แหง่อทกุขมสขุเวทนา อทกุขม- 

สขุเวทนาจงึเกดิ 

  อกีประการหนึง่ ภกิษุฟังเสยีงทางห ูฯลฯ 

  ดมกลิน่ทางจมกู ฯลฯ 

  ลิม้รสทางลิน้ ฯลฯ 

  ถกูตอ้งโผฏฐัพพะทางกาย ฯลฯ 

  รูแ้จง้ธรรมารมณ์ทางใจแลว้รูช้ดัวา่ ‘ธรรมารมณ์อยา่งนีน่้าพอใจ’ 

  เพราะอาศัยมโนวญิญาณและผัสสะซึง่เป็นทีต่ัง้แหง่สขุเวทนา สขุเวทนา 

จงึเกดิ 

  อนึง่ ภกิษุรูแ้จง้ธรรมารมณ์ทางใจอยา่งนัน้แลว้รูช้ัดวา่ ‘ธรรมารมณ์อยา่งนี้ 

ไมน่่าพอใจ’ 

  เพราะอาศัยมโนวญิญาณและผัสสะซึง่เป็นทีต่ัง้แหง่ทกุขเวทนา ทกุขเวทนาจงึ 

เกดิ 

  อนึง่ ภกิษุรูแ้จง้ธรรมารมณ์ทางใจอยา่งนัน้แลว้รูช้ัดวา่ ‘ธรรมารมณ์อยา่งนี้ 

เป็นทีต่ัง้แหง่อเุบกขา’ 

  เพราะอาศัยมโนวญิญาณและผัสสะซึง่เป็นทีต่ัง้แหง่อทกุขมสขุเวทนา อทกุขม- 

สขุเวทนาจงึเกดิ 

  คหบด ีเพราะอาศัยธาตตุา่ง ๆ ผัสสะตา่ง ๆ จงึเกดิ เพราะอาศัยผัสสะ 

ตา่ง ๆ เวทนาตา่ง ๆ จงึเกดิเป็นอยา่งนีแ้ล” 

หาลทิทกานสิตูรที ่๗ จบ 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๑๕๘ } 



๑๕๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๓. ตตยิปัณณาสก ์๓. คหปตวิรรค ๘. นกลุปิตสุตูร 

 

๘. นกลุปิตสุูตร 

วา่ดว้ยนกลุปิตคุหบด ี

  [๑๓๑] สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ เภสกฬาวนั อันเป็นทีพ่ระ 

ราชทานอภัยแกห่มูเ่นือ้ เขตกรงุสงุสมุารคริะ แควน้ภัคคะ ครัง้นัน้ นกลุปิตคุหบด  ี

เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ฯลฯ น่ัง ณ ทีส่มควร ไดท้ลูถามพระ 

ผูม้พีระภาคดังนีว้า่ 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ อะไรหนอเป็นเหตเุป็นปัจจัยใหส้ตัวบ์างพวกในโลกนี ้

ไมป่รนิพิพานในปัจจบุัน อนึง่ อะไรเป็นเหตเุป็นปัจจัยใหส้ตัวบ์างพวกในโลกนี ้

ปรนิพิพานในปัจจบุัน” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “คหบด ีรปูทีพ่งึรูแ้จง้ทางตาทีน่่าปรารถนา น่า 

ใคร ่น่าพอใจ ชวนใหรั้ก ชกัใหใ้คร ่พาใจใหก้ าหนัดมอียู ่ถา้ภกิษุยังเพลดิเพลนิ 

เชยชม ยดึตดิรปูนัน้อยู ่เมือ่เธอเพลดิเพลนิ เชยชม ยดึตดิรปูนัน้ วญิญาณ 

ทีอ่าศัยตัณหานัน้ ความยดึมั่นตัณหานัน้ก็มอียู ่ภกิษุผูย้ังมอีปุาทานยอ่มไม ่

ปรนิพิพาน ฯลฯ 

  รสทีพ่งึรูแ้จง้ทางลิน้ ฯลฯ 

  ธรรมารมณ์ทีพ่งึรูแ้จง้ทางใจทีน่่าปรารถนา น่าใคร ่น่าพอใจ ชวนใหรั้ก 

ชกัใหใ้คร ่พาใจใหก้ าหนัดมอียู ่ถา้ภกิษุยังเพลดิเพลนิ เชยชม ยดึตดิธรรมารมณ์ 

นัน้อยู ่เมือ่เธอเพลดิเพลนิ เชยชม ยดึตดิธรรมารมณ์นัน้ วญิญาณทีอ่าศัย 

ตัณหานัน้ ความยดึมั่นตัณหานัน้ก็มอียู ่ภกิษุผูย้ังมอีปุาทานยอ่มไมป่รนิพิพาน 

  คหบด ีนีแ้ลเป็นเหตเุป็นปัจจัยใหส้ตัวบ์างพวกในโลกนีไ้มป่รนิพิพานในปัจจบุัน 

  รปูทีพ่งึรูแ้จง้ทางตาทีน่่าปรารถนา น่าใคร ่น่าพอใจ ชวนใหรั้ก ชกัใหใ้คร ่

พาใจใหก้ าหนัดมอียู ่ถา้ภกิษุไมเ่พลดิเพลนิ ไมเ่ชยชม ไมย่ดึตดิรปูนัน้อยู ่เมือ่ 

เธอไมเ่พลดิเพลนิ ไมเ่ชยชม ไมย่ดึตดิรปูนัน้ วญิญาณทีอ่าศัยตัณหานัน้ก็ไมม่ ี

ความยดึมั่นตัณหานัน้ก็ไมม่ ีภกิษุผูไ้มม่อีปุาทานยอ่มปรนิพิพาน ฯลฯ 

  รสทีพ่งึรูแ้จง้ทางลิน้ ฯลฯ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๑๕๙ } 



๑๖๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๓. ตตยิปัณณาสก ์๓. คหปตวิรรค ๙. โลหจิจสตูร 

  ธรรมารมณ์ทีพ่งึรูแ้จง้ทางใจทีน่่าปรารถนา น่าใคร ่น่าพอใจ ชวนใหรั้ก 

ชกัใหใ้คร ่พาใจใหก้ าหนัดมอียู ่ถา้ภกิษุไมเ่พลดิเพลนิ ไมเ่ชยชม ไมย่ดึตดิ 

ธรรมารมณ์นัน้อยู ่เมือ่เธอไมเ่พลดิเพลนิ ไมเ่ชยชม ไมย่ดึตดิธรรมารมณ์นัน้ 

วญิญาณทีอ่าศัยตัณหานัน้ก็ไมม่ ีความยดึมั่นตัณหานัน้ก็ไมม่ ีภกิษุผูไ้มม่อีปุาทาน 

ยอ่มปรนิพิพาน 

  คหบด ีนีแ้ลเป็นเหตเุป็นปัจจัยใหส้ตัวบ์างพวกในโลกนีป้รนิพิพานในปัจจบุัน” 

นกลุปิตสุตูรที ่๘ จบ 

 

๙. โลหจิจสูตร 

วา่ดว้ยโลหจิจพราหมณ์ 

  [๑๓๒] สมัยหนึง่ ทา่นพระมหากัจจานะอยู ่ณ กฎุป่ีา เขตเมอืงมักกรกฏะ 

แควน้อวนัต ีครัง้นัน้ มาณพผูห้าฟืนซึง่เป็นศษิยข์องโลหจิจพราหมณ์จ านวนมาก 

เขา้ไปยังกฎุป่ีาของทา่นพระมหากัจจานะ เทีย่วเดนิไปมารอบ ๆ กฎุ ีเลน่กระโดด 

ปล ้ากัน สง่เสยีงอือ้องึเซ็งแซว่า่ 

  “สมณะศรีษะโลน้เหลา่นี ้เป็นคนรับใช ้เป็นคนวรรณะต า่ (กัณหโคตร) เกดิ 

จากบาทของทา้วมหาพรหมอันชาวภารตะ๑เหลา่นีส้กัการะ เคารพ นับถอื บชูา 

นอบนอ้ม” 

  ล าดับนัน้ ทา่นพระมหากัจจานะออกจากทีอ่ยูแ่ลว้ไดก้ลา่วกับมาณพเหลา่นัน้ 

ดังนีว้า่ 

  “มาณพทัง้หลาย เธอทัง้หลายอยา่ไดส้ง่เสยีงดัง เราจักกลา่วธรรมแกเ่ธอ 

ทัง้หลาย” 

  เมือ่ทา่นพระมหากัจจานะกลา่วอยา่งนีแ้ลว้ มาณพเหลา่นัน้ก็นิง่เฉย ล าดับนัน้ 

ทา่นพระมหากัจจานะไดก้ลา่วกับมาณพเหลา่นัน้ดว้ยคาถาทัง้หลายวา่ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ภารตะ หมายถงึพวกกฎุุมพ ี(ส .สฬา.อ. ๓/๑๓๒/๔๙) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๑๖๐ } 



๑๖๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๓. ตตยิปัณณาสก ์๓. คหปตวิรรค ๙. โลหจิจสตูร 

    “พราหมณ์เหลา่ใดระลกึถงึธรรมดัง้เดมิได ้

   พราหมณ์เหลา่นัน้เป็นผูม้ศีลีสงูสดุ เกา่แกก่วา่ 

   พราหมณ์เหลา่นัน้คุม้ครอง รักษาทวารทัง้หลายดแีลว้ 

   เพราะครอบง าความโกรธได ้

     พราหมณ์เหลา่ใดระลกึถงึธรรมดัง้เดมิได ้

   พราหมณ์เหลา่นัน้เป็นผูย้นิดใีนธรรมและฌาน๑ 

   อนึง่ พราหมณ์ทัง้หลายละเลยธรรมเหลา่นี ้

   ส าคัญวา่ ‘เราสาธยายมนตร’์ เมาเพราะโคตร 

   ถกูความโกรธครอบง า มอีาชญาในตนมาก 

   ประพฤตผิดิในสตัวทั์ง้หลายทัง้ทีส่ะดุง้กลัวและไมส่ะดุง้กลัว 

   จงึประพฤตไิมส่ม า่เสมอ 

     การสมาทานวตัรทัง้ปวง คอื การไมก่นิ 

   การนอนบนพืน้ดนิ การอาบน ้าเวลาเชา้ 

   และพระเวท ๓ ของพราหมณ์ผูไ้มคุ่ม้ครองทวารยอ่มไรผ้ล 

   เหมอืนคนไดท้รัพยเ์ครือ่งปลืม้ใจในความฝันฉะนัน้ 

     หนังเสอืทีห่ยาบ การมุน่ผม การไมช่ าระฟัน 

   มนตร ์ศลีและพรตเป็นตบะ (ของพราหมณ์) 

     การหลอกลวง ไมเ้ทา้ทีค่ด และการใชน้ ้าลบูหนา้ 

   ขอ้วตัรทีพ่รรณนามาเหลา่นี้ 

   พวกพราหมณ์ท าเพราะตอ้งการอามสิ 

     สว่นจติทีต่ัง้มั่นดแีลว้ยอ่มผอ่งใส ไมขุ่น่มัว 

   ออ่นโยนในสตัวทั์ง้ปวง นัน้เป็นทางเพือ่ถงึความเป็นพรหม” 

  ล าดับนัน้ มาณพเหลา่นัน้โกรธเคอืง ไมพ่อใจ ไดเ้ขา้ไปหาโลหจิจพราหมณ์ 

ถงึทีอ่ยูแ่ลว้กลา่วกับโลหจิจพราหมณ์ดังนีว้า่ “ขอทา่นผูเ้จรญิโปรดทราบ พระ 

มหากัจจานะขอ้นขอด คดัคา้นมนตรข์องพราหมณ์ทัง้หลายโดยสว่นเดยีว” เมือ่ 

มาณพเหลา่นัน้กลา่วอยา่งนีแ้ลว้โลหจิจพราหมณ์ก็โกรธเคอืง ไมพ่อใจ

 

เชงิอรรถ : 

๑ ธรรมและฌาน ในทีน่ีห้มายถงึกศุลกรรมบถ ๑๐ ประการ และสมาบัต ิ๘ (ส .สฬา.อ. ๓/๑๓๒/๕๐) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๑๖๑ } 



๑๖๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๓. ตตยิปัณณาสก ์๓. คหปตวิรรค ๙. โลหจิจสตูร 

  ทนัีน้ โลหจิจพราหมณ์ไดม้คีวามคดิดังนีว้า่ 

  “เป็นการไมส่มควรเลยทีเ่ราจะพงึดา่ เหน็บแนม บรภิาษพระมหากัจจานะ 

เพราะฟังค าของพวกมาณพแตฝ่่ายเดยีวเทา่นัน้ ทางทีด่ ีเราควรเขา้ไปถาม” 

  ตอ่มา โลหจิจพราหมณ์กบัมาณพเหลา่นัน้เขา้ไปหาทา่นพระมหากัจจานะถงึ 

ทีอ่ยู ่ไดส้นทนาปราศรัยพอเป็นทีบ่ันเทงิใจ พอเป็นทีร่ะลกึถงึกันแลว้ น่ัง ณ ที ่

สมควร ไดเ้รยีนถามทา่นพระมหากัจจานะดังนีว้า่ “ทา่นกัจจานะ มาณพผูห้าฟืน 

ซึง่เป็นศษิยข์องขา้พเจา้จ านวนมากไดม้าในทีน่ีห้รอื” 

  ทา่นพระมหากัจจานะตอบวา่ “พราหมณ์ มาณพผูห้าฟืนซึง่เป็นศษิยข์อง 

ทา่นจ านวนมาก ไดม้าในทีน่ี้” 

  “ทา่นกัจจานะไดส้นทนาอะไรบา้งกับมาณพเหลา่นัน้” 

  “พราหมณ์ อาตมภาพไดส้นทนาบางอยา่งกับมาณพเหลา่นัน้เหมอืนกัน” 

  “ทา่นกัจจานะไดส้นทนากบัมาณพเหลา่นัน้อยา่งไร” 

  “พราหมณ์ อาตมภาพไดส้นทนากับมาณพเหลา่นัน้อยา่งนีว้า่ 

    ‘พราหมณ์เหลา่ใดระลกึถงึธรรมดัง้เดมิของพราหมณ์ได ้

   พราหมณ์เหลา่นัน้เป็นผูม้ศีลีสงูสดุ เกา่แกก่วา่ 

       ฯลฯ 

   ออ่นโยนในสตัวทั์ง้ปวง นัน้เป็นทางเพือ่ถงึความเป็นพรหม’ 

  พราหมณ์ อาตมภาพไดส้นทนากับมาณพเหลา่นัน้อยา่งนีแ้ล” 

  “ทา่นกัจจานะไดก้ลา่ววา่ ‘บคุคลชือ่วา่ไมคุ่ม้ครองทวาร’ ดว้ยเหตเุพยีงเทา่ไร 

หนอ บคุคลจงึชือ่วา่ไมคุ่ม้ครองทวาร” 

  “พราหมณ์ บคุคลบางคนในโลกนีเ้ห็นรปูทางตาแลว้ยอ่มยนิดใีนรปูทีน่่ารัก 

ยอ่มยนิรา้ยในรปูทีไ่มน่่ารัก เป็นผูไ้มต่ัง้มั่นกายคตาสต ิมปีรติตจติ๑อยู ่และไมรู่ช้ดั 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ปรติตจติ หมายถงึอกศุลจติ (ม.ม.ูอ. ๒/๔๐๙/๒๑๘) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๑๖๒ } 



๑๖๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๓. ตตยิปัณณาสก ์๓. คหปตวิรรค ๙. โลหจิจสตูร 

เจโตวมิตุติ๑และปัญญาวมิตุติ๒ตามความเป็นจรงิ อันเป็นทีด่ับไปโดยไมเ่หลอืแหง่ 

ธรรมทีเ่ป็นบาปอกศุลเหลา่นัน้ทีเ่กดิขึน้แลว้แกบ่คุคลนัน้ 

  ฟังเสยีงทางห ูฯลฯ 

  ดมกลิน่ทางจมกู ฯลฯ 

  ลิม้รสทางลิน้ ฯลฯ 

  ถกูตอ้งโผฏฐัพพะทางกาย ฯลฯ 

  รูแ้จง้ธรรมารมณ์ทางใจแลว้ยอ่มยนิดใีนธรรมารมณ์ทีน่่ารัก ยอ่มยนิรา้ย 

ในธรรมารมณ์ทีไ่มน่่ารัก เป็นผูไ้มต่ัง้มั่นกายคตาสต ิมปีรติตจติอยู ่และไมรู่ช้ดั 

เจโตวมิตุตแิละปัญญาวมิตุตติามความเป็นจรงิ อันเป็นทีด่ับไปโดยไมเ่หลอืแหง่ 

ธรรมทีเ่ป็นบาปอกศุลเหลา่นัน้ทีเ่กดิขึน้แลว้แกบ่คุคลนัน้ 

  พราหมณ์ บคุคลชือ่วา่ไมคุ่ม้ครองทวารเป็นอยา่งนี้แล” 

  พราหมณ์กลา่ววา่ “ทา่นกัจจานะ น่าอัศจรรยจ์รงิ ไมเ่คยปรากฏ ทา่น 

กัจจานะเรยีกบคุคลผูไ้มคุ่ม้ครองทวารแลว้แลวา่ ‘ไมคุ่ม้ครองทวาร’ ทา่นกัจจานะ 

ไดก้ลา่ววา่ ‘บคุคลชือ่วา่คุม้ครองทวาร’ ดว้ยเหตเุพยีงเทา่ไรหนอ บคุคลจงึชือ่วา่ 

คุม้ครองทวาร” 

  “พราหมณ์ ภกิษุบางรปูในธรรมวนัิยนี ้เห็นรปูทางตาแลว้ ยอ่มไมย่นิดใีน 

รปูทีน่่ารัก ไมย่นิรา้ยในรปูทีไ่มน่่ารัก เป็นผูต้ัง้มั่นกายคตาสต ิมอีัปปมาณจติ๓อยู ่

และรูช้ดัเจโตวมิตุตแิละปัญญาวมิตุตติามความเป็นจรงิ อันเป็นทีด่ับไปโดยไมเ่หลอื 

แหง่ธรรมทีเ่ป็นบาปอกศุลเหลา่นัน้ทีเ่กดิขึน้แลว้แกภ่กิษุนัน้ 

  ฟังเสยีงทางห ูฯลฯ 

  ดมกลิน่ทางจมกู ฯลฯ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ เจโตวมิตุต ิหมายถงึผลอันเกดิจากสมาธ ิคอืความหลดุพน้ดว้ยสมถกัมมัฏฐาน (ส .สฬา.อ. ๓/๑๓๒/๕๑, 

    องฺ.ทกุ.อ. ๒/๘๘/๖๒) 

๒ ปญัญาวมิตุต ิหมายถงึผลอันเกดิจากปัญญา คอืความหลุดพน้ดว้ยวปัิสสนากัมมัฏฐาน (ส .สฬา.อ. 

    ๓/๑๓๒/๕๑, องฺ.ทกุ.อ. ๒/๘๘/๖๒) 

๓ อปัปมาณจติ หมายถงึโลกตุตรจติ (ม.ม.ูอ. ๒/๔๑๐-๔/๒๑๙) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๑๖๓ } 



๑๖๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๓. ตตยิปัณณาสก ์๓. คหปตวิรรค ๑๐. เวรหัญจานสิตูร 

  ลิม้รสทางลิน้ ฯลฯ 

  ถกูตอ้งโผฏฐัพพะทางกาย ฯลฯ 

  รูแ้จง้ธรรมารมณ์ทางใจแลว้ ยอ่มไมย่นิดใีนธรรมารมณ์ทีน่่ารัก ไมย่นิรา้ย 

ในธรรมารมณ์ทีไ่มน่่ารัก เป็นผูต้ัง้มั่นกายคตาสต ิมอีัปปมาณจติอยู ่และรูช้ดั 

เจโตวมิตุตแิละปัญญาวมิตุตติามความเป็นจรงิ อันเป็นทีด่ับไปโดยไมเ่หลอืแหง่ 

ธรรมทีเ่ป็นบาปอกศุลเหลา่นัน้ทีเ่กดิขึน้แลว้แกภ่กิษุนัน้ 

  พราหมณ์ บคุคลชือ่วา่คุม้ครองทวารเป็นอยา่งนีแ้ล” 

  “ทา่นกัจจานะ น่าอัศจรรยจ์รงิ ไมเ่คยปรากฏ ทา่นกัจจานะเรยีกบคุคลผู ้

คุม้ครองทวารแลว้แลวา่ ‘คุม้ครองทวาร’ 

  “ทา่นกัจจานะ ภาษิตของทา่นชดัเจนไพเราะยิง่นัก ทา่นกัจจานะ ภาษิตของ 

ทา่นชดัเจนไพเราะยิง่นัก ทา่นกัจจานะประกาศธรรมโดยประการตา่ง ๆ เปรยีบ 

เหมอืนบคุคลหงายของทีค่ว า่ เปิดของทีปิ่ด บอกทางแกผู่ห้ลงทาง หรอืตาม 

ประทปีในทีม่ดืดว้ยตัง้ใจวา่ ‘คนมตีาดจัีกเห็นรปูได’้ ขา้พเจา้นี ้ขอถงึพระผูม้พีระภาค 

พรอ้มทัง้พระธรรมและพระสงฆเ์ป็นสรณะ ขอทา่นกัจจานะจงจ าขา้พเจา้วา่เป็น 

อบุาสกผูถ้งึสรณะตัง้แตว่นันีเ้ป็นตน้ไปจนตลอดชวีติ อนึง่ ขอทา่นกัจจานะจงเขา้ 

ไปสูโ่ลหจิจตระกลูเหมอืนดังทีเ่ขา้ไปสูต่ระกลูอบุาสกทัง้หลายในเมอืงมักกรกฏะเถดิ 

เหลา่มาณพหรอืมาณวกิาในโลหจิจตระกลูจักไหว ้ลกุรับ ถวายอาสนะหรอืน ้าแก่ 

ทา่น ขอ้นัน้จักเป็นไปเพือ่ประโยชนเ์กือ้กลูเพือ่ความสขุแกพ่วกเขาตลอดกาลนาน” 

โลหจิจสตูรที ่๙ จบ 

 

๑๐. เวรหญัจานสิูตร 

วา่ดว้ยเวรหญัจานพีราหมณี 

  [๑๓๓] สมัยหนึง่ ทา่นพระอทุายอียู ่ณ สวนมะมว่งของโตเทยยพราหมณ์ 

เขตเมอืงกามัณฑะ ครัง้นัน้ มาณพผูเ้ป็นศษิยข์องพราหมณีเวรหัญจานโิคตร 

เขา้ไปหาทา่นพระอทุายถีงึทีอ่ยู ่ไดส้นทนาปราศรัยพอเป็นทีบ่ันเทงิใจพอเป็นที ่

ระลกึถงึกันแลว้ น่ัง ณ ทีส่มควร 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๑๖๔ } 



๑๖๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๓. ตตยิปัณณาสก ์๓. คหปตวิรรค ๑๐. เวรหัญจานสิตูร 

  ทา่นพระอทุายไีดช้ีแ้จงใหม้าณพนัน้เห็นชดั ชวนใจใหอ้ยากรับเอาไปปฏบิัต ิ

เรา้ใจใหอ้าจหาญแกลว้กลา้ ปลอบชโลมใจใหส้ดชืน่รา่เรงิดว้ยธรรมกีถา 

  ครัง้นัน้ มาณพผูท้ีพ่ระอทุายชีีแ้จงใหเ้ห็นชดั ชวนใจใหอ้ยากรับเอาไปปฏบิัต ิ

เรา้ใจใหอ้าจหาญแกลว้กลา้ ปลอบชโลมใจใหส้ดชืน่รา่เรงิดว้ยธรรมกีถาแลว้ ลกุขึน้ 

จากอาสนะเขา้ไปหาพราหมณีเวรหัญจานโิคตรถงึทีอ่ยู ่แลว้ไดก้ลา่วกับพราหมณี 

เวรหัญจานโิคตรดังนีว้า่ 

  “ขอแมเ่จา้ผูเ้จรญิโปรดทราบ พระอทุายแีสดงธรรมมคีวามงามในเบือ้งตน้ 

มคีวามงามในทา่มกลาง และมคีวามงามในทีส่ดุ ประกาศพรหมจรรยพ์รอ้มทัง้ 

อรรถและพยัญชนะ บรสิทุธิบ์รบิรูณ์ครบถว้น” 

  พราหมณีเวรหัญจานโิคตรกลา่ววา่ “พอ่มาณพ ถา้เชน่นัน้ เธอจงนมินต ์

พระอทุายตีามค าของฉัน เพือ่ฉันภัตตาหารในวนัพรุ่งนี”้ 

  มาณพนัน้รับค าแลว้เขา้ไปหาทา่นพระอทุายถีงึทีอ่ยู ่ไดก้ราบเรยีนทา่นพระ 

อทุายดีังนีว้า่ “นัยวา่ ขอทา่นพระอทุาย ีโปรดรับภัตตาหารของพราหมณี 

เวรหัญจานโิคตรผูเ้ป็นภรรยาของอาจารยข์องพวกกระผมในวนัพรุง่นีเ้ถดิ” 

  ทา่นพระอทุายรัีบนมินตโ์ดยดษุณีภาพ ครัน้คนืนัน้ผา่นไป ตอนเชา้ ทา่น 

พระอทุายคีรองอันตรวาสก ถอืบาตรและจวีรเขา้ไปยังนเิวศนข์องพราหมณี 

เวรหัญจานโิคตร น่ังบนอาสนะทีป่ลูาดไวแ้ลว้ 

  ล าดับนัน้ พราหมณีเวรหัญจานโิคตรไดน้ าของขบฉันอันประณีตประเคนทา่น 

พระอทุายใีหอ้ ิม่หน าดว้ยตนเอง เมือ่ทา่นพระอทุายฉัีนเสร็จวางมอืจากบาตรแลว้ 

จงึสวมรองเทา้น่ังคลมุศรีษะบนอาสนะสงู ไดก้ลา่วกับทา่นพระอทุายดีังนีว้า่ “ทา่น 

จงกลา่วสมณธรรมส”ิ 

  ทา่นพระอทุายกีลา่ววา่ “ยังมเีวลา นอ้งหญงิ” ลกุขึน้จากอาสนะแลว้จากไป 

  แมค้รัง้ที ่๒ มาณพนัน้ก็เขา้ไปหาทา่นพระอทุายถีงึทีอ่ยู ่ไดส้นทนาปราศรัย 

พอเป็นทีบ่ันเทงิใจ พอเป็นทีร่ะลกึถงึกันแลว้ น่ัง ณ ทีส่มควร ทา่นพระอทุายไีดช้ีแ้จง 

ใหม้าณพนัน้เห็นชดั ชวนใจใหอ้ยากรับเอาไปปฏบิัต ิเรา้ใจใหอ้าจหาญแกลว้กลา้ 

ปลอบชโลมใจใหส้ดชืน่รา่เรงิดว้ยธรรมกีถา 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๑๖๕ } 



๑๖๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๓. ตตยิปัณณาสก ์๓. คหปตวิรรค ๑๐. เวรหัญจานสิตูร 

  แมค้รัง้ที ่๒ มาณพนัน้ผูท้ีพ่ระอทุายชีีแ้จงใหเ้ห็นชดั ชวนใจใหอ้ยากรับเอา 

ไปปฏบิัต ิเรา้ใจใหอ้าจหาญแกลว้กลา้ ปลอบชโลมใจใหส้ดชืน่รา่เรงิดว้ยธรรมกีถา 

แลว้ ลกุขึน้จากอาสนะเขา้ไปหาพราหมณีเวรหัญจานโิคตรถงึทีอ่ยูแ่ลว้ ไดก้ลา่วกับ 

เวรหัญจานโิคตรดังนีว้า่ 

  “ขอแมเ่จา้ผูเ้จรญิโปรดทราบ พระอทุายแีสดงธรรม มคีวามงามในเบือ้งตน้ 

มคีวามงามในทา่มกลาง และมคีวามงามในทีส่ดุ ประกาศพรหมจรรยพ์รอ้มทัง้ 

อรรถและพยัญชนะ บรสิทุธิบ์รบิรูณ์ครบถว้น” 

  พราหมณีเวรหัญจานโิคตรกลา่ววา่ “พอ่มาณพ ก็เธอกลา่วถงึคณุของพระ 

อทุายอียา่งนี ้สว่นพระอทุายพีอเรากลา่ววา่ ‘ทา่นจงกลา่วธรรมส’ิ ก็กลา่ววา่ 

‘ยังมเีวลา นอ้งหญงิ’ แลว้ลกุขึน้จากอาสนะแลว้จากไป” 

  มาณพนัน้กลา่ววา่ “ขา้แตแ่มเ่จา้ ทีเ่ป็นอยา่งนัน้ ก็เพราะวา่แมเ่จา้สวม 

รองเทา้ น่ังคลมุศรีษะบนอาสนะสงู ทัง้ไดก้ลา่วดังนีว้า่ ‘ทา่นจงกลา่วสมณธรรมส’ิ 

ความจรงิทา่นผูเ้จรญิเหลา่นัน้เป็นผูห้นักในธรรม เคารพในธรรม” 

  พราหมณีเวรหัญจานโิคตรกลา่ววา่ “พอ่มาณพ ถา้เชน่นัน้ เธอจงนมินต ์

พระอทุายตีามค าของฉันเพือ่ฉันภัตตาหารในวนัพรุง่นี้” 

  มาณพนัน้รับค าแลว้เขา้ไปหาทา่นพระอทุายถีงึทีอ่ยู ่ไดก้ราบเรยีนทา่นพระ 

อทุายดีังนีว้า่ “นัยวา่ ขอทา่นพระอทุาย ีโปรดรับภัตตาหารของนางพราหมณี 

เวรหัญจานโิคตรผูเ้ป็นภรรยาของอาจารยข์องพวกกระผมในวนัพรุง่นีเ้ถดิ” 

  ทา่นพระอทุายรัีบนมินตโ์ดยดษุณีภาพ 

  ครัน้คนืนัน้ผา่นไป ตอนเชา้ ทา่นพระอทุายคีรองอันตรวาสก ถอืบาตรและ 

จวีร เขา้ไปยังนเิวศนข์องพราหมณีเวรหัญจานโิคตร น่ังบนอาสนะทีป่ลูาดไวแ้ลว้ 

  ล าดับนัน้ พราหมณีเวรหัญจานโิคตรไดน้ าของขบฉันอันประณีตประเคนท่าน 

พระอทุายใีหอ้ ิม่หน าดว้ยตนเอง เมือ่ทา่นพระอทุายฉัีนเสร็จวางมอืจากบาตรแลว้จงึ 

ถอดรองเทา้ น่ังบนอาสนะต า่ เปิดผา้คลมุศรีษะแลว้ไดเ้รยีนถามทา่นพระอทุาย ี

ดังนีว้า่ “ทา่นเจา้ขา้ เมือ่มอีะไร พระอรหันตทั์ง้หลายจงึบัญญัตสิขุและทกุข ์เมือ่ 

ไมม่อีะไร พระอรหันตทั์ง้หลายจงึไมบ่ัญญัตสิขุและทกุข”์ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๑๖๖ } 



๑๖๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๓. ตตยิปัณณาสก ์๓. คหปตวิรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

  ทา่นพระอทุายตีอบวา่ “นอ้งหญงิ เมือ่มจัีกข ุพระอรหันตทั์ง้หลายจงึ 

บัญญัตสิขุและทกุข ์เมือ่ไมม่จัีกข ุพระอรหันตทั์ง้หลายก็ไมบ่ัญญัตสิขุและทกุข ์ฯลฯ 

  เมือ่มชีวิหา พระอรหันตทั์ง้หลายจงึบัญญัตสิขุและทกุข ์เมือ่ไมม่ชีวิหา พระ 

อรหันตทั์ง้หลายก็ไมบ่ัญญัตสิขุและทกุข ์ฯลฯ 

  เมือ่มมีโน พระอรหันตทั์ง้หลายจงึบัญญัตสิขุและทกุข ์เมือ่ไมม่มีโน พระ 

อรหันตทั์ง้หลายก็ไมบ่ัญญัตสิขุและทกุข”์ เมือ่ทา่นพระอทุายกีลา่วอยา่งนีแ้ลว้ 

  พราหมณีเวรหัญจานโิคตรไดก้ลา่วกับทา่นพระอทุายดีังนีว้า่ “ทา่นผูเ้จรญิ 

ภาษิตของทา่นชดัเจนไพเราะยิง่นัก ทา่นผูเ้จรญิ ภาษิตของทา่นชดัเจนไพเราะยิง่นัก 

พระคณุเจา้อทุายปีระกาศธรรมแจม่แจง้โดยประการตา่ง ๆ เปรยีบเหมอืนบคุคลหงาย 

ของทีค่ว า่ เปิดของทีปิ่ด บอกทางแกผู่ห้ลงทาง หรอืตามประทปีในทีม่ดืดว้ยตัง้ใจวา่ 

‘คนมตีาดจัีกเห็นรปูได’้ ดฉัินนีข้อถงึพระผูม้พีระภาคพรอ้มทัง้พระธรรมและพระ 

สงฆเ์ป็นสรณะ ขอพระคณุเจา้จงจ าดฉัินวา่เป็นอบุาสกิาผูถ้งึสรณะตัง้แตว่นันีเ้ป็นตน้ 

ไปจนตลอดชวีติ” 

เวรหญัจานสิตูรที ่๑๐ จบ 

คหปตวิรรคที ่๓ จบ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้

     ๑. เวสาลสีตูร    ๒. วชัชสีตูร 

     ๓. นาฬันทสตูร   ๔. ภารทวาชสตูร 

     ๕. โสณสตูร    ๖. โฆสติสตูร 

     ๗. หาลทิทกานสิตูร   ๘. นกลุปิตสุตูร 

     ๙. โลหจิจสตูร   ๑๐. เวรหัญจานสิตูร 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๑๖๗ } 



๑๖๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๓. ตตยิปัณณาสก ์๔. เทวทหวรรค ๑. เทวทหสตูร 

 

๔. เทวทหวรรค 

หมวดวา่ดว้ยเทวทหนคิม 

๑. เทวทหสตูร 

วา่ดว้ยเทวทหนคิม 

  [๑๓๔] สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ เทวทหนคิมของเจา้ศากยะ 

ทัง้หลาย แควน้สกักะ ณ ทีนั่น้ พระผูม้พีระภาครับสัง่เรยีกภกิษุทัง้หลายมาตรัสวา่ 

  “ภกิษุทัง้หลาย เราไมก่ลา่ววา่ ‘ความไมป่ระมาทในผัสสายตนะ ๖ ประการ 

อันภกิษุทกุรปูควรท าแท’้ แตเ่ราก็ไมก่ลา่ววา่ ‘ความไมป่ระมาทในผัสสายตนะ ๖ 

ประการ อันภกิษุทกุรปูไมค่วรท าเลย’ 

  ภกิษุเหลา่ใดเป็นพระอรหนัตขณีาสพ อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้ ท ากจิทีค่วรท า 

เสร็จแลว้ ปลงภาระไดแ้ลว้ บรรลปุระโยชนต์น๑โดยล าดับแลว้ สิน้ภวสงัโยชน์๒ 

หลดุพน้เพราะรูโ้ดยชอบ ภกิษุทัง้หลาย เรากลา่ววา่ ‘ความไมป่ระมาทใน 

ผัสสายตนะ ๖ ประการ อนัภกิษุเหลา่นัน้ไมค่วรท า’ 

  ขอ้นัน้เพราะเหตไุร 

  เพราะความไมป่ระมาทภกิษุเหลา่นัน้กระท าแลว้ ภกิษุเหลา่นัน้ไมค่วรประมาท 

  สว่นภกิษุเหลา่ใดเป็นเสขะ (ผูย้ังตอ้งศกึษา) ยังไมบ่รรลอุรหตัตผล ปรารถนา 

ธรรมเป็นแดนเกษมจากโยคะ๓อันยอดเยีย่มอยู ่เรากลา่ววา่ ‘ความไมป่ระมาทใน 

ผัสสายตนะ ๖ ประการ อนัภกิษุเหลา่นัน้ควรท า’ 

  ขอ้นัน้เพราะเหตไุร 

  เพราะรปูทีพ่งึรูแ้จง้ทางตา น่ารืน่รมยใ์จบา้ง ไมน่่ารืน่รมยใ์จบา้งมอียู ่รปู 

เหลา่นัน้กระทบแลว้ๆ ยอ่มไมค่รอบง าจติของบคุคลนัน้อยู ่เพราะไมค่รอบง าจติ

 

เชงิอรรถ : 

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

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

๓ ธรรมเป็นแดนเกษมจากโยคะ หมายถงึอรหัตตผลหรอืนพิพาน (องฺ.ทกุ.อ. ๒/๕/๗) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๑๖๘ } 



๑๖๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๓. ตตยิปัณณาสก ์๔. เทวทหวรรค ๒. ขณสตูร 

บคุคลจงึปรารภความเพยีร๑ ไมย่อ่หยอ่น มสีตติัง้มัน่ ไมห่ลงลมื มกีายสงบ ไม ่

กระสบักระสา่ย มจีติแน่วแน่เป็นสมาธ ิเราเห็นผลแหง่ความไมป่ระมาทนี ้จงึกลา่ว 

วา่ ‘ความไมป่ระมาทในผัสสายตนะ ๖ ประการ อันภกิษุเหลา่นัน้ควรท าแท’้ ฯลฯ 

  รสทีพ่งึรูแ้จง้ทางลิน้ น่ารืน่รมยใ์จบา้ง ไมน่่ารืน่รมยใ์จบา้งมอียู่ รสเหลา่นัน้ 

กระทบแลว้ ๆ ยอ่มไมค่รอบง าจติของบคุคลนัน้อยู ่เพราะไมค่รอบง าจติ บคุคลจงึ 

ปรารภความเพยีร ไมย่อ่หยอ่น มสีตติัง้มั่น ไมห่ลงลมื มกีายสงบ ไมก่ระสบั 

กระสา่ย มจีติแน่วแน่เป็นสมาธ ิเราเห็นผลแหง่ความไมป่ระมาทนี ้จงึกลา่ววา่ 

‘ความไมป่ระมาทในผัสสายตนะ ๖ ประการ อันภกิษุเหลา่นัน้ควรท าแท’้ ฯลฯ 

  ธรรมารมณ์ทีพ่งึรูแ้จง้ทางใจ น่ารืน่รมยใ์จบา้ง ไมน่่ารืน่รมยใ์จบา้งมอียู่ 

ธรรมารมณ์นัน้กระทบแลว้ ๆ ยอ่มไมค่รอบง าจติของบคุคลนัน้อยู ่เพราะไมค่รอบง าจติ 

บคุคลจงึปรารภความเพยีร ไมย่อ่หยอ่น มสีตติัง้มั่น ไมห่ลงลมื มกีายสงบ ไม ่

กระสบักระสา่ย มจีติแน่วแน่เป็นสมาธ ิเราเห็นผลแหง่ความไมป่ระมาทนี ้จงึกลา่ววา่ 

‘ความไมป่ระมาทในผัสสายตนะ ๖ ประการ อันภกิษุเหลา่นัน้ควรท าแท”้ 

เทวทหสตูรที ่๑ จบ 

 

๒. ขณสตูร 

วา่ดว้ยขณะ 

  [๑๓๕] “ภกิษุทัง้หลาย เป็นลาภของเธอทัง้หลาย เธอทัง้หลายไดด้แีลว้ ทีเ่ธอ 

ทัง้หลายไดข้ณะเพือ่ประพฤตพิรหมจรรย ์เราเห็นนรก๒ ชือ่วา่ผัสสายตนกิะ ๖ ขมุ

 

เชงิอรรถ : 

๑ ปรารภความเพยีร หมายถงึมคีวามเพยีรทีบ่รบิรูณ์ และมคีวามเพยีรทีป่ระคับประคองไวส้ม ่าเสมอ ไม ่

    หยอ่นนัก ไมต่งึนัก ไมใ่หจ้ติปรงุแตง่ในภายใน ไมใ่หฟุ้้ งซา่นไปภายนอก 

      ค าวา่ “ความเพยีร” หมายเอาทัง้ความเพยีรทางกาย เชน่ เพยีรพยายามทางกายตลอดคนืและวัน 

    ดจุในประโยควา่ “ภกิษุในธรรมวนัิยนีช้ าระจติใหบ้รสิทุธิจ์ากธรรมทีก่ัน้จติไมใ่หบ้รรลคุวามดดีว้ยการเดนิ 

    จงกรมดว้ยการน่ังตลอดวัน (อภ.ิว.ิ (แปล) ๓๕/๕๑๙/๓๙๑) และความเพยีรทางจติ เชน่ เพยีรพยายาม 

    ผกูจติไวด้ว้ยการก าหนดสถานทีเ่ป็นตน้ ดจุในประโยคว่า “เราจะไม่ออกจากถ ้านีจ้นกวา่จติของเราจะ 

    หลดุพน้จากอาสวะไมถ่อืมั่นดว้ยอปุาทาน” (องฺ.เอกก.อ. ๑/๑๘/๔๓) 

๒ นรก ในทีน่ีห้มายถงึอเวจมีหานรก (ส .สฬา.อ. ๓/๑๓๕/๕๒) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๑๖๙ } 



๑๗๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๓. ตตยิปัณณาสก ์๔. เทวทหวรรค ๒. ขณสตูร 

ในนรกทัง้ ๖ ขมุนัน้ สตัวย์อ่มเห็นรปูอยา่งใดอยา่งหนึง่ทางตาได ้แตเ่ห็นไดเ้ฉพาะ 

รปูทีไ่มน่่าปรารถนา ไมเ่ห็นรปูทีน่่าปรารถนา เห็นไดเ้ฉพาะรปูทีไ่มน่่าใคร ่ไมเ่ห็น 

รปูทีน่่าใคร ่เห็นไดเ้ฉพาะรปูทีไ่มน่่าพอใจ ไมเ่ห็นรปูทีน่่าพอใจ 

  ฟังเสยีงอยา่งใดอยา่งหนึง่ทางหไูด ้ฯลฯ 

  ดมกลิน่อยา่งใดอยา่งหนึง่ทางจมกูได ้ฯลฯ 

  ลิม้รสอยา่งใดอยา่งหนึง่ทางลิน้ได ้ฯลฯ 

  ถกูตอ้งโผฏฐัพพะอยา่งใดอยา่งหนึง่ทางกายได ้ฯลฯ 

  รูแ้จง้ธรรมารมณ์อยา่งใดอยา่งหนึง่ทางใจได ้แตรู่แ้จง้ไดเ้ฉพาะธรรมารมณ์ที ่

ไมน่่าปรารถนา ไมรู่แ้จง้ธรรมารมณ์ทีน่่าปรารถนา รูแ้จง้ไดเ้ฉพาะธรรมารมณ์ทีไ่ม่ 

น่าใคร ่ไมรู่แ้จง้ธรรมารมณ์ทีน่่าใคร ่รูแ้จง้ไดเ้ฉพาะธรรมารมณ์ทีไ่มน่่าพอใจ ไมรู่ ้

แจง้ธรรมารมณ์ทีน่่าพอใจ 

  ภกิษุทัง้หลาย เป็นลาภของเธอทัง้หลาย เธอทัง้หลายไดด้แีลว้ ทีเ่ธอทัง้หลาย 

ไดข้ณะเพือ่ประพฤตพิรหมจรรย ์เราไดเ้ห็นสวรรค์๑ ชือ่วา่ผัสสายตนกิะ ๖ ชัน้แลว้ 

ในสวรรคทั์ง้ ๖ ชัน้นัน้ บคุคลยอ่มเห็นรปูอยา่งใดอยา่งหนึง่ทางตาได ้แตเ่ห็นได ้

เฉพาะรปูทีน่่าปรารถนา ไมเ่ห็นรปูทีไ่มน่่าปรารถนา เห็นไดเ้ฉพาะรปูทีน่่าใคร่ ไม ่

เห็นรปูทีไ่มน่่าใคร ่เห็นไดเ้ฉพาะรปูทีน่่าพอใจ ไมเ่ห็นรปูทีไ่มน่่าพอใจ ฯลฯ 

  ลิม้รสอยา่งใดอยา่งหนึง่ทางลิน้ได ้ฯลฯ 

  รูแ้จง้ธรรมารมณ์อยา่งใดอยา่งหนึง่ทางใจได ้แตรู่แ้จง้ไดเ้ฉพาะธรรมารมณ์ที ่

น่าปรารถนา ไมรู่แ้จง้ธรรมารมณ์ทีไ่มน่่าปรารถนา รูแ้จง้ไดเ้ฉพาะธรรมารมณ์ที ่

น่าใคร ่ไมรู่แ้จง้ธรรมารมณ์ทีไ่มน่่าใคร ่รูแ้จง้ไดเ้ฉพาะธรรมารมณ์ทีน่่าพอใจ ไมรู่ ้

แจง้ธรรมารมณ์ทีไ่มน่่าพอใจ 

  ภกิษุทัง้หลาย เป็นลาภของเธอทัง้หลาย เธอทัง้หลายไดด้แีลว้ ทีเ่ธอทัง้หลาย 

ไดข้ณะเพือ่ประพฤตพิรหมจรรย”์ 

ขณสตูรที ่๒ จบ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ สวรรค ์ในทีน่ีห้มายถงึสวรรคช์ัน้ดาวดงึส ์(ส .สฬา.อ. ๓/๑๓๕/๕๒) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๑๗๐ } 



๑๗๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๓. ตตยิปัณณาสก ์๔. เทวทหวรรค ๓. ปฐมรปูารามสตูร 

 

๓. ปฐมรปูารามสตูร 

วา่ดว้ยผูย้นิดใีนรปู สตูรที ่๑ 

  [๑๓๖] “ภกิษุทัง้หลาย เทวดาและมนุษยทั์ง้หลายเป็นผูย้นิดใีนรปู รืน่รมย ์

ในรปู เพลดิเพลนิในรปู เพราะรปูแปรผัน คลายไป และดับไป เทวดาและ 

มนุษยทั์ง้หลายจงึอยูเ่ป็นทกุข ์

  เทวดาและมนุษยทั์ง้หลายเป็นผูย้นิดใีนสทัทะ รืน่รมยใ์นสทัทะ เพลดิเพลนิ 

ในสทัทะ เพราะสทัทะแปรผัน คลายไป และดับไป เทวดาและมนุษยทั์ง้หลายจงึ 

อยูเ่ป็นทกุข ์

  ยนิดใีนคันธะ ... ยนิดใีนรส ... ยนิดใีนโผฏฐัพพะ ... ยนิดใีนธรรมารมณ์ 

รืน่รมยใ์นธรรมารมณ์ เพลดิเพลนิในธรรมารมณ์ เพราะธรรมารมณ์แปรผัน คลายไป 

และดับไป พวกเทวดาและมนุษยจ์งึอยูเ่ป็นทกุข ์

  ภกิษุทัง้หลาย สว่นตถาคตอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้รูแ้จง้ความเกดิ ความดับ 

คณุ โทษ และเครือ่งสลัดออกจากรปูทัง้หลายตามความเป็นจรงิ ไมย่นิดใีนรูป 

ไมร่ืน่รมยใ์นรปู ไมเ่พลดิเพลนิในรปู เพราะรปูแปรผัน คลายไป และดับไป 

ตถาคตจงึอยูเ่ป็นสขุ 

  ตถาคตอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้รูแ้จง้ความเกดิ ความดับ คณุ โทษ และ 

เครือ่งสลดัออกจากสทัทะ ... คันธะ ... รส ... โผฏฐัพพะ ... รูแ้จง้ความเกดิ 

ความดับ คณุ โทษ และเครือ่งสลดัออกจากธรรมารมณ์ตามความเป็นจรงิ ไม่ 

ยนิดใีนธรรมารมณ์ ไมร่ืน่รมยใ์นธรรมารมณ์ ไมเ่พลดิเพลนิในธรรมารมณ์ เพราะ 

ธรรมารมณ์แปรผัน คลายไป และดับไป ตถาคตจงึอยูเ่ป็นสขุ” 

  พระผูม้พีระภาคผูส้คุตศาสดาไดต้รัสเวยยากรณภาษิตนีแ้ลว้จงึไดต้รัสคาถา 

ประพันธต์อ่ไปอกีวา่ 

    “รปู สทัทะ คันธะ รส โผฏฐัพพะ และธรรมารมณ์ 

   ลว้นน่าปรารถนา น่าใคร ่และน่าพอใจ 

   ทีก่ลา่วกันวา่ มอียูป่ระมาณเทา่ใด 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๑๗๑ } 



๑๗๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๓. ตตยิปัณณาสก ์๔. เทวทหวรรค ๓. ปฐมรปูารามสตูร 

    รปูเป็นตน้เหลา่นัน้แลเป็นสิง่ทีช่าวโลก 

   พรอ้มทัง้เทวโลกสมมตวิา่เป็นสขุ 

   ถา้รปูเป็นตน้เหลา่นัน้ดับในทีใ่ด 

   ทีนั่น้ เทวดาและมนุษยเ์หลา่นัน้ก็สมมตกิันวา่เป็นทกุข ์

    สว่นอรยิบคุคลทัง้หลายเห็นการดับสกักายะวา่เป็นสขุ 

   การเห็นของอรยิบคุคลทัง้หลายผูเ้ห็นอยูน่ี้ 

   ยอ่มขดัแยง้กับชาวโลกทัง้ปวง 

    บคุคลเหลา่อืน่กลา่วสิง่ใดวา่เป็นสขุ 

   อรยิบคุคลทัง้หลายกลา่วสิง่นัน้วา่เป็นทกุข ์

   บคุคลเหลา่อืน่กลา่วสิง่ใดวา่เป็นทกุข ์

   อรยิบคุคลทัง้หลายรูแ้จง้ส ิง่นัน้วา่เป็นสขุ 

    เธอจงเห็นธรรมทีรู่ไ้ดย้าก 

   คนพาลผูห้ลง ไมรู่แ้จง้ในนพิพานนี้ 

   ความมดืปรากฏแกบ่คุคลผูถ้กูนวิรณ์คอืกเิลสหุม้หอ่ไว ้

   (เหมอืน) ความมดืปรากฏแกบ่คุคลผูไ้มเ่ห็นฉะนัน้ 

    แตน่พิพานยอ่มปรากฏแจม่แจง้แกส่ตับรุษุ 

   เหมอืนแสงสวา่งปรากฏแกบ่คุคลผูเ้ห็นอยูฉ่ะนัน้ 

   ชนทัง้หลายผูแ้สวงหาทาง ไมฉ่ลาดในธรรม 

   ยอ่มไมรู่แ้จง้ (นพิพาน) ทีอ่ยูใ่กล ้

    บคุคลผูถ้กูความก าหนัดในภพครอบง า 

   แลน่ไปตามกระแส (ตัณหา) ในภพ 

   ถกูบว่งมารคลอ้งไว ้จะไมรู่ธ้รรมนีไ้ดง้า่ย 

    เวน้อรยิบคุคลทัง้หลายแลว้ ใครเลา่ควรจะตรัสรูบ้ท๑ 

   ทีอ่รยิบคุคลทัง้หลายตรัสรูช้อบแลว้ไมม่อีาสวะปรนิพิพาน” 

ปฐมรปูารามสตูรที ่๓ จบ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ บท ในทีน่ีห้มายถงึพระนพิพาน (ส .สฬา.อ. ๓/๑๓๖/๕๓) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๑๗๒ } 



๑๗๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๓. ตตยิปัณณาสก ์๔. เทวทหวรรค ๕. ปฐมนตมุหากสตูร 

 

๔. ทตุยิรปูารามสูตร 

วา่ดว้ยผูย้นิดใีนรปู สตูรที ่๒ 

  [๑๓๗] “ภกิษุทัง้หลาย เทวดาและมนุษยทั์ง้หลายเป็นผูย้นิดใีนรปู รืน่รมย ์

ในรปู เพลดิเพลนิในรปู เพราะรปูแปรผัน คลายไป และดับไป เทวดาและ 

มนุษยทั์ง้หลายจงึอยูเ่ป็นทกุข ์

  เทวดาและมนุษยทั์ง้หลายเป็นผูย้นิดใีนสทัทะ ฯลฯ ยนิดใีนคันธะ ... ยนิดใีน 

รส ... ยนิดใีนโผฏฐัพพะ .... ยนิดใีนธรรมารมณ์ รืน่รมยใ์นธรรมารมณ์ เพลดิเพลนิ 

ในธรรมารมณ์ เพราะธรรมารมณ์แปรผัน คลายไป และดับไป เทวดาและมนุษย ์

ทัง้หลายจงึอยูเ่ป็นทกุข ์

  สว่นตถาคตอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้รูแ้จง้ความเกดิ ความดับ คณุ โทษ 

และเครือ่งสลัดออกจากรปูตามความเป็นจรงิ ไมย่นิดใีนรปู ไมร่ืน่รมยใ์นรปู ไม่ 

เพลดิเพลนิในรปู เพราะรปูแปรผัน คลายไป และดับไป ตถาคตจงึอยูเ่ป็นสขุ 

  ตถาคตอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้รูแ้จง้ความเกดิ ความดับ คณุ โทษ และ 

เครือ่งสลดัออกจากสทัทะ ฯลฯ คันธะ ... รส ... โผฏฐัพพะ ... ตถาคตอรหันต- 

สมัมาสมัพทุธเจา้รูแ้จง้ความเกดิ ความดับ คณุ โทษ และเครือ่งสลัดออกจาก 

ธรรมารมณ์ ตามความเป็นจรงิ ไมย่นิดใีนธรรมารมณ์ ไมร่ืน่รมยใ์นธรรมารมณ์ 

ไมเ่พลดิเพลนิในธรรมารมณ์ เพราะธรรมารมณ์แปรผัน คลายไป และดับไป 

ตถาคตจงึอยูเ่ป็นสขุ” 

ทตุยิรปูารามสตูรที ่๔ จบ 

 

๕. ปฐมนตมุหากสตูร 

วา่ดว้ยสิง่ทีไ่มใ่ชข่องเธอท ัง้หลาย สตูรที ่๑ 

  [๑๓๘] “ภกิษุทัง้หลาย สิง่ใดไมใ่ชข่องเธอทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงละสิง่นัน้ 

สิง่ทีเ่ธอทัง้หลายละไดแ้ลว้นัน้จักเป็นไปเพือ่ประโยชนเ์กือ้กลูเพือ่ความสขุ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๑๗๓ } 



๑๗๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๓. ตตยิปัณณาสก ์๔. เทวทหวรรค ๕. ปฐมนตมุหากสตูร 

  ก็อะไรเลา่ชือ่วา่ไมใ่ชข่องเธอท ัง้หลาย 

  คอื จักขไุมใ่ชข่องเธอทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงละจักขนัุน้ จักขทุีเ่ธอ 

ทัง้หลายละไดแ้ลว้นัน้จักเป็นไปเพือ่ประโยชนเ์กือ้กลูเพือ่ความสขุ ฯลฯ 

  ชวิหาไมใ่ชข่องเธอทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงละชวิหานัน้ ชวิหาทีเ่ธอทัง้หลาย 

ละไดแ้ลว้นัน้จักเป็นไปเพือ่ประโยชนเ์กือ้กลูเพือ่ความสขุ ฯลฯ 

  มโนไมใ่ชข่องเธอทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงละมโนนัน้ มโนทีเ่ธอทัง้หลายละได ้

แลว้นัน้จักเป็นไปเพือ่ประโยชนเ์กือ้กลูเพือ่ความสขุ 

  เปรยีบเหมอืนคนพงึน าหญา้ ไม ้กิง่ไม ้และใบไมท้ีม่อียูใ่นเชตวนันีไ้ป เผา หรอื 

จัดการไปตามเรือ่ง เธอทัง้หลายจะพงึมคีวามคดิอยา่งนีบ้า้งไหมวา่ ‘คนน าเรา 

ทัง้หลายไป เผา หรอืจัดการไปตามเรือ่ง” 

  ภกิษุทัง้หลายกราบทลูวา่ “ไมม่เีลย พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ขอ้นัน้เพราะเหตไุร” 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ เพราะหญา้เป็นตน้นัน้ไมใ่ชอ่ัตตาหรอืสิง่ทีเ่นือ่งดว้ย 

อัตตา” 

  “ภกิษุทัง้หลาย อปุมานีแ้มฉั้นใด อปุไมยก็ฉันนัน้เหมอืนกัน จักขไุมใ่ชข่อง 

เธอทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงละจักขนัุน้ จักขทุีเ่ธอทัง้หลายละไดแ้ลว้นัน้จักเป็นไป 

เพือ่ประโยชนเ์กือ้กลูเพือ่ความสขุ ฯลฯ 

  ชวิหาไมใ่ชข่องเธอทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงละชวิหานัน้ ชวิหาทีเ่ธอทัง้หลาย 

ละไดแ้ลว้นัน้จักเป็นไปเพือ่ประโยชนเ์กือ้กลูเพือ่ความสขุ ฯลฯ 

  มโนไมใ่ชข่องเธอทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงละมโนนัน้ มโนทีเ่ธอทัง้หลายละได ้

แลว้นัน้จักเป็นไปเพือ่ประโยชนเ์กือ้กลูเพือ่ความสขุ” 

ปฐมนตมุหากสตูรที ่๕ จบ 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๑๗๔ } 



๑๗๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๓. ตตยิปัณณาสก ์๔. เทวทหวรรค ๗. อัชฌัตตอนจิจเหตสุตูร 

 

๖. ทตุยินตมุหากสตูร 

วา่ดว้ยสิง่ทีไ่มใ่ชข่องเธอท ัง้หลาย สตูรที ่๒ 

  [๑๓๙] “ภกิษุทัง้หลาย สิง่ใดไมใ่ชข่องเธอทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงละสิง่นัน้ 

สิง่ทีเ่ธอทัง้หลายละไดแ้ลว้นัน้จักเป็นไปเพือ่ประโยชนเ์กือ้กลูเพือ่ความสขุ 

  ก็อะไรเลา่ชือ่วา่ไมใ่ชข่องเธอท ัง้หลาย 

  คอื รปูไมใ่ชข่องเธอทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงละรปูนัน้ รปูทีเ่ธอทัง้หลายละ 

ไดแ้ลว้นัน้จักเป็นไปเพือ่ประโยชนเ์กือ้กลูเพือ่ความสขุ 

  สทัทะ ฯลฯ คันธะ ... รส ... โผฏฐัพพะ ... ธรรมารมณ์ไมใ่ชข่องเธอทัง้หลาย 

เธอทัง้หลายจงละธรรมารมณ์นัน้ ธรรมารมณ์ทีเ่ธอทัง้หลายละไดแ้ลว้นัน้จักเป็นไป 

เพือ่ประโยชนเ์กือ้กลูเพือ่ความสขุ 

  ภกิษุทัง้หลาย เปรยีบเหมอืนคนพงึน าหญา้ ไม ้กิง่ไม ้และใบไมท้ีม่อียูใ่น 

เชตวนันี ้ฯลฯ ภกิษุทัง้หลาย อปุมานีแ้มฉั้นใด อปุไมยก็ฉันนัน้เหมอืนกัน รปู 

ไมใ่ชข่องเธอทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงละรปูนัน้ รปูทีเ่ธอทัง้หลายละไดแ้ลว้นัน้จัก 

เป็นไปเพือ่ประโยชนเ์กือ้กลูเพือ่ความสขุ” 

ทตุยินตมุหากสตูรที ่๖ จบ 

 

๗. อชัฌตัตอนจิจเหตสุูตร 

วา่ดว้ยเหตเุกดิแหง่อายตนะภายในไมเ่ทีย่ง 

  [๑๔๐] “ภกิษุทัง้หลาย จักขไุมเ่ทีย่ง แมเ้หตปัุจจัยเพือ่ความเกดิขึน้แหง่จักข ุ

ก็ไมเ่ทีย่ง จักขทุีเ่กดิจากเหตทุีไ่มเ่ทีย่ง ทีไ่หนจักเทีย่งเลา่ ฯลฯ 

  ชวิหาไมเ่ทีย่ง แมเ้หตปัุจจัยเพือ่ความเกดิขึน้แหง่ชวิหาก็ไมเ่ทีย่ง ชวิหาทีเ่กดิ 

จากเหตทุีไ่มเ่ทีย่ง ทีไ่หนจักเทีย่งเลา่ ฯลฯ 

  มโนไมเ่ทีย่ง แมเ้หตปัุจจัยเพือ่ความเกดิขึน้แหง่มโนก็ไมเ่ทีย่ง มโนทีเ่กดิจาก 

เหตทุีไ่มเ่ทีย่ง ทีไ่หนจักเทีย่งเลา่ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๑๗๕ } 



๑๗๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๓. ตตยิปัณณาสก ์๔. เทวทหวรรค ๙. อัชฌัตตานัตตเหตสุตูร 

  ภกิษุทัง้หลาย อรยิสาวกผูไ้ดส้ดับเห็นอยูอ่ยา่งนี ้ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นจักข ุ

ฯลฯ ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นชวิหา ฯลฯ ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นมโน เมือ่เบือ่หน่าย 

ยอ่มคลายก าหนัด เพราะคลายก าหนัดจติยอ่มหลดุพน้ เมือ่จติหลดุพน้แลว้ ก็รูว้า่ 

‘หลดุพน้แลว้’ รูช้ดัวา่ ‘ชาตสิ ิน้แลว้ อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้ ท ากจิทีค่วรท าเสร็จแลว้ 

ไมม่กีจิอืน่เพือ่ความเป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป” 

อชัฌตัตอนจิจเหตสุตูรที ่๗ จบ 

 

๘. อชัฌตัตทกุขเหตสุูตร 

วา่ดว้ยเหตเุกดิแหง่อายตนะภายในเป็นทกุข ์

  [๑๔๑] “ภกิษุทัง้หลาย จักขเุป็นทกุข ์แมเ้หตปัุจจัยเพือ่ความเกดิขึน้แหง่ 

จักขก็ุเป็นทกุข ์จักขทุีเ่กดิจากเหตทุีเ่ป็นทกุข ์ทีไ่หนจักเป็นสขุเลา่ ฯลฯ 

  ชวิหาเป็นทกุข ์แมเ้หตปัุจจัยเพือ่ความเกดิขึน้แหง่ชวิหาก็เป็นทกุข ์ชวิหาที ่

เกดิจากเหตทุีเ่ป็นทกุข ์ทีไ่หนจักเป็นสขุเลา่ ฯลฯ 

  มโนเป็นทกุข ์แมเ้หตปัุจจัยเพือ่ความเกดิขึน้แหง่มโนก็เป็นทกุข ์มโนทีเ่กดิจาก 

เหตทุีเ่ป็นทกุข ์ทีไ่หนจักเป็นสขุเลา่ 

  ภกิษุทัง้หลาย อรยิสาวกผูไ้ดส้ดับเห็นอยูอ่ยา่งนี ้ฯลฯ รูช้ดัวา่ ... ไมม่กีจิ 

อืน่เพือ่ความเป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป” 

อชัฌตัตทกุขเหตสุตูรที ่๘ จบ 

 

๙. อชัฌตัตานตัตเหตสุตูร 

วา่ดว้ยเหตเุกดิแหง่อายตนะภายในเป็นอนตัตา 

  [๑๔๒] “ภกิษุทัง้หลาย จักขเุป็นอนัตตา แมเ้หตปัุจจัยเพือ่ความเกดิขึน้แหง่ 

จักขก็ุเป็นอนัตตา จักขทุีเ่กดิจากเหตทุีเ่ป็นอนัตตา ทีไ่หนจักเป็นอตัตาเลา่ ฯลฯ 

  ชวิหาเป็นอนัตตา แมเ้หตปัุจจัยเพือ่ความเกดิขึน้แหง่ชวิหาก็เป็นอนัตตา ชวิหา 

ทีเ่กดิจากเหตทุีเ่ป็นอนัตตา ทีไ่หนจักเป็นอัตตาเลา่ ฯลฯ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๑๗๖ } 



๑๗๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๓. ตตยิปัณณาสก ์๔. เทวทหวรรค ๑๑. พาหริทกุขเหตสุตูร 

  มโนเป็นอนัตตา แมเ้หตปัุจจัยเพือ่ความเกดิขึน้แหง่มโนก็เป็นอนัตตา มโนที ่

เกดิจากเหตทุีเ่ป็นอนัตตา ทีไ่หนจักเป็นอัตตาเลา่ 

  ภกิษุทัง้หลาย อรยิสาวกผูไ้ดส้ดับเห็นอยูอ่ยา่งนี ้ฯลฯ รูช้ดัวา่ ... ไมม่กีจิ 

อืน่เพือ่ความเป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป” 

อชัฌตัตานตัตเหตสุตูรที ่๙ จบ 
 

๑๐. พาหริานจิจเหตสุูตร 
วา่ดว้ยเหตเุกดิแหง่อายตนะภายนอกไมเ่ทีย่ง 

  [๑๔๓] “ภกิษุทัง้หลาย รปูไมเ่ทีย่ง แมเ้หตปัุจจัยเพือ่ความเกดิขึน้แหง่รปูก็ 

ไมเ่ทีย่ง รปูทีเ่กดิจากเหตทุีไ่มเ่ทีย่ง ทีไ่หนจักเทีย่งเลา่ 

  สทัทะ ฯลฯ คันธะ ... รส ... โผฏฐัพพะ ... ธรรมารมณ์ไมเ่ทีย่ง แม ้

เหตปัุจจัยเพือ่ความเกดิขึน้แหง่ธรรมารมณ์ก็ไมเ่ทีย่ง ธรรมารมณ์ทีเ่กดิจากเหตทุีไ่ม ่

เทีย่ง ทีไ่หนจักเทีย่งเลา่ 

  ภกิษุทัง้หลาย อรยิสาวกผูไ้ดส้ดับเห็นอยูอ่ยา่งนี ้ฯลฯ รูช้ดัวา่ ... ไมม่กีจิ 

อืน่เพือ่ความเป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป” 

พาหริานจิจเหตสุตูรที ่๑๐ จบ 

 

๑๑. พาหริทกุขเหตสุูตร 

วา่ดว้ยเหตเุกดิแหง่อายตนะภายนอกเป็นทกุข ์

  [๑๔๔] “ภกิษุทัง้หลาย รูปเป็นทกุข ์แมเ้หตปัุจจัยเพือ่ความเกดิขึน้แหง่รปูก็ 

เป็นทกุข ์รปูทีเ่กดิจากเหตทุีเ่ป็นทกุข ์ทีไ่หนจักเป็นสขุเลา่ 

  สทัทะ ฯลฯ คันธะ ... รส ... โผฏฐัพพะ ... ธรรมารมณ์เป็นทกุข ์แม ้

เหตปัุจจัยเพือ่ความเกดิขึน้แหง่ธรรมารมณ์ก็เป็นทกุข ์ธรรมารมณ์ทีเ่กดิจากเหตทุี ่

เป็นทกุข ์ทีไ่หนจักเป็นสขุเลา่ 

  ภกิษุทัง้หลาย อรยิสาวกผูไ้ดส้ดับเห็นอยูอ่ยา่งนี ้ฯลฯ รูช้ดัวา่ ... ไมม่กีจิ 

อืน่เพือ่ความเป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป” 

พาหริทกุขเหตสุตูรที ่๑๑ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๑๗๗ } 



๑๗๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๓. ตตยิปัณณาสก ์๔. เทวทหวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

 

๑๒. พาหริานตัตเหตสุูตร 

วา่ดว้ยเหตเุกดิแหง่อายตนะภายนอกเป็นอนตัตา 

  [๑๔๕] “ภกิษุทัง้หลาย รูปเป็นอนัตตา แมเ้หตปัุจจัยเพือ่ความเกดิขึน้แหง่ 

รปูก็เป็นอนัตตา รปูทีเ่กดิจากเหตทุีเ่ป็นอนัตตา ทีไ่หนจักเป็นอัตตาเลา่ 

  สทัทะ ฯลฯ คันธะ ... รส ... โผฏฐัพพะ ... ธรรมารมณ์เป็นอนัตตา 

แมเ้หตปัุจจัยเพือ่ความเกดิขึน้แหง่ธรรมารมณ์ก็เป็นอนัตตา ธรรมารมณ์ทีเ่กดิจาก 

เหตทุีเ่ป็นอนัตตา ทีไ่หนจักเป็นอัตตาเลา่ 

  ภกิษุทัง้หลาย อรยิสาวกผูไ้ดส้ดับเห็นอยูอ่ยา่งนี ้ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นรปู 

ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นสทัทะ ฯลฯ แมใ้นคันธะ ... แมใ้นรส ... แมใ้นโผฏฐัพพะ ... 

ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นธรรมารมณ์ เมือ่เบือ่หน่ายยอ่มคลายก าหนัด เพราะคลาย 

ก าหนัด จติยอ่มหลดุพน้ เมือ่จติหลดุพน้แลว้ ก็รูว้า่ ‘หลดุพน้แลว้’ รูช้ดัวา่ 

‘ชาตสิ ิน้แลว้ อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้ ท ากจิทีค่วรท าเสร็จแลว้ ไมม่กีจิอืน่เพือ่ 

ความเป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป” 

พาหริานตัตเหตสุตูรที ่๑๒ จบ 

เทวทหวรรคที ่๔ จบ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

    ๑. เทวทหสตูร    ๒. ขณสตูร 

    ๓. ปฐมรปูารามสตูร    ๔. ทตุยิรปูารามสตูร 

    ๕. ปฐมนตมุหากสตูร    ๖. ทตุยินตมุหากสตูร 

    ๗. อัชฌัตตอนจิจเหตสุตูร  ๘. อัชฌัตตทกุขเหตสุตูร 

    ๙. อัชฌัตตานัตตเหตสุตูร   ๑๐. พาหริานจิจเหตสุตูร 

    ๑๑. พาหริทกุขเหตสุตูร   ๑๒. พาหริานัตตเหตสุตูร 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๑๗๘ } 



๑๗๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๓. ตตยิปัณณาสก ์๕. นวปรุาณวรรค ๑. กัมมนโิรธสตูร 

 

๕. นวปรุาณวรรค 

หมวดวา่ดว้ยกรรมใหมแ่ละกรรมเกา่ 

๑. กมัมนโิรธสูตร 

วา่ดว้ยกรรมและความดบักรรม 

  [๑๔๖] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย เราจักแสดงกรรมใหมแ่ละ 

กรรมเกา่ ความดับกรรม และปฏปิทาทีใ่หถ้งึความดบักรรม เธอทัง้หลายจงฟัง 

จงใสใ่จใหด้ ีเราจักกลา่ว 

  กรรมเกา่ เป็นอยา่งไร 

  คอื จักข ุ(ตา) บัณฑติพงึเห็นวา่เป็นกรรมเกา่ ถกูปัจจัยปรงุแตง่ ส าเร็จดว้ย 

เจตนา เป็นทีต่ัง้แหง่เวทนา ฯลฯ 

  ชวิหา (ลิน้) บัณฑติพงึเห็นวา่เป็นกรรมเกา่ ถกูปัจจัยปรงุแตง่ ส าเร็จดว้ยเจตนา 

เป็นทีต่ัง้แหง่เวทนา ฯลฯ 

  มโน (ใจ) บัณฑติพงึเห็นวา่เป็นกรรมเกา่ ถกูปัจจัยปรงุแตง่ ส าเร็จดว้ยเจตนา 

เป็นทีต่ัง้แหง่เวทนา 

  นีเ้ราเรยีกวา่ กรรมเกา่ 

  กรรมใหม ่เป็นอยา่งไร 

  คอื กรรมทีบ่คุคลท าดว้ยกาย วาจา ใจ 

  นีเ้ราเรยีกวา่ กรรมใหม ่

  ความดบักรรม เป็นอยา่งไร 

  คอื นโิรธทีถ่กูตอ้งวมิตุต ิเพราะดับกายกรรม วจกีรรม และมโนกรรมได ้

  นีเ้ราเรยีกวา่ ความดับกรรม 

  ปฏปิทาทีใ่หถ้งึความดบักรรม อะไรบา้ง 

  คอื อรยิมรรคมอีงค ์๘ ไดแ้ก ่

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๑๗๙ } 



๑๘๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๓. ตตยิปัณณาสก ์๕. นวปรุาณวรรค ๒. ปฐมนพิพานสปัปายปฏปิทาสตูร 

   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) 

  นีเ้ราเรยีกวา่ ปฏปิทาทีใ่หถ้งึความดับกรรม 

  กรรมเกา่เราไดแ้สดงแลว้ กรรมใหมเ่ราไดแ้สดงแลว้ ความดับกรรมเราได ้

แสดงแลว้ และปฏปิทาทีใ่หถ้งึความดับกรรมเราไดแ้สดงแลว้ ดว้ยประการฉะนี้ 

  ภกิษุทัง้หลาย กจิใดทีศ่าสดาผูแ้สวงหาประโยชนเ์กือ้กลู ผูอ้นุเคราะหพ์งึ 

อาศัยความอนุเคราะห ์กระท าแกส่าวกทัง้หลาย กจินัน้เราก็ไดก้ระท าแลว้แกเ่ธอ 

ทัง้หลาย ภกิษุทัง้หลาย น่ันโคนไม ้น่ันเรอืนวา่ง เธอทัง้หลายจงเพง่พนิจิ 

อยา่ประมาท อยา่ไดม้คีวามรอ้นใจในภายหลัง 

  นีค้อืค าพร ่าสอนส าหรับเธอทัง้หลายของเรา” 

กมัมนโิรธสตูรที ่๑ จบ 

 

๒. ปฐมนพิพานสปัปายปฏปิทาสตูร 

วา่ดว้ยปฏปิทาทีเ่ป็นสปัปายะแกน่พิพาน สตูรที ่๑ 

  [๑๔๗] “ภกิษุทัง้หลาย เราจักแสดงปฏปิทาทีเ่ป็นสปัปายะแกน่พิพานแกเ่ธอ 

ทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงฟัง ฯลฯ 

  ปฏปิทาทีเ่ป็นสปัปายะแกน่พิพานน ัน้ เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี ้ยอ่มเห็นวา่ ‘จักขไุมเ่ทีย่ง’ เห็นวา่ ‘รปูไมเ่ทีย่ง’ เห็นวา่ 

‘จักขวุญิญาณไมเ่ทีย่ง’ เห็นวา่ ‘จักขสุมัผัสไมเ่ทีย่ง’ เห็นวา่ ‘แมค้วามเสวยอารมณ์ 

ทีเ่ป็นสขุหรอืทกุขห์รอืมใิชส่ขุมใิชท่กุขท์ีเ่กดิขึน้เพราะจักขสุมัผัสเป็นปัจจัยก็ไมเ่ทีย่ง’ ฯลฯ 

  เห็นวา่ ‘ชวิหาไมเ่ทีย่ง’ เห็นวา่ ‘รสไมเ่ทีย่ง’ เห็นวา่ ‘ชวิหาวญิญาณไมเ่ทีย่ง’ 

เห็นวา่ ‘ชวิหาสมัผัสไมเ่ทีย่ง’ เห็นวา่ ‘แมค้วามเสวยอารมณ์ทีเ่ป็นสขุหรอืทกุข ์

หรอืมใิชส่ขุมใิชท่กุขท์ีเ่กดิขึน้เพราะชวิหาสมัผัสเป็นปัจจัยก็ไมเ่ทีย่ง’ ฯลฯ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๑๘๐ } 



๑๘๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๓. ตตยิปัณณาสก ์๕. นวปรุาณวรรค ๓. ทตุยินพิพานสปัปายปฏปิทาสตูร 

  เห็นวา่ ‘มโนไมเ่ทีย่ง’ เห็นวา่ ‘ธรรมารมณ์ไมเ่ทีย่ง’ เห็นวา่ ‘มโนวญิญาณ 

ไมเ่ทีย่ง’ เห็นวา่ ‘มโนสมัผัสไมเ่ทีย่ง’ เห็นวา่ ‘แมค้วามเสวยอารมณ์ทีเ่ป็นสขุ 

หรอืทกุขห์รอืมใิชส่ขุมใิชท่กุขท์ีเ่กดิขึน้เพราะมโนสมัผัสเป็นปัจจัยก็ไมเ่ทีย่ง’ 

  ปฏปิทาทีเ่ป็นสปัปายะแกน่พิพานเป็นอยา่งนีแ้ล” 

ปฐมนพิพานสปัปายปฏปิทาสตูรที ่๒ จบ 

 

๓. ทตุยินพิพานสปัปายปฏปิทาสตูร 

วา่ดว้ยปฏปิทาทีเ่ป็นสปัปายะแกน่พิพาน สตูรที ่๒ 

  [๑๔๘] “ภกิษุทัง้หลาย เราจักแสดงปฏปิทาทีเ่ป็นสปัปายะแกน่พิพานแกเ่ธอ 

ทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงฟัง ฯลฯ 

  ปฏปิทาทีเ่ป็นสปัปายะแกน่พิพานน ัน้ เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี ้ยอ่มเห็นวา่ ‘จักขเุป็นทกุข’์ เห็นวา่ ‘รปูเป็น 

ทกุข’์ เห็นวา่ ‘จักขวุญิญาณเป็นทกุข’์ เห็นวา่ ‘จักขสุมัผัสเป็นทกุข’์ เห็นวา่ 

‘แมค้วามเสวยอารมณ์ทีเ่ป็นสขุหรอืทกุขห์รอืมใิชส่ขุมใิชท่กุขท์ีเ่กดิขึน้เพราะจักข-ุ 

สมัผัสเป็นปัจจัยก็เป็นทกุข’์ ฯลฯ 

  เห็นวา่ ‘ชวิหาเป็นทกุข’์ ฯลฯ เห็นวา่ ‘มโนเป็นทกุข’์ เห็นวา่ ‘ธรรมารมณ์ 

เป็นทกุข’์ เห็นวา่ ‘มโนวญิญาณเป็นทกุข’์ เห็นวา่ ‘มโนสมัผัสเป็นทกุข’์ เห็นวา่ 

‘แมค้วามเสวยอารมณ์ทีเ่ป็นสขุหรอืทกุขห์รอืมใิชส่ขุมใิชท่กุขท์ีเ่กดิขึน้เพราะ 

มโนสมัผัสเป็นปัจจัยก็เป็นทกุข’์ 

  ภกิษุทัง้หลาย ปฏปิทาทีเ่ป็นสปัปายะแกน่พิพานเป็นอยา่งนีแ้ล” 

ทตุยินพิพานสปัปายปฏปิทาสตูรที ่๓ จบ 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๑๘๑ } 



๑๘๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๓. ตตยิปัณณาสก ์๕. นวปรุาณวรรค ๕. จตตุถนพิพาน...สตูร 

 

๔. ตตยินพิพานสปัปายปฏปิทาสตูร 

วา่ดว้ยปฏปิทาทีเ่ป็นสปัปายะแกน่พิพาน สตูรที ่๓ 

  [๑๔๙] “ภกิษุทัง้หลาย เราจักแสดงปฏปิทาทีเ่ป็นสปัปายะแกน่พิพานแกเ่ธอ 

ทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงฟัง ฯลฯ 

  ปฏปิทาทีเ่ป็นสปัปายะแกน่พิพานน ัน้ เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีย้อ่มเห็นวา่ ‘จักขเุป็นอนัตตา’ เห็นวา่ ‘รปูเป็นอนัตตา’ 

เห็นวา่ ‘จักขวุญิญาณเป็นอนัตตา’ เห็นวา่ ‘จักขสุมัผัสเป็นอนัตตา’ เห็นวา่ ‘แม ้

ความเสวยอารมณ์ทีเ่ป็นสขุหรอืทกุขห์รอืมใิชส่ขุมใิชท่กุขท์ีเ่กดิขึน้เพราะจักขสุมัผัส 

เป็นปัจจัยก็เป็นอนัตตา’ ฯลฯ 

  เห็นวา่ ‘ชวิหาเป็นอนัตตา’ ฯลฯ เห็นวา่ ‘มโนเป็นอนัตตา’ เห็นวา่ 

‘ธรรมารมณ์เป็นอนัตตา’ เห็นวา่ ‘มโนวญิญาณเป็นอนัตตา’ เห็นวา่ ‘มโนสมัผัส 

เป็นอนัตตา’ เห็นวา่ ‘แมค้วามเสวยอารมณ์ทีเ่ป็นสขุหรอืทกุขห์รอืมใิชส่ขุมใิชท่กุข ์

ทีเ่กดิขึน้เพราะมโนสมัผัสเป็นปัจจัยก็เป็นอนัตตา’ 

  ภกิษุทัง้หลาย ปฏปิทาทีเ่ป็นสปัปายะแกน่พิพานเป็นอยา่งนีแ้ล” 

ตตยินพิพานสปัปายปฏปิทาสตูรที ่๔ จบ 

 

๕. จตตุถนพิพานสปัปายปฏปิทาสตูร 

วา่ดว้ยปฏปิทาทีเ่ป็นสปัปายะแกน่พิพาน สตูรที ่๔ 

  [๑๕๐] “ภกิษุทัง้หลาย เราจักแสดงปฏปิทาทีเ่ป็นสปัปายะแกน่พิพานแกเ่ธอ 

ทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงฟัง ฯลฯ 

  ปฏปิทาทีเ่ป็นสปัปายะแกน่พิพานน ัน้ เป็นอยา่งไร 

  เธอทัง้หลายเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร จักขเุทีย่งหรอืไมเ่ทีย่ง” 

  “ไมเ่ทีย่ง พระพทุธเจา้ขา้” 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๑๘๒ } 



๑๘๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๓. ตตยิปัณณาสก ์๕. นวปรุาณวรรค ๕. จตตุถนพิพาน...สตูร 

  “ก็ส ิง่ใดไมเ่ทีย่ง ส ิง่นัน้เป็นทกุขห์รอืเป็นสขุ” 

  “เป็นทกุข ์พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ก็ส ิง่ใดไมเ่ทีย่ง เป็นทกุข ์มคีวามแปรผันเป็นธรรมดา ควรหรอืทีจ่ะพจิารณา 

เห็นสิง่นัน้วา่ ‘น่ันของเรา เราเป็นน่ัน น่ันเป็นอัตตาของเรา” 

  “ขอ้นัน้ไมค่วรเลย พระพทุธเจา้ขา้” 

  “รปูเทีย่งหรอืไมเ่ทีย่ง” 

  “ไมเ่ทีย่ง พระพทุธเจา้ขา้” 

  “จักขวุญิญาณ ... จักขสุมัผัส ฯลฯ แมค้วามเสวยอารมณ์ทีเ่ป็นสขุหรอืทกุข ์

หรอืมใิชส่ขุมใิชท่กุขท์ีเ่กดิขึน้เพราะมโนสมัผัสเป็นปัจจัย เทีย่งหรอืไมเ่ทีย่ง” 

  “ไมเ่ทีย่ง พระพทุธเจา้ขา้”“ก็ส ิง่ใดไมเ่ทีย่ง ส ิง่นัน้เป็นทกุขห์รอืเป็นสขุ” 

  “เป็นทกุข ์พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ก็ส ิง่ใดไมเ่ทีย่ง เป็นทกุข ์มคีวามแปรผันเป็นธรรมดา ควรหรอืทีจ่ะพจิารณา 

เห็นสิง่นัน้วา่ ‘น่ันของเรา เราเป็นน่ัน น่ันเป็นอัตตาของเรา” 

  “ขอ้นัน้ไมค่วรเลย พระพทุธเจา้ขา้” 

  “อรยิสาวกผูไ้ดส้ดับเห็นอยูอ่ยา่งนี ้ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นจักข ุยอ่มเบือ่หน่าย 

แมใ้นรปู ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นจักขวุญิญาณ ฯลฯ ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นความเสวย 

อารมณ์ทีเ่ป็นสขุหรอืทกุขห์รอืมใิชส่ขุมใิชท่กุขท์ีเ่กดิขึน้เพราะมโนสมัผัสเป็นปัจจัย 

เมือ่เบือ่หน่ายยอ่มคลายก าหนัด เพราะคลายก าหนัด จติยอ่มหลดุพน้ ฯลฯ 

รูช้ดัวา่ ... ไมม่กีจิอืน่เพือ่ความเป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป 

  ภกิษุทัง้หลาย ปฏปิทาทีเ่ป็นสปัปายะแกน่พิพานเป็นอยา่งนีแ้ล” 

จตตุถนพิพานสปัปายปฏปิทาสตูรที ่๕ จบ 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๑๘๓ } 



๑๘๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๓. ตตยิปัณณาสก ์๕. นวปรุาณวรรค ๖. อันเตวาสกิสตูร 

 

๖. อนัเตวาสกิสตูร 

วา่ดว้ยอนัเตวาสกิ 

  [๑๕๑] “ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุประพฤตพิรหมจรรยน์ีไ้มม่อีันเตวาสกิ๑ ไมม่ ี

อาจารย์๒ ภกิษุผูม้อีันเตวาสกิ มอีาจารย ์ยอ่มอยูเ่ป็นทกุข ์ไมส่บาย สว่นภกิษุ 

ผูไ้มม่อีันเตวาสกิ ไมม่อีาจารย ์ยอ่มอยูเ่ป็นสขุ สบาย 

  ภกิษุผูม้อีนัเตวาสกิ มอีาจารย ์ยอ่มอยูเ่ป็นทกุข ์ไมส่บาย เป็นอยา่งไร 

  คอื ธรรมทีเ่ป็นบาปอกศุล มคีวามด ารซิา่นไป เกือ้กลูแกส่งัโยชน ์ยอ่ม 

เกดิขึน้แกภ่กิษุในธรรมวนัิยนี ้เพราะเห็นรปูทางตา ธรรมทีเ่ป็นบาปอกศุลเหลา่นัน้ 

ยอ่มอยูภ่ายในของภกิษุนัน้ เพราะธรรมทีเ่ป็นบาปอกศุลอยูภ่ายในของภกิษุนัน้ 

เหตนัุน้เราจงึเรยีกภกิษุนัน้วา่ ‘ผูม้อีันเตวาสกิ’ ธรรมทีเ่ป็นบาปอกศุลเหลา่นัน้ยอ่ม 

ฟุ้งขึน้ทว่มภกิษุนัน้ เพราะธรรมทีเ่ป็นบาปอกศุลฟุ้งขึน้ทว่มภกิษุนัน้ เหตนัุน้เราจงึ 

เรยีกภกิษุนัน้วา่ ‘ผูม้อีาจารย’์ ฯลฯ 

  อกีประการหนึง่ ธรรมทีเ่ป็นบาปอกศุล มคีวามด ารซิา่นไป เกือ้กลูแกส่งัโยชน ์

ยอ่มเกดิขึน้แกภ่กิษุ เพราะลิม้รสทางลิน้ ธรรมทีเ่ป็นบาปอกศุลยอ่มอยูภ่ายในของ 

ภกิษุนัน้ เพราะธรรมทีเ่ป็นบาปอกศุลอยูภ่ายในของภกิษุนัน้ เหตนัุน้เราจงึเรยีก 

ภกิษุนัน้วา่ ‘ผูม้อีันเตวาสกิ’ ธรรมทีเ่ป็นบาปอกศุลเหลา่นัน้ ยอ่มฟุ้งขึน้ทว่มภกิษุ 

นัน้ เพราะธรรมทีเ่ป็นบาปอกศุลฟุ้งขึน้ทว่มภกิษุนัน้ เหตนัุน้เราจงึเรยีกภกิษุ 

นัน้วา่ ‘ผูม้อีาจารย’์ ฯลฯ 

  อกีประการหนึง่ ธรรมทีเ่ป็นบาปอกศุล มคีวามด ารซิา่นไป เกือ้กลูแกส่งัโยชน ์

ยอ่มเกดิขึน้แกภ่กิษุ เพราะรูแ้จง้ธรรมารมณ์ทางใจ ธรรมทีเ่ป็นบาปอกศุลเหลา่นัน้ 

ยอ่มอยูภ่ายในของภกิษุนัน้ เพราะธรรมทีเ่ป็นบาปอกศุลอยูภ่ายในของภกิษุนัน้ เหตนัุน้ 

เราจงึเรยีกภกิษุนัน้วา่ ‘ผูม้อีันเตวาสกิ’ ธรรมทีเ่ป็นบาปอกศุลเหลา่นัน้ยอ่มฟุ้งขึน้ 

ทว่มภกิษุนัน้ เพราะธรรมทีเ่ป็นบาปอกศุลฟุ้งขึน้ทว่มภกิษุนัน้ เหตนัุน้เราจงึเรยีก 

ภกิษุนัน้วา่ ‘ผูม้อีาจารย’์ 

  ภกิษุผูม้อีันเตวาสกิ มอีาจารย ์ยอ่มอยูเ่ป็นทกุข ์ไมส่บาย เป็นอยา่งนีแ้ล

 

เชงิอรรถ : 

๑ ไมม่อีนัเตวาสกิ ในทีน่ีห้มายถงึไมม่กีเิลสทีน่อนเนือ่งอยูภ่ายใน (ส .สฬา.อ. ๓/๑๕๑-๑๕๒/๕๕) 

๒ ไมม่อีาจารย ์ในทีน่ีห้มายถงึไม่มกีเิลสทีฟุ่้ งขึน้ (ส .สฬา.อ. ๓/๑๕๑-๑๕๒/๕๕) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๑๘๔ } 



๑๘๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๓. ตตยิปัณณาสก ์๕. นวปรุาณวรรค ๖. อันเตวาสกิสตูร 

  สว่นภกิษุผูไ้มม่อีนัเตวาสกิ ไมม่อีาจารย ์ยอ่มอยูเ่ป็นสขุ สบาย เป็นอยา่งไร 

  คอื ธรรมทีเ่ป็นบาปอกศุล มคีวามด ารซิา่นไป เกือ้กลูแกส่งัโยชน ์ยอ่มไม ่

เกดิขึน้แกภ่กิษุในธรรมวนัิยนี ้เพราะเห็นรปูทางตา ธรรมทีเ่ป็นบาปอกศุลเหลา่นัน้ 

ยอ่มไมอ่ยูภ่ายในของภกิษุนัน้ เพราะธรรมทีเ่ป็นบาปอกศุลไมอ่ยูภ่ายในของภกิษุนัน้ 

เหตนัุน้เราจงึเรยีกภกิษุนัน้วา่ ‘ผูไ้มม่อีันเตวาสกิ’ ธรรมทีเ่ป็นบาปอกศุลเหลา่นัน้ 

ยอ่มไมฟุ่้งขึน้ทว่มภกิษุนัน้ เพราะธรรมทีเ่ป็นบาปอกศุลไมฟุ่้งขึน้ทว่มภกิษุนัน้ เหต ุ

นัน้เราจงึเรยีกภกิษุนัน้วา่ ‘ผูไ้มม่อีาจารย’์ ฯลฯ 

  อกีประการหนึง่ ธรรมทีเ่ป็นบาปอกศุล มคีวามด ารซิา่นไป เกือ้กลูแกส่งัโยชน ์

ยอ่มไมเ่กดิขึน้แกภ่กิษุ เพราะลิม้รสทางลิน้ ธรรมทีเ่ป็นบาปอกศุลเหลา่นัน้ยอ่ม 

ไมอ่ยูภ่ายในของภกิษุนัน้ เพราะธรรมทีเ่ป็นบาปอกศุลไมอ่ยูภ่ายในของภกิษุนัน้ 

เหตนัุน้เราจงึเรยีกภกิษุนัน้วา่ ‘ผูไ้มม่อีันเตวาสกิ’ ธรรมทีเ่ป็นบาปอกศุลเหลา่นัน้ 

ยอ่มไมฟุ่้งขึน้ทว่มภกิษุนัน้ เพราะธรรมทีเ่ป็นบาปอกศุลไมฟุ่้งขึน้ทว่มภกิษุนัน้ เหต ุ

นัน้เราจงึเรยีกภกิษุนัน้วา่ ‘ผูไ้มม่อีาจารย’์ ฯลฯ 

  อกีประการหนึง่ ธรรมทีเ่ป็นบาปอกศุล มคีวามด ารซิา่นไป เกือ้กลูแกส่งัโยชน ์

ยอ่มไมเ่กดิขึน้แกภ่กิษุ เพราะรูแ้จง้ธรรมารมณ์ทางใจ ธรรมทีเ่ป็นบาปอกศุล 

เหลา่นัน้ยอ่มไมอ่ยูภ่ายในของภกิษุนัน้ เพราะธรรมทีเ่ป็นบาปอกศุลไมอ่ยูภ่ายใน 

ของภกิษุนัน้ เหตนัุน้ เราจงึเรยีกภกิษุนัน้วา่ ‘ผูไ้มม่อีันเตวาสกิ’ ธรรมทีเ่ป็นบาป 

อกศุลยอ่มไมฟุ่้งขึน้ทว่มภกิษุนัน้ เพราะธรรมทีเ่ป็นบาปอกศุลไมฟุ่้งขึน้ทว่มภกิษุนัน้ 

เหตนัุน้เราจงึเรยีกภกิษุนัน้วา่ ‘ผูไ้มม่อีาจารย’์ 

  ภกิษุผูไ้มม่อีันเตวาสกิ ไมม่อีาจารย ์ยอ่มอยูเ่ป็นสขุ สบาย เป็นอยา่งนีแ้ล 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุประพฤตพิรหมจรรยน์ี ้ไมม่อีันเตวาสกิ ไมม่อีาจารย ์

ภกิษุผูม้อีันเตวาสกิ มอีาจารย ์ยอ่มอยูเ่ป็นทกุข ์ไมส่บาย ภกิษุผูไ้มม่อีันเตวาสกิ 

ไมม่อีาจารย ์ยอ่มอยูเ่ป็นสขุ สบาย” 

อนัเตวาสกิสตูรที ่๖ จบ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๑๘๕ } 



๑๘๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๓. ตตยิปัณณาสก ์๕. นวปรุาณวรรค ๗. กมิัตถยิพรหมจรยิสตูร 

 

๗. กมิตัถยิพรหมจรยิสตูร 

วา่ดว้ยค าถามเกีย่วกบัประโยชนข์องการประพฤตพิรหมจรรย ์

  [๑๕๒] “ภกิษุทัง้หลาย ถา้อัญเดยีรถยีป์รพิาชกทัง้หลายพงึถามเธอทัง้หลาย 

วา่ ‘ทา่นผูม้อีายทัุง้หลาย ทา่นทัง้หลายประพฤตพิรหมจรรยใ์นพระสมณโคดมเพือ่ 

ตอ้งการอะไร’ 

  เธอทัง้หลายถกูถามอยา่งนี ้พงึตอบแกอ่ัญเดยีรถยีป์รพิาชกเหลา่นัน้อยา่งนี้ 

วา่ ‘ผูม้อีายทัุง้หลาย เราทัง้หลายประพฤตพิรหมจรรยใ์นพระผูม้พีระภาคเพือ่ 

ก าหนดรูท้กุข’์ 

  อนึง่ ถา้อัญเดยีรถยีป์รพิาชกทัง้หลายพงึถามเธอทัง้หลายอยา่งนีว้า่ ‘ผูม้อีาย ุ

ทัง้หลาย ก็ทกุขท์ีท่า่นทัง้หลายประพฤตพิรหมจรรยใ์นพระสมณโคดมเพือ่ก าหนดรู ้

นัน้เป็นอยา่งไร’ 

  เธอทัง้หลายถกูถามอยา่งนี ้พงึตอบแกอ่ัญเดยีรถยีป์รพิาชกเหลา่นัน้อยา่งนีว้า่ 

  ‘ผูม้อีายทัุง้หลาย จักขเุป็นทกุข ์เราทัง้หลายประพฤตพิรหมจรรยใ์นพระ 

ผูม้พีระภาคเพือ่ก าหนดรูจั้กขทุีเ่ป็นทกุขนั์น้ 

  รปูเป็นทกุข ์เราทัง้หลายประพฤตพิรหมจรรยใ์นพระผูม้พีระภาคเพือ่ก าหนด 

รูร้ปูทีเ่ป็นทกุขนั์น้ 

  จักขวุญิญาณเป็นทกุข ์เราทัง้หลายประพฤตพิรหมจรรยใ์นพระผูม้พีระภาค 

เพือ่ก าหนดรูจั้กขวุญิญาณทีเ่ป็นทกุขนั์น้ 

  จักขสุมัผัสเป็นทกุข ์เราทัง้หลายประพฤตพิรหมจรรยใ์นพระผูม้พีระภาคเพือ่ 

ก าหนดรูจั้กขสุมัผัสทีเ่ป็นทกุขนั์น้ 

  แมค้วามเสวยอารมณ์ทีเ่ป็นสขุหรอืทกุขห์รอืมใิชส่ขุมใิชท่กุขท์ีเ่กดิขึน้เพราะ 

จักขสุมัผัสเป็นปัจจัยก็เป็นทกุข ์เราทัง้หลายประพฤตพิรหมจรรยใ์นพระผูม้พีระ 

ภาคเพือ่ก าหนดรูค้วามเสวยอารมณ์ทีเ่ป็นสขุหรอืทกุขห์รอืมใิชส่ขุมใิชท่กุขท์ีเ่กดิขึน้ 

เพราะจักขสุมัผัสเป็นปัจจัยทีเ่ป็นทกุขนั์น้ ฯลฯ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๑๘๖ } 



๑๘๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๓. ตตยิปัณณาสก ์๕. นวปรุาณวรรค ๘. อัตถนุิโขปรยิายสตูร 

  ชวิหาเป็นทกุข ์เราทัง้หลายประพฤตพิรหมจรรยใ์นพระผูม้พีระภาคเพือ่ 

ก าหนดรูช้วิหาทีเ่ป็นทกุขนั์น้ ... มโนเป็นทกุข ์เราทัง้หลายประพฤตพิรหมจรรย ์

ในพระผูม้พีระภาคเพือ่ก าหนดรูม้โนทีเ่ป็นทกุขนั์น้ 

  แมค้วามเสวยอารมณ์ทีเ่ป็นสขุหรอืทกุขห์รอืมใิชส่ขุมใิชท่กุขท์ีเ่กดิขึน้เพราะ 

มโนสมัผัสเป็นปัจจัยก็เป็นทกุข ์เราทัง้หลายประพฤตพิรหมจรรยใ์นพระผูม้พีระ 

ภาคเพือ่ก าหนดรูค้วามเสวยอารมณ์ทีเ่ป็นสขุหรอืทกุขห์รอืมใิชส่ขุมใิชท่กุขท์ีเ่กดิขึน้ 

เพราะมโนสมัผัสเป็นปัจจัยทีเ่ป็นทกุขนั์น้ 

  ผูม้อีายทัุง้หลาย ขอ้นีแ้ล คอืทกุขท์ีเ่ราทัง้หลายประพฤตพิรหมจรรยใ์นพระ 

ผูม้พีระภาค เพือ่ก าหนดรู’้ 

  ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายถกูถามอยา่งนี ้พงึตอบแกอ่ัญเดยีรถยีป์รพิาชก 

เหลา่นัน้อยา่งนี”้ 

กมิตัถยิพรหมจรยิสตูรที ่๗ จบ 

 

๘. อตัถนิโุขปรยิายสตูร 

วา่ดว้ยค าถามเกีย่วกบัเหต ุ

  [๑๕๓] “ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุอาศัยเหตใุดพยากรณ์อรหัตตผล เวน้จากความ 

เชือ่ เวน้จากความชอบใจ เวน้จากการฟังตามกันมา เวน้จากการคดิตรองตาม 

แนวเหตผุล เวน้จากการเขา้ไดก้ับทฤษฎทีีพ่นิจิไวแ้ลว้ รูช้ดัวา่ ‘ชาตสิ ิน้แลว้ อยู ่

จบพรหมจรรยแ์ลว้ ท ากจิทีค่วรท าเสร็จแลว้ ไมม่กีจิอืน่เพือ่ความเป็นอยา่งนี้อกี 

ตอ่ไป เหตนัุน้มอียูห่รอื” 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ธรรมของขา้พระองคทั์ง้หลาย มพีระผูม้พีระภาคเป็น 

หลัก มพีระผูม้พีระภาคเป็นผูน้ า มพีระผูม้พีระภาคเป็นทีพ่ ึง่ ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ 

ขอประทานวโรกาส เฉพาะพระผูม้พีระภาคเทา่นัน้ทีจ่ะทรงอธบิายเนือ้ความแหง่ 

ภาษิตนัน้ใหแ้จม่แจง้ได ้ภกิษุทัง้หลายฟังตอ่จากพระผูม้พีระภาคแลว้จักทรงจ าไว”้ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๑๘๗ } 



๑๘๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๓. ตตยิปัณณาสก ์๕. นวปรุาณวรรค ๘. อัตถนุิโขปรยิายสตูร 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย ถา้เชน่นัน้ เธอทัง้หลายจงฟัง จง 

ใสใ่จใหด้ ีเราจักกลา่ว” ภกิษุเหลา่นัน้ทลูรับสนองพระด ารัสแลว้ พระผูม้พีระภาค 

จงึไดต้รัสเรือ่งนีว้า่ 

  “ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุอาศยัเหตใุดพยากรณ์อรหตัตผล เวน้จากความเชือ่ 

เวน้จากความชอบใจ เวน้จากการฟังตามกันมา เวน้จากการคดิตรองตามแนวเหตผุล 

เวน้จากการเขา้ไดก้ับทฤษฎทีีพ่นิจิไวแ้ลว้ รูช้ดัวา่ ‘ชาตสิ ิน้แลว้ อยูจ่บพรหมจรรย ์

แลว้ ท ากจิทีค่วรท าเสร็จแลว้ ไมม่กีจิอืน่เพือ่ความเป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป’ เหตนัุน้มอียู ่

  อนึง่ ภกิษุอาศัยเหตใุดพยากรณ์อรหัตตผล เวน้จากความเชือ่ ฯลฯ เวน้จาก 

การเขา้ไดก้ับทฤษฎทีีพ่นิจิไวแ้ลว้ รูช้ดัวา่ ‘ชาตสิ ิน้แลว้ อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้ 

ท ากจิทีค่วรท าเสร็จแลว้ ไมม่กีจิอืน่เพือ่ความเป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป’ เหตนัุน้เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี ้เห็นรปูทางตาแลว้ รูช้ดัราคะ โทสะ และโมหะใน 

ภายใน ซึง่มอียูว่า่ ‘ราคะ โทสะ และโมหะ ในภายในของเรามอียู’่ รูช้ดัราคะ โทสะ 

และโมหะในภายในซึง่ไมม่วีา่ ‘ราคะ โทสะ และโมหะในภายในของเราไมม่’ี 

  ภกิษุเห็นรปูทางตาแลว้ รูช้ดัราคะ โทสะ และโมหะในภายในซึง่มอียูว่า่ ‘ราคะ 

โทสะ และโมหะในภายในของเรามอียู’่ หรอืรูช้ดัราคะ โทสะ และโมหะในภายใน 

ซึง่ไมม่วีา่ ‘ราคะ โทสะ และโมหะในภายในของเราไมม่’ี 

  ธรรมเหลา่นีพ้งึทราบดว้ยความเชือ่ พงึทราบดว้ยความชอบใจ พงึทราบ 

ดว้ยการฟังตามกันมา พงึทราบดว้ยการคดิตรองตามแนวเหตผุล หรอืพงึทราบ 

ดว้ยการเขา้ไดก้ับทฤษฎทีีพ่นิจิไวแ้ลว้ไดบ้า้งหรอื” 

  “ไมใ่ชอ่ยา่งนัน้ พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ธรรมเหลา่นี ้พงึทราบไดเ้พราะเห็นดว้ยปัญญามใิชห่รอื” 

  “อยา่งนัน้ พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุอาศยัเหตใุดพยากรณ์อรหตัตผล เวน้จากความเชือ่ 

เวน้จากความชอบใจ เวน้จากการฟังตามกันมา เวน้จากการคดิตรองตามแนวเหตผุล 

เวน้จากการเขา้ไดก้ับทฤษฎทีีพ่นิจิไวแ้ลว้ รูช้ดัวา่ ‘ชาตสิ ิน้แลว้ อยูจ่บพรหมจรรย ์

แลว้ ท ากจิทีค่วรท าเสร็จแลว้ ไมม่กีจิอืน่เพือ่ความเป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป’ เหตนัุน้ 

เป็นอยา่งนีแ้ล ฯลฯ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๑๘๘ } 



๑๘๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๓. ตตยิปัณณาสก ์๕. นวปรุาณวรรค ๘. อัตถนุิโขปรยิายสตูร 

  อกีประการหนึง่ ภกิษุลิม้รสทางลิน้แลว้ รูช้ดัราคะ โทสะ และโมหะในภายใน 

ซึง่มอียูว่า่ ‘ราคะ โทสะ และโมหะในภายในของเรามอียู’่ รูช้ดัราคะ โทสะ และ 

โมหะในภายในซึง่ไมม่วีา่ ‘ราคะ โทสะ และโมหะในภายในของเราไมม่’ี 

  ภกิษุลิม้รสทางลิน้แลว้จงึรูช้ดัราคะ โทสะ และโมหะในภายในซึง่มอียูว่า่ ‘ราคะ 

โทสะ และโมหะในภายในของเรามอียู’่ รูช้ดัราคะ โทสะ และโมหะในภายในซึง่ไมม่วีา่ 

‘ราคะ โทสะ และโมหะในภายในของเราไมม่’ี 

  ภกิษุทัง้หลาย ธรรมเหลา่นีพ้งึทราบดว้ยความเชือ่ พงึทราบดว้ยความชอบใจ 

พงึทราบดว้ยการฟังตามกนัมา พงึทราบดว้ยการคดิตรองตามแนวเหตผุล หรอืพงึ 

ทราบดว้ยการเขา้ไดก้ับทฤษฎทีีพ่นิจิไวแ้ลว้ไดบ้า้งหรอื” 

  “ไมใ่ชอ่ยา่งนัน้ พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ธรรมเหลา่นี ้พงึทราบไดเ้พราะเห็นดว้ยปัญญามใิชห่รอื” 

  “อยา่งนัน้ พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุอาศยัเหตใุดพยากรณ์อรหตัตผล เวน้จากความเชือ่ 

เวน้จากความชอบใจ เวน้จากการฟังตามกันมา เวน้จากการคดิตรองตามแนวเหตผุล 

เวน้จากการเขา้ไดก้ับทฤษฎทีีพ่นิจิไวแ้ลว้ รูช้ดัวา่ ‘ชาตสิ ิน้แลว้ อยูจ่บพรหมจรรย ์

แลว้ ท ากจิทีค่วรท าเสร็จแลว้ ไมม่กีจิอืน่เพือ่ความเป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป’ เหตนัุน้ 

เป็นอยา่งนีแ้ล ฯลฯ 

  อกีประการหนึง่ ภกิษุรูแ้จง้ธรรมารมณ์ทางใจแลว้ รูช้ดัราคะ โทสะ และ 

โมหะในภายในซึง่มอียูว่า่ ‘ราคะ โทสะ และโมหะในภายในของเรามอียู’่ รูช้ดั 

ราคะ โทสะ และโมหะในภายในซึง่ไมม่วีา่ ‘ราคะ โทสะ และโมหะในภายในของ 

เราไมม่’ี 

  ภกิษุรูแ้จง้ธรรมารมณ์ทางใจจงึรูช้ดัราคะ โทสะ และโมหะในภายในซึง่มอียูว่า่ 

‘ราคะ โทสะ และโมหะในภายในของเรามอียู’่ รูช้ดัราคะ โทสะ และโมหะในภายใน 

ซึง่ไมม่วีา่ ‘ราคะ โทสะ และโมหะในภายในของเราไมม่’ี 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๑๘๙ } 



๑๙๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๓. ตตยิปัณณาสก ์๕. นวปรุาณวรรค ๙. อนิทรยิสมัปันนสตูร 

  ธรรมเหลา่นีพ้งึทราบดว้ยความเชือ่ พงึทราบดว้ยความชอบใจ พงึทราบ 

ดว้ยการฟังตามกันมา พงึทราบดว้ยการคดิตรองตามแนวเหตผุล หรอืพงึทราบ 

ดว้ยการเขา้ไดก้ับทฤษฎทีีพ่นิจิไวแ้ลว้ไดบ้า้งหรอื” 

  “ไมใ่ชอ่ยา่งนัน้ พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ธรรมเหลา่นี ้พงึทราบไดเ้พราะเห็นดว้ยปัญญามใิชห่รอื” 

  “อยา่งนัน้ พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุอาศยัเหตใุดพยากรณ์อรหตัตผล เวน้จากความเชือ่ 

เวน้จากความชอบใจ เวน้จากการฟังตามกันมา เวน้จากการคดิตรองตามแนวเหตผุล 

เวน้จากการเขา้ไดก้ับทฤษฎทีีพ่นิจิไวแ้ลว้ รูช้ดัวา่ ‘ชาตสิ ิน้แลว้ อยูจ่บพรหมจรรย ์

แลว้ ท ากจิทีค่วรท าเสร็จแลว้ ไมม่กีจิอืน่เพือ่ความเป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป’ เหตนัุน้ 

เป็นอยา่งนีแ้ล” 

อตัถนิโุขปรยิายสตูรที ่๘ จบ 

 

๙. อนิทรยิสมัปนันสตูร 

วา่ดว้ยผูเ้พยีบพรอ้มดว้ยอนิทรยี ์

  [๑๕๔] ครัง้นัน้ ภกิษุรปูหนึง่เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ฯลฯ น่ัง 

ณ ทีส่มควร ไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ทีพ่ระองค ์

ตรัสวา่ ‘ภกิษุเพยีบพรอ้มดว้ยอนิทรยี ์ภกิษุเพยีบพรอ้มดว้ยอนิทรยี’์ ดว้ยเหต ุ

เพยีงเทา่ไรหนอ ภกิษุจงึเป็นผูเ้พยีบพรอ้มดว้ยอนิทรยี”์ 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “หากภกิษุพจิารณาเห็นความเกดิขึน้และความ 

เสือ่มไปในจักขนุทรยีอ์ยู ่ยอ่มเบือ่หน่ายในจักขนุทรยี ์ฯลฯ หากภกิษุพจิารณาเห็น 

ความเกดิขึน้และความเสือ่มไปในชวิหนิทรยีอ์ยู ่ยอ่มเบือ่หน่ายในชวิหนิทรยี ์ฯลฯ 

หากภกิษุพจิารณาเห็นความเกดิขึน้และความเสือ่มไปในมนนิทรยีอ์ยู ่ยอ่มเบือ่หน่าย 

ในมนนิทรยี ์เมือ่เบือ่หน่ายยอ่มคลายก าหนัด ฯลฯ เมือ่จติหลดุพน้แลว้ ก็รูว้า่ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๑๙๐ } 



๑๙๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๓. ตตยิปัณณาสก ์๕. นวปรุาณวรรค ๑๐. ธัมมกถกิปจุฉาสตูร 

‘หลดุพน้แลว้’ รูช้ดัวา่ ‘ชาตสิ ิน้แลว้ อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้ ท ากจิทีค่วรท าเสร็จแลว้ 

ไมม่กีจิอืน่เพือ่ความเป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป’ ดว้ยเหตเุพยีงเทา่นีแ้ล ภกิษุจงึเป็นผู ้

เพยีบพรอ้มดว้ยอนิทรยี”์ 

อนิทรยิสมัปนันสตูรที ่๙ จบ 

 

๑๐. ธมัมกถกิปจุฉาสตูร 

วา่ดว้ยการถามเรือ่งพระธรรมกถกึ 

  [๑๕๕] ครัง้นัน้ ภกิษุรปูหนึง่เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ฯลฯ น่ัง 

ณ ทีส่มควร ไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ พระองค ์

ตรัสวา่ ‘ภกิษุเป็นธรรมกถกึ ภกิษุเป็นธรรมกถกึ’ ดว้ยเหตเุพยีงเทา่ไรหนอ ภกิษุ 

จงึเป็นธรรมกถกึ” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “ภกิษุทัง้หลาย หากภกิษุแสดงธรรมเพือ่ความ 

เบือ่หน่าย เพือ่คลายก าหนัด เพือ่ดับจักข ุควรเรยีกไดว้า่ ‘ภกิษุเป็นธรรมกถกึ’ 

หากภกิษุเป็นผูป้ฏบิัตเิพือ่ความเบือ่หน่าย เพือ่คลายก าหนัด เพือ่ดับจักข ุควร 

เรยีกไดว้า่ ‘ภกิษุผูป้ฏบิัตธิรรมสมควรแกธ่รรม’ หากภกิษุเป็นผูห้ลดุพน้เพราะ 

ความเบือ่หน่าย เพราะคลายก าหนัด เพราะดับ ไมถ่อืมั่นจักข ุควรเรยีกไดว้า่ 

‘ภกิษุผูบ้รรลนุพิพานในปัจจบุัน’ ฯลฯ 

  หากภกิษุแสดงธรรมเพือ่ความเบือ่หน่าย เพือ่คลายก าหนัด เพือ่ดับชวิหา 

ควรเรยีกไดว้า่ ‘ภกิษุเป็นธรรมกถกึ’ ฯลฯ 

  หากภกิษุแสดงธรรมเพือ่ความเบือ่หน่าย เพือ่คลายก าหนัด เพือ่ดับมโน 

ควรเรยีกไดว้า่ ‘ภกิษุเป็นธรรมกถกึ’ หากภกิษุเป็นผูป้ฏบิัตเิพือ่ความเบือ่หน่าย 

เพือ่คลายก าหนัด เพือ่ดับมโน ควรเรยีกไดว้า่ ‘ภกิษุผูป้ฏบิัตธิรรมสมควร 

แกธ่รรม’ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๑๙๑ } 



๑๙๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๓. ตตยิปัณณาสก ์๕. นวปรุาณวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

  หากภกิษุเป็นผูห้ลดุพน้เพราะความเบือ่หน่าย เพราะคลายก าหนัด เพราะดับ 

ไมถ่อืมั่นมโน ควรเรยีกไดว้า่ ‘ภกิษุผูบ้รรลนุพิพานในปัจจบุัน” 

ธรรมกถกิปจุฉาสตูรที ่๑๐ จบ 

นวปรุาณวรรคที ่๕ จบ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

   ๑. กัมมนโิรธสตูร    ๒. ปฐมนพิพานสปัปายปฏปิทาสตูร 

   ๓. ทตุยินพิพานสปัปายปฏปิทาสตูร  ๔. ตตยินพิพานสปัปายปฏปิทาสตูร 

   ๕. จตตุถนพิพานสปัปายปฏปิทาสตูร  ๖. อันเตวาสกิสตูร 

   ๗. กมิัตถยิพรหมจรยิสตูร   ๘. อัตถนุิโขปรยิายสตูร 

   ๙. อนิทรยิสมัปันนสตูร   ๑๐. ธัมมกถกิปจุฉาสตูร 

 

ตตยิปณัณาสกใ์นสฬายตนวรรค จบบรบิรูณ์ 

 

รวมวรรคทีม่ใีนตตยิปณัณาสกน์ี ้คอื 

    ๑. โยคักเขมวิรรค   ๒. โลกกามคณุวรรค 

    ๓. คหปตวิรรค   ๔. เทวทหวรรค 

    ๕. นวปรุาณวรรค 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๑๙๒ } 



๑๙๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๔. จตตุถปัณณาสก ์๑. นันทกิขยวรรค ๒. พาหรินันทกิขยสตูร 

 

๔. จตตุถปณัณาสก ์

๑. นนัทกิขยวรรค 

หมวดวา่ดว้ยความสิน้ไปแหง่ความเพลดิเพลนิ 

๑. อชัฌตัตนนัทกิขยสตูร 

วา่ดว้ยความสิน้ไปแหง่ความเพลดิเพลนิในอายตนะภายใน 

  [๑๕๖] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุเห็นจักขทุีไ่มเ่ทีย่ง 

น่ันแลวา่ ‘ไมเ่ทีย่ง’ ความเห็นของภกิษุนัน้เป็นสมัมาทฏิฐ ิ(ความเห็นชอบ) เมือ่ 

เห็นชอบก็ยอ่มเบือ่หน่าย เพราะสิน้ความเพลดิเพลนิจงึสิน้ราคะ เพราะสิน้ราคะจงึ 

สิน้ความเพลดิเพลนิ เพราะสิน้ทัง้ความเพลดิเพลนิและราคะ เราจงึเรยีกวา่ ‘จติ 

หลดุพน้ดแีลว้’ ฯลฯ 

  ภกิษุเห็นชวิหาทีไ่มเ่ทีย่งน่ันแลวา่ ‘ไมเ่ทีย่ง’ ความเห็นของภกิษุนัน้เป็น 

สมัมาทฏิฐ ิเมือ่เห็นชอบก็ยอ่มเบือ่หน่าย เพราะสิน้ความเพลดิเพลนิจงึสิน้ราคะ 

เพราะสิน้ราคะจงึสิน้ความเพลดิเพลนิ ฯลฯ เราจงึเรยีกวา่ ‘จติหลดุพน้ดแีลว้’ 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุเห็นมโนทีไ่มเ่ทีย่งน่ันแลวา่ ‘ไมเ่ทีย่ง’ ความเห็นของ 

ภกิษุนัน้เป็นสมัมาทฏิฐ ิเมือ่เห็นชอบก็ยอ่มเบือ่หน่าย เพราะสิน้ความเพลดิเพลนิ 

จงึสิน้ราคะ เพราะสิน้ราคะจงึสิน้ความเพลดิเพลนิ เพราะสิน้ทัง้ความเพลดิเพลนิ 

และราคะ เราจงึเรยีกวา่ ‘จติหลดุพน้ดแีลว้” 

อชัฌตัตนนัทกิขยสตูรที ่๑ จบ 

 

๒. พาหรินนัทกิขยสตูร 

วา่ดว้ยความสิน้ไปแหง่ความเพลดิเพลนิในอายตนะภายนอก 

  [๑๕๗] “ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุเห็นรปูทีไ่มเ่ทีย่งน่ันแลวา่ ‘ไมเ่ทีย่ง’ ความเห็น 

ของภกิษุนัน้เป็นสมัมาทฏิฐ ิเมือ่เห็นชอบก็ยอ่มเบือ่หน่าย เพราะสิน้ความ 

เพลดิเพลนิจงึสิน้ราคะ เพราะสิน้ราคะจงึสิน้ความเพลดิเพลนิ เพราะสิน้ทัง้ความ 

เพลดิเพลนิและราคะ เราจงึเรยีกวา่ ‘จติหลดุพน้ดแีลว้’ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๑๙๓ } 



๑๙๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๔. จตตุถปัณณาสก ์๑. นันทกิขยวรรค ๓. อัชฌัตตอนจิจนันทกิขยสตูร 

  ภกิษุเห็นสทัทะ ... คันธะ ... รส .... โผฏฐัพพะ ... ภกิษุเห็นธรรมารมณ์ 

ทีไ่มเ่ทีย่งน่ันแลวา่ ‘ไมเ่ทีย่ง’ ความเห็นของภกิษุนัน้เป็นสมัมาทฏิฐ ิเมือ่เห็นชอบ 

ก็ยอ่มเบือ่หน่าย เพราะสิน้ความเพลดิเพลนิจงึสิน้ราคะ เพราะสิน้ราคะจงึสิน้ 

ความเพลดิเพลนิ เพราะสิน้ทัง้ความเพลดิเพลนิและราคะ เราจงึเรยีกวา่ ‘จติหลดุ 

พน้ดแีลว้” 

พาหรินนัทกิขยสตูรที ่๒ จบ 

 

๓. อชัฌตัตอนจิจนนัทกิขยสตูร 

วา่ดว้ยความสิน้ไปแหง่ความเพลดิเพลนิในอายตนะภายในทีไ่มเ่ทีย่ง 

  [๑๕๘] “ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงมนสกิารจักขโุดยแยบคาย และจง 

พจิารณาเห็นความไมเ่ทีย่งแหง่จักขตุามความเป็นจรงิ เมือ่มนสกิารจักขโุดยแยบคาย 

และพจิารณาเห็นความไมเ่ทีย่งแหง่จักขตุามความเป็นจรงิ ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นจักข ุ

เพราะสิน้ความเพลดิเพลนิจงึสิน้ราคะ เพราะสิน้ราคะจงึสิน้ความเพลดิเพลนิ 

เพราะสิน้ทัง้ความเพลดิเพลนิและราคะ เราจงึเรยีกวา่ ‘จติหลดุพน้ดแีลว้’ ฯลฯ 

  เธอทัง้หลายจงมนสกิารชวิหาโดยแยบคาย และจงพจิารณาเห็นความไมเ่ทีย่ง 

แหง่ชวิหาตามความเป็นจรงิ เมือ่มนสกิารชวิหาโดยแยบคาย และพจิารณาเห็น 

ความไมเ่ทีย่งแหง่ชวิหาตามความเป็นจรงิ ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นชวิหา เพราะสิน้ 

ความเพลดิเพลนิจงึสิน้ราคะ เพราะสิน้ราคะจงึสิน้ความเพลดิเพลนิ เพราะสิน้ทัง้ 

ความเพลดิเพลนิและราคะ เราจงึเรยีกวา่ ‘จติหลดุพน้ดแีลว้’ ฯลฯ 

  ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงมนสกิารมโนโดยแยบคาย และจงพจิารณา 

เห็นความไมเ่ทีย่งแหง่มโนตามความเป็นจรงิ เมือ่มนสกิารมโนโดยแยบคาย และ 

พจิารณาเห็นความไมเ่ทีย่งแหง่มโนตามความเป็นจรงิ ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นมโน 

เพราะสิน้ความเพลดิเพลนิจงึสิน้ราคะ เพราะสิน้ราคะจงึสิน้ความเพลดิเพลนิ 

เพราะสิน้ทัง้ความเพลดิเพลนิและราคะ เราจงึเรยีกวา่ ‘จติหลดุพน้ดแีลว้” 

อชัฌตัตอนจิจนนัทกิขยสตูรที ่๓ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๑๙๔ } 



๑๙๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๔. จตตุถปัณณาสก ์๑. นันทกิขยวรรค ๕. ชวีกัมพวนสมาธสิตูร 

 

๔. พาหริอนจิจนนัทกิขยสูตร 

วา่ดว้ยความสิน้ไปแหง่ความเพลดิเพลนิในอายตนะภายนอกทีไ่มเ่ทีย่ง 

  [๑๕๙] “ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงมนสกิารรปูโดยแยบคาย และจง 

พจิารณาเห็นความไมเ่ทีย่งแหง่รปูตามความเป็นจรงิ เมือ่มนสกิารรปูโดยแยบคาย 

และพจิารณาเห็นความไมเ่ทีย่งแหง่รปูตามความเป็นจรงิ ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นรปู 

เพราะสิน้ความเพลดิเพลนิจงึสิน้ราคะ เพราะสิน้ราคะจงึสิน้ความเพลดิเพลนิ 

เพราะสิน้ทัง้ความเพลดิเพลนิและราคะ เราจงึเรยีกวา่ ‘จติหลดุพน้ดแีลว้’ 

  เธอทัง้หลายจงมนสกิารสทัทะ ... คันธะ ... รส ... โผฏฐัพพะ ... เธอทัง้หลาย 

จงมนสกิารธรรมารมณ์โดยแยบคาย และจงพจิารณาเห็นความไมเ่ทีย่งแหง่ธรรมารมณ์ 

ตามความเป็นจรงิ เมือ่มนสกิารธรรมารมณ์โดยแยบคาย และพจิารณาเห็นความ 

ไมเ่ทีย่งแหง่ธรรมารมณ์ตามความเป็นจรงิ ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นธรรมารมณ์ เพราะ 

สิน้ความเพลดิเพลนิจงึสิน้ราคะ เพราะสิน้ราคะจงึสิน้ความเพลดิเพลนิ เพราะสิน้ 

ทัง้ความเพลดิเพลนิและราคะ เราจงึเรยีกวา่ ‘จติหลดุพน้ดแีลว้” 

พาหริอนจิจนนัทกิขยสตูรที ่๔ จบ 

 

๕. ชวีกมัพวนสมาธสิตูร 

วา่ดว้ยการเจรญิสมาธใินชวีกมัพวนั 

  [๑๖๐] สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ ชวีกัมพวนั เขตกรงุราชคฤห ์

ณ ทีนั่น้ พระผูม้พีระภาครับสัง่เรยีกภกิษุทัง้หลายมาตรัสวา่ “ฯลฯ ภกิษุทัง้หลาย 

เธอทัง้หลายจงเจรญิสมาธ ิเมือ่ภกิษุมจีติตัง้มั่นแลว้ (สิง่ทัง้ปวง) ยอ่มปรากฏตาม 

ความเป็นจรงิ 

  ก็อะไรเลา่ชือ่วา่ปรากฏตามความเป็นจรงิ 

  คอื จักขปุรากฏตามความเป็นจรงิวา่ ‘ไมเ่ทีย่ง’ รปูปรากฏตามความเป็นจรงิ 

วา่ ‘ไมเ่ทีย่ง’ จักขวุญิญาณปรากฏตามความเป็นจรงิวา่ ‘ไมเ่ทีย่ง’ จักขสุมัผัส 

ปรากฏตามความเป็นจรงิวา่ ‘ไมเ่ทีย่ง’ แมค้วามเสวยอารมณ์ทีเ่ป็นสขุหรอืทกุขห์รอื 

มใิชส่ขุมใิชท่กุขท์ีเ่กดิขึน้เพราะจักขสุมัผัสเป็นปัจจัย ก็ปรากฏตามความเป็นจรงิวา่ 

‘ไมเ่ทีย่ง’ ฯลฯ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๑๙๕ } 



๑๙๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๔. จตตุถปัณณาสก ์๑. นันทกิขยวรรค ๖. ชวีกมัพวนปฏสิลัลานสตูร 

  ชวิหาปรากฏตามความเป็นจรงิวา่ ‘ไมเ่ทีย่ง’ ฯลฯ 

  มโนปรากฏตามความเป็นจรงิวา่ ‘ไมเ่ทีย่ง’ ธรรมารมณ์ปรากฏตามความ 

เป็นจรงิวา่ ‘ไมเ่ทีย่ง’ ฯลฯ แมค้วามเสวยอารมณ์ทีเ่ป็นสขุหรอืทกุขห์รอืมใิชสขุมใิช ่ 

ทกุขท์ีเ่กดิขึน้เพราะมโนสมัผัสเป็นปัจจัย ก็ปรากฏตามความเป็นจรงิวา่ ‘ไมเ่ทีย่ง’ 

  ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงเจรญิสมาธ ิเมือ่ภกิษุมจีติตัง้มั่นดแีลว้ (สิง่ 

ทัง้ปวง) ยอ่มปรากฏตามความเป็นจรงิ” 

ชวีกมัพวนสมาธสิตูรที ่๕ จบ 

 

๖. ชวีกมัพวนปฏสิลัลานสตูร 

วา่ดว้ยการหลกีเรน้ในชวีกมัพวนั 

  [๑๖๑] สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ ชวีกัมพวนั เขตกรงุราชคฤห ์

ณ ทีนั่น้ พระผูม้พีระภาครับสัง่เรยีกภกิษุทัง้หลายมาตรัสวา่ “ฯลฯ ภกิษุทัง้หลาย 

เธอทัง้หลายจงหลกีเรน้ประกอบความเพยีรเถดิ เมือ่ภกิษุหลกีเรน้อยู ่(ส ิง่ทัง้ปวง)ยอ่ม 

ปรากฏตามความเป็นจรงิ 

  ก็อะไรเลา่ชือ่วา่ปรากฏตามความเป็นจรงิ 

  คอื จักขปุรากฏตามความเป็นจรงิวา่ ‘ไมเ่ทีย่ง’ รปูปรากฏตามความเป็น 

จรงิวา่ ‘ไมเ่ทีย่ง’ จักขวุญิญาณปรากฏตามความเป็นจรงิวา่ ‘ไมเ่ทีย่ง’ จักขสุมัผัส 

ปรากฏตามความเป็นจรงิวา่ ‘ไมเ่ทีย่ง’ แมค้วามเสวยอารมณ์ทีเ่ป็นสขุหรอืทกุข ์

หรอืมใิชส่ขุมใิชท่กุขท์ีเ่กดิขึน้เพราะจักขสุมัผัสเป็นปัจจัยก็ปรากฏตามความเป็นจรงิวา่ 

‘ไมเ่ทีย่ง’ ฯลฯ 

  มโนปรากฏตามความเป็นจรงิวา่ ‘ไมเ่ทีย่ง’ ธรรมารมณ์ ... มโนวญิญาณ ... 

มโนสมัผัส ... แมค้วามเสวยอารมณ์ทีเ่ป็นสขุหรอืทกุขห์รอืมใิชส่ขุมใิชท่กุขท์ีเ่กดิขึน้ 

เพราะมโนสมัผัสเป็นปัจจัยก็ปรากฏตามความเป็นจรงิวา่ ‘ไมเ่ทีย่ง’ 

  ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงหลกีเรน้ประกอบความเพยีรเถดิ เมือ่ภกิษุ 

หลกีเรน้อยู ่(ส ิง่ทัง้ปวง)ยอ่มปรากฏตามความเป็นจรงิ” 

ชวีกมัพวนปฏสิลัลานสตูรที ่๖ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๑๙๖ } 



๑๙๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๔. จตตุถปัณณาสก ์๑. นันทกิขยวรรค ๗. โกฏฐกิอนจิจสตูร 

 

๗. โกฏฐกิอนจิจสตูร 

วา่ดว้ยทรงแสดงความไมเ่ทีย่งแกพ่ระมหาโกฏฐกิะ 

  [๑๖๒] ครัง้นัน้ ทา่นพระมหาโกฏฐกิะเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ 

ฯลฯ น่ัง ณ ทีส่มควร ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ 

ขอประทานวโรกาส ขอพระผูม้พีระภาคโปรดแสดงธรรมแกข่า้พระองคโ์ดยยอ่ ซึง่ขา้ 

พระองคไ์ดฟั้งแลว้จะพงึหลกีออกไปอยูค่นเดยีว ไมป่ระมาท มคีวามเพยีร อทุศิ 

กายและใจอยูเ่ถดิ” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “โกฏฐกิะ สิง่ใดไมเ่ทีย่ง เธอพงึละฉันทะในสิง่นัน้ 

  ก็อะไรเลา่ชือ่วา่ไมเ่ทีย่ง 

  คอื จักขไุมเ่ทีย่ง เธอพงึละฉันทะในจักขนัุน้ รปูไมเ่ทีย่ง เธอพงึละฉันทะ 

ในรปูนัน้ จักขวุญิญาณไมเ่ทีย่ง เธอพงึละฉันทะในจักขวุญิญาณนัน้ จักขสุมัผัส 

ไมเ่ทีย่ง เธอพงึละฉันทะในจักขสุมัผัสนัน้ แมค้วามเสวยอารมณ์ทีเ่ป็นสขุหรอืทกุข ์

หรอืมใิชส่ขุมใิชท่กุขท์ีเ่กดิขึน้เพราะจักขสุมัผัสเป็นปัจจัยก็ไมเ่ทีย่ง เธอพงึละฉันทะ 

ในความเสวยอารมณ์ทีเ่ป็นสขุหรอืทกุขห์รอืมใิชส่ขุมใิชท่กุขท์ีเ่กดิขึน้เพราะจักขสุมัผัส 

เป็นปัจจัยทีไ่มเ่ทีย่งนัน้ ฯลฯ 

  ชวิหาไมเ่ทีย่ง เธอพงึละฉันทะในชวิหานัน้ รสไมเ่ทีย่ง เธอพงึละฉันทะในรสนัน้ 

ชวิหาวญิญาณไมเ่ทีย่ง เธอพงึละฉันทะในชวิหาวญิญาณนัน้ ชวิหาสมัผัสไมเ่ทีย่ง 

เธอพงึละฉันทะในชวิหาสมัผัสนัน้ แมค้วามเสวยอารมณ์ทีเ่ป็นสขุหรอืทกุข ์หรอื 

มใิชส่ขุมใิชท่กุขท์ีเ่กดิขึน้เพราะชวิหาสมัผัสเป็นปัจจัยก็ไมเ่ทีย่ง เธอพงึละฉันทะ 

ในความเสวยอารมณ์ทีเ่ป็นสขุหรอืทกุขห์รอืมใิชส่ขุมใิชท่กุขท์ีเ่กดิขึน้เพราะชวิหาสมัผัส 

เป็นปัจจัยทีไ่มเ่ทีย่งนัน้ ฯลฯ 

  มโนไมเ่ทีย่ง เธอพงึละฉันทะในมโนนัน้ ธรรมารมณ์ไมเ่ทีย่ง เธอพงึละ 

ฉันทะในธรรมารมณ์นัน้ มโนวญิญาณไมเ่ทีย่ง เธอพงึละฉันทะในมโนวญิญาณนัน้ 

มโนสมัผัสไมเ่ทีย่ง เธอพงึละฉันทะในมโนสมัผัสนัน้ แมค้วามเสวยอารมณ์ทีเ่ป็น 

สขุหรอืทกุขห์รอืมใิชส่ขุมใิชท่กุขท์ีเ่กดิขึน้เพราะมโนสมัผัสเป็นปัจจัยก็ไมเ่ทีย่ง เธอ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๑๙๗ } 



๑๙๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๔. จตตุถปัณณาสก ์๑. นันทกิขยวรรค ๘. โกฏฐกิทกุขสตูร 

พงึละฉันทะในความเสวยอารมณ์ทีเ่ป็นสขุหรอืทกุขห์รอืมใิชส่ขุมใิชท่กุขท์ีเ่กดิขึน้ 

เพราะมโนสมัผัสเป็นปัจจัยทีไ่มเ่ทีย่งนัน้ 

  โกฏฐกิะ สิง่ใดไมเ่ทีย่ง เธอพงึละฉันทะในสิง่นัน้” 

โกฏฐกิอนจิจสตูรที ่๗ จบ 

 

๘. โกฏฐกิทกุขสูตร 

วา่ดว้ยทรงแสดงความทกุขแ์กพ่ระมหาโกฏฐกิะ 

  [๑๖๓] ครัง้นัน้ ทา่นพระมหาโกฏฐกิะ ฯลฯ ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาค 

ดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขอประทานวโรกาส ฯลฯ อทุศิกายและใจอยูเ่ถดิ” 

พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “โกฏฐกิะ สิง่ใดเป็นทกุข ์เธอพงึละฉันทะในสิง่นัน้ 

  ก็อะไรเลา่ชือ่วา่เป็นทกุข ์

  คอื จักขเุป็นทกุข ์เธอพงึละฉันทะในจักขนัุน้ รปูเป็นทกุข ์เธอพงึละฉันทะ 

ในรปูนัน้ จักขวุญิญาณเป็นทกุข ์เธอพงึละฉันทะในจักขวุญิญาณนัน้ จักขสุมัผัส 

เป็นทกุข ์เธอพงึละฉันทะในจักขสุมัผัสนัน้ แมค้วามเสวยอารมณ์ทีเ่ป็นสขุหรอืทกุข ์

หรอืมใิชส่ขุมใิชท่กุขท์ีเ่กดิขึน้เพราะจักขสุมัผัสเป็นปัจจัยก็เป็นทกุข ์เธอพงึละฉันทะ 

ในความเสวยอารมณ์ทีเ่ป็นสขุหรอืทกุขห์รอืมใิชส่ขุมใิชท่กุขท์ีเ่กดิขึน้เพราะจักขสุมัผัส 

เป็นปัจจัยทีเ่ป็นทกุขนั์น้ ฯลฯ 

  ชวิหาเป็นทกุข ์เธอพงึละฉันทะในชวิหานัน้ ฯลฯ 

  มโนเป็นทกุข ์เธอพงึละฉันทะในมโนนัน้ ธรรมารมณ์เป็นทกุข ์เธอพงึละ 

ฉันทะในธรรมารมณ์นัน้ มโนวญิญาณเป็นทกุข ์เธอพงึละฉันทะในมโนวญิญาณนัน้ 

มโนสมัผัสเป็นทกุข ์เธอพงึละฉันทะในมโนสมัผัสนัน้ แมค้วามเสวยอารมณ์ทีเ่ป็น 

สขุหรอืทกุข ์หรอืมใิชส่ขุมใิชท่กุขท์ีเ่กดิขึน้เพราะมโนสมัผัสเป็นปัจจัยก็เป็นทกุข ์

เธอพงึละฉันทะในความเสวยอารมณ์ทีเ่ป็นสขุหรอืทกุขห์รอืมใิชส่ขุมใิชท่กุขท์ีเ่กดิขึน้ 

เพราะมโนสมัผัสเป็นปัจจัยทีเ่ป็นทกุขนั์น้ 

  โกฏฐกิะ สิง่ใดเป็นทกุข ์เธอพงึละฉันทะในสิง่นัน้” 

โกฏฐกิทกุขสตูรที ่๘ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๑๙๘ } 



๑๙๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๔. จตตุถปัณณาสก ์๑. นันทกิขยวรรค ๑๐. มจิฉาทฏิฐปิหานสตูร 

 

๙. โกฏฐกิอนตัตสตูร 

วา่ดว้ยทรงแสดงอนตัตาแกพ่ระมหาโกฏฐกิะ 

  [๑๖๔] ครัง้นัน้ ทา่นพระมหาโกฏฐกิะเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ 

... น่ัง ณ ทีส่มควร ฯลฯ อทุศิกายและใจอยูเ่ถดิ” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “โกฏฐกิะ สิง่ใดเป็นอนัตตา เธอพงึละฉันทะในสิง่นัน้ 

  ก็อะไรเลา่ชือ่วา่เป็นอนตัตา 

  คอื จักขเุป็นอนัตตา เธอพงึละฉันทะในจักขนัุน้ รปูเป็นอนัตตา เธอพงึละฉันทะ 

ในรปูนัน้ จักขวุญิญาณเป็นอนัตตา เธอพงึละฉันทะในจักขวุญิญาณนัน้ จักขสุมัผัส 

เป็นอนัตตา เธอพงึละฉันทะในจักขสุมัผัสนัน้ แมค้วามเสวยอารมณ์ทีเ่ป็นสขุหรอื 

ทกุข ์หรอืมใิชส่ขุมใิชท่กุขท์ีเ่กดิขึน้เพราะจักขสุมัผัสเป็นปัจจัยก็เป็นอนัตตา เธอพงึ 

ละฉันทะในความเสวยอารมณ์ทีเ่ป็นสขุหรอืทกุขห์รอืมใิชส่ขุมใิชท่กุขท์ีเ่กดิขึน้เพราะ 

จักขสุมัผัสเป็นปัจจัยทีเ่ป็นอนัตตานัน้ ฯลฯ 

  ชวิหาเป็นอนัตตา เธอพงึละฉันทะในชวิหานัน้ ฯลฯ 

  มโนเป็นอนัตตา เธอพงึละฉันทะในมโนนัน้ ธรรมารมณ์เป็นอนัตตา เธอพงึ 

ละฉันทะในธรรมารมณ์นัน้ มโนวญิญาณ ... มโนสมัผัส ... แมค้วามเสวย 

อารมณ์ทีเ่ป็นสขุหรอืทกุขห์รอืมใิชส่ขุมใิชท่กุขท์ีเ่กดิขึน้เพราะมโนสมัผัสเป็นปัจจัยก็ 

เป็นอนัตตา เธอพงึละฉันทะในความเสวยอารมณ์ทีเ่ป็นสขุหรอืทกุขห์รอืมใิชส่ขุมใิช ่

ทกุขท์ีเ่กดิขึน้เพราะมโนสมัผัสเป็นปัจจัยทีเ่ป็นอนัตตานัน้ 

  โกฏฐกิะ สิง่ใดเป็นอนัตตา เธอพงึละฉันทะในสิง่นัน้” 

โกฏฐกิอนตัตสตูรที ่๙ จบ 

 

๑๐. มจิฉาทฏิฐปิหานสตูร 

วา่ดว้ยการละมจิฉาทฏิฐ ิ

  [๑๖๕] ครัง้นัน้ ภกิษุรปูหนึง่เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ฯลฯ 

น่ัง ณ ทีส่มควร ไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ บคุคล 

เมือ่รู ้เห็นอยา่งไร จงึละมจิฉาทฏิฐ ิ(ความเห็นผดิ) ได”้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๑๙๙ } 



๒๐๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๔. จตตุถปัณณาสก ์๑. นันทกิขยวรรค ๑๒. อัตตานุทฏิฐปิหานสตูร 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุ บคุคลเมือ่รู ้เห็นจักขโุดยความไมเ่ทีย่ง จงึละ 

มจิฉาทฏิฐไิด ้เมือ่รู ้เห็นรปูโดยความไมเ่ทีย่ง จงึละมจิฉาทฏิฐไิด ้เมือ่รู ้เห็นจักข-ุ 

วญิญาณโดยความไมเ่ทีย่งจงึละมจิฉาทฏิฐไิด ้เมือ่รู ้เห็นจักขสุมัผัสโดยความไมเ่ทีย่ง 

จงึละมจิฉาทฏิฐไิด ้ฯลฯ เมือ่รู ้เห็นแมค้วามเสวยอารมณ์ทีเ่ป็นสขุหรอืทกุขห์รอืมใิช ่

สขุมใิชท่กุขท์ีเ่กดิขึน้เพราะมโนสมัผัสเป็นปัจจัยโดยความไมเ่ทีย่ง จงึละมจิฉาทฏิฐไิด ้

  ภกิษุ บคุคลเมือ่รู ้เห็นอยา่งนี ้จงึละมจิฉาทฏิฐไิด”้ 

มจิฉาทฏิฐปิหานสตูรที ่๑๐ จบ 

 

๑๑. สกักายทฏิฐปิหานสตูร 

วา่ดว้ยการละสกักายทฏิฐ ิ

  [๑๖๖] ครัง้นัน้ ภกิษุรปูหนึง่ ฯลฯ ไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แต ่

พระองคผ์ูเ้จรญิ บคุคลเมือ่รู ้เห็นอยา่งไร จงึละสกักายทฏิฐ ิ(ความเห็นวา่เป็นตัว 

ของตน) ได”้ 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุ บคุคลเมือ่รู ้เห็นจักขโุดยความเป็นทกุข ์จงึ 

ละสกักายทฏิฐไิด ้เมือ่รู ้เห็นรปูโดยความเป็นทกุข ์จงึละสกักายทฏิฐไิด ้เมือ่รู ้

เห็นจักขวุญิญาณโดยความเป็นทกุข ์จงึละสกักายทฏิฐไิด ้เมือ่รู ้เห็นจักขสุมัผัส 

โดยความเป็นทกุข ์จงึละสกักายทฏิฐไิด ้ฯลฯ เมือ่รู ้เห็นแมค้วามเสวยอารมณ์ที ่

เป็นสขุหรอืทกุขห์รอืมใิชส่ขุมใิชท่กุขท์ีเ่กดิขึน้เพราะมโนสมัผัสเป็นปัจจัยโดยความ 

เป็นทกุข ์จงึละสกักายทฏิฐไิด ้

  ภกิษุ บคุคลเมือ่รู ้เห็นอยา่งนี ้จงึละสกักายทฏิฐไิด”้ 

สกักายทฏิฐปิหานสตูรที ่๑๑ จบ 

 

๑๒. อตัตานทุฏิฐปิหานสตูร 

วา่ดว้ยการละอตัตานทุฏิฐ ิ

  [๑๖๗] ครัง้นัน้ ภกิษุรปูหนึง่ ฯลฯ ไดท้ลูถามวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ 

บคุคลเมือ่รู ้เห็นอยา่งไร จงึละอตัตานุทฏิฐไิด”้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๒๐๐ } 



๒๐๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๔. จตตุถปัณณาสก ์๑. นันทกิขยวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุ บคุคลเมือ่รู ้เห็นจักขโุดยความเป็นอนัตตา 

จงึละอตัตานุทฏิฐไิด ้เมือ่รู ้เห็นรปูโดยความเป็นอนัตตา จงึละอตัตานุทฏิฐไิด ้เมือ่รู ้

เห็นจักขวุญิญาณโดยความเป็นอนัตตา จงึละอตัตานุทฏิฐไิด ้เมือ่รู ้เห็นจักขสุมัผัส 

โดยความเป็นอนัตตา จงึละอัตตานุทฏิฐไิด ้เมือ่รู ้เห็นแมค้วามเสวยอารมณ์ทีเ่ป็น 

สขุหรอืทกุขห์รอืมใิชส่ขุมใิชท่กุขท์ีเ่กดิขึน้เพราะจักขสุมัผัสเป็นปัจจัยโดยความเป็น 

อนัตตา จงึละอัตตานุทฏิฐไิด ้ฯลฯ 

  เมือ่รู ้เห็นชวิหาโดยความเป็นอนัตตา จงึละอตัตานุทฏิฐไิด ้ฯลฯ 

  เมือ่รู ้เห็นมโนโดยความเป็นอนัตตา จงึละอตัตานุทฏิฐไิด ้เมือ่รู ้เห็น 

ธรรมารมณ์ ... มโนวญิญาณ ... มโนสมัผัส ... เมือ่รู ้เห็นแมค้วามเสวย 

อารมณ์ทีเ่ป็นสขุหรอืทกุขห์รอืมใิชส่ขุมใิชท่กุขท์ีเ่กดิขึน้เพราะมโนสมัผัสเป็นปัจจัย 

โดยความเป็นอนัตตา จงึละอัตตานุทฏิฐไิด ้

  ภกิษุ บคุคลเมือ่รู ้เห็นอยา่งนี ้จงึละอัตตานุทฏิฐไิด”้ 

อตัตานทุฏิฐปิหานสตูรที ่๑๒ จบ 

นนัทกิขยวรรคที ่๑ จบ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

    ๑. อัชฌัตตนันทกิขยสตูร   ๒. พาหรินันทกิขยสตูร 

    ๓. อัชฌัตตอนจิจนันทกิขยสตูร  ๔. พาหริอนจิจนันทกิขยสตูร 

    ๕. ชวีกัมพวนสมาธสิตูร   ๖. ชวีกัมพวนปฏสิลัลานสตูร 

    ๗. โกฏฐกิอนจิจสตูร    ๘. โกฏฐกิทกุขสตูร 

    ๙. โกฏฐกิอนัตตสตูร    ๑๐. มจิฉาทฏิฐปิหานสตูร 

    ๑๑. สกักายทฏิฐปิหานสตูร   ๑๒. อัตตานุทฏิฐปิหานสตูร 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๒๐๑ } 



๒๐๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๔. จตตุถปัณณาสก ์๒. สฏัฐเิปยยาลวรรค ๒. อัชฌตัตอนจิจราคสตูร 

 

๒. สฏัฐเิปยยาลวรรค 

หมวดวา่ดว้ยพระสตูรยอ่ ๖๐ สตูร 

๑. อชัฌตัตอนจิจฉนัทสูตร 

วา่ดว้ยการละฉนัทะในอายตนะภายในทีไ่มเ่ทีย่ง 

  [๑๖๘] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย สิง่ใดไมเ่ทีย่ง เธอทัง้หลาย 

พงึละฉันทะในสิง่นัน้ 

  ก็อะไรเลา่ชือ่วา่ไมเ่ทีย่ง 

  คอื จักขไุมเ่ทีย่ง เธอทัง้หลายพงึละฉันทะในจักขนัุน้ ฯลฯ ชวิหาไมเ่ทีย่ง 

เธอทัง้หลายพงึละฉันทะในชวิหานัน้ ฯลฯ มโนไมเ่ทีย่ง เธอทัง้หลายพงึละฉันทะ 

ในมโนนัน้ 

  ภกิษุทัง้หลาย สิง่ใดไมเ่ทีย่ง เธอทัง้หลายพงึละฉันทะในสิง่นัน้” 

อชัฌตัตอนจิจฉนัทสตูรที ่๑ จบ 

 

๒. อชัฌตัตอนจิจราคสตูร 

วา่ดว้ยการละราคะในอายตนะภายในทีไ่มเ่ทีย่ง 

  [๑๖๙] “ภกิษุทัง้หลาย สิง่ใดไมเ่ทีย่ง เธอทัง้หลายพงึละราคะในสิง่นัน้ 

  ก็อะไรเลา่ชือ่วา่ไมเ่ทีย่ง 

  คอื จักขไุมเ่ทีย่ง เธอทัง้หลายพงึละราคะในจักขนัุน้ ฯลฯ ชวิหาไมเ่ทีย่ง 

เธอทัง้หลายพงึละราคะในชวิหานัน้ ฯลฯ มโนไมเ่ทีย่ง เธอทัง้หลายพงึละราคะใน 

มโนนัน้ 

  ภกิษุทัง้หลาย สิง่ใดไมเ่ทีย่ง เธอทัง้หลายพงึละราคะในสิง่นัน้” 

อชัฌตัตอนจิจราคสตูรที ่๒ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๒๐๒ } 



๒๐๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๔. จตตุถปัณณาสก ์๒. สฏัฐเิปยยาลวรรค ๔-๖. ทกุขฉันทาทสิตูร 

 

๓. อชัฌตัตอนจิจฉนัทราคสตูร 

วา่ดว้ยการละฉนัทราคะในอายตนะภายในทีไ่มเ่ทีย่ง 

  [๑๗๐] “ภกิษุทัง้หลาย สิง่ใดไมเ่ทีย่ง เธอทัง้หลายพงึละฉันทราคะในสิง่นัน้ 

  ก็อะไรเลา่ชือ่วา่ไมเ่ทีย่ง 

  คอื จักขไุมเ่ทีย่ง เธอทัง้หลายพงึละฉันทราคะในจักขนัุน้ ฯลฯ ชวิหาไมเ่ทีย่ง 

เธอทัง้หลายพงึละฉันทราคะในชวิหานัน้ ฯลฯ มโนไมเ่ทีย่ง เธอทัง้หลายพงึละ 

ฉันทราคะในมโนนัน้ 

  ภกิษุทัง้หลาย สิง่ใดไมเ่ทีย่ง เธอทัง้หลายพงึละฉันทราคะในสิง่นัน้” 

อชัฌตัตอนจิจฉนัทราคสตูรที ่๓ จบ 

 

๔-๖. ทกุขฉนัทาทสิตูร 

วา่ดว้ยการละฉนัทะเป็นตน้ในอายตนะภายในทีเ่ป็นทกุข ์

  [๑๗๑-๑๗๓] “ภกิษุทัง้หลาย สิง่ใดเป็นทกุข ์เธอทัง้หลายพงึละฉันทะ 

พงึละราคะ พงึละฉันทราคะในสิง่นัน้ 

  ก็อะไรเลา่ชือ่วา่เป็นทกุข ์

  คอื จักขเุป็นทกุข ์เธอทัง้หลายพงึละฉันทะ พงึละราคะ พงึละฉันทราคะใน 

จักขนัุน้ ฯลฯ 

  ชวิหาเป็นทกุข ์ฯลฯ 

  มโนเป็นทกุข ์เธอทัง้หลายพงึละฉันทะ พงึละราคะ พงึละฉันทราคะในมโนนัน้ 

  ภกิษุทัง้หลาย สิง่ใดเป็นทกุข ์เธอทัง้หลายพงึละฉันทะ พงึละราคะ พงึละ 

ฉันทราคะในสิง่นัน้” 

ทกุขฉนัทาทสิตูรที ่๔-๖ จบ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๒๐๓ } 



๒๐๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๔. จตตุถปัณณาสก ์๒. สฏัฐเิปยยาลวรรค ๑๐-๑๒. พาหริานจิจฉันทาทสิตูร 

 

๗-๙. อนตัตฉนัทาทสิตูร 

วา่ดว้ยการละฉนัทะเป็นตน้ในอายตนะภายในทีเ่ป็นอนตัตา 

  [๑๗๔-๑๗๖] “ภกิษุทัง้หลาย สิง่ใดเป็นอนัตตา เธอทัง้หลายพงึละฉันทะ 

พงึละราคะ พงึละฉันทราคะในสิง่นัน้ 

  ก็อะไรเลา่ชือ่วา่เป็นอนตัตา 

  คอื จักขเุป็นอนัตตา เธอทัง้หลายพงึละฉันทะ พงึละราคะ พงึละฉันทราคะ 

ในจักขนัุน้ ฯลฯ 

  ฆานะเป็นอนัตตา เธอทัง้หลายพงึละฉันทะ พงึละราคะ พงึละฉันทราคะใน 

ฆานะนัน้ 

  ชวิหาเป็นอนัตตา เธอทัง้หลายพงึละฉันทะ พงึละราคะ พงึละฉันทราคะใน 

ชวิหานัน้ ฯลฯ 

  มโนเป็นอนัตตา เธอทัง้หลายพงึละฉันทะ พงึละราคะ พงึละฉันทราคะใน 

มโนนัน้ 

  ภกิษุทัง้หลาย สิง่ใดเป็นอนัตตา เธอทัง้หลายพงึละฉันทะ พงึละราคะ พงึละ 

ฉันทราคะในสิง่นัน้” 

อนตัตฉนัทาทสิตูรที ่๗-๙ จบ 

 

๑๐-๑๒. พาหริานจิจฉนัทาทสิตูร 

วา่ดว้ยการละฉนัทะเป็นตน้ในอายตนะภายนอกทีไ่มเ่ทีย่ง 

  [๑๗๗-๑๗๙] “ภกิษุทัง้หลาย สิง่ใดไมเ่ทีย่ง เธอทัง้หลายพงึละฉันทะ พงึ 

ละราคะ พงึละฉันทราคะในสิง่นัน้ 

  ก็อะไรเลา่ชือ่วา่ไมเ่ทีย่ง 

  คอื รปูไมเ่ทีย่ง เธอทัง้หลายพงึละฉันทะ พงึละราคะ พงึละฉันทราคะในรปูนัน้ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๒๐๔ } 



๒๐๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๔. จตตุถปัณณาสก ์๒. สฏัฐเิปยยาลวรรค ๑๓-๑๕. พาหริทกุขฉันทาทสิตูร 

  สทัทะไมเ่ทีย่ง เธอทัง้หลายพงึละฉันทะ พงึละราคะ พงึละฉันทราคะใน 

สทัทะนัน้ 

  คันธะไมเ่ทีย่ง เธอทัง้หลายพงึละฉันทะ พงึละราคะ พงึละฉันทราคะใน 

คันธะนัน้ 

  รสไมเ่ทีย่ง เธอทัง้หลายพงึละฉันทะ พงึละราคะ พงึละฉันทราคะในรสนัน้ 

  โผฏฐัพพะไมเ่ทีย่ง เธอทัง้หลายพงึละฉันทะ พงึละราคะ พงึละฉันทราคะใน 

โผฏฐัพพะนัน้ 

  ธรรมารมณ์ไมเ่ทีย่ง เธอทัง้หลายพงึละฉันทะ พงึละราคะ พงึละฉันทราคะ 

ในธรรมารมณ์นัน้ 

  ภกิษุทัง้หลาย สิง่ใดไมเ่ทีย่ง เธอทัง้หลายพงึละฉันทะ พงึละราคะ พงึละ 

ฉันทราคะในสิง่นัน้” 

พาหริานจิจฉนัทาทสิตูรที ่๑๐-๑๒ จบ 

 

๑๓-๑๕. พาหริทกุขฉนัทาทสิตูร 

วา่ดว้ยการละฉนัทะเป็นตน้ในอายตนะภายนอกทีเ่ป็นทกุข ์

  [๑๘๐-๑๘๒] “ภกิษุทัง้หลาย สิง่ใดเป็นทกุข ์เธอทัง้หลายพงึละฉันทะ 

พงึละราคะ พงึละฉันทราคะในสิง่นัน้ 

  ก็อะไรเลา่ชือ่วา่เป็นทกุข ์

  คอื รปูเป็นทกุข ์เธอทัง้หลายพงึละฉันทะ พงึละราคะ พงึละฉันทราคะในรปูนัน้ 

  สทัทะ ... คันธะ ... รส ... โผฏฐัพพะ ... ธรรมารมณ์เป็นทกุข ์เธอทัง้ 

หลายพงึละฉันทะ พงึละราคะ พงึละฉันทราคะในธรรมารมณ์นัน้ 

  ภกิษุทัง้หลาย สิง่ใดเป็นทกุข ์เธอทัง้หลายพงึละฉันทะ พงึละราคะ พงึละ 

ฉันทราคะในสิง่นัน้” 

พาหริทกุขฉนัทาทสิตูรที ่๑๓-๑๕ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๒๐๕ } 



๒๐๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๔. จตตุถปัณณาสก ์๒. สฏัฐเิปยยาลวรรค ๑๙. อัชฌัตตาตตีานจิจสตูร 

 

๑๖-๑๘. พาหริานตัตฉนัทาทสิตูร 

วา่ดว้ยการละฉนัทะเป็นตน้ในอายตนะภายนอกทีเ่ป็นอนตัตา 

  [๑๘๓-๑๘๕] “ภกิษุทัง้หลาย สิง่ใดเป็นอนัตตา เธอทัง้หลายพงึละฉันทะ 

พงึละราคะ พงึละฉันทราคะในสิง่นัน้ 

  ก็อะไรเลา่ชือ่วา่เป็นอนตัตา 

  คอื รปูเป็นอนัตตา เธอทัง้หลายพงึละฉันทะ พงึละราคะ พงึละฉันทราคะ 

ในรปูนัน้ 

  สทัทะ ... คันธะ ... รส ... โผฏฐัพพะ ... ธรรมารมณ์เป็นอนัตตา เธอ 

ทัง้หลายพงึละฉันทะ พงึละราคะ พงึละฉันทราคะในธรรมารมณ์นัน้ 

  ภกิษุทัง้หลาย สิง่ใดเป็นอนัตตา เธอทัง้หลายพงึละฉันทะ พงึละราคะ พงึ 

ละฉันทราคะในสิง่นัน้” 

พาหริานตัตฉนัทาทสิตูรที ่๑๖-๑๘ จบ 

 

๑๙. อชัฌตัตาตตีานจิจสตูร 

วา่ดว้ยอายตนะภายในทีเ่ป็นอดตีไมเ่ทีย่ง 

  [๑๘๖] “ภกิษุทัง้หลาย จักขทุีเ่ป็นอดตีไมเ่ทีย่ง ฯลฯ 

  ชวิหาทีเ่ป็นอดตีไมเ่ทีย่ง ฯลฯ 

  มโนทีเ่ป็นอดตีไมเ่ทีย่ง 

  ภกิษุทัง้หลาย อรยิสาวกผูไ้ดส้ดับเห็นอยูอ่ยา่งนี ้ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นจักข ุฯลฯ 

  ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นชวิหา ฯลฯ 

  ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นมโน เมือ่เบือ่หน่าย ยอ่มคลายก าหนัด เพราะคลาย 

ก าหนัด จติยอ่มหลดุพน้ เมือ่จติหลดุพน้แลว้ ก็รูว้า่ ‘หลดุพน้แลว้’ รูช้ดัวา่ 

‘ชาตสิ ิน้แลว้ อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้ ท ากจิทีค่วรท าเสร็จแลว้ ไมม่กีจิอืน่เพือ่ 

ความเป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป” 

อชัฌตัตาตตีานจิจสตูรที ่๑๙ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๒๐๖ } 



๒๐๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๔. จตตุถปัณณาสก ์๒. สฏัฐเิปยยาลวรรค ๒๒-๒๔. อัชฌัตตา...ทสิตูร 

 

๒๐. อชัฌตัตานาคตานจิจสูตร 

วา่ดว้ยอายตนะภายในทีเ่ป็นอนาคตไมเ่ทีย่ง 

  [๑๘๗] “ภกิษุทัง้หลาย จักขทุีเ่ป็นอนาคตไมเ่ทีย่ง ฯลฯ ชวิหาทีเ่ป็นอนาคต 

ไมเ่ทีย่ง ฯลฯ มโนทีเ่ป็นอนาคตไมเ่ทีย่ง ภกิษุทัง้หลาย อรยิสาวกผูไ้ดส้ดับเห็น 

อยูอ่ยา่งนี ้ฯลฯ รูช้ดัวา่ ... ไมม่กีจิอืน่เพือ่ความเป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป” 

อชัฌตัตานาคตานจิจสตูรที ่๒๐ จบ 

 

๒๑. อชัฌตัตปจัจปุปนันานจิจสตูร 

วา่ดว้ยอายตนะภายในทีเ่ป็นปจัจบุนัไมเ่ทีย่ง 

  [๑๘๘] “ภกิษุทัง้หลาย จักขทุีเ่ป็นปัจจบุันไมเ่ทีย่ง ฯลฯ ชวิหาทีเ่ป็นปัจจบุัน 

ไมเ่ทีย่ง ฯลฯ มโนทีเ่ป็นปัจจบุันไมเ่ทีย่ง ภกิษุทัง้หลาย อรยิสาวกผูไ้ดส้ดับเห็น 

อยูอ่ยา่งนี ้ฯลฯ รูช้ดัวา่ ... ไมม่กีจิอืน่เพือ่ความเป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป” 

อชัฌตัตปจัจปุปนันานจิจสตูรที ่๒๑ จบ 

 

๒๒-๒๔. อชัฌตัตาตตีาททิกุขสตูร 

วา่ดว้ยอายตนะภายในทีเ่ป็นอดตีเป็นตน้เป็นทกุข ์

  [๑๘๙-๑๙๑] “ภกิษุทัง้หลาย จักขทุีเ่ป็นอดตี ทีเ่ป็นอนาคต ทีเ่ป็นปัจจบุัน 

เป็นทกุข ์ฯลฯ ชวิหาทีเ่ป็นอดตี ทีเ่ป็นอนาคต ทีเ่ป็นปัจจบุันเป็นทกุข ์ฯลฯ 

มโนทีเ่ป็นอดตี ทีเ่ป็นอนาคต ทีเ่ป็นปัจจบุันเป็นทกุข ์

  ภกิษุทัง้หลาย อรยิสาวกผูไ้ดส้ดับเห็นอยูอ่ยา่งนี ้ฯลฯ รูช้ดัวา่ ... ไมม่กีจิ 

อืน่เพือ่ความเป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป” 

อชัฌตัตาตตีาททิกุขสตูรที ่๒๒-๒๔ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๒๐๗ } 



๒๐๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๔. จตตุถปัณณาสก ์๒. สฏัฐเิปยยาลวรรค ๓๑-๓๓. พาหริาตตีาททิกุขสตูร 

 

๒๕-๒๗. อชัฌตัตาตตีาทอินตัตสูตร 

วา่ดว้ยอายตนะภายในทีเ่ป็นอดตีเป็นตน้เป็นอนตัตา 

  [๑๙๒-๑๙๔] “ภกิษุทัง้หลาย จักขทุีเ่ป็นอดตี ทีเ่ป็นอนาคต ทีเ่ป็นปัจจบุัน 

เป็นอนัตตา ฯลฯ ชวิหา ... เป็นอนัตตา ฯลฯ มโนทีเ่ป็นอดตี ทีเ่ป็นอนาคต 

ทีเ่ป็นปัจจบุันเป็นอนัตตา ภกิษุทัง้หลาย อรยิสาวกผูไ้ดส้ดับเห็นอยูอ่ยา่งนี้ ฯลฯ 

รูช้ดัวา่ ... ไมม่กีจิอืน่เพือ่ความเป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป” 

อชัฌตัตาตตีาทอินตัตสตูรที ่๒๕-๒๗ จบ 

 

๒๘-๓๐. พาหริาตตีาทอินจิจสตูร 

วา่ดว้ยอายตนะภายนอกทีเ่ป็นอดตีเป็นตน้ไมเ่ทีย่ง 

  [๑๙๕-๑๙๗] “ภกิษุทัง้หลาย รปูทีเ่ป็นอดตี ทีเ่ป็นอนาคต ทีเ่ป็นปัจจบุัน 

ไมเ่ทีย่ง สทัทะ ... คันธะ ... รส ... โผฏฐัพพะ ... ธรรมารมณ์ทีเ่ป็นอดตี ที ่

เป็นอนาคต ทีเ่ป็นปัจจบุันไมเ่ทีย่ง 

  ภกิษุทัง้หลาย อรยิสาวกผูไ้ดส้ดับเห็นอยูอ่ยา่งนี ้ฯลฯ รูช้ดัวา่ ... ไมม่กีจิ 

อืน่เพือ่ความเป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป” 

พาหริาตตีาทอินจิจสตูรที ่๒๘-๓๐ จบ 

 

๓๑-๓๓. พาหริาตตีาททิกุขสตูร 

วา่ดว้ยอายตนะภายนอกทีเ่ป็นอดตีเป็นตน้เป็นทกุข ์

  [๑๙๘-๒๐๐] “ภกิษุทัง้หลาย รปูทีเ่ป็นอดตี ทีเ่ป็นอนาคต ทีเ่ป็นปัจจบุัน 

เป็นทกุข ์สทัทะ ... คันธะ ... รส ... โผฏฐัพพะ ... ธรรมารมณ์ทีเ่ป็นอดตี 

ทีเ่ป็นอนาคต ทีเ่ป็นปัจจบุนัเป็นทกุข ์

  ภกิษุทัง้หลาย อรยิสาวกผูไ้ดส้ดับเห็นอยูอ่ยา่งนี ้ฯลฯ รูช้ดัวา่ ... ไมม่กีจิ 

อืน่เพือ่ความเป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป” 

พาหริาตตีาททิกุขสตูรที ่๓๑-๓๓ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๒๐๘ } 



๒๐๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๔. จตตุถปัณณาสก ์๒. สฏัฐเิปยยาลวรรค ๓๗. อัชฌัตตา...ทสิตูร 

 

๓๔-๓๖. พาหริาตตีาทอินตัตสูตร 

วา่ดว้ยอายตนะภายนอกทีเ่ป็นอดตีเป็นตน้เป็นอนตัตา 

  [๒๐๑-๒๐๓] “ภกิษุทัง้หลาย รปูทีเ่ป็นอดตี ทีเ่ป็นอนาคต ทีเ่ป็นปัจจบุัน 

เป็นอนัตตา สทัทะ ... คันธะ ... รส ... โผฏฐัพพะ ... ธรรมารมณ์ทีเ่ป็นอดตี 

ทีเ่ป็นอนาคต ทีเ่ป็นปัจจบุนัเป็นอนัตตา 

  ภกิษุทัง้หลาย อรยิสาวกผูไ้ดส้ดับเห็นอยูอ่ยา่งนี ้ฯลฯ รูช้ดัวา่ ... ไมม่กีจิ 

อืน่เพือ่ความเป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป” 

พาหริาตตีาทอินตัตสตูรที ่๓๔-๓๖ จบ 

 

๓๗. อชัฌตัตาตตียทนจิจสตูร 

วา่ดว้ยอายตนะภายในทีเ่ป็นอดตีไมเ่ทีย่ง 

  [๒๐๔] “ภกิษุทัง้หลาย จักขทุีเ่ป็นอดตีไมเ่ทีย่ง ส ิง่ใดไมเ่ทีย่ง ส ิง่นัน้เป็นทกุข ์

สิง่ใดเป็นทกุข ์ส ิง่นัน้เป็นอนัตตา สิง่ใดเป็นอนัตตา สิง่นัน้บคุคลพงึเห็นดว้ย 

ปัญญาอันชอบตามความเป็นจรงิอยา่งนีว้า่ ‘น่ันไมใ่ชข่องเรา เราไมเ่ป็นน่ัน น่ันไมใ่ช ่

อัตตาของเรา’ ฯลฯ 

  ชวิหาทีเ่ป็นอดตีไมเ่ทีย่ง ส ิง่ใดไมเ่ทีย่ง ส ิง่นัน้เป็นทกุข ์ส ิง่ใดเป็นทกุข ์สิง่นัน้ 

เป็นอนัตตา สิง่ใดเป็นอนัตตา สิง่นัน้บคุคลพงึเห็นดว้ยปัญญาอันชอบตามความเป็น 

จรงิอยา่งนีว้า่ ‘น่ันไมใ่ชข่องเรา เราไมเ่ป็นน่ัน น่ันไมใ่ชอ่ัตตาของเรา’ ฯลฯ 

  มโนทีเ่ป็นอดตีไมเ่ทีย่ง ส ิง่ใดไมเ่ทีย่ง ส ิง่นัน้เป็นทุกข ์ส ิง่ใดเป็นทกุข ์ส ิง่นัน้ 

เป็นอนัตตา สิง่ใดเป็นอนัตตา สิง่นัน้บคุคลพงึเห็นดว้ยปัญญาอันชอบตามความ 

เป็นจรงิอยา่งนีว้า่ ‘น่ันไมใ่ชข่องเรา เราไมเ่ป็นน่ัน น่ันไมใ่ชอ่ัตตาของเรา’ 

  ภกิษุทัง้หลาย อรยิสาวกผูไ้ดส้ดับเห็นอยูอ่ยา่งนี ้ฯลฯ รูช้ดัวา่ ... ไมม่กีจิ 

อืน่เพือ่ความเป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป” 

อชัฌตัตาตตียทนจิจสตูรที ่๓๗ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๒๐๙ } 



๒๑๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๔. จตตุถปัณณาสก ์๒. สฏัฐเิปยยาลวรรค ๓๙. อัชฌัตตปัจจปุปันนยทนจิจสตูร 

 

๓๘. อชัฌตัตานาคตยทนจิจสูตร 

วา่ดว้ยอายตนะภายในทีเ่ป็นอนาคตไมเ่ทีย่ง 

  [๒๐๕] “ภกิษุทัง้หลาย จักขทุีเ่ป็นอนาคตไมเ่ทีย่ง ส ิง่ใดไมเ่ทีย่ง ส ิง่นัน้เป็น 

ทกุข ์สิง่ใดเป็นทกุข ์ส ิง่นัน้เป็นอนัตตา สิง่ใดเป็นอนัตตา สิง่นัน้บคุคลพงึเห็นดว้ย 

ปัญญาอันชอบตามความเป็นจรงิอยา่งนีว้า่ ‘น่ันไมใ่ชข่องเรา เราไมเ่ป็นน่ัน น่ันไมใ่ช ่

อัตตาของเรา’ ฯลฯ 

  ชวิหาทีเ่ป็นอนาคตไมเ่ทีย่ง ส ิง่ใดไมเ่ทีย่ง ส ิง่นัน้เป็นทกุข ์ส ิง่ใดเป็นทกุข ์

สิง่นัน้เป็นอนัตตา สิง่ใดเป็นอนัตตา สิง่นัน้บคุคลพงึเห็นดว้ยปัญญาอันชอบตาม 

ความเป็นจรงิอยา่งนีว้า่ ‘น่ันไมใ่ชข่องเรา เราไมเ่ป็นน่ัน น่ันไมใ่ชอ่ัตตาของเรา’ ฯลฯ 

  มโนทีเ่ป็นอนาคตไมเ่ทีย่ง ส ิง่ใดไมเ่ทีย่ง ส ิง่นัน้เป็นทกุข ์ส ิง่ใดเป็นทกุข ์สิง่นัน้ 

เป็นอนัตตา สิง่ใดเป็นอนัตตา สิง่นัน้บคุคลพงึเห็นดว้ยปัญญาอันชอบตามความเป็น 

จรงิอยา่งนีว้า่ ‘น่ันไมใ่ชข่องเรา เราไมเ่ป็นน่ัน น่ันไมใ่ชอ่ัตตาของเรา’ 

  อรยิสาวกผูไ้ดส้ดับเห็นอยูอ่ยา่งนี ้ฯลฯ รูช้ดัวา่ ... ไมม่กีจิอืน่เพือ่ความเป็น 

อยา่งนีอ้กีตอ่ไป” 

อชัฌตัตานาคตยทนจิจสตูรที ่๓๘ จบ 

 

๓๙. อชัฌตัตปจัจปุปนันยทนจิจสูตร 

วา่ดว้ยอายตนะภายในทีเ่ป็นปจัจบุนัไมเ่ทีย่ง 

  [๒๐๖] “ภกิษุทัง้หลาย จักขทุีเ่ป็นปัจจบุันไมเ่ทีย่ง ส ิง่ใดไมเ่ทีย่ง ส ิง่นัน้เป็น 

ทกุข ์สิง่ใดเป็นทกุข ์ส ิง่นัน้เป็นอนัตตา สิง่ใดเป็นอนัตตา สิง่นัน้บคุคลพงึเห็น 

ดว้ยปัญญาอันชอบตามความเป็นจรงิอยา่งนี้วา่ ‘น่ันไมใ่ชข่องเรา เราไมเ่ป็นน่ัน 

น่ันไมใ่ชอ่ัตตาของเรา’ ฯลฯ 

  ชวิหาทีเ่ป็นปัจจบุันไมเ่ทีย่ง ส ิง่ใดไมเ่ทีย่ง ส ิง่นัน้เป็นทกุข ์ส ิง่ใดเป็นทกุข ์

สิง่นัน้เป็นอนัตตา สิง่ใดเป็นอนัตตา สิง่นัน้บคุคลพงึเห็นดว้ยปัญญาอันชอบตาม 

ความเป็นจรงิอยา่งนีว้า่ ‘น่ันไมใ่ชข่องเรา เราไมเ่ป็นน่ัน น่ันไมใ่ชอ่ัตตาของเรา’ ฯลฯ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๒๑๐ } 



๒๑๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๔. จตตุถปัณณาสก ์๒. สฏัฐเิปยยาลวรรค ๔๓-๔๕. อัชฌัตตา...ทสิตูร 

  ภกิษุทัง้หลาย อรยิสาวกผูไ้ดส้ดับเห็นอยูอ่ยา่งนี ้ฯลฯ รูช้ดัวา่ ... ไมม่กีจิ 

อืน่เพือ่ความเป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป” 

อชัฌตัตปจัจปุปนันยทนจิจสตูรที ่๓๙ จบ 

 

๔๐-๔๒. อชัฌตัตาตตีาทยิงัทกุขสตูร 

วา่ดว้ยอายตนะภายในทีเ่ป็นอดตีเป็นตน้เป็นทกุข ์

  [๒๐๗-๒๐๙] “ภกิษุทัง้หลาย จักขทุีเ่ป็นอดตี ทีเ่ป็นอนาคต ทีเ่ป็นปัจจบุัน 

เป็นทกุข ์ส ิง่ใดเป็นทกุข ์ส ิง่นัน้เป็นอนัตตา สิง่ใดเป็นอนัตตา สิง่นัน้ บคุคลพงึ 

เห็นดว้ยปัญญาอันชอบตามความเป็นจรงิอยา่งนีว้า่ ‘น่ันไมใ่ชข่องเรา เราไมเ่ป็นน่ัน 

น่ันไมใ่ชอ่ัตตาของเรา’ ฯลฯ 

  ชวิหา ... เป็นทกุข ์ฯลฯ มโนทีเ่ป็นอดตี ทีเ่ป็นอนาคต ทีเ่ป็นปัจจบุัน 

เป็นทกุข ์ส ิง่ใดเป็นทกุข ์ส ิง่นัน้เป็นอนัตตา สิง่ใดเป็นอนัตตา สิง่นัน้บคุคลพงึ 

เห็นดว้ยปัญญาอันชอบตามความเป็นจรงิอยา่งนีว้า่ ‘น่ันไมใ่ชข่องเรา เราไมเ่ป็นน่ัน 

น่ันไมใ่ชอ่ัตตาของเรา’ 

  ภกิษุทัง้หลาย อรยิสาวกผูไ้ดส้ดับเห็นอยูอ่ยา่งนี ้ฯลฯ รูช้ดัวา่ ... ไมม่ ี

กจิอืน่เพือ่ความเป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป” 

อชัฌตัตาตตีาทยิงัทกุขสตูรที ่๔๐-๔๒ จบ 

 

๔๓-๔๕. อชัฌตัตาตตีาทยิทนตัตสตูร 

วา่ดว้ยอายตนะภายในทีเ่ป็นอดตีเป็นตน้เป็นอนตัตา 

  [๒๑๐-๒๑๒] “ภกิษุทัง้หลาย จักขทุีเ่ป็นอดตี ทีเ่ป็นอนาคต ทีเ่ป็นปัจจบุัน 

เป็นอนัตตา สิง่ใดเป็นอนัตตา สิง่นัน้บคุคลพงึเห็นดว้ยปัญญาอันชอบตามความเป็น 

จรงิอยา่งนีว้า่ ‘น่ันไมใ่ชข่องเรา เราไมเ่ป็นน่ัน น่ันไมใ่ชอ่ัตตาของเรา’ ฯลฯ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๒๑๑ } 



๒๑๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๔. จตตุถปัณณาสก ์๒. สฏัฐเิปยยาลวรรค ๔๙-๕๑. พาหริาตตีาทยิังทกุขสตูร 

  ชวิหา .... เป็นอนัตตา ฯลฯ มโนทีเ่ป็นอดตี ทีเ่ป็นอนาคต ทีเ่ป็นปัจจบุัน 

เป็นอนัตตา สิง่ใดเป็นอนัตตา สิง่นัน้บคุคลพงึเห็นดว้ยปัญญาอันชอบตามความ 

เป็นจรงิอยา่งนีว้า่ ‘น่ันไมใ่ชข่องเรา เราไมเ่ป็นน่ัน น่ันไมใ่ชอ่ัตตาของเรา’ 

  ภกิษุทัง้หลาย อรยิสาวกผูไ้ดส้ดับเห็นอยูอ่ยา่งนี ้ฯลฯ รูช้ดัวา่ ... ไมม่กีจิ 

อืน่เพือ่ความเป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป” 

อชัฌตัตาตตีาทยิทนตัตสตูรที ่๔๓-๔๕ จบ 

 

๔๖-๔๘. พาหริาตตีาทยิทนจิจสูตร 

วา่ดว้ยอายตนะภายนอกทีเ่ป็นอดตีเป็นตน้ไมเ่ทีย่ง 

  [๒๑๓-๒๑๕] “ภกิษุทัง้หลาย รปูทีเ่ป็นอดตี ทีเ่ป็นอนาคต ทีเ่ป็นปัจจบุัน 

ไมเ่ทีย่ง ส ิง่ใดไมเ่ทีย่ง ส ิง่นัน้เป็นทกุข ์ส ิง่ใดเป็นทกุข ์ส ิง่นัน้เป็นอนัตตา สิง่ใด 

เป็นอนัตตา สิง่นัน้บคุคลพงึเห็นดว้ยปัญญาอันชอบตามความเป็นจรงิอยา่งนีว้า่ 

‘น่ันไมใ่ชข่องเรา เราไมเ่ป็นน่ัน น่ันไมใ่ชอ่ัตตาของเรา’ 

  สทัทะ ... คันธะ ... รส ... โผฏฐัพพะ ... ธรรมารมณ์ทีเ่ป็นอดตี ทีเ่ป็น 

อนาคต ทีเ่ป็นปัจจบุันไมเ่ทีย่ง ส ิง่ใดไมเ่ทีย่ง ส ิง่นัน้ป็นทกุข ์ส ิง่ใดเป็นทกุข ์สิง่นัน้ 

เป็นอนัตตา สิง่ใดเป็นอนัตตา สิง่นัน้บคุคลพงึเห็นดว้ยปัญญาอันชอบตามความเป็น 

จรงิอยา่งนีว้า่ ‘น่ันไมใ่ชข่องเรา เราไมเ่ป็นน่ัน น่ันไมใ่ชอ่ัตตาของเรา’ 

  ภกิษุทัง้หลาย อรยิสาวกผูไ้ดส้ดับเห็นอยูอ่ยา่งนี ้ฯลฯ รูช้ดัวา่ ... ไมม่กีจิ 

อืน่เพือ่ความเป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป” 

พาหริาตตีาทยิทนจิจสตูรที ่๔๖-๔๘ จบ 

 

๔๙-๕๑. พาหริาตตีาทยิงัทกุขสูตร 

วา่ดว้ยอายตนะภายนอกทีเ่ป็นอดตีเป็นตน้เป็นทกุข ์

  [๒๑๖-๒๑๘] “ภกิษุทัง้หลาย รปูทีเ่ป็นอดตี ทีเ่ป็นอนาคต ทีเ่ป็นปัจจบุัน 

เป็นทกุข ์ส ิง่ใดเป็นทกุข ์ส ิง่นัน้เป็นอนัตตา สิง่ใดเป็นอนัตตา สิง่นัน้ บคุคลพงึ 

เห็นดว้ยปัญญาอันชอบตามความเป็นจรงิอยา่งนีว้า่ ‘น่ันไมใ่ชข่องเรา เราไมเ่ป็นน่ัน 

น่ันไมใ่ชอ่ัตตาของเรา’ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๒๑๒ } 



๒๑๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๔. จตตุถปัณณาสก ์๒. สฏัฐเิปยยาลวรรค ๕๕. อัชฌัตตา...ทสิตูร 

  สทัทะ ... คันธะ ... รส ... โผฏฐัพพะ ... ธรรมารมณ์ทีเ่ป็นอดตี ทีเ่ป็นอนาคต 

ทีเ่ป็นปัจจบุันเป็นทกุข ์ส ิง่ใดเป็นทกุข ์ส ิง่นัน้เป็นอนัตตา สิง่ใดเป็นอนัตตา สิง่นัน้ 

บคุคลพงึเห็นดว้ยปัญญาอันชอบตามความเป็นจรงิอยา่งนีว้า่ ‘น่ันไมใ่ชข่องเรา เรา 

ไมเ่ป็นน่ัน น่ันไมใ่ชอ่ัตตาของเรา’ 

  ภกิษุทัง้หลาย อรยิสาวกผูไ้ดส้ดับเห็นอยูอ่ยา่งนี ้ฯลฯ รูช้ดัวา่ ... ไมม่กีจิ 

อืน่เพือ่ความเป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป” 

พาหริาตตีาทยิงัทกุขสตูรที ่๔๙-๕๑ จบ 

 

๕๒-๕๔. พาหริาตตีาทยิทนตัตสตูร 

วา่ดว้ยอายตนะภายนอกทีเ่ป็นอดตีเป็นตน้เป็นอนตัตา 

  [๒๑๙-๒๒๑] “ภกิษุทัง้หลาย รปูทีเ่ป็นอดตี ทีเ่ป็นอนาคต ทีเ่ป็นปัจจบุัน 

เป็นอนัตตา สิง่ใดเป็นอนัตตา สิง่นัน้บคุคลพงึเห็นดว้ยปัญญาอันชอบตามความ 

เป็นจรงิอยา่งนีว้า่ ‘น่ันไมใ่ชข่องเรา เราไมเ่ป็นน่ัน น่ันไมใ่ชอ่ัตตาของเรา’ 

  สทัทะ ... คันธะ ... รส ... โผฏฐัพพะ ... ธรรมารมณ์ทีเ่ป็นอดตี ทีเ่ป็น 

อนาคต ทีเ่ป็นปัจจบุันเป็นอนัตตา สิง่ใดเป็นอนัตตา สิง่นัน้บคุคลพงึเห็นดว้ย 

ปัญญาอันชอบตามความเป็นจรงิอยา่งนีว้า่ ‘น่ันไมใ่ชข่องเรา เราไมเ่ป็นน่ัน น่ันไมใ่ช ่

อัตตาของเรา’ 

  ภกิษุทัง้หลาย อรยิสาวกผูไ้ดส้ดับเห็นอยูอ่ยา่งนี ้ฯลฯ รูช้ดัวา่ ... ไมม่กีจิ 

อืน่เพือ่ความเป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป” 

พาหริาตตีาทยิทนตัตสตูรที ่๕๒-๕๔ จบ 

 

๕๕. อชัฌตัตายตนอนจิจสตูร 

วา่ดว้ยอายตนะภายในไมเ่ทีย่ง 

  [๒๒๒] “ภกิษุทัง้หลาย จักขไุมเ่ทีย่ง ฯลฯ ชวิหาไมเ่ทีย่ง ฯลฯ มโนไมเ่ทีย่ง 

  ภกิษุทัง้หลาย อรยิสาวกผูไ้ดส้ดับเห็นอยูอ่ยา่งนี ้ฯลฯ รูช้ดัวา่ ... ไมม่กีจิอืน่ 

เพือ่ความเป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป” 

อชัฌตัตายตนอนจิจสตูรที ่๕๕ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๒๑๓ } 



๒๑๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๔. จตตุถปัณณาสก ์๒. สฏัฐเิปยยาลวรรค ๕๘. พาหริายตนอนจิจสตูร 

 

๕๖. อชัฌตัตายตนทกุขสตูร 

วา่ดว้ยอายตนะภายในเป็นทกุข ์

  [๒๒๓] “ภกิษุทัง้หลาย จักขเุป็นทกุข ์ฯลฯ ชวิหาเป็นทกุข ์กายเป็นทกุข ์

มโนเป็นทกุข ์ภกิษุทัง้หลาย อรยิสาวกผูไ้ดส้ดับเห็นอยูอ่ยา่งนี ้ฯลฯ รูช้ดัวา่ ... 

ไมม่กีจิอืน่เพือ่ความเป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป” 

อชัฌตัตายตนทกุขสตูรที ่๕๖ จบ 

 

๕๗. อชัฌตัตายตนอนตัตสตูร 

วา่ดว้ยอายตนะภายในเป็นอนตัตา 

  [๒๒๔] “ภกิษุทัง้หลาย จักขเุป็นอนัตตา ฯลฯ ชวิหาเป็นอนัตตา กายเป็น 

อนัตตา มโนเป็นอนัตตา 

  ภกิษุทัง้หลาย อรยิสาวกผูไ้ดส้ดับเห็นอยูอ่ยา่งนี ้ฯลฯ รูช้ดัวา่ ... ไมม่กีจิ 

อืน่เพือ่ความเป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป” 

อชัฌตัตายตนอนตัตสตูรที ่๕๗ จบ 

 

๕๘. พาหริายตนอนจิจสตูร 

วา่ดว้ยอายตนะภายนอกไมเ่ทีย่ง 

  [๒๒๕] “ภกิษุทัง้หลาย รปูไมเ่ทีย่ง ฯลฯ สทัทะ ... คันธะ ... รส ... 

โผฏฐัพพะ ... ธรรมารมณ์ไมเ่ทีย่ง 

  ภกิษุทัง้หลาย อรยิสาวกผูไ้ดส้ดับเห็นอยูอ่ยา่งนี ้ฯลฯ รูช้ดัวา่ ... ไมม่กีจิ 

อืน่เพือ่ความเป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป” 

พาหริายตนอนจิจสตูรที ่๕๘ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๒๑๔ } 



๒๑๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๔. จตตุถปัณณาสก ์๒. สฏัฐเิปยยาลวรรค ๖๐. พาหริายตนอนัตตสตูร 

 

๕๙. พาหริายตนทกุขสตูร 

วา่ดว้ยอายตนะภายนอกเป็นทกุข ์

  [๒๒๖] “ภกิษุทัง้หลาย รปูเป็นทกุข ์ฯลฯ สทัทะ ... คันธะ ... รส ... 

โผฏฐัพพะ ... ธรรมารมณ์เป็นทกุข ์

  ภกิษุทัง้หลาย อรยิสาวกผูไ้ดส้ดับเห็นอยูอ่ยา่งนี้ ฯลฯ รูช้ดัวา่ ... ไมม่กีจิ 

อืน่เพือ่ความเป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป” 

พาหริายตนทกุขสตูรที ่๕๙ จบ 

 

๖๐. พาหริายตนอนตัตสูตร 

วา่ดว้ยอายตนะภายนอกเป็นอนตัตา 

  [๒๒๗] “ภกิษุทัง้หลาย รปูเป็นอนัตตา ฯลฯ สทัทะ ... คันธะ ... รส ... 

โผฏฐัพพะ ... ธรรมารมณ์เป็นอนัตตา 

  ภกิษุทัง้หลาย อรยิสาวกผูไ้ดส้ดับเห็นอยูอ่ยา่งนี ้ฯลฯ รูช้ดัวา่ ... ไมม่กีจิ 

อืน่เพือ่ความเป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป” 

พาหริายตนอนตัตสตูรที ่๖๐ จบ 

สฏัฐเิปยยาลวรรคที ่๒ จบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๒๑๕ } 



๒๑๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๔. จตตุถปัณณาสก ์๓. สมทุทวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

   ๑. อัชฌัตตอนจิจฉันทสตูร    ๒. อัชฌัตตอนจิจราคสตูร 

   ๓. อัชฌัตตอนจิจฉันทราคสตูร   ๔-๖. ทกุขฉันทาทสิตูร 

   ๗-๙. อนัตตฉันทาทสิตูร    ๑๐-๑๒. พาหริานจิจฉันทาทสิตูร 

   ๑๓-๑๕. พาหริทกุขฉันทาทสิตูร   ๑๖-๑๘. พาหริานัตตฉันทาทสิตูร 

   ๑๙. อัชฌัตตาตตีานจิจสตูร    ๒๐. อัชฌัตตานาคตานจิจสตูร 

   ๒๑. อัชฌัตตปัจจปุปันนานจิจสตูร   ๒๒-๒๔. อัชฌัตตาตตีาททิกุขสตูร 

   ๒๕-๒๗. อัชฌัตตาตตีาทอินัตตสตูร   ๒๘-๓๐. พาหริาตตีาทอินจิจสตูร 

   ๓๑-๓๓. พาหริาตตีาททิกุขสตูร   ๓๔-๓๖. พาหริาตตีาทอินัตตสตูร 

   ๓๗. อัชฌัตตาตตียทนจิจสตูร   ๓๘. อัชฌัตตานาคตยทนจิจสตูร 

   ๓๙. อัชฌัตตปัจจปุปันนยทนจิจสตูร   ๔๐-๔๒. อัชฌัตตาตตีาทยิังทกุขสตูร 

   ๔๓-๔๕. อัชฌัตตาตตีาทยิทนัตตสตูร  ๔๖-๔๘. พาหริาตตีาทยิทนจิจสตูร 

   ๔๙-๕๑. พาหริาตตีาทยิังทกุขสตูร   ๕๒-๕๔. พาหริาตตีาทยิทนัตตสตูร 

   ๕๕. อัชฌัตตายตนอนจิจสตูร   ๕๖. อัชฌัตตายตนทกุขสตูร 

   ๕๗. อัชฌัตตายตนอนัตตสตูร   ๕๘. พาหริายตนอนจิจสตูร 

   ๕๙. พาหริายตนทกุขสตูร    ๖๐. พาหริายตนอนัตตสตูร 

 

พระสตูร ๖๐ สตูร จบ 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๒๑๖ } 



๒๑๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๔. จตตุถปัณณาสก ์๓. สมทุทวรรค ๑. ปฐมสมทุทสตูร 

 

๓. สมทุทวรรค 

หมวดวา่ดว้ยสมทุร 

๑. ปฐมสมทุทสูตร 

วา่ดว้ยสมทุร สตูรที ่๑ 

  [๒๒๘] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย ปถุชุน๑ ผูไ้มไ่ดส้ดับ๒ ยอ่ม 

กลา่ววา่ ‘สมทุร สมทุร’ น่ันไมใ่ชส่มทุรในอรยิวนัิย น่ันเป็นแอง่น ้าใหญ ่เป็นหว้งน ้า 

ใหญ ่

  ภกิษุทัง้หลาย จักขเุป็นสมทุร๓ของบรุษุ ก าลังของจักขนัุน้เกดิจากรปู บรุษุใด 

อดกลัน้ก าลังอันเกดิจากรปูนัน้ได ้บรุษุนีไ้ดข้า้มสมทุรคอืจักข ุซึง่มทัีง้คลืน่๔ วงัวน๕ 

สตัวร์า้ย๖ และผเีสือ้น ้า๗เราเรยีกวา่ ‘บคุคลผูล้อยบาปขา้มถงึฝ่ัง๘ด ารงอยูบ่นบก’ ฯลฯ 

  ชวิหาเป็นสมทุรของบรุษุ ก าลังของชวิหานัน้เกดิจากรส บรุษุใดอดกลัน้ก าลัง 

อันเกดิจากรสนัน้ได ้บรุษุนีไ้ดข้า้มสมทุรคอืชวิหา ซึง่มทัีง้คลืน่ วงัวน สตัวร์า้ย 

และผเีสือ้น ้า เราเรยีกวา่ ‘บคุคลผูล้อยบาปขา้มถงึฝ่ังด ารงอยูบ่นบก’ ฯลฯ 

  มโนเป็นสมทุรของบรุษุ ก าลังของมโนนัน้เกดิจากธรรมารมณ์ บรุษุใดอดกลัน้ 

ก าลังอันเกดิจากธรรมารมณ์นัน้ได ้บรุษุนีไ้ดข้า้มสมทุรคอืมโนซึง่มทัีง้คลืน่ วงัวน 

สตัวร์า้ย และผเีสือ้น ้า เราเรยีกวา่ ‘บคุคลผูล้อยบาปขา้มถงึฝ่ังด ารงอยูบ่นบก’

 

เชงิอรรถ : 

๑ ปถุชุน หมายถงึคนทียั่งมกีเิลสหนา ทีเ่รยีกเชน่นีเ้พราะบคุคลประเภทนียั้งมเีหตกุอ่ใหเ้กดิกเิลสอยา่งหนา 

    นานัปการ ปถุชุนม ี๒ ประเภท คอื อันธปถุชุน คนทีไ่มไ่ดรั้บการศกึษาอบรมทางจติ และกัลยาณปถุชุน 

    คนทีไ่ดรั้บการศกึษาอบรมทางจติแลว้ (ท.ีส.ีอ. ๑/๗/๕๘-๘๙) 

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

๓ สมทุร ในทีน่ีไ้ดแ้ก ่อายตนะ ทีช่ ือ่วา่สมทุรเพราะใหเ้ต็มไดย้าก หรอืเพราะเป็นทีผ่ดุขึน้แหง่กเิลส 

    (ส .สฬา.อ. ๓/๒๒๘/๕๗-๕๘, ส .ฏกีา ๒/๒๒๘/๓๗๙-๓๘๑) 

๔ คลืน่ ในทีน่ีไ้ดแ้ก ่ความโกรธและความคับแคน้ (ส .สฬา.อ. ๓/๒๒๘/๕๘) 

๕ วงัวน ในทีน่ีไ้ดแ้ก ่กามคณุ ๕ (ส .สฬา.อ. ๓/๒๒๘/๕๘) 

๖ สตัวร์า้ย ในทีน่ีไ้ดแ้ก ่มาตคุาม (ส .สฬา.อ. ๓/๒๒๘/๕๘) 

๗ ผเีสือ้น า้ ในทีน่ีไ้ดแ้ก ่มาตคุาม (ส .สฬา.อ. ๓/๒๒๘/๕๘) 

๘ ฝั่ง ในทีน่ีไ้ดแ้ก ่พระนพิพาน (ส .สฬา.อ. ๓/๒๒๘/๕๘) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๒๑๗ } 



๒๑๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๔. จตตุถปัณณาสก ์๓. สมทุทวรรค ๒. ทตุยิสมทุทสตูร 

  พระผูม้พีระภาคผูส้คุตศาสดาไดต้รัสเวยยากรณภาษิตนีแ้ลว้จงึไดต้รัสคาถา- 

ประพันธต์อ่ไปอกีวา่ 

    “บรุษุใดขา้มสมทุรนีซ้ ึง่มทัีง้คลืน่ สตัวร์า้ย 

   และผเีสือ้น ้าทีน่่ากลัวขา้มไดย้ากไดแ้ลว้ 

   บรุษุนัน้เราเรยีกวา่ ‘เป็นผูจ้บเวท 

   อยูจ่บพรหมจรรย ์ถงึทีส่ดุแหง่โลก๑ ถงึฝ่ังแลว้” 

ปฐมสมทุทสตูรที ่๑ จบ 

 

๒. ทตุยิสมทุทสูตร 

วา่ดว้ยสมทุร สตูรที ่๒ 

  [๒๒๙] “ภกิษุทัง้หลาย ปถุชุนผูไ้มไ่ดส้ดับยอ่มกลา่ววา่ ‘สมทุร สมทุร’ 

น่ันไมใ่ชส่มทุรในอรยิวนัิย น่ันเป็นแอง่น ้าใหญ ่เป็นหว้งน ้าใหญ ่

  ภกิษุทัง้หลาย รปูทีพ่งึรูแ้จง้ทางตาทีน่่าปรารถนา น่าใคร ่น่าพอใจ ชวนใหรั้ก 

ชกัใหใ้คร ่พาใจใหก้ าหนัดมอียู ่นีเ้รยีกวา่ ‘สมทุรในอรยิวนัิย’ โลกนี ้พรอ้มทัง้เทวโลก 

มารโลก พรหมโลก หมูส่ตัวพ์รอ้มทัง้สมณพราหมณ์ เทวดาและมนุษยใ์นสมทุรนี้ 

โดยมากเป็นผูเ้ศรา้หมอง ยุง่เหยงิประดจุดา้ยของชา่งหกู เป็นปมประหนึง่กระจกุดา้ย 

เป็นประดจุหญา้ปลอ้งและหญา้มงุกระตา่ย ยอ่มไมพ่น้จากอบาย ทคุต ิวนิบิาต๒ 

และสงสารไปได ้ฯลฯ 

  รสทีพ่งึรูแ้จง้ทางลิน้...มอียู ่ฯลฯ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ โลก ในทีน่ีไ้ดแ้ก ่สังขารโลก โลกคอืสังขาร หรอืสภาวธรรมทีม่กีารปรงุแตง่ตามเหตปัุจจัย (ส .สฬา.อ. 

    ๓/๒๒๘/๕๘) 

๒ อบาย ทคุต ิวนิบิาต ทัง้ ๓ ค านีเ้ป็นไวพจนข์องนรก แตม่ลีักษณะตา่งกันคอื อบาย หมายถงึสถานที ่

    ทีป่ราศจากความเจรญิงอกงามหรอืความสขุ ทคุต ิหมายถงึสถานทีท่ีม่แีตค่วามทกุข ์วนิบิาต หมายถงึ 

    สถานทีท่ีส่ัตวผ์ูท้ าความชัว่จะตอ้งตกไป (องฺ.เอกก.อ. ๑/๔๓/๕๐) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๒๑๘ } 



๒๑๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๔. จตตุถปัณณาสก ์๓. สมทุทวรรค ๓. พาฬสิโิกปมสตูร 

  ธรรมารมณ์ทีพ่งึรูแ้จง้ทางใจทีน่่าปรารถนา น่าใคร ่น่าพอใจ ชวนใหรั้ก ชกัใหใ้คร ่

พาใจใหก้ าหนัดมอียู ่นีเ้รยีกวา่ ‘สมทุรในอรยิวนัิย’ โลกนีพ้รอ้มทัง้เทวโลก มารโลก 

พรหมโลก หมูส่ตัว ์พรอ้มทัง้สมณพราหมณ์ เทวดา และมนุษยใ์นสมทุรนีโ้ดย 

มากเป็นผูเ้ศรา้หมอง ยุง่เหยงิประดจุดา้ยของชา่งหกู เป็นปมประหนึง่กระจกุดา้ย 

เป็นประดจุหญา้ปลอ้งและหญา้มงุกระตา่ย ยอ่มไมพ่น้จากอบาย ทคุต ิวนิบิาต 

และสงสารไปได ้

    “บคุคลใดคลายราคะ โทสะ และอวชิชาไดแ้ลว้ 

   บคุคลนัน้ชือ่วา่ขา้มสมทุรนีซ้ ึง่มทัีง้คลืน่ สตัวร์า้ย 

   (และ) ผเีสือ้น ้าทีน่่ากลัวขา้มไดย้ากไดแ้ลว้ 

    เรากลา่ววา่ ‘บคุคลนัน้ลว่งพน้เครือ่งขอ้ง ละมัจจ ุ

   ไมม่อีปุธ ิละทกุขเ์พือ่ไมเ่กดิอกีตอ่ไป 

   ถงึความดับ ไมถ่งึการนับ ลวงมัจจรุาชใหห้ลงได”้ 

ทตุยิสมทุทสตูรที ่๒ จบ 

 

๓. พาฬสิโิกปมสูตร 

วา่ดว้ยอปุมาดว้ยพรานเบ็ด 

  [๒๓๐] “ภกิษุทัง้หลาย พรานเบ็ดหยอ่นเบ็ดทีม่เีหยือ่ลงไปในหว้งน ้าลกึ 

ปลาตัวใดเห็นแกเ่หยือ่กลนืเบ็ดนัน้ ปลาตัวนัน้ชือ่วา่กลนืเบ็ดของนายพรานเบ็ด 

ถงึความวบิัต ิถงึความพนิาศ ถกูพรานเบ็ดท าไดต้ามใจปรารถนาแมฉั้นใด 

  ภกิษุทัง้หลาย เบ็ด ๖ ชนดินีก็้ฉันนัน้เหมอืนกัน มอียูใ่นโลกเพือ่ความ 

วบิัตขิองสตัวทั์ง้หลาย เพือ่ฆา่สตัวทั์ง้หลาย 

  เบ็ด ๖ ชนดิ อะไรบา้ง 

  คอื รปูทีพ่งึรูแ้จง้ทางตาทีน่่าปรารถนา น่าใคร ่น่าพอใจ ชวนใหรั้ก ชกัใหใ้คร ่

พาใจใหก้ าหนัดมอียู ่ถา้ภกิษุยังเพลดิเพลนิ เชยชม ยดึตดิรปูนัน้อยู ่ภกิษุนีเ้รา 

เรยีกวา่ ‘ผูก้ลนืเบ็ดของมาร ถงึความวบิัต ิถงึความพนิาศ ถกูมารผูม้บีาปท าได  ้

ตามใจปรารถนา’ ฯลฯ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๒๑๙ } 



๒๒๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๔. จตตุถปัณณาสก ์๓. สมทุทวรรค ๔. ขรีรกุโขปมสตูร 

  รสทีพ่งึรูแ้จง้ทางลิน้ ฯลฯ 

  ธรรมารมณ์ทีพ่งึรูแ้จง้ทางใจทีน่่าปรารถนา น่าใคร ่น่าพอใจ ชวนใหรั้ก 

ชกัใหใ้คร ่พาใจใหก้ าหนัด มอียู ่ถา้ภกิษุยังเพลดิเพลนิ เชยชม ยดึตดิธรรมารมณ์ 

นัน้อยู ่ภกิษุนีเ้ราเรยีกวา่ ‘ผูก้ลนืเบ็ดของมาร ถงึความวบิัต ิถงึความพนิาศ 

ถกูมารผูม้บีาปท าไดต้ามใจปรารถนา’ 

  รปูทีพ่งึรูแ้จง้ทางตาทีน่่าปรารถนา น่าใคร ่น่าพอใจ ชวนใหรั้ก ชกัใหใ้คร ่

พาใจใหก้ าหนัดมอียู ่ถา้ภกิษุไมเ่พลดิเพลนิ ไมเ่ชยชม ไมย่ดึตดิรปูนัน้อยู ่ภกิษุนี้ 

เราเรยีกวา่ ‘ผูไ้มก่ลนืเบ็ดของมาร ไดท้ าลายเบ็ด ย า่ยเีบ็ด ไมถ่งึความวบิัต  ิ

ไมถ่งึความพนิาศ ไมถ่กูมารผูม้บีาปท าไดต้ามใจปรารถนา’ ฯลฯ 

  รสทีพ่งึรูแ้จง้ทางลิน้ ... มอียู ่ฯลฯ 

  ธรรมารมณ์ทีพ่งึรูแ้จง้ทางใจทีน่่าปรารถนา น่าใคร ่น่าพอใจ ชวนใหรั้ก 

ชกัใหใ้คร ่พาใจใหก้ าหนัด มอียู ่ถา้ภกิษุไมเ่พลดิเพลนิ ไมเ่ชยชม ไมย่ดึตดิ 

ธรรมารมณ์นัน้อยู ่ภกิษุนีเ้ราเรยีกวา่ ‘ผูไ้มก่ลนืเบ็ดของมาร ไดท้ าลายเบ็ด ย า่ยเีบ็ด 

ไมถ่งึความวบิัต ิไมถ่งึความพนิาศ ไมถ่กูมารผูม้บีาปท าไดต้ามใจปรารถนา” 

พาฬสิโิกปมสตูรที ่๓ จบ 

 

๔. ขรีรกุโขปมสูตร 

วา่ดว้ยอปุมาดว้ยตน้ไมม้ยีาง 

  [๒๓๑] “ภกิษุทัง้หลาย ราคะของภกิษุหรอืภกิษุณีรปูใดรปูหนึง่ในรปูทีพ่งึรูแ้จง้ 

ทางตามอียู ่โทสะของภกิษุหรอืภกิษุณีรปูใดรปูหนึง่ในรปูทีพ่งึรูแ้จง้ทางตามอียู่ 

โมหะของภกิษุหรอืภกิษุณีรปูใดรปูหนึง่ในรปูทีพ่งึรูแ้จง้ทางตามอียู ่ราคะนั้นภกิษุหรอื 

ภกิษุณียังละไมไ่ด ้โทสะนัน้ภกิษุหรอืภกิษุณียังละไมไ่ด ้โมหะนัน้ภกิษุหรอืภกิษุณี 

ยังละไมไ่ด ้ถา้แมร้ปูทีพ่งึรูแ้จง้ทางตาเพยีงเล็กนอ้ยมาปรากฏทางตาของภกิษุหรอื 

ภกิษุณีนัน้ ก็ยอ่มครอบง าจติของภกิษุหรอืภกิษุณีนัน้ไดแ้ท ้ไมจ่ าตอ้งกลา่วถงึรปู 

ทีม่ากกวา่นัน้เลย 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๒๒๐ } 



๒๒๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๔. จตตุถปัณณาสก ์๓. สมทุทวรรค ๔. ขรีรกุโขปมสตูร 

  ขอ้นัน้เพราะเหตไุร 

  เพราะราคะนัน้ยังมอียู ่โทสะนัน้ยังมอียู ่โมหะนัน้ยังมอียู ่ราคะนัน้ภกิษุหรอื 

ภกิษุณียังละไมไ่ด ้โทสะนัน้ภกิษุหรอืภกิษุณียังละไมไ่ด ้โมหะนัน้ภกิษุหรอืภกิษุณี 

ยังละไมไ่ด ้ฯลฯ 

  ราคะของภกิษุหรอืภกิษุณีรปูใดรปูหนึง่ในรสทีพ่งึรูแ้จง้ทางลิน้มอียู ่ฯลฯ 

  ราคะของภกิษุหรอืภกิษุณีรปูใดรปูหนึง่ในธรรมารมณ์ทีพ่งึรูแ้จง้ทางใจมอียู ่

โทสะของภกิษุหรอืภกิษุณีรปูใดรปูหนึง่ในธรรมารมณ์ทีพ่งึรูแ้จง้ทางใจมอียู ่โมหะของ 

ภกิษุหรอืภกิษุณีรปูใดรปูหนึง่ในธรรมารมณ์ทีพ่งึรูแ้จง้ทางใจมอียู ่ราคะนัน้ภกิษุ 

หรอืภกิษุณียังละไมไ่ด ้โทสะนัน้ภกิษุหรอืภกิษุณียงัละไมไ่ด ้โมหะนัน้ภกิษุหรอื 

ภกิษุณียังละไมไ่ด ้ถา้แมธ้รรมารมณ์ทีพ่งึรูแ้จง้ทางใจเพยีงเล็กนอ้ยมาปรากฏทางใจ 

ของภกิษุหรอืภกิษุณีนัน้ ก็ยอ่มครอบง าจติของภกิษุหรอืภกิษุณีนัน้ไดแ้ท ้ไมจ่ าตอ้ง 

กลา่วถงึธรรมารมณ์ทีม่ากกวา่นัน้เลย 

  ขอ้นัน้เพราะเหตไุร 

  เพราะราคะนัน้ยังมอียู ่โทสะนัน้ยังมอียู ่โมหะนัน้ยังมอียู ่ราคะนัน้ภกิษุหรอื 

ภกิษุณียังละไมไ่ด ้โทสะนัน้ภกิษุหรอืภกิษุณียังละไมไ่ด ้โมหะนัน้ภกิษุหรอืภกิษุณี 

ยังละไมไ่ด ้

  ภกิษุทัง้หลาย เปรยีบเหมอืนตน้ไมม้ยีาง จะเป็นตน้โพธิ ์ตน้ไทร ตน้กรา่ง 

หรอืตน้มะเดือ่ก็ตาม ยังออ่น ใหม ่ขนาดเล็ก บรุษุใชข้วานทีค่มฟันตน้ไมนั้น้ตรง 

ทีใ่ด ๆ ยางจะพงึไหลออกไดไ้หม” 

  “ได ้พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ขอ้นัน้เพราะเหตไุร” 

  “เพราะยางนัน้มอียู ่พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ภกิษุทัง้หลาย อปุมานีฉั้นใด อปุไมยก็ฉันนัน้เหมอืนกัน ราคะของภกิษุ 

หรอืภกิษุณีรปูใดรปูหนึง่ในรปูทีพ่งึรูแ้จง้ทางตามอียู ่โทสะของภกิษุหรอืภกิษุณี 

รปูใดรปูหนึง่ในรปูทีพ่งึรูแ้จง้ทางตามอียู ่โมหะของภกิษุหรอืภกิษุณีรปูใดรปูหนึง่ใน 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๒๒๑ } 



๒๒๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๔. จตตุถปัณณาสก ์๓. สมทุทวรรค ๔. ขรีรกุโขปมสตูร 

รปูทีพ่งึรูแ้จง้ทางตามอียู ่ราคะนัน้ภกิษุหรอืภกิษุณียังละไมไ่ด ้โทสะนัน้ภกิษุหรอื 

ภกิษุณียังละไมไ่ด ้โมหะนัน้ภกิษุหรอืภกิษุณียังละไมไ่ด ้ถา้แมร้ปูทีพ่งึรูแ้จง้ทางตา 

เพยีงเล็กนอ้ยมาปรากฏทางตาของภกิษุหรอืภกิษุณีนัน้ ก็ยอ่มครอบง าจติของภกิษุ 

หรอืภกิษุณีนัน้ไดแ้ท ้ไมจ่ าตอ้งกลา่วถงึรปูทีม่ากกวา่เลย 

  ขอ้นัน้เพราะเหตไุร 

  เพราะราคะนัน้ยังมอียู ่โทสะนัน้ยังมอียู ่โมหะนัน้ยังมอียู ่ราคะนัน้ภกิษุหรอื 

ภกิษุณียังละไมไ่ด ้โทสะนัน้ภกิษุหรอืภกิษุณียังละไมไ่ด ้โมหะนัน้ภกิษุหรอืภกิษุณี 

ยังละไมไ่ด ้ฯลฯ 

  ราคะของภกิษุหรอืภกิษุณีรปูใดรปูหนึง่ในรสทีพ่งึรูแ้จง้ทางลิน้มอียู ่ฯลฯ 

  ราคะของภกิษุหรอืภกิษุณีรปูใดรปูหนึง่ในธรรมารมณ์ทีพ่งึรูแ้จง้ทางใจมอียู ่

โทสะของภกิษุหรอืภกิษุณีรปูใดรปูหนึง่ในธรรมารมณ์ทีพ่งึรูแ้จง้ทางใจมอียู ่โมหะ 

ของภกิษุหรอืภกิษุณีรปูใดรปูหนึง่ในธรรมารมณ์ทีพ่งึรูแ้จง้ทางใจมอียู ่ราคะนัน้ 

ภกิษุหรอืภกิษุณียังละไมไ่ด ้โทสะนัน้ภกิษุหรอืภกิษุณียังละไมไ่ด ้โมหะนัน้ภกิษุหรอื 

ภกิษุณียังละไมไ่ด ้ถา้แมธ้รรมารมณ์ทีพ่งึรูแ้จง้ทางใจเพยีงเล็กนอ้ยมาปรากฏทางใจ 

ของภกิษุหรอืภกิษุณีนัน้ ก็ยอ่มครอบง าจติของภกิษุหรอืภกิษุณีนัน้ไดแ้ท ้ไมจ่ าตอ้ง 

กลา่วถงึธรรมารมณ์ทีม่ากกวา่เลย 

  ขอ้นัน้เพราะเหตไุร 

  เพราะราคะนัน้ยังมอียู ่โทสะนัน้ยังมอียู ่โมหะนัน้ยังมอียู ่ราคะนัน้ภกิษุหรอื 

ภกิษุณีนัน้ยังละไมไ่ด ้โทสะนัน้ภกิษุหรอืภกิษุณียังละไมไ่ด ้โมหะนัน้ภกิษุหรอื 

ภกิษุณียังละไมไ่ด ้

  ภกิษุทัง้หลาย ราคะของภกิษุหรอืภกิษุณีรปูใดรปูหนึง่ในรปูทีพ่งึรูแ้จง้ทางตาไมม่  ี

โทสะของภกิษุหรอืภกิษุณีรปูใดรปูหนึง่ในรปูทีพ่งึรูแ้จง้ทางตาไมม่ ีโมหะของภกิษุ 

หรอืภกิษุณีรปูใดรปูหนึง่ในรปูทีพ่งึรูแ้จง้ทางตาไมม่ ีราคะนัน้ภกิษุหรอืภกิษุณีละได ้

แลว้ โทสะนัน้ภกิษุหรอืภกิษุณีละไดแ้ลว้ โมหะนัน้ภกิษุหรอืภกิษุณีละไดแ้ลว้ ถา้แม  ้

รปูทีพ่งึรูแ้จง้ทางตาซึง่มากกวา่มาปรากฏทางตาของภกิษุหรอืภกิษุณีนัน้ ก็ครอบง า 

จติของภกิษุหรอืภกิษุณีนัน้ไมไ่ด ้ไมจ่ าตอ้งกลา่วถงึรปูเพยีงเล็กนอ้ยเลย 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๒๒๒ } 



๒๒๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๔. จตตุถปัณณาสก ์๓. สมทุทวรรค ๔. ขรีรกุโขปมสตูร 

  ขอ้นัน้เพราะเหตไุร 

  เพราะราคะนัน้ไมม่ ีโทสะนัน้ไมม่ ีโมหะนัน้ไมม่ ีราคะนัน้ภกิษุหรอืภกิษุณีละได  ้

แลว้ โทสะนัน้ภกิษุหรอืภกิษุณีละไดแ้ลว้ โมหะนัน้ภกิษุหรอืภกิษุณีละไดแ้ลว้ ฯลฯ 

  ราคะของภกิษุหรอืของภกิษุณีรปูใดรปูหนึง่ในรสทีจ่ะพงึรูแ้จง้ทางลิน้ไมม่ ีฯลฯ 

  ราคะของภกิษุหรอืภกิษุณีรปูใดรปูหนึง่ในธรรมารมณ์ทีพ่งึรูแ้จง้ทางใจไมม่ ีโทสะ 

ของภกิษุหรอืภกิษุณีรปูใดรปูหนึง่ในธรรมารมณ์ทีพ่งึรูแ้จง้ทางใจไมม่ ีโมหะของ 

ภกิษุหรอืภกิษุณีรปูใดรปูหนึง่ในธรรมารมณ์ทีพ่งึรูแ้จง้ทางใจไมม่ ีราคะนัน้ภกิษุ 

หรอืภกิษุณีละไดแ้ลว้ โทสะนัน้ภกิษุหรอืภกิษุณีละไดแ้ลว้ โมหะนัน้ภกิษุหรอื 

ภกิษุณีนัน้ละไดแ้ลว้ ถา้แมธ้รรมารมณ์ทีพ่งึรูแ้จง้ทางใจซึง่มากกวา่มาปรากฏทางใจของ 

ภกิษุหรอืภกิษุณีนัน้ ก็ครอบง าจติของภกิษุหรอืของภกิษุณีนัน้ไมไ่ด ้ไมจ่ าตอ้ง 

กลา่วถงึธรรมารมณ์เพยีงเล็กนอ้ยเลย 

  ขอ้นัน้เพราะเหตไุร 

  เพราะราคะนัน้ไมม่ ีโทสะนัน้ไมม่ ีโมหะนัน้ไมม่ ีราคะนัน้ภกิษุหรอืภกิษุณีละ 

ไดแ้ลว้ โทสะนัน้ภกิษุหรอืภกิษุณีละไดแ้ลว้ โมหะนัน้ภกิษุหรอืภกิษุณีละไดแ้ลว้ 

  ภกิษุทัง้หลาย เปรยีบเหมอืนตน้ไมม้ยีาง จะเป็นตน้โพธิ ์ตน้ไทร ตน้กรา่ง 

หรอืตน้มะเดือ่ก็ตาม ซึง่เป็นไมแ้หง้ ผมุา ๓-๔ ปี บรุษุใชข้วานทีค่มฟันตน้ไมนั้น้ 

ตรงทีใ่ด ๆ ยางจะพงึไหลออกไดไ้หม” 

  “ไมไ่ด ้พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ขอ้นัน้เพราะเหตไุร” 

  “เพราะยางนัน้ไมม่ ีพระพทุธเจา้ขา้” 

  “ภกิษุทัง้หลาย อปุมานีฉั้นใด อปุไมยก็ฉันนัน้เหมอืนกัน ราคะของภกิษุ 

หรอืภกิษุณีรปูใดรปูหนึง่ในรปูทีพ่งึรูแ้จง้ทางตาไมม่ ีโทสะของภกิษุหรอืภกิษุณีรปู 

ใดรปูหนึง่ในรปูทีพ่งึรูแ้จง้ทางตาไมม่ ีโมหะของภกิษุหรอืภกิษุณีรปูใดรปูหนึง่ในรปู 

ทีพ่งึรูแ้จง้ทางตาไมม่ ีราคะนัน้ภกิษุหรอืภกิษุณีละไดแ้ลว้ โทสะนัน้ภกิษุ 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๒๒๓ } 



๒๒๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๔. จตตุถปัณณาสก ์๓. สมทุทวรรค ๕. โกฏฐกิสตูร 

หรอืภกิษุณีละไดแ้ลว้ โมหะนัน้ภกิษุหรอืภกิษุณีละไดแ้ลว้ ถา้แมร้ปูทีพ่งึรูแ้จง้ทาง 

ตาซึง่มากกวา่มาปรากฏทางตาของภกิษุหรอืภกิษุณีนัน้ ก็ครอบง าจติของภกิษุหรอื 

ภกิษุณีนัน้ไมไ่ด ้ไมจ่ าตอ้งกลา่วถงึรปูเพยีงเล็กนอ้ยเลย 

  ขอ้นัน้เพราะเหตไุร 

  เพราะราคะนัน้ไมม่ ีโทสะนัน้ไมม่ ีโมหะนัน้ไมม่ ีราคะนัน้ภกิษุหรอืภกิษุณีละ 

ไดแ้ลว้ โทสะนัน้ภกิษุหรอืภกิษุณีละไดแ้ลว้ โมหะนัน้ภกิษุหรอืภกิษุณีละไดแ้ลว้ ฯลฯ 

  ราคะของภกิษุหรอืภกิษุณีรปูใดรปูหนึง่ในรสทีพ่งึรูแ้จง้ทางลิน้ไมม่ ีฯลฯ 

  ราคะของภกิษุหรอืภกิษุณีรปูใดรปูหนึง่ในธรรมารมณ์ทีพ่งึรูแ้จง้ทางใจไมม่ ีโทสะ 

ของภกิษุหรอืภกิษุณีรปูใดรปูหนึง่ในธรรมารมณ์ทีพ่งึรูแ้จง้ทางใจไมม่ ีโมหะของ 

ภกิษุหรอืภกิษุณีรปูใดรปูหนึง่ในธรรมารมณ์ทีพ่งึรูแ้จง้ทางใจไมม่ ีราคะนัน้ภกิษุ 

หรอืภกิษุณีละไดแ้ลว้ โทสะนัน้ภกิษุหรอืภกิษุณีละไดแ้ลว้ โมหะนัน้ภกิษุหรอื 

ภกิษุณีละไดแ้ลว้ ถา้แมธ้รรมารมณ์ทีพ่งึรูแ้จง้ทางใจซึง่มากกวา่มาปรากฏทางใจของ 

ภกิษุหรอืภกิษุณีนัน้ ก็ยอ่มครอบง าจติของภกิษุหรอืภกิษุณีนัน้ไมไ่ด ้ไมจ่ าตอ้ง 

กลา่วถงึธรรมารมณ์เพยีงเล็กนอ้ยเลย 

  ขอ้นัน้เพราะเหตไุร 

  เพราะราคะนัน้ไมม่ ีโทสะนัน้ไมม่ ีโมหะนัน้ไมม่ ีราคะนัน้ภกิษุหรอืภกิษุณีละ 

ไดแ้ลว้ โทสะนัน้ภกิษุหรอืภกิษุณีละไดแ้ลว้ โมหะนัน้ภกิษุหรอืภกิษุณีละไดแ้ลว้” 

ขรีรกุโขปมสตูรที ่๔ จบ 

 

๕. โกฏฐกิสตูร 

วา่ดว้ยพระมหาโกฏฐกิะ 

  [๒๓๒] สมัยหนึง่ ทา่นพระสารบีตุรและทา่นพระมหาโกฏฐกิะ อยู ่ณ ป่า 

อสิปิตนมฤคทายวนั เขตกรงุพาราณส ีครัน้ในเวลาเย็นทา่นพระมหาโกฏฐกิะออก 

จากทีห่ลกีเรน้แลว้ เขา้ไปหาทา่นพระสารบีตุรถงึทีอ่ยู ่ไดส้นทนาปราศรัยพอเป็นที ่

บันเทงิใจ พอเป็นทีร่ะลกึถงึกันแลว้ น่ัง ณ ทีส่มควร ไดเ้รยีนถามทา่นพระสารบีตุร 

ดังนีว้า่ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๒๒๔ } 



๒๒๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๔. จตตุถปัณณาสก ์๓. สมทุทวรรค ๕. โกฏฐกิสตูร 

  “ทา่นสารบีตุร ตาเกีย่วขอ้งกับรปู รปูเกีย่วขอ้งกับตา ฯลฯ ลิน้เกีย่วขอ้ง 

กับรส รสเกีย่วขอ้งกับลิน้ ฯลฯ ใจเกีย่วขอ้งกับธรรมารมณ์ ธรรมารมณ์เกีย่ว 

ขอ้งกับใจหรอื” 

  ทา่นพระสารบีตุรตอบวา่ “ทา่นโกฏฐกิะ ตาไมเ่กีย่วขอ้งกับรูป รปูก็ไม ่

เกีย่วขอ้งกับตา แตเ่พราะอาศัยตาและรปูทัง้สองนัน้ ฉันทราคะจงึเกดิขึน้ ตาและ 

รปูนัน้จงึเกีย่วขอ้งในฉันทราคะนัน้ ฯลฯ 

  ลิน้ไมเ่กีย่วขอ้งกับรส รสก็ไมเ่กีย่วขอ้งกับลิน้ แตเ่พราะอาศัยลิน้และรส 

ทัง้สองนัน้ ฉันทราคะจงึเกดิขึน้ ลิน้และรสนัน้จงึเกีย่วขอ้งในฉันทราคะนัน้ ฯลฯ 

  ใจไมเ่กีย่วขอ้งกับธรรมารมณ์ ธรรมารมณ์ก็ไมเ่กีย่วขอ้งกับใจ แตเ่พราะ 

อาศัยใจและธรรมารมณ์ทัง้สองนัน้ ฉันทราคะจงึเกดิขึน้ ใจและธรรมารมณ์นัน้จงึ 

เกีย่วขอ้งในฉันทราคะนัน้ 

  ทา่นผูม้อีาย ุเปรยีบเหมอืนโคด ากับโคขาว เขาผกูตดิกันดว้ยสายครา่วหรอื 

ดว้ยเชอืกเสน้เดยีวกัน ผูใ้ดพงึกลา่วอยา่งนีว้า่ ‘โคด าเกีย่วเนือ่งกับโคขาว โคขาว 

เกีย่วเนือ่งกับโคด า’ ผูนั้น้เมือ่กลา่วพงึกลา่วถกูตอ้งหรอื” 

  “ไมถ่กูตอ้ง ขอรับ โคด าไมเ่กีย่วเนือ่งกับโคขาว แมโ้คขาวก็ไมเ่กีย่วเนือ่งกับ 

โคด า แตโ่คทัง้สองนัน้ถกูเขาผกูดว้ยสายคร่าวหรอืดว้ยเชอืกเสน้เดยีวกัน สายครา่ว 

หรอืเชอืกนัน้จงึเกีย่วเนือ่งในโคทัง้สองนัน้” 

  “ผูม้อีาย ุอปุมานีฉั้นใด อปุไมยก็ฉันนัน้เหมอืนกัน ตาไมเ่กีย่วขอ้งกับรปู 

รปูก็ไมเ่กีย่วขอ้งกับตา แตเ่พราะอาศัยตาและรปูทัง้สองนัน้ ฉันทราคะจงึเกดิขึน้ 

ตาและรปูนัน้จงึเกีย่วขอ้งในฉันทราคะนัน้ ฯลฯ 

   ลิน้ไมเ่กีย่วขอ้งกับรส ฯลฯ 

  ใจไมเ่กีย่วขอ้งกับธรรมารมณ์ ธรรมารมณ์ก็ไมเ่กีย่วขอ้งกับใจ แตเ่พราะ 

อาศัยใจและธรรมารมณ์ทัง้สองนัน้ ฉันทราคะจงึเกดิขึน้ ใจและธรรมารมณ์นัน้จงึ 

เกีย่วขอ้งในฉันทราคะนัน้ 

  ผูม้อีาย ุตาจักเกีย่วขอ้งกบัรปู หรอืรปูจักเกีย่วขอ้งกบัตา การประพฤต ิ

พรหมจรรยเ์พือ่ความสิน้ทกุขโ์ดยชอบไมพ่งึปรากฏ แตเ่พราะตาไมเ่กีย่วขอ้งกับรปู 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๒๒๕ } 



๒๒๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๔. จตตุถปัณณาสก ์๓. สมทุทวรรค ๕. โกฏฐกิสตูร 

รปูไมเ่กีย่วขอ้งกับตา และเพราะอาศัยตาและรปูทัง้สองนัน้ ฉันทราคะจงึเกดิขึน้ 

ตาและรปูนัน้จงึเกีย่วขอ้งในฉันทราคะนัน้ ฉะนัน้การประพฤตพิรหมจรรยเ์พือ่ความ 

สิน้ทกุขโ์ดยชอบจงึปรากฏ ฯลฯ 

  ลิน้จักเกีย่วขอ้งกับรส หรอืรสจักเกีย่วขอ้งกับลิน้ การประพฤตพิรหมจรรย ์

เพือ่ความสิน้ทกุขโ์ดยชอบไมพ่งึปรากฏ แตเ่พราะลิน้ไมเ่กีย่วขอ้งกับรส รสไม ่

เกีย่วขอ้งกับลิน้ และเพราะอาศัยลิน้และรสทัง้สองนัน้ ฉันทราคะจงึเกดิขึน้ ลิน้ 

และรสนัน้จงึเกีย่วขอ้งในฉันทราคะนัน้ ฉะนัน้การประพฤตพิรหมจรรยเ์พือ่ความสิน้ 

ทกุขโ์ดยชอบจงึปรากฏ 

  ใจจักเกีย่วขอ้งกับธรรมารมณ์ หรอืวา่ธรรมารมณ์จักเกีย่วขอ้งกับใจ การ 

ประพฤตพิรหมจรรยเ์พือ่ความสิน้ทกุขโ์ดยชอบไมพ่งึปรากฏ แตเ่พราะใจไม ่

เกีย่วขอ้งกับธรรมารมณ์ ธรรมารมณ์ไมเ่กีย่วขอ้งกับใจ และเพราะอาศัยใจและ 

ธรรมารมณ์ทัง้สองนัน้ ฉันทราคะจงึเกดิขึน้ ใจและธรรมารมณ์นัน้จงึเกีย่วขอ้งใน 

ฉันทราคะนัน้ ฉะนัน้การประพฤตพิรหมจรรยเ์พือ่ความสิน้ทกุขโ์ดยชอบจงึปรากฏ 

  ผูม้อีาย ุขอ้นีพ้งึทราบโดยประการแมน้ี ้ตาไมเ่กีย่วขอ้งกับรปู รปูก็ไม ่

เกีย่วขอ้งกับตา แตเ่พราะอาศัยตาและรปูทัง้สองนัน้ ฉันทราคะจงึเกดิขึน้ ตาและ 

รปูนัน้จงึเกีย่วขอ้งในฉันทราคะนัน้ ฯลฯ 

  ลิน้ไมเ่กีย่วขอ้งกับรส ฯลฯ 

  ใจไมเ่กีย่วขอ้งกับธรรมารมณ์ ธรรมารมณ์ก็ไมเ่กีย่วขอ้งกับใจ แตเ่พราะ 

อาศัยใจและธรรมารมณ์ทัง้สองนัน้ ฉันทราคะจงึเกดิขึน้ ใจและธรรมารมณ์นัน้จงึ 

เกีย่วขอ้งในฉันทราคะนัน้ 

  ผูม้อีาย ุพระเนตรของพระผูม้พีระภาคมอียู ่พระผูม้พีระภาคทรงเห็นรปู 

ดว้ยพระเนตร แตไ่มท่รงมฉัีนทราคะเลย ทรงมจีติหลดุพน้ดแีลว้ พระโสตของพระ 

ผูม้พีระภาคมอียู ่พระผูม้พีระภาคทรงฟังเสยีงดว้ยพระโสต แตไ่มท่รงมฉัีนทราคะ 

เลย ทรงมจีติหลดุพน้ดแีลว้ พระนาสกิของพระผูม้พีระภาคมอียู ่พระผูม้พีระภาค 

ทรงสดูกลิน่ดว้ยพระนาสกิ แตไ่มท่รงมฉัีนทราคะเลย ทรงมจีติหลดุพน้ดแีลว้ 

พระชวิหาของพระผูม้พีระภาคมอียู ่พระองคท์รงลิม้รสดว้ยพระชวิหา แตไ่มท่รงม ี

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๒๒๖ } 



๒๒๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๔. จตตุถปัณณาสก ์๓. สมทุทวรรค ๖. กามสตูร 

ฉันทราคะเลย ทรงมจีติหลดุพน้ดแีลว้ พระวรกายของพระผูม้พีระภาคมอียู ่พระ 

ผูม้พีระภาคทรงถกูตอ้งโผฏฐัพพะดว้ยพระวรกาย แตไ่มท่รงมฉัีนทราคะเลย ทรงม ี

จติหลดุพน้ดแีลว้ พระมนัสของพระผูม้พีระภาคมอียู ่พระผูม้พีระภาคทรงรูแ้จง้ 

ธรรมารมณ์ดว้ยพระมนัส แตไ่มท่รงมฉัีนทราคะเลย ทรงมจีติหลดุพน้ดแีลว้ 

  ผูม้อีาย ุขอ้นีก็้พงึทราบโดยประการนี ้ตาไมเ่กีย่วขอ้งกับรปู รปูไมเ่กีย่วขอ้ง 

กับตา แตเ่พราะอาศัยตาและรปูทัง้สองนัน้ ฉันทราคะจงึเกดิขึน้ ตาและรปูนัน้จงึ 

เกีย่วขอ้งในฉันทราคะนัน้ 

  หไูมเ่กีย่วขอ้งกับเสยีง ... จมกูไมเ่กีย่วขอ้งกับกลิน่ ... ลิน้ไมเ่กีย่วขอ้งกับรส 

รสไมเ่กีย่วขอ้งกับลิน้ แตเ่พราะอาศัยลิน้และรสทัง้สองนัน้ ฉันทราคะจงึเกดิขึน้ 

ลิน้และรสนัน้จงึเกีย่วขอ้งในฉันทราคะนัน้ กายไมเ่กีย่วขอ้งกับโผฏฐัพพะ ... ใจไม ่

เกีย่วขอ้งกับธรรมารมณ์ ธรรมารมณ์ไมเ่กีย่วขอ้งกับใจ แตเ่พราะอาศัยใจและ 

ธรรมารมณ์ทัง้สองนัน้ ฉันทราคะจงึเกดิขึน้ ใจและธรรมารมณ์นัน้จงึเกีย่วขอ้งใน 

ฉันทราคะนัน้” 

โกฏฐกิสตูรที ่๕ จบ 

 

๖. กามภสูตูร 

วา่ดว้ยพระกามภ ู

  [๒๓๓] สมัยหนึง่ ทา่นพระอานนทแ์ละทา่นพระกามภ ูอยู ่ณ โฆสติาราม 

เขตกรงุโกสมัพ ีครัน้ในเวลาเย็น ทา่นพระกามภอูอกจากทีห่ลกีเรน้แลว้ เขา้ไปหา 

ทา่นพระอานนทถ์งึทีอ่ยู ่ไดส้นทนาปราศรัยพอเป็นทีบ่ันเทงิใจ พอเป็นทีร่ะลกึถงึกัน 

แลว้ น่ัง ณ ทีส่มควร ไดเ้รยีนถามทา่นพระอานนทด์ังนีว้า่ 

  “ทา่นอานนท ์ตาเกีย่วขอ้งกับรปู รปูเกีย่วขอ้งกับตา ฯลฯ ลิน้เกีย่วขอ้ง 

กับรส รสเกีย่วขอ้งกับลิน้ ฯลฯ ใจเกีย่วขอ้งกับธรรมารมณ์ ธรรมารมณ์เกีย่ว 

ขอ้งกับใจหรอื” 

  ทา่นพระอานนทต์อบวา่ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๒๒๗ } 



๒๒๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๔. จตตุถปัณณาสก ์๓. สมทุทวรรค ๗. อทุายสิตูร 

  “ทา่นกามภ ูตาไมเ่กีย่วขอ้งกับรปู รปูก็ไมเ่กีย่วขอ้งกบัตา แตเ่พราะอาศัยตา 

และรปูทัง้สองนัน้ ฉันทราคะจงึเกดิขึน้ ตาและรปูนัน้จงึเกีย่วขอ้งในฉันทราคะนัน้ 

ฯลฯ 

  ลิน้ไมเ่กีย่วขอ้งกับรส รสก็ไมเ่กีย่วขอ้งกับลิน้ ฯลฯ 

  ใจไมเ่กีย่วขอ้งกับธรรมารมณ์ ธรรมารมณ์ก็ไมเ่กีย่วขอ้งกับใจ แตเ่พราะ 

อาศัยใจและธรรมารมณ์ทัง้สองนัน้ ฉันทราคะจงึเกดิขึน้ ใจและธรรมารมณ์นัน้จงึ 

เกีย่วขอ้งในฉันทราคะนัน้ 

  ทา่นผูม้อีาย ุเปรยีบเหมอืนโคด ากับโคขาว เขาผกูตดิกันดว้ยสายครา่วหรอื 

ดว้ยเชอืกเสน้เดยีวกัน ผูใ้ดพงึกลา่วอยา่งนีว้า่ ‘โคด าเกีย่วเนือ่งกับโคขาว โคขาว 

เกีย่วเนือ่งกับโคด า’ ผูนั้น้เมือ่กลา่วพงึกลา่วถกูตอ้งหรอื” 

  “ไมถ่กูตอ้ง ขอรับ โคด าไมเ่กีย่วเนือ่งกับโคขาว แมโ้คขาวก็ไมเ่กีย่วเนือ่งกับ 

โคด า แตโ่คทัง้สองนัน้ถกูเขาผกูดว้ยสายครา่วหรอืดว้ยเชอืกเสน้เดยีวกัน สายครา่ว 

หรอืเชอืกนัน้จงึเกีย่วเนือ่งในโคทัง้สองนัน้” 

  “ผูม้อีาย ุอปุมานีฉั้นใด อปุไมยก็ฉันนัน้เหมอืนกัน ตาไมเ่กีย่วขอ้งกับรปู 

รปูก็ไมเ่กีย่วขอ้งกับตา ฯลฯ 

  ลิน้ไมเ่กีย่วขอ้งกับรส ฯลฯ 

  ใจไมเ่กีย่วขอ้งกับธรรมารมณ์ ธรรมารมณ์ก็ไมเ่กีย่วขอ้งกับใจ แตเ่พราะ 

อาศัยใจและธรรมารมณ์ทัง้สองนัน้ ฉันทราคะจงึเกดิขึน้ ใจและธรรมารมณ์นัน้จงึ 

เกีย่วขอ้งในฉันทราคะนัน้” 

กามภสูตูรที ่๖ จบ 

 

๗. อทุายสิูตร 

วา่ดว้ยพระอทุาย ี

  [๒๓๔] สมัยหนึง่ ทา่นพระอานนทแ์ละทา่นพระอทุายอียู ่ณ โฆสติาราม 

เขตกรงุโกสมัพ ีครัน้ในเวลาเย็นทา่นพระอทุายอีอกจากทีห่ลกีเรน้แลว้ เขา้ไปหา 

ทา่นพระอานนทถ์งึทีอ่ยู ่ไดส้นทนาปราศรัยพอเป็นทีบ่ันเทงิใจ พอเป็นทีร่ะลกึถงึกัน 

แลว้ น่ัง ณ ทีส่มควร ไดเ้รยีนถามทา่นพระอานนทด์ังนีว้า่ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๒๒๘ } 



๒๒๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๔. จตตุถปัณณาสก ์๓. สมทุทวรรค ๗. อทุายสิตูร 

  “ทา่นอานนท ์กายนีพ้ระผูม้พีระภาคตรัสบอก เปิดเผย ประกาศแลว้โดย 

ประการตา่ง ๆ วา่ ‘กายนีเ้ป็นอนัตตาแมเ้พราะเหตนุี้’ ฉันใด แมว้ญิญาณนี้ 

ทา่นอาจบอก๑ แสดง๒ บัญญัติ๓ ก าหนด๔ เปิดเผย๕ จ าแนก๖ ท าใหง้า่ย๗ วา่ 

‘วญิญาณนีเ้ป็นอนัตตาแมเ้พราะเหตนุี้’ ฉันนัน้หรอื” 

  ทา่นพระอานนทต์อบวา่ “ทา่นอทุาย ีกายนีพ้ระผูม้พีระภาคตรัสบอก เปิดเผย 

ประกาศแลว้โดยประการตา่ง ๆ วา่ ‘กายนี้เป็นอนัตตาแมเ้พราะเหตนุี้’ ฉันใด แม ้

วญิญาณนีผ้มอาจบอก แสดง บัญญัต ิก าหนด เปิดเผย จ าแนก ท าใหง้า่ยวา่ 

‘วญิญาณนีเ้ป็นอนัตตาแมเ้พราะเหตนุี้’ ฉันนัน้” 

  “เพราะอาศัยจักขแุละรปู จักขวุญิญาณจงึเกดิหรอื” 

  “อยา่งนัน้ ขอรับ” 

  “เหตแุละปัจจัยเพือ่ใหจั้กขวุญิญาณเกดิพงึดับทกุสิง่โดยอาการทัง้หมดทกุอยา่ง 

ไมเ่หลอืโดยประการทัง้ปวง จักขวุญิญาณจะพงึปรากฏบา้งหรอื” 

  “ไมป่รากฏ ขอรับ” 

  “จักขวุญิญาณพระผูม้พีระภาคตรัสบอก เปิดเผย ประกาศแลว้โดยประการ 

แมน้ีว้า่ ‘วญิญาณนีเ้ป็นอนัตตาแมเ้พราะเหตนุี้’ ฯลฯ 

  “เพราะอาศัยลิน้และรส ชวิหาวญิญาณจงึเกดิหรอื” 

  “อยา่งนัน้ ขอรับ” 

 

เชงิอรรถ : 

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

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

๓ บญัญตั ิหมายถงึประกาศใหรู้ถ้งึเนือ้ความตามทีต่ัง้อทุเทสไวโ้ดยประการตา่ง ๆ ตามทีย่กแสดงไว ้(องฺ. 

    จตกฺุก.ฏกีา ๒/๑๗๒/๔๓๔) 

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

๕ เปิดเผย หมายถงึการชีแ้จงแสดงเนือ้ความตามทีตั่ง้อทุเทสไวโ้ดยการวกกลับมาอธบิายซ ้าอกี (องฺ.จตกฺุก. 

    ฏกีา ๒/๑๗๒/๔๓๕) 

๖ จ าแนก หมายถงึการจ าแนกประเด็นทีเ่ปิดเผยแลว้ (องฺ.จตกฺุก.ฏกีา ๒/๑๗๒/๔๓๕) 

๗ ท าใหง้า่ย หมายถงึการแสดงประเด็นทีจ่ าแนกไวใ้หช้ดัเจนดว้ยการชีเ้หตแุละยกอทุาหรณ์ตา่ง ๆ มาประกอบ 

    (องฺ.จตกฺุก.ฏกีา ๒/๑๗๒/๔๓๕) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๒๒๙ } 



๒๓๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๔. จตตุถปัณณาสก ์๓. สมทุทวรรค ๘. อาทติตปรยิายสตูร 

  “เหตแุละปัจจัยเพือ่ใหช้วิหาวญิญาณเกดิพงึดับทกุสิง่โดยอาการทัง้หมดทกุอยา่ง 

ไมเ่หลอื โดยประการทัง้ปวง ชวิหาวญิญาณพงึปรากฏบา้งหรอื” 

  “ไมป่รากฏ ขอรับ” 

  “ชวิหาวญิญาณพระผูม้พีระภาคตรัสบอก เปิดเผย ประกาศแลว้โดยประการ 

แมน้ีว้า่ ‘วญิญาณนีเ้ป็นอนัตตาแมเ้พราะเหตนุี้’ ฯลฯ 

  “เพราะอาศัยใจและธรรมารมณ์ มโนวญิญาณจงึเกดิหรอื” 

  “อยา่งนัน้ ขอรับ” 

  “เหตแุละปัจจัยเพือ่ใหม้โนวญิญาณเกดิพงึดับทกุสิง่โดยอาการทัง้หมดทกุอยา่ง 

ไมเ่หลอืโดยประการทัง้ปวง มโนวญิญาณพงึปรากฏบา้งหรอื” 

  “ไมป่รากฏ ขอรับ” 

  “มโนวญิญาณ พระผูม้พีระภาคตรัสบอก เปิดเผย ประกาศแลว้โดยประการ 

แมน้ีว้า่ ‘วญิญาณนีเ้ป็นอนัตตาแมเ้พราะเหตนุี้’ 

  ผูม้อีาย ุบรุษุผูต้อ้งการแกน่ไม ้แสวงหาแกน่ไม ้เทีย่วแสวงหาแกน่ไม ้ถอื 

ขวานทีค่มเขา้ไปสูป่่า พบตน้กลว้ยใหญ ่ตรง ตน้ใหม ่สงูมาก ในป่านัน้ พงึตัด 

โคนแลว้ ตัดปลาย ปอกกาบออก ไมพ่บแมก้ระพีท้ีต่น้กลว้ยนัน้ ทีไ่หนจักพบ 

แกน่เลา่ แมฉั้นใด ภกิษุก็ฉันนัน้ ไมพ่จิารณาเห็นอัตตาหรอืสิง่ทีเ่นือ่งดว้ยอตัตา 

ในผัสสายตนะ ๖ ประการ ทา่นเมือ่ไมพ่จิารณาเห็นอยา่งนี ้ยอ่มไมย่ดึถอืสิง่ใด ๆ 

ในโลก เมือ่ไมย่ดึถอื ก็ไมด่ ิน้รน เมือ่ไมด่ ิน้รน ก็ดับไปเฉพาะตนเอง รูช้ดัวา่ 

‘ชาตสิ ิน้แลว้ อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้ ท ากจิทีค่วรท าเสร็จแลว้ ไมม่กีจิอืน่เพือ่ 

ความเป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป” 

อทุายสิตูรที ่๗ จบ 

 

๘. อาทติตปรยิายสตูร 

วา่ดว้ยอาทติตบรรยาย 

  [๒๓๕] “ภกิษุทัง้หลาย เราจักแสดงอาทติตบรรยายและธรรมบรรยายแก ่

เธอทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงฟัง 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๒๓๐ } 



๒๓๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๔. จตตุถปัณณาสก ์๓. สมทุทวรรค ๘. อาทติตปรยิายสตูร 

  อาทติตบรรยายและธรรมบรรยาย เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลแทงจักขนุทรยีด์ว้ยหลาวเหล็กทีร่อ้น ไฟตดิ ลกุโชน โชตชิว่ง 

ยังประเสรฐิกวา่ สว่นการถอืนมิติโดยอนุพยัญชนะ๑ในรปูทีพ่งึรูแ้จง้ทางตาไมป่ระเสรฐิ 

เลย วญิญาณทีเ่นือ่งดว้ยความยนิดใีนนมิติหรอืเนือ่งดว้ยความยนิดใีนอนุพยัญชนะ 

เมือ่ตัง้อยู ่พงึตัง้อยูไ่ด ้ถา้บคุคลกระท ากาลกริยิาในสมัยนัน้ เป็นไปไดท้ีบ่คุคลนัน้ 

จะพงึถงึคตอิยา่ง ๑ ใน ๒ อยา่ง คอื นรกหรอืก าเนดิสตัวด์รัิจฉาน 

  เราเห็นโทษนี้แลจงึกลา่วอยา่งนี้ 

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคลทะลวงโสตนิทรยีด์ว้ยขอเหล็กทีค่ม ไฟตดิ ลกุโชน 

โชตชิว่ง ยังประเสรฐิกวา่ สว่นการถอืนมิติโดยอนุพยัญชนะในเสยีงทีพ่งึรูแ้จง้ทางห ู

ไมป่ระเสรฐิเลย วญิญาณทีเ่นือ่งดว้ยความยนิดใีนนมิติหรอืเนือ่งดว้ยความยนิดใีน 

อนุพยัญชนะ เมือ่ตัง้อยู ่พงึตัง้อยูไ่ด ้ถา้บคุคลกระท ากาลกริยิาในสมัยนัน้ เป็นไป 

ไดท้ีบ่คุคลนัน้จะพงึถงึคตอิยา่ง ๑ ใน ๒ อยา่ง คอื นรกหรอืก าเนดิสตัวด์รัิจฉาน 

  เราเห็นโทษนี้แลจงึกลา่วอยา่งนี้ 

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคลควา้นฆานนิทรยีด์ว้ยมดีตัดเล็บทีค่ม ไฟตดิ ลกุโชน 

โชตชิว่ง ยังประเสรฐิกวา่ สว่นการถอืนมิติโดยอนุพยัญชนะในกลิน่ทีพ่งึรูแ้จง้ทางจมกู 

ไมป่ระเสรฐิเลย วญิญาณทีเ่นือ่งดว้ยความยนิดใีนนมิติ หรอืเนือ่งดว้ยความยนิด ี

ในอนุพยัญชนะ เมือ่ตัง้อยู ่พงึตัง้อยูไ่ด ้ถา้บคุคลกระท ากาลกริยิาในสมัยนัน้  

เป็นไปไดท้ีบ่คุคลนัน้จะพงึถงึคตอิยา่ง ๑ ใน ๒ อยา่ง คอื นรกหรอืก าเนดิสตัว ์

ดรัิจฉาน 

  เราเห็นโทษนี้แลจงึกลา่วอยา่งนี้ 

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคลเฉือนชวิหนิทรยีด์ว้ยมดีโกนทีค่ม ไฟตดิ ลกุโชน โชตชิว่ง 

ยังประเสรฐิกวา่ สว่นการถอืนมิติโดยอนุพยัญชนะในรสทีพ่งึรูแ้จง้ทางลิน้ไมป่ระเสรฐิ 

เลย วญิญาณทีเ่นือ่งดว้ยความยนิดใีนนมิติหรอืเนือ่งดว้ยความยนิดใีนอนุพยัญชนะ 

เมือ่ตัง้อยู ่พงึตัง้อยูไ่ด ้ถา้บคุคลกระท ากาลกริยิาในสมัยนัน้ เป็นไปไดท้ีบ่คุคลนัน้ 

จะพงึถงึคตอิยา่ง ๑ ใน ๒ อยา่ง คอื นรกหรอืก าเนดิสตัวด์รัิจฉาน 

  เราเห็นโทษนี้แลจงึกลา่วอยา่งนี้

 

เชงิอรรถ : 

๑ การถอืนมิติโดยอนพุยญัชนะ หมายถงึการแยกถอืวา่มอืงามเทา้งามเป็นตน้ (ส .สฬา.อ. ๓/๒๓๕/๕๙) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๒๓๑ } 



๒๓๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๔. จตตุถปัณณาสก ์๓. สมทุทวรรค ๘. อาทติตปรยิายสตูร 

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคลแทงกายนิทรยีด์ว้ยหอกทีค่ม ไฟตดิ ลกุโชน โชตชิว่ง 

ยังประเสรฐิกวา่ สว่นการถอืนมิติโดยอนุพยัญชนะในโผฏฐัพพะทีพ่งึรูแ้จง้ทางกายไม ่

ประเสรฐิเลย วญิญาณทีเ่นือ่งดว้ยความยนิดใีนนมิติหรอืเนือ่งดว้ยความยนิดใีน 

อนุพยัญชนะ เมือ่ตัง้อยู ่พงึตัง้อยูไ่ด ้ถา้บคุคลกระท ากาลกริยิาในสมัยนัน้ เป็นไป 

ไดท้ีบ่คุคลนัน้จะพงึถงึคตอิยา่ง ๑ ใน ๒ อยา่ง คอื นรกหรอืก าเนดิสตัวด์รัิจฉาน 

  เราเห็นโทษนีจ้งึกลา่วอยา่งนี้ 

  ภกิษุทัง้หลาย ความหลับยังประเสรฐิกวา่ แตเ่รากลา่ววา่ความหลับเป็น 

หมันส าหรับผูม้ชีวีติ กลา่ววา่ไรผ้ลส าหรับผูม้ชีวีติ กลา่ววา่เป็นความเขลาส าหรับ 

ผูม้ชีวีติ สว่นบคุคลตกอยูใ่นอ านาจของวติกเชน่ใดแลว้ พงึท าลายสงฆใ์หแ้ตกกัน 

ก็ไมค่วรตรกึถงึวติกเชน่นัน้เลย 

  เราเห็นโทษนี้แลวา่เป็นหมันส าหรับผูม้ชีวีติ จงึกลา่วอยา่งนี้ 

  ภกิษุทัง้หลาย ในขอ้นัน้อรยิสาวกผูไ้ดส้ดับยอ่มเห็นดังนีว้า่ 

  จักขนุทรยีท์ีบ่คุคลแทงดว้ยหลาวเหล็กทีร่อ้น ไฟตดิ ลกุโชน โชตชิว่ง ยก 

ไวก้อ่น เอาเถดิ เราจะใสใ่จขอ้นีว้า่ ‘จักขไุมเ่ทีย่ง รปูไมเ่ทีย่ง จักขวุญิญาณไมเ่ทีย่ง 

จักขสุมัผัสไมเ่ทีย่ง แมค้วามเสวยอารมณ์ทีเ่ป็นสขุหรอืทกุขห์รอืมใิชส่ขุมใิชท่กุขท์ี ่

เกดิขึน้เพราะจักขสุมัผัสเป็นปัจจัยก็ไมเ่ทีย่งดว้ยประการฉะนี’้ 

  โสตนิทรยีท์ีบ่คุคลทะลวงดว้ยขอเหล็กทีค่ม ไฟตดิ ลกุโชน โชตชิว่ง ยกไวก้อ่น 

เอาเถดิ เราจะใสใ่จขอ้นีว้า่ ‘โสตะไมเ่ทีย่ง สทัทะไมเ่ทีย่ง โสตวญิญาณไมเ่ทีย่ง 

โสตสมัผัสไมเ่ทีย่ง แมค้วามเสวยอารมณ์ทีเ่ป็นสขุหรอืทกุขห์รอืมใิชส่ขุมใิชท่กุขท์ี ่

เกดิขึน้เพราะโสตสมัผัสเป็นปัจจัยก็ไมเ่ทีย่งดว้ยประการฉะนี’้ 

  ฆานนิทรยีท์ีบ่คุคลควา้นดว้ยมดีตัดเล็บทีค่ม ไฟตดิ ลกุโชน โชตชิว่ง ยก 

ไวก้อ่น เอาเถดิ เราจะใสใ่จขอ้นีว้า่ ‘ฆานะไมเ่ทีย่ง คันธะไมเ่ทีย่ง ฆานวญิญาณ 

ไมเ่ทีย่ง ฆานสมัผัสไมเ่ทีย่ง แมค้วามเสวยอารมณ์ทีเ่ป็นสขุหรอืทกุขห์รอืมใิชส่ขุ 

มใิชท่กุขท์ีเ่กดิขึน้เพราะฆานสมัผัสเป็นปัจจัยก็ไมเ่ทีย่งดว้ยประการฉะนี’้ 

  ชวิหนิทรยีท์ีบ่คุคลเฉือนดว้ยมดีโกนทีค่ม ไฟตดิ ลกุโชน โชตชิว่ง ยกไวก้อ่น 

เอาเถดิ เราจะใสใ่จขอ้นีว้า่ ‘ชวิหาไมเ่ทีย่ง รสไมเ่ทีย่ง ชวิหาวญิญาณไมเ่ทีย่ง 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๒๓๒ } 



๒๓๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๔. จตตุถปัณณาสก ์๓. สมทุทวรรค ๙. ปฐมหัตถปาโทปมสตูร 

ชวิหาสมัผัสไมเ่ทีย่ง แมค้วามเสวยอารมณ์ทีเ่ป็นสขุหรอืทกุขห์รอืมใิชส่ขุมใิชท่กุขท์ี ่

เกดิขึน้เพราะชวิหาสมัผัสเป็นปัจจัยก็ไมเ่ทีย่งดว้ยประการฉะนี’้ 

  กายนิทรยีท์ีบ่คุคลแทงดว้ยหลาวเหล็กทีค่ม ไฟตดิ ลกุโชน โชตชิว่ง ยกไวก้อ่น 

เอาเถดิ เราจะใสใ่จขอ้นีว้า่ ‘กายไมเ่ทีย่ง โผฏฐัพพะไมเ่ทีย่ง กายวญิญาณไมเ่ทีย่ง 

กายสมัผัสไมเ่ทีย่ง แมค้วามเสวยอารมณ์ทีเ่ป็นสขุหรอืทกุขห์รอืมใิชส่ขุมใิชท่กุขท์ี ่

เกดิขึน้เพราะกายสมัผัสเป็นปัจจัยก็ไมเ่ทีย่งดว้ยประการฉะนี’้ 

  ความหลับยกไวก้อ่น ฯลฯ เอาเถดิ เราจะใสใ่จขอ้นีว้า่ ‘มโนไมเ่ทีย่ง 

ธรรมารมณ์ไมเ่ทีย่ง มโนวญิญาณไมเ่ทีย่ง มโนสมัผัสไมเ่ทีย่ง แมค้วามเสวย 

อารมณ์ทีเ่ป็นสขุหรอืทกุขห์รอืมใิชส่ขุมใิชท่กุขท์ีเ่กดิขึน้เพราะมโนสมัผัสเป็นปัจจัย 

ก็ไมเ่ทีย่งดว้ยประการฉะนี’้ 

  อรยิสาวกผูไ้ดส้ดับเห็นอยูอ่ยา่งนี ้ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นจักข ุยอ่มเบือ่หน่าย 

แมใ้นรปู ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นจักขวุญิญาณ ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นจักขสุมัผัส ฯลฯ 

ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นความเสวยอารมณ์ทีเ่ป็นสขุหรอืทกุขห์รอืมใิชส่ขุมใิชท่กุขท์ีเ่กดิขึน้ 

เพราะมโนสมัผัสเป็นปัจจัย เมือ่เบือ่หน่ายยอ่มคลายก าหนัด เพราะคลายก าหนัด 

จติยอ่มหลดุพน้ เมือ่จติหลดุพน้แลว้ ก็รูว้า่ ‘หลดุพน้แลว้’ รูช้ดัวา่ ‘ชาตสิ ิน้แลว้ 

อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้ ท ากจิทีค่วรท าเสร็จแลว้ ไมม่กีจิอืน่เพือ่ความเป็นอยา่งนีอ้กี 

ตอ่ไป’ 

  ภกิษุทัง้หลาย นีแ้ลคอือาทติตบรรยายและธรรมบรรยายฉะนีแ้ล” 

อาทติตปรยิายสตูรที ่๘ จบ 

 

๙. ปฐมหตัถปาโทปมสตูร 

วา่ดว้ยอปุมาดว้ยมอืและเทา้ สตูรที ่๑ 

  [๒๓๖] “ภกิษุทัง้หลาย เมือ่มอืทัง้ ๒ มอียู ่การจับและการวางก็ปรากฏ เมือ่ 

เทา้ทัง้ ๒ มอียู ่การกา้วไปและการถอยกลับก็ปรากฏ เมือ่ขอ้ทัง้หลายมอียู ่การคูเ้ขา้ 

และการเหยยีดออกก็ปรากฏ เมือ่ทอ้งมอียู ่ความหวิและความกระหายก็ปรากฏ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๒๓๓ } 



๒๓๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๔. จตตุถปัณณาสก ์๓. สมทุทวรรค ๑๐. ทตุยิหัตถปาโทปมสตูร 

  ขอ้นีก็้ฉันนัน้เหมอืนกัน แมเ้มือ่จักขมุอียู ่สขุและทกุขใ์นภายในจงึเกดิขึน้ 

เพราะจักขสุมัผัสเป็นปัจจัย ฯลฯ เมือ่ชวิหามอียู ่สขุและทกุขใ์นภายในจงึเกดิขึน้ 

เพราะชวิหาสมัผัสเป็นปัจจัย ฯลฯ เมือ่มโนมอียู ่สขุและทกุขใ์นภายในจงึเกดิขึน้ 

เพราะมโนสมัผัสเป็นปัจจัย 

  เมือ่มอืทัง้ ๒ ไมม่ ีการจับและการวางก็ไมป่รากฏ เมือ่เทา้ทัง้ ๒ ไมม่ ีการ 

กา้วไปและการถอยกลับก็ไมป่รากฏ เมือ่ขอ้ทัง้หลายไมม่ ีการคูเ้ขา้และการเหยยีด 

ออกก็ไมป่รากฏ เมือ่ทอ้งไมม่ ีความหวิและความกระหายก็ไมป่รากฏ 

  ภกิษุทัง้หลาย ขอ้นีก็้ฉันนัน้เหมอืนกัน เมือ่จักขไุมม่ ีสขุและทกุขใ์นภายใน 

ยอ่มไมเ่กดิขึน้เพราะจักขสุมัผัสเป็นปัจจัย ฯลฯ เมือ่ชวิหาไมม่ ีสขุและทกุขใ์น 

ภายในยอ่มไมเ่กดิขึน้เพราะชวิหาสมัผัสเป็นปัจจัย ฯลฯ เมือ่มโนไมม่ ีสขุและ 

ทกุขภ์ายในยอ่มไมเ่กดิขึน้เพราะมโนสมัผัสเป็นปัจจัย” 

ปฐมหตัถปาโทปมสตูรที ่๙ จบ 

 

๑๐. ทตุยิหตัถปาโทปมสตูร 

วา่ดว้ยอปุมาดว้ยมอืและเทา้ สตูรที ่๒ 

  [๒๓๗] “ภกิษุทัง้หลาย เมือ่มอืทัง้ ๒ มอียู ่การจับและการวางก็ม ีเมือ่เทา้ 

ทัง้ ๒ มอียู ่การกา้วไปและการถอยกลับก็ม ีเมือ่ขอ้ทัง้หลายมอียู ่การคูเ้ขา้และ 

การเหยยีดออกก็ม ีเมือ่ทอ้งมอียู ่ความหวิและความกระหายก็ม ี

  ขอ้นีก็้ฉันนัน้เหมอืนกัน เมือ่จักขมุอียู ่สขุและทกุขใ์นภายในจงึเกดิขึน้เพราะ 

จักขสุมัผัสเป็นปัจจัย ฯลฯ เมือ่ชวิหามอียู ่ฯลฯ เมือ่มโนมอียู ่สขุและทกุขใ์น 

ภายในจงึเกดิขึน้เพราะมโนสมัผัสเป็นปัจจัย ฯลฯ 

  เมือ่มอืทัง้ ๒ ไมม่ ีการจับและการวางก็ไมม่ ีเมือ่เทา้ทัง้ ๒ ไมม่ ีการ 

กา้วไปและการถอยกลับก็ไมม่ ีเมือ่ขอ้ทัง้หลายไมม่ ีการคูเ้ขา้และการเหยยีดออกก็ 

ไมม่ ีเมือ่ทอ้งไมม่ ีความหวิและความกระหายก็ไมม่ ี

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๒๓๔ } 



๒๓๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๔. จตตุถปัณณาสก ์๓. สมทุทวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

  ภกิษุทัง้หลาย ขอ้นีก็้ฉันนัน้เหมอืนกัน เมือ่จักขไุมม่ ีสขุและทกุขใ์นภายใน 

ยอ่มไมเ่กดิขึน้เพราะจักขสุมัผัสเป็นปัจจัย ฯลฯ เพราะชวิหาสมัผัสเป็นปัจจัย ฯลฯ 

เมือ่มโนไมม่ ีสขุและทกุขใ์นภายในยอ่มไมเ่กดิขึน้เพราะมโนสมัผัสเป็นปัจจัย” 

ทตุยิหตัถปาโทปมสตูรที ่๑๐ จบ 

สมทุทวรรคที ่๓ จบ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

    ๑. ปฐมสมทุทสตูร   ๒. ทตุยิสมทุทสตูร 

    ๓. พาฬสิโิกปมสตูร   ๔. ขรีรกุโขปมสตูร 

    ๕. โกฏฐกิสตูร   ๖. กามภสูตูร 

    ๗. อทุายสิตูร    ๘. อาทติตปรยิายสตูร 

    ๙. ปฐมหัตถปาโทปมสตูร  ๑๐. ทตุยิหัตถปาโทปมสตูร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๒๓๕ } 



๒๓๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๔. จตตุถปัณณาสก ์๔. อาสวีสิวรรค ๑. อาสวีโิสปมสตูร 

 

๔. อาสวีสิวรรค 

หมวดวา่ดว้ยอสรพษิ 

๑. อาสวีโิสปมสตูร 

วา่ดว้ยอปุมาดว้ยอสรพษิ 

  [๒๓๘] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเชตวนั เขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้ 

พระผูม้พีระภาครับสัง่เรยีกภกิษุทัง้หลายมาตรัสวา่ 

  “ภกิษุทัง้หลาย เปรยีบเหมอืนอสรพษิ ๔ จ าพวก๑ ซึง่มเีดชมาก มพีษิกลา้ 

ถา้บรุษุอยากมชีวีติอยู ่ไมอ่ยากตาย รักสขุ เกลยีดทกุข ์เดนิมา คนทัง้หลายพงึ 

บอกเขาอยา่งนีว้า่ ‘พอ่มหาจ าเรญิ อสรพษิ ๔ จ าพวกนี ้ซ ึง่มเีดชมาก มพีษิกลา้ 

ทา่นพงึปลกุใหล้กุตามเวลา ใหอ้าบน ้าตามเวลา ใหก้นิอาหารตามเวลา ใหเ้ขา้ทีอ่ยู่ 

ตามเวลา เวลาใดอสรพษิซึง่มเีดชมาก มพีษิกลา้ ๔ จ าพวกนี ้ตัวใดตัวหนึง่ก็ตาม 

โกรธ เวลานัน้ทา่นก็จะถงึความตาย หรอืถงึทกุขป์างตาย พอ่มหาจ าเรญิ กจิใด 

ทีท่า่นควรท า ทา่นจงท ากจินัน้เถดิ’ 

  ขณะนัน้ บรุษุนัน้กลัวอสรพษิซึง่มเีดชมาก มพีษิกลา้ ๔ จ าพวกนัน้ จงึหนไีป 

ทางใดทางหนึง่ คนทัง้หลายพงึบอกเขาอยา่งนีว้า่ ‘พอ่มหาจ าเรญิ นักฆา่ซึง่เป็นศัตร ู

๕ จ าพวก ตดิตามมาขา้งหลังทา่น โดยหมายใจวา่ ‘พบทา่นในทีใ่ด ก็จะฆา่ทา่น 

ในทีนั่น้แล’ พอ่มหาจ าเรญิ กจิใดทีท่า่นควรท า ทา่นจงท าสิง่นัน้เถดิ’ 

  ขณะนัน้ บรุษุนัน้กลัวอสรพษิซึง่มเีดชมาก มพีษิกลา้ ๔ จ าพวกนัน้ และกลัว 

นักฆา่ซึง่เป็นศัตร ู๕ จ าพวก จงึหนไีปทางใดทางหนึง่ คนทัง้หลายพงึบอกเขา 

อยา่งนีว้า่ ‘พอ่มหาจ าเรญิ นักฆา่ผูเ้ป็นสายลับจ าพวกที ่๖ นีเ้งือ้ดาบตดิตามมา

 

เชงิอรรถ : 

๑ อสรพษิ ๔ จ าพวก ในทีน่ีไ้ดแ้ก ่(๑) กัฏฐมขุะ รา่งกายทีถ่กูงูกัฏฐมขุะกัด จะแข็งกระดา้งเหมอืนไมแ้หง้ 

    (๒) ปตูมิขุะ รา่งกายทีถ่กูงูปตูมิุขะกัด จะมนี ้าเหลอืงไหลเยิม้ เหมอืนขนุนสกุเน่า (๓) อัคคมิขุะ รา่งกาย 

    ทีถ่กูงูอัคคมิขุะกัด จะไหมก้ระจายไป เป็นเหมอืนก าขีเ้ถา้และก าแกลบ (๔) สัตถมขุะ รา่งกายทีถ่กูงูสตัถมขุะกัด 

    ยอ่มขาดเป็นชอ่ง เป็นเหมอืนทีท่ีถ่กูฟ้าผา่ (ส .สฬา.อ. ๓/๒๓๘/๖๑-๖๒) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๒๓๖ } 



๒๓๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๔. จตตุถปัณณาสก ์๔. อาสวีสิวรรค ๑. อาสวีโิสปมสตูร 

ขา้งหลังทา่นโดยหมายใจวา่ ‘พบทา่นในทีใ่ด ก็จะตดัศรีษะทา่นในทีนั่น้แล’ พอ่ 

มหาจ าเรญิ กจิใดทีท่า่นควรท า ทา่นจงท ากจินัน้เถดิ’ 

  ขณะนัน้ บรุษุนัน้กลัวอสรพษิซึง่มเีดชมาก มพีษิกลา้ ๔ จ าพวก กลัว 

นักฆา่ซึง่เป็นศัตร ู๕ จ าพวก และกลัวนักฆา่ผูเ้ป็นสายลับจ าพวกที ่๖ ซึง่เงือ้ดาบ 

ตดิตามไป จงึหนไีปทางใดทางหนึง่ เขาพบหมูบ่า้นรา้ง จงึเขา้ไปสูเ่รอืนวา่งเปลา่ 

หลังหนึง่ ลบูคล าภาชนะวา่งเปลา่ชนดิหนึง่ คนทัง้หลายพงึบอกเขาวา่ ‘พอ่ 

มหาจ าเรญิ พวกโจรผูฆ้า่ชาวบา้นเพิง่เขา้มาสูห่มูบ่า้นรา้งนี้เดีย๋วนีเ้อง กจิใดทีท่า่น 

ควรท า ทา่นจงท ากจินัน้เถดิ’ 

  ขณะนัน้ บรุษุนัน้กลัวอสรพษิซึง่มเีดชมาก มพีษิกลา้ ๔ จ าพวก กลัว 

นักฆา่ซึง่เป็นศัตร ู๕ จ าพวก กลัวนักฆา่ผูเ้ป็นสายลับจ าพวกที ่๖ ซึง่เงือ้ดาบ 

ตดิตามไป และกลัวโจรผูฆ้า่ชาวบา้น จงึหนีไปทางใดทางหนึง่ เขาพบหว้งน ้าใหญ่ 

แหง่หนึง่ ซึง่ฝ่ังนีน่้าระแวง มภัียจ าเพาะหนา้ แตฝ่ั่งโนน้ปลอดภัย ไมม่ภัียจ าเพาะ 

หนา้ เขาไมม่เีรอืหรอืสะพานทีจ่ะขา้มไปฝ่ังโนน้ 

  ขณะนัน้ บรุษุนัน้คดิอยา่งนีว้า่ ‘หว้งน ้าใหญ ่ฝ่ังนีน่้าระแวง มภีัยจ าเพาะ 

หนา้ ฝ่ังโนน้ปลอดภัย ไมม่ภีัยจ าเพาะหนา้ เรานัน้ไมม่เีรอืหรอืสะพานทีจ่ะขา้มไป 

ฝ่ังโนน้ ทางทีด่ ีเราควรรวบรวมหญา้ ไม ้กิง่ และใบมาผกูเป็นแพ อาศัยแพนัน้ 

ใชม้อืและเทา้พยายามไปถงึฝ่ังโนน้โดยสวสัด’ี 

  ครัน้บรุษุนัน้รวบรวมหญา้ ไม ้กิง่ และใบมาผกูเป็นแพแลว้ อาศัยแพนัน้ 

ใชม้อืและเทา้พยายามไปจน ถงึฝ่ังโนน้โดยสวสัด ีเป็นผูล้อยบาปด ารงอยูบ่นบก 

  ภกิษุทัง้หลาย อปุมานีเ้รายกมาเพือ่ใหเ้ขา้ใจเนือ้ความแจม่ชดั ในอปุมานัน้ม ี

อธบิายดังนีว้า่ 

  ค าวา่ อสรพษิซึง่มเีดชมาก มพีษิกลา้ ๔ จ าพวก นัน้เป็นชือ่ของมหาภตูรปู 

๔ คอื 

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

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

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๒๓๗ } 



๒๓๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๔. จตตุถปัณณาสก ์๔. อาสวีสิวรรค ๑. อาสวีโิสปมสตูร 

  ค าวา่ นกัฆา่ซึง่เป็นศตัร ู๕ จ าพวก นัน้ เป็นชือ่ของอปุาทานขนัธ ์๕ ไดแ้ก ่

   ๑. รปูปูาทานขนัธ ์  (อปุาทานขนัธค์อืรปู) 

   ๒. เวทนูปาทานขนัธ ์  (อปุาทานขนัธค์อืเวทนา) 

   ๓. สญัญปูาทานขันธ ์  (อปุาทานขนัธค์อืสญัญา) 

   ๔. สงัขารปูาทานขนัธ ์ (อปุาทานขนัธค์อืสงัขาร) 

   ๕. วญิญาณูปาทานขนัธ ์ (อปุาทานขนัธค์อืวญิญาณ) 

  ค าวา่ นกัฆา่ผูเ้ป็นสายลบัจ าพวกที ่๖ ซึง่เง ือ้ดาบตดิตามไป นัน้เป็นชือ่ 

ของนันทริาคะ (ความก าหนัดดว้ยอ านาจความยนิด)ี 

  ค าวา่ หมูบ่า้นรา้ง นัน้เป็นชือ่ของอายตนะภายใน ๖ ประการ 

  ภกิษุทัง้หลาย ถา้แมบ้ัณฑติผูฉ้ลาด มปัีญญาพจิารณาอายตนะภายใน ๖ 

ประการนัน้ทางตา ก็จะปรากฏเป็นของวา่งทัง้นัน้ ปรากฏเป็นของเปลา่ทัง้นัน้ 

ปรากฏเป็นของสญูทัง้นัน้ 

  ถา้แมบ้ัณฑติผูฉ้ลาด มปัีญญาพจิารณาอายตนะภายใน ๖ ประการนัน้ทางห ู

ก็จะปรากฏเป็นของวา่งทัง้นัน้ ปรากฏเป็นของเปลา่ทัง้นัน้ ปรากฏเป็นของสญูทัง้นัน้ 

  ถา้แมบ้ัณฑติผูฉ้ลาด มปัีญญาพจิารณาอายตนะภายใน ๖ ประการนัน้ทางจมกู 

ก็จะปรากฏเป็นของวา่งทัง้นัน้ ปรากฏเป็นของเปลา่ทัง้นัน้ ปรากฏเป็นของสญูทัง้นัน้ 

  ถา้แมบ้ัณฑติผูฉ้ลาด มปัีญญาพจิารณาอายตนะภายใน ๖ ประการนัน้ทางลิน้ 

ฯลฯ 

  ถา้แมบ้ัณฑติผูฉ้ลาด มปัีญญาพจิารณาอายตนะภายใน ๖ ประการนัน้ทาง 

กาย ฯลฯ 

  ถา้แมบ้ัณฑติผูฉ้ลาด มปัีญญาพจิารณาอายตนะภายใน ๖ ประการนัน้ทางใจ 

ก็จะปรากฏเป็นของวา่งทัง้นัน้ ปรากฏเป็นของเปลา่ทัง้นัน้ ปรากฏเป็นของสญูทัง้นัน้ 

  ค าวา่ พวกโจรผูฆ้า่ชาวบา้น นัน้เป็นชือ่ของอายตนะภายนอก ๖ ประการ 

  ภกิษุทัง้หลาย ตายอ่มเดอืดรอ้นเพราะรปูทีน่่าพอใจและไมน่่าพอใจ ห ูฯลฯ 

จมกู ฯลฯ ลิน้ยอ่มเดอืดรอ้นเพราะรสทีน่่าพอใจและไมน่่าพอใจ กาย ฯลฯ ใจ 

ยอ่มเดอืดรอ้นเพราะธรรมารมณ์ทีน่่าพอใจและไมน่่าพอใจ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๒๓๘ } 



๒๓๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๔. จตตุถปัณณาสก ์๔. อาสวีสิวรรค ๒. รโถปมสตูร 

  ค าวา่ หว้งน า้ใหญ ่นัน้เป็นชือ่ของโอฆะ (หว้งน ้า) ทัง้ ๔ คอื 

   ๑. กาโมฆะ  (โอฆะคอืกาม)  ๒. ภโวฆะ  (โอฆะคอืภพ) 

   ๓. ทฏิโฐฆะ  (โอฆะคอืทฏิฐ)ิ  ๔. อวชิโชฆะ  (โอฆะคอือวชิชา) 

  ค าวา่ ฝั่งนีน้า่ระแวง มภียัจ าเพาะหนา้ นัน้เป็นชือ่ของสกักายะ (กายของตน) 

  ค าวา่ ฝั่งโนน้ปลอดภยั ไมม่ภียัจ าเพาะหนา้ นัน้เป็นชือ่ของนพิพาน 

  ค าวา่ แพ นัน้เป็นชือ่ของอรยิมรรคมอีงค ์๘ คอื 

   ๑. สมัมาทฏิฐ ิ(เห็นชอบ) 

    ฯลฯ 

   ๘. สมัมาสมาธ ิ(ตัง้จติมั่นชอบ) 

  ค าวา่ ใชม้อืและเทา้พยายามไป นัน้เป็นชือ่ของวริยิารัมภะ (ปรารภ 

ความเพยีร) 

  ภกิษุทัง้หลาย ค าวา่ เป็นผูล้อยบาปขา้มถงึฝั่งด ารงอยูบ่นบก นัน้เป็นชือ่ 

ของพระอรหันต”์ 

อาสวีโิสปมสตูรที ่๑ จบ 

 

๒. รโถปมสูตร 

วา่ดว้ยอปุมาดว้ยรถ 

  [๒๓๙] “ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุผูป้ระกอบดว้ยธรรม ๓ ประการ มสีขุโสมนัส 

มากอยูใ่นปัจจบุัน และยอ่มปรารภเหตเุพือ่ความสิน้ไปแหง่อาสวะทัง้หลาย 

  ธรรม ๓ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ภกิษุคุม้ครองทวารในอนิทรยีทั์ง้หลาย 

   ๒. รูป้ระมาณในการบรโิภคอาหาร 

   ๓. ประกอบความเพยีรเครือ่งตืน่อยูเ่นอืง ๆ 

  ภกิษุชือ่วา่คุม้ครองทวารในอนิทรยีท์ ัง้หลาย เป็นอยา่งไร 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๒๓๙ } 



๒๔๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๔. จตตุถปัณณาสก ์๔. อาสวีสิวรรค ๒. รโถปมสตูร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีเ้ห็นรปูทางตาแลว้ ไมร่วบถอื ไมแ่ยกถอื ปฏบิัตเิพือ่ 

ส ารวมจักขนุทรยีซ์ ึง่เมือ่ไมส่ ารวมแลว้ก็จะพงึเป็นเหตใุหถ้กูธรรมทีเ่ป็นบาปอกศุลคอื 

อภชิฌาและโทมนัสครอบง าได ้จงึรักษาจักขนุทรยี ์ถงึความส ารวมในจักขนุทรยี ์

  ภกิษุฟังเสยีงทางห ู... ดมกลิน่ทางจมกู ... ลิม้รสทางลิน้ ... ถกูตอ้ง 

โผฏฐัพพะทางกาย ... รูแ้จง้ธรรมารมณ์ทางใจแลว้ ไมร่วบถอื ไมแ่ยกถอื ปฏบิัต ิ

เพือ่ส ารวมมนนิทรยีซ์ ึง่เมือ่ไมส่ ารวมแลว้ก็จะพงึเป็นเหตใุหถ้กูธรรมทีเ่ป็นบาปอกศุล 

คอือภชิฌาและโทมนัสครอบง าได ้จงึรักษามนนิทรยี ์ถงึความส ารวมในมนนิทรยี ์

  นายสารถฝึีกมา้ผูฉ้ลาด เป็นอาจารยฝึ์กมา้ขึน้สูร่ถมา้ซึง่มปีระตักเตรยีมพรอ้ม 

ไวแ้ลว้ ดงึเชอืกดว้ยมอืซา้ย ถอืประตกัดว้ยมอืขวา ขบัไปขา้งหนา้ก็ได ้ถอยหลังก็ได ้

ในถนนใหญส่ีแ่ยกซึง่มพีืน้เรยีบเสมอตามตอ้งการแมฉั้นใด ภกิษุก็ฉันนัน้เหมอืนกัน 

ยอ่มศกึษาเพือ่รักษา ยอ่มศกึษาเพือ่ส ารวม ยอ่มศกึษาเพือ่ฝึกฝน ยอ่มศกึษา 

เพือ่ระงับอนิทรยี ์๖ ประการนี้ 

  ภกิษุชือ่วา่คุม้ครองทวารในอนิทรยีทั์ง้หลายเป็นอยา่งนีแ้ล 

  ภกิษุชือ่วา่รูป้ระมาณในการบรโิภคอาหาร เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีพ้จิารณาโดยแยบคายแลว้ฉันอาหารไมใ่ชเ่พือ่เลน่ 

ไมใ่ชเ่พือ่มัวเมา ไมใ่ชเ่พือ่ประดับ ไมใ่ชเ่พือ่ตกแตง่ แตเ่พยีงเพือ่ความด ารงอยูไ่ด ้

แหง่กายนี ้เพือ่ใหก้ายนีเ้ป็นไปได ้เพือ่ก าจัดความเบยีดเบยีน เพือ่อนุเคราะหพ์รหมจรรย ์

ดว้ยคดิเห็นวา่ ‘เราจักก าจัดเวทนาเกา่และจักไมใ่หเ้วทนาใหมเ่กดิขึน้ ความด าเนนิ 

ไปแหง่กาย ความไมม่โีทษ และความอยูผ่าสกุจักมแีกเ่รา’ 

  บรุษุพงึทาแผลก็เพยีงเพือ่ตอ้งการใหห้าย หรอืบรุษุพงึหยอดเพลารถก็เพยีง 

เพือ่ตอ้งการขนสิง่ของไปไดแ้มฉั้นใด ภกิษุก็ฉันนัน้เหมอืนกันพจิารณาโดยแยบคาย 

แลว้ฉันอาหารไมใ่ชเ่พือ่เลน่ ไมใ่ชเ่พือ่มัวเมา ไมใ่ชเ่พือ่ประดับ ไมใ่ชเ่พือ่ตกแตง่ 

แตเ่พยีงเพือ่ความด ารงอยูไ่ดแ้หง่กายนี ้เพือ่ใหก้ายนีเ้ป็นไปได ้เพือ่ก าจัดความ 

เบยีดเบยีน เพือ่อนุเคราะหพ์รหมจรรย ์ดว้ยคดิเห็นวา่ ‘เราจักก าจัดเวทนาเกา่ 

และจักไมใ่หเ้วทนาใหมเ่กดิขึน้ ความด าเนนิไปแหง่กาย ความไมม่โีทษ และความ 

อยูผ่าสกุจักมแีกเ่รา’ 

  ภกิษุชือ่วา่รูป้ระมาณในการบรโิภคอาหารเป็นอยา่งนี้แล 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๒๔๐ } 



๒๔๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๔. จตตุถปัณณาสก ์๔. อาสวีสิวรรค ๓. กมุโมปมสตูร 

  ภกิษุชือ่วา่ประกอบความเพยีรเป็นเครือ่งตืน่อยูเ่นอืง ๆ เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี ้ช าระจติใหบ้รสิทุธิจ์ากธรรมทัง้หลายทีเ่ป็นเครือ่ง 

ขดัขวาง ดว้ยการจงกรม ดว้ยการน่ัง ตลอดวนั ช าระจติใหบ้รสิทุธิจ์ากธรรมทัง้หลาย 

ทีเ่ป็นเครือ่งขดัขวาง ดว้ยการจงกรม ดว้ยการน่ัง ตลอดปฐมยามแหง่ราตร ีนอน 

ดจุราชสหีโ์ดยขา้งเบือ้งขวา ซอ้นเทา้เหลือ่มเทา้ มสีตสิมัปชญัญะ หมายใจวา่จะ 

ลกุขึน้ ตลอดมัชฌมิยามแหง่ราตร ีลกุขึน้ช าระจติใหบ้รสิทุธิจ์ากธรรมทัง้หลายทีเ่ป็น 

เครือ่งขดัขวาง ดว้ยการจงกรม ดว้ยการน่ัง ตลอดปัจฉมิยามแหง่ราตร ี

  ภกิษุชือ่วา่ประกอบความเพยีรเครือ่งตืน่อยูเ่นอืง ๆ เป็นอยา่งนีแ้ล 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุผูป้ระกอบดว้ยธรรม ๓ ประการนีแ้ล ชือ่วา่มสีขุโสมนัส 

มากอยูใ่นปัจจบุัน และชือ่วา่ปรารภเหตเุพือ่ความสิน้ไปแหง่อาสวะทัง้หลาย” 

รโถปมสตูรที ่๒ จบ 

 

๓. กมุโมปมสตูร 

วา่ดว้ยอปุมาดว้ยเตา่ 

  [๒๔๐] “ภกิษุทัง้หลาย เรือ่งเคยมมีาแลว้ มเีตา่ตัวหนึง่ เวลาเย็นเทีย่ว 

หากนิทีร่มิฝ่ังแมน่ ้า แมส้นัุขจิง้จอกตัวหนึง่เวลานัน้ก็เทีย่วหากนิอยูท่ีร่มิฝ่ังแมน่ ้า 

เตา่เห็นสนัุขจิง้จอกเทีย่วหากนิแตไ่กล ก็หดหัวและขาเขา้กระดองของตน ไมเ่คลือ่น 

ไหว นิง่อยู ่ฝ่ายสนัุขจิง้จอกก็เห็นเตา่เทีย่วหากนิแตไ่กลเหมอืนกัน จงึเขา้ไปหา 

เตา่แลว้ยนือยูใ่กลด้ว้ยคดิวา่ ‘เมือ่ใดเตา่นีโ้ผลห่ัวและขาสว่นใดสว่นหนึง่ออกมา 

เมือ่นัน้เราจักงับมันฟาดแลว้กนิเสยี ในทีนั่น้’ เมือ่ใดเตา่ไมโ่ผลห่ัวและขาสว่นใด 

สว่นหนึง่ออกมา เมือ่นัน้สนัุขจิง้จอกก็เบือ่หน่าย ไมไ่ดโ้อกาส เดนิจากเตา่ไป 

  ขอ้นีก็้ฉันนัน้เหมอืนกัน แมม้ารผูม้บีาปเขา้ใกลเ้ธอทัง้หลายสม า่เสมอดว้ย 

คดิวา่ ‘บางทเีราจะพงึไดโ้อกาสทางตา ฯลฯ ทางลิน้ ฯลฯ หรอืทางใจของภกิษุ 

เหลา่นี’้ เพราะฉะนัน้เธอทัง้หลายจงคุม้ครองทวารในอนิทรยีทั์ง้หลายอยูเ่ถดิ เห็น 

รปูทางตาแลว้อยา่รวบถอื อยา่แยกถอื จงปฏบิัตเิพือ่ส ารวมจักขนุทรยีซ์ ึง่เมือ่ไม ่

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๒๔๑ } 



๒๔๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๔. จตตุถปัณณาสก ์๔. อาสวีสิวรรค ๔. ปฐมทารกุขนัโธปมสตูร 

ส ารวมแลว้ก็จะพงึเป็นเหตใุหถ้กูธรรมทีเ่ป็นบาปอกศุลคอือภชิฌาและโทมนัสครอบง าได ้

จงรักษาจักขนุทรยี ์ถงึความส ารวมในจักขนุทรยี ์ฟังเสยีงทางห ู... ดมกลิน่ทางจมกู 

... ลิม้รสทางลิน้ ... ถกูตอ้งโผฏฐัพพะทางกาย ... รูแ้จง้ธรรมารมณ์ทางใจแลว้ 

อยา่รวบถอื อยา่แยกถอื จงปฏบิัตเิพือ่ส ารวมมนนิทรยีซ์ ึง่เมือ่ไมส่ ารวมแลว้ก็จะ 

พงึเป็นเหตใุหถ้กูธรรมทีเ่ป็นบาปอกศุลคอือภชิฌาและโทมนัสครอบง าได ้จงรักษา 

มนนิทรยี ์ถงึความส ารวมในมนนิทรยี ์

  ภกิษุทัง้หลาย เมือ่ใดเธอทัง้หลายจักคุม้ครองทวารในอนิทรยีทั์ง้หลายอยู ่เมือ่ 

นัน้ แมม้ารผูม้บีาปก็จะเบือ่หน่าย ไมไ่ดโ้อกาส หลกีจากเธอทัง้หลายไป เหมอืน 

สนัุขจิง้จอกเดนิจากเตา่ไปฉะนัน้ 

  ภกิษุผูม้ใีจตัง้มั่นในมโนวติก ไมม่ตีัณหาและทฏิฐอิาศัย 

  ไมเ่บยีดเบยีนผูอ้ ืน่ ดับกเิลสแลว้ ไมว่า่รา้ยใคร ๆ 

  เหมอืนเตา่หดหัวและขาไวใ้นกระดองของตนฉะนัน้” 

กมุโมปมสตูรที ่๓ จบ 

 

๔. ปฐมทารกุขนัโธปมสตูร 

วา่ดว้ยอปุมาดว้ยขอนไม ้สตูรที ่๑ 

  [๒๔๑] สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยูท่ีฝ่ั่งแมน่ ้าคงคา เขตกรงุโกสมัพ ี

ไดท้อดพระเนตรเห็นขอนไมใ้หญ ่ลอยมาตามกระแสแมน่ ้าคงคา จงึรับสัง่เรยีก 

ภกิษุทัง้หลายมาตรัสถามวา่ “ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายเห็นขอนไมใ้หญโ่นน้ที ่

ลอยมาตามกระแสแมน่ ้าคงคาหรอืไม”่ 

  ภกิษุทัง้หลายกราบทลูวา่ “เห็น พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ถา้ขอนไมจ้ะไมล่อยเขา้มาใกลฝ่ั้งนี ้ไมล่อยเขา้ไปใกลฝ่ั้งโนน้ ไมจ่มกลาง 

แมน่ ้า ไมเ่กยตืน้ ไมถ่กูมนุษยน์ าไป ไมถ่กูอมนุษยน์ าไป ไมถ่กูเกลยีวน ้าวนดดูไว ้

ไมผ่ภุายใน เมือ่เป็นเชน่นี้ ขอนไมนั้น้ก็จักลอยไปสูส่มทุรได ้ไหลไปสูส่มทุรได ้

เลือ่นไปสูส่มทุรได ้

  ขอ้นัน้เพราะเหตไุร 

  เพราะกระแสแมน่ ้าคงคาลุม่ไปสูส่มทุร ลาดไปสูส่มทุร ไหลไปสูส่มทุร 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๒๔๒ } 



๒๔๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๔. จตตุถปัณณาสก ์๔. อาสวีสิวรรค ๔. ปฐมทารกุขนัโธปมสตูร 

  ขอ้นีก็้ฉันนัน้เหมอืนกัน ถา้แมเ้ธอทัง้หลายจะไมเ่ขา้มาใกลฝ่ั้งนี ้ไมเ่ขา้ไปใกล ้

ฝ่ังโนน้ ไมจ่มในทา่มกลาง ไมเ่กยตืน้ ไมถ่กูมนุษยจั์บไว ้ไมถ่กูอมนุษยเ์ขา้สงิ ไม ่

ถกูเกลยีวน ้าวนดดูไว ้ไมเ่ป็นผูเ้น่าภายใน เมือ่เป็นเชน่นี ้เธอทัง้หลายก็จักนอ้มไป 

สูน่พิพาน โนม้ไปสูน่พิพาน โอนไปสูน่พิพาน 

  ขอ้นัน้เพราะเหตไุร 

  เพราะสมัมาทฏิฐยิอ่มนอ้มไปสูน่พิพาน โนม้ไปสูน่พิพาน โอนไปสูน่พิพาน” 

  เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสอยา่งนีแ้ลว้ ภกิษุรปูหนึง่ไดท้ลูถามวา่ “ขา้แตพ่ระองค ์

ผูเ้จรญิ อะไรชือ่วา่ฝ่ังนี ้อะไรชือ่วา่ฝ่ังโนน้ อะไรชือ่วา่การจมในทา่มกลาง อะไร 

ชือ่วา่การเกยตืน้ การถกูมนุษยจั์บไวเ้ป็นอยา่งไร การถกูอมนุษยเ์ขา้สงิเป็นอยา่งไร 

การถกูเกลยีวน ้าวนดดูไวเ้ป็นอยา่งไร ความเน่าภายในเป็นอยา่งไร” 

  “ภกิษุ ค าวา่ ฝั่งนี ้นีเ้ป็นชือ่ของอายตนะภายใน ๖ ประการ 

  ค าวา่ ฝั่งโนน้ นีเ้ป็นชือ่ของอายตนะภายนอก ๖ ประการ 

  ค าวา่ การจมในทา่มกลาง นีเ้ป็นชือ่ของนันทริาคะ (ความก าหนัดดว้ยอ านาจ 

ความยนิด)ี 

  ค าวา่ การเกยตืน้ นีเ้ป็นชือ่ของการถอืตัว 

  การถกูมนษุยจ์บัไว ้เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีอ้ยูค่ลกุคล ีเพลดิเพลนิ เศรา้โศก กับพวกคฤหัสถ ์

เมือ่เขาสขุก็สขุดว้ย เมือ่เขาทกุขก็์ทกุขด์ว้ย เมือ่เขามกีจิทีค่วรท าเกดิขึน้ ก็ชว่ยท า 

กจินัน้ดว้ยตนเอง 

  นีเ้รยีกวา่ การถกูมนุษยจั์บไว ้

  การถกูอมนษุยเ์ขา้สงิ เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุบางรปูในธรรมวนัิยนีป้ระพฤตพิรหมจรรยป์รารถนาหมูเ่ทพหมูใ่ด 

หมูห่นึง่วา่ ‘ดว้ยศลี ดว้ยวตัร ดว้ยตบะ หรอืดว้ยพรหมจรรยน์ี ้เราจักเป็น 

เทวดาหรอืเทพเจา้ตนใดตนหนึง่’ 

  นีเ้รยีกวา่ การถกูอมนุษยเ์ขา้สงิ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๒๔๓ } 



๒๔๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๔. จตตุถปัณณาสก ์๔. อาสวีสิวรรค ๔. ปฐมทารกุขนัโธปมสตูร 

  ค าวา่ การถกูเกลยีวน า้วนดดูไว ้เป็นชือ่ของกามคณุ ๕ ประการ 

  ความเนา่ภายใน เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุบางรปูในธรรมวนัิยนีเ้ป็นคนทศุลี๑ มธีรรมเลวทราม ไมส่ะอาด๒ 

มคีวามประพฤตทิีน่่ารังเกยีจ มกีารงานปกปิด ไมใ่ชส่มณะ แตป่ฏญิาณวา่เป็น 

สมณะ ไมใ่ชพ่รหมจาร ีแตป่ฏญิาณวา่เป็นพรหมจารี๓ เน่าภายใน ชุม่ดว้ยราคะ 

เป็นเหมอืนหยากเยือ่๔ 

  นีเ้รยีกวา่ ความเน่าภายใน” 

  ก็ขณะนัน้ นายนันทโคบาลยนือยูไ่มไ่กลจากพระผูม้พีระภาค ล าดับนัน้ นาย 

นันทโคบาลไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาควา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองคจั์ก 

ไมเ่ขา้มาใกลฝ่ั้งนี ้จักไมเ่ขา้ไปใกลฝ่ั้งโนน้ จักไมจ่มในทา่มกลาง จักไมเ่กยตืน้ จัก 

ไมถ่กูมนุษยจั์บไว ้จักไมถ่กูอมนุษยเ์ขา้สงิ จักไมถ่กูเกลยีวน ้าวนดดูไว ้จักไมเ่ป็นผู ้

เน่าภายใน ขา้พระองคพ์งึไดบ้รรพชาอปุสมบทในส านักของพระผูม้พีระภาค” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “นันทะ ถา้อยา่งนัน้ เธอจงมอบโคใหเ้จา้ของเขาเถดิ” 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ พวกโคลกูแหงจั่กไปเอง” 

  “นันทะ เธอจงมอบโคใหแ้กเ่จา้ของเขาเถดิ” 

  ตอ่มา นายนันทโคบาลมอบโคใหแ้กเ่จา้ของแลว้เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึ 

ทีป่ระทับ ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองค ์

ไดม้อบโคใหแ้กเ่จา้ของเขาแลว้ ขา้พระองคพ์งึไดบ้รรพชาอปุสมบทในส านักของ 

พระผูม้พีระภาค” 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ทศุลี หมายถงึไมม่ศีลี (ส .สฬา.อ. ๓/๒๔๑/๑๐๐, องฺ.ตกิ.อ. ๒/๑๓/๘๖) 

๒ ไมส่ะอาด ในทีน่ีห้มายถงึกายกรรม วจกีรรม และมโนกรรมไมส่ะอาด (องฺ.ตกิ.อ. ๒/๑๓/๘๖) 

๓ ไมใ่ชพ่รหมจาร ีแตป่ฏญิาณวา่เป็นพรหมจาร ีหมายถงึตนเองไมม่ศีลี หมดสภาพความเป็นภกิษุ 

    แตยั่งเรยีกตนว่า “เป็นภกิษุ” แลว้รว่มอยูร่่วมฉันกับภกิษุอืน่ผูม้ศีลี ใชส้ทิธิถ์อืเอาลาภทีเ่กดิขึน้ในสงฆ ์

    (องฺ.ตกิ.อ. ๒/๑๓/๘๖) 

๔ หยากเยือ่ ในทีน่ีห้มายถงึหยากเยือ่คอืกเิลสมรีาคะเป็นตน้ (ส .สฬา.อ. ๓/๒๔๑/๑๐๑, องฺ.ตกิ. อ. ๒/๑๓/๘๖) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๒๔๔ } 



๒๔๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๔. จตตุถปัณณาสก ์๔. อาสวีสิวรรค ๖. อวสัสตุปรยิายสตูร 

  นายนันทโคบาลไดบ้รรพชาอปุสมบทในส านักของพระผูม้พีระภาค ทา่น 

พระนันทะอปุสมบทไดไ้มน่านก็หลกีออกไปอยูค่นเดยีว ฯลฯ อนึง่ ทา่นพระนันทะ 

ไดเ้ป็นพระอรหันตอ์งคห์นึง่ในบรรดาพระอรหันตทั์ง้หลาย 

ปฐมทารกุขนัโธปมสตูรที ่๔ จบ 

 

๕. ทตุยิทารกุขนัโธปมสตูร 

วา่ดว้ยอปุมาดว้ยขอนไม ้สตูรที ่๒ 

  [๒๔๒] สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยูท่ีฝ่ั่งแมน่ ้าคงคา เขตเมอืง 

กมิมลิะ ไดท้อดพระเนตรเห็นขอนไมใ้หญล่อยมาตามกระแสแมน่ ้าคงคา จงึรับสัง่ 

เรยีกภกิษุทัง้หลายมาตรัสถามวา่ “ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายเห็นขอนไมใ้หญโ่นน้ 

ทีล่อยมาตามกระแสแมน่ ้าคงคาหรอืไม”่ 

  ภกิษุทัง้หลายกราบทลูวา่ “เห็น พระพทุธเจา้ขา้” ฯลฯ 

  เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสอยา่งนีแ้ลว้ ทา่นพระกมิมลิะไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาค 

ดังนีว้า่ 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ อะไรชือ่วา่ฝ่ังนี ้ฯลฯ 

  “กมิมลิะ ความเนา่ภายใน เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีต้อ้งอาบัตทิีเ่ศรา้หมองอยา่งใดอยา่งหนึง่แลว้ การออก 

จากอาบัตเิชน่นัน้ยังไมป่รากฏ 

  นีเ้รยีกวา่ ความเน่าภายใน” 

ทตุยิทารกุขนัโธปมสตูรที ่๕ จบ 

 

๖. อวสัสตุปรยิายสตูร 

วา่ดว้ยอวสัสตุบรรยาย 

  [๒๔๓] สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยูท่ีน่โิครธาราม เขตกรงุกบลิพัสดุ ์

แควน้สกักะ สมัยนัน้ เจา้ศากยะทัง้หลายผูค้รองกรงุกบลิพัสดุรั์บสัง่ใหส้รา้ง 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๒๔๕ } 



๒๔๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๔. จตตุถปัณณาสก ์๔. อาสวีสิวรรค ๖. อวสัสตุปรยิายสตูร 

ทอ้งพระโรงขึน้ใหมเ่สร็จไดไ้มน่าน ยังไมม่สีมณะ พราหมณ์ หรอืมนุษยค์นใดคน 

หนึง่เขา้ไปอยูอ่าศัย ครัง้นัน้ เจา้ศากยะทัง้หลายผูค้รองกรงุกบลิพัสดุ ์เสด็จเขา้ไป 

เฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวายอภวิาทแลว้ ประทับน่ัง ณ ทีส่มควร ได ้

กราบทลูพระผูม้พีระภาคดงันีว้า่ 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขอประทานวโรกาส ขา้พระองคทั์ง้หลาย คอื เจา้ 

ศากยะทัง้หลายผูค้รองกรงุกบลิพัสดุรั์บสัง่ใหส้รา้งทอ้งพระโรงขึน้ใหม ่เสร็จได ้

ไมน่าน ยังไมม่สีมณะ พราหมณ์ หรอืมนุษยค์นใดคนหนึง่เขา้ไปอยูอ่าศัย ขอ 

พระผูม้พีระภาคโปรดใชส้อยทอ้งพระโรงนัน้กอ่นเถดิ พระพทุธเจา้ขา้ พระองคท์รง 

ใชส้อยทอ้งพระโรงกอ่นแลว้ เจา้ศากยราชทัง้หลายผูค้รองกรงุกบลิพัสดุจั์กใชส้อย 

ในภายหลัง การใชส้อยของพระองคนั์น้พงึเป็นไปเพือ่ประโยชนเ์กือ้กลูเพือ่ความสขุ 

แกเ่จา้ศากยะทัง้หลายผูค้รองกรงุกบลิพัสดุส์ ิน้กาลนาน” 

  พระผูม้พีระภาคทรงรับนมินตโ์ดยดษุณีภาพ 

  ล าดับนัน้ เจา้ศากยะทัง้หลายผูค้รองกรงุกบลิพัสดุท์รงทราบวา่พระผูม้พีระภาค 

ทรงรับนมินตแ์ลว้ จงึเสด็จลกุขึน้จากทีป่ระทับ ถวายอภวิาทพระผูม้พีระภาค 

กระท าประทักษิณแลว้เสด็จเขา้ไปยังทอ้งพระโรงใหม ่รับสัง่ใหป้ลูาดทอ้งพระโรง ซึง่ 

เจา้พนักงานไดป้ลูาดดว้ยเครือ่งลาดทัง้ปวงแลว้ ใหป้ลูาดอาสนะทัง้หลาย ใหต้ัง้ 

โอง่น ้าไว ้ใหจ้ดุประทปีน ้ามันขึน้แลว้ เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ได ้

กราบทลูพระผูม้พีระภาคดงันีว้า่ 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ทอ้งพระโรงไดป้ลูาดดว้ยเครือ่งลาดทัง้ปวงแลว้ 

อาสนะปลูาดแลว้ ตัง้โอง่น ้าประจ าไว ้และจดุประทปีน ้ามันไวแ้ลว้ ขอพระองคท์รง 

ทราบกาลอันสมควรในบัดนีเ้ถดิ พระพทุธเจา้ขา้” 

  ตอ่มา พระผูม้พีระภาคทรงครองอันตรวาสกแลว้ ถอืบาตรและจวีร เสด็จ 

เขา้ไปยังทอ้งพระโรงใหมพ่รอ้มดว้ยภกิษุสงฆ ์ทรงลา้งพระบาทแลว้เสด็จเขา้ไป 

ประทับน่ังพงิเสากลาง ทรงผนิพระพักตรไ์ปทางทศิตะวนัออก ฝ่ายพระสงฆล์า้ง 

เทา้แลว้ก็เขา้ไปยังทอ้งพระโรงแลว้น่ังพงิฝาดา้นทศิตะวนัตก หันหนา้ไปทางทศิ 

ตะวนัออก ใหพ้ระผูม้พีระภาคประทับอยูด่า้นหนา้ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๒๔๖ } 



๒๔๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๔. จตตุถปัณณาสก ์๔. อาสวีสิวรรค ๖. อวสัสตุปรยิายสตูร 

  แมเ้จา้ศากยะทัง้หลายผูค้รองกรงุกบลิพัสดุท์รงลา้งพระบาทแลว้ก็เสด็จเขา้ไปยัง 

ทอ้งพระโรง ประทับน่ังพงิฝาดา้นทศิตะวนัออก ทรงผนิพระพักตรไ์ปทางทศิตะวนัตก 

ใหพ้ระผูม้พีระภาคประทับอยูด่า้นหนา้เชน่กัน 

  ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาคทรงชีแ้จงใหเ้จา้ศากยะทัง้หลายผูค้รองกรงุกบลิพัสดุ ์

เห็นชดั ชวนใจใหอ้ยากรับเอาไปปฏบิัต ิเรา้ใจใหอ้าจหาญแกลว้กลา้ ปลอบชโลมใจ 

ใหส้ดชืน่รา่เรงิ ดว้ยธรรมกีถาตลอดราตรสีว่นมาก แลว้ทรงสง่ไปดว้ยพระด ารัสวา่ 

“ทา่นผูโ้คตมโคตรทัง้หลาย ราตรี๑ลว่งไปแลว้ ทา่นทัง้หลายจงรูก้าลอันสมควรใน 

บัดนีเ้ถดิ” 

  เจา้ศากยะทัง้หลายผูค้รองกรงุกบลิพัสดุท์ลูรับพระด ารัสแลว้เสด็จลกุขึน้จากที่ 

ประทับ ถวายอภวิาท กระท าประทักษิณแลว้เสด็จจากไป 

  ขณะนัน้ เมือ่เจา้ศากยะทัง้หลายผูค้รองกรงุกบลิพัสดุเ์สด็จจากไปไมน่าน 

พระผูม้พีระภาครับสัง่เรยีกทา่นพระมหาโมคคัลลานะมาตรัสวา่ “โมคคัลลานะ ภกิษุสงฆ ์

ปราศจากถนีมทิธะแลว้ ธรรมกีถาของเธอจงปรากฏแกภ่กิษุทัง้หลาย เราเมือ่ยหลัง 

จักเหยยีดหลัง” ทา่นพระมหาโมคคัลลานะทลูรับสนองพระด ารัสแลว้ 

  ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาคทรงปผูา้สงัฆาฏ ิ๔ ชัน้ ทรงส าเร็จสหีไสยา (การ 

นอนดจุราชสหี)์ โดยพระปรัศวเ์บือ้งขวา ซอ้นพระบาทเหลือ่มพระบาท ทรงมสีต ิ

สมัปชญัญะ ทรงท าไวใ้นพระทัยวา่จะเสด็จลกุขึน้ ณ ทีนั่น้ ทา่นพระมหาโมคคัลลานะ 

เรยีกภกิษุทัง้หลายมากลา่วดังนีว้า่ “ผูม้อีายทัุง้หลาย” ภกิษุเหลา่นัน้รับค าของ 

ทา่นพระมหาโมคคัลลานะแลว้ ทา่นพระมหาโมคคัลลานะไดก้ลา่วดังนีว้า่ “ผูม้อีาย ุ

ทัง้หลาย ผมจักแสดงอวสัสตุบรรยาย๒และอนวสัสตุบรรยาย๓แกท่า่นทัง้หลาย 

ทา่นทัง้หลายจงฟัง จงใสใ่จใหด้ ีผมจักกลา่ว” ภกิษุเหลา่นัน้รับค าของทา่นพระ 

มหาโมคคัลลานะแลว้ ทา่นพระมหาโมคคัลลานะไดก้ลา่ววา่ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ราตร ีในทีน่ีห้มายถงึยาม ๒ (ตัง้แต ่๔ ทุม่ ถงึ ต ี๒) (ส .สฬา.อ. ๓/๒๔๓/๑๑๑) 

๒ อวสัสตุบรรยาย หมายถงึเหตุแหง่ความเป็นผูชุ้ม่ดว้ยกเิลส (ส .สฬา.อ. ๓/๒๔๓/๑๑๓,ส .ฏกีา ๒/๒๔๓/๔๐๓) 

๓ อนวสัสตุบรรยาย หมายถงึเหตุแหง่ความเป็นผูไ้มชุ่ม่ดว้ยกเิลส (ส .สฬา.อ. ๓/๒๔๓/๑๑๓, ส .ฏกีา ๒/๒๔๓/ 

    ๔๐๓) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๒๔๗ } 



๒๔๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๔. จตตุถปัณณาสก ์๔. อาสวีสิวรรค ๖. อวสัสตุปรยิายสตูร 

  “ผูม้อีายทัุง้หลาย ภกิษุเป็นผูชุ้ม่ดว้ยกเิลส เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีเ้ห็นรปูทางตาแลว้ยอ่มยนิดใีนรปูทีน่่ารัก ยอ่มยนิรา้ย 

ในรปูทีไ่มน่่ารัก เป็นผูไ้มต่ัง้มั่นกายคตาสต ิมปีรติตจติอยู ่และไมรู่ช้ดัเจโตวมิตุต ิ

และปัญญาวมิตุตติามความเป็นจรงิ อันเป็นทีด่ับไปโดยไมเ่หลอืแหง่ธรรมทีเ่ป็น 

บาปอกศุลเหลา่นัน้ทีเ่กดิขึน้แลว้แกเ่ธอ ฯลฯ 

  ลิม้รสทางลิน้ ฯลฯ 

  รูแ้จง้ธรรมารมณ์ทางใจแลว้ ยอ่มยนิดใีนธรรมารมณ์ทีน่่ารัก ยอ่มยนิรา้ยใน 

ธรรมารมณ์ทีไ่มน่่ารัก เป็นผูไ้มต่ัง้มั่นกายคตาสต ิมปีรติตจติอยู ่และไมรู่ช้ดัเจโต- 

วมิตุต ิและปัญญาวมิตุตติามความเป็นจรงิ อันเป็นทีด่ับไปโดยไมเ่หลอืแหง่ธรรมที ่

เป็นบาปอกศุลเหลา่นัน้ทีเ่กดิขึน้แลว้แกเ่ธอ 

  ผูม้อีายทัุง้หลาย ภกิษุนีเ้รยีกวา่ เป็นผูชุ้ม่ดว้ยกเิลสในรปูทีพ่งึรูแ้จง้ทางตา ฯลฯ 

  เป็นผูชุ้ม่ดว้ยกเิลสในรสทีพ่งึรูแ้จง้ทางลิน้ ฯลฯ 

  เป็นผูชุ้ม่ดว้ยกเิลสในธรรมารมณ์ทีพ่งึรูแ้จง้ทางใจ 

  ผูม้อีายทัุง้หลาย ถา้แมม้ารเขา้ไปหาภกิษุนัน้ผูม้ปีกตอิยูอ่ยา่งนีท้างตา มารก็ 

พงึไดช้อ่งไดอ้ารมณ์๑ ฯลฯ 

  ถา้แมม้ารเขา้ไปหาภกิษุนัน้ผูม้ปีกตอิยูอ่ยา่งนีท้างลิน้ ฯลฯ 

  ถา้แมม้ารเขา้ไปหาภกิษุนัน้ผูม้ปีกตอิยูอ่ยา่งนีท้างใจ มารก็พงึไดช้อ่งไดอ้ารมณ์ 

  เรอืนทีส่รา้งดว้ยไมอ้อ้หรอืเรอืนทีส่รา้งดว้ยหญา้แหง้กรอบมอีาย ุ๓-๔ ปี ถา้ 

แมค้นเอาคบเพลงิทีต่ดิไฟเขา้ไปจดุเรอืนนัน้ทางทศิตะวนัออก ไฟก็พงึไดช้อ่งไดเ้ชือ้ 

ถา้แมค้นเอาคบเพลงิทีต่ดิไฟเขา้ไปจดุเรอืนนัน้ทางทศิตะวนัตก ฯลฯ ทางทศิเหนอื 

ฯลฯ ทางทศิใต ้ฯลฯ ทางทศิเบือ้งต า่ ฯลฯ ทางทศิเบือ้งบน ฯลฯ ถา้แมค้น 

เอาคบเพลงิทีต่ดิไฟเขา้ไปจดุเรอืนนัน้ทางทศิไหน ๆ ก็ตาม ไฟก็พงึไดช้อ่งไดเ้ชือ้แม ้

ฉันใด 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ อารมณ ์ในทีน่ีห้มายถงึปัจจัย (ส .สฬา.อ. ๓/๒๔๓/๑๑๓) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๒๔๘ } 



๒๔๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๔. จตตุถปัณณาสก ์๔. อาสวีสิวรรค ๖. อวสัสตุปรยิายสตูร 

  ขอ้นีก็้ฉันนัน้เหมอืนกัน ถา้แมม้ารเขา้ไปหาภกิษุนัน้ผูม้ปีกตอิยูอ่ยา่งนีท้างตา 

มารก็พงึไดช้อ่งไดอ้ารมณ์ ฯลฯ ถา้แมม้ารเขา้ไปหาภกิษุนัน้ผูม้ปีกตอิยูอ่ยา่งนีท้าง 

ลิน้ ฯลฯ ถา้แมม้ารเขา้ไปหาภกิษุนัน้ผูม้ปีกตอิยู่อยา่งนีท้างใจ มารก็พงึไดช้อ่งได ้

อารมณ ์

  รปูครอบง าภกิษุนัน้ผูม้ปีกตอิยูอ่ยา่งนีไ้ด ้ภกิษุหาครอบง ารปูไดไ้ม ่เสยีง 

ครอบง าภกิษุได ้ภกิษุหาครอบง าเสยีงไดไ้ม ่กลิน่ครอบง าภกิษุได ้ภกิษุหา 

ครอบง ากลิน่ไดไ้ม ่รสครอบง าภกิษุได ้ภกิษุหาครอบง ารสไดไ้ม ่โผฏฐัพพะ 

ครอบง าภกิษุได ้ภกิษุหาครอบง าโผฏฐัพพะไดไ้ม ่ธรรมารมณ์ครอบง าภกิษุได  ้

ภกิษุหาครอบง าธรรมารมณ์ไดไ้ม ่

  ภกิษุนีเ้รยีกวา่เป็นผูถ้กูครอบง า คอื ถกูรปูครอบง า ถกูเสยีงครอบง า ถกู 

กลิน่ครอบง า ถกูรสครอบง า ถกูโผฏฐัพพะครอบง า และถกูธรรมารมณ์ครอบง า 

แตค่รอบง ารปู เสยีง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ และธรรมารมณ์ไมไ่ด ้ธรรมทีเ่ป็น 

บาปอกศุลอันเป็นเหตใุหเ้ศรา้หมอง ท าใหเ้กดิในภพใหม ่มคีวามกระวนกระวาย 

มทีกุขเ์ป็นวบิาก เป็นทีต่ัง้แหง่ชาต ิชรา และมรณะตอ่ไป ครอบง าเธอแลว้ 

  ภกิษุเป็นผูชุ้ม่ดว้ยกเิลส เป็นอยา่งนีแ้ล 

  ภกิษุเป็นผูไ้มชุ่ม่ดว้ยกเิลส เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีเ้ห็นรปูทางตาแลว้ ไมย่นิดใีนรปูทีน่่ารัก ไมย่นิรา้ย 

ในรปูทีไ่มน่่ารัก เป็นผูต้ัง้มั่นกายคตาสต ิมอีัปปมาณจติอยู ่และรูช้ดัเจโตวมิตุต ิ

และปัญญาวมิตุตติามความเป็นจรงิ อันเป็นทีด่ับไปโดยไมเ่หลอืแหง่ธรรมทีเ่ป็น 

บาปอกศุลเหลา่นัน้ทีเ่กดิขึน้แลว้แกเ่ธอ ฯลฯ 

  ลิม้รสทางลิน้ ฯลฯ 

  รูแ้จง้ธรรมารมณ์ทางใจแลว้ ไมย่นิดใีนธรรมารมณ์ทีน่่ารัก ไมย่นิรา้ยใน 

ธรรมารมณ์ทีไ่มน่่ารัก เป็นผูต้ัง้มั่นกายคตาสต ิมอีัปปมาณจติอยู ่และรูช้ดัเจโต- 

วมิตุตแิละปัญญาวมิตุตติามความเป็นจรงิ อันเป็นทีด่ับไปโดยไมเ่หลอืแห่งธรรมที ่

เป็นบาปอกศุลเหลา่นัน้ทีเ่กดิขึน้แลว้แกเ่ธอ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๒๔๙ } 



๒๕๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๔. จตตุถปัณณาสก ์๔. อาสวีสิวรรค ๗. ทกุขธัมมสตูร 

  ภกิษุนีเ้รยีกวา่ เป็นผูไ้มชุ่ม่ดว้ยกเิลสในรปูทีพ่งึรูแ้จง้ทางตา ฯลฯ 

  ภกิษุนีเ้รยีกวา่ เป็นผูไ้มชุ่ม่ดว้ยกเิลสในรสทีพ่งึรูแ้จง้ทางลิน้ ฯลฯ 

  เป็นผูไ้มชุ่ม่ดว้ยกเิลสในธรรมารมณ์ทีพ่งึรูแ้จง้ทางใจ 

  ถา้แมม้ารเขา้ไปหาภกิษุนัน้ผูม้ปีกตอิยูอ่ยา่งนีท้างตา มารก็ไม่พงึไดช้อ่ง ไม ่

พงึไดอ้ารมณ์ ฯลฯ ถา้แมม้ารเขา้ไปหาภกิษุนัน้ ... ทางลิน้ ฯลฯ ถา้แมม้าร 

เขา้ไปหาภกิษุนัน้ ... ทางใจ มารก็ไมพ่งึไดช้อ่ง ไมพ่งึไดอ้ารมณ์ 

  เรอืนยอดหรอืศาลาทีพ่อกดนิเหนยีวหนามเีครือ่งฉาบทาเปียก ถา้แมค้นเอา 

คบเพลงิทีต่ดิไฟเขา้ไปจดุเรอืนนัน้ทางทศิตะวนัออก ไฟก็ไมพ่งึไดช้อ่ง ไมพ่งึไดเ้ชือ้ 

ฯลฯ ถา้แมค้นเอาคบเพลงิทีต่ดิไฟเขา้ไปจดุเรอืนนัน้ทางทศิตะวนัตก ฯลฯ ทางทศิใต  ้

ฯลฯ ทางทศิเบือ้งต า่ ฯลฯ ทางทศิเบือ้งบน ฯลฯ ถา้แมค้นเอาคบเพลงิทีต่ดิไฟ 

เขา้ไปจดุเรอืนนัน้ทางทศิไหน ๆ ก็ตาม ไฟก็ไมพ่งึไดช้อ่ง ไมพ่งึไดเ้ชือ้ แมฉั้นใด 

  ขอ้นีก็้ฉันนัน้เหมอืนกัน ถา้แมม้ารเขา้ไปหาภกิษุผูม้ปีกตอิยูอ่ยา่งนีท้างตา 

มารก็ไมพ่งึไดช้อ่ง ไมพ่งึไดอ้ารมณ์ ฯลฯ ถา้แมม้ารเขา้ไปหาภกิษุนัน้ ... ทางใจ 

มารก็ไมพ่งึไดช้อ่ง ไมพ่งึไดอ้ารมณ์ ภกิษุผูม้ปีกตอิยูอ่ยา่งนีค้รอบง ารปูได ้รปู 

ครอบง าภกิษุไมไ่ด ้ภกิษุครอบง าเสยีงได ้เสยีงครอบง าภกิษุไมไ่ด ้ภกิษุครอบง า 

กลิน่ได ้กลิน่ครอบง าภกิษุไมไ่ด ้ภกิษุครอบง ารสได ้รสครอบง าภกิษุไมไ่ด ้ภกิษุ 

ครอบง าโผฏฐัพพะได ้โผฏฐัพพะครอบง าภกิษุไมไ่ด ้ภกิษุครอบง าธรรมารมณ์ได  ้

ธรรมารมณ์ครอบง าภกิษุไมไ่ด ้

  ภกิษุนีเ้รยีกวา่ เป็นผูค้รอบง า คอื ครอบง ารปูได ้ครอบง าเสยีงได ้ครอบง า 

กลิน่ได ้ครอบง ารสได ้ครอบง าโผฏฐัพพะได ้และครอบง าธรรมารมณ์ได ้แตไ่ม่ 

ถกูรปู เสยีง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ และธรรมารมณ์ครอบง า เธอครอบง าธรรมที ่

เป็นบาปอกศุลเหลา่นัน้อนัเป็นเหตใุหเ้ศรา้หมอง ท าใหเ้กดิในภพใหม ่มคีวาม 

กระวนกระวาย มทีกุขเ์ป็นวบิาก เป็นทีต่ัง้แหง่ชาต ิชรา และมรณะตอ่ไปไดแ้ลว้ 

  ผูม้อีายทัุง้หลาย ภกิษุเป็นผูไ้มชุ่ม่ดว้ยกเิลสเป็นอยา่งนีแ้ล” 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๒๕๐ } 



๒๕๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๔. จตตุถปัณณาสก ์๔. อาสวีสิวรรค ๗. ทกุขธัมมสตูร 

  ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาคไดเ้สด็จลกุขึน้ รับสัง่เรยีกทา่นพระมหาโมคคัลลานะ 

มาตรัสชมวา่ “ดลีะ ดลีะ โมคคัลลานะ ดนัีกทีเ่ธอไดก้ลา่วอวสัสตุบรรยายและ 

อนวสัสตุบรรยายแกภ่กิษุทัง้หลาย” 

  ทา่นพระมหาโมคคัลลานะไดก้ลา่วเวยยากรณภาษิตนีแ้ลว้ พระศาสดาทรง 

พอพระทัย ภกิษุเหลา่นัน้ก็มใีจยนิด ีตา่งชืน่ชมภาษิตของทา่นพระมหาโมคคลัลานะ 

ดังนีแ้ล 

อวสัสตุปรยิายสตูรที ่๖ จบ 

 

๗. ทกุขธมัมสูตร 

วา่ดว้ยทกุขธรรม 

  [๒๔๔] “ภกิษุทัง้หลาย เมือ่ใดภกิษุรูช้ดัความเกดิและความดับแหง่ทกุขธรรม๑ 

ทัง้ปวงตามความเป็นจรงิ เมือ่นัน้เธอยอ่มเห็นกามโดยอาการทีเ่มือ่เห็นกามอยู่ 

ความพอใจดว้ยอ านาจความใคร ่ความเยือ่ใยดว้ยอ านาจความใคร ่ความสยบดว้ย 

อ านาจความใคร ่ความเร่ารอ้นดว้ยอ านาจความใครใ่นกามทัง้หลายจะไมน่อนเนือ่ง 

ทัง้ตามรูธ้รรมเครือ่งประพฤตแิละธรรมเครือ่งอยูโ่ดยอาการทีเ่มือ่ประพฤตอิยู ่ธรรม 

ทีเ่ป็นบาปอกศุลคอือภชิฌาและโทมนัสจะไมค่รอบง า 

  ภกิษุรูช้ดัความเกดิและความดบัแหง่ทกุขธรรมท ัง้ปวงตามความเป็นจรงิ 

เป็นอยา่งไร 

  คอื รูช้ดัวา่ อยา่งนีร้ปู อยา่งนีค้วามเกดิแหง่รปู อยา่งนีค้วามดับแหง่รปู 

อยา่งนีเ้วทนา ฯลฯ อยา่งนีส้ญัญา ฯลฯ อยา่งนีส้งัขาร ฯลฯ อยา่งนีว้ญิญาณ 

อยา่งนีค้วามเกดิแหง่วญิญาณ อยา่งนีค้วามดับแหง่วญิญาณ 

  ภกิษุรูช้ดัความเกดิและความดับแหง่ทกุขธรรมทัง้ปวงตามความเป็นจรงิเป็น 

อยา่งนีแ้ล 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ทกุขธรรม หมายถงึขันธ ์๕ ทีเ่ป็นเหตเุกดิแหง่ทกุข ์(ส .สฬา.อ. ๓/๒๔๔/๑๑๓) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๒๕๑ } 



๒๕๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๔. จตตุถปัณณาสก ์๔. อาสวีสิวรรค ๗. ทกุขธัมมสตูร 

  ภกิษุเห็นกามโดยอาการทีเ่ม ือ่เห็นกามอยู ่ความพอใจดว้ยอ านาจความ 

ใคร ่ความเยือ่ใยดว้ยอ านาจความใคร ่ความสยบดว้ยอ านาจความใคร ่ความ 

เรา่รอ้นดว้ยอ านาจความใครใ่นกามท ัง้หลายจะไมน่อนเนือ่ง เป็นอยา่งไร 

  คอื หลมุถา่นเพลงิ ลกึกวา่ชว่งบรุษุ เต็มดว้ยถา่นเพลงิ ไมม่เีปลว ไมม่คีวนั 

ขณะนัน้มบีรุษุคนหนึง่อยากมชีวีติอยู ่ไมอ่ยากตาย รักสขุ เกลยีดทกุขเ์ดนิมา ม ี

บรุษุ ๒ คนทีแ่ข็งแรงจับแขนเขาคนละขา้ง ลากเขา้หาหลมุถา่นเพลงิ เขาโอนเอน 

กายไปขา้งโนน้ขา้งนี ้ขอ้นัน้เพราะเหตไุร เพราะบรุุษนัน้รูว้า่ ‘เราตกหลมุถา่นเพลงินี ้

จักถงึความตายหรอืทกุขป์างตาย เพราะตกหลมุถา่นเพลงินัน้’ แมฉั้นใด ภกิษุก็ 

ฉันนัน้เหมอืนกัน ยอ่มเห็นกามซึง่เปรยีบดว้ยหลมุถา่นเพลงิ โดยอาการทีเ่มือ่เห็น 

กามอยู ่ความพอใจดว้ยอ านาจความใคร ่ความเยือ่ใยดว้ยอ านาจความใคร ่ความ 

สยบดว้ยอ านาจความใคร ่ความเรา่รอ้นดว้ยอ านาจความใครใ่นกามทัง้หลายจะไม่ 

นอนเนือ่ง 

  ภกิษุตามรูธ้รรมเครือ่งประพฤตแิละธรรมเครือ่งอยู ่โดยอาการทีเ่ม ือ่ 

ประพฤตอิยู ่ธรรมทีเ่ป็นบาปอกศุลคอือภชิฌาและโทมนสัจะไมค่รอบง า เป็น 

อยา่งไร 

  คอื บรุษุเขา้ไปสูป่่าทีม่หีนามมาก ขา้งหนา้ของเขาก็มหีนาม ขา้งหลังก็ม ี

หนาม ขา้งซา้ยก็มหีนาม ขา้งขวาก็มหีนาม ขา้งลา่งก็มหีนาม ขา้งบนก็มหีนาม 

เขามสีตกิา้วไป มสีตถิอยกลับ ดว้ยคดิวา่ ‘หนามอยา่แทงเรา’ แมฉั้นใด ขอ้นีก็้ 

ฉันนัน้เหมอืนกัน เรากลา่วรปูทีน่่ารัก น่ายนิดใีนโลกวา่เป็นหนามในอรยิวนัิย ภกิษุ 

รูอ้ยา่งนีแ้ลว้พงึรูจั้กความไมส่ ารวมและความส ารวม 

  ความไมส่ ารวม เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีเ้ห็นรปูทางตาแลว้ ยอ่มยนิดใีนรปูทีน่่ารัก ยอ่มยนิรา้ย 

ในรปูทีไ่มน่่ารัก เป็นผูไ้มต่ัง้มั่นกายคตาสต ิมปีรติตจติอยู ่และไมรู่ช้ดัเจโตวมิตุต ิ

และปัญญาวมิตุตติามความเป็นจรงิ อันเป็นทีด่ับไปโดยไมเ่หลอืแหง่ธรรมทีเ่ป็น 

บาปอกศุลทีเ่กดิขึน้แลว้แกเ่ธอ ฯลฯ ลิม้รสทางลิน้ ฯลฯ รูแ้จง้ธรรมารมณ์ทาง 

ใจแลว้ ยอ่มยนิดใีนธรรมารมณ์ทีน่่ารัก ยอ่มยนิรา้ยในธรรมารมณ์ทีไ่มน่่ารัก เป็น 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๒๕๒ } 



๒๕๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๔. จตตุถปัณณาสก ์๔. อาสวีสิวรรค ๗. ทกุขธัมมสตูร 

ผูไ้มต่ัง้มั่นกายคตาสต ิมปีรติตจติอยู ่และไมรู่ช้ดัเจโตวมิตุตแิละปัญญาวมิตุตติาม 

ความเป็นจรงิ อันเป็นทีด่ับไปโดยไมเ่หลอืแหง่ธรรมทีเ่ป็นบาปอกศุลทีเ่กดิขึน้แกเ่ธอ 

  ความไมส่ ารวมเป็นอยา่งนีแ้ล 

  ความส ารวม เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีเ้ห็นรปูทางตาแลว้ ไมย่นิดใีนรปูทีน่่ารัก ไมย่นิรา้ย 

ในรปูทีไ่มน่่ารัก เป็นผูต้ัง้มั่นกายคตาสต ิมอีัปปมาณจติอยู ่และรูช้ดัเจโตวมิตุต ิ

และปัญญาวมิตุตติามความเป็นจรงิ อันเป็นทีด่ับไปโดยไมเ่หลอืแหง่ธรรมทีเ่ป็น 

บาปอกศุลเหลา่นัน้ทีเ่กดิขึน้แลว้แกเ่ธอ ฯลฯ ลิม้รสทางลิน้ ฯลฯ รูแ้จง้ธรรมารมณ์ 

ทางใจแลว้ ไมย่นิดใีนธรรมารมณ์ทีน่่ารัก ไมย่นิรา้ยในธรรมารมณ์ทีไ่มน่่ารัก เป็น 

ผูต้ัง้มั่นกายคตาสต ิมอีัปปมาณจติอยู ่และรูช้ดัเจโตวมิตุตแิละปัญญาวมิตุตติาม 

ความเป็นจรงิ อันเป็นทีด่ับไปโดยไมเ่หลอืแหง่ธรรมทีเ่ป็นบาปอกศุลเหลา่นัน้ทีเ่กดิขึน้ 

แลว้แกเ่ธอ 

  ความส ารวมเป็นอยา่งนีแ้ล 

  ถา้เมือ่ภกิษุนัน้ประพฤตอิยูอ่ยา่งนี ้ธรรมทีเ่ป็นบาปอกศุล มคีวามด ารซิา่นไป 

เกือ้กลูแกส่งัโยชน ์ยอ่มเกดิขึน้เพราะความหลงลมืสตใินกาลบางครัง้บางคราว สต ิ

เกดิขึน้ชา้ ขณะนัน้เธอยอ่มละ บรรเทาธรรมทีเ่ป็นบาปอกศุลนัน้ ท าใหห้มดสิน้ไป 

ใหถ้งึความไมม่อีกีพลันทเีดยีว 

  บรุษุพงึใหห้ยาดน ้า ๒-๓ หยดตกลงในกระทะเหล็กทีร่อ้นจัดตลอดวนั หยาด 

น ้าตกลงชา้ ขณะนัน้หยาดน ้าพงึระเหย เหอืดแหง้ไปอยา่งรวดเร็ว แมฉั้นใด ขอ้นี ้

ก็ฉันนัน้เหมอืนกัน ถา้เมือ่ภกิษุนัน้ประพฤตอิยูอ่ยา่งนี ้ธรรมทีเ่ป็นบาปอกศุล ม ี

ความด ารซิา่นไป เกือ้กลูแกส่งัโยชนย์อ่มเกดิขึน้ เพราะความหลงลมืสตใินกาลบาง 

ครัง้บางคราว สตเิกดิขึน้ชา้ ขณะนัน้เธอยอ่มละ บรรเทาธรรมทีเ่ป็นบาปอกศุลนัน้ 

ท าใหห้มดสิน้ไป ใหถ้งึความไมม่อีกีพลันทเีดยีว 

  ภกิษุตามรูธ้รรมเครือ่งประพฤตแิละธรรมเครือ่งอยู ่โดยอาการทีเ่มือ่ประพฤต ิ

อยู ่ธรรมทีเ่ป็นบาปอกศุลคอือภชิฌาและโทมนัสจะไมค่รอบง า เป็นอยา่งนีแ้ล 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๒๕๓ } 



๒๕๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๔. จตตุถปัณณาสก ์๔. อาสวีสิวรรค ๗. ทกุขธัมมสตูร 

  ภกิษุทัง้หลาย ถา้พระราชา มหาอ ามาตยข์องพระราชา มติร๑ อ ามาตย์๒ 

ญาติ๓ สาโลหติ๔ก็ตาม พงึปวารณาภกิษุผูป้ระพฤตอิยูอ่ยา่งนีเ้พือ่ใหย้นิดยี ิง่ดว้ย 

โภคทรัพยทั์ง้หลายวา่ “มาเถดิ พระคณุเจา้ผูเ้จรญิ ผา้กาสาวพัสตรเ์หลา่นีท้ าให ้

ทา่นเรา่รอ้นมใิชห่รอื ทา่นจะเป็นคนหัวโลน้ เทีย่วถอืกระเบือ้งไปท าไม เชญิเถดิ 

เชญิทา่นกลับมาเป็นคฤหัสถใ์ชส้อยโภคทรัพยแ์ละท าบญุเถดิ 

  ภกิษุทัง้หลาย เป็นไปไมไ่ดเ้ลยทีภ่กิษุนัน้เมือ่ประพฤตอิยูอ่ยา่งนีจั้กบอกคนื 

สกิขากลับมาเป็นคฤหัสถ ์

  เปรยีบเหมอืนแมน่ ้าคงคาทีไ่หลไปทางทศิตะวนัออก บา่ไปทางทศิตะวนัออก 

หลากไปทางทศิตะวนัออก ถา้หมูม่หาชนพากันถอืเอาจอบและตะกรา้มาดว้ยตัง้ใจ 

วา่ ‘พวกเราจักชว่ยกันทดแมน่ ้าคงคานีใ้หไ้หลไปขา้งหลัง บา่ไปขา้งหลัง หลากไป 

ขา้งหลัง’ 

  ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร หมูม่หาชนนัน้พงึ 

ทดแมน่ ้าคงคาใหไ้หลไปขา้งหลัง บา่ไปขา้งหลัง หลากไปขา้งหลังไดห้รอื” 

  ภกิษุทัง้หลายกราบทลูวา่ “ไมไ่ด ้พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ขอ้นัน้เพราะเหตไุร” 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ เพราะแมน่ ้าคงคาไหลไปทางทศิตะวนัออก บา่ไปทาง 

ทศิตะวนัออก หลากไปทางทศิตะวนัออก หมูม่หาชนจะทดแมน่ ้าคงคานัน้ใหไ้หล 

ไปขา้งหลัง บา่ไปขา้งหลัง หลากไปขา้งหลัง ไมใ่ชท่ าไดง้า่ย แตห่มูม่หาชนนัน้พงึม ี

สว่นแหง่ความล าบาก เหน็ดเหนือ่ยแน่นอน”

 

เชงิอรรถ : 

๑ มติร หมายถงึคนรูจั้กกัน เพราะการใชข้องในเรอืนรว่มกัน เชน่ ใหข้องแกก่ันและกัน หรอืรับของจากกัน  

    (ส .ม.อ. ๑/๑๐๑๒/๓๖๗, ส .ฏกีา ๒/๑๐๑๒/๖๒๙) 

๒ อ ามาตย ์หมายถงึผูร้ว่มงานกัน ท าประโยชนร์ว่มกัน เชน่ปรกึษาหารอืกัน ไปมาดว้ยกันเป็นตน้ (ส .ม.อ. 

    ๓/๑๐๑๒/๓๖๗, ส .ฏกีา ๒/๑๐๑๒/๖๒๙) 

๓ ญาต ิหมายถงึผูเ้กีย่วขอ้งกันโดยการแตง่งาน ไดแ้ก ่บดิามารดาของสาม ีและเครอืญาตฝ่ิายบดิา 

    มารดาของสาม ีหรอืบดิามารดาของภรรยา และเครอืญาตฝ่ิายบดิามารดาของภรรยา (ส .ม.อ. ๓/๑๐๑๒/ 

    ๓๖๗, ส .ฏกีา ๒/๑๐๑๒/๖๒๙, องฺ.ตกิ.อ. ๒/๗๖/๒๒๗) 

๔ สาโลหติ หมายถงึผูร้่วมสายเลอืดเดยีวกัน เชน่พีช่าย นอ้งชาย พีส่าว นอ้งสาว ลงุ ป้า เป็นตน้ (องฺ.ตกิ.อ.  

    ๒/๗๖/๒๒๗) หรอืญาตฝ่ิายมารดา (องฺ.ตกิ.ฏกีา ๒/๗๖/๒๒๙) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๒๕๔ } 



๒๕๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๔. จตตุถปัณณาสก ์๔. อาสวีสิวรรค ๘. กงิสโุกปมสตูร 

  “ภกิษุทัง้หลาย อปุมานีแ้มฉั้นใด อปุไมยก็ฉันนัน้เหมอืนกัน ถา้พระราชา 

มหาอ ามาตยข์องพระราชา มติร อ ามาตย ์ญาต ิสาโลหติก็ตาม พงึปวารณา 

ภกิษุผูป้ระพฤตอิยูอ่ยา่งนีเ้พือ่ใหย้นิดยี ิง่ดว้ยโภคทรัพยทั์ง้หลายวา่ ‘มาเถดิ พระ 

คณุเจา้ผูเ้จรญิ ผา้กาสาวพัสตรเ์หลา่นีท้ าใหท้า่นเรา่รอ้นมใิชห่รอื ทา่นจะเป็นคน 

หัวโลน้ เทีย่วถอืกระเบือ้งไปท าไม เชญิเถดิ เชญิทา่นกลับมาเป็นคฤหัสถใ์ชส้อย 

โภคทรัพยแ์ละท าบญุเถดิ 

  ภกิษุทัง้หลาย เป็นไปไมไ่ดเ้ลยทีภ่กิษุนัน้เมือ่ประพฤตอิยูอ่ยา่งนีจั้กบอกคนื 

สกิขากลับมาเป็นคฤหัสถ ์ขอ้นัน้เพราะเหตไุร เพราะเป็นไปไมไ่ดเ้ลยทีจ่ตินัน้ที ่

นอ้มไปในวเิวก โนม้ไปในวเิวก โอนไปในวเิวกตลอดกาลนานแลว้จักเวยีนมาเพือ่ 

เป็นคฤหัสถ”์ 

ทกุขธมัมสตูรที ่๗ จบ 

 

๘. กงิสโุกปมสตูร 

วา่ดว้ยอปุมาดว้ยตน้ทองกวาว 

  [๒๔๕] ครัง้นัน้ ภกิษุรปูหนึง่เขา้ไปหาภกิษุอกีรปูหนึง่ถงึทีอ่ยู ่แลว้ไดถ้าม 

ภกิษุรปูนัน้ดังนีว้า่ “ผูม้อีาย ุดว้ยเหตเุพยีงเทา่ไรหนอ ภกิษุจงึมทัีศนะ๑หมดจดด”ี 

  ภกิษุรปูนัน้ตอบวา่ “ผูม้อีาย ุเพราะภกิษุรูช้ดัถงึความเกดิและความดับแหง่ 

ผัสสายตนะ ๖ ประการตามความเป็นจรงิ ดว้ยเหตเุพยีงเทา่นีแ้ล ภกิษุจงึมทัีศนะ 

หมดจดด”ี 

  ขณะนัน้ ทา่นไมพ่อใจการตอบปัญหาของภกิษุรปูนัน้ จงึเขา้ไปหาภกิษุอกีรปู 

หนึง่ถงึทีอ่ยู ่แลว้ไดถ้ามภกิษุรปูนัน้ดังนีว้า่ “ผูม้อีาย ุดว้ยเหตเุพยีงเทา่ไรหนอ 

ภกิษุจงึมทัีศนะหมดจดด”ี 

  ภกิษุรปูนัน้ตอบวา่ “ผูม้อีาย ุเพราะภกิษุรูช้ดัถงึความเกดิและความดับแหง่ 

อปุาทานขนัธ ์๕ ตามความเป็นจรงิ ดว้ยเหตเุพยีงเทา่นีแ้ล ภกิษุจงึมทัีศนะ 

หมดจดด”ี

 

เชงิอรรถ : 

๑ ทศันะ ในทีน่ีเ้ป็นชือ่ของปฐมมรรค (โสดาปัตตมิรรค) (ส .สฬา.อ. ๓/๒๔๕/๑๑๕) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๒๕๕ } 



๒๕๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๔. จตตุถปัณณาสก ์๔. อาสวีสิวรรค ๘. กงิสโุกปมสตูร 

  ตอ่มา ทา่นไมพ่อใจการตอบปัญหาของภกิษุรปูนัน้ จงึเขา้ไปหาภกิษุอกีรปู 

หนึง่ถงึทีอ่ยู ่แลว้ไดถ้ามภกิษุรปูนัน้วา่ “ผูม้อีาย ุดว้ยเหตเุพยีงเทา่ไรหนอ ภกิษุ 

จงึมทัีศนะหมดจดด”ี 

  ภกิษุนัน้ตอบวา่ “ผูม้อีาย ุเพราะภกิษุรูช้ดัถงึความเกดิและความดับแหง่ 

มหาภตูรปู ๔ ตามความเป็นจรงิ ดว้ยเหตเุพยีงเทา่นีแ้ล ภกิษุจงึมทัีศนะหมดจดด”ี 

  ตอ่มา ทา่นไมพ่อใจการตอบปัญหาของภกิษุรปูนัน้ จงึเขา้ไปหาภกิษุอกีรปู 

หนึง่ถงึทีอ่ยู ่แลว้ไดถ้ามภกิษุรปูนัน้วา่ “ผูม้อีาย ุดว้ยเหตเุพยีงเทา่ไรหนอ ภกิษุ 

จงึมทัีศนะหมดจดด”ี 

  ภกิษุรปูนัน้ตอบวา่ “ผูม้อีาย ุเพราะภกิษุรูช้ดัตามความเป็นจรงิวา่ ‘สิง่ใด 

สิง่หนึง่มคีวามเกดิขึน้เป็นธรรมดา สิง่นัน้ทัง้ปวงมคีวามดับไปเป็นธรรมดา’ ดว้ย 

เหตเุพยีงเทา่นีแ้ล ภกิษุจงึมทัีศนะหมดจดด”ี 

  ตอ่มา ทา่นไมพ่อใจการตอบปัญหาของภกิษุรปูนัน้ จงึเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระ 

ภาคถงึทีป่ระทับ ถวายอภวิาทแลว้ น่ัง ณ ทีส่มควร ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาค 

ดังนีว้า่ 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขอประทานวโรกาส ขา้พระองคเ์ขา้ไปหาภกิษุรปูหนึง่ 

ถงึทีอ่ยู ่แลว้ไดถ้ามภกิษุรปูนัน้วา่ ‘ผูม้อีาย ุดว้ยเหตเุพยีงเทา่ไรหนอ ภกิษุจงึม ี

ทัศนะหมดจดด’ี 

  เมือ่ขา้พระองคถ์ามอยา่งนีแ้ลว้ ภกิษุรปูนัน้ไดต้อบขา้พระองคด์ังนีว้า่ ‘ผูม้อีาย ุ

เพราะภกิษุรูช้ดัถงึความเกดิและความดับแหง่ผัสสายตนะ ๖ ประการตามความ 

เป็นจรงิ ดว้ยเหตเุพยีงเทา่นีแ้ล ภกิษุจงึมทัีศนะหมดจดด’ี 

  ขณะนัน้ ขา้พระองคไ์มพ่อใจการตอบปัญหาของภกิษุนัน้ จงึเขา้ไปหาภกิษุ 

อกีรปูหนึง่ถงึทีอ่ยู ่แลว้ไดถ้ามภกิษุรปูนัน้วา่ ‘ผูม้อีาย ุดว้ยเหตเุพยีงเทา่ไรหนอ 

ภกิษุจงึมทัีศนะหมดจดด’ี 

  เมือ่ขา้พระองคถ์ามอยา่งนีแ้ลว้ ภกิษุรปูนัน้ไดต้อบขา้พระองคว์า่ ‘ผูม้อีาย ุ

เพราะภกิษุรูช้ดัถงึความเกดิและความดับแหง่อปุาทานขนัธ ์๕ ฯลฯ แหง่มหาภตู- 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๒๕๖ } 



๒๕๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๔. จตตุถปัณณาสก ์๔. อาสวีสิวรรค ๘. กงิสโุกปมสตูร 

รปู ๔ ตามความเป็นจรงิ ฯลฯ รูช้ดัตามความเป็นจรงิวา่ ‘สิง่ใดสิง่หนึง่มคีวาม 

เกดิขึน้เป็นธรรมดา สิง่นัน้ทัง้ปวงมคีวามดับไปเป็นธรรมดา’ ดว้ยเหตเุพยีงเทา่นีแ้ล 

ภกิษุจงึมทัีศนะหมดจดด’ี 

  ตอ่มา ขา้พระองคไ์มพ่อใจการตอบปัญหาของภกิษุรปูนัน้ จงึเขา้มาเฝ้า 

พระองคถ์งึทีป่ระทับ ฯลฯ ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ดว้ยเหตเุพยีงเท่าไรหนอ ภกิษุ 

จงึมทัีศนะหมดจดด”ี 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุ เปรยีบเหมอืนบรุษุไมเ่คยเห็นตน้ทองกวาว 

เลย เขาเขา้ไปหาบรุษุคนหนึง่ผูเ้คยเห็นตน้ทองกวาวถงึทีอ่ยู ่แลว้ถามบรุษุนัน้ 

อยา่งนีว้า่ ‘ทา่นผูเ้จรญิ ตน้ทองกวาวเป็นเชน่ไร’ 

  บรุษุนัน้พงึตอบอยา่งนีว้า่ ‘ทา่นผูเ้จรญิ ตน้ทองกวาวด าเหมอืนตอทีถ่กูไฟไหม’้ 

  เวลานัน้ตน้ทองกวาวเป็นดังทีเ่ขาเห็น ขณะนัน้เขาไมพ่อใจการตอบปัญหา 

ของบรุษุนัน้ จงึเขา้ไปหาบรุษุอกีคนหนึง่ผูเ้คยเห็นตน้ทองกวาวถงึทีอ่ยู ่แลว้ถาม 

บรุษุนัน้อยา่งนี้วา่ ‘ทา่นผูเ้จรญิ ตน้ทองกวาวเป็นเชน่ไร’ 

  บรุษุนัน้พงึตอบอยา่งนีว้า่ ‘ทา่นผูเ้จรญิ ตน้ทองกวาวแดงเหมอืนชิน้เนือ้’ 

  เวลานัน้ตน้ทองกวาวเป็นดังทีเ่ขาเห็น ตอ่มาเขาไมพ่อใจการตอบปัญหาของ 

บรุษุนัน้ จงึเขา้ไปหาบรุุษอกีคนหนึง่ผูเ้คยเห็นตน้ทองกวาวถงึทีอ่ยู ่แลว้ถามบรุษุ 

นัน้อยา่งนีว้า่ ‘ทา่นผูเ้จรญิ ตน้ทองกวาวเป็นเชน่ไร’ 

  บรุษุนัน้พงึตอบอยา่งนีว้า่ ‘ทา่นผูเ้จรญิ ตน้ทองกวาวทีเ่กดินานมฝัีกเหมอืน 

ตน้ซกึ’ 

  เวลานัน้ตน้ทองกวาวเป็นดังทีเ่ขาเห็น ตอ่มา เขาไมพ่อใจการตอบปัญหาของ 

บรุษุนัน้ จงึเขา้ไปหาบรุุษอกีคนหนึง่ผูเ้คยเห็นตน้ทองกวาวถงึทีอ่ยู ่แลว้ถามบรุษุ 

นัน้อยา่งนีว้า่ ‘ทา่นผูเ้จรญิ ตน้ทองกวาวเป็นเชน่ไร’ 

  บรุษุนัน้พงึตอบอยา่งนีว้า่ ‘ทา่นผูเ้จรญิ ตน้ทองกวาวมใีบแกแ่ละใบออ่นหนา 

แน่น มรีม่ทบึเหมอืนตน้ไทร’ 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๒๕๗ } 



๒๕๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๔. จตตุถปัณณาสก ์๔. อาสวีสิวรรค ๘. กงิสโุกปมสตูร 

  เวลานัน้ตน้ทองกวาวเป็นดังทีเ่ขาเห็นแมฉั้นใด ขอ้นีก็้ฉันนัน้เหมอืนกัน การ 

เห็นของสตับรุษุเหลา่นัน้ผูเ้ชือ่แลว้เป็นอันถกูตอ้งโดยประการใด ๆ สตับรุษุเหลา่นัน้ 

ก็ไดต้อบโดยประการนัน้ ๆ 

  ภกิษุ เมอืงชายแดนของพระราชา มกี าแพงและเชงิเทนิ๑มั่นคง ม ี๖ ประต ู

นายประตขูองเมอืงนัน้เป็นบัณฑติ เฉียบแหลม มปัีญญา คอยหา้มคนทีต่นไมรู่จั้ก 

อนุญาตเฉพาะคนทีต่นรูจั้กใหเ้ขา้ไปในเมอืงนัน้ ราชทตู ๒ นายมรีาชการดว่นมา 

จากทศิตะวนัออก ถามนายประตนัูน้อยา่งนีว้า่ ‘ผูเ้จรญิ เจา้เมอืง ๆ นีอ้ยูท่ีไ่หน’ 

  นายประตนัูน้ตอบอยา่งนีว้า่ ‘ทา่นผูเ้จรญิ น่ันเจา้เมอืงน่ังอยูท่ีท่างสีแ่ยก 

กลางเมอืง’ 

  ล าดับนัน้ ราชทตู ๒ นายผูม้รีาชการดว่นไดม้อบถวายพระราชสาสน์ตามความ  

เป็นจรงิแกเ่จา้เมอืงแลว้กลับไปตามทางทีต่นมา ราชทตูอกี ๒ นายผูม้รีาชการดว่น 

มาจากทศิตะวนัตก ฯลฯ มาจากทศิเหนอื ... มาจากทศิใต ้แลว้ถาม 

นายประตนัูน้อยา่งนีว้า่ ‘ผูเ้จรญิ เจา้เมอืง ๆ นีอ้ยูท่ีไ่หน’ 

  นายประตนัูน้ตอบอยา่งนีว้า่ ‘ทา่นผูเ้จรญิ น่ันเจา้เมอืงน่ังอยูท่ีท่างสีแ่ยก 

กลางเมอืง’ 

  ล าดับนัน้ ราชทตู ๒ นายผูม้รีาชการดว่นนัน้ไดม้อบถวายพระราชสาสน์ตาม 

ความเป็นจรงิแกเ่จา้เมอืงแลว้ ก็กลับไปตามทางทีต่นมา แมฉั้นใด 

  อปุไมยนีก็้ฉันนัน้ เรายกมาก็เพือ่ใหเ้ขา้ใจเนือ้ความชดัเจน 

  ในอปุไมยนัน้มอีธบิายดังตอ่ไปนี ้

  ค าวา่ เมอืง นีเ้ป็นชือ่ของกายนีซ้ ึง่ประกอบขึน้จากมหาภตูรปู ๔ เกดิจาก 

มารดาบดิา เจรญิวยัเพราะขา้วสกุและขนมกมุมาส ไมเ่ทีย่งแท ้ตอ้งอบ ตอ้งนวดเฟ้น 

มอีันแตกกระจัดกระจายไปเป็นธรรมดา 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ เชงิเทนิ คอืทีท่ีท่ าไวเ้พือ่ประดับเมอืงหรอืเพือ่ป้องกันโจร สงูประมาณ ๑ ชว่งตัวบรุษุ หรอืหมายถงึ 

    บานประตก็ูได ้(ส .สฬา.อ. ๓/๒๔๕/๑๒๑) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๒๕๘ } 



๒๕๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๔. จตตุถปัณณาสก ์๔. อาสวีสิวรรค ๙. วโีณปมสตูร 

  ค าวา่ ม ี๖ ประต ูนีเ้ป็นชือ่ของอายตนะภายใน ๖ ประการ 

  ค าวา่ นายประต ูนีเ้ป็นชือ่ของสต ิ

  ค าวา่ ราชทตู ๒ นายผูม้รีาชการดว่น นีเ้ป็นชือ่ของสมถะและวปัิสสนา 

  ค าวา่ เจา้เมอืง นีเ้ป็นชือ่ของวญิญาณ 

  ค าวา่ ทางสีแ่ยกกลางเมอืง นีเ้ป็นชือ่ของมหาภตูรปูทัง้ ๔ คอื 

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

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

  ค าวา่ พระราชสาสน์ตามความเป็นจรงิ นี้เป็นชือ่ของนพิพาน 

  ค าวา่ ทางตามทีต่นมา นีเ้ป็นชือ่ของอรยิมรรคมอีงค ์๘ คอื 

   ๑. สมัมาทฏิฐ ิ(เห็นชอบ) 

     ฯลฯ 

   ๘. สมัมาสมาธ ิ(ตัง้จติมั่นชอบ)” 

กงิสโุกปมสตูรที ่๘ จบ 

 

๙. วโีณปมสตูร 

วา่ดว้ยอปุมาดว้ยพณิ 

  [๒๔๖] “ภกิษุทัง้หลาย ฉันทะ๑(ความพอใจ) ราคะ๒(ความก าหนัด) โทสะ (ความ 

ขดัเคอืง) โมหะ (ความหลง) หรอืแมค้วามกระทบกระท่ังในใจในรปูทีพ่งึรูแ้จง้ทางตา 

พงึเกดิขึน้แกภ่กิษุหรอืภกิษุณีรปูใดรูปหนึง่ ภกิษุหรอืภกิษุณีรปูนัน้พงึหา้มจติจาก 

รปูทีพ่งึรูแ้จง้ทางตานัน้โดยพจิารณาวา่ ‘ทางนัน้มภีัย มภีัยจ าเพาะหนา้ มหีนาม 

รกชฏั เป็นทางออ้ม เป็นทางผดิ และไปล าบาก ทางนัน้เป็นทางทีอ่สตับรุษุด าเนนิ 

ไมใ่ชท่างทีส่ตับรุษุด าเนนิ ทา่นไมค่วรด าเนนิไปทางนัน้’ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ฉนัทะ ในทีน่ีห้มายถงึตัณหาทีม่กี าลังออ่น แรกเกดิ ไมส่ามารถท าใหก้ าหนัดได ้(ส .สฬา.อ. ๓/๒๔๖/๑๒๔) 

๒ ราคะ ในทีน่ีห้มายถงึตัณหาทีม่กี าลังทีเ่กดิขึน้ตอ่มา ท าใหเ้กดิความก าหนัดได ้(ส .สฬา.อ. ๓/๒๔๖/๑๒๔) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๒๕๙ } 



๒๖๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๔. จตตุถปัณณาสก ์๔. อาสวีสิวรรค ๙. วโีณปมสตูร 

  ภกิษุหรอืภกิษุณีพงึหา้มจติจากรปูทีพ่งึรูแ้จง้ทางตานัน้ ฯลฯ 

  ฉันทะ ราคะ โทสะ โมหะ หรอืแมค้วามกระทบกระท่ังในใจในรสทีพ่งึรูแ้จง้ 

ทางลิน้พงึเกดิขึน้แกภ่กิษุหรอืภกิษุณีรปูใดรปูหนึง่ ฯลฯ 

  ฉันทะ ราคะ โทสะ โมหะ หรอืแมค้วามกระทบกระท่ังในใจในธรรมารมณ์ที่ 

พงึรูแ้จง้ทางใจพงึเกดิขึน้แกภ่กิษุหรอืภกิษุณีรปูใดรปูหนึง่ ภกิษุหรอืภกิษุณีรปูนัน้ 

พงึหา้มจติจากธรรมารมณ์ทีพ่งึรูแ้จง้ทางใจนัน้โดยพจิารณาวา่ “ทางนัน้มภีัย มภีัย 

จ าเพาะหนา้ มหีนาม รกชฏั เป็นทางออ้ม เป็นทางผดิ และไปล าบาก ทางนัน้ 

เป็นทางทีอ่สตับรุษุด าเนนิ ไมใ่ชท่างทีส่ตับรุษุด าเนนิ ทา่นไมค่วรด าเนนิไปทางนัน้” 

  ภกิษุหรอืภกิษุณีพงึหา้มจติจากธรรมารมณ์ทีพ่งึรูแ้จง้ทางใจนัน้ 

  ขา้วกลา้ถงึจะสมบรูณ์ แตค่นเฝ้าขา้วกลา้ประมาท และโคตัวกนิขา้วกลา้ก็ลง 

ลยุขา้วกลา้โนน้ พงึถงึความเมามันเลนิเลอ่ตามตอ้งการแมฉั้นใด ปถุชุนผูไ้มไ่ดส้ดับ 

ก็ฉันนัน้เหมอืนกัน ไมท่ าความส ารวมในผัสสายตนะ ๖ ประการ ยอ่มถงึความ 

มัวเมาประมาทในกามคณุ ๕ ตามตอ้งการ 

  ขา้วกลา้สมบรูณ์ คนเฝ้าขา้วกลา้ก็ไมป่ระมาท และโคทีก่นิขา้วกลา้ ก็ลงลยุ 

ขา้วกลา้โนน้ คนเฝ้าขา้วกลา้จับโคสนตะพายใหแ้น่น แลว้จับสายตะพายเหนือเขา 

ใหม้ั่น ตกีระหน ่าดว้ยทอ่นไมแ้ลว้ปลอ่ยเขา้ฝงูไป 

  แมค้รัง้ที ่๒ ฯลฯ 

  แมค้รัง้ที ่๓ โคทีก่นิขา้วกลา้ก็ลงลยุขา้วกลา้โนน้อกี คนเฝ้าขา้วกลา้ก็จับโค 

สนตะพายใหแ้น่น แลว้จับสายตะพายเหนอืเขาใหม้ั่น ตกีระหน ่าดว้ยทอ่นไมแ้ลว้ 

ปลอ่ยเขา้ฝงูไป เมือ่เป็นเชน่นัน้ โคทีก่นิขา้วกลา้นัน้จะอยูใ่นบา้นก็ตาม อยูใ่นป่า 

ก็ตาม ก็จะเป็นสตัวย์นืมากหรอืนอนมาก ไมก่ลับลงสูข่า้วกลา้อกี พลางนกึถงึการ 

ถกูตดีว้ยทอ่นไมค้รัง้กอ่นนัน้แลแมฉั้นใด ขอ้นีก็้ฉันนัน้เหมอืนกัน เมือ่ใดภกิษุขม่ขู่ 

คกุคามจติในผัสสายตนะ ๖ ประการดแีลว้ เมือ่นัน้จติยอ่มอยูส่งบนิง่อยูภ่ายใน 

ตัง้มั่น เป็นหนึง่ผดุขึน้ 

  เปรยีบเหมอืนพระราชาหรอือ ามาตยข์องพระราชาไมเ่คยสดับเสยีงพณิ พระ 

ราชาหรอือ ามาตยข์องพระราชานัน้สดับเสยีงพณิแลว้พงึถามวา่ “ผูเ้จรญิ เสยีงทีน่่า 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๒๖๐ } 



๒๖๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๔. จตตุถปัณณาสก ์๔. อาสวีสิวรรค ๙. วโีณปมสตูร 

ใครอ่ยา่งนี ้น่าชอบใจอยา่งนี ้น่าเพลดิเพลนิอยา่งนี ้น่าหมกมุน่อยา่งนี ้น่าพัวพัน 

อยา่งนี ้เป็นเสยีงอะไร” 

  ราชบรุษุทัง้หลายพงึทลูวา่ “เสยีงทีน่่าใครอ่ยา่งนี ้น่าชอบใจอยา่งนี ้น่า 

เพลดิเพลนิอยา่งนี ้น่าหมกมุน่อยา่งนี ้น่าพัวพันอยา่งนี ้เป็นเสยีงพณิ พะ่ยะ่คะ่” 

  พระราชาหรอือ ามาตยข์องพระราชาพงึกลา่ววา่ “ผูเ้จรญิ ทา่นทัง้หลายจงไป 

น าพณินัน้มาใหเ้รา” 

  ราชบรุษุทัง้หลายน าพณินัน้มาถวายพระราชาหรอือ ามาตยข์องพระราชานัน้แลว้ 

พงึกราบทลูวา่ “นีค่อืพณินัน้ซึง่มเีสยีงน่าใครอ่ยา่งนี ้น่าชอบใจอยา่งนี ้น่า 

เพลดิเพลนิอยา่งนี ้น่าหมกมุน่อยา่งนี ้น่าพัวพันอยา่งนี ้พะ่ยะ่คะ่” 

  พระราชาหรอือ ามาตยข์องพระราชาพงึกลา่ววา่ “ผูเ้จรญิ เราไมต่อ้งการพณินี้ 

ทา่นทัง้หลายจงน าเสยีงพณินัน้มาใหเ้รา” 

  ราชบรุษุทัง้หลายพงึกราบทลูวา่ “ขึน้ชือ่วา่พณินีม้เีครือ่งประกอบมากมาย 

หลายอยา่ง พณิทีน่ายชา่งประกอบดแีลว้ดว้ยเครือ่งประกอบหลายอยา่งจงึจะเปลง่ 

เสยีงได ้คอื อาศัยราง อาศัยหนัง อาศัยคัน อาศัยลกูบดิ๑ อาศยัสาย อาศัย 

ไมด้ดีพณิ และอาศัยความพยายามของบรุษุซึง่เหมาะแกพ่ณินัน้ 

  ขึน้ชือ่วา่พณินีม้เีครือ่งประกอบมากมายหลายอยา่ง พณิทีน่ายชา่งประกอบด ี

แลว้ดว้ยเครือ่งประกอบหลายอยา่ง จงึจะเปลง่เสยีงไดอ้ยา่งนี ้พะ่ยะ่คะ่” 

  พระราชาหรอือ ามาตยข์องพระราชานัน้พงึผา่พณินัน้เป็น ๑๐ เสีย่ง หรอื ๑๐๐ 

เสีย่งแลว้ ท าใหเ้ป็นชิน้เล็กชิน้นอ้ย แลว้พงึเผาไฟท าใหเ้ป็นเขมา่ โปรยไปในลม 

พายหุรอืลอยไปในแมน่ ้าทีม่กีระแสเชีย่ว พงึกลา่วอยา่งนีว้า่ “ทา่นผูเ้จรญิ ไดย้นิวา่ 

ขึน้ชือ่วา่พณินีเ้ลวทราม สิง่ใดสิง่หนึง่ทีช่ ือ่วา่พณิก็เลวทรามเหมอืนพณิฉะนัน้ เพราะ 

พณินีท้ าใหค้นประมาท หลงใหลจนเกนิขอบเขต” แมฉั้นใด 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ลกูบดิ หมายถงึอปุกรณ์ปิดชอ่งหรอืขดสายเครือ่งดนตรปีระเภทเครือ่งดดีหรอืเครือ่งสใีหต้งึหรอืหยอ่น 

    มักท าดว้ยไมห้รอืงา (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑติยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕ หนา้ ๗๓๙) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๒๖๑ } 



๒๖๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๔. จตตุถปัณณาสก ์๔. อาสวีสิวรรค ๑๐. ฉัปปาณโกปมสตูร 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุก็ฉันนัน้เหมอืนกัน ยอ่มคน้หารปูตลอดคตแิหง่รปูทีม่อียู่ 

คน้หาเวทนาตลอดคตแิหง่เวทนาทีม่อียู ่คน้หาสญัญาตลอดคตแิหง่สญัญาทีม่อียู ่

คน้หาสงัขารตลอดคตแิหง่สงัขารทีม่อียู ่คน้หาวญิญาณตลอดคตแิหง่วญิญาณที ่

มอียู ่

  เมือ่ภกิษุนัน้คน้หารปู ฯลฯ สญัญา ... สงัขาร ... เมือ่ภกิษุนัน้คน้หา 

วญิญาณตลอดคตแิหง่วญิญาณทีม่อียู ่ความถอืวา่ ‘เรา’ ‘ของเรา’ ‘มเีรา’ ของ 

ภกิษุนัน้ไมม่เีลย” 

วโีณปมสตูรที ่๙ จบ 

 

๑๐. ฉปัปาณโกปมสตูร 

วา่ดว้ยอปุมาดว้ยสตัว ์๖ ชนดิ 

  [๒๔๗] “ภกิษุทัง้หลาย บรุษุมรีา่งกายเต็มไปดว้ยแผลพพุอง เขา้ไปสูป่่าหญา้คา 

แมถ้า้หน่อหญา้คาต าเทา้ของเขา ใบหญา้คาบาดรา่งกายทีพ่พุอง เมือ่เป็นเชน่นัน้ 

บรุษุนัน้พงึเสวยทกุขโ์ทมนัสเหลอืประมาณเพราะเหตนัุน้แมฉั้นใด 

  ภกิษุบางรปูในธรรมวนัิยนี้ก็ฉันนัน้เหมอืนกัน จะไปสูบ่า้นหรอืจะไปสูป่่าก็ตาม 

จะมผีูทั้กทว้งวา่ “ทา่นรปูนีท้ าอยา่งนี ้มคีวามประพฤตอิยา่งนี ้เป็นผูไ้มส่ะอาด 

เป็นดจุหนามคอยทิม่แทงชาวบา้น” 

  เธอทัง้หลายรูว้า่ “ภกิษุนัน้เป็นดจุหนาม” แลว้พงึทราบความส ารวมและ 

ความไมส่ ารวมตอ่ไป 

ความไมส่ ารวม 

  ความไมส่ ารวม เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีเ้ห็นรปูทางตาแลว้ ยอ่มยนิดใีนรปูทีน่่ารัก ยอ่มยนิรา้ย 

ในรปูทีไ่มน่่ารัก เป็นผูไ้มต่ัง้มั่นกายคตาสต ิมปีรติตจติอยู ่และไมรู่ช้ดัเจโตวมิตุต ิ

และปัญญาวมิตุตติามความเป็นจรงิ อันเป็นทีด่ับไปโดยไมเ่หลอืแหง่ธรรมทีเ่ป็น 

บาปอกศุลเหลา่นัน้ทีเ่กดิขึน้แลว้แกเ่ธอ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๒๖๒ } 



๒๖๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๔. จตตุถปัณณาสก ์๔. อาสวีสิวรรค ๑๐. ฉัปปาณโกปมสตูร 

  ฟังเสยีงทางห ู... ดมกลิน่ทางจมกู ... ลิม้รสทางลิน้ ... ถกูตอ้งโผฏฐัพพะ 

ทางกาย ... รูแ้จง้ธรรมารมณ์ทางใจแลว้ ยอ่มยนิดใีนธรรมารมณ์ทีน่่ารัก ยอ่ม 

ยนิรา้ยในธรรมารมณ์ทีไ่มน่่ารัก เป็นผูไ้มต่ัง้มั่นกายคตาสต ิมปีรติตจติอยู ่และไม่ 

รูช้ดัเจโตวมิตุตแิละปัญญาวมิตุตติามความเป็นจรงิ อันเป็นทีด่ับไปโดยไมเ่หลอืแหง่ 

ธรรมทีเ่ป็นบาปอกศุลเหลา่นัน้ทีเ่กดิขึน้แลว้แกเ่ธอ 

  ภกิษุทัง้หลาย บรุษุจับสตัว ์๖ ชนดิซึง่มทีีอ่ยูต่า่งกัน มทีีห่ากนิตา่งกัน 

แลว้ผกูดว้ยเชอืกทีเ่หนยีว คอื จับงแูลว้ผกูดว้ยเชอืกทีเ่หนยีว จับจระเขแ้ลว้ผกูดว้ย 

เชอืกทีเ่หนยีว จับนกแลว้ผกูดว้ยเชอืกทีเ่หนยีว จับสนัุขแลว้ผกูดว้ยเชอืกทีเ่หนยีว 

จับสนัุขจิง้จอกแลว้ผกูดว้ยเชอืกทีเ่หนยีว จับลงิแลว้ผกูดว้ยเชอืกทีเ่หนยีว ขมวด 

เป็นปมไวต้รงกลางแลว้จงึปลอ่ยไป 

  ล าดับนัน้ สตัวทั์ง้ ๖ ชนดิซึง่มทีีอ่ยูต่า่งกัน มทีีห่ากนิตา่งกันเหลา่นัน้พงึดงึ 

ไปสูท่ีห่ากนิและทีอ่ยูข่องตน ๆ คอื 

  งดูงึไปดว้ยตอ้งการวา่ “จักเขา้ไปสูจ่อมปลวก” 

  จระเขด้งึไปดว้ยตอ้งการวา่ “จักลงน ้า” 

  นกดงึไปดว้ยตอ้งการวา่ “จักบนิขึน้สูอ่ากาศ” 

  สนัุขดงึไปดว้ยตอ้งการวา่ “จักเขา้บา้น” 

  สนัุขจิง้จอกดงึไปดว้ยตอ้งการวา่ “จักเขา้ป่าชา้” 

  ลงิดงึไปดว้ยตอ้งการวา่ “จักเขา้ป่า” 

  เมือ่ใดสตัวทั์ง้ ๖ ชนดินัน้ตา่งก็จะไปตามใจของตน พงึล าบาก เมือ่นัน้สตัว ์

เหลา่นัน้ก็พงึตกอยูใ่นอ านาจ ไปตามสตัวท์ีม่กี าลังกวา่ แมฉั้นใด ขอ้นีก็้ฉันนัน้ 

เหมอืนกัน กายคตาสตทิีภ่กิษุรปูใดรปูหนึง่ไมเ่จรญิ ไมท่ าใหม้ากแลว้ 

  ตายอ่มฉุดภกิษุนัน้ไปในรปูทีน่่าพอใจ รปูทีไ่มน่่าพอใจเป็นของน่าเกลยีด ฯลฯ 

  ลิน้ยอ่มฉุด ฯลฯ 

  ใจยอ่มฉุดภกิษุไปในธรรมารมณ์ทีน่่าพอใจ ธรรมารมณ์ทีไ่มน่่าพอใจเป็นของ 

น่าเกลยีด 

  ภกิษุทัง้หลาย ความไมส่ ารวมเป็นอยา่งนีแ้ล 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๒๖๓ } 



๒๖๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๔. จตตุถปัณณาสก ์๔. อาสวีสิวรรค ๑๐. ฉัปปาณโกปมสตูร 

 

ความส ารวม 

  ภกิษุทัง้หลาย ความส ารวม เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีเ้ห็นรปูทางตาแลว้ ไมย่นิดใีนรปูทีน่่ารัก ไมย่นิรา้ย 

ในรปูทีไ่มน่่ารัก เป็นผูต้ัง้มั่นกายคตาสต ิมอีัปปมาณจติอยู ่และรูช้ดัเจโตวมิตุตแิละ 

ปัญญาวมิตุตติามความเป็นจรงิ อันเป็นทีด่ับไปโดยไมเ่หลอืแหง่ธรรมทีเ่ป็นบาปอกศุล 

เหลา่นัน้ทีเ่กดิขึน้แลว้แกเ่ธอ ฯลฯ 

  ลิม้รสทางลิน้ ฯลฯ 

  รูแ้จง้ธรรมารมณ์ทางใจแลว้ ไมย่นิดใีนธรรมารมณ์ทีน่่ารัก ไมย่นิรา้ยใน 

ธรรมารมณ์ทีไ่มน่่ารัก เป็นผูต้ัง้มั่นกายคตาสต ิมอีัปปมาณจติอยู ่และรูช้ดั 

เจโตวมิตุตแิละปัญญาวมิตุตติามความเป็นจรงิ อันเป็นทีด่ับไปโดยไมเ่หลอืแหง่ธรรม 

ทีเ่ป็นบาปอกศุลเหลา่นัน้ทีเ่กดิขึน้แลว้แกเ่ธอ 

  ภกิษุทัง้หลาย บรุษุจับสตัว ์๖ ชนดิซึง่มทีีอ่ยูต่า่งกัน มทีีห่ากนิตา่งกัน 

แลว้ผกูดว้ยเชอืกทีเ่หนยีว คอื จับงแูลว้ผกูดว้ยเชอืกทีเ่หนยีว จับจระเขแ้ลว้ผกูดว้ย 

เชอืกทีเ่หนยีว จับนกแลว้ผกูดว้ยเชอืกทีเ่หนยีว จับสนัุขแลว้ผกูดว้ยเชอืกทีเ่หนยีว 

จับสนัุขจิง้จอกแลว้ผกูดว้ยเชอืกทีเ่หนยีว จับลงิแลว้ผกูดว้ยเชอืกทีเ่หนยีว แลว้ผกู 

ตดิไวท้ีห่ลกัหรอืเสาอันมัน่คง 

   ล าดับนัน้ สตัวทั์ง้ ๖ ชนดิซึง่มทีีอ่ยูต่า่งกัน มทีีห่ากนิตา่งกันเหลา่นัน้พงึดงึ 

ไปสูท่ีห่ากนิและทีอ่ยูข่องตน ๆ คอื 

  งดูงึไปดว้ยตอ้งการวา่ “จักเขา้จอมปลวก” 

  จระเขด้งึไปดว้ยตอ้งการวา่ “จักลงน ้า” 

  นกดงึไปดว้ยตอ้งการวา่ “จักบนิขึน้สูอ่ากาศ” 

  สนัุขดงึไปดว้ยตอ้งการวา่ “จักเขา้บา้น” 

  สนัุขจิง้จอกดงึไปดว้ยตอ้งการวา่ “จักเขา้ป่าชา้” 

  ลงิดงึไปดว้ยตอ้งการวา่ “จักเขา้ป่า” 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๒๖๔ } 



๒๖๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๔. จตตุถปัณณาสก ์๔. อาสวีสิวรรค ๑๑. ยวกลาปิสตูร 

  เมือ่ใดสตัวทั์ง้ ๖ ชนดินัน้ตา่งก็จะไปตามใจของตน พงึล าบาก เมือ่นัน้สตัว ์

เหลา่นัน้พงึยนืพงิ น่ังพงิ นอนพงิหลักหรอืเสานัน้ แมฉั้นใด ขอ้นีก็้ฉันนัน้เหมอืนกัน 

กายคตาสตทิีภ่กิษุรปูใดรปูหนึง่เจรญิ ท าใหม้ากแลว้ 

  ตายอ่มไมฉุ่ดภกิษุนัน้ไปในรปูทีน่่าพอใจ รปูทีไ่มน่่าพอใจยอ่มไมน่่าเกลยีด 

ฯลฯ 

  ลิน้ยอ่มไมฉุ่ด ฯลฯ 

  ใจยอ่มไมฉุ่ดภกิษุนัน้ไปในธรรมารมณ์ทีน่่าพอใจ ธรรมารมณ์ทีไ่มน่่าพอใจ 

ยอ่มไมน่่าเกลยีด 

  ภกิษุทัง้หลาย ความส ารวมเป็นอยา่งนีแ้ล 

  ค าวา่ หลกัหรอืเสาอนัม ัน่คง นีเ้ป็นชือ่ของกายคตาสต ิ

  เพราะเหตนัุน้ เธอทัง้หลายพงึส าเหนยีกอยา่งนีว้า่ “กายคตาสตเิราทัง้หลาย 

จักเจรญิ ท าใหม้าก ท าใหเ้ป็นดจุยาน ท าใหเ้ป็นทีต่ัง้ ตัง้ไวเ้นอืง ๆ สัง่สมแลว้ 

ปรารภเสมอดแีลว้” 

  ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายพงึส าเหนยีกอยา่งนีแ้ล” 

ฉปัปาณโกปมสตูรที ่๑๐ จบ 

 

๑๑. ยวกลาปิสตูร 

วา่ดว้ยฟ่อนขา้วเหนยีว 

  [๒๔๘] “ภกิษุทัง้หลาย ฟ่อนขา้วเหนยีว บคุคลกองไวท้ีถ่นนใหญส่ีแ่ยก ล าดับนัน้ 

บรุษุ ๖ คนถอืไมค้านเดนิมา พวกเขาชว่ยกันนวดฟ่อนขา้วเหนยีวดว้ยไมค้านทัง้ ๖ 

อัน ฟ่อนขา้วเหนยีวนัน้ถกูนวดอยา่งดดีว้ยไมค้าน ๖ อันอยา่งนี ้ตอ่มา บรุษุคน 

ที ่๗ ถอืไมค้านเดนิมา เขาพงึนวดฟ่อนขา้วเหนยีวนัน้ดว้ยไมค้านอันที ่๗ ฟ่อน 

ขา้วเหนยีวนัน้ถกูนวดดว้ยไมค้านอันที ่๗ พงึถกูนวดดกีวา่อยา่งนี้ แมฉั้นใด ปถุชุน 

ผูไ้มไ่ดส้ดับก็ฉันนัน้เหมอืนกัน 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๒๖๕ } 



๒๖๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๔. จตตุถปัณณาสก ์๔. อาสวีสิวรรค ๑๑. ยวกลาปิสตูร 

  ถกูรปูทีน่่าพอใจและไมน่่าพอใจกระทบตา ฯลฯ 

  ถกูรสทีน่่าพอใจและไมน่่าพอใจกระทบลิน้ ฯลฯ 

  ถกูธรรมารมณ์ทีน่่าพอใจและไมน่่าพอใจกระทบใจ 

  ถา้ปถุชุนผูไ้มไ่ดส้ดับนัน้ยอ่มคดิเพือ่จะเกดิอกีตอ่ไป เมือ่เป็นเชน่นัน้ ปถุชุนนัน้ 

ยอ่มเป็นโมฆบรุษุผูถ้กูอายตนะภายนอกกระทบอยา่งหนักเหมอืนฟ่อนขา้วเหนยีวที ่

ถกูนวดดว้ยไมค้านอันที ่๗ ฉะนัน้ 

สงครามระหวา่งเทวดากบัอสรู 

  ภกิษุทัง้หลาย เรือ่งเคยมมีาแลว้ สงครามระหวา่งเทวดากับอสรูไดป้ระชดิกนั 

ครัง้นัน้ ทา้วเวปจติตจิอมอสรูรับสัง่เรยีกพวกอสรูมาตรัสวา่ “ทา่นผูน้ริทกุขทั์ง้หลาย 

ถา้เมือ่สงครามระหวา่งเทวดากับอสรูรบประชดิกัน พวกอสรูพงึชนะ พวกเทวดา 

พงึพา่ยแพ ้เพราะเหตนัุน้ ทา่นทัง้หลายพงึจองจ าทา้วสกักะจอมเทพนัน้ดว้ยเครือ่ง 

จองจ าทัง้ ๕ รวมทัง้เครือ่งผกูคอ แลว้น ามายังเมอืงอสรูในส านักของเรา 

  ฝ่ายทา้วสกักะจอมเทพก็รับสัง่เรยีกพวกเทวดาชัน้ดาวดงึสม์าตรัสวา่ “ทา่นผู ้

นริทกุขทั์ง้หลาย ถา้เมือ่สงครามระหวา่งเทวดากับอสรูประชดิกัน พวกเทวดา 

พงึชนะ พวกอสรูพงึพา่ยแพ ้เพราะเหตนัุน้ ทา่นทัง้หลายพงึจองจ าทา้วเวปจติต ิ

จอมอสรูนัน้ดว้ยเครือ่งจองจ าทัง้ ๕ รวมทัง้เครือ่งผกูคอแลว้น ามายังเทวสภาชือ่ 

สธุรรมาในส านักของเรา 

  สงครามครัง้นัน้ พวกเทวดาชนะ พวกอสรูพา่ยแพ ้ตอ่มา พวกเทวดาชัน้ 

ดาวดงึสไ์ดจ้องจ าทา้วเวปจติตจิอมอสรูดว้ยเครือ่งจองจ าทัง้ ๕ รวมทัง้เครือ่งผกูคอ 

แลว้น ามายังเทวสภาชือ่สธุรรมาในส านักของทา้วสักกะจอมเทพ ไดย้นิวา่ ทา้ว 

เวปจติตจิอมอสรูถกูจองจ าดว้ยเครือ่งจองจ าทัง้ ๕ รวมทัง้เครือ่งผกูคอ 

  ในกาลทีท่า้วเวปจติตจิอมอสรูทรงด ารวิา่ “พวกเทวดาตัง้อยูใ่นธรรม พวก 

อสรูไมต่ัง้อยูใ่นธรรม บัดนีเ้ราจักไปยังเทพนคร” ทา้วเวปจติตจิอมอสรูยอ่ม 

พจิารณาเห็นตนพน้จากเครือ่งจองจ าทัง้ ๕ รวมทัง้เครือ่งผกูคอ และเป็นผูเ้อบิอิม่ 

พร่ังพรอ้ม บ าเรออยูด่ว้ยกามคณุ ๕ อันเป็นทพิย ์

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๒๖๖ } 



๒๖๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๔. จตตุถปัณณาสก ์๔. อาสวีาิวรรค ๑๑. ยวกลาปิสตูร 

  ในกาลทีท่า้วเวปจติตจิอมอสรูทรงด ารวิา่ “พวกอสรูตัง้อยูใ่นธรรม พวก 

เทวดาไมต่ัง้อยูใ่นธรรม บัดนีเ้ราจักไปยังเมอืงอสรู” ทา้วเวปจติตจิอมอสรูพจิารณา 

เห็นตนถกูจองจ าดว้ยเครือ่งจองจ าทัง้ ๕ รวมทัง้เครือ่งผกูคอ และเสือ่มจากกามคณุ 

๕ อันเป็นทพิย ์

  ภกิษุทัง้หลาย เครือ่งจองจ าทา้วเวปจติตลิะเอยีดอยา่งนี ้เครือ่งจองจ าของ 

มารละเอยีดยิง่กวา่นัน้ บคุคลเมือ่ก าหนดหมายก็ถกูมารผกูมัดไว ้เมือ่ไมก่ าหนด 

หมายก็พน้จากมารผูม้บีาป 

ความก าหนดหมายเป็นตน้เป็นโรค เป็นหวัฝี เป็นลกูศร 

  ภกิษุทัง้หลาย ความก าหนดหมายวา่ “เราม”ี ความก าหนดหมายวา่ “เรา 

เป็นนี”้ ความก าหนดหมายวา่ “เราจักม”ี ความก าหนดหมายวา่ “เราจักไมม่”ี 

ความก าหนดหมายวา่ “เราจักเป็นผูม้รีปู” ความก าหนดหมายวา่ “เราจักเป็นผู ้

ไมม่รีปู” ความก าหนดหมายวา่ “เราจักเป็นผูม้สีญัญา” ความก าหนดหมายวา่ 

“เราจักเป็นผูไ้มม่สีญัญา” ความก าหนดหมายวา่ “เราจักเป็นผูม้สีญัญาก็มใิช ่ไม ่

มสีญัญาก็มใิช”่ 

  ความก าหนดหมายเป็นโรค ความก าหนดหมายเป็นหัวฝี ความก าหนด 

หมายเป็นลกูศร เพราะฉะนัน้แล เธอทัง้หลายพงึส าเหนยีกอยา่งนีว้า่ “เราทัง้หลาย 

จักมจีติไมก่ าหนดหมายอยู”่ 

  ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายพงึส าเหนยีกอยา่งนีแ้ล 

  ภกิษุทัง้หลาย ความหวัน่ไหววา่ “เราม”ี ความหวัน่ไหววา่ “เราเป็นนี”้ 

ความหวัน่ไหววา่ “เราจักม”ี ความหวัน่ไหววา่ “เราจักไมม่”ี ความหวัน่ไหววา่ 

“เราจักเป็นผูม้รีปู” ความหวัน่ไหววา่ “เราจักเป็นผูไ้มม่รีปู” ความหวัน่ไหววา่ “เรา 

จักเป็นผูม้สีญัญา” ความหวัน่ไหววา่ “เราจักเป็นผูไ้มม่สีญัญา” ความหวัน่ไหววา่ 

“เราจักเป็นผูม้สีญัญาก็มใิช ่ไมม่สีญัญาก็มใิช”่ 

  ความหวัน่ไหวเป็นโรค ความหวัน่ไหวเป็นหัวฝี ความหวัน่ไหวเป็นลกูศร เพราะ 

ฉะนัน้แล เธอทัง้หลายพงึส าเหนยีกอยา่งนีว้า่ “เราทัง้หลายจักมจีติไมห่วัน่ไหวอยู”่ 

  ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายพงึส าเหนยีกอยา่งนีแ้ล 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๒๖๗ } 



๒๖๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๔. จตตุถปัณณาสก ์๔. อาสวีาิวรรค ๑๑. ยวกลาปิสตูร 

  ภกิษุทัง้หลาย ความดิน้รนวา่ "เราม"ี ความดิน้รนวา่ "เราเป็นนี"้ ความ 

ดิน้รนวา่ "เราจักม"ี ความดิน้รนวา่ "เราจักไมม่"ี ความดิน้รนวา่ "เราจักเป็น 

ผูม้รีปู" ความดิน้รนวา่ "เราจักเป็นผูไ้มม่รีปู" ความดิน้รนวา่ "เราจักเป็นผูม้ ี

สญัญา" ความดิน้รนวา่ "เราจักเป็นผูไ้มม่สีญัญา" ความดิน้รนวา่ "เราจักเป็นผู ้

มสีญัญาก็มใิช ่ไมม่สีญัญาก็มใิช"่ 

  ความดิน้รนเป็นโรค ความดิน้รนเป็นหัวฝี ความดิน้รนเป็นลกูศร เพราะ 

ฉะนัน้แล เธอทัง้หลายพงึส าเหนยีกอยา่งนีว้า่ "เราทัง้หลายจักมจีติไมด่ ิน้รนอยู"่ 

  ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายพงึส าเหนยีกอยา่งนีแ้ล 

  ภกิษุทัง้หลาย ความปรงุแตง่วา่ "เราม"ี ความปรงุแตง่วา่ "เราเป็นนี"้ 

ความปรงุแตง่วา่ "เราจักม"ี ความปรงุแตง่วา่ "เราจักไมม่"ี ความปรงุแตง่วา่ 

"เราจักเป็นผูม้รีปู" ความปรงุแตง่วา่ "เราจักเป็นผูไ้มม่รีปู" ความปรงุแตง่วา่ 

"เราจักเป็นผูม้สีญัญา" ความปรงุแตง่วา่ "เราจักเป็นผูไ้มม่สีญัญา" ความปรงุแตง่ 

วา่ "เราจักเป็นผูม้สีญัญาก็มใิช ่ไมม่สีญัญาก็มใิช"่ 

  ความปรงุแตง่เป็นโรค ความปรงุแตง่เป็นหัวฝี ความปรงุแตง่เป็นลกูศร เพราะ 

ฉะนัน้แล เธอทัง้หลายพงึส าเหนยีกอยา่งนีว้า่ "เราทัง้หลายจักมจีติไมป่รงุแตง่อยู"่ 

  ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายพงึส าเหนยีกอยา่งนีแ้ล 

  ภกิษุทัง้หลาย ความถอืตวัวา่ "เราม"ี ความถอืตัววา่ "เราเป็นนี"้ ความ 

ถอืตัววา่ "เราจักม"ี ความถอืตัววา่ "เราจักไมม่"ี ความถอืตัววา่ "เราจักเป็นผู ้

มรีปู" ความถอืตัววา่ "เราจักเป็นผูไ้มม่รีปู" ความถอืตวัวา่ "เราจักเป็นผูม้สีญัญา" 

ความถอืตัววา่ "เราจักเป็นผูไ้มม่สีญัญา" ความถอืตัววา่ "เราจักเป็นผูม้สีญัญา 

ก็มใิช ่ไมม่สีญัญาก็มใิช"่ 

  ความถอืตัวเป็นโรค ความถอืตัวเป็นหัวฝี ความถอืตวัเป็นลกูศร เพราะ 

ฉะนัน้แล เธอทัง้หลายพงึส าเหนยีกอยา่งนีว้า่ "เราทัง้หลายจักมจีติไมถ่อืตัวอยู"่ 

  ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายพงึส าเหนยีกอยา่งนีแ้ล" 

ยวกลาปิสตูรที ่๑๑ จบ 

อาสวีสิวรรคที ่๔ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๒๖๘ } 



๒๖๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑. สฬายตนสงัยตุ] 

๔. จตตุถปัณณาสก ์รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

    ๑. อาสวีโิสปมสตูร   ๒. รโถปมสตูร 

    ๓. กมุโมปมสตูร   ๔. ปฐมทารกุขนัโธปมสตูร 

    ๕. ทตุยิทารกุขนัโธปมสตูร  ๖. อวสัสตุปรยิายสตูร 

    ๗. ทกุขธัมมสตูร   ๘. กงิสโุกปมสตูร 

    ๙. วโีณปมสตูร   ๑๐. ฉัปปาณโกปมสตูร 

    ๑๑. ยวกลาปิสตูร 

 

 

จตตุถปณัณาสกใ์นสฬายตนวรรค จบบรบิรูณ์ 

 

 

รวมวรรคทีม่ใีนจตตุถปณัณาสกน์ี ้คอื 

    ๑. นันทกิขยวรรค   ๒. สฏัฐเิปยยาลวรรค 

    ๓. สมทุทวรรค   ๔. อาสวีสิวรรค 

 

 

สฬายตนสงัยตุ จบบรบิรูณ์ 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๒๖๙ } 



๒๗๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๒. เวทนาสงัยตุ] 

๑. สคาถวรรค ๑. สมาธสิตูร 

 

๒. เวทนาสงัยตุ 

๑. สคาถวรรค 

หมวดวา่ดว้ยสตูรทีม่คีาถา 

๑. สมาธสิตูร 

วา่ดว้ยสมาธ ิ

  [๒๔๙] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย เวทนา ๓ ประการนี้ 

  เวทนา ๓ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. สขุเวทนา (ความรูส้กึสขุ) 

   ๒. ทกุขเวทนา (ความรูส้กึทกุข)์ 

   ๓. อทกุขมสขุเวทนา (ความรูส้กึสขุก็ไมใ่ชท่กุขก็์ไมใ่ช)่ 

  ภกิษุทัง้หลาย เวทนา ๓ ประการนีแ้ล 

    สาวกของพระพทุธเจา้มจีติตัง้มั่น มสีตสิมัปชญัญะ 

   ยอ่มรูช้ดัเวทนา เหตเุกดิแหง่เวทนา 

   นพิพานอันเป็นทีด่ับแหง่เวทนา 

   และทางด าเนนิใหถ้งึความสิน้ไปแหง่เวทนาเหลา่นัน้ 

   เพราะสิน้เวทนา ภกิษุจงึเป็นผูห้มดความหวิ ปรนิพิพานแลว้” 

สมาธสิตูรที ่๑ จบ 

 

๒. สขุสตูร 

วา่ดว้ยความสขุ 

  [๒๕๐] “ภกิษุทัง้หลาย เวทนา ๓ ประการนี ้

  เวทนา ๓ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. สขุเวทนา    ๒. ทกุขเวทนา 

   ๓. อทกุขมสขุเวทนา 

  ภกิษุทัง้หลาย เวทนา ๓ ประการนีแ้ล 

 

 
{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๒๗๐ } 



๒๗๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๒. เวทนาสงัยตุ] 

๑. สคาถวรรค ๓. ปหานสตูร 

    ความเสวยอารมณ์อยา่งใดอยา่งหนึง่ 

   ทีเ่ป็นสขุหรอืทกุข ์หรอืมใิชส่ขุมใิชท่กุข ์

   ทัง้ทีเ่ป็นภายใน ทัง้ทีเ่ป็นภายนอกมอียู ่

    ภกิษุรูว้า่เวทนานีเ้ป็นทกุข ์

   มคีวามพนิาศแตกสลายเป็นธรรมดา 

   ถกูตอ้งสมัผัสความเสือ่ม(ดว้ยญาณ)อยู ่

   ยอ่มคลายความยนิดใีนเวทนาเหลา่นัน้ดว้ยประการอยา่งนี้” 

สขุสตูรที ่๒ จบ 

 

๓. ปหานสตูร 

วา่ดว้ยการละ 

  [๒๕๑] “ภกิษุทัง้หลาย เวทนา ๓ ประการนี ้

  เวทนา ๓ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. สขุเวทนา    ๒. ทกุขเวทนา 

   ๓. อทกุขมสขุเวทนา 

  เธอทัง้หลายพงึละราคานุสยั (กเิลสทีน่อนเนือ่งอยูใ่นสนัดานคอืราคะ) ในสขุ- 

เวทนา พงึละปฏฆิานุสยั (กเิลสทีน่อนเนือ่งอยูใ่นสนัดานคอืความกระทบกระท่ังในใจ) 

ในทกุขเวทนา พงึละอวชิชานุสยั (กเิลสทีน่อนเนือ่งอยูใ่นสนัดานคอือวชิชา) ใน 

อทกุขมสขุเวทนา เพราะภกิษุละราคานุสยัในสขุเวทนา ละปฏฆิานุสยัในทกุขเวทนา 

ละอวชิชานุสยัในอทกุขมสขุเวทนาได ้ฉะนัน้ภกิษุนี้เราจงึเรยีกวา่ ‘ผูไ้มม่อีนุสัย ม ี

ความเห็นชอบ ตัดตัณหาได ้เพกิถอนสงัโยชนแ์ลว้ ไดท้ าทีส่ดุแหง่ทกุข ์เพราะ 

รูแ้จง้มานะไดโ้ดยชอบ’ 

    ราคานุสยันัน้ยอ่มมแีกภ่กิษุผูเ้สวยสขุเวทนา 

   ผูไ้มรู่ช้ดั มปีกตไิมเ่ห็นธรรมเครือ่งสลดัออก 

    ปฏฆิานุสยัยอ่มมแีกภ่กิษุผูเ้สวยทกุขเวทนา 

   ผูไ้มรู่ช้ดั มปีกตไิมเ่ห็นธรรมเครือ่งสลดัออก 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๒๗๑ } 



๒๗๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๒. เวทนาสงัยตุ] 

๑. สคาถวรรค ๔. ปาตาลสตูร 

    บคุคลเพลดิเพลนิอทกุขมสขุเวทนาซึง่มอียู ่

   ทีพ่ระผูม้พีระภาคผูม้ปัีญญาดจุแผน่ดนิทรงแสดงไวแ้ลว้ 

   ยอ่มไมพ่น้จากทกุข ์

     เมือ่ใดภกิษุมคีวามเพยีร ไมล่ะสมัปชญัญะ 

   เมือ่นัน้เธอเป็นบัณฑติ ก าหนดรูเ้วทนาทัง้ปวงได ้

    เธอครัน้ก าหนดรูเ้วทนาแลว้ ไมม่อีาสวะในปัจจบุัน 

   ตัง้อยูใ่นธรรม จบเวท ตายไป ยอ่มไมเ่ขา้ถงึการบัญญัต”ิ 

ปหานสตูรที ่๓ จบ 

 

๔. ปาตาลสตูร 

วา่ดว้ยบาดาล 

  [๒๕๒] “ภกิษุทัง้หลาย ปถุชุนผูไ้มไ่ดส้ดับกลา่วค าใดวา่ ‘ในมหาสมทุรม ี

บาดาล๑’ ปถุชุนผูไ้มไ่ดส้ดับกลา่วค านัน้ซึง่ไมม่ไีมป่รากฏวา่ ‘ในมหาสมทุรมบีาดาล’ 

  ค าวา่ บาดาล นีเ้ป็นชือ่ของทกุขเวทนาทีเ่ป็นไปในสรรีะ 

  ปถุชุนผูไ้มไ่ดส้ดับถกูทกุขเวทนาทีเ่ป็นไปในสรรีะถกูตอ้งแลว้ ย่อมเศรา้โศก 

ล าบาก ร ่าไร ทบุอกคร ่าครวญ ถงึความลุม่หลง 

  ปถุชุนผูไ้มไ่ดส้ดับนีเ้รากลา่ววา่ ‘ปรากฏในบาดาลไมไ่ดแ้ละถงึการหยั่งลง 

ไมไ่ด’้ 

  สว่นอรยิสาวกผูไ้ดส้ดับถกูทกุขเวทนาทีเ่ป็นไปในสรรีะถกูตอ้งแลว้ ยอ่มไม ่

เศรา้โศก ไมล่ าบาก ไมร่ ่าไร ไมท่บุอกคร ่าครวญ ไมถ่งึความลุม่หลง 

  ภกิษุทัง้หลาย อรยิสาวกผูไ้ดส้ดับนีเ้รากลา่ววา่ ‘ปรากฏในบาดาลไดแ้ละถงึ 

การหยั่งลงได’้ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ บาดาล ในทีน่ีห้มายถงึสถานทีท่ีไ่มค่วรตกไป เพราะไมม่ทีีอ่าศัย (ส .สฬา.อ. ๓/๒๕๒/๑๓๖) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๒๗๒ } 



๒๗๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๒. เวทนาสงัยตุ] 

๑. สคาถวรรค ๕. ทัฏฐัพพสตูร 

    ภกิษุใดถกูทกุขเวทนาทีเ่ป็นไปในสรรีะ 

   อันน าชวีติไปซึง่เกดิขึน้ถกูตอ้งแลว้ 

   อดกลัน้ไมไ่ด ้ยอ่มหวัน่ไหว 

   มกี าลังทราม๑ เรีย่วแรงนอ้ย๒ ยอ่มรอ้งไหค้ร ่าครวญ 

   ภกิษุนัน้ปรากฏในบาดาลไมไ่ด ้

   ทัง้ถงึการหยั่งลงไมไ่ดด้ว้ย 

    สว่นภกิษุใดถกูทกุขเวทนาทีเ่ป็นไปในสรรีะ 

   อันน าชวีติไปซึง่เกดิขึน้ถกูตอ้งแลว้ 

   อดกลัน้ได ้ยอ่มไมห่วัน่ไหว 

   ภกิษุนัน้แลปรากฏในบาดาลได ้

   ทัง้ถงึการหยั่งลงไดด้ว้ย” 

ปาตาลสตูรที ่๔ จบ 

 

๕. ทฏัฐพัพสตูร 

วา่ดว้ยสิง่ทีค่วรเห็น 

  [๒๕๓] “ภกิษุทัง้หลาย เวทนา ๓ ประการนี ้

  เวทนา ๓ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. สขุเวทนา    ๒. ทกุขเวทนา 

   ๓. อทกุขมสขุเวทนา 

  เธอทัง้หลายพงึเห็นสขุเวทนาโดยความเป็นทกุข ์พงึเห็นทกุขเวทนาโดยความ 

เป็นลกูศร พงึเห็นอทกุขมสขุเวทนาโดยความไมเ่ทีย่ง เพราะภกิษุเห็นสขุเวทนา 

โดยความเป็นทกุข ์เห็นทกุขเวทนาโดยความเป็นลกูศร เห็นอทกุขมสขุเวทนาโดย 

ความไมเ่ทีย่ง ภกิษุนีเ้ราเรยีกวา่ ‘มคีวามเห็นชอบ ตัดตัณหาได ้เพกิถอน 

สงัโยชนแ์ลว้ ไดท้ าทีส่ดุแหง่ทกุข ์เพราะรูแ้จง้มานะไดโ้ดยชอบ’

 

เชงิอรรถ : 

๑ มกี าลงัทราม ในทีน่ีห้มายถงึมกี าลังแหง่ญาณอันโทษประทษุรา้ยแลว้ (ส .สฬา.อ. ๓/๒๕๒/๑๓๗) 

๒ เร ีย่วแรงนอ้ย หมายถงึมกี าลังแหง่ญาณนอ้ย (ส .สฬา.อ. ๓/๒๕๒/๑๓๗) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๒๗๓ } 



๒๗๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๒. เวทนาสงัยตุ] 

๑. สคาถวรรค ๖. สลัลสตูร 

    ภกิษุใดเห็นสขุเวทนาโดยความเป็นทกุข ์

   เห็นทกุขเวทนาโดยความเป็นลกูศร 

   เห็นอทกุขมสขุเวทนาทีม่อียูโ่ดยความไมเ่ทีย่ง 

    ภกิษุนัน้มคีวามเห็นชอบ ยอ่มก าหนดรูเ้วทนาทัง้หลายได ้

   เธอครัน้ก าหนดรูเ้วทนาแลว้ ไมม่อีาสวะในปัจจบุัน 

   ตัง้อยูใ่นธรรม จบเวท ตายไป ยอ่มไมเ่ขา้ถงึการบัญญัต”ิ 

ทฏัฐพัพสตูรที ่๕ จบ 

 

๖. สลัลสตูร 

วา่ดว้ยลกูศร 

  [๒๕๔] “ภกิษุทัง้หลาย ปถุชุนผูไ้มไ่ดส้ดับ เสวยสขุเวทนาบา้ง ทกุขเวทนา 

บา้ง อทกุขมสขุเวทนาบา้ง อรยิสาวกผูไ้ดส้ดับก็เสวยสขุเวทนาบา้ง ทกุขเวทนาบา้ง 

อทกุขมสขุเวทนาบา้ง 

  ในชน ๒ จ าพวกนัน้ มอีะไรเป็นความแปลกกัน เป็นความแตกตา่งกัน เป็น 

เหตทุ าใหต้า่งกันระหวา่งอรยิสาวกผูไ้ดส้ดับกับปถุชุนผูไ้มไ่ดส้ดับ” 

  ภกิษุทัง้หลายกราบทลูวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ธรรมของขา้พระองคทั์ง้ 

หลายมพีระผูม้พีระภาคเป็นหลัก ฯลฯ 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย ปถุชุนผูไ้มไ่ดส้ดับถกูทกุขเวทนา 

ถกูตอ้ง ยอ่มเศรา้โศก ล าบาก ร ่าไร ทบุอกคร ่าครวญ ถงึความลุม่หลง เขา 

ยอ่มเสวยเวทนา ๒ ประการ คอื 

   ๑. เวทนาทางกาย   ๒. เวทนาทางใจ 

  นายขมังธนูใชล้กูศรยงิบรุษุ ยงิซ ้าบรุษุนัน้ดว้ยลกูศรดอกที ่๒ อกี เมือ่เป็น 

เชน่นี ้บรุษุนัน้ยอ่มเสวยเวทนา ๒ ประการเพราะลกูศร คอื 

   ๑. เวทนาทางกาย   ๒. เวทนาทางใจ 

แมฉั้นใด 

  ปถุชุนผูไ้มไ่ดส้ดับก็ฉันนัน้เหมอืนกัน ถูกทกุขเวทนาถกูตอ้งยอ่มเศรา้โศก ล าบาก 

ร ่าไร ทบุอกคร ่าครวญ ถงึความลุม่หลง เขายอ่มเสวยเวทนา ๒ ประการ คอื 

   ๑. เวทนาทางกาย   ๒. เวทนาทางใจ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๒๗๔ } 



๒๗๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๒. เวทนาสงัยตุ] 

๑. สคาถวรรค ๖. สลัลสตูร 

  อนึง่ เขาถกูทกุขเวทนานัน้แลถกูตอ้งแลว้ ยอ่มขดัเคอืง ปฏฆิานุสยัในทกุข- 

เวทนายอ่มไหลไปตามเขาผูข้ดัเคอืงในเพราะทกุขเวทนา เขาถกูทกุขเวทนาถกูตอ้ง 

แลว้ก็ยังเพลดิเพลนิกามสขุ 

  ขอ้นัน้เพราะเหตไุร 

  เพราะปถุชุนผูไ้มไ่ดส้ดับนัน้ไมรู่ช้ดัเครือ่งสลัดออกจากทกุขเวทนานอกจากกามสขุ 

เมือ่เขาเพลดิเพลนิกามสขุ ราคานุสยัในสขุเวทนานัน้ยอ่มไหลไปตาม เขายอ่มไมรู่ช้ดั 

ความเกดิ ความดับ คณุ โทษ และเครือ่งสลดัออกจากเวทนาเหลา่นัน้ตามความ 

เป็นจรงิ เมือ่เขาไมรู่ช้ดัความเกดิ ความดับ คณุ โทษ และเครือ่งสลัดออกจาก 

เวทนาเหลา่นัน้ตามความเป็นจรงิ อวชิชานุสยัในอทกุขมสขุเวทนายอ่มไหลไปตาม 

เขาเสวยสขุเวทนา ก็เป็นผูป้ระกอบ(ดว้ยกเิลส)เสวยสขุเวทนานัน้ เสวยทกุขเวทนา 

ก็เป็นผูป้ระกอบ(ดว้ยกเิลส)เสวยทกุขเวทนานัน้ และเสวยอทกุขมสขุเวทนา ก็เป็น 

ผูป้ระกอบ(ดว้ยกเิลส)เสวยอทกุขมสขุเวทนานัน้ 

  ภกิษุทัง้หลาย ปถุชุนผูไ้มไ่ดส้ดับนีเ้ราเรยีกวา่ ‘เป็นผูป้ระกอบดว้ยชาต ิชรา 

มรณะ โสกะ ปรเิทวะ ทกุข ์โทมนัส และอปุายาส’ เรากลา่ววา่ ‘เป็นผู ้

ประกอบดว้ยทกุข’์ 

  ภกิษุทัง้หลาย สว่นอรยิสาวกผูไ้ดส้ดับถกูทกุขเวทนาถกูตอ้ง ยอ่มไมเ่ศรา้โศก 

ไมล่ าบาก ไมร่ ่าไร ไมท่บุอกคร ่าครวญ ไมถ่งึความลุม่หลง เธอยอ่มเสวยเวทนา 

ทางกายประการเดยีว ไมเ่สวยเวทนาทางใจ 

  นายขมังธนูใชล้กูศรยงิบรุษุ ไมย่งิซ ้าบรุษุนัน้ดว้ยลกูศรดอกที ่๒ เมือ่เป็นเชน่นี ้

บรุษุนัน้ยอ่มเสวยเวทนาเพราะลกูศรดอกเดยีวแมฉั้นใด 

  ภกิษุทัง้หลาย อรยิสาวกผูไ้ดส้ดับก็ฉันนัน้เหมอืนกนั ถกูทกุขเวทนาถกูตอ้ง 

ยอ่มไมเ่ศรา้โศก ไมล่ าบาก ไมร่ ่าไร ไมท่บุอกคร ่าครวญ ไมถ่งึความลุม่หลง เขา 

ยอ่มเสวยเวทนาทางกายประการเดยีว ไมเ่สวยเวทนาทางใจ 

  อนึง่ เธอถกูทกุขเวทนานัน้แลถกูตอ้งแลว้ ยอ่มไมข่ดัเคอืง ปฏฆิานุสยัใน 

ทกุขเวทนา ยอ่มไมไ่หลไปตามเธอผูไ้มข่ดัเคอืงในเพราะทกุขเวทนา เธอถกูทกุข- 

เวทนาถกูตอ้งแลว้ ยอ่มไมเ่พลดิเพลนิกามสขุ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๒๗๕ } 



๒๗๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๒. เวทนาสงัยตุ] 

๑. สคาถวรรค ๖. สลัลสตูร 

  ขอ้นัน้เพราะเหตไุร 

  เพราะอรยิสาวกผูไ้ดส้ดับนัน้รูช้ดัเครือ่งสลัดออกจากทกุขเวทนา เวน้จาก 

กามสขุ เมือ่เธอไมเ่พลดิเพลนิกามสขุ ราคานุสยัในสขุเวทนา ยอ่มไมไ่หลไปตาม 

เธอรูช้ดัความเกดิ ความดับ คณุ โทษ และเครือ่งสลัดออกจากเวทนาเหลา่นัน้ 

ตามความเป็นจรงิ เมือ่เธอรูช้ดัความเกดิ ความดับ คณุ โทษ และเครือ่งสลัด 

ออกจากเวทนาเหลา่นัน้ตามความเป็นจรงิ อวชิชานุสยัในอทกุขมสขุเวทนายอ่มไม ่

ไหลไปตาม ถา้เธอเสวยสขุเวทนา ก็ปราศจาก(กเิลส)เสวยสขุเวทนานัน้ ถา้เธอ 

เสวยทกุขเวทนา ก็ปราศจาก(กเิลส)เสวยทกุขเวทนานัน้ ถา้เธอเสวยอทกุขมสขุ- 

เวทนา ก็ปราศจาก(กเิลส)เสวยอทกุขมสขุเวทนานัน้ 

  ภกิษุทัง้หลาย อรยิสาวกผูไ้ดส้ดับนีเ้ราเรยีกวา่ ‘เป็นผูป้ราศจากชาต ิชรา 

มรณะ โสกะ ปรเิทวะ ทกุข ์โทมนัส และอปุายาส’ เรากลา่ววา่ ‘เป็นผูป้ราศ 

จากทกุข’์ 

  ภกิษุทัง้หลาย นีแ้ลเป็นความแปลกกัน เป็นความแตกตา่งกัน เป็นเหต ุ

ท าใหต้า่งกันระหวา่งอรยิสาวกผูไ้ดส้ดับกับปถุชุนผูไ้มไ่ดส้ดับ 

    อรยิสาวกนัน้มปัีญญา เป็นพหสูตู 

   ยอ่มไมเ่สวยทัง้สขุเวทนา ทัง้ทกุขเวทนา 

   นีเ้ป็นความแปลกกันระหวา่งธรีชนผูฉ้ลาดกับปถุชุน 

    ธรรมทีน่่าปรารถนายอ่มไมย่ า่ยจีติ 

   ของอรยิสาวกนัน้ผูม้ธีรรมอันรูแ้จง้แลว้ 

   เป็นพหสูตูเห็นแจง้โลกนีแ้ละโลกหนา้อยู ่

   ทา่นยอ่มไมถ่งึความขดัเคอืงเพราะอนฏิฐารมณ์ 

    อนึง่ ความยนิดหีรอืความยนิรา้ยถกูทา่นก าจัดแลว้ 

   ตัง้อยูไ่มไ่ด ้ยอ่มไมม่ ีทา่นรูบ้ททีป่ราศจากธลุ ี

   ไมม่คีวามเศรา้โศก รูช้ดัโดยชอบ ถงึฝ่ังแหง่ภพได”้ 

สลัลสตูรที ่๖ จบ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๒๗๖ } 



๒๗๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๒. เวทนาสงัยตุ] 

๑. สคาถวรรค ๗. ปฐมเคลัญญสตุร 

 

๗. ปฐมเคลญัญสตูร 

วา่ดว้ยความเจ็บป่วย สตูรที ่๑ 

  [๒๕๕] สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ กฏูาคารศาลา ป่ามหาวนั 

เขตกรงุเวสาล ีครัน้ในเวลาเย็น พระผูม้พีระภาคเสด็จออกจากทีห่ลกีเรน้ เขา้ไปยัง 

ศาลาคนไขแ้ลว้ ประทับน่ังบนพทุธอาสนท์ีป่ลูาดไวแ้ลว้ รับสัง่เรยีกภกิษุทัง้หลาย 

มาตรัสวา่ 

  “ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุพงึมสีตสิมัปชญัญะตลอดเวลา นีเ้ป็นค าพร ่าสอนส าหรับ 

เธอทัง้หลายของเรา 

ลกัษณะของผูม้สีตสิมัปชญัญะ 

  ภกิษุผูม้สีต ิเป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีพ้จิารณาเห็นกายในกายอยู ่มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ 

มสีต ิก าจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกได ้... ในเวทนาทัง้หลาย ฯลฯ ในจติ ฯลฯ 

พจิารณาเห็นธรรมในธรรมทัง้หลาย๑อยู ่มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ มสีต ิก าจัด 

อภชิฌาและโทมนัสในโลกได ้

  ภกิษุผูม้สีตเิป็นอยา่งนีแ้ล 

  ภกิษุผูม้สีมัปชญัญะ เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีท้ าความรูส้กึตัวในการกา้วไป การถอยกลับ การแลด ู

การเหลยีวด ูการคูเ้ขา้ การเหยยีดออก การครองผา้สงัฆาฏ ิบาตร และจวีร การฉัน 

การดืม่ การเคีย้ว การลิม้ การถา่ยอจุจาระ ปัสสาวะ การเดนิ การยนื การน่ัง 

การนอน การตืน่ การพดู การนิง่ 

  ภกิษุผูม้สีมัปชญัญะเป็นอยา่งนีแ้ล 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุพงึมสีตสิมัปชญัญะตลอดเวลา นีเ้ป็นค าพร ่าสอนส าหรับ 

เธอทัง้หลายของเรา

 

เชงิอรรถ : 

๑ ธรรมท ัง้หลาย ในทีน่ีห้มายถงึนวิรณ์ ๕ อปุาทานขันธ ์๕ อายตนะภายใน ๖ อายตนะภายนอก ๖ 

    โพชฌงค ์๗ และอรยิสัจ ๔ (องฺ.เอกก.อ. ๑/๓๙๐/๔๔๐) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๒๗๗ } 



๒๗๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๒. เวทนาสงัยตุ] 

๑. สคาถวรรค ๗. ปฐมเคลัญญสตุร 

 

ผูม้สีตสิมัปชญัญะยอ่มรูเ้วทนาชดั 

  ภกิษุทัง้หลาย ถา้เมือ่ภกิษุนัน้มสีตสิมัปชญัญะ ไมป่ระมาท มคีวามเพยีร 

อทุศิกายและใจอยูอ่ยา่งนี ้สขุเวทนาเกดิขึน้ 

  เธอรูช้ดัอยา่งนีว้า่ ‘สขุเวทนานีเ้กดิขึน้แลว้แกเ่รา เพราะอาศัยกัน สขุเวทนา 

นัน้จงึเกดิขึน้ เพราะไมอ่าศัยกัน จงึไมเ่กดิขึน้ เพราะอาศัยอะไร เพราะอาศัย 

กายนีเ้อง แตก่ายนีไ้มเ่ทีย่ง ถกูปัจจัยปรงุแตง่ อาศยักันและกันเกดิขึน้ สขุเวทนา 

เกดิขึน้เพราะอาศัยกายทีไ่มเ่ทีย่ง ถกูปัจจัยปรงุแตง่ อาศัยกันและกันเกดิขึน้ ทีไ่หน 

จักเทีย่งเลา่’ 

  เธอพจิารณาเห็นความไมเ่ทีย่ง ความเสือ่ม ความคลายก าหนัด ความดับ 

และความสละคนืในกายและในสขุเวทนาอยู ่เมือ่เธอพจิารณาเห็นความไมเ่ทีย่ง 

ความเสือ่ม ความคลายก าหนัด ความดับ และความสละคนืในกายและใน 

สขุเวทนาอยูอ่ยา่งนี ้ยอ่มละราคานุสยัในกายและในสขุเวทนาได ้

  ภกิษุทัง้หลาย ถา้เมือ่ภกิษุนัน้มสีตสิมัปชญัญะ ไมป่ระมาท มคีวามเพยีร 

อทุศิกายและใจอยูอ่ยา่งนี ้ทกุขเวทนาเกดิขึน้ 

  เธอรูช้ดัอยา่งนีว้า่ ‘ทกุขเวทนานีเ้กดิขึน้แลว้แกเ่รา เพราะอาศัยกัน ทกุขเวทนา 

นัน้จงึเกดิขึน้ เพราะไมอ่าศัยกัน จงึไมเ่กดิขึน้ เพราะอาศัยอะไร เพราะอาศัยกาย 

นีเ้อง แตก่ายนีไ้มเ่ทีย่ง ถกูปัจจัยปรงุแตง่ อาศยักันและกันเกดิขึน้ ทกุขเวทนา 

เกดิขึน้เพราะอาศัยกายทีไ่มเ่ทีย่ง ถกูปัจจัยปรงุแตง่ อาศัยกันและกันเกดิขึน้ ที ่

ไหนจักเทีย่งเลา่’ 

  เธอพจิารณาเห็นความไมเ่ทีย่ง ความเสือ่ม ความคลายก าหนัด ความดับ 

และความสละคนืในกายและในทกุขเวทนาอยู ่เมือ่เธอพจิารณาเห็นความไมเ่ทีย่ง 

ฯลฯ และความสละคนืในกายและในทกุขเวทนาอยูอ่ยา่งนี ้ยอ่มละปฏฆิานุสยัใน 

กายและในทกุขเวทนาได ้

  ภกิษุทัง้หลาย ถา้เมือ่ภกิษุนัน้มสีตสิมัปชญัญะ ไมป่ระมาท มคีวามเพยีร 

อทุศิกายและใจอยูอ่ยา่งนี ้อทกุขมสขุเวทนาเกดิขึน้ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๒๗๘ } 



๒๗๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๒. เวทนาสงัยตุ] 

๑. สคาถวรรค ๗. ปฐมเคลัญญสตุร 

  เธอรูช้ดัอยา่งนีว้า่ ‘อทกุขมสขุเวทนานีเ้กดิขึน้แลว้แกเ่รา เพราะอาศัยกัน 

อทกุขมสขุเวทนานัน้จงึเกดิขึน้ เพราะไมอ่าศัยกัน จงึไมเ่กดิขึน้ เพราะอาศัยอะไร 

เพราะอาศัยกายนีเ้อง แตก่ายนีไ้มเ่ทีย่ง ถกูปัจจัยปรงุแตง่ อาศัยกันและกันเกดิขึน้ 

อทกุขมสขุเวทนาเกดิขึน้เพราะอาศัยกายทีไ่มเ่ทีย่ง ถกูปัจจัยปรงุแตง่ อาศัยกันและ 

กันเกดิขึน้ ทีไ่หนจักเทีย่งเลา่’ 

  เธอพจิารณาเห็นความไมเ่ทีย่ง ความเสือ่ม ความคลายก าหนัด ความดับ 

และความสละคนืในกายและในอทกุขมสขุเวทนาอยู ่เมือ่เธอพจิารณาเห็นความ 

ไมเ่ทีย่ง ฯลฯ และความสละคนืในกายและในอทกุขมสขุเวทนาอยูอ่ยา่งนี ้ยอ่มละ 

อวชิชานุสยัในกายและในอทกุขมสขุเวทนาได ้

  ถา้ภกิษุนัน้เสวยสขุเวทนา ก็รูช้ดัวา่ ‘สขุเวทนานัน้ไมเ่ทีย่ง’ รูช้ดัวา่ ‘ไมน่่า 

หมกมุน่’ รูช้ดัวา่ ‘ไมน่่าเพลดิเพลนิ’ ถา้เธอเสวยทกุขเวทนา ฯลฯ ถา้เธอเสวย 

อทกุขมสขุเวทนา ก็รูช้ดัวา่ ‘อทกุขมสขุเวทนานัน้ไมเ่ทีย่ง’ รูช้ดัวา่ ‘ไมน่่าหมกมุน่’ 

รูช้ดัวา่ ‘ไมน่่าเพลดิเพลนิ’ 

  ถา้เธอเสวยสขุเวทนา ก็เป็นผูป้ราศจาก (กเิลส) เสวยสขุเวทนานัน้ ถา้เธอเสวย 

ทกุขเวทนา ก็เป็นผูป้ราศจาก (กเิลส) เสวยทกุขเวทนานัน้ ถา้เธอเสวยอทกุขม- 

สขุเวทนา ก็เป็นผูป้ราศจาก (กเิลส) เสวยอทกุขมสขุเวทนานัน้ 

  เธอเมือ่เสวยเวทนามกีายเป็นทีส่ดุ ก็รูช้ดัวา่ ‘เราเสวยเวทนามกีายเป็นทีส่ดุ’ 

เมือ่เสวยเวทนามชีวีติเป็นทีส่ดุ ก็รูช้ดัวา่ ‘เราเสวยเวทนามชีวีติเป็นทีส่ดุ’ หลังจาก 

ตายไป ก็รูช้ดัวา่ ‘เวทนาทัง้ปวงไมน่่าเพลดิเพลนิ จักเย็นในโลกนีท้เีดยีว’ 

เปรยีบเวทนากบัตะเกยีง 

  ภกิษุทัง้หลาย เพราะอาศัยน ้ามันและไส ้ตะเกยีงน ้ามันจงึตดิอยูไ่ด ้เพราะสิน้ 

น ้ามันและไส ้ตะเกยีงน ้ามันนัน้ก็หมดเชือ้ดับไปแมฉั้นใด ภกิษุก็ฉันนัน้เหมอืนกัน 

เมือ่เสวยเวทนามกีายเป็นทีส่ดุ ก็รูช้ดัวา่ ‘เราเสวยเวทนามกีายเป็นทีส่ดุ’ เมือ่เสวย 

เวทนามชีวีติเป็นทีส่ดุ ก็รูช้ดัวา่ ‘เราเสวยเวทนามชีวีติเป็นทีส่ดุ’ หลังจากตายไป 

ก็รูช้ดัวา่ ‘เวทนาทัง้ปวงไมน่่าเพลดิเพลนิ จักเย็นในโลกนีท้เีดยีว ๋  

ปฐมเคลญัญสตูรที ่๗ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๒๗๙ } 



๒๘๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๒. เวทนาสงัยตุ] 

๑. สคาถวรรค ๘. ทตุยิเคลัญญสตูร 

 

๘. ทตุยิเคลญัญสตูร 

วา่ดว้ยความเจ็บป่วย สตูรที ่๒ 

  [๒๕๖] สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ กฏูาคารศาลา ป่ามหาวนั 

เขตกรงุเวสาล ีครัน้ในเวลาเย็นพระผูม้พีระภาคเสด็จออกจากทีห่ลกีเรน้ เขา้ไปยัง 

ศาลาคนไขแ้ลว้ ประทับน่ังบนพทุธอาสนท์ีป่ลูาดไวแ้ลว้ รับสัง่เรยีกภกิษุทัง้หลาย 

มาตรัสวา่ 

  “ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุพงึมสีตสิมัปชญัญะตลอดเวลา นีเ้ป็นค าพร ่าสอน 

ส าหรับเธอทัง้หลายของเรา 

ลกัษณะของผูม้สีตสิมัปชญัญะ 

  ภกิษุผูม้สีต ิเป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีพ้จิารณาเห็นกายในกายอยู ่มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ 

มสีต ิก าจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกได ้... ในเวทนาทัง้หลาย ฯลฯ ในจติ ฯลฯ 

พจิารณาเห็นธรรมในธรรมทัง้หลายอยู ่มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ มสีต ิก าจัด 

อภชิฌาและโทมนัสในโลกได ้

  ภกิษุผูม้สีตเิป็นอยา่งนีแ้ล 

  ภกิษุผูม้สีมัปชญัญะ เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีท้ าความรูส้กึตัว ในการกา้วไป การถอยกลับ ฯลฯ 

การพดู การนิง่ 

  ภกิษุผูม้สีมัปชญัญะเป็นอยา่งนีแ้ล 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุพงึมสีตสิมัปชญัญะตลอดเวลา นีเ้ป็นค าพร ่าสอนส าหรับ 

เธอทัง้หลายของเรา 

ผูม้สีตสิมัปชญัญะยอ่มรูเ้วทนาชดั 

  ภกิษุทัง้หลาย ถา้เมือ่ภกิษุนัน้มสีตสิมัปชญัญะ ไมป่ระมาท มคีวามเพยีร 

อทุศิกายและใจอยูอ่ยา่งนี ้สขุเวทนาเกดิขึน้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๒๘๐ } 



๒๘๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๒. เวทนาสงัยตุ] 

๑. สคาถวรรค ๘. ทตุยิเคลัญญสตูร 

  เธอรูช้ดัอยา่งนีว้า่ ‘สขุเวทนานีเ้กดิขึน้แลว้แกเ่รา เพราะอาศัยกัน สขุเวทนา 

นัน้จงึเกดิขึน้ เพราะไมอ่าศัยกัน จงึไมเ่กดิขึน้ เพราะอาศัยอะไร เพราะอาศัย 

ผัสสะนีเ้อง แตผั่สสะนีไ้มเ่ทีย่ง ถกูปัจจัยปรงุแตง่ อาศัยกันและกันเกดิขึน้ 

สขุเวทนาเกดิขึน้เพราะอาศัยผัสสะทีไ่มเ่ทีย่ง ถกูปัจจัยปรงุแตง่ อาศัยกันและกัน 

เกดิขึน้ ทีไ่หนจักเทีย่งเลา่’ 

  เธอพจิารณาเห็นความไมเ่ทีย่ง ความเสือ่ม ความคลายก าหนัด ความดับ 

และความสละคนืในผัสสะและในสขุเวทนาอยู ่เมือ่เธอพจิารณาเห็นความไมเ่ทีย่ง 

ความเสือ่ม ความคลายก าหนัด ความดับ และความสละคนืในผัสสะและใน 

สขุเวทนาอยูอ่ยา่งนี ้ยอ่มละราคานุสยัในผัสสะและในสขุเวทนาได ้

  ภกิษุทัง้หลาย ถา้เมือ่ภกิษุนัน้มสีต ิฯลฯ อยูอ่ยา่งนี ้ทกุขเวทนาเกดิขึน้ ฯลฯ 

อทกุขมสขุเวทนาเกดิขึน้ เธอรูช้ดัอยา่งนีว้า่ ‘อทกุขมสขุเวทนานีเ้กดิขึน้แลว้แกเ่รา 

เพราะอาศัยกัน อทกุขมสขุเวทนานัน้จงึเกดิขึน้ เพราะไมอ่าศัยกัน จงึไมเ่กดิขึน้ 

เพราะอาศัยอะไร เพราะอาศัยผัสสะนีเ้อง แตผั่สสะนีไ้มเ่ทีย่ง ถกูปัจจัยปรงุแตง่ 

อาศัยกันและกันเกดิขึน้ ฯลฯ (ควรขยายความใหพ้สิดารเหมอืนสตูรแรก) หลังจาก 

ตายไป ก็รูช้ดัวา่ ‘เวทนาทัง้ปวงไมน่่าเพลดิเพลนิ จักเย็นในโลกนีท้เีดยีว’ 

เปรยีบเวทนากบัตะเกยีง 

  ภกิษุทัง้หลาย เพราะอาศัยน ้ามันและไส ้ตะเกยีงน ้ามันจงึตดิอยูไ่ด ้เพราะ 

สิน้น ้ามันและไส ้ตะเกยีงน ้ามันนัน้ก็หมดเชือ้ดับไปแมฉั้นใด ภกิษุก็ฉันนัน้เหมอืนกัน 

เมือ่เสวยเวทนามกีายเป็นทีส่ดุ ก็รูช้ดัวา่ ‘เราเสวยเวทนามกีายเป็นทีส่ดุ’ เมือ่เสวย 

เวทนามชีวีติเป็นทีส่ดุ ก็รูช้ดัวา่ ‘เราเสวยเวทนามชีวีติเป็นทีส่ดุ’ หลังจากตายไป 

ก็รูช้ดัวา่ ‘เวทนาทัง้ปวงไมน่่าเพลดิเพลนิ จักเย็นในโลกนีท้เีดยีว ๋  

ทตุยิเคลญัญสตูรที ่๘ จบ 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๒๘๑ } 



๒๘๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๒. เวทนาสงัยตุ] 

๑. สคาถวรรค ๑๐. ผัสสมลูกสตูร 

 

๙. อนจิจสตูร 

วา่ดว้ยเวทนาไมเ่ทีย่ง 

  [๒๕๗] “ภกิษุทัง้หลาย เวทนา ๓ ประการนีไ้มเ่ทีย่ง ถกูปัจจัยปรงุแตง่ 

อาศัยกันและกันเกดิขึน้ มคีวามสิน้ไปเป็นธรรมดา มคีวามเสือ่มไปเป็นธรรมดา 

มคีวามคลายไปเป็นธรรมดามคีวามดับไปเป็นธรรมดา 

  เวทนา ๓ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. สขุเวทนา    ๒. ทกุขเวทนา 

   ๓. อทกุขมสขุเวทนา 

  ภกิษุทัง้หลาย เวทนา ๓ ประการนีไ้มเ่ทีย่ง ถกูปัจจัยปรงุแตง่ อาศัยกัน 

และกันเกดิขึน้ มคีวามสิน้ไปเป็นธรรมดา มคีวามเสือ่มไปเป็นธรรมดา มคีวาม 

คลายไปเป็นธรรมดา มคีวามดับไปเป็นธรรมดา” 

อนจิจสตูรที ่๙ จบ 

 

๑๐. ผสัสมลูกสูตร 

วา่ดว้ยเวทนามผีสัสะเป็นมลู 

  [๒๕๘] “ภกิษุทัง้หลาย เวทนา ๓ ประการนีเ้กดิจากผัสสะ มผีัสสะเป็นมลู 

มผีัสสะเป็นเหต ุมผีัสสะเป็นปัจจัย 

  เวทนา ๓ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. สขุเวทนา    ๒. ทกุขเวทนา 

   ๓. อทกุขมสขุเวทนา 

  เพราะอาศัยผัสสะอันเป็นทีต่ัง้แหง่สขุเวทนา สขุเวทนาจงึเกดิ เพราะผัสสะ 

อันเป็นทีต่ัง้แหง่สขุเวทนานัน้น่ันแลดับ สขุเวทนาทีเ่กดิเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นที ่

ตัง้แหง่สขุเวทนาทีเ่สวยอยูอ่ันเกดิจากผัสสะนัน้ก็ดบัคอืสงบไป 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๒๘๒ } 



๒๘๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๒. เวทนาสงัยตุ] 

๑. สคาถวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

  เพราะอาศัยผัสสะอันเป็นทีต่ัง้แหง่ทกุขเวทนา ทกุขเวทนาจงึเกดิ เพราะ 

ผัสสะอันเป็นทีต่ัง้แหง่ทกุขเวทนานัน้น่ันแลดับ ทกุขเวทนาทีเ่กดิเพราะอาศัยผัสสะ 

อันเป็นทีต่ัง้แหง่ทกุขเวทนาทีเ่สวยอยูอ่ันเกดิจากผสัสะนัน้ก็ดับคอืสงบไป 

  เพราะอาศัยผัสสะอันเป็นทีต่ัง้แหง่อทกุขมสขุเวทนา อทกุขมสขุเวทนาจงึเกดิ 

เพราะผัสสะอันเป็นทีต่ัง้แหง่อทกุขมสขุเวทนานัน้น่ันแลดับ อทกุขมสขุเวทนาทีเ่กดิ 

เพราะอาศัยผัสสะ อันเป็นทีต่ัง้แหง่อทกุขมสขุเวทนาทีเ่สวยอยูอ่ันเกดิจากผัสสะนัน้ 

ก็ดับคอืสงบไป 

เปรยีบเวทนากบัความรอ้น 

  ภกิษุทัง้หลาย เพราะไม ้๒ อันเสยีดสกีัน จงึเกดิความรอ้น ไฟลกุขึน้ เพราะ 

แยกไมทั้ง้สองนัน้ออกจากกัน ความรอ้นทีเ่กดิจากการเสยีดสนัีน้จงึดับ ระงับไป 

แมฉั้นใด เวทนา ๓ ประการนีก็้ฉันนัน้เหมอืนกัน เกดิแตผ่ัสสะ มผีัสสะเป็นมลู 

มผัีสสะเป็นเหต ุมผัีสสะเป็นปัจจัย เพราะอาศัยผัสสะทีเ่กดิแตปั่จจัยนัน้ เวทนา 

ทีเ่กดิแตผ่ัสสะนัน้จงึเกดิ เพราะผัสสะทีเ่กดิแตปั่จจัยนัน้ดับ เวทนาทีเ่กดิแตผ่ัสสะ 

นัน้จงึดับ” 

ผสัสมลูกสตูรที ่๑๐ จบ 

สคาถวรรคที ่๑ จบ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

     ๑. สมาธสิตูร    ๒. สขุสตูร 

     ๓. ปหานสตูร    ๔. ปาตาลสตูร 

     ๕. ทัฏฐัพพสตูร   ๖. สลัลสตูร 

     ๗. ปฐมเคลัญญสตูร   ๘. ทตุยิเคลัญญสตูร 

     ๙. อนจิจสตูร    ๑๐. ผัสสมลูกสตูร 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๒๘๓ } 



๒๘๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๒. เวทนาสงัยตุ] 

๒. รโหคตวรรค ๑. รโหคตสตูร 

 

๒. รโหคตวรรค 

หมวดวา่ดว้ยภกิษุผูอ้ยูใ่นทีส่งดั 

๑. รโหคตสูตร 

วา่ดว้ยภกิษุผูอ้ยูใ่นทีส่งดั 

  [๒๕๙] ครัง้นัน้ ภกิษุรปูหนึง่เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวาย 

อภวิาทแลว้น่ัง ณ ทีส่มควร ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขอประทานวโรกาส ขา้พระองคห์ลกีเรน้อยูใ่นทีส่งัด 

ไดเ้กดิความคดิค านงึขึน้มาวา่ 

  ‘พระผูม้พีระภาคตรัสเวทนาไว ้๓ ประการ คอื 

   ๑. สขุเวทนา     ๒. ทกุขเวทนา 

   ๓. อทกุขมสขุเวทนา 

  พระผูม้พีระภาคไดต้รัสเวทนาไว ้๓ ประการนี้ 

  สมจรงิดังพระด ารัสทีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสวา่ ‘ความเสวยอารมณ์อยา่งใด 

อยา่งหนึง่นัน้เป็นทกุข’์ 

  พระด ารัสทีว่า่ ‘ความเสวยอารมณ์อยา่งใดอยา่งหนึง่น ัน้เป็นทกุข’์ นัน้ 

พระผูม้พีระภาคตรัสหมายถงึอะไร” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ 

  “ดลีะ ดลีะ ภกิษุ เรากลา่วเวทนาไว ้๓ ประการนี ้คอื 

   ๑. สขุเวทนา     ๒. ทกุขเวทนา 

   ๓. อทกุขมสขุเวทนา 

  เรากลา่วเวทนาไว ้๓ ประการนี ้

  สมจรงิดังค าทีเ่รากลา่ววา่ ‘ความเสวยอารมณ์อยา่งใดอยา่งหนึง่นัน้เป็นทกุข’์ 

  ค าทีว่า่ ‘ความเสวยอารมณ์อยา่งใดอยา่งหนึง่น ัน้เป็นทกุข’์ นัน้เรากลา่ว 

หมายถงึความทีส่งัขารทัง้หลายนัน้แลไมเ่ทีย่ง 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๒๘๔ } 



๒๘๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๒. เวทนาสงัยตุ] 

๒. รโหคตวรรค ๑. รโหคตสตูร 

  ค าทีว่า่ ‘ความเสวยอารมณ์อยา่งใดอยา่งหนึง่น ัน้เป็นทกุข’์ นัน้เรากลา่ว 

หมายถงึความทีส่งัขารทัง้หลายนัน้แลมคีวามสิน้ไปเป็นธรรมดา ฯลฯ มคีวาม 

เสือ่มไปเป็นธรรมดา ฯลฯ มคีวามแตกไปเป็นธรรมดา ฯลฯ มคีวามดับไปเป็น 

ธรรมดา ฯลฯ 

  ค าทีว่า่ ‘ความเสวยอารมณ์อยา่งใดอยา่งหนึง่น ัน้เป็นทกุข’์ นัน้เรากลา่ว 

หมายถงึความทีส่งัขารทัง้หลายนัน้แลมคีวามแปรผันเป็นธรรมดา 

  ตอ่มา เรากลา่วความดับไปแหง่สงัขารตามล าดับ คอื 

   ๑. เมือ่ภกิษุเขา้ปฐมฌาน วาจาก็ดับไป 

   ๒. เมือ่เขา้ทตุยิฌาน วติกวจิารก็ดับไป 

   ๓. เมือ่เขา้ตตยิฌาน ปีตก็ิดับไป 

   ๔. เมือ่เขา้จตตุถฌาน ลมหายใจเขา้และลมหายใจออกก็ดับไป 

   ๕. เมือ่เขา้อากาสานัญจายตนฌาน๑ รปูสญัญาก็ดับไป 

   ๖. เมือ่เขา้วญิญาณัญจายตนฌาน๒ อากาสานัญจายตนสญัญาก็ดับไป 

   ๗. เมือ่เขา้อากญิจัญญายตนฌาน๓ วญิญาณัญจายตนสญัญาก็ดับไป 

   ๘. เมือ่เขา้เนวสญัญานาสญัญายตนฌาน อากญิจัญญายตนสญัญาก็ดับไป 

   ๙. เมือ่เขา้สญัญาเวทยตินโิรธ สญัญาและเวทนาก็ดับไป 

          ๑๐. ภกิษุผูส้ ิน้อาสวะแลว้ ราคะยอ่มดับไป โทสะยอ่มดับไป โมหะ 

        ยอ่มดับไป 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ อากาสานญัจายตนฌาน หมายถงึฌานทีก่ าหนดอากาศ คอืชอ่งวา่งอันหาทีส่ดุมไิดเ้ป็นอารมณ์ เป็น 

    ขัน้ที ่๑ แหง่อรปูฌาน (ท.ีส.ีอ. ๑/๔๑๔/๓๐๘) 

๒ วญิญาณญัจายตนฌาน หมายถงึฌานทีก่ าหนดวญิญาณอันหาทีส่ดุมไิดเ้ป็นอารมณ์ เป็นขัน้ที ่๒ แหง่ 

    อรปูฌาน (ท.ีส.ีอ. ๑/๔๑๔/๓๐๘) 

๓ อากญิจญัญายตนฌาน หมายถงึฌานทีก่ าหนดภาวะอันไมม่อีะไร(ความวา่ง)เป็นอารมณ์ เรยีกอกี 

    อยา่งหนึง่วา่ สัญญัคคะ (ทีส่ดุแหง่สัญญา) เพราะเป็นภาวะสดุทา้ยแหง่การมสีัญญา กล่าวคอื ผูบ้รรลุ 

    อากญิจัญญายตนฌานแลว้ ขัน้ตอ่ไป จะเขา้ถงึเนวสัญญานาสัญญายตนฌานบา้ง เขา้ถงึสัญญาเวทยติ- 

    นโิรธบา้ง (ท.ีส.ีอ. ๑/๔๑๔/๓๐๘) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๒๘๕ } 



๒๘๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๒. เวทนาสงัยตุ] 

๒. รโหคตวรรค ๒. ปฐมอากาสสตูร 

  ตอ่มา เรากลา่วความระงับไปแหง่สงัขารตามล าดับ คอื 

   ๑. เมือ่ภกิษุเขา้ปฐมฌาน วาจาก็ระงับไป ฯลฯ 

   ๙. เมือ่เขา้สญัญาเวทยตินโิรธ สญัญาและเวทนาก็ระงับไป 

          ๑๐. ภกิษุผูส้ ิน้อาสวะแลว้ ราคะยอ่มระงับไป โทสะยอ่มระงับไป โมหะ 

        ยอ่มระงับไป 

  ภกิษุ ปัสสทัธ ิ๖ ประการนี ้คอื 

   ๑. เมือ่ภกิษุเขา้ปฐมฌาน วาจาก็สงบ 

   ๒. เมือ่เขา้ทตุยิฌาน วติกวจิารก็สงบ 

   ๓. เมือ่เขา้ตตยิฌาน ปีตก็ิสงบ 

   ๔. เมือ่เขา้จตตุถฌาน ลมหายใจเขา้และลมหายใจออกก็สงบ 

   ๕. เมือ่เขา้สญัญาเวทยตินโิรธ สญัญาและเวทนาก็สงบ 

   ๖. ภกิษุผูส้ ิน้อาสวะแลว้ ราคะยอ่มสงบ โทสะยอ่มสงบ โมหะยอ่ม 

        สงบ” 

รโหคตสตูรที ่๑ จบ 

 

๒. ปฐมอากาสสตูร 

วา่ดว้ยอากาศ สตูรที ่๑ 

  [๒๖๐] “ภกิษุทัง้หลาย ลมชนดิตา่ง ๆ พัดไปในอากาศ 

  คอื ลมมาจากทศิตะวนัออกพัดไปบา้ง ลมมาจากทศิตะวนัตกพัดไปบา้ง 

ลมมาจากทศิเหนอืพัดไปบา้ง ลมมาจากทศิใตพั้ดไปบา้ง ลมเจอืฝุ่ นพัดไปบา้ง 

ลมไมเ่จอืฝุ่ นพัดไปบา้ง ลมหนาวพัดไปบา้ง ลมรอ้นพัดไปบา้ง ลมออ่น ๆ พัดไปบา้ง 

ลมแรงพัดไปบา้ง แมฉั้นใด 

  ภกิษุทัง้หลาย เวทนาชนดิตา่ง ๆ ก็ฉันนัน้เหมอืนกัน ยอ่มเกดิขึน้ในกายนี้ 

คอื สขุเวทนาเกดิขึน้บา้ง ทกุขเวทนาเกดิขึน้บา้ง อทกุขมสขุเวทนาเกดิขึน้บา้ง 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๒๘๖ } 



๒๘๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๒. เวทนาสงัยตุ] 

๒. รโหคตวรรค ๓. ทตุยิอากาสสตูร 

    ลมหลายชนดิ พัดไปในอากาศ คอื 

   ลมมาจากทศิตะวนัออกบา้ง ลมมาจากทศิตะวนัตกบา้ง 

   ลมมาจากทศิเหนอืบา้ง ลมมาจากทศิใตบ้า้ง 

     ลมหลายชนดิพัดไป คอื 

   ลมเจอืฝุ่ นบา้ง ลมไมเ่จอืฝุ่ นบา้ง 

   ลมหนาวบา้ง ลมรอ้นบา้ง 

   บางคราวลมแรงบา้ง ลมออ่น ๆ บา้ง แมฉั้นใด 

     เวทนาก็ฉันนัน้เหมอืนกัน ยอ่มเกดิขึน้ในกายนี ้คอื 

   สขุเวทนาเกดิขึน้บา้ง ทกุขเวทนาเกดิขึน้บา้ง 

   อทกุขมสขุเวทนาเกดิขึน้บา้ง 

     เมือ่ใดภกิษุมคีวามเพยีร ไมล่ะสมัปชญัญะ 

   เมือ่นัน้เธอเป็นบัณฑติ ก าหนดรูเ้วทนาทัง้ปวงได ้

     เธอครัน้ก าหนดรูเ้วทนาแลว้ 

   ไมม่อีาสวะในปัจจบุัน ตัง้อยูใ่นธรรม จบเวท 

   ตายไป ยอ่มไมเ่ขา้ถงึการบัญญัต”ิ 

ปฐมอากาสสตูรที ่๒ จบ 

 

๓. ทตุยิอากาสสูตร 

วา่ดว้ยอากาศ สตูรที ่๒ 

  [๒๖๑] “ภกิษุทัง้หลาย ลมชนดิตา่ง ๆ พัดไปในอากาศ คอื ลมมาจากทศิ 

ตะวนัออกพัดไปบา้ง ฯลฯ ลมแรงพัดไปบา้ง แมฉั้นใด 

  ภกิษุทัง้หลาย เวทนาชนดิตา่ง ๆ ก็ฉันนัน้เหมอืนกัน ยอ่มเกดิขึน้ในกายนี้ 

คอื สขุเวทนาเกดิขึน้บา้ง ทกุขเวทนาเกดิขึน้บา้ง อทกุขมสขุเวทนาเกดิขึน้บา้ง” 

ทตุยิอากาสสตูรที ่๓ จบ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๒๘๗ } 



๒๘๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๒. เวทนาสงัยตุ] 

๒. รโหคตวรรค ๕. ปฐมอานันทสตูร 

 

๔. อคารสตูร 

วา่ดว้ยเรอืนพกั 

  [๒๖๒] “ภกิษุทัง้หลาย มเีรอืนพักคนเดนิทางอยู ่คนทัง้หลายมาจากทศิ 

ตะวนัออกบา้ง มาจากทศิตะวนัตกบา้ง มาจากทศิเหนอืบา้ง มาจากทศิใตบ้า้ง 

เขา้มาพักในเรอืนพักคนเดนิทางนัน้ คอื กษัตรยิม์าพักบา้ง พราหมณ์มาพักบา้ง 

แพศยม์าพักบา้ง ศทูรมาพักบา้ง แมฉั้นใด 

  ภกิษุทัง้หลาย เวทนาชนดิตา่ง ๆ ก็ฉันนัน้เหมอืนกัน ยอ่มเกดิขึน้ในกายนี้ 

คอื สขุเวทนาเกดิขึน้บา้ง ทกุขเวทนาเกดิขึน้บา้ง อทกุขมสขุเวทนาเกดิขึน้บา้ง 

สขุเวทนาเจอือามสิ๑เกดิขึน้บา้ง ทกุขเวทนาเจอือามสิ๒เกดิขึน้บา้ง อทกุขมสขุ- 

เวทนาเจอือามสิ๓เกดิขึน้บา้ง สขุเวทนาไมเ่จอือามสิ๔เกดิขึน้บา้ง ทกุขเวทนาไมเ่จอื 

อามสิ๕เกดิขึน้บา้ง อทกุขมสขุเวทนาไมเ่จอือามสิ๖เกดิขึน้บา้ง” 

อคารสตูรที ่๔ จบ 

 

๕. ปฐมอานนัทสูตร 

วา่ดว้ยพระอานนท ์สตูรที ่๑ 

  [๒๖๓] ครัง้นัน้ ทา่นพระอานนทเ์ขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับแลว้ 

น่ัง ณ ทีส่มควร ไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่

 

เชงิอรรถ : 

๑ สขุเวทนาเจอือามสิ หมายถงึเวทนาอันประกอบดว้ยอามสิคอืกาม (ส .สฬา.อ. ๓/๒๖๒/๑๔๐) 

๒ ทกุขเวทนาเจอือามสิ หมายถงึทกุขเวทนาทีม่อีามสิคอืกาม (ส .สฬา.อ. ๓/๒๖๒/๑๔๐) 

๓ อทกุขมสุขเวทนาเจอือามสิ หมายถงึอทกุขมสขุเวทนาทีม่อีามสิคอืกาม (ส .สฬา.อ. ๓/๒๖๒/๑๔๐) 

๔ สขุเวทนาไมเ่จอือามสิ หมายถงึเวทนาอันเกดิขึน้ดว้ยสามารถแห่งปฐมฌานเป็นตน้ ดว้ยสามารถแห่ง 

    วปัิสสนาและดว้ยสามารถแหง่อนุสสต ิ(ส .สฬา.อ. ๓/๒๖๒/๑๔๐) 

๕ ทกุขเวทนาไมเ่จอือามสิ หมายถงึโทมนัสสเวทนาอันเกดิขึน้แกภ่กิษุผูเ้ขา้ไปตัง้ความปรารถนาไว ้ใน 

    วโิมกขอ์ันยอดเยีย่ม เพราะความปรารถนาเป็นปัจจัย (ส .สฬา.อ. ๓/๒๖๒/๑๔๐) 

๖ อทกุขมสขุเวทนาไมเ่จอือามสิ หมายถงึอทกุขมสขุเวทนาอันเกดิขึน้ดว้ยสามารถจตตุถฌาน (ส .สฬา.อ. 

    ๓/๒๖๒/๑๔๐) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๒๘๘ } 



๒๘๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๒. เวทนาสงัยตุ] 

๒. รโหคตวรรค ๕. ปฐมอานันทสตูร 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ เวทนามเีทา่ไร ความเกดิแหง่เวทนาเป็นอยา่งไร 

ความดับแหง่เวทนาเป็นอยา่งไร ปฏปิทาทีใ่หถ้งึความดับแหง่เวทนาเป็นอยา่งไร 

อะไรเป็นคณุแหง่เวทนา อะไรเป็นโทษแหง่เวทนา อะไรเป็นเครือ่งสลดัออกจาก 

เวทนา” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “อานนท ์เวทนาม ี๓ ประการนี ้คอื 

   ๑. สขุเวทนา     ๒. ทกุขเวทนา 

   ๓. อทกุขมสขุเวทนา 

  เหลา่นีเ้ราเรยีกวา่ เวทนา 

  เพราะผัสสะเกดิเวทนาจงึเกดิ เพราะผัสสะดับเวทนาจงึดับ อรยิมรรคมอีงค ์๘ 

นีแ้ล เป็นปฏปิทาทีใ่หถ้งึ ความดับแหง่เวทนา คอื 

   ๑. สมัมาทฏิฐ ิฯลฯ    ๘. สมัมาสมาธ ิ

  สภาพทีส่ขุโสมนัสอาศัยเวทนาเกดิขึน้ นีเ้ป็นคณุแหง่เวทนา 

  สภาพทีเ่วทนาไมเ่ทีย่ง เป็นทกุข ์มคีวามแปรผันเป็นธรรมดา นีเ้ป็นโทษ 

แหง่เวทนา 

  ธรรมเป็นทีก่ าจัดฉันทราคะ ธรรมเป็นทีล่ะฉันทราคะในเวทนา นีเ้ป็นเครือ่ง 

สลัดออกจากเวทนา 

  ตอ่มาเรากลา่วความดับไปแหง่สงัขารตามล าดับ คอื 

   ๑. เมือ่ภกิษุเขา้ปฐมฌาน วาจาก็ดับไป ฯลฯ 

   ๙. เมือ่เขา้สญัญาเวทยตินโิรธ สญัญาและเวทนาก็ดับไป 

          ๑๐. ภกิษุผูส้ ิน้อาสวะแลว้ ราคะยอ่มดับไป โทสะยอ่มดับไป โมหะยอ่ม 

        ดับไป 

  ตอ่มาเรากลา่วความระงับไปแหง่สงัขารตามล าดับ คอื 

   ๑. เมือ่ภกิษุเขา้ปฐมฌาน วาจาก็ระงับไป ฯลฯ 

   ๙. เมือ่เขา้สญัญาเวทยตินโิรธ สญัญาและเวทนาก็ระงับไป 

          ๑๐. ภกิษุผูส้ ิน้อาสวะแลว้ ราคะยอ่มระงับไป โทสะยอ่มระงับไป โมหะ 

        ยอ่มระงับไป 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๒๘๙ } 



๒๙๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๒. เวทนาสงัยตุ] 

๒. รโหคตวรรค ๖. ทตุยิอานันทสตูร 

  อานนท ์ตอ่มา เรากลา่วความสงบแหง่สงัขารตามล าดับ คอื 

   ๑. เมือ่ภกิษุเขา้ปฐมฌาน วาจาก็สงบ ฯลฯ 

   ๕. เมือ่เขา้อากาสานัญจายตนฌาน รปูสญัญาก็สงบ 

   ๖. เมือ่เขา้วญิญาณัญจายตนฌาน อากาสานัญจายตนสญัญาก็สงบ 

   ๗. เมือ่เขา้อากญิจัญญายตนฌาน วญิญาณัญจายตนสญัญาก็สงบ 

   ๘. เมือ่เขา้เนวสญัญานาสญัญายตนฌาน อากญิจัญญายตนสญัญาก็สงบ 

   ๙. เมือ่เขา้สญัญาเวทยตินโิรธ สญัญาและเวทนาก็สงบ 

          ๑๐. ภกิษุผูส้ ิน้อาสวะแลว้ ราคะยอ่มสงบ โทสะยอ่มสงบ โมหะยอ่มสงบ” 

ปฐมอานนัทสตูรที ่๕ จบ 

 

๖. ทตุยิอานนัทสูตร 

วา่ดว้ยพระอานนท ์สตูรที ่๒ 

  [๒๖๔] ครัง้นัน้ ทา่นพระอานนทเ์ขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวาย 

อภวิาทแลว้น่ัง ณ ทีส่มควร พระผูม้พีระภาคไดต้รัสถามทา่นพระอานนทด์ังนีว้า่ 

  “อานนท ์เวทนามเีทา่ไร ความเกดิแหง่เวทนาเป็นอยา่งไร ความดับแหง่ 

เวทนาเป็นอยา่งไร ปฏปิทาทีใ่หถ้งึความดับแหง่เวทนาเป็นอยา่งไร อะไรเป็นคณุ 

แหง่เวทนา อะไรเป็นโทษแหง่เวทนา อะไรเป็นเครือ่งสลัดออกจากเวทนา” 

  ทา่นพระอานนทก์ราบทลูวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ธรรมของขา้พระองค ์

ทัง้หลาย มพีระผูม้พีระภาคเป็นหลัก มพีระผูม้พีระภาคเป็นผูน้ า มพีระผูม้พีระภาค 

เป็นทีพ่ ึง่ ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขอประทานวโรกาส เฉพาะพระผูม้พีระภาคเทา่นัน้ 

ทีจ่ะทรงอธบิายเนือ้ความแหง่ภาษิตนัน้ใหแ้จม่แจง้ได ้ภกิษุทัง้หลายฟังตอ่จากพระ 

ผูม้พีระภาคแลว้จักทรงจ าไว”้ 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “อานนท ์ถา้เชน่นัน้ เธอจงฟัง จงใสใ่จใหด้ ีเรา 

จักกลา่ว” 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๒๙๐ } 



๒๙๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๒. เวทนาสงัยตุ] 

๒. รโหคตวรรค ๗. ปฐมสมัพหลุสตูร 

  ทา่นพระอานนทท์ลูรับสนองพระด ารัสแลว้ พระผูม้พีระภาคจงึไดต้รัสวา่ “อานนท ์

เวทนาม ี๓ ประการนี ้คอื 

   ๑. สขุเวทนา     ๒. ทกุขเวทนา 

   ๓. อทกุขมสขุเวทนา 

  เหลา่นีเ้ราเรยีกวา่เวทนา ฯลฯ เพราะผัสสะเกดิ ฯลฯ ภกิษุผูส้ ิน้อาสวะแลว้ 

ราคะยอ่มสงบ โทสะยอ่มสงบ โมหะยอ่มสงบ” 

ทตุยิอานนัทสตูรที ่๖ จบ 

 

๗. ปฐมสมัพหลุสูตร 

วา่ดว้ยภกิษุหลายรปู สตูรที ่๑ 

  [๒๖๕] ครัง้นัน้ ภกิษุหลายรปูเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวาย 

อภวิาทแลว้ น่ัง ณ ทีส่มควร ไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ เวทนามเีทา่ไร ความเกดิแหง่เวทนาเป็นอยา่งไร 

ความดับแหง่เวทนาเป็นอยา่งไร ปฏปิทาทีใ่หถ้งึความดับแหง่เวทนาเป็นอยา่งไร 

อะไรเป็นคณุแหง่เวทนา อะไรเป็นโทษแหง่เวทนา อะไรเป็นเครือ่งสลดัออกจาก 

เวทนา” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “ภกิษุทัง้หลาย เวทนาม ี๓ ประการ คอื 

   ๑. สขุเวทนา     ๒ . ทกุขเวทนา 

   ๓. อทกุขมสขุเวทนา 

  เหลา่นีเ้ราเรยีกวา่ เวทนา 

  เพราะผัสสะเกดิเวทนาจงึเกดิ เพราะผัสสะดับเวทนาจงึดับ อรยิมรรคมอีงค ์๘ 

นีแ้ล เป็นปฏปิทาทีใ่หถ้งึความดับแหง่เวทนา คอื 

   ๑. สมัมาทฏิฐ ิฯลฯ    ๘. สมัมาสมาธ ิ

  สภาพทีส่ขุโสมนัสอาศัยเวทนาเกดิขึน้ นีเ้ป็นคณุแหง่เวทนา 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๒๙๑ } 



๒๙๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๒. เวทนาสงัยตุ] 

๒. รโหคตวรรค ๙. ทตุยิสมัพหลุสตูร 

  สภาพทีเ่วทนาไมเ่ทีย่ง เป็นทกุข ์มคีวามแปรผันเป็นธรรมดา นีเ้ป็นโทษแหง่ 

เวทนา 

  ธรรมเป็นทีก่ าจัดฉันทราคะ ธรรมเป็นทีล่ะฉันทราคะในเวทนา นีเ้ป็นเครือ่ง 

สลัดออกจากเวทนา 

  ตอ่มา เรากลา่วความดับแหง่สงัขารตามล าดับ คอื 

   ๑. เมือ่ภกิษุเขา้ปฐมฌาน วาจาก็ดับไป ฯลฯ 

          ๑๐. ภกิษุผูส้ ิน้อาสวะแลว้ ราคะยอ่มดับไป โทสะยอ่มดับไป โมหะ 

        ยอ่มดับไป 

  ตอ่มา เรากลา่วความระงับไปแหง่สงัขารตามล าดับ คอื 

    ๑. เมือ่ภกิษุเขา้ปฐมฌาน วาจาก็ระงับไป ฯลฯ 

          ๑๐. ภกิษุผูส้ ิน้อาสวะแลว้ ราคะยอ่มระงับไป โทสะยอ่มระงับไป โมหะ 

        ยอ่มระงับไป 

  ภกิษุทัง้หลาย ปัสสทัธ ิ๖ ประการนี ้คอื 

   ๑. เมือ่ภกิษุเขา้ปฐมฌาน วาจาก็สงบ 

   ๒. เมือ่เขา้ทตุยิฌาน วติกวจิารก็สงบ 

   ๓. เมือ่เขา้ตตยิฌาน ปีตก็ิสงบ 

   ๔. เมือ่เขา้จตตุถฌาน ลมหายใจเขา้และลมหายใจออกก็สงบ 

   ๕. เมือ่เขา้สญัญาเวทยตินโิรธ สญัญาและเวทนาก็สงบ 

   ๖. ภกิษุผูส้ ิน้อาสวะแลว้ ราคะยอ่มสงบ โทสะยอ่มสงบ โมหะยอ่มสงบ” 

ปฐมสมัพหลุสตูรที ่๗ จบ 

 

๘. ทตุยิสมัพหลุสูตร 

วา่ดว้ยภกิษุหลายรปู สตูรที ่๒ 

  [๒๖๖] ครัง้นัน้ ภกิษุหลายรปูเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ฯลฯ 

พระผูม้พีระภาคไดต้รัสถามภกิษุเหลา่นัน้ดังนีว้า่ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๒๙๒ } 



๒๙๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๒. เวทนาสงัยตุ] 

๒. รโหคตวรรค ๙. ปัญจกังคสตูร 

  “ภกิษุทัง้หลาย เวทนามเีทา่ไร ความเกดิแหง่เวทนาเป็นอยา่งไร ความดับ 

แหง่เวทนาเป็นอยา่งไร ปฏปิทาทีใ่หถ้งึความดับแหง่เวทนาเป็นอยา่งไร อะไรเป็นคณุ 

แหง่เวทนา อะไรเป็นโทษแหง่เวทนา อะไรเป็นเครือ่งสลัดออกจากเวทนา” 

  ภกิษุทัง้หลายกราบทลูวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ธรรมของขา้พระองค ์

ทัง้หลายมพีระผูม้พีระภาคเป็นหลัก ฯลฯ 

  ภกิษุทัง้หลาย เวทนาม ี๓ ประการนี ้คอื 

   ๑. สขุเวทนา     ๒. ทกุขเวทนา 

   ๓. อทกุขมสขุเวทนา 

  เหลา่นีเ้ราเรยีกวา่ เวทนา 

  เพราะผัสสะเกดิขึน้ ฯลฯ (ควรขยายความใหพ้สิดารเหมอืนสตูรแรก)” 

ทตุยิสมัพหลุสตูรที ่๘ จบ 

 

๙. ปญัจกงัคสตูร 

วา่ดว้ยชา่งไมช้ือ่ปญัจกงัคะ 

  [๒๖๗] ครัง้นัน้ ชา่งไมช้ือ่ปัญจกังคะ๑เขา้ไปหาทา่นพระอทุายถีงึทีอ่ยู ่ไหว ้

แลว้ น่ัง ณ ทีส่มควร ไดเ้รยีนถามทา่นพระอทุายดีังนีว้า่ “ทา่นอทุาย ีพระ 

ผูม้พีระภาคตรัสเวทนาไวเ้ทา่ไร” 

  ทา่นพระอทุายตีอบวา่ “ชา่งไม ้พระผูม้พีระภาคตรัสเวทนาไว ้๓ ประการ คอื 

   ๑. สขุเวทนา     ๒. ทกุขเวทนา 

   ๓. อทกุขมสขุเวทนา 

  พระผูม้พีระภาคตรัสเวทนาไว ้๓ ประการนี้ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ชือ่วา่ ปญัจกงัคะ เพราะประกอบดว้ยองค ์๕ ไดแ้ก ่มดี ขวาน สิว่ คอ้น และกระปกุเสน้ดา้ย 

    บรรทัด (ส .สฬา.อ. ๓/๒๖๗-๒๖๘/๑๔๑) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๒๙๓ } 



๒๙๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๒. เวทนาสงัยตุ] 

๒. รโหคตวรรค ๙. ปัญจกังคสตูร 

  เมือ่ทา่นพระอทุายกีลา่วอยา่งนีแ้ลว้ ชา่งไมช้ือ่ปัญจกังคะไดก้ลา่วกับทา่น 

พระอทุายดีังนีว้า่ “ทา่นอทุาย ีพระผูม้พีระภาคไมไ่ดต้รัสเวทนาไว ้๓ ประการ 

แตพ่ระผูม้พีระภาคตรัสเวทนาไว ้๒ ประการ คอื 

   ๑. สขุเวทนา     ๒. ทกุขเวทนา 

  ทา่นผูเ้จรญิ อทกุขมสขุเวทนาพระผูม้พีระภาคตรัสไวใ้นสขุทีส่งบประณีต” 

  แมค้รัง้ที ่๒ ทา่นพระอทุายก็ีไดก้ลา่วกับชา่งไมช้ือ่ปัญจกังคะดังนีว้า่ “ชา่งไม ้

พระผูม้พีระภาคไมไ่ดต้รัสเวทนาไว ้๒ ประการ แตพ่ระผูม้พีระภาคตรัสเวทนาไว ้๓ 

ประการ คอื 

   ๑. สขุเวทนา     ๒. ทกุขเวทนา 

   ๓. อทกุขมสขุเวทนา 

  พระผูม้พีระภาคตรัสเวทนาไว ้๓ ประการนี”้ 

  แมค้รัง้ที ่๒ ชา่งไมช้ือ่ปัญจกังคะก็ไดก้ลา่วกับทา่นพระอทุายดีังนีว้า่ “ทา่น 

อทุาย ีพระผูม้พีระภาคไมไ่ดต้รัสเวทนาไว ้๓ ประการ แตพ่ระผูม้พีระภาคตรัส 

เวทนาไว ้๒ ประการ คอื 

   ๑. สขุเวทนา     ๒. ทกุขเวทนา 

  ทา่นผูเ้จรญิ อทกุขมสขุเวทนาพระผูม้พีระภาคตรัสไวใ้นสขุทีส่งบประณีต” 

  แมค้รัง้ที ่๓ ทา่นพระอทุายก็ีไดก้ลา่วกับชา่งไมช้ือ่ปัญจกังคะดังนีว้า่ “ชา่งไม ้

พระผูม้พีระภาคไมไ่ดต้รัสเวทนาไว ้๒ ประการ แตพ่ระผูม้พีระภาคตรัสเวทนาไว ้๓ 

ประการ คอื 

   ๑. สขุเวทนา     ๒. ทกุขเวทนา 

   ๓. อทกุขมสขุเวทนา 

  พระผูม้พีระภาคตรัสเวทนาไว ้๓ ประการนี”้ 

  แมค้รัง้ที ่๓ ชา่งไมช้ือ่ปัญจกังคะก็ไดก้ลา่วกับทา่นพระอทุายดีังนีว้า่ “ทา่น 

อทุาย ีพระผูม้พีระภาคไมไ่ดต้รัสเวทนาไว ้๓ ประการ แตพ่ระผูม้พีระภาคตรัส 

เวทนาไว ้๒ ประการ คอื 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๒๙๔ } 



๒๙๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๒. เวทนาสงัยตุ] 

๒. รโหคตวรรค ๙. ปัญจกังคสตูร 

   ๑. สขุเวทนา     ๒. ทกุขเวทนา 

  ทา่นผูเ้จรญิ อทกุขมสขุเวทนาพระผูม้พีระภาคตรัสไวใ้นสขุทีส่งบประณีต” 

  ทา่นพระอทุายไีมส่ามารถใหช้า่งไมช้ือ่ปัญจกังคะยนิยอมได ้ชา่งไมช้ือ่ 

ปัญจกังคะก็ไมส่ามารถใหท้า่นพระอทุายยีนิยอมได ้ทา่นพระอานนทไ์ดย้นิการ 

สนทนาปราศรัยนีข้องทา่นพระอทุายกีับชา่งไมช้ือ่ปัญจกังคะ 

  ครัง้นัน้ ทา่นพระอานนทจ์งึเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับแลว้ น่ัง ณ 

ทีส่มควร ไดก้ราบทลูถงึการสนทนาปราศรัยของทา่นพระอทุายกีับชา่งไมช้ือ่ปัญจกังคะ 

ทัง้หมดนัน้แดพ่ระผูม้พีระภาค 

  พระผูม้พีระภาคไดต้รัสวา่ “อานนท ์ชา่งไมช้ือ่ปัญจกังคะไมค่ลอ้ยตาม 

บรรยาย๑ทีม่อียูข่องอทุายภีกิษุ สว่นอทุายภีกิษุก็ไมค่ลอ้ยตามบรรยายทีม่อียูข่อง 

ชา่งไมช้ือ่ปัญจกังคะ 

ประเภทแหง่เวทนา 

  อานนท ์เรากลา่วเวทนา ๒ ประการไวโ้ดยบรรยายก็ม ีกลา่วเวทนา ๓ ประการ 

ไวโ้ดยบรรยายก็ม ีกลา่วเวทนา ๕ ประการไวโ้ดยบรรยายก็ม ีกลา่วเวทนา ๖ ประการ 

ไวโ้ดยบรรยายก็ม ีกลา่วเวทนา ๑๘ ประการไวโ้ดยบรรยายก็ม ีกลา่วเวทนา ๓๖ 

ประการไวโ้ดยบรรยายก็ม ีกลา่วเวทนา ๑๐๘ ประการไวโ้ดยบรรยายก็ม ี

  ธรรมอันเราแสดงไวแ้ลว้โดยบรรยายอยา่งนี ้เมือ่ธรรมอันเราแสดงไวแ้ลว้โดย 

บรรยายอยา่งนี ้ชนเหลา่ใดจักไมส่ าคัญ ไมรู่ ้ไมช่ืน่ชมตามค าทีเ่รากลา่วเจรจาดแีลว้ 

แกก่ันและกัน ชนเหลา่นัน้พงึหวงัไดว้า่ จักบาดหมางกัน ทะเลาะกัน ววิาทกัน 

ใชห้อกคอืปากทิม่แทงกันอยู ่

  ธรรมอันเราแสดงไวแ้ลว้โดยบรรยายอยา่งนี ้เมือ่ธรรมอันเราแสดงแลว้โดย 

บรรยายอยา่งนี ้ชนเหลา่ใดจักส าคัญ รู ้ชืน่ชมตามค าทีเ่รากลา่วเจรจาดแีลว้แก ่

กันและกัน ชนเหลา่นัน้พงึหวงัไดว้า่ จักพรอ้มเพรยีงกัน ชืน่ชมกัน ไมว่วิาทกัน 

เป็นเหมอืนน ้านมกับน ้า มองดกูันดว้ยนัยนต์าทีเ่ป่ียมดว้ยความรักอยู ่

 

เชงิอรรถ : 

๑ บรรยาย ในทีน่ีห้มายถงึเหตุ (ส .สฬา.อ. ๓/๒๖๗-๒๖๘/๑๔๑) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๒๙๕ } 



๒๙๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๒. เวทนาสงัยตุ] 

๒. รโหคตวรรค ๙. ปัญจกังคสตูร 

กามสขุ (สขุทีเ่กดิจากกามคณุ) 

  อานนท ์กามคณุ ๕ ประการนี้ 

  กามคณุ ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. รปูทีพ่งึรูแ้จง้ทางตาทีน่่าปรารถนา น่าใคร ่น่าพอใจ ชวนใหรั้ก 

        ชกัใหใ้คร ่พาใจใหก้ าหนัด ฯลฯ 

   ๕. โผฏฐัพพะทีพ่งึรูแ้จง้ทางกายทีน่่าปรารถนา น่าใคร ่น่าพอใจ ชวน 

        ใหรั้ก ชกัใหใ้คร ่พาใจใหก้ าหนัด 

  กามคณุ ๕ ประการนี ้

  สขุโสมนัสทีเ่กดิขึน้เพราะอาศัยกามคณุ ๕ ประการนี ้เราเรยีกวา่ กามสขุ 

  ชนเหลา่ใดพงึกลา่วอยา่งนีว้า่ “ชนทัง้หลายยอ่มเสวยสขุโสมนัสทีส่งบอยา่ง 

ยิง่นี”้ เราก็ไมค่ลอ้ยตามค าของชนเหลา่นัน้ 

  ขอ้นัน้เพราะเหตไุร เพราะยังมสีขุอืน่ทีด่กีวา่และประณีตกวา่สขุนี้ 

สขุอืน่ทีด่กีวา่และประณีตกวา่ 

  อานนท ์สขุอืน่ทีด่กีวา่และประณีตกวา่สขุนี ้เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีส้งัดจากกามและจากอกศุลธรรมแลว้ บรรลปุฐมฌาน 

ทีม่วีติก วจิาร ปีต ิและสขุอันเกดิจากวเิวกอยู ่

  สขุอืน่ทีด่กีวา่และประณีตกวา่สขุนี ้เป็นอยา่งนีแ้ล 

  ชนเหลา่ใดพงึกลา่วอยา่งนีว้า่ “ชนทัง้หลายยอ่มเสวยสขุโสมนัสทีส่งบอยา่ง 

ยิง่นี”้ เราก็ไมค่ลอ้ยตามค าของชนเหลา่นัน้ 

  ขอ้นัน้เพราะเหตไุร เพราะยังมสีขุอืน่ทีด่กีวา่และประณีตกวา่สขุนี้ 

  สขุอืน่ทีด่กีวา่และประณีตกวา่สขุนี ้เป็นอยา่งไร 

  คอื เพราะวติกวจิารระงับไป ภกิษุในธรรมวนัิยนีบ้รรลทุตุยิฌานมคีวาม 

ผอ่งใสในภายใน มภีาวะทีจ่ติเป็นหนึง่ผดุขึน้ ไมม่วีติก ไมม่วีจิาร มแีตปี่ตแิละสขุ 

อันเกดิจากสมาธอิยู ่

  สขุอืน่ทีด่กีวา่และประณีตกวา่สขุนี ้เป็นอยา่งนีแ้ล 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๒๙๖ } 



๒๙๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๒. เวทนาสงัยตุ] 

๒. รโหคตวรรค ๙. ปัญจกังคสตูร 

  ชนเหลา่ใดพงึกลา่วอยา่งนีว้า่ “ชนทัง้หลายยอ่มเสวยสขุโสมนัสทีส่งบอยา่ง 

ยิง่นี”้ เราก็ไมค่ลอ้ยตามค าของชนเหลา่นัน้ 

  ขอ้นัน้เพราะเหตไุร เพราะยังมสีขุอืน่ทีด่กีวา่และประณีตกวา่สขุนี้ 

  สขุอืน่ทีด่กีวา่และประณีตกวา่สขุนี ้เป็นอยา่งไร 

  คอื เพราะปีตจิางคลายไป ภกิษุในธรรมวนัิยนีม้อีเุบกขา มสีตสิมัปชญัญะ 

เสวยสขุดว้ยนามกาย บรรลตุตยิฌานทีพ่ระอรยิะทัง้หลายสรรเสรญิวา่ ‘ผูม้อีเุบกขา 

มสีตอิยูเ่ป็นสขุ’ 

  สขุอืน่ทีด่กีวา่และประณีตกวา่สขุนี ้เป็นอยา่งนีแ้ล 

  ชนเหลา่ใดพงึกลา่วอยา่งนีว้า่ “ชนทัง้หลายยอ่มเสวยสขุโสมนัสทีส่งบอยา่ง 

ยิง่นี”้ เราก็ไมค่ลอ้ยตามค านีข้องชนเหลา่นัน้ 

  ขอ้นัน้เพราะเหตไุร เพราะยังมสีขุอืน่ทีด่กีวา่และประณีตกวา่สขุนี้ 

  สขุอืน่ทีด่กีวา่และประณีตกวา่สขุนี ้เป็นอยา่งไร 

  คอื เพราะละสขุและทกุขไ์ด ้เพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปก่อน ภกิษุใน 

ธรรมวนัิยนีบ้รรลจุตตุถฌานทีไ่มม่ทีกุข ์ไมม่สีขุ มสีตบิรสิทุธิเ์พราะอเุบกขาอยู่ 

  สขุอืน่ทีด่กีวา่และประณีตกวา่สขุนี ้เป็นอยา่งนีแ้ล 

  ชนเหลา่ใดพงึกลา่วอยา่งนีว้า่ “ชนทัง้หลายยอ่มเสวยสขุโสมนัสทีส่งบอยา่ง 

ยิง่นี”้ เราก็ไมค่ลอ้ยตามค าของชนเหลา่นัน้ 

  ขอ้นัน้เพราะเหตไุร เพราะยังมสีขุอืน่ทีด่กีวา่และประณีตกวา่สขุนี้ 

  สขุอืน่ทีด่กีวา่และประณีตกวา่สขุนี ้เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี ้บรรลอุากาสานัญจายตนฌานอยูโ่ดยก าหนดวา่ 

“อากาศหาทีส่ดุมไิด”้ เพราะลว่งรปูสญัญา ดับปฏฆิสญัญา ไมก่ าหนดนานัตต- 

สญัญา โดยประการทัง้ปวง 

  สขุอืน่ทีด่กีวา่และประณีตกวา่สขุนี ้เป็นอยา่งนีแ้ล 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๒๙๗ } 



๒๙๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๒. เวทนาสงัยตุ] 

๒. รโหคตวรรค ๙. ปัญจกังคสตูร 

  ชนเหลา่ใดพงึกลา่วอยา่งนีว้า่ “ชนทัง้หลายยอ่มเสวยสขุโสมนัสทีส่งบอยา่ง 

ยิง่นี”้ เราก็ไมค่ลอ้ยตามค าของชนเหลา่นัน้ 

  ขอ้นัน้เพราะเหตไุร เพราะยังมสีขุอืน่ทีด่กีวา่และประณีตกวา่สขุนี้ 

  สขุอืน่ทีด่กีวา่และประณีตกวา่สขุนี ้เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีล้ว่งอากาสานัญจายตนฌานโดยประการทัง้ปวง บรรลุ 

วญิญาณัญจายตนฌานโดยก าหนดวา่ “วญิญาณหาทีส่ดุมไิด”้ 

  สขุอืน่ทีด่กีวา่และประณีตกวา่สขุนี ้เป็นอยา่งนีแ้ล 

  ชนเหลา่ใดพงึกลา่วอยา่งนีว้า่ “ชนทัง้หลายยอ่มเสวยสขุโสมนัสทีส่งบอยา่ง 

ยิง่นี”้ เราก็ไมค่ลอ้ยตามค าของชนเหลา่นัน้ 

  ขอ้นัน้เพราะเหตไุร เพราะยังมสีขุอืน่ทีด่กีวา่และประณีตกวา่สขุนี้ 

  สขุอืน่ทีด่กีวา่และประณีตกวา่สขุนี ้เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีล้ว่งวญิญาณัญจายตนฌานโดยประการทัง้ปวง บรรล ุ

อากญิจัญญายตนฌานโดยก าหนดวา่ “ไมม่อีะไร” 

  สขุอืน่ทีด่กีวา่และประณีตกวา่สขุนี ้เป็นอยา่งนีแ้ล 

  ชนเหลา่ใดพงึกลา่วอยา่งนีว้า่ “ชนทัง้หลายยอ่มเสวยสขุโสมนัสทีส่งบอยา่ง 

ยิง่นี”้ เราก็ไมค่ลอ้ยตามค าของชนเหลา่นัน้ 

  ขอ้นัน้เพราะเหตไุร เพราะยังมสีขุอืน่ทีด่กีวา่และประณีตกวา่สขุนี้ 

  สขุอืน่ทีด่กีวา่และประณีตกวา่สขุนี ้เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีล้ว่งอากญิจัญญายตนฌานโดยประการทัง้ปวง บรรล ุ

เนวสญัญานาสญัญายตนฌานอยู ่

  สขุอืน่ทีด่กีวา่และประณีตกวา่สขุนี ้เป็นอยา่งนีแ้ล 

  ชนเหลา่ใดพงึกลา่วอยา่งนีว้า่ “ชนทัง้หลายยอ่มเสวยสขุโสมนัสทีส่งบอยา่ง 

ยิง่นี”้ เราก็ไมค่ลอ้ยตามค าของชนเหลา่นัน้ 

  ขอ้นัน้เพราะเหตไุร เพราะยังมสีขุอืน่ทีด่กีวา่และประณีตกวา่สขุนี้ 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๒๙๘ } 



๒๙๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๒. เวทนาสงัยตุ] 

๒. รโหคตวรรค ๑๐. ภกิขสุตูร 

  สขุอืน่ทีด่กีวา่และประณีตกวา่สขุนี ้เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี ้ลว่งเนวสญัญานาสญัญายตนฌานโดยประการทัง้ปวง 

บรรลสุญัญาเวทยตินโิรธอยู ่

  สขุอืน่ทีด่กีวา่และประณีตกวา่สขุนี ้เป็นอยา่งนีแ้ล 

  เป็นไปไดท้ีอ่ัญเดยีรถยีป์รพิาชกทัง้หลายพงึกลา่วอยา่งนีว้า่ “เป็นไปไดห้รอื 

เป็นไปไดอ้ยา่งไรทีพ่ระสมณโคดมกลา่วสญัญาเวทยตินโิรธ และบัญญัตสิญัญา- 

เวทยตินโิรธนัน้ไวใ้นสขุ” 

  อานนท ์อัญเดยีรถยีป์รพิาชกทัง้หลายผูก้ลา่วอยา่งนี ้เธอทัง้หลายพงึคา้นวา่ 

“ทา่นทัง้หลาย พระผูม้พีระภาคไมไ่ดท้รงหมายถงึสขุเวทนา บัญญัตสิญัญา- 

เวทยตินโิรธนัน้ไวใ้นสขุเลย บคุคลยอ่มประสบสขุในฐานะใด ๆ มสีขุในฐานะใด ๆ 

พระตถาคตจงึทรงบัญญัตฐิานะนัน้ ๆ ไวใ้นสขุ” 

ปญัจกงัคสตูรที ่๙ จบ 

 

๑๐. ภกิขสุูตร 

วา่ดว้ยภกิษุ 

  [๒๖๘] “เรากลา่วเวทนา ๒ ประการไวโ้ดยบรรยายก็ม ีกลา่วเวทนา ๓ 

ประการไวโ้ดยบรรยายก็ม ีกลา่วเวทนา ๕ ประการไวโ้ดยบรรยายก็ม ีกลา่ว 

เวทนา ๖ ประการไวโ้ดยบรรยายก็ม ีกลา่วเวทนา ๑๘ ประการไวโ้ดยบรรยาย 

ก็ม ีกลา่วเวทนา ๓๖ ประการไวโ้ดยบรรยายก็ม ีกลา่วเวทนา ๑๐๘ ประการไว ้

โดยบรรยายก็ม ี

  ธรรมอันเราแสดงไวแ้ลว้โดยบรรยายอยา่งนี ้เมือ่ธรรมอันเราแสดงไวแ้ลว้โดย 

บรรยายอยา่งนี ้ชนเหลา่ใดจักไมส่ าคัญ ไมรู่ ้ไมช่ืน่ชมตามค าทีเ่รากลา่วเจรจาด ี

แลว้แกก่ันและกัน ชนเหลา่นัน้พงึหวังไดว้า่ “จักบาดหมางกัน ทะเลาะกัน ววิาทกัน 

ใชห้อกคอืปากทิม่แทงกันอยู ่

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๒๙๙ } 



๓๐๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๒. เวทนาสงัยตุ] 

๒. รโหคตวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

  ธรรมอันเราแสดงไวแ้ลว้โดยบรรยายอยา่งนี ้เมือ่ธรรมอันเราแสดงไวแ้ลว้โดย 

บรรยายอยา่งนี ้ชนเหลา่ใดจักส าคัญ รู ้ชืน่ชมตามค าทีเ่รากลา่วเจรจาดแีลว้แก ่

กันและกัน ชนเหลา่นัน้พงึหวงัไดว้า่ “จักพรอ้มเพรยีงกัน ชืน่ชมกัน ไมว่วิาทกัน 

เหมอืนน ้านมกับน ้า มองดกูันดว้ยนัยนต์าทีเ่ป่ียมดว้ยความรักอยู่” 

  ภกิษุทัง้หลาย กามคณุ ๕ ประการนี ้ฯลฯ เป็นไปไดท้ีอ่ัญเดยีรถยีป์รพิาชก 

ทัง้หลายพงึกลา่วอยา่งนีว้า่ “เป็นไปไดห้รอื เป็นไปไดอ้ยา่งไรทีพ่ระสมณโคดม 

กลา่วสญัญาเวทยตินโิรธและบัญญัตสิญัญาเวทยตินโิรธนัน้ไวใ้นสขุ” 

  ภกิษุทัง้หลาย อัญเดยีรถยีป์รพิาชกทัง้หลายผูก้ลา่วอยา่งนี ้เธอทัง้หลาย 

พงึคา้นวา่ “ทา่นทัง้หลาย พระผูม้พีระภาคไมไ่ดท้รงหมายถงึสขุเวทนา บัญญัต ิ

สญัญาเวทยตินโิรธนัน้ไวใ้นสขุเลย บคุคลยอ่มประสบสขุในฐานะใด ๆ มสีขุในฐานะ 

ใด ๆ พระตถาคตจงึทรงบญัญัตฐิานะนัน้ ๆ ไวใ้นสขุ” 

ภกิขสุตูรที ่๑๐ จบ 

รโหคตวรรคที ่๒ จบ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

     ๑. รโหคตสตูร  ๒. ปฐมอากาสสตูร 

     ๓. ทตุยิอากาสสตูร  ๔. อคารสตูร 

     ๕. ปฐมอานันทสตูร  ๖. ทตุยิอานันทสตูร 

     ๗. ปฐมสมัพหลุสตูร  ๘. ทตุยิสมัพหลุสตูร 

     ๙. ปัญจกังคสตูร  ๑๐. ภกิขสุตูร 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๓๐๐ } 



๓๐๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๒. เวทนาสงัยตุ] 

๓. อัฏฐสตปรยิายวรรค ๑. สวีกสตูร 

 

๓. อฏัฐสตปรยิายวรรค 
หมวดวา่ดว้ยบรรยาย ๑๐๘ ประการ 

๑. สวีกสตูร 

วา่ดว้ยสวีกปรพิาชก 

  [๒๖๙] สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเวฬวุนั สถานทีใ่หเ้หยือ่ 

กระแต เขตกรงุราชคฤห ์ครัง้นัน้ ปรพิาชกชือ่โมฬยิสวีกะ๑เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาค 

ถงึทีป่ระทับ ไดส้นทนาปราศรัยพอเป็นทีบ่ันเทงิใจ พอเป็นทีร่ะลกึถงึกันแลว้ น่ัง ณ 

ทีส่มควร ไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ 

  “ขา้แตพ่ระโคดมผูเ้จรญิ มสีมณพราหมณ์พวกหนึง่มวีาทะอยา่งนี ้มทีฏิฐอิยา่ง 

นีว้า่ ‘บรุุษบคุคลนีเ้สวยสขุ ทกุข ์หรอือทกุขมสขุอยา่งใดอยา่งหนึง่ สขุ ทกุข ์หรอื 

อทกุขมสขุทัง้หมดนัน้มเีหตทุีไ่ดท้ าไวใ้นปางกอ่น’ ก็ในขอ้นีพ้ระโคดมผูเ้จรญิตรัสไว ้

อยา่งไร” 

  พระผูพ้ระภาคตรัสตอบวา่ “สวีกะ เวทนาบางอยา่งมดีเีป็นสมฏุฐานเกดิขึน้ 

ในกายนีก็้ม ีการทีเ่วทนาบางอยา่งซึง่มดีเีป็นสมฏุฐานเกดิขึน้ในกายนี ้บคุคลพงึรูไ้ด ้

เองนีก็้ม ีการทีเ่วทนาบางอยา่งซึง่มดีเีป็นสมฏุฐานเกดิขึน้ในกายนี ้ชาวโลกสมมต ิ

วา่เป็นความจรงิก็ม ีในขอ้นัน้สมณพราหมณ์เหลา่ใดมวีาทะอยา่งนี ้มทีฏิฐอิยา่ง 

นีว้า่ ‘บรุุษบคุคลนีเ้สวยสขุ ทกุข ์หรอือทกุขมสขุอยา่งใดอยา่งหนึง่ สขุ ทกุข ์

หรอือทกุขมสขุทัง้หมดนัน้มเีหตทุีไ่ดท้ าไวใ้นปางกอ่น’ ยอ่มแลน่ไปหาสิง่ทีต่นเองรู ้

และแลน่ไปหาสิง่ทีช่าวโลกสมมตวิา่เป็นความจรงิ เพราะฉะนัน้เราจงึกลา่ววา่ ‘เป็น 

ความผดิของสมณพราหมณ์เหลา่นัน้’ 

  ... มเีสลดเป็นสมฏุฐาน ฯลฯ มลีมเป็นสมฏุฐาน ฯลฯ มดี ีเสลดและลม 

รวมกันเป็นสมฏุฐาน ฯลฯ เกดิจากการเปลีย่นฤด ูฯลฯ เกดิจากการบรหิารกาย 

ไมส่ม า่เสมอ ฯลฯ เกดิจากการถกูท ารา้ย ฯลฯ เวทนาบางอยา่งเกดิจาก 

ผลกรรมเกดิขึน้ในกายนีก็้ม ีการทีเ่วทนาบางอยา่งซึง่เกดิจากผลกรรมเกดิขึน้ใน 

กายนีบ้คุคลพงึรูไ้ดเ้องก็ม ีการทีเ่วทนาบางอยา่งซึง่เกดิจากผลกรรมเกดิขึน้ในกายนี้ 

ชาวโลกสมมตวิา่เป็นความจรงิก็ม ีในขอ้นัน้สมณพราหมณ์เหลา่ใดมวีาทะอยา่งนี้ 

 
เชงิอรรถ : 

๑ ค าวา่ สวีกะ เป็นชือ่ตัว สว่น โมฬยิะ เป็นชือ่เลน่ เพราะชอบไวผ้มจุก (ส .สฬา.อ. ๓/๒๖๙/๑๔๒) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๓๐๑ } 



๓๐๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๒. เวทนาสงัยตุ] 

๓. อัฏฐสตปรยิายวรรค ๒. อัฏฐสตสตูร 

มทีฏิฐอิยา่งนีว้า่ ‘บรุษุบคุคลนีเ้สวยสขุ ทกุข ์หรอือทกุขมสขุอยา่งใดอยา่งหนึง่ 

สขุ ทกุข ์หรอือทกุขมสขุทัง้หมดนัน้ มเีหตทุีไ่ดท้ าไวใ้นปางกอ่น’ ยอ่มแลน่ไปหา 

สิง่ทีต่นเองรู ้และแลน่ไปหาสิง่ทีช่าวโลกสมมตวิา่เป็นความจรงิ เพราะฉะนัน้เราจงึ 

กลา่ววา่ ‘เป็นความผดิของสมณพราหมณ์เหลา่นัน้” 

  เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสอยา่งนีแ้ลว้ ปรพิาชกชือ่โมฬยิสวีกะไดก้ราบทลูพระ 

ผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แตท่า่นพระโคดม พระภาษิตของทา่นพระโคดมชดัเจน 

ไพเราะยิง่นัก ฯลฯ ขอทา่นพระโคดมจงทรงจ าขา้พระองคว์า่เป็นอบุาสกผูถ้งึสรณะ 

ตัง้แตว่นันีเ้ป็นตน้ไปจนตลอดชวีติ” 

    ด ี๑ เสลด ๑ ลม ๑ ด ีเสลด และลม รวมกัน ๑ 

   ฤด ู๑ การบรหิารกายไมส่ม า่เสมอ ๑ การถกูท ารา้ย ๑ 

   รวมกับผลกรรมอกี ๑ เป็น ๘ 

สวีกสตูรที ่๑ จบ 

 

๒. อฏัฐสตสตูร 

วา่ดว้ยเวทนา ๑๐๘ ประการ 

  [๒๗๐] “ภกิษุทัง้หลาย เราจักแสดงธรรมบรรยายซึง่มบีรรยายถงึ ๑๐๘ 

ประการแกเ่ธอทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงฟัง 

  ภกิษุทัง้หลาย ธรรมบรรยายซึง่มบีรรยายถงึ ๑๐๘ ประการ เป็นอยา่งไร 

  คอื เรากลา่วเวทนา ๒ ประการไวโ้ดยบรรยายก็ม ีกลา่วเวทนา ๓ ประการ 

ไวโ้ดยบรรยายก็ม ีกลา่วเวทนา ๕ ประการไวโ้ดยบรรยายก็ม ีกลา่วเวทนา ๖ 

ประการไวโ้ดยบรรยายก็ม ีกลา่วเวทนา ๑๘ ประการไวโ้ดยบรรยายก็ม ีกลา่ว 

เวทนา ๓๖ ประการไวโ้ดยบรรยายก็ม ีกลา่วเวทนา ๑๐๘ ประการไวโ้ดยบรรยาย 

ก็ม ี

   เวทนา ๒ ประการ อะไรบา้ง คอื 

    ๑. เวทนาทางกาย   ๒. เวทนาทางใจ 

  เหลา่นีเ้ราเรยีกวา่ เวทนา ๒ ประการ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๓๐๒ } 



๓๐๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๒. เวทนาสงัยตุ] 

๓. อัฏฐสตปรยิายวรรค ๒. อัฏฐสตสตูร 

   เวทนา ๓ ประการ อะไรบา้ง คอื 

    ๑. สขุเวทนา     ๒. ทกุขเวทนา 

    ๓. อทกุขมสขุเวทนา 

  เหลา่นีเ้ราเรยีกวา่ เวทนา ๓ ประการ 

   เวทนา ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

    ๑. สขุนิทรยี ์(อนิทรยีค์อืสขุเวทนา) 

    ๒. ทกุขนิทรยี ์(อนิทรยีค์อืทกุขเวทนา) 

    ๓. โสมนัสสนิทรยี ์(อนิทรยีค์อืโสมนัสสเวทนา) 

    ๔. โทมนัสสนิทรยี ์(อนิทรยีค์อืโทมนัสสเวทนา) 

    ๕. อเุปกขนิทรยี ์(อนิทรยีค์อือเุบกขาเวทนา) 

  เหลา่นีเ้ราเรยีกวา่ เวทนา ๕ ประการ 

   เวทนา ๖ ประการ อะไรบา้ง คอื 

    ๑. เวทนาทีเ่กดิจากจักขสุมัผัส ฯลฯ 

    ๖. เวทนาทีเ่กดิจากมโนสมัผัส 

  เหลา่นีเ้ราเรยีกวา่ เวทนา ๖ ประการ 

   เวทนา ๑๘ ประการ อะไรบา้ง คอื 

    ๑. เวทนาทีเ่กดิรว่มกับโสมนัส ๖ ประการ 

    ๒. เวทนาทีเ่กดิรว่มกับโทมนัส ๖ ประการ 

    ๓. เวทนาทีเ่กดิรว่มกับอเุบกขา ๖ ประการ 

  เหลา่นีเ้ราเรยีกวา่ เวทนา ๑๘ ประการ 

   เวทนา ๓๖ ประการ อะไรบา้ง คอื 

    ๑. เคหสติโสมนัส (โสมนัสองิเรอืน) ๖ ประการ 

    ๒. เนกขมัมสติโสมนัส (โสมนัสองิเนกขมัมะ) ๖ ประการ 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๓๐๓ } 



๓๐๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๒. เวทนาสงัยตุ] 

๓. อัฏฐสตปรยิายวรรค ๓. อัญญตรภกิขสุตูร 

    ๓. เคหสติโทมนัส (โทมนัสองิเรอืน) ๖ ประการ 

    ๔. เนกขมัมสติโทมนัส (โทมนัสองิเนกขมัมะ) ๖ ประการ 

    ๕. เคหสติอเุบกขา (อเุบกขาองิเรอืน) ๖ ประการ 

    ๖. เนกขมัมสติอเุบกขา (อเุบกขาองิเนกขมัมะ) ๖ ประการ 

  เหลา่นีเ้ราเรยีกวา่ เวทนา ๓๖ ประการ 

   เวทนา ๑๐๘ ประการ อะไรบา้ง คอื 

    ๑. เวทนาทีเ่ป็นอดตี ๓๖ ประการ 

    ๒. เวทนาทีเ่ป็นอนาคต ๓๖ ประการ 

    ๓. เวทนาทีเ่ป็นปัจจบุัน ๓๖ ประการ 

  เหลา่นีเ้ราเรยีกวา่ เวทนา ๑๐๘ ประการ 

  ภกิษุทัง้หลาย ธรรมบรรยายซึง่มบีรรยายถงึ ๑๐๘ ประการ เป็นอยา่งนีแ้ล” 

อฏัฐสตสตูรที ่๒ จบ 

 

๓. อญัญตรภกิขสุตูร 

วา่ดว้ยภกิษุรปูหนึง่ 

  [๒๗๑] ครัง้นัน้ ภกิษุรปูหนึง่เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ฯลฯ น่ัง 

ณ ทีส่มควร ไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ เวทนามเีทา่ไร ความเกดิแหง่เวทนาเป็นอยา่งไร 

ปฏปิทาทีใ่หถ้งึความเกดิแหง่เวทนาเป็นอยา่งไร ความดับแหง่เวทนาเป็นอยา่งไร 

ปฏปิทาทีใ่หถ้งึความดับแหง่เวทนาเป็นอยา่งไร อะไรเป็นคณุแหง่เวทนา อะไร 

เป็นโทษแหง่เวทนา อะไรเป็นเครือ่งสลัดออกจากเวทนา” 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๓๐๔ } 



๓๐๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๒. เวทนาสงัยตุ] 

๓. อัฏฐสตปรยิายวรรค ๔. ปพุพสตูร 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “ภกิษุ เวทนาม ี๓ ประการนี ้คอื 

    ๑. สขุเวทนา    ๒. ทกุขเวทนา 

    ๓. อทกุขมสขุเวทนา 

  เหลา่นีเ้ราเรยีกวา่ เวทนา 

  เพราะผัสสะเกดิเวทนาจงึเกดิ ตัณหาเป็นปฏปิทาทีใ่หถ้งึความเกดิแหง่เวทนา 

  เพราะผัสสะดับเวทนาจงึดับ อรยิมรรคมอีงค ์๘ นีแ้ลเป็นปฏปิทาทีใ่หถ้งึความ 

ดับแหง่เวทนา คอื 

    ๑. สมัมาทฏิฐ ิฯลฯ   ๘. สมัมาสมาธ ิ

  สภาพทีส่ขุโสมนัสอาศัยเวทนาเกดิขึน้ นีเ้ป็นคณุแหง่เวทนา 

  สภาพทีเ่วทนาไมเ่ทีย่ง เป็นทกุข ์มคีวามแปรผันเป็นธรรมดา นีเ้ป็นโทษ 

แหง่เวทนา 

  ธรรมเป็นทีก่ าจัดฉันทราคะ ธรรมเป็นทีล่ะฉันทราคะในเวทนา นีเ้ป็นเครือ่ง 

สลัดออกจากเวทนา” 

อญัญตรภกิขสุตูรที ่๓ จบ 

 

๔. ปพุพสตูร 

วา่ดว้ยพระด ารกิอ่นตรสัรู ้

  [๒๗๒] “ภกิษุทัง้หลาย เมือ่กอ่นเราเป็นโพธสิตัวย์ังไมไ่ดต้รัสรู ้ไดม้คีวามคดิ 

ดังนีว้า่ 

  ‘เวทนามเีทา่ไร ความเกดิแหง่เวทนาเป็นอยา่งไร ปฏปิทาทีใ่หถ้งึความเกดิ 

แหง่เวทนาเป็นอยา่งไร ความดับแหง่เวทนาเป็นอยา่งไร ปฏปิทาทีใ่หถ้งึความดับ 

แหง่เวทนาเป็นอยา่งไร อะไรเป็นคณุแหง่เวทนา อะไรเป็นโทษแหง่เวทนา อะไรเป็น 

เครือ่งสลดัออกจากเวทนา’ 

  เรานัน้ไดค้ดิตอ่ไปวา่ ‘เวทนาม ี๓ ประการนี ้คอื 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๓๐๕ } 



๓๐๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๒. เวทนาสงัยตุ] 

๓. อัฏฐสตปรยิายวรรค ๕. ญาณสตูร 

    ๑. สขุเวทนา    ๒. ทกุขเวทนา 

    ๓. อทกุขมสขุเวทนา 

  เหลา่นีเ้ราเรยีกวา่ เวทนา 

  เพราะผัสสะเกดิเวทนาจงึเกดิ ตัณหาเป็นปฏปิทาทีใ่หถ้งึความเกดิแหง่เวทนา 

ฯลฯ ธรรมเป็นทีก่ าจัดฉันทราคะ ธรรมเป็นทีล่ะฉันทราคะในเวทนา นีเ้ป็นเครือ่ง 

สลัดออกจากเวทนา” 

ปพุพสตูรที ่๔ จบ 

 

๕. ญาณสตูร 

วา่ดว้ยญาณ 

  [๒๗๓] “ภกิษุทัง้หลาย จักษุเกดิขึน้แลว้ ญาณเกดิขึน้แลว้ ปัญญาเกดิขึน้ 

แลว้ วชิชาเกดิขึน้แลว้ แสงสวา่งเกดิขึน้แลว้แกเ่ราในธรรมทีไ่มเ่คยไดฟั้งมากอ่นวา่ 

‘นีเ้วทนา’ 

  จักษุเกดิขึน้แลว้ ญาณเกดิขึน้แลว้ ปัญญาเกดิขึน้แลว้ วชิชาเกดิขึน้แลว้ 

แสงสวา่งเกดิขึน้แลว้แกเ่ราในธรรมทีไ่มเ่คยไดฟั้งมากอ่นวา่ ‘นีค้วามเกดิแหง่เวทนา’ 

  จักษุเกดิขึน้แลว้ ฯลฯ แสงสวา่งเกดิขึน้แลว้แกเ่ราในธรรมทีไ่มเ่คยไดฟั้งมา 

กอ่นวา่ ‘นีป้ฏปิทาทีใ่หถ้งึความเกดิแหง่เวทนา’ 

  จักษุเกดิขึน้แลว้ ฯลฯ แสงสวา่งเกดิขึน้แลว้แกเ่ราในธรรมทีไ่มเ่คยไดฟั้งมา 

กอ่นวา่ ‘นีค้วามดับแหง่เวทนา’ 

  จักษุเกดิขึน้แลว้ ฯลฯ แสงสวา่งเกดิขึน้แลว้แกเ่ราในธรรมทีไ่มเ่คยไดฟั้งมา 

กอ่นวา่ ‘นีป้ฏปิทาทีใ่หถ้งึความดับแหง่เวทนา’ 

  ภกิษุทัง้หลาย ฯลฯ ในธรรมทีไ่มเ่คยไดฟั้งมากอ่นวา่ ‘นีค้ณุแหง่เวทนา’ 

  ภกิษุทัง้หลาย ฯลฯ ในธรรมทีไ่มเ่คยไดฟั้งมากอ่นวา่ ‘นีโ้ทษแหง่เวทนา’ 

  ภกิษุทัง้หลาย จักษุเกดิขึน้แลว้ ญาณเกดิขึน้แลว้ ปัญญาเกดิขึน้แลว้ วชิชา 

เกดิขึน้แลว้ แสงสวา่งเกดิขึน้แลว้แกเ่ราในธรรมทีไ่มเ่คยไดฟั้งมากอ่นวา่ ‘นีเ้ครือ่ง 

สลัดออกจากเวทนา” 

ญาณสตูรที ่๕ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๓๐๖ } 



๓๐๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๒. เวทนาสงัยตุ] 

๓. อัฏฐสตปรยิายวรรค ๗. ปฐมสมณพราหมณสตูร 

 

๖. สมัพหลุภกิขสุูตร 

วา่ดว้ยภกิษุหลายรปู 

  [๒๗๔] ครัง้นัน้ ภกิษุหลายรปูเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ฯลฯ 

น่ัง ณ ทีส่มควร ไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ เวทนามเีทา่ไร ความเกดิแหง่เวทนาเป็นอยา่งไร 

ปฏปิทาทีใ่หถ้งึความเกดิแหง่เวทนาเป็นอยา่งไร ฯลฯ อะไรเป็นคณุแหง่เวทนา 

อะไรเป็นโทษแหง่เวทนา อะไรเป็นเครือ่งสลดัออกจากเวทนา” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “ภกิษุทัง้หลาย เวทนาม ี๓ ประการนี ้คอื 

    ๑. สขุเวทนา    ๒. ทกุขเวทนา 

    ๓. อทกุขมสขุเวทนา 

  เหลา่นีเ้ราเรยีกวา่ เวทนา 

  เพราะผัสสะเกดิเวทนาจงึเกดิ ตัณหาเป็นปฏปิทาทีใ่หถ้งึความเกดิแหง่เวทนา 

เพราะผัสสะดับเวทนาจงึดับ ฯลฯ ธรรมเป็นทีก่ าจัดฉันทราคะ ธรรมเป็นทีล่ะ 

ฉันทราคะในเวทนา นี้เป็นเครือ่งสลดัออกจากเวทนา” 

สมัพหลุภกิขสุตูรที ่๖ จบ 

 

๗. ปฐมสมณพราหมณสตูร 

วา่ดว้ยสมณพราหมณ์ สตูรที ่๑ 

  [๒๗๕] “ภกิษุทัง้หลาย เวทนา ๓ ประการนี ้

  เวทนา ๓ ประการ อะไรบา้ง คอื 

    ๑. สขุเวทนา    ๒. ทกุขเวทนา 

    ๓. อทกุขมสขุเวทนา 

  ภกิษุทัง้หลาย สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่ใดเหลา่หนึง่ไมรู่ช้ดัความเกดิ ความ 

ดับ คณุ โทษ และเครือ่งสลัดออกจากเวทนา ๓ ประการนีต้ามความเป็นจรงิ 

สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่นัน้ไมจั่ดวา่เป็นสมณะในหมูส่มณะ หรอืไมจั่ดวา่เป็น 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๓๐๗ } 



๓๐๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๒. เวทนาสงัยตุ] 

๓. อัฏฐสตปรยิายวรรค ๙. ตตยิสมณพราหมณสตูร 

พราหมณ์ในหมูพ่ราหมณ์ ทัง้ทา่นเหลา่นัน้ก็ไมท่ าใหแ้จง้ประโยชนข์องความเป็น 

สมณะหรอืประโยชนข์องความเป็นพราหมณ์ดว้ยปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุัน 

  สว่นสมณะหรอืพราหมณ์เหลา่ใดเหลา่หนึง่รูช้ดัความเกดิ ความดับ คณุ โทษ 

และเครือ่งสลัดออกจากเวทนา ๓ ประการนีต้ามความเป็นจรงิ สมณะหรอืพราหมณ์ 

เหลา่นัน้จัดวา่เป็นสมณะในหมูส่มณะ และจัดวา่เป็นพราหมณ์ในหมูพ่ราหมณ์ ทัง้ 

ทา่นเหลา่นัน้ก็ท าใหแ้จง้ซึง่ประโยชนข์องความเป็นสมณะและประโยชนข์องความเป็น 

พราหมณ์ดว้ยปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุัน” 

ปฐมสมณพราหมณสตูรที ่๗ จบ 

 

๘. ทตุยิสมณพราหมณสูตร 

วา่ดว้ยสมณพราหมณ์ สตูรที ่๒ 

  [๒๗๖] “ภกิษุทัง้หลาย เวทนา ๓ ประการนี ้

  เวทนา ๓ ประการ อะไรบา้ง คอื 

    ๑. สขุเวทนา    ๒. ทกุขเวทนา 

    ๓. อทกุขมสขุเวทนา 

  ภกิษุทัง้หลาย สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่ใดเหลา่หนึง่ไมรู่ช้ดัความเกดิ ความ 

ดับ คณุ โทษ และเครือ่งสลัดออกจากเวทนา ๓ ประการนีต้ามความเป็นจรงิ ฯลฯ 

ท าใหแ้จง้ ... ดว้ยปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุัน” 

ทตุยิสมณพราหมณสตูรที ่๘ จบ 

 

๙. ตตยิสมณพราหมณสตูร 

วา่ดว้ยสมณพราหมณ์ สตูรที ่๓ 

  [๒๗๗] “ภกิษุทัง้หลาย สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่ใดเหลา่หนึง่ไมรู่ช้ดัเวทนา 

ความเกดิแหง่เวทนา ความดับแหง่เวทนา ปฏปิทาทีใ่หถ้งึความดับแหง่เวทนา ฯลฯ 

รูช้ดัเวทนา ฯลฯ ท าใหแ้จง้ ... ดว้ยปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุัน” 

ตตยิสมณพราหมณสตูรที ่๙ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๓๐๘ } 



๓๐๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๒. เวทนาสงัยตุ] 

๓. อัฏฐสตปรยิายวรรค ๑๑. นริามสิสตูร 

 

๑๐. สทุธกิสตูร 

วา่ดว้ยเวทนาลว้น ๆ 

  [๒๗๘] “ภกิษุทัง้หลาย เวทนา ๓ ประการนี้ 

  เวทนา ๓ ประการ อะไรบา้ง คอื 

    ๑. สขุเวทนา    ๒. ทกุขเวทนา 

    ๓. อทกุขมสขุเวทนา 

  เวทนา ๓ ประการนีแ้ล” 

สทุธกิสตูรที ่๑๐ จบ 

 

๑๑. นริามสิสูตร 

วา่ดว้ยปีตแิละสขุทีม่อีามสิและไมม่อีามสิ 

  [๒๗๙] “ภกิษุทัง้หลาย ปีตมิอีามสิก็ม ีปีตไิมม่อีามสิก็ม ีปีตไิมม่อีามสิยิง่ 

กวา่ปีตไิมม่อีามสิก็ม ี

  สขุมอีามสิก็ม ีสขุไมม่อีามสิก็ม ีสขุไมม่อีามสิยิง่กวา่สขุไมม่อีามสิก็ม ี

  อเุบกขามอีามสิก็ม ีอเุบกขาไมม่อีามสิก็ม ีอเุบกขาไมม่อีามสิยิง่กวา่อเุบกขา 

ไมม่อีามสิก็ม ี

  วโิมกขม์อีามสิก็ม ีวโิมกขไ์มม่อีามสิก็ม ีวโิมกขไ์มม่อีามสิยิง่กวา่วโิมกขไ์มม่ ี

อามสิก็ม ี

  ปีตมิอีามสิ เป็นอยา่งไร 

  คอื กามคณุ ๕ ประการนี ้

  กามคณุ ๕ ประการ อะไรบา้ง ไดแ้ก ่

   ๑. รปูทีพ่งึรูแ้จง้ทางตาทีน่่าปรารถนา น่าใคร ่น่าพอใจ ชวนใหรั้ก 

        ชกัใหใ้คร ่พาใจใหก้ าหนัด ฯลฯ 

   ๕. โผฏฐัพพะทีพ่งึรูแ้จง้ทางกายทีน่่าปรารถนา น่าใคร ่น่าพอใจ ชวน 

        ใหรั้ก ชกัใหใ้คร ่พาใจใหก้ าหนัด 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๓๐๙ } 



๓๑๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๒. เวทนาสงัยตุ] 

๓. อัฏฐสตปรยิายวรรค ๑๑. นริามสิสตูร 

  ภกิษุทัง้หลาย กามคณุ ๕ ประการนี ้ปีตทิีอ่าศัยกามคณุ ๕ ประการนีเ้กดิขึน้ 

นีเ้ราเรยีกวา่ ปีตมิอีามสิ 

  ปีตไิมม่อีามสิ เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีส้งัดจากกามและอกศุลธรรมทัง้หลายแลว้ บรรลุ 

ปฐมฌานทีม่วีติก วจิาร ปีต ิและสขุอันเกดิจากวเิวกอยู ่เพราะวติกวจิารระงับไป 

เธอบรรลทุตุยิฌาน มคีวามผอ่งใสในภายใน มภีาวะทีจ่ติเป็นหนึง่ผดุขึน้ ไมม่วีติก 

ไมม่วีจิาร มแีตปี่ตแิละสขุอันเกดิจากสมาธอิยู ่นีเ้ราเรยีกวา่ ปีตไิมม่อีามสิ 

  ปีตไิมม่อีามสิยิง่กวา่ปีตไิมม่อีามสิ เป็นอยา่งไร 

  คอื ปีตทิีเ่กดิขึน้แกพ่ระขณีาสพผูพ้จิารณาจติทีห่ลดุพน้จากราคะ ผูพ้จิารณา 

จติทีห่ลดุพน้จากโทสะ ผู ้พจิารณาจติทีห่ลดุพน้จากโมหะ นีเ้ราเรยีกวา่ ปีตไิมม่  ี

อามสิยิง่กวา่ปีตไิมม่อีามสิ 

  สขุมอีามสิ เป็นอยา่งไร 

  คอื กามคณุ ๕ ประการนี ้

  กามคณุ ๕ ประการ อะไรบา้ง ไดแ้ก ่

   ๑. รปูทีพ่งึรูแ้จง้ทางตาทีน่่าปรารถนา น่าใคร ่น่าพอใจ ชวนใหรั้ก 

        ชกัใหใ้คร ่พาใจใหก้ าหนัด ฯลฯ 

   ๕. โผฏฐัพพะทีพ่งึรูแ้จง้ทางกายทีน่่าปรารถนา น่าใคร ่น่าพอใจ ชวนใหรั้ก 

        ชกัใหใ้คร ่พาใจใหก้ าหนัด 

  ภกิษุทัง้หลาย กามคณุ ๕ ประการนี ้สขุโสมนัสทีอ่าศัยกามคณุ ๕ ประการ 

นีเ้กดิขึน้ นีเ้ราเรยีกวา่ สขุมอีามสิ 

  สขุไมม่อีามสิ เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีส้งัดจากกามและอกศุลธรรมทัง้หลายแลว้ บรรลุ 

ปฐมฌานทีม่วีติก วจิาร ปีต ิและสขุอันเกดิจากวเิวกอยู ่เพราะวติกวจิารระงับไป 

เธอบรรรลทุตุยิฌาน มคีวามผอ่งใสในภายใน มภีาวะทีจ่ติเป็นหนึง่ผดุขึน้ ไมม่วีติก 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๓๑๐ } 



๓๑๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๒. เวทนาสงัยตุ] 

๓. อัฏฐสตปรยิายวรรค ๑๑. นริามสิสตูร 

ไมม่วีจิาร มแีตปี่ตแิละสขุอันเกดิจากสมาธอิยู ่เพราะปีตจิางคลายไป เธอมอีเุบกขา 

มสีตสิมัปชญัญะ เสวยสขุดว้ยนามกาย บรรลตุตยิฌานทีพ่ระอรยิะทัง้หลาย 

สรรเสรญิวา่ ‘มอีเุบกขา มสีตอิยูเ่ป็นสขุ’ นีเ้ราเรยีกวา่ สขุไมม่อีามสิ 

  สขุไมม่อีามสิยิง่กวา่สขุไมม่อีามสิ เป็นอยา่งไร 

  คอื สขุโสมนัสทีเ่กดิขึน้แกพ่ระขณีาสพผูพ้จิารณาจติทีห่ลดุพน้จากราคะ ผู ้

พจิารณาจติทีห่ลดุพน้จากโทสะ ผูพ้จิารณาจติทีห่ลดุพน้จากโมหะ นีเ้ราเรยีกวา่ 

สขุไมม่อีามสิยิง่กวา่สขุไมม่อีามสิ 

  อเุบกขามอีามสิ เป็นอยา่งไร 

  คอื กามคณุ ๕ ประการนี ้

  กามคณุ ๕ ประการ อะไรบา้ง ไดแ้ก ่

   ๑. รปูทีพ่งึรูแ้จง้ทางตาทีน่่าปรารถนา น่าใคร ่น่าพอใจ ชวนใหรั้ก 

        ชกัใหใ้คร ่พาใจใหก้ าหนัด ฯลฯ 

   ๕. โผฏฐัพพะทีพ่งึรูแ้จง้ทางกายทีน่่าปรารถนา น่าใคร ่น่าพอใจ ชวน 

        ใหรั้ก ชกัใหใ้คร ่พาใจใหก้ าหนัด 

  ภกิษุทัง้หลาย กามคณุ ๕ ประการนี ้อเุบกขาทีอ่าศัยกามคณุ ๕ ประการ 

นีเ้กดิขึน้ นีเ้ราเรยีกวา่ อเุบกขามอีามสิ 

  อเุบกขาไมม่อีามสิ เป็นอยา่งไร 

  คอื เพราะละสขุและทกุขไ์ด ้เพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปกอ่น ภกิษุใน 

ธรรมวนัิยนีบ้รรลจุตตุถฌาน ทีไ่มม่ทีกุข ์ไมม่สีขุ มสีตบิรสิทุธิเ์พราะอเุบกขาอยู่ 

นีเ้ราเรยีกวา่ อเุบกขาไมม่อีามสิ 

  อเุบกขาไมม่อีามสิยิง่กวา่อเุบกขาไมม่อีามสิ เป็นอยา่งไร 

  คอื อเุบกขาทีเ่กดิขึน้แกพ่ระขณีาสพผูพ้จิารณาจติทีห่ลดุพน้จากราคะ ผู ้

พจิารณาจติทีห่ลดุพน้จากโทสะ ผูพ้จิารณาจติทีห่ลดุพน้จากโมหะ นีเ้ราเรยีกวา่ 

อเุบกขาไมม่อีามสิยิง่กวา่อเุบกขาไมม่อีามสิ 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๓๑๑ } 



๓๑๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๒. เวทนาสงัยตุ] 

๓. อัฏฐสตปรยิายวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

  วโิมกขม์อีามสิ เป็นอยา่งไร 

  คอื วโิมกขท์ีป่ระกอบดว้ยรปู ชือ่วา่ วโิมกขม์อีามสิ 

  วโิมกขไ์มม่อีามสิ เป็นอยา่งไร 

  คอื วโิมกขท์ีไ่มป่ระกอบดว้ยรปู ชือ่วา่ วโิมกขไ์มม่อีามสิ 

  ภกิษุทัง้หลาย วโิมกขไ์มม่อีามสิยิง่กวา่วโิมกขไ์มม่อีามสิ เป็นอยา่งไร 

  คอื วโิมกขท์ีเ่กดิขึน้แกพ่ระขณีาสพผูพ้จิารณาจติทีห่ลดุพน้จากราคะ ผู ้

พจิารณาจติทีห่ลดุพน้จากโทสะ ผูพ้จิารณาจติทีห่ลดุพน้จากโมหะ นีเ้ราเรยีกวา่ 

วโิมกขไ์มม่อีามสิยิง่กวา่วโิมกขไ์มม่อีามสิ” 

นริามสิสตูรที ่๑๑ จบ 

อฏัฐสตปรยิายวรรคที ่๓ จบ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

    ๑. สวีกสตูร    ๒. อัฏฐสตสตูร 

     ๓. อัญญตรภกิขสุตูร   ๔. ปพุพสตูร 

     ๕. ญาณสตูร    ๖. สมัพหลุภกิขสุตูร 

     ๗. ปฐมสมณพราหมณสตูร  ๘. ทตุยิสมณพราหมณสตูร 

     ๙. ตตยิสมณพราหมณสตูร  ๑๐. สทุธกิสตูร 

     ๑๑. นริามสิสตูร 

 

 

เวทนาสงัยตุ จบบรบิรูณ์ 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๓๑๒ } 



๓๑๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๓. มาตคุามสงัยตุ] 

๑. ปฐมเปยยาลวรรค ๒. ปรุสิสตูร 

 

๓. มาตคุามสงัยตุ 

๑. ปฐมเปยยาลวรรค 

หมวดวา่ดว้ยเปยยาล หมวดที ่๑ 

๑. มาตคุามสตูร 

วา่ดว้ยมาตคุามทีไ่มน่า่พอใจและนา่พอใจของบรุษุ 

  [๒๘๐] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย มาตคุาม (สตร)ี ประกอบ 

ดว้ยองค ์๕ ยอ่มไมน่่าพอใจอยา่งยิง่ส าหรับบรุษุ 

  องค ์๕ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. รปูไมส่วย    ๒. ไมม่โีภคสมบัต ิ

   ๓. ไมม่ศีลี    ๔. เกยีจครา้น 

   ๕. ใหบ้ตุรแกเ่ขาไมไ่ด ้

  มาตคุามประกอบดว้ยองค ์๕ นีย้อ่มไมน่่าพอใจอยา่งยิง่ส าหรับ บรุษุ 

  มาตคุามประกอบดว้ยองค ์๕ ยอ่มน่าพอใจอยา่งยิง่ส าหรับบรุษุ 

  องค ์๕ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. รปูสวย    ๒. มโีภคสมบัต ิ

   ๓. มศีลี    ๔. ไมเ่กยีจครา้น 

   ๕. ใหบ้ตุรแกเ่ขาได ้

  ภกิษุทัง้หลาย มาตคุามประกอบดว้ยองค ์๕ นีย้อ่มน่าพอใจอยา่งยิง่ส าหรับบรุษุ” 

มาตคุามสตูรที ่๑ จบ 

 

๒. ปรุสิสตูร 

วา่ดว้ยบรุษุทีไ่มน่า่พอใจและนา่พอใจของมาตคุาม 

  [๒๘๑] “ภกิษุทัง้หลาย บรุษุประกอบดว้ยองค ์๕ ยอ่มไมน่่าพอใจอยา่งยิง่ 

ส าหรับมาตคุาม 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๓๑๓ } 



๓๑๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๓. มาตคุามสงัยตุ] 

๑. ปฐมเปยยาลวรรค ๓. อาเวณกิทกุขสตูร 

  องค ์๕ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. รปูไมห่ลอ่    ๒. ไมม่โีภคสมบัต ิ

   ๓. ไมม่ศีลี    ๔. เกยีจครา้น 

   ๕. ใหบ้ตุรแกเ่ธอไมไ่ด ้

  บรุษุผูป้ระกอบดว้ยองค ์๕ นี ้ยอ่มไมน่่าพอใจอยา่งยิง่ส าหรับมาตคุาม 

  บรุษุประกอบดว้ยองค ์๕ ยอ่มน่าพอใจอยา่งยิง่ส าหรับมาตคุาม 

  องค ์๕ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. รปูหลอ่    ๒. มโีภคสมบัต ิ

   ๓. มศีลี    ๔. ขยัน ไมเ่กยีจครา้น 

   ๕. ใหบ้ตุรแกเ่ธอได ้

  ภกิษุทัง้หลาย บรุษุประกอบดว้ยองค ์๕ นีย้อ่มน่าพอใจอยา่งยิง่ส าหรับ 

มาตคุาม” 

ปรุสิสตูรที ่๒ จบ 

 

๓. อาเวณิกทกุขสตูร 

วา่ดว้ยความทกุขส์ว่นตวัของมาตคุาม 

  [๒๘๒] “ภกิษุทัง้หลาย ความทกุขส์ว่นตัวของมาตคุาม ๕ ประการนี ้ที ่

มาตคุามจะไดรั้บ ยกเวน้บรุษุ 

  ความทกุขส์ว่นตวั ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. มาตคุามในโลกนีย้ังวยัรุน่ไปสูต่ระกลูสามหีา่งจากหมูญ่าต ินีเ้ป็น 

        ความทกุขส์ว่นตัวของมาตคุามขอ้ที ่๑ ทีม่าตคุามจะไดรั้บ ยกเวน้ 

        บรุุษ 

   ๒. อกีอยา่งหนึง่ มาตคุามมรีะด ูนีเ้ป็นความทกุขส์ว่นตัวของ 

        มาตคุามขอ้ที ่๒ ทีม่าตคุามจะไดรั้บ ยกเวน้บรุษุ 

   ๓. อกีอยา่งหนึง่ มาตคุามมคีรรภ ์นีเ้ป็นความทกุขส์ว่นตัวของ 

        มาตคุามขอ้ที ่๓ ทีม่าตคุามจะไดรั้บ ยกเวน้บรุษุ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๓๑๔ } 



๓๑๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๓. มาตคุามสงัยตุ] 

๑. ปฐมเปยยาลวรรค ๕. โกธนสตูร 

   ๔. อกีอยา่งหนึง่ มาตคุามคลอดบตุร นีเ้ป็นความทกุขส์ว่นตัวของ 

        มาตคุามขอ้ที ่๔ ทีม่าตคุามจะไดรั้บ ยกเวน้บรุษุ 

   ๕. อกีอยา่งหนึง่ มาตคุามบ าเรอบรุษุ นีเ้ป็นความทกุขส์ว่นตัวของ 

        มาตคุามขอ้ที ่๕ ทีม่าตคุามจะไดรั้บ ยกเวน้บรุษุ 

  ภกิษุทัง้หลาย ความทกุขส์ว่นตัวของมาตคุาม ๕ ประการนี ้ทีม่าตคุามจะ 

ไดรั้บ ยกเวน้บรุษุ” 

อาเวณิกทกุขสตูรที ่๓ จบ 

 

๔. ตหีธิมัเมหสิตูร 

วา่ดว้ยธรรม ๓ ประการ 

  [๒๘๓] “ภกิษุทัง้หลาย มาตคุามประกอบดว้ยธรรม ๓ ประการ โดยมาก 

หลังจากตายแลว้จะไปเกดิในอบาย ทคุต ิวนิบิาต นรก 

  ธรรม ๓ ประการ อะไรบา้ง คอื มาตคุามในโลกนี ้

   ๑. ในเวลาเชา้ ถกูมลทนิคอืความตระหนีก่ลุม้รมุจติอยูค่รองเรอืน 

   ๒. ในเวลาเทีย่ง ถกูความรษิยากลุม้รมุจติอยูค่รองเรอืน 

   ๓. ในเวลาเย็น ถกูกามราคะกลุม้รมุจติอยูค่รองเรอืน 

  ภกิษุทัง้หลาย มาตคุามประกอบดว้ยธรรม ๓ ประการนีแ้ล โดยมากหลัง 

จากตายแลว้จะไปเกดิในอบาย ทคุต ิวนิบิาต นรก” 

ตหีธิมัเมหสิตูรที ่๔ จบ 

 

๕. โกธนสตูร 

วา่ดว้ยมาตคุามผูม้กัโกรธ 

  [๒๘๔] ครัง้นัน้ ทา่นพระอนุรทุธะเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับแลว้ 

น่ัง ณ ทีส่มควร ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขอ 

ประทานวโรกาส ดว้ยตาทพิยอ์ันบรสิทุธิเ์หนอืมนุษย ์ขา้พระองคเ์ห็นแตม่าตคุาม 

โดยมากหลังจากตายแลว้จะไปเกดิในอบาย ทคุต ิวนิบิาต นรก 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๓๑๕ } 



๓๑๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๓. มาตคุามสงัยตุ] 

๑. ปฐมเปยยาลวรรค ๖. อปุนาหสีตูร 

  ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ มาตคุามประกอบดว้ยธรรมเทา่ไรหนอ หลังจากตาย 

แลว้จะไปเกดิในอบาย ทคุต ิวนิบิาต นรก 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “อนุรทุธะ มาตคุามประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการ 

หลังจากตายแลว้จะไปเกดิในอบาย ทคุต ิวนิบิาต นรก 

  ธรรม ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ไมม่ศีรัทธา   ๒. ไมม่หีริ ิ(ความละอายบาป) 

   ๓. ไมม่โีอตตัปปะ (ความกลัวบาป) 

   ๔. มักโกรธ    ๕. มปัีญญาทราม 

  อนุรทุธะ มาตคุามประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการนีแ้ล หลังจากตายแลว้ 

จะไปเกดิในอบาย ทคุต ิวนิบิาต นรก” 

โกธนสตูรที ่๕ จบ 

 

๖. อปุนาหสีตูร 

วา่ดว้ยมาตคุามผูม้กัผกูโกรธ 

  [๒๘๕] “อนุรทุธะ มาตคุามประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการ หลังจากตาย 

แลว้จะไปเกดิในอบาย ทคุต ิวนิบิาต นรก 

  ธรรม ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ไมม่ศีรัทธา   ๒. ไมม่หีริ ิ

   ๓. ไมม่โีอตตัปปะ   ๔. มักผกูโกรธ 

   ๕. มปัีญญาทราม 

  อนุรทุธะ มาตคุามประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการนีแ้ล หลังจากตายแลว้ 

จะไปเกดิในอบาย ทคุต ิวนิบิาต นรก” 

อปุนาหสีตูรที ่๖ จบ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๓๑๖ } 



๓๑๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๓. มาตคุามสงัยตุ] 

๑. ปฐมเปยยาลวรรค ๘. มัจฉรสีตูร 

 

๗. อสิสกุสีูตร 

วา่ดว้ยมาตคุามผูม้กัรษิยา 

  [๒๘๖] “อนุรทุธะ มาตคุามประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการ หลังจากตาย 

แลว้จะไปเกดิในอบาย ทคุต ิวนิบิาต นรก 

  ธรรม ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ไมม่ศีรัทธา   ๒. ไมม่หีริ ิ

   ๓. ไมม่โีอตตัปปะ   ๔. มักรษิยา 

   ๕. มปัีญญาทราม 

  อนุรทุธะ มาตคุามประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการนีแ้ล หลังจากตายแลว้ 

จะไปเกดิในอบาย ทคุต ิวนิบิาต นรก” 

อสิสกุสีตูรที ่๗ จบ 

 

๘. มจัฉรสีูตร 

วา่ดว้ยมาตคุามผูม้กัตระหนี ่

  [๒๘๗] “อนุรทุธะ มาตคุามประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการ หลังจากตาย 

แลว้จะไปเกดิในอบาย ทคุต ิวนิบิาต นรก 

  ธรรม ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ไมม่ศีรัทธา   ๒. ไมม่หีริ ิ

   ๓. ไมม่โีอตตัปปะ   ๔. มักตระหนี ่

   ๕. มปัีญญาทราม 

  อนุรทุธะ มาตคุามประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการนีแ้ล ฯลฯ จะไปเกดิในอบาย 

ทคุต ิวนิบิาต นรก” 

มจัฉรสีตูรที ่๘ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๓๑๗ } 



๓๑๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๓. มาตคุามสงัยตุ] 

๑. ปฐมเปยยาลวรรค ๑๐. ทสุสลีสตูร 

 

๙. อตจิารสีูตร 

วา่ดว้ยมาตคุามผูม้กัประพฤตนิอกใจ 

  [๒๘๘] “อนุรทุธะ มาตคุามประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการ หลังจากตาย 

แลว้จะไปเกดิในอบาย ทคุต ิวนิบิาต นรก 

  ธรรม ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ไมม่ศีรัทธา   ๒. ไมม่หีริ ิ

   ๓. ไมม่โีอตตัปปะ   ๔. มักประพฤตนิอกใจ 

   ๕. มปัีญญาทราม 

  อนุรทุธะ มาตคุามประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการนีแ้ล ฯลฯ จะไปเกดิใน 

อบาย ทคุต ิวนิบิาต นรก” 

อตจิารสีตูรที ่๙ จบ 

 

๑๐. ทสุสลีสตูร 

วา่ดว้ยมาตคุามผูท้ศุลี 

  [๒๘๙] “อนุรทุธะ มาตคุามประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการ หลังจากตาย 

แลว้จะไปเกดิในอบาย ทคุต ิวนิบิาต นรก 

  ธรรม ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ไมม่ศีรัทธา   ๒. ไมม่หีริ ิ

   ๓. ไมม่โีอตตัปปะ   ๔. ทศุลี 

   ๕. มปัีญญาทราม 

  อนุรทุธะ มาตคุามประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการนีแ้ล ฯลฯ จะไปเกดิใน 

อบาย ทคุต ิวนิบิาต นรก” 

ทสุสลีสตูรที ่๑๐ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๓๑๘ } 



๓๑๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๓. มาตคุามสงัยตุ] 

๑. ปฐมเปยยาลวรรค ๑๒. กสุตีสตูร 

 

๑๑. อปัปสัสตุสตูร 

วา่ดว้ยมาตคุามผูม้กีารฟงันอ้ย 

  [๒๙๐] “อนุรทุธะ มาตคุามประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการ หลังจากตาย 

แลว้จะไปเกดิในอบาย ทคุต ิวนิบิาต นรก 

  ธรรม ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ไมม่ศีรัทธา   ๒. ไมม่หีริ ิ

   ๓. ไมม่โีอตตัปปะ   ๔. มกีารฟังนอ้ย 

   ๕. มปัีญญาทราม 

  อนุรทุธะ มาตคุามประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการนีแ้ล ฯลฯ จะไปเกดิใน 

อบาย ทคุต ิวนิบิาต นรก” 

อปัปสัสตุสตูรที ่๑๑ จบ 

 

๑๒. กสุตีสตูร 

วา่ดว้ยมาตคุามผูเ้กยีจครา้น 

  [๒๙๑] “อนุรทุธะ มาตคุามประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการ หลังจากตาย 

แลว้จะไปเกดิในอบาย ทคุต ิวนิบิาต นรก 

  ธรรม ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ไมม่ศีรัทธา   ๒. ไมม่หีริ ิ

   ๓. ไมม่โีอตตัปปะ   ๔. เกยีจครา้น 

   ๕. มปัีญญาทราม 

  อนุรทุธะ มาตคุามประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการนีแ้ล ฯลฯ จะไปเกดิใน 

อบาย ทคุต ิวนิบิาต นรก” 

กสุตีสตูรที ่๑๒ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๓๑๙ } 



๓๒๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๓. มาตคุามสงัยตุ] 

๑. ปฐมเปยยาลวรรค ๑๔. ปัญจเวรสตูร 

 

๑๓. มฏุฐสัสตสิตูร 

วา่ดว้ยมาตคุามผูม้สีตหิลงลมื 

  [๒๙๒] “อนุรทุธะ มาตคุามประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการ หลังจากตาย 

แลว้จะไปเกดิในอบาย ทคุต ิวนิบิาต นรก 

  ธรรม ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ไมม่ศีรัทธา   ๒. ไมม่หีริ ิ

   ๓. ไมม่โีอตตัปปะ   ๔. มสีตหิลงลมื 

   ๕. มปัีญญาทราม 

  อนุรทุธะ มาตคุามประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการนีแ้ล ฯลฯ จะไปเกดิใน 

อบาย ทคุต ิวนิบิาต นรก” 

มฏุฐสัสตสิตูรที ่๑๓ จบ 

 

๑๔. ปญัจเวรสตูร 

วา่ดว้ยมาตคุามผูป้ระกอบดว้ยเวร ๕ ประการ 

  [๒๙๓] “อนุรทุธะ มาตคุามประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการ หลังจากตาย 

แลว้จะไปเกดิในอบาย ทคุต ิวนิบิาต นรก 

  ธรรม ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ฆา่สตัว ์    ๒. ลักทรัพย ์

   ๓. ประพฤตผิดิในกาม   ๔. พดูเท็จ 

   ๕. เสพของมนึเมาคอืสรุาและเมรัย๑อันเป็นเหตแุหง่ความ 

        ประมาท

 

เชงิอรรถ : 

๑ สรุาและเมรยั หมายถงึสรุา ๕ อยา่ง คอื (๑) สรุาแป้ง (๒) สรุาขนม (๓) สรุาขา้วสกุ (๔) สรุา 

    ใสเ่ชือ้ (๕) สรุาผสมเครือ่งปรงุ เมรัย ๕ อย่าง คอื (๑) เครือ่งดองดอกไม ้(๒) เครือ่งดองผลไม ้

    (๓) เครือ่งดองน ้าออ้ย (๔) เครือ่งดองน ้าผึง้ (๕) เครือ่งดองผสมเครือ่งปรงุ (ข.ุข.ุอ. ๒/๑๗-๑๘) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๓๒๐ } 



๓๒๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๓. มาตคุามสงัยตุ] 

๑. ปฐมเปยยาลวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

  อนุรทุธะ มาตคุามประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการ หลังจากตายแลว้จะไป 

เกดิในอบาย ทคุต ิวนิบิาต นรก” 

ปญัจเวรสตูรที ่๑๔ จบ 

ปฐมเปยยาลวรรค จบ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

     ๑. มาตคุามสตูร   ๒. ปรุสิสตูร 

     ๓. อาเวณกิทกุขสตูร   ๔. ตหีธิัมเมหสิตูร 

     ๕. โกธนสตูร    ๖. อปุนาหสีตูร 

     ๗. อสิสกุสีตูร    ๘. มัจฉรสีตูร 

     ๙. อตจิารสีตูร   ๑๐. ทสุสลีสตูร 

     ๑๑. อัปปัสสตุสตูร   ๑๒. กสุตีสตูร 

     ๑๓. มฏุฐัสสตสิตูร   ๑๔. ปัญจเวรสตูร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๓๒๑ } 



๓๒๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๓. มาตคุามสงัยตุ] 

๒. ทตุยิเปยยาลวรรค ๒. อนุปนาหสีตูร 

 

๒. ทตุยิเปยยาลวรรค 

หมวดวา่ดว้ยเปยยาล หมวดที ่๒ 

๑. อกัโกธนสูตร 

วา่ดว้ยมาตคุามผูไ้มโ่กรธ 

  [๒๙๔] ครัง้นัน้ ทา่นพระอนุรทุธะเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ฯลฯ 

น่ัง ณ ทีส่มควร ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขอ 

ประทานวโรกาส ดว้ยตาทพิยอ์ันบรสิทุธิเ์หนอืมนุษย ์ขา้พระองคเ์ห็นแตม่าตคุาม 

โดยมากหลังจากตายแลว้จะไปเกดิในสคุตโิลกสวรรค ์ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ มาตคุาม 

ประกอบดว้ยธรรมเทา่ไรหนอ หลังจากตายแลว้จะไปเกดิในสคุตโิลกสวรรค”์ 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “อนุรทุธะ มาตคุามประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการ 

หลังจากตายแลว้จะไปเกดิในสคุตโิลกสวรรค ์

   ธรรม ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

    ๑. มศีรัทธา    ๒. มหีริ ิ

    ๓. มโีอตตัปปะ   ๔. ไมโ่กรธ 

    ๕. มปัีญญา 

  อนุรทุธะ มาตคุามประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการนีแ้ล หลังจากตายแลว้ 

จะไปเกดิในสคุตโิลกสวรรค”์ 

อกัโกธนสตูรที ่๑ จบ 

 

๒. อนปุนาหสีูตร 

วา่ดว้ยมาตคุามผูไ้มผ่กูโกรธ 

  [๒๙๕] “อนุรทุธะ มาตคุามประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการ หลังจากตาย 

แลว้จะไปเกดิในสคุตโิลกสวรรค ์

   ธรรม ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๓๒๒ } 



๓๒๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๓. มาตคุามสงัยตุ] 

๒. ทตุยิเปยยาลวรรค ๔. อมัจฉรสีตูร 

    ๑. มศีรัทธา    ๒. มหีริ ิ

    ๓. มโีอตตัปปะ   ๔. ไมผ่กูโกรธ 

    ๕. มปัีญญา 

  อนุรทุธะ มาตคุามประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการนีแ้ล หลังจากตายแลว้ 

จะไปเกดิในสคุตโิลกสวรรค”์ 

อนปุนาหสีตูรที ่๒ จบ 

 

๓. อนสิสกุสีูตร 

วา่ดว้ยมาตคุามผูไ้มร่ษิยา 

  [๒๙๖] “อนุรทุธะ มาตคุามประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการ หลังจากตาย 

แลว้จะไปเกดิในสคุตโิลกสวรรค ์

  ธรรม ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

    ๑. มศีรัทธา    ๒. มหีริ ิ

    ๓. มโีอตตัปปะ   ๔. ไมร่ษิยา 

    ๕. มปัีญญา ฯลฯ 

อนสิสกุสีตูรที ่๓ จบ 

 

๔. อมจัฉรสีูตร 

วา่ดว้ยมาตคุามผูไ้มต่ระหนี ่

  [๒๙๗] “... 

    ๔. ไมต่ระหนี ่   ๕. มปัีญญา ฯลฯ๑ 

อมจัฉรสีตูรที ่๔ จบ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูนือ้ความเต็มในขอ้ ๒๙๔ (อักโกธนสตูร) หนา้ ๓๒๒ ในเลม่นี้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๓๒๓ } 



๓๒๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๓. มาตคุามสงัยตุ] 

๒. ทตุยิเปยยาลวรรค๑๐. ปัญจสลีสตูร 

 

๕. อนตจิารสีตูร 

วา่ดว้ยมาตคุามผูไ้มป่ระพฤตนิอกใจ 

  [๒๙๘] “... 

    ๔. ไมป่ระพฤตนิอกใจ  ๕. มปัีญญา ฯลฯ๑ 

อนตจิารสีตูรที ่๕ จบ 

 

๖. สสุลีสตูร 

วา่ดว้ยมาตคุามผูม้ศีลีด ี

  [๒๙๙] “... 

    ๔. มศีลี    ๕. มปัีญญา ฯลฯ๒ 

สสุลีสตูรที ่๖ จบ 

 

๗. พหสุสตุสูตร 

วา่ดว้ยมาตคุามผูม้กีารฟงัมาก 

  [๓๐๐] “... 

    ๔. มกีารฟังมาก   ๕. มปัีญญา ฯลฯ๓ 

พหสุสตุสตูรที ่๗ จบ 

 

๘. อารทัธวรียิสูตร 

วา่ดว้ยมาตคุามผูป้รารภความเพยีร 

  [๓๐๑] “... 

    ๔. ปรารภความเพยีร   ๕. มปัีญญา ฯลฯ๔ 

อารทัธวรียิสตูรที ่๘ จบ 

 
เชงิอรรถ : 

๑ - ๔ ดเูนือ้ความเต็มในขอ้ ๒๙๔ (อักโกธนสตูร) หนา้ ๓๒๒ ในเลม่นี้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๓๒๔ } 



๓๒๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๓. มาตคุามสงัยตุ] 

๒. ทตุยิเปยยาลวรรค๑๐. ปัญจสลีสตูร 

 

๙. อปุฏัฐติสัสตสิูตร 

วา่ดว้ยมาตคุามผูม้สีตติ ัง้ม ัน่ 

  [๓๐๒] “... 

    ๔. มสีตติัง้มั่น    ๕. มปัีญญา ฯลฯ๑ 

  อนุรทุธะ มาตคุามประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการนีแ้ล หลังจากตายแลว้ 

จะไปเกดิในสคุตโิลกสวรรค”์ 

อปุฏัฐติสัสตสิตูรที ่๙ จบ 

 

ทัง้ ๘ สตูรนีก้ลา่วไวย้อ่ๆ 

 

๑๐. ปญัจสลีสตูร 

วา่ดว้ยมาตคุามผูม้ศีลี ๕ 

  [๓๐๓] “อนุรทุธะ มาตคุามประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการ หลังจากตายแลว้ 

จะไปเกดิในสคุตโิลกสวรรค ์

   ธรรม ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

    ๑. เวน้ขาดจากการฆา่สตัว ์

    ๒. เวน้ขาดจากการลักทรัพย ์

    ๓. เวน้ขาดจากการประพฤตผิดิในกาม 

    ๔. เวน้ขาดจากการพดูเท็จ 

    ๕. เวน้ขาดจากการเสพของมนึเมาคอืสรุาและเมรัยอันเป็นเหตแุหง่ 

         ความประมาท 

  อนุรทุธะ มาตคุามประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการนีแ้ล หลังจากตายแลว้ 

จะไปเกดิในสคุตโิลกสวรรค”์ 

ปญัจสลีสตูรที ่๑๐ จบ 

ทตุยิเปยยาลวรรค จบ 

 
เชงิอรรถ : 

๑ ดเูนือ้ความเต็มในขอ้ ๒๙๔ (อักโกธนสตูร) หนา้ ๓๒๒ ในเลม่นี้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๓๒๕ } 



๓๒๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๓. มาตคุามสงัยตุ] 

๒. ทตุยิเปยยาลวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

     ๑. อักโกธนสตูร  ๒. อนุปนาหสีตูร 

     ๓. อนสิสกุสีตูร  ๔. อมัจฉรสีตูร 

     ๕. อนตจิารสีตูร  ๖. สสุลีสตูร 

     ๗. พหสุสตุสตูร  ๘. อารัทธวรียิสตูร 

     ๙. อปัุฏฐติัสสตสิตูร  ๑๐. ปัญจสลีสตูร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๓๒๖ } 



๓๒๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๓. มาตคุามสงัยตุ] 

๓. พลวรรค ๒. ปสยัหสตูร 

 

๓. พลวรรค 

หมวดวา่ดว้ยก าลงั 

๑. วสิารทสตูร 

วา่ดว้ยมาตคุามผูแ้กลว้กลา้ 

  [๓๐๔] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย ก าลังของมาตคุาม ๕ ประการนี ้

   ก าลงั ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

    ๑. ก าลังรปู    ๒. ก าลังทรัพย ์

    ๓. ก าลังญาต ิ   ๔. ก าลังบตุร 

    ๕. ก าลังศลี 

  ก าลังของมาตคุาม ๕ ประการนี ้

  ภกิษุทัง้หลาย มาตคุามประกอบดว้ยก าลัง ๕ ประการนีแ้ล ยอ่มแกลว้กลา้ 

อยูค่รองเรอืน” 

วสิารทสตูรที ่๑ จบ 

 

๒. ปสยัหสูตร 

วา่ดว้ยมาตคุามทีค่รอบง าสาม ี

  [๓๐๕] “ภกิษุทัง้หลาย ก าลังของมาตคุาม ๕ ประการนี้ 

   ก าลงั ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

    ๑. ก าลังรปู    ๒. ก าลังทรัพย ์

    ๓. ก าลังญาต ิ   ๔. ก าลังบตุร 

    ๕. ก าลังศลี 

  ก าลังของมาตคุาม ๕ ประการนี ้

  ภกิษุทัง้หลาย มาตคุามประกอบดว้ยก าลัง ๕ ประการนีแ้ล ยอ่มครอบง า 

สามอียูค่รองเรอืน” 

ปสยัหสตูรที ่๒ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๓๒๗ } 



๓๒๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๓. มาตคุามสงัยตุ] 

๓. พลวรรค ๕. อังคสตูร 

 

๓. อภภิยุยสตูร 

วา่ดว้ยมาตคุามทีค่รองใจสาม ี

  [๓๐๖] “ภกิษุทัง้หลาย ก าลังของมาตคุาม ๕ ประการนี ้

   ก าลงั ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

    ๑. ก าลังรปู    ๒. ก าลังทรัพย ์

    ๓. ก าลังญาต ิ   ๔. ก าลังบตุร 

    ๕. ก าลังศลี 

  ก าลังของมาตคุาม ๕ ประการนี ้

  ภกิษุทัง้หลาย มาตคุามประกอบดว้ยก าลัง ๕ ประการนีแ้ล ยอ่มครองใจสาม”ี 

อภภิยุยสตูรที ่๓ จบ 

 

๔. เอกสตูร 

วา่ดว้ยก าลงัทีเ่ป็นเอก 

  [๓๐๗] “ภกิษุทัง้หลาย บรุษุประกอบดว้ยก าลังทีเ่ป็นเอก ยอ่มครองใจ 

มาตคุามได ้

  ก าลงัทีเ่ป็นเอก คอือะไร 

  คอื ก าลังคอืความเป็นใหญ ่

  มาตคุามถกูก าลังคอืความเป็นใหญค่รอบง าแลว้ ก าลังรปูก็ตา้นทานไมไ่ด ้

ก าลังทรัพยก็์ตา้นทานไมไ่ด ้ก าลังญาตก็ิตา้นทานไมไ่ด ้ก าลังบตุรก็ตา้นทานไมไ่ด ้

ก าลังศลีก็ตา้นทานไมไ่ด”้ 

เอกสตูรที ่๔ จบ 

 

๕. องัคสูตร 

วา่ดว้ยองคป์ระกอบของมาตคุาม 

  [๓๐๘] “ภกิษุทัง้หลาย ก าลังของมาตคุาม ๕ ประการนี้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๓๒๘ } 



๓๒๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๓. มาตคุามสงัยตุ] 

๓. พลวรรค ๕. อังคสตูร 

   ก าลงั ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

    ๑. ก าลังรปู    ๒. ก าลังทรัพย ์

    ๓. ก าลังญาต ิ   ๔. ก าลังบตุร 

    ๕. ก าลังศลี 

  มาตคุามประกอบดว้ยก าลงัรปู แตไ่มป่ระกอบดว้ยก าลังทรัพย ์มาตคุามนัน้ 

ชือ่วา่ยังไมบ่รบิรูณ์ดว้ยองคป์ระกอบนัน้อยา่งนี ้

  แตเ่มือ่มาตคุามประกอบดว้ยก าลังรปูและก าลังทรัพย ์มาตคุามนัน้ชือ่วา่บรบิรูณ์ 

ดว้ยองคป์ระกอบนัน้อยา่งนี้ 

  มาตคุามประกอบดว้ยก าลงัรปูและก าลังทรัพย ์แตไ่มป่ระกอบดว้ยก าลังญาต ิ

มาตคุามนัน้ชือ่วา่ยังไมบ่รบิรูณ์ดว้ยองคป์ระกอบนัน้อยา่งนี ้

  แตเ่มือ่มาตคุามประกอบดว้ยก าลังรปู ก าลังทรัพยแ์ละก าลังญาต ิมาตคุามนัน้ 

ชือ่วา่บรบิรูณ์ดว้ยองคป์ระกอบนัน้อยา่งนี ้มาตคุามประกอบดว้ยก าลังรปู ก าลัง 

ทรัพย ์และก าลังญาต ิแตไ่มป่ระกอบดว้ยก าลังบตุร มาตคุามนัน้ชือ่วา่ยังไม ่

บรบิรูณ์ดว้ยองคป์ระกอบนัน้อยา่งนี้ 

  แตเ่มือ่มาตคุามประกอบดว้ยก าลังรปู ก าลังทรัพย ์ก าลังญาต ิและก าลังบตุร 

มาตคุามนัน้ชือ่วา่บรบิรูณ์ดว้ยองคป์ระกอบนัน้อยา่งนี ้

  มาตคุามประกอบดว้ยก าลงัรปู ก าลังทรัพย ์ก าลังญาต ิและก าลังบตุร แต ่

ไมป่ระกอบดว้ยก าลังศลี มาตคุามนัน้ชือ่วา่ยังไมบ่รบิรูณ์ดว้ยองคป์ระกอบนัน้ 

อยา่งนี ้

  แตเ่มือ่มาตคุามประกอบดว้ยก าลังรปู ก าลังทรัพย ์ก าลังญาต ิก าลังบตุร 

และก าลังศลี มาตคุามนัน้ชือ่วา่เป็นผูบ้รบิรูณ์ดว้ยองคป์ระกอบนัน้อยา่งนี ้

  ภกิษุทัง้หลาย ก าลังของมาตคุาม ๕ ประการนีแ้ล” 

องัคสตูรที ่๕ จบ 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๓๒๙ } 



๓๓๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๓. มาตคุามสงัยตุ] 

๓. พลวรรค ๖. นาเสนตสิตูร 

 

๖. นาเสนตสิตูร 

วา่ดว้ยมาตคุามทีจ่ะถกูญาตทิ าใหพ้นิาศ 

  [๓๐๙] “ภกิษุทัง้หลาย ก าลังของมาตคุาม ๕ ประการนี้ 

   ก าลงั ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

    ๑. ก าลังรปู    ๒. ก าลังทรัพย ์

    ๓. ก าลังญาต ิ   ๔. ก าลังบตุร 

    ๕. ก าลังศลี 

  มาตคุามประกอบดว้ยก าลงัรปู แตไ่มป่ระกอบดว้ยก าลังศลี พวกญาตยิอ่ม 

ใหม้าตคุามนัน้พนิาศไป คอื ไมใ่หอ้ยูใ่นตระกลู 

  มาตคุามประกอบดว้ยก าลงัรปูและก าลังทรัพย ์แตไ่มป่ระกอบดว้ยก าลังศลี 

พวกญาตยิอ่มใหม้าตคุามนัน้พนิาศไป คอื ไมใ่หอ้ยูใ่นตระกลู 

  มาตคุามประกอบดว้ยก าลงัรปู ก าลังทรัพย ์และก าลงัญาต ิแตไ่มป่ระกอบ 

ดว้ยก าลังศลี พวกญาตยิอ่มใหม้าตคุามนัน้พนิาศไป คอื ไมใ่หอ้ยูใ่นตระกลู 

  มาตคุามประกอบดว้ยก าลงัรปู ก าลังทรัพย ์ก าลังญาต ิและก าลังบตุร แต ่

ไมป่ระกอบดว้ยก าลังศลี พวกญาตยิอ่มใหม้าตคุามนัน้พนิาศไป คอื ไมใ่หอ้ยูใ่น 

ตระกลู 

  ภกิษุทัง้หลาย แตม่าตคุามประกอบดว้ยก าลังรปู ก าลังทรัพย ์ก าลังญาต ิ

ก าลังบตุร และก าลังศลี พวกญาตยิอ่มใหม้าตคุามนัน้อยูใ่นตระกลู คอื ไมใ่ห ้

พนิาศไป 

  ภกิษุทัง้หลาย สว่นมาตคุามประกอบดว้ยก าลังศลี แตไ่มป่ระกอบดว้ยก าลังรปู 

พวกญาตยิอ่มใหม้าตคุามนัน้อยูใ่นตระกลู คอื ไมใ่หพ้นิาศไป 

  มาตคุามประกอบดว้ยก าลงัศลี แตไ่มป่ระกอบดว้ยก าลังทรัพย ์พวกญาต ิ

ยอ่มใหม้าตคุามนัน้อยูใ่นตระกลู คอื ไมใ่หพ้นิาศไป 

  มาตคุามประกอบดว้ยก าลงัศลี แตไ่มป่ระกอบดว้ยก าลังญาต ิพวกญาตยิอ่ม 

ใหม้าตคุามนัน้อยูใ่นตระกลู คอื ไมใ่หพ้นิาศไป 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๓๓๐ } 



๓๓๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๓. มาตคุามสงัยตุ] 

๓. พลวรรค ๘. ฐานสตูร 

  มาตคุามประกอบดว้ยก าลงัศลี แตไ่มป่ระกอบดว้ยก าลังบตุร พวกญาตยิอ่ม 

ใหม้าตคุามนัน้อยูใ่นตระกลู คอื ไมใ่หพ้นิาศไป 

  ภกิษุทัง้หลาย ก าลังของมาตคุาม ๕ ประการนีแ้ล” 

นาเสนตสิตูรที ่๖ จบ 

 

๗. เหตสุตูร 

วา่ดว้ยเหตทุีท่ าใหม้าตคุามไปเกดิในสคุต ิ

  [๓๑๐] “ภกิษุทัง้หลาย ก าลังของมาตคุาม ๕ ประการนี ้

   ก าลงั ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

    ๑. ก าลังรปู    ๒. ก าลังทรัพย ์

    ๓. ก าลังญาต ิ   ๔. ก าลังบตุร 

    ๕. ก าลังศลี 

  ภกิษุทัง้หลาย มาตคุามหลังจากตายแลว้จะไปเกดิในสคุตโิลกสวรรคเ์พราะ 

ก าลังรปูเป็นเหตหุรอืเพราะก าลังทรัพยเ์ป็นเหต ุเพราะก าลังญาตเิป็นเหตหุรอืเพราะ 

ก าลังบตุรเป็นเหตก็ุหามไิด ้แตม่าตคุามหลังจากตายแลว้จะไปเกดิในสคุตโิลกสวรรค ์

ได ้ก็เพราะก าลังศลีเป็นเหต ุ

  ภกิษุทัง้หลาย ก าลังของมาตคุาม ๕ ประการนีแ้ล” 

เหตสุตูรที ่๗ จบ 

 

๘. ฐานสตูร 

วา่ดว้ยฐานะทีม่าตคุามไดย้ากและไดง้า่ย 

  [๓๑๑] “ภกิษุทัง้หลาย ฐานะ ๕ ประการนี ้ทีม่าตคุามผูไ้มไ่ดท้ าบญุไวไ้ด ้

โดยยาก 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๓๓๑ } 



๓๓๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๓. มาตคุามสงัยตุ] 

๓. พลวรรค ๘. ฐานสตูร 

  ฐานะ ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ขอเราพงึเกดิในตระกลูทีเ่หมาะสม นีเ้ป็นฐานะขอ้ที ่๑ ทีม่าตคุาม 

        ผูไ้มไ่ดท้ าบญุไวไ้ดโ้ดยยาก 

   ๒. ครัน้เกดิในตระกลูทีเ่หมาะสมแลว้ ขอเราพงึไปสูต่ระกลูทีเ่หมาะสม 

        นี้เป็นฐานะขอ้ที ่๒ ทีม่าตคุามผูไ้มไ่ดท้ าบญุไวไ้ดโ้ดยยาก 

   ๓. ครัน้เกดิในตระกลูทีเ่หมาะสม ไปสูต่ระกลูทีเ่หมาะสมแลว้ ขอเรา 

        พงึอยูค่รองเรอืนไมม่หีญงิรว่มสาม ีนี้เป็นฐานะขอ้ที ่๓ ทีม่าตคุาม 

        ผูไ้มไ่ดท้ าบญุไวไ้ดโ้ดยยาก 

   ๔. ครัน้เกดิในตระกลูทีเ่หมาะสม ไปสูต่ระกลูทีเ่หมาะสมแลว้ อยู ่

        ครองเรอืนไมม่หีญงิร่วมสาม ีขอเราพงึมบีตุร นี้เป็นฐานะขอ้ที ่๔ 

        ทีม่าตคุามผูไ้มไ่ดท้ าบญุไวไ้ดโ้ดยยาก 

   ๕. ครัน้เกดิในตระกลูทีเ่หมาะสม ไปสูต่ระกลูทีเ่หมาะสมแลว้ อยู ่

        ครองเรอืนไมม่หีญงิร่วมสาม ีมบีตุร ขอเราพงึครองใจสาม ีนีเ้ป็น 

        ฐานะขอ้ที ่๕ ทีม่าตคุามผูไ้มไ่ดท้ าบญุไวไ้ดโ้ดยยาก 

  ภกิษุทัง้หลาย ฐานะ ๕ ประการนีแ้ล ทีม่าตคุามผูไ้มไ่ดท้ าบญุไวไ้ดโ้ดยยาก 

  ภกิษุทัง้หลาย ฐานะ ๕ ประการนี ้มาตคุามผูไ้ดท้ าบญุไวไ้ดโ้ดยงา่ย 

  ฐานะ ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ขอเราพงึเกดิในตระกลูทีเ่หมาะสม นีเ้ป็นฐานะขอ้ที ่๑ ทีม่าตคุาม 

        ผูไ้ดท้ าบญุไวไ้ดโ้ดยงา่ย 

   ๒. ครัน้เกดิในตระกลูทีเ่หมาะสมแลว้ ขอเราพงึไปสูต่ระกลูทีเ่หมาะสม 

        นี้เป็นฐานะขอ้ที ่๒ ทีม่าตคุามผูไ้ดท้ าบญุไวไ้ดโ้ดยงา่ย 

   ๓. ครัน้เกดิในตระกลูทีเ่หมาะสม ไปสูต่ระกลูทีเ่หมาะสมแลว้ ขอเรา 

        พงึอยูค่รองเรอืนไมม่หีญงิรว่มสาม ีนี้เป็นฐานะขอ้ที ่๓ ทีม่าตคุาม 

        ผูไ้ดท้ าบญุไวไ้ดโ้ดยงา่ย 

   ๔. ครัน้เกดิในตระกลูทีเ่หมาะสม ไปสูต่ระกลูทีเ่หมาะสมแลว้ อยู ่

        ครองเรอืนไมม่หีญงิร่วมสาม ีขอเราพงึมบีตุร นี้เป็นฐานะขอ้ที ่๔ 

        ทีม่าตคุามผูไ้ดท้ าบญุไวไ้ดโ้ดยงา่ย 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๓๓๒ } 



๓๓๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๓. มาตคุามสงัยตุ] 

๓. พลวรรค ๑๐. วฑัฒสีตูร 

   ๕. ครัน้เกดิในตระกลูทีเ่หมาะสม ไปสูต่ระกลูทีเ่หมาะสมแลว้ อยู ่

        ครองเรอืนไมม่หีญงิร่วมสาม ีมบีตุร ขอเราพงึครองใจสาม ีนี้ 

        เป็นฐานะขอ้ที ่๕ ทีม่าตคุามผูไ้ดท้ าบญุไวไ้ดโ้ดยงา่ย 

  ภกิษุทัง้หลาย ฐานะ ๕ ประการนีแ้ล ทีม่าตคุามผูไ้ดท้ าบญุไวไ้ดโ้ดยงา่ย” 

ฐานสตูรที ่๘ จบ 

 

๙. ปญัจสลีวสิารทสตูร 

วา่ดว้ยมาตคุามมศีลี ๕ เป็นผูแ้กลว้กลา้ 

  [๓๑๒] “ภกิษุทัง้หลาย มาตคุามประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการ ยอ่มเป็น 

ผูแ้กลว้กลา้อยูค่รองเรอืน 

  ธรรม ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. เวน้ขาดจากการฆา่สตัว ์

   ๒. เวน้ขาดจากการลักทรัพย ์

   ๓. เวน้ขาดจากการประพฤตผิดิในกาม 

   ๔. เวน้ขาดจากการพดูเท็จ 

   ๕. เวน้ขาดจากการเสพของมนึเมาคอืสรุาและเมรัยอันเป็นเหตแุหง่ 

        ความประมาท 

  ภกิษุทัง้หลาย มาตคุามประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการนีแ้ล ยอ่มเป็นผู ้

แกลว้กลา้อยูค่รองเรอืน” 

ปญัจสลีวสิารทสตูรที ่๙ จบ 

 

๑๐. วฑัฒสีตูร 

วา่ดว้ยอรยิสาวกิาผูเ้จรญิดว้ยวฑัฒธิรรม 

  [๓๑๓] “ภกิษุทัง้หลาย อรยิสาวกิาเมือ่เจรญิดว้ยวฑัฒธิรรม (หลักความ 

เจรญิ) ๕ ประการ ยอ่มเจรญิดว้ยวฑัฒธิรรมอันประเสรฐิ เป็นผูถ้อืเอาสิง่ทีเ่ป็น 

สาระและถอืเอาสิง่ทีป่ระเสรฐิแหง่กายไวไ้ด ้

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๓๓๓ } 



๓๓๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๓. มาตคุามสงัยตุ] 

๓. พลวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

  วฑัฒธิรรม ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. เจรญิดว้ยศรัทธา    ๒. เจรญิดว้ยศลี 

   ๓. เจรญิดว้ยสตุะ (การฟัง)   ๔. เจรญิดว้ยจาคะ (ความเสยีสละ) 

   ๕. เจรญิดว้ยปัญญา 

  ภกิษุทัง้หลาย อรยิสาวกิาเมือ่เจรญิอยูด่ว้ยวฑัฒธิรรม ๕ ประการนีแ้ล ชือ่ 

วา่เจรญิดว้ยวฑัฒธิรรมอันประเสรฐิ เป็นผูถ้อืเอาสิง่ทีเ่ป็นสาระและถอืเอาสิง่ที ่

ประเสรฐิแหง่กายไวไ้ด ้

    อบุาสกิาใดเจรญิดว้ยศรัทธา 

   ศลี สตุะ จาคะ และปัญญา 

   อบุาสกิาผูม้ศีลีเชน่นัน้ 

   ยอ่มถอืเอาสิง่ทีเ่ป็นสาระทัง้สองของตนในโลกนีไ้วไ้ด”้ 

วฑัฒสีตูรที ่๑๐ จบ 

พลวรรคที ่๓ จบ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

     ๑. วสิารทสตูร    ๒. ปสยัหสตูร 

     ๓. อภภิยุยสตูร   ๔. เอกสตูร 

     ๕. อังคสตูร    ๖. นาเสนตสิตูร 

     ๗. เหตสุตูร    ๘. ฐานสตูร 

     ๙. ปัญจสลีวสิารทสตูร  ๑๐. วฑัฒสีตูร 

 

 

มาตคุามสงัยตุ จบบรบิรูณ์ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๓๓๔ } 



๓๓๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๔. ชมัพขุาทกสงัยตุ] 

๑. นพิพานปัญหาสตูร 

 

๔. ชมัพขุาทกสงัยตุ 

๑. นพิพานปญัหาสตูร 

วา่ดว้ยปญัหาเรือ่งนพิพาน 

  [๓๑๔] สมัยหนึง่ ทา่นพระสารบีตุรอยู ่ณ หมูบ่า้นนาลกคาม แควน้มคธ 

ครัง้นัน้ ชมัพขุาทกปรพิาชกเขา้ไปหาทา่นพระสารบีตุรถงึทีอ่ยู ่ไดส้นทนาปราศรัย 

พอเป็นทีบ่ันเทงิใจ พอเป็นทีร่ะลกึถงึกันแลว้ น่ัง ณ ทีส่มควร ไดถ้ามทา่นพระ 

สารบีตุรดังนีว้า่ “ทา่นสารบีตุร ทีเ่รยีกกันวา่ ‘นพิพาน นพิพาน’ นพิพานเป็น 

อยา่งไร” 

  ทา่นพระสารบีตุรตอบวา่ “ผูม้อีาย ุความสิน้ราคะ ความสิน้โทสะ และ 

ความสิน้โมหะ นีเ้รยีกวา่ นพิพาน” 

  “มมีรรค มปีฏปิทาเพือ่ท าใหแ้จง้นพิพานนัน้อยูห่รอื” 

  “มมีรรค มปีฏปิทาเพือ่ท าใหแ้จง้นพิพานนัน้อยู”่ 

  “มรรคเป็นอยา่งไร ปฏปิทาเพือ่ท าใหแ้จง้นพิพานนัน้เป็นอยา่งไร” 

  “ผูม้อีาย ุคอื อรยิมรรคมอีงค ์๘ นีแ้ล เพือ่ท าใหแ้จง้นพิพานนัน้ ไดแ้ก ่

   ๑. สมัมาทฏิฐ ิ   ๒. สมัมาสงักัปปะ 

   ๓. สมัมาวาจา   ๔. สมัมากัมมันตะ 

   ๕. สมัมาอาชวีะ   ๖. สมัมาวายามะ 

   ๗. สมัมาสต ิ   ๘. สมัมาสมาธ ิ

  นีแ้ลคอืมรรค นีค้อืปฏปิทาเพือ่ท าใหแ้จง้นพิพานนัน้” 

  “ทา่นสารบีตุร มรรคดจีรงิหนอ ปฏปิทาเพือ่ท าใหแ้จง้นพิพานนัน้ดจีรงิหนอ 

และควรทีจ่ะไมป่ระมาท” 

นพิพานปญัหาสตูรที ่๑ จบ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๓๓๕ } 



๓๓๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๔. ชมัพขุาทกสงัยตุ] 

๓. ธัมมวาทปัีญหาสตูร 

 

๒. อรหตัตปญัหาสตูร 

วา่ดว้ยปญัหาเรือ่งอรหตั 

  [๓๑๕] ชมัพขุาทกปรพิาชกถามวา่ “ทา่นสารบีตุร ทีเ่รยีกกันวา่ ‘อรหัต 

อรหัต’ อรหัตเป็นอยา่งไร” 

  ทา่นพระสารบีตุรตอบวา่ “ผูม้อีาย ุความสิน้ราคะ ความสิน้โทสะ และ 

ความสิน้โมหะ นีเ้รยีกวา่ อรหัต” 

  “มมีรรค มปีฏปิทาเพือ่ท าใหแ้จง้อรหัตนัน้อยูห่รอื” 

  “มมีรรค มปีฏปิทาเพือ่ท าใหแ้จง้อรหัตนัน้อยู”่ 

  “มรรคเป็นอยา่งไร ปฏปิทาเพือ่ท าใหแ้จง้อรหัตนัน้เป็นอยา่งไร” 

  “ผูม้อีาย ุคอื อรยิมรรคมอีงค ์๘ นีแ้ล เพือ่ท าใหแ้จง้อรหัตนัน้ ไดแ้ก ่

   ๑. สมัมาทฏิฐ ิฯลฯ   ๘. สมัมาสมาธ ิ

  นีแ้ลคอืมรรค นีค้อืปฏปิทาเพือ่ท าใหแ้จง้อรหัตนัน้” 

  “ทา่นสารบีตุร มรรคดจีรงิหนอ ปฏปิทาเพือ่ท าใหแ้จง้อรหัตนัน้ดจีรงิหนอ 

และควรทีจ่ะไมป่ระมาท” 

อรหตัตปญัหาสตูรที ่๒ จบ 

 

๓. ธมัมวาทปีญัหาสตูร 

วา่ดว้ยปญัหาเรือ่งผูเ้ป็นธรรมวาท ี

  [๓๑๖] ชมัพขุาทกปรพิาชกถามวา่ “ทา่นสารบีตุร ใครหนอเป็นธรรมวาท ี

ในโลก ใครเป็นผูป้ฏบิัตดิใีนโลก ใครเป็นผูไ้ปดแีลว้ในโลก” 

  ทา่นพระสารบีตุรตอบวา่ “ผูม้อีาย ุคนพวกใดแสดงธรรมเพือ่ละราคะ แสดง 

ธรรมเพือ่ละโทสะ และแสดงธรรมเพือ่ละโมหะ คนพวกนัน้เป็นธรรมวาทใีนโลก 

  คนพวกใดปฏบิัตเิพือ่ละราคะ ปฏบิัตเิพือ่ละโทสะ และปฏบิัตเิพือ่ละโมหะ 

คนพวกนัน้เป็นผูป้ฏบิัตดิใีนโลก 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๓๓๖ } 



๓๓๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๔. ชมัพขุาทกสงัยตุ] 

๔. กมิัตถยิสตูร 

  และคนพวกใดละราคะไดแ้ลว้ ตัดรากถอนโคนเหมอืนตน้ตาลทีถ่กูตัดราก 

ถอนโคนไปแลว้ เหลอืแตพ่ืน้ที ่ท าใหไ้มม่ ีเกดิขึน้ตอ่ไปไมไ่ด ้ละโทสะไดแ้ลว้ 

ตัดรากถอนโคนเหมอืนตน้ตาลทีถ่กูตัดรากถอนโคนไปแลว้ เหลอืแตพ่ืน้ที ่ท าใหไ้มม่  ี

เกดิขึน้ตอ่ไปไมไ่ด ้และละโมหะไดแ้ลว้ ตัดรากถอนโคนเหมอืนตน้ตาลทีถ่กูตัดราก 

ถอนโคนไปแลว้ เหลอืแตพ่ืน้ที ่ท าใหไ้มม่ ีเกดิขึน้ตอ่ไปไมไ่ด ้คนพวกนัน้เป็นผูไ้ป 

ดแีลว้ในโลก” 

  “มมีรรค มปีฏปิทาเพือ่ละราคะ โทสะ และโมหะนัน้อยูห่รอื” 

  “มมีรรค มปีฏปิทาเพือ่ละราคะ โทสะ และโมหะนัน้อยู”่ 

  “มรรคเป็นอยา่งไร ปฏปิทาเพือ่ละราคะ โทสะ และโมหะนัน้เป็นอยา่งไร” 

  “ผูม้อีาย ุคอื อรยิมรรคมอีงค ์๘ นีแ้ล เพือ่ละราคะ โทสะ และโมหะนัน้ ไดแ้ก ่

   ๑. สมัมาทฏิฐ ิฯลฯ   ๘. สมัมาสมาธ ิ

  นีแ้ลคอืมรรค นีค้อืปฏปิทาเพือ่ละราคะ โทสะ และโมหะนัน้” 

  “ทา่นสารบีตุร มรรคดจีรงิหนอ ปฏปิทาเพือ่ละราคะ โทสะ และโมหะนัน้ด ี

จรงิหนอ และควรทีจ่ะไมป่ระมาท” 

ธมัมวาทปีญัหาสตูรที ่๓ จบ 

 

๔. กมิตัถยิสตูร 

วา่ดว้ยค าถามเกีย่วกบัประโยชนข์องการประพฤตพิรหมจรรย  ์

  [๓๑๗] ชมัพขุาทกปรพิาชกถามวา่ “ทา่นสารบีตุร ทา่นประพฤตพิรหมจรรย ์

ในพระสมณโคดม เพือ่ตอ้งการอะไร” 

  ทา่นพระสารบีตุรตอบวา่ “ผูม้อีาย ุเราประพฤตพิรหมจรรยใ์นพระผูม้พีระภาค 

เพือ่ก าหนดรูท้กุข”์ 

  “มมีรรค มปีฏปิทาเพือ่ก าหนดรูท้กุขนั์น้อยูห่รอื” 

  “มมีรรค มปีฏปิทาเพือ่ก าหนดรูท้กุขนั์น้อยู”่ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๓๓๗ } 



๓๓๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๔. ชมัพขุาทกสงัยตุ] 

๕. อัสสาสปัปัตตสตูร 

   “มรรคเป็นอยา่งไร ปฏปิทาเพือ่ก าหนดรูท้กุขนั์น้เป็นอยา่งไร” 

  “ผูม้อีาย ุคอื อรยิมรรคมอีงค ์๘ นีแ้ล เพือ่ก าหนดรูท้กุขนั์น้ ไดแ้ก ่

    ๑. สมัมาทฏิฐ ิฯลฯ   ๘. สมัมาสมาธ ิ

  นีแ้ลคอืมรรค นีค้อืปฏปิทาเพือ่ก าหนดรูท้กุขนั์น้” 

  “ทา่นสารบีตุร มรรคดจีรงิหนอ ปฏปิทาเพือ่ก าหนดรูท้กุขนั์น้ดจีรงิหนอ 

และควรทีจ่ะไมป่ระมาท” 

กมิตัถยิสตูรที ่๔ จบ 

 

๕. อสัสาสปัปตัตสตูร 

วา่ดว้ยผูถ้งึความโลง่ใจ 

  [๓๑๘] ชมัพขุาทกปรพิาชกถามวา่ “ทา่นสารบีตุร ทีเ่รยีกกันวา่ ‘ถงึความ 

โลง่ใจ ถงึความโลง่ใจ’ ดว้ยเหตเุพยีงเทา่ไรหนอ ภกิษุจงึเป็นผูถ้งึความโลง่ใจ” 

  ทา่นพระสารบีตุรตอบวา่ “ผูม้อีาย ุภกิษุรูช้ดัความเกดิ ความดับ คณุ โทษ 

และเครือ่งสลัดออกจากผสัสายตนะ ๖ ประการตามความเป็นจรงิ ดว้ยเหตเุพยีง 

เทา่นีแ้ล เธอจงึเป็นผูถ้งึความโลง่ใจ” 

  “มมีรรค มปีฏปิทาเพือ่ท าใหแ้จง้ความโลง่ใจนัน้อยูห่รอื” 

  “มมีรรค มปีฏปิทาเพือ่ท าใหแ้จง้ความโลง่ใจนัน้อยู่” 

  “มรรคเป็นอยา่งไร ปฏปิทาเพือ่ท าใหแ้จง้ความโลง่ใจนัน้เป็นอยา่งไร” 

  “ผูม้อีาย ุคอื อรยิมรรคมอีงค ์๘ นีแ้ล เพือ่ท าใหแ้จง้ความโลง่ใจนัน้ ไดแ้ก ่

    ๑. สมัมาทฏิฐ ิฯลฯ   ๘. สมัมาสมาธ ิ

  นีแ้ลคอืมรรค นีค้อืปฏปิทาเพือ่ท าใหแ้จง้ความโลง่ใจนัน้” 

  “ทา่นสารบีตุร มรรคดจีรงิหนอ ปฏปิทาเพือ่ท าใหแ้จง้ความโลง่ใจนัน้ดจีรงิ 

หนอ และควรทีจ่ะไมป่ระมาท” 

อสัสาสปัปตัตสตูรที ่๕ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๓๓๘ } 



๓๓๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๔. ชมัพขุาทกสงัยตุ] 

๗. เวทนาปัญหาสตูร 

 

๖. ปรมสัสาสปัปตัตสตูร 

วา่ดว้ยผูถ้งึความโลง่ใจอยา่งยิง่ 

  [๓๑๙] ชมัพขุาทกปรพิาชกถามวา่ “ทา่นสารบีตุร ทีเ่รยีกกันวา่ ‘ถงึความ 

โลง่ใจอยา่งยิง่ ถงึความโลง่ใจอยา่งยิง่’ ดว้ยเหตเุพยีงเทา่ไรหนอ ภกิษุจงึเป็นผูถ้งึ 

ความโลง่ใจอยา่งยิง่” 

  ทา่นพระสารบีตุรตอบวา่ “ผูม้อีาย ุภกิษุรูช้ดัความเกดิ ความดับ คณุ โทษ 

และเครือ่งสลัดออกจากผสัสายตนะ ๖ ประการตามความเป็นจรงิแลว้ หลดุพน้ 

เพราะไมถ่อืมั่น ดว้ยเหตเุพยีงเทา่นีแ้ล เธอจงึเป็นผูถ้งึความโลง่ใจอยา่งยิง่” 

  “มมีรรค มปีฏปิทาเพือ่ท าใหแ้จง้ความโลง่ใจอยา่งยิง่นัน้อยูห่รอื” 

  “มมีรรค มปีฏปิทาเพือ่ท าใหแ้จง้ความโลง่ใจอยา่งยิง่นัน้อยู่” 

  “มรรคเป็นอยา่งไร ปฏปิทาเพือ่ท าใหแ้จง้ความโลง่ใจอยา่งยิง่นัน้เป็นอยา่งไร” 

  “ผูม้อีาย ุคอื อรยิมรรคมอีงค ์๘ นีแ้ล เพือ่ท าใหแ้จง้ความโลง่ใจอยา่งยิง่นัน้ 

ไดแ้ก ่

    ๑. สมัมาทฏิฐ ิฯลฯ    ๘. สมัมาสมาธ ิ

  นีแ้ลคอืมรรค นีค้อืปฏปิทาเพือ่ท าใหแ้จง้ความโลง่ใจอยา่งยิง่นัน้” 

  “ทา่นสารบีตุร มรรคดจีรงิหนอ ปฏปิทาเพือ่ท าใหแ้จง้ความโลง่ใจอยา่งยิง่ 

นัน้ดจีรงิหนอ และควรทีจ่ะไมป่ระมาท” 

ปรมสัสาสปัปตัตสตูรที ่๖ จบ 

 

๗. เวทนาปญัหาสตูร 

วา่ดว้ยปญัหาเรือ่งเวทนา 

  [๓๒๐] ชมัพขุาทกปรพิาชกถามวา่ “ทา่นสารบีตุร ทีก่ลา่วกันวา่ ‘เวทนา 

เวทนา’ เวทนามเีทา่ไร” 

  ทา่นพระสารบีตุรตอบวา่ “ผูม้อีาย ุเวทนาม ี๓ ประการนี้ 

   เวทนา ๓ ประการ อะไรบา้ง คอื 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๓๓๙ } 



๓๔๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๔. ชมัพขุาทกสงัยตุ] 

๘. อาสวปัญหาสตูร 

    ๑. สขุเวทนา    ๒. ทกุขเวทนา 

    ๓. อทกุขมสขุเวทนา 

  เวทนาม ี๓ ประการนีแ้ล” 

  “มมีรรค มปีฏปิทาเพือ่ก าหนดรูเ้วทนา ๓ ประการนัน้อยูห่รอื” 

  “มมีรรค มปีฏปิทาเพือ่ก าหนดรูเ้วทนา ๓ ประการนัน้อยู”่ 

  “มรรคเป็นอยา่งไร ปฏปิทาเพือ่ก าหนดรูเ้วทนา ๓ ประการนัน้เป็นอยา่งไร” 

  “ผูม้อีาย ุคอื อรยิมรรคมอีงค ์๘ นีแ้ล เพือ่ก าหนดรูเ้วทนา ๓ ประการนัน้ 

ไดแ้ก ่

    ๑. สมัมาทฏิฐ ิฯลฯ   ๘. สมัมาสมาธ ิ

  นีแ้ลคอืมรรค นีค้อืปฏปิทาเพือ่ก าหนดรูเ้วทนา ๓ ประการนัน้” 

  “ทา่นสารบีตุร มรรคดจีรงิหนอ ปฏปิทาเพือ่ก าหนดรูเ้วทนา ๓ ประการ 

นัน้ดจีรงิหนอ และควรทีจ่ะไมป่ระมาท” 

เวทนาปญัหาสตูรที ่๗ จบ 

 

๘. อาสวปญัหาสตูร 

วา่ดว้ยปญัหาเรือ่งอาสวะ 

  [๓๒๑] ชมัพขุาทกปรพิาชกถามวา่ “ทา่นสารบีตุร ทีเ่รยีกกันวา่ ‘อาสวะ 

อาสวะ’ อาสวะมเีทา่ไร” 

  ทา่นพระสารบีตุรตอบวา่ “ผูม้อีาย ุอาสวะม ี๓ ประการนี ้คอื 

    ๑. กามาสวะ (อาสวะคอืกาม) 

    ๒. ภวาสวะ (อาสวะคอืภพ) 

    ๓. อวชิชาสวะ (อาสวะคอือวชิชา) 

  อาสวะม ี๓ ประการนีแ้ล” 

  “มมีรรค มปีฏปิทาเพือ่ละอาสวะเหลา่นัน้อยูห่รอื” 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๓๔๐ } 



๓๔๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๔. ชมัพขุาทกสงัยตุ] 

๙. อวชิชาปัญหาสตูร 

  “มมีรรค มปีฏปิทาเพือ่ละอาสวะเหลา่นัน้อยู”่ 

  “มรรคเป็นอยา่งไร ปฏปิทาเพือ่ละอาสวะเหลา่นัน้เป็นอยา่งไร” 

  “ผูม้อีาย ุคอื อรยิมรรคมอีงค ์๘ นีแ้ล เพือ่ละอาสวะเหลา่นัน้ ไดแ้ก ่

    ๑. สมัมาทฏิฐ ิฯลฯ   ๘. สมัมาสมาธ ิ

  นีแ้ลคอืมรรค นีค้อืปฏปิทาเพือ่ละอาสวะเหลา่นัน้” 

  “ทา่นสารบีตุร มรรคดจีรงิหนอ ปฏปิทาเพือ่ละอาสวะเหลา่นัน้ดจีรงิหนอ และ 

ควรทีจ่ะไมป่ระมาท” 

อาสวปญัหาสตูรที ่๘ จบ 

 

๙. อวชิชาปญัหาสตูร 

วา่ดว้ยปญัหาเรือ่งอวชิชา 

  [๓๒๒] ชมัพขุาทกปรพิาชกถามวา่ “ทา่นสารบีตุร ทีเ่รยีกกันวา่ ‘อวชิชา 

อวชิชา’ อวชิชาคอือะไร” 

  ทา่นพระสารบีตุรตอบวา่ “ผูม้อีาย ุคอื ความไมรู่ใ้นทกุข ์ความไมรู่ใ้นทกุข- 

สมทัุย (เหตเุกดิทกุข)์ ความไมรู่ใ้นทกุขนโิรธ (ความดับทกุข)์ และความไมรู่ใ้น 

ทกุขนโิรธคามนิปีฏปิทา (ขอ้ปฏบิัตใิหถ้งึความดับทกุข)์ นีเ้รยีกวา่ อวชิชา” 

  “มมีรรค มปีฏปิทาเพือ่ละอวชิชานัน้อยูห่รอื” 

  “มมีรรค มปีฏปิทาเพือ่ละอวชิชานัน้อยู”่ 

  “มรรคเป็นอยา่งไร ปฏปิทาเพือ่ละอวชิชานัน้เป็นอยา่งไร” 

  “ผูม้อีาย ุคอื อรยิมรรคมอีงค ์๘ นีแ้ล เพือ่ละอวชิชานัน้ ไดแ้ก ่

    ๑. สมัมาทฏิฐ ิฯลฯ   ๘. สมัมาสมาธ ิ

  นีแ้ลคอืมรรค นีค้อืปฏปิทาเพือ่ละอวชิชานัน้” 

  “ทา่นสารบีตุร มรรคดจีรงิหนอ ปฏปิทาเพือ่ละอวชิชานัน้ดจีรงิหนอ และ 

ควรทีจ่ะไมป่ระมาท” 

อวชิชาปญัหาสตูรที ่๙ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๓๔๑ } 



๓๔๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๔. ชมัพขุาทกสงัยตุ] 

๑๑. โอฆปัญหาสตูร 

 

๑๐. ตณัหาปญัหาสตูร 

วา่ดว้ยปญัหาเรือ่งตณัหา 

  [๓๒๓] ชมัพขุาทกปรพิาชกถามวา่ “ทา่นสารบีตุร ทีเ่รยีกกันวา่ ‘ตัณหา 

ตัณหา’ ตัณหามเีทา่ไร” 

  ทา่นพระสารบีตุรตอบวา่ “ผูม้อีาย ุตัณหาม ี๓ ประการนี ้คอื 

    ๑. กามตัณหา (ความทะยานอยากในกาม) 

     ๒. ภวตัณหา (ความทะยานอยากในภพ) 

    ๓. วภิวตัณหา (ความทะยานอยากในวภิพ) 

  ตัณหาม ี๓ ประการนีแ้ล” 

  “มมีรรค มปีฏปิทาเพือ่ละตัณหาเหลา่นัน้อยูห่รอื” 

  “มมีรรค มปีฏปิทาเพือ่ละตัณหาเหลา่นัน้อยู”่ 

  “มรรคเป็นอยา่งไร ปฏปิทาเพือ่ละตัณหาเหลา่นัน้เป็นอยา่งไร” 

  “ผูม้อีาย ุคอื อรยิมรรคมอีงค ์๘ นีแ้ล เพือ่ละตัณหาเหลา่นัน้ ไดแ้ก ่

    ๑. สมัมาทฏิฐ ิฯลฯ   ๘. สมัมาสมาธ ิ

  นีแ้ลคอืมรรค นีค้อืปฏปิทาเพือ่ละตัณหาเหลา่นัน้” 

  “ทา่นสารบีตุร มรรคดจีรงิหนอ ปฏปิทาเพือ่ละตัณหาเหลา่นัน้ดจีรงิหนอ 

และควรทีจ่ะไมป่ระมาท” 

ตณัหาปญัหาสตูรที ่๑๐ จบ 

 

๑๑. โอฆปญัหาสตูร 

วา่ดว้ยปญัหาเรือ่งโอฆะ 

  [๓๒๔] ชมัพขุาทกปรพิาชกถามวา่ “ทา่นสารบีตุร ทีเ่รยีกกันวา่ ‘โอฆะ โอฆะ’ 

โอฆะมเีทา่ไร” 

  ทา่นพระสารบีตุรตอบวา่ “ผูม้อีาย ุโอฆะม ี๔ ประการนี ้คอื 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๓๔๒ } 



๓๔๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๔. ชมัพขุาทกสงัยตุ] 

๑๒. อปุาทานปัญหาสตูร 

   ๑. กาโมฆะ (โอฆะคอืกาม)   ๒. ภโวฆะ (โอฆะคอืภพ) 

   ๓. ทฏิโฐฆะ (โอฆะคอืทฏิฐ)ิ   ๔. อวชิโชฆะ (โอฆะคอือวชิชา) 

  โอฆะม ี๔ ประการนีแ้ล” 

  “มมีรรค มปีฏปิทาเพือ่ละโอฆะเหลา่นัน้อยูห่รอื” 

  “มมีรรค มปีฏปิทาเพือ่ละโอฆะเหลา่นัน้อยู”่ 

  “มรรคเป็นอยา่งไร ปฏปิทาเพือ่ละโอฆะเหลา่นัน้เป็นอยา่งไร” 

  “ผูม้อีาย ุคอื อรยิมรรคมอีงค ์๘ นีแ้ล เพือ่ละโอฆะเหลา่นัน้ ไดแ้ก ่

   ๑. สมัมาทฏิฐ ิฯลฯ    ๘. สมัมาสมาธ ิ

  นีแ้ลคอืมรรค นีค้อืปฏปิทาเพือ่ละโอฆะเหลา่นัน้” 

  “ทา่นสารบีตุร มรรคดจีรงิหนอ ปฏปิทาเพือ่ละโอฆะเหลา่นัน้ดจีรงิหนอ และ 

ควรทีจ่ะไมป่ระมาท” 

โอฆปญัหาสตูรที ่๑๑ จบ 

 

๑๒. อปุาทานปญัหาสตูร 

วา่ดว้ยปญัหาเรือ่งอปุาทาน 

  [๓๒๕] ชมัพขุาทกปรพิาชกถามวา่ “ทา่นสารบีตุร ทีเ่รยีกกันวา่ ‘อปุาทาน 

อปุาทาน’ อปุาทานมเีทา่ไร” 

  ทา่นพระสารบีตุรตอบวา่ “ผูม้อีาย ุอปุาทานม ี๔ ประการนี ้คอื 

   ๑. กามปุาทาน (ความยดึมั่นในกาม) 

   ๒. ทฏิฐปุาทาน (ความยดึมั่นในทฏิฐหิรอืทฤษฎ)ี 

   ๓. สลีัพพตปุาทาน (ความยดึมั่นในศลีและพรต) 

   ๔. อัตตวาทปุาทาน (ความยดึมั่นในวาทะวา่อัตตา) 

  อปุาทานม ี๔ ประการนีแ้ล” 

  “มมีรรค มปีฏปิทาเพือ่ละอปุาทานเหลา่นัน้อยูห่รอื” 

  “มมีรรค มปีฏปิทาเพือ่ละอปุาทานเหลา่นัน้อยู”่ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๓๔๓ } 



๓๔๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๔. ชมัพขุาทกสงัยตุ] 

๑๕. สกักายปัญหาสตูร 

  “มรรคเป็นอยา่งไร ปฏปิทาเพือ่ละอปุาทานเหลา่นัน้เป็นอยา่งไร” 

  “ผูม้อีาย ุคอื อรยิมรรคมอีงค ์๘ นีแ้ล เพือ่ละอปุาทานเหลา่นัน้ ไดแ้ก ่

    ๑. สมัมาทฏิฐ ิฯลฯ   ๘. สมัมาสมาธ ิ

  นีแ้ลคอืมรรค นีค้อืปฏปิทาเพือ่ละอปุาทานเหลา่นัน้” 

  “ทา่นสารบีตุร มรรคดจีรงิหนอ ปฏปิทาเพือ่ละอปุาทานเหลา่นัน้ดจีรงิหนอ 

และควรทีจ่ะไมป่ระมาท” 

อปุาทานปญัหาสตูรที ่๑๒ จบ 

 

๑๓. ภวปญัหาสตูร 

วา่ดว้ยปญัหาเรือ่งภพ 

  [๓๒๖] ชมัพขุาทกปรพิาชกถามวา่ “ทา่นสารบีตุร ทีเ่รยีกกันวา่ ‘ภพ ภพ’ 

ภพมเีทา่ไร” 

  ทา่นพระสารบีตุรตอบวา่ “ผูม้อีาย ุภพม ี๓ ประการนี ้คอื 

    ๑. กามภพ (ภพทีเ่ป็นกามาวจร) 

    ๒. รปูภพ (ภพทีเ่ป็นรปูาวจร) 

    ๓. อรปูภพ (ภพทีเ่ป็นอรปูาวจร) 

  ภพม ี๓ ประการนีแ้ล” 

  “มมีรรค มปีฏปิทาเพือ่ก าหนดรูภ้พเหลา่นัน้อยูห่รอื” 

  “มมีรรค มปีฏปิทาเพือ่ก าหนดรูภ้พเหลา่นัน้อยู”่ 

  “มรรคเป็นอยา่งไร ปฏปิทาเพือ่ก าหนดรูภ้พเหลา่นัน้เป็นอยา่งไร” 

  “ผูม้อีาย ุคอื อรยิมรรคมอีงค ์๘ นีแ้ล เพือ่ก าหนดรูภ้พเหลา่นัน้ ไดแ้ก ่

    ๑. สมัมาทฏิฐ ิฯลฯ   ๘. สมัมาสมาธ ิ

  นีแ้ลคอืมรรค นีค้อืปฏปิทาเพือ่ก าหนดรูภ้พเหลา่นัน้” 

  “ทา่นสารบีตุร มรรคดจีรงิหนอ ปฏปิทาเพือ่ก าหนดรูภ้พเหลา่นัน้ดจีรงิหนอ 

และควรทีจ่ะไมป่ระมาท” 

ภวปญัหาสตูรที ่๑๓ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๓๔๔ } 



๓๔๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๔. ชมัพขุาทกสงัยตุ] 

๑๕. สกักายปัญหาสตูร 

 

๑๔. ทกุขปญัหาสตูร 

วา่ดว้ยปญัหาเรือ่งทกุข ์

  [๓๒๗] ชมัพขุาทกปรพิาชกถามวา่ “ทา่นสารบีตุร ทีเ่รยีกกันวา่ ‘ทกุข ์ทกุข’์ 

ทกุขม์เีทา่ไร” 

  ทา่นพระสารบีตุรตอบวา่ “ผูม้อีาย ุสภาวทกุขม์ ี๓ ประการนี ้คอื 

    ๑. สภาวทกุขค์อืทกุข ์   ๒. สภาวทกุขค์อืสงัขาร 

    ๓. สภาวทกุขค์อืความแปรผันไป 

  สภาวทกุขม์ ี๓ อยา่งเหลา่นี”้ 

  “มมีรรค มปีฏปิทาเพือ่ก าหนดรูส้ภาวทกุขเ์หลา่นัน้อยูห่รอื” 

  “มมีรรค มปีฏปิทาเพือ่ก าหนดรูส้ภาวทกุขเ์หลา่นัน้อยู่” 

  “มรรคเป็นอยา่งไร ปฏปิทาเพือ่ก าหนดรูส้ภาวทกุขเ์หลา่นัน้เป็นอยา่งไร” 

  “ผูม้อีาย ุคอื อรยิมรรคมอีงค ์๘ นีแ้ล เพือ่ก าหนดรูส้ภาวทกุขเ์หลา่นัน้ ไดแ้ก่ 

    ๑. สมัมาทฏิฐ ิฯลฯ    ๘. สมัมาสมาธ ิ

  นีแ้ลคอืมรรค นีค้อืปฏปิทาเพือ่ก าหนดรูส้ภาวทกุขเ์หลา่นัน้” 

  “ทา่นสารบีตุร มรรคดจีรงิหนอ ปฏปิทาเพือ่ก าหนดรูส้ภาวทกุขเ์หลา่นัน้ด ี

จรงิหนอ และควรทีจ่ะไมป่ระมาท” 

ทกุขปญัหาสตูรที ่๑๔ จบ 

 

๑๕. สกักายปญัหาสตูร 

วา่ดว้ยปญัหาเร ือ่งสกักายะ 

  [๓๒๘] ชมัพขุาทกปรพิาชกถามวา่ “ทา่นสารบีตุร ทีเ่รยีกกันวา่ ‘สกักายะ 

(กายของตน) สกักายะ’ สกักายะคอือะไร” 

  ทา่นพระสารบีตุรตอบวา่ “ผูม้อีาย ุอปุาทานขนัธ ์๕ นีพ้ระผูม้พีระภาค 

ตรัสเรยีกวา่ สกักายะ ไดแ้ก ่

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๓๔๕ } 



๓๔๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๔. ชมัพขุาทกสงัยตุ] 

๑๖. ทกุกรปัญหาสตูร 

     ๑. รปูปูาทานขนัธ ์  (อปุาทานขนัธค์อืรปู) 

    ๒. เวทนูปาทานขนัธ ์  (อปุาทานขนัธค์อืเวทนา) 

    ๓. สญัญปูาทานขันธ ์  (อปุาทานขนัธค์อืสญัญา) 

    ๔. สงัขารปูาทานขนัธ ์ (อปุาทานขนัธค์อืสงัขาร) 

    ๕. วญิญาณูปาทานขนัธ ์ (อปุาทานขนัธค์อืวญิญาณ) 

   อปุาทานขนัธ ์๕ นีแ้ลพระผูม้พีระภาคตรัสเรยีกวา่ สกักายะ” 

  “มมีรรค มปีฏปิทาเพือ่ก าหนดรูส้กักายะนัน้อยูห่รอื” 

  “มมีรรค มปีฏปิทาเพือ่ก าหนดรูส้กักายะนัน้อยู”่ 

  “มรรคเป็นอยา่งไร ปฏปิทาเพือ่ก าหนดรูส้กักายะนัน้เป็นอยา่งไร” 

  “ผูม้อีาย ุคอื อรยิมรรคมอีงค ์๘ นีแ้ล เพือ่ก าหนดรูส้กักายะนัน้ ไดแ้ก ่

    ๑. สมัมาทฏิฐ ิฯลฯ   ๘. สมัมาสมาธ ิ

  นีแ้ลคอืมรรค นีค้อืปฏปิทาเพือ่ก าหนดรูส้กักายะนัน้” 

  “ทา่นสารบีตุร มรรคดจีรงิหนอ ปฏปิทาเพือ่ก าหนดรูส้กักายะนัน้ดจีรงิหนอ 

และควรทีจ่ะไมป่ระมาท” 

สกักายปญัหาสตูรที ่๑๕ จบ 

 

๑๖. ทกุกรปญัหาสตูร 

วา่ดว้ยปญัหาเร ือ่งส ิง่ทีท่ าไดย้าก 

  [๓๒๙] ชมัพขุาทกปรพิาชกถามวา่ “ทา่นสารบีตุร อะไรหนอทีท่ าไดย้ากใน 

พระธรรมวนัิยนี”้ 

  ทา่นพระสารบีตุรตอบวา่ “ผูม้อีาย ุการบรรพชาท าไดย้ากในพระธรรมวนัิยนี้” 

  “อะไรทีบ่รรพชติท าไดย้าก” 

  “ความยนิดยีิง่ บรรพชติท าไดย้าก” 

  “อะไรทีบ่รรพชติผูย้นิดยี ิง่ท าไดย้าก” 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๓๔๖ } 



๓๔๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๔. ชมัพขุาทกสงัยตุ] 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

  “การปฏบิัตธิรรมสมควรแกธ่รรมทีบ่รรพชติผูย้นิดยี ิง่ท าไดย้าก” 

  “ภกิษุผูป้ฏบิัตธิรรมสมควรแกธ่รรม นานเทา่ไรจงึจะเป็นพระอรหันต”์ 

  “ไมน่านดอก ผูม้อีาย”ุ 

ทกุกรปญัหาสตูรที ่๑๖ จบ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนีค้อื 

    ๑. นพิพานปัญหาสตูร   ๒. อรหัตตปัญหาสตูร 

    ๓. ธัมมวาทปัีญหาสตูร  ๔. กมิัตถยิสตูร 

    ๕. อัสสาสปัปัตตสตูร   ๖. ปรมัสสาสปัปัตตสตูร 

    ๗. เวทนาปัญหาสตูร   ๘. อาสวปัญหาสตูร 

    ๙. อวชิชาปัญหาสตูร   ๑๐. ตัณหาปัญหาสตูร 

    ๑๑. โอฆปัญหาสตูร   ๑๒. อปุาทานปัญหาสตูร 

    ๑๓. ภวปัญหาสตูร   ๑๔. ทกุขปัญหาสตูร 

    ๑๕. สกักายปัญหาสตูร  ๑๖. ทกุกรปัญหาสตูร 

 

 

ชมัพขุาทกสงัยตุ จบบรบิรูณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๓๔๗ } 



๓๔๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๕. สามัณฑกสงัยตุ] 

๒. ทกุกรสตูร 

 

๕. สามณัฑกสงัยตุ 

๑. สามณัฑกสูตร 

วา่ดว้ยสามณัฑกปรพิาชก 

  [๓๓๐] สมัยหนึง่ ทา่นพระสารบีตุรอยู ่ณ ฝ่ังแมน่ ้าคงคา เขตอกุกเจลนคร 

แควน้วชัช ีครัง้นัน้ สามัณฑกปรพิาชกเขา้ไปหาทา่นพระสารบีตุรถงึทีอ่ยู ่ได ้

สนทนาปราศรัยพอเป็นทีบ่ันเทงิใจ พอเป็นทีร่ะลกึถงึกันแลว้ น่ัง ณ ทีส่มควร 

ไดเ้รยีนถามทา่นพระสารบีตุรดังนีว้า่ 

  “ทา่นสารบีตุร ทีเ่รยีกกันวา่ ‘นพิพาน นพิพาน’ นพิพานคอือะไร” 

  ทา่นพระสารบีตุรตอบวา่ “ผูม้อีาย ุคอื ความสิน้ราคะ ความสิน้โทสะ 

และความสิน้โมหะ นีเ้รยีกวา่นพิพาน” 

  “มมีรรค มปีฏปิทาเพือ่ท าใหแ้จง้นพิพานนัน้อยูห่รอื” 

  “มมีรรค มปีฏปิทาเพือ่รูแ้จง้นพิพานนัน้อยู”่ 

  “มรรคเป็นอยา่งไร ปฏปิทาเพือ่ท าใหแ้จง้นพิพานนัน้เป็นอยา่งไร” 

  “ผูม้อีาย ุคอื อรยิมรรคมอีงค ์๘ นีแ้ล เพือ่ท าใหแ้จง้นพิพานนัน้ ไดแ้ก ่

    ๑. สมัมาทฏิฐ ิฯลฯ   ๘. สมัมาสมาธ ิ

  นีแ้ลคอืมรรค นีค้อืปฏปิทาเพือ่ท าใหแ้จง้นพิพานนัน้” 

  “ทา่นสารบีตุร มรรคดจีรงิหนอ ปฏปิทาเพือ่ท าใหแ้จง้นพิพานนัน้ดจีรงิหนอ 

และควรทีจ่ะไมป่ระมาท” 

สามณัฑกสตูรที ่๑ จบ 

 

๒. ทกุกรสตูร 

วา่ดว้ยสิง่ทีท่ าไดย้าก 

  [๓๓๑] สามัณฑกปรพิาชกถามวา่ “ทา่นสารบีตุร อะไรหนอทีท่ าไดย้ากใน 

พระธรรมวนัิยนี”้ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๓๔๘ } 



๓๔๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๕. สามัณฑกสงัยตุ] 

๒. ทกุกรสตูร 

  ทา่นพระสารบีตุรตอบวา่ “ผูม้อีาย ุการบรรพชาท าไดย้ากในพระธรรมวนัิยนี้” 

  “อะไรทีบ่รรพชติท าไดย้าก” 

  “ความยนิดยีิง่ ทีบ่รรพชติท าไดย้าก” 

  “อะไรทีบ่รรพชติผูย้นิดยี ิง่ท าไดย้าก” 

  “การปฏบิัตธิรรมสมควรแกธ่รรมทีบ่รรพชติผูย้นิดยี ิง่ท าไดย้าก” 

  “ผูม้อีาย ุภกิษุผูป้ฏบิัตธิรรมสมควรแกธ่รรมนานเทา่ไรจงึจะเป็นพระอรหันต”์ 

  “ไมน่านดอก ผูม้อีาย”ุ 

ทกุกรสตูรที ่๒ จบ 

 

รวมพระสตูรในสงัยตุนีเ้ชน่เดยีวกบัสงัยตุกอ่น 

สามณัฑกสงัยตุ จบบรบิรูณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๓๔๙ } 



๓๕๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๖. โมคคัลลานสงัยตุ] 

๓. ตตยิัชฌานปัญหาสตูร 

 

๖. โมคคลัลานสงัยตุ 

๑. ปฐมชัฌานปญัหาสตูร 

วา่ดว้ยปญัหาเรือ่งปฐมฌาน 

  [๓๓๒] สมัยหนึง่ ทา่นพระมหาโมคคัลลานะอยู ่ณ พระเชตวนั อารามของ 

อนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีณ ทีนั่น้ ทา่นพระมหาโมคคัลลานะเรยีก 

ภกิษุทัง้หลายมากลา่ววา่ “ผูม้อีายทัุง้หลาย” ภกิษุเหลา่นัน้รับค าทา่นพระมหา- 

โมคคัลลานะแลว้ ทา่นพระมหาโมคคัลลานะไดก้ลา่วกับภกิษุเหลา่นัน้ดังนีว้า่ 

  “ผูม้อีายทัุง้หลาย เมือ่ผมหลกีเรน้อยูใ่นทีส่งดัในทีน่ีไ้ดเ้กดิความคดิค านงึขึน้มาวา่ 

‘ทีเ่รยีกกันวา่ ‘ปฐมฌาน ปฐมฌาน’ ปฐมฌานเป็นอยา่งไร’ ผมนัน้ไดม้คีวามคดิ 

ดังนีว้า่ ‘ภกิษุในธรรมวนัิยนีส้งัดจากกามและอกศุลธรรมทัง้หลายแลว้ บรรลุ 

ปฐมฌานทีม่วีติก วจิาร ปีต ิและสขุอันเกดิจากวเิวกอยู่’ นีเ้รยีกวา่ ‘ปฐมฌาน’ 

ผมนัน้สงัดจากกามและอกศุลธรรมทัง้หลายแลว้ บรรลปุฐมฌานทีม่วีติก วจิาร ปีต  ิ

และสขุอันเกดิจากวเิวกอยู ่เมือ่ผมอยูด่ว้ยวหิารธรรมนี ้สญัญามนสกิาร (การใสใ่จ 

สญัญา) ประกอบดว้ยกาม๑ก็ปรากฏขึน้ 

  ผูม้อีายทัุง้หลาย ครัง้นัน้ พระผูม้พีระภาคเสด็จมาหาผมดว้ยฤทธิแ์ลว้ไดต้รัส 

ดังนีว้า่ ‘โมคคัลลานะผูเ้ป็นพราหมณ์ โมคคัลลานะผูเ้ป็นพราหมณ์ เธออยา่ 

ประมาทปฐมฌาน จงด ารงจติไวใ้นปฐมฌาน จงท าจติใหเ้ป็นหนึง่ผดุขึน้ในปฐมฌาน 

จงตัง้จติไวใ้หม้ั่นในปฐมฌาน’ ตอ่มา ผมนัน้สงัดจากกามและอกศุลธรรมทัง้หลาย 

แลว้ บรรลปุฐมฌานทีม่วีติก วจิาร ปีต ิและสขุอันเกดิจากวเิวกอยู ่ก็บคุคลเมือ่ 

จะพดูใหถ้กู พงึพดูวา่ ‘พระสาวกผูท้ีพ่ระศาสดาทรงอนุเคราะหแ์ลว้ ถงึความเป็น 

ผูรู้ท้ีย่ ิง่ใหญ’่ บคุคลเมือ่จะพดูใหถ้กู พงึพดูถงึผมวา่ ‘พระสาวกผูท้ีพ่ระศาสดา 

ทรงอนุเคราะหแ์ลว้ ถงึความเป็นผูรู้ท้ีย่ ิง่ใหญ”่ 

ปฐมชัฌานปญัหาสตูรที ่๑ จบ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ประกอบดว้ยกาม ในทีน่ีห้มายถงึประกอบดว้ยนวิรณ์ ๕ ประการ (คอื กามฉันทะ พยาบาท ถนีมทิธะ 

    อทุธัจจกกุกจุจะ วจิกิจิฉา) (ส .สฬา.อ. ๓/๓๓๒-๓๓๙/๑๕๑) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๓๕๐ } 



๓๕๑ 

 

พระสตุตันปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตวรรค [ ๖. โมคคัลลานสงัยตุ] 

๓. ตตยิัชฌานปัญหาสตูร 

 

๒. ทตุยิชัฌานปญัหาสตูร 

วา่ดว้ยปญัหาเรือ่งทตุยิฌาน 

  [๓๓๓] “ทีเ่รยีกกันวา่ ‘ทตุยิฌาน ทตุยิฌาน’ ทตุยิฌานเป็นอยา่งไร ผม 

นัน้ไดม้คีวามคดิดังนีว้า่ ‘เพราะวติกวจิารสงบระงับไป ภกิษุในธรรมวนัิยนีบ้รรลุ 

ทตุยิฌานมคีวามผอ่งใสในภายใน มภีาวะทีจ่ติเป็นหนึง่ผดุขึน้๑ ไมม่วีติก ไมม่วีจิาร 

มแีตปี่ตแิละสขุอันเกดิจากสมาธอิยู’่ นีเ้รยีกวา่ ‘ทตุยิฌาน’ ผมนัน้เพราะวติก 

วจิารสงบระงับไป บรรลทุตุยิฌานมคีวามผอ่งใสในภายใน มภีาวะทีจ่ติเป็นหนึง่ 

ผดุขึน้ ไมม่วีติก ไมม่วีจิาร มแีตปี่ตแิละสขุอันเกดิจากสมาธอิยู ่เมือ่ผมอยูด่ว้ย 

วหิารธรรมนี ้สญัญามนสกิารประกอบดว้ยวติกก็ปรากฏขึน้ 

  ผูม้อีายทัุง้หลาย ครัง้นัน้ พระผูม้พีระภาคเสด็จมาหาผมดว้ยฤทธิแ์ลว้ไดต้รัส 

ดังนีว้า่ ‘โมคคัลลานะผูเ้ป็นพราหมณ์ โมคคัลลานะผูเ้ป็นพราหมณ์ เธออยา่ประมาท 

ทตุยิฌาน จงด ารงจติไวใ้นทตุยิฌาน จงท าจติใหเ้ป็นหนึง่ผดุขึน้ในทตุยิฌาน จงตัง้จติ 

ใหม้ั่นในทตุยิฌาน’ ตอ่มา เพราะวติกวจิารสงบระงับไป ผมนัน้บรรลทุตุยิฌานม ี

ความผอ่งใสในภายใน มภีาวะทีจ่ติเป็นหนึง่ผดุขึน้ ไมม่วีติก ไมม่วีจิาร มแีตปี่ต  ิ

และสขุอันเกดิจากสมาธอิยู ่ก็บคุคลเมือ่จะพดูใหถ้กู พงึพดูวา่ ‘พระสาวกผูท้ีพ่ระ 

ศาสดาทรงอนุเคราะหแ์ลว้ ถงึความเป็นผูรู้ท้ีย่ ิง่ใหญ’่ บคุคลเมือ่จะพดูใหถ้กู พงึพดู 

ถงึผมวา่ ‘พระสาวกผูท้ีพ่ระศาสดาทรงอนุเคราะหแ์ลว้ ถงึความเป็นผูรู้ท้ีย่ ิง่ใหญ่” 

ทตุยิชัฌานปญัหาสตูรที ่๒ จบ 

 

๓. ตตยิชัฌานปญัหาสตูร 

วา่ดว้ยปญัหาเรือ่งตตยิฌาน 

  [๓๓๔] “ทีเ่รยีกวา่ ‘ตตยิฌาน ตตยิฌาน’ ตตยิฌานเป็นอยา่งไร ผมนัน้ 

ไดม้คีวามคดิดังนีว้า่ ‘เพราะปีตจิางคลายไป ภกิษุในธรรมวนัิยนีม้อีเุบกขา มสีต-ิ 

สมัปชญัญะ เสวยสขุดว้ยนามกาย บรรลตุตยิฌานทีพ่ระอรยิะทัง้หลายสรรเสรญิวา่

 
เชงิอรรถ : 

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

    เอโกทภิาวะ เพราะท าสมาธทิีช่ ือ่วา่เอโกทนิีใ้หเ้กดิเจรญิขึน้ พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “มภีาวะทีจ่ติเป็น 

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

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๓๕๑ } 



๓๕๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๖. โมคคัลลานสงัยตุ] 

๔. จตตุถัชฌานปัญหาสตูร 

  ‘ผูม้อีเุบกขา มสีตอิยูเ่ป็นสขุ’ นีเ้รยีกวา่ ‘ตตยิฌาน’ เพราะปีตจิางคลายไป ผมนัน้ 

มอีเุบกขา มสีตสิมัปชญัญะ เสวยสขุดว้ยนามกาย บรรลตุตยิฌานทีพ่ระอรยิะ 

ทัง้หลายสรรเสรญิวา่ ‘ผูม้อีเุบกขา มสีตอิยูเ่ป็นสขุ’ เมือ่ผมอยูด่ว้ยวหิารธรรมนี้ 

สญัญามนสกิารประกอบดว้ยปีตก็ิปรากฏขึน้ 

  ผูม้อีายทัุง้หลาย ครัง้นัน้ พระผูม้พีระภาคเสด็จมาหาผมดว้ยฤทธิแ์ลว้ไดต้รัส 

ดังนีว้า่ ‘โมคคัลลานะผูเ้ป็นพราหมณ์ โมคคัลลานะผูเ้ป็นพราหมณ์ เธออยา่ประมาท 

ตตยิฌาน จงด ารงจติไวใ้นตตยิฌาน จงท าจติใหเ้ป็นหนึง่ผดุขึน้ในตตยิฌาน จงตัง้จติ 

ใหม้ั่นในตตยิฌาน’ ตอ่มา เพราะปีตจิางคลายไป ผมนัน้มอีเุบกขา มสีตสิมัปชญัญะ 

เสวยสขุดว้ยนามกาย บรรลตุตยิฌานทีพ่ระอรยิะทัง้หลายสรรเสรญิวา่ ‘ผูม้อีเุบกขา 

มสีตอิยูเ่ป็นสขุ’ ก็บคุคลเมือ่จะพดูใหถ้กู พงึพดูวา่ ฯลฯ ถงึความเป็นผูรู้ท้ีย่ ิง่ใหญ่” 

ตตยิชัฌานปญัหาสตูรที ่๓ จบ 

 

๔. จตตุถชัฌานปญัหาสตูร 

วา่ดว้ยปญัหาเรือ่งจตตุถฌาน 

  [๓๓๕] “ทีเ่รยีกวา่ ‘จตตุถฌาน จตตุถฌาน’ จตตุถฌานเป็นอยา่งไร ผมนัน้ 

ไดม้คีวามคดิดังนีว้า่ ‘เพราะละสขุและทกุขไ์ด ้เพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปกอ่น 

แลว้ ภกิษุในธรรมวนัิยนีบ้รรลจุตตุถฌานทีไ่มม่ทีกุข ์ไมม่สีขุ มสีตบิรสิทุธิเ์พราะ 

อเุบกขาอยู’่ นีเ้รยีกวา่ ‘จตตุถฌาน’ เพราะละสขุและทกุขไ์ด ้เพราะโสมนัสและ 

โทมนัสดับไปกอ่นแลว้ ผมนัน้บรรลจุตตุถฌานทีไ่มม่ทีกุข ์ไมม่สีขุ มสีตบิรสิทุธิ ์

เพราะอเุบกขาอยู ่นีเ้รยีกวา่ ‘จตตุถฌาน’ เมือ่ผมอยูด่ว้ยวหิารธรรมนี ้สญัญา- 

มนสกิารประกอบดว้ยสขุก็ปรากฏขึน้ 

  ผูม้อีายทัุง้หลาย ครัง้นัน้ พระผูม้พีระภาคเสด็จมาหาผมดว้ยฤทธิแ์ลว้ไดต้รัส 

ดังนีว้า่ ‘โมคคัลลานะผูเ้ป็นพราหมณ์ โมคคัลลานะผูเ้ป็นพราหมณ์ เธออยา่ประมาท 

จตตุถฌาน จงด ารงจติไวใ้นจตตุถฌาน จงท าจติใหเ้ป็นหนึง่ผดุขึน้ในจตตุถฌาน จง 

ตัง้จติใหม้ั่นในจตตุถฌาน’ ตอ่มา เพราะละสขุและทกุขไ์ด ้เพราะโสมนัสและโทมนัส 

ดับไปกอ่นแลว้ ผมนัน้บรรลจุตตุถฌานทีไ่มม่ทีกุข ์ไมม่สีขุ มสีตบิรสิทุธิเ์พราะ 

อเุบกขาอยู ่ก็บคุคลเมือ่จะพดูใหถ้กู พงึพดูวา่ ฯลฯ ถงึความเป็นผูรู้ท้ีย่ ิง่ใหญ่” 

จตตุถชัฌานปญัหาสตูรที ่๔ จบ 

 
{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๓๕๒ } 



๓๕๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๖. โมคคัลลานสงัยตุ] 

๖. วญิญาณัญจายตนฌานปัญหาสตูร 

 

๕. อากาสานญัจายตนฌานปญัหาสตูร 

วา่ดว้ยปญัหาเรือ่งอากาสานญัจายตนฌาน 

  [๓๓๖] “ทีเ่รยีกวา่ ‘อากาสานัญจายตนฌาน อากาสานัญจายตนฌาน’ 

อากาสานัญจายตนฌานเป็นอยา่งไร ผมนัน้ไดม้คีวามคดิดังนีว้า่ ‘ภกิษุในธรรมวนัิย 

นีบ้รรลอุากาสานัญจายตนฌานอยูโ่ดยก าหนดวา่ ‘อากาศหาทีส่ดุมไิด’้ เพราะลว่ง 

รปูสญัญา ดับปฏฆิสญัญา ไมก่ าหนดนานัตตสญัญาโดยประการทัง้ปวงอยู’่ นี ้

เรยีกวา่ ‘อากาสานัญจายตนฌาน’ ผมนัน้บรรลอุากาสานัญจายตนฌานอยูโ่ดย 

ก าหนดวา่ ‘อากาศหาทีส่ดุมไิด’้ เพราะลว่งรปูสญัญา ดับปฏฆิสญัญา ไมก่ าหนด 

นานัตตสญัญาโดยประการทัง้ปวงอยู ่เมือ่ผมอยูด่ว้ยวหิารธรรมนี ้สญัญามนสกิาร 

ประกอบดว้ยรปูฌานก็ปรากฏขึน้ 

  ผูม้อีายทัุง้หลาย ครัง้นัน้ พระผูม้พีระภาคเสด็จมาหาผมดว้ยฤทธิแ์ลว้ไดต้รัส 

ดังนีว้า่ ‘โมคคัลลานะผูเ้ป็นพราหมณ์ โมคคัลลานะผูเ้ป็นพราหมณ์ เธออยา่ประมาท 

อากาสานัญจายตนฌาน จงด ารงจติไวใ้นอากาสานัญจายตนฌาน จงท าจติใหเ้ป็น 

หนึง่ผดุขึน้ในอากาสานัญจายตนฌาน จงตัง้จติใหม้ั่นในอากาสานัญจายตนฌาน’ 

ตอ่มา ผมนัน้บรรลอุากาสานัญจายตนฌานอยูโ่ดยก าหนดวา่ ‘อากาศหาทีส่ดุมไิด’้ 

เพราะลว่งรปูสญัญา ดับปฏฆิสญัญา ไมก่ าหนดนานัตตสญัญาโดยประการทัง้ปวง 

อยู ่ก็บคุคลเมือ่จะพดูใหถ้กู พงึพดูวา่ ฯลฯ ถงึความเป็นผูรู้ท้ีย่ ิง่ใหญ่” 

อากาสานญัจายตนฌานปญัหาสตูรที ่๕ จบ 

 

๖. วญิญาณญัจายตนฌานปญัหาสตูร 

วา่ดว้ยปญัหาเรือ่งวญิญาณญัจายตนฌาน 

  [๓๓๗] “ทีเ่รยีกกันวา่ ‘วญิญาณัญจายตนฌาน วญิญาณัญจายตนฌาน’ 

วญิญาณัญจายตนฌานเป็นอยา่งไร ผมนัน้ไดม้คีวามคดิดังนีว้า่ ‘ภกิษุในธรรมวนัิย 

นีล้ว่งอากาสานัญจายตนฌานโดยประการทัง้ปวง บรรลวุญิญาณัญจายตนฌานโดย 

ก าหนดวา่ ‘วญิญาณหาทีส่ดุมไิด’้ นีเ้รยีกวา่ ‘วญิญาณัญจายตนฌาน’ ผมนัน้ 

ลว่งอากาสานัญจายตนฌานโดยประการทัง้ปวง บรรลวุญิญาณัญจายตนฌานโดย 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๓๕๓ } 



๓๕๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๖. โมคคัลลานสงัยตุ] 

๗. อากญิจัญญายตนฌานปัญหาสตูร 

ก าหนดวา่ ‘วญิญาณหาทีส่ดุมไิด’้ เมือ่ผมอยูด่ว้ยวหิารธรรมนี ้สญัญามนสกิาร 

ประกอบดว้ยอากาสานัญจายตนฌานก็ปรากฏขึน้ 

  ผูม้อีายทัุง้หลาย ครัง้นัน้ พระผูม้พีระภาคเสด็จมาหาผมดว้ยฤทธิแ์ลว้ไดต้รัส 

ดังนีว้า่ ‘โมคคัลลานะผูเ้ป็นพราหมณ์ โมคคัลลานะผูเ้ป็นพราหมณ์ เธออยา่ประมาท 

วญิญาณัญจายตนฌาน จงด ารงจติไวใ้นวญิญาณัญจายตนฌาน จงท าจติใหเ้ป็นหนึง่ 

ผดุขึน้ในวญิญาณัญจายตนฌาน จงตัง้จติใหม้ั่นในวญิญาณัญจายตนฌาน’ ตอ่มา 

ผมนัน้ลว่งอากาสานัญจายตนฌานโดยประการทัง้ปวง บรรลวุญิญาณัญจายตนฌาน 

โดยก าหนดวา่ ‘วญิญาณหาทีส่ดุมไิด’้ ก็บคุคลเมือ่จะพดูใหถ้กู พงึพดูวา่ ฯลฯ 

ถงึความเป็นผูรู้ท้ีย่ ิง่ใหญ”่ 

วญิญาณญัจายตนฌานปญัหาสตูรที ่๖ จบ 

 

๗. อากญิจญัญายตนฌานปญัหาสตูร 

วา่ดว้ยปญัหาเรือ่งอากญิจญัญายตนฌาน 

  [๓๓๘] “ทีเ่รยีกกันวา่ ‘อากญิจัญญายตนฌาน อากญิจัญญายตนฌาน’ 

อากญิจัญญายตนฌานเป็นอยา่งไร ผมนัน้ไดม้คีวามคดิดังนีว้า่ ‘ภกิษุในธรรมวนัิย 

นีล้ว่งวญิญาณัญจายตนฌานโดยประการทัง้ปวง บรรลอุากญิจัญญายตนฌาน 

โดยก าหนดวา่ ‘ไมม่อีะไร’ นีเ้รยีกวา่ ‘อากญิจัญญายตนฌาน’ ผมนัน้ลว่ง 

วญิญาณัญจายตนฌานโดยประการทัง้ปวง บรรลอุากญิจัญญายตนฌานโดย 

ก าหนดวา่ ‘ไมม่อีะไร’ เมือ่ผมอยูด่ว้ยวหิารธรรมนี ้สญัญามนสกิารประกอบดว้ย 

วญิญาณัญจายตนฌานก็ปรากฏขึน้ 

  ผูม้อีายทัุง้หลาย ครัง้นัน้ พระผูม้พีระภาคเสด็จมาหาผมดว้ยฤทธิแ์ลว้ไดต้รัส 

ดังนีว้า่ ‘โมคคัลลานะผูเ้ป็นพราหมณ์ โมคคัลลานะผูเ้ป็นพราหมณ์ เธออยา่ประมาท 

อากญิจัญญายตนฌาน จงด ารงจติไวใ้นอากญิจัญญายตนฌาน จงท าจติใหเ้ป็นหนึง่ 

ผดุขึน้ในอากญิจัญญายตนฌาน จงตัง้จติใหม้ั่นในอากญิจัญญายตนฌาน’ ตอ่มา 

ผมนัน้ลว่งวญิญาณัญจายตนฌานโดยประการทัง้ปวง บรรลอุากญิจัญญายตนฌาน 

โดยก าหนดวา่ ‘ไมม่อีะไร’ ก็บคุคลเมือ่จะพดูใหถ้กู พงึพดูวา่ ฯลฯ ถงึความเป็นผูรู้ท้ี ่

ยิง่ใหญ”่ 

อากญิจญัญายตนฌานปญัหาสตูรที ่๗ จบ 

 
{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๓๕๔ } 



๓๕๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๖. โมคคัลลานสงัยตุ] 

๙. อนมิติตปัญหาสตูร 

 

๘. เนวสญัญานาสญัญายตนฌานปญัหาสตูร 

วา่ดว้ยปญัหาเร ือ่งเนวสญัญานาสญัญายตนฌาน 

  [๓๓๙] “ทีเ่รยีกกันวา่ ‘เนวสญัญานาสญัญายตนฌาน เนวสญัญานาสญัญา- 

ยตนฌาน’ เนวสญัญานาสัญญายตนฌานเป็นอยา่งไร’ ผมนัน้ไดม้คีวามคดิดังนีว้า่ 

‘ภกิษุในธรรมวนัิยนีล้ว่งอากญิจัญญายตนฌานโดยประการทัง้ปวง บรรลเุนวสัญญา- 

นาสญัญายตนฌานอยู’่ นีเ้รยีกวา่ ‘เนวสญัญานาสญัญายตนฌาน’ ผมนัน้ลว่ง 

อากญิจัญญายตนฌานโดยประการทัง้ปวง บรรลเุนวสญัญานาสญัญายตนฌานอยู ่

เมือ่ผมอยูด่ว้ยวหิารธรรมนี ้สญัญามนสกิารประกอบดว้ยอากญิจัญญายตนฌานก็ 

ปรากฏขึน้ 

  ผูม้อีายทัุง้หลาย ครัง้นัน้ พระผูม้พีระภาคเสด็จมาหาผมดว้ยฤทธิแ์ลว้ไดต้รัส 

ดังนีว้า่ ‘โมคคัลลานะผูเ้ป็นพราหมณ์ โมคคัลลานะผูเ้ป็นพราหมณ์ เธออยา่ประมาท 

เนวสญัญานาสญัญายตนฌาน จงด ารงจติไวใ้นเนวสญัญานาสญัญายตนฌาน จงท า 

จติใหเ้ป็นหนึง่ผดุขึน้ในเนวสญัญานาสญัญายตนฌาน จงตัง้จติใหม้ั่นในเนวสัญญา 

นาสญัญายตนฌาน’ ตอ่มา ผมนัน้ลว่งอากญิจัญญายตนฌานโดยประการทัง้ปวง 

บรรลเุนวสญัญานาสญัญายตนฌานอยู ่ก็บคุคลเมือ่จะพดูใหถ้กู พงึพดูวา่ ฯลฯ 

ถงึความเป็นผูรู้ท้ีย่ ิง่ใหญ”่ 

เนวสญัญานาสญัญายตนฌานปญัหาสตูรที ่๘ จบ 

 

๙. อนมิติตปญัหาสตูร 

วา่ดว้ยปญัหาเรือ่งอนมิติตเจโตสมาธ ิ

  [๓๔๐] “ทีเ่รยีกกันวา่ ‘อนมิติตเจโตสมาธิ๑ อนมิติตเจโตสมาธ’ิ อนมิติต- 

เจโตสมาธเิป็นอยา่งไร ผมนัน้ไดม้คีวามคดิดังนีว้า่ ‘ภกิษุในธรรมวนัิยนีบ้รรล ุ

อนมิติตเจโตสมาธ ิเพราะไมก่ าหนดนมิติทัง้ปวงอยู่’ นีเ้รยีกวา่ ‘อนมิติตเจโตสมาธ’ิ 

ผมนัน้บรรลอุนมิติตเจโตสมาธ ิเพราะไมก่ าหนดนมิติทัง้ปวงอยู่ เมือ่ผมอยูด่ว้ย 

วหิารธรรมนี ้วญิญาณยอ่มแลน่ไปตามนมิติ 

 
เชงิอรรถ : 

๑ อนมิติตเจโตสมาธ ิในทีน่ีห้มายถงึวปัิสสนาสมาธ ิ(ส .สฬา.อ. ๓/๓๔๐/๑๕๑) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๓๕๕ } 



๓๕๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๖. โมคคัลลานสงัยตุ] 

๑๐. สกักสตูร 

  ผูม้อีายทัุง้หลาย ครัง้นัน้ พระผูม้พีระภาคเสด็จมาหาผมดว้ยฤทธิแ์ลว้ไดต้รัส 

ดังนีว้า่ ‘โมคคัลลานะผูเ้ป็นพราหมณ์ โมคคัลลานะผูเ้ป็นพราหมณ์ เธออยา่ประมาท 

อนมิติตเจโตสมาธ ิจงด ารงจติไวใ้นอนมิติตเจโตสมาธ ิจงท าจติใหเ้ป็นหนึง่ผดุขึน้ 

ในอนมิติตเจโตสมาธ ิจงตัง้จติใหม้ั่นในอนมิติตเจโตสมาธ’ิ ตอ่มา ผมนัน้บรรล ุ

อนมิติตเจโตสมาธเิพราะไมก่ าหนดนมิติทัง้ปวงอยู ่ก็บคุคลเมือ่จะพดูใหถ้กู พงึพดู 

วา่ ‘พระสาวกผูท้ีพ่ระศาสดาทรงอนุเคราะหแ์ลว้ ถงึความเป็นผูรู้ท้ีย่ ิง่ใหญ่’ บคุคล 

เมือ่จะพดูใหถ้กู พงึพดูถงึผมวา่ ‘พระสาวกผูท้ีพ่ระศาสดาทรงอนุเคราะหแ์ลว้ ถงึ 

ความเป็นผูรู้ท้ีย่ ิง่ใหญ”่ 

อนมิติตปญัหาสตูรที ่๙ จบ 

 

๑๐. สกักสตูร 

วา่ดว้ยทา้วสกักะ 

  [๓๔๑] ครัง้นัน้ ทา่นพระมหาโมคคัลลานะหายตัวจากพระเชตวนัไปปรากฏใน 

เทวโลกชัน้ดาวดงึส ์เปรยีบเหมอืนบรุษุแข็งแรงเหยยีดแขนออกหรอืคูแ้ขนเขา้ฉะนัน้ 

ล าดับนัน้ ทา้วสกักะจอมเทพพรอ้มดว้ยเทวดา ๕๐๐ องค ์ไดเ้สด็จเขา้ไปหาทา่น 

พระมหาโมคคัลลานะถงึทีอ่ยู ่ทรงไหวแ้ลว้ ไดป้ระทับยนือยู ่ณ ทีส่มควร ทา่น 

พระมหาโมคคัลลานะไดก้ลา่วกับทา้วสกักะจอมเทพดังนีว้า่ 

  “ทา่นจอมเทพ การถงึพระพทุธเจา้เป็นสรณะดนัีก เพราะการถงึพระพทุธเจา้ 

เป็นสรณะเป็นเหต ุสตัวบ์างพวกในโลกนีห้ลังจากตายแลว้จะไปเกดิในสคุตโิลกสวรรค ์

  การถงึพระธรรมเป็นสรณะดนัีก เพราะการถงึพระธรรมเป็นสรณะเป็นเหตุ 

สตัวบ์างพวกในโลกนีห้ลังจากตายแลว้จะไปเกดิในสคุตโิลกสวรรค ์

  การถงึพระสงฆเ์ป็นสรณะดนัีก เพราะการถงึพระสงฆเ์ป็นสรณะเป็นเหต ุสตัว ์

บางพวกในโลกนีห้ลังจากตายแลว้จะไปเกดิในสคุตโิลกสวรรค”์ 

  ทา้วสกักะจอมเทพตรัสวา่ “ทา่นโมคคัลลานะผูน้ริทกุข ์การถงึพระพทุธเจา้ 

เป็นสรณะดนัีก เพราะการถงึพระพทุธเจา้เป็นสรณะเป็นเหต ุสตัวบ์างพวกในโลกนี ้

หลังจากตายแลว้จะไปเกดิในสคุตโิลกสวรรค ์

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๓๕๖ } 



๓๕๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๖. โมคคัลลานสงัยตุ] 

๑๐. สกักสตูร 

  การถงึพระธรรมเป็นสรณะดนัีก เพราะการถงึพระธรรมเป็นสรณะเป็นเหต ุ

สตัวบ์างพวกในโลกนีห้ลังจากตายแลว้จะไปเกดิในสคุตโิลกสวรรค ์

  การถงึพระสงฆเ์ป็นสรณะดนัีก ฯลฯ จะไปเกดิในสคุตโิลกสวรรค”์ 

  ล าดับนัน้ ทา้วสกักะจอมเทพพรอ้มดว้ยเทวดา ๖๐๐ องค ์ฯลฯ พรอ้มดว้ย 

เทวดา ๗๐๐ องค ์ฯลฯ พรอ้มดว้ยเทวดา ๘๐๐ องค ์ฯลฯ พรอ้มดว้ยเทวดา 

๘๐,๐๐๐ องค ์ไดเ้สด็จเขา้ไปหาทา่นพระมหาโมคคัลลานะถงึทีอ่ยู ่ทรงไหวแ้ลว้ 

ประทับยนือยู ่ณ ทีส่มควร ทา่นพระมหาโมคคัลลานะไดก้ลา่วกับทา้วสกักะจอมเทพ 

ดังนีว้า่ 

  “ทา่นจอมเทพ การถงึพระพทุธเจา้เป็นสรณะดนัีก เพราะการถงึพระพทุธเจา้ 

เป็นสรณะเป็นเหต ุสตัวบ์างพวกในโลกนีห้ลังจากตายแลว้จะไปเกดิในสคุตโิลกสวรรค ์

  การถงึพระธรรมเป็นสรณะดนัีก เพราะการถงึพระธรรมเป็นสรณะเป็นเหตุ 

สตัวบ์างพวกในโลกนีห้ลังจากตายแลว้จะไปเกดิในสคุตโิลกสวรรค ์

  การถงึพระสงฆเ์ป็นสรณะดนัีก เพราะการถงึพระสงฆเ์ป็นสรณะเป็นเหตุ 

สตัวบ์างพวกในโลกนีห้ลังจากตายแลว้จะไปเกดิในสคุตโิลกสวรรค”์ 

  ทา้วสกักะจอมเทพตรัสวา่ “ทา่นโมคคัลลานะผูน้ริทกุข ์การถงึพระพทุธเจา้ 

เป็นสรณะดนัีก เพราะการถงึพระพทุธเจา้เป็นสรณะเป็นเหต ุสตัวบ์างพวกในโลกนี ้

หลังจากตายแลว้จะไปเกดิในสคุตโิลกสวรรค ์

  การถงึพระธรรมเป็นสรณะดนัีก ฯลฯ 

  การถงึพระสงฆเ์ป็นสรณะดนัีก เพราะการถงึพระสงฆเ์ป็นสรณะเป็นเหตุ 

สตัวบ์างพวกในโลกนีห้ลังจากตายแลว้จะไปเกดิในสคุตโิลกสวรรค”์ 

  ล าดับนัน้ ทา้วสกักะจอมเทพพรอ้มดว้ยเทวดา ๕๐๐ องค ์ไดเ้สด็จเขา้ไปหา 

ทา่นพระมหาโมคคัลลานะถงึทีอ่ยู ่ทรงไหวแ้ลว้ ประทับยนือยู ่ณ ทีส่มควร 

ทา่นพระมหาโมคคัลลานะไดก้ลา่วกับทา้วสกักะจอมเทพดังนีว้า่ 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๓๕๗ } 



๓๕๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๖. โมคคัลลานสงัยตุ] 

๑๐. สกักสตูร 

  “ทา่นจอมเทพ การถงึพรอ้มดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระพทุธเจา้วา่ 

‘แมเ้พราะเหตนุี ้พระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้เป็นพระอรหันต ์ตรัสรูด้ว้ยพระองค ์

เองโดยชอบ เพยีบพรอ้มดว้ยวชิชาและจรณะ เสด็จไปด ีรูแ้จง้โลก เป็นสารถ  ี

ฝึกผูท้ีค่วรฝึกไดอ้ยา่งยอดเยีย่ม เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย เป็น 

พระพทุธเจา้ เป็นพระผูม้พีระภาค๑’ ดนัีก เพราะการถงึพรอ้มดว้ยความเลือ่มใส 

อันไมห่วัน่ไหวในพระพทุธเจา้เป็นเหต ุสตัวบ์างพวกในโลกนีห้ลังจากตายแลว้จะไป 

เกดิในสคุตโิลกสวรรค ์

  การถงึพรอ้มดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระธรรมวา่ ‘พระธรรมอัน 

พระผูม้พีระภาคตรัสไวด้แีลว้ ผูป้ฏบิัตจิะพงึเห็นชดัดว้ยตนเอง ไมป่ระกอบดว้ยกาล 

ควรเรยีกใหม้าด ูควรนอ้มเขา้มาในตน อันวญิญชูนพงึรูเ้ฉพาะตน’ ดนัีก เพราะ 

การถงึพรอ้มดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระธรรมเป็นเหต ุสตัวบ์างพวกใน 

โลกนีห้ลังจากตายแลว้จะไปเกดิในสคุตโิลกสวรรค ์

 

เชงิอรรถ : 

๑ พระพทุธคณุ ๙ บทนี ้แตล่ะบทมอีรรถอเนกประการ คอื 

  ๑. ชือ่วา่เป็นพระอรหนัต ์เพราะหา่งไกลจากกเิลส, เพราะก าจัดขา้ศกึคอืกเิลส, เพราะหักซีก่ าแหง่ 

   สังสาระคอืการเวยีนวา่ยตายเกดิ, เพราะเป็นผูค้วรรับไทยธรรม, เพราะไมท่ าบาปในทีล่ับ 

  ๒. ชือ่วา่ตรสัรูด้ว้ยพระองคเ์องโดยชอบ เพราะตรัสรูธ้รรมทัง้ปวงโดยชอบและดว้ยพระองคเ์อง 

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

   (๑) ปพุเพนวิาสานุสสตญิาณ ความรูท้ีร่ะลกึชาตไิด ้(๒) จุตปูปาตญาณ ความรูจุ้ตแิละอบัุตขิองสัตว ์

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

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

   ก าหนดรูจ้ติผูอ้ ืน่ได ้(๖) ปพุเพนวิาสานุสสตญิาณ ความรูท้ีร่ะลกึชาตไิด ้(๗) ทพิพจักข ุตาทพิย ์หรอืเรยีก  

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

   ความถงึพรอ้มดว้ยศลี (๒) อนิทรยีสังวร ความส ารวมอนิทรยี ์(๓) โภชเนมัตตัญญตุา ความเป็นผู ้

   รูจั้กประมาณในการบรโิภค (๔) ชาครยิานุโยค การหมั่นประกอบความเพยีรเป็นเครือ่งตืน่ (๕) มศีรัทธา 

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

   (๑๑) มปัีญญา (๑๒) ปฐมฌาน (๑๓) ทตุยิฌาน (๑๔) ตตยิฌาน (๑๕) จตตุถฌาน 

  ๔. ชือ่วา่ผูเ้สด็จไปด ีเพราะทรงด าเนนิรดุหนา้ไปไมห่วนกลับคนืมาหากเิลสทีท่รงละไดแ้ลว้ 

  ๕. ชือ่วา่ผูรู้แ้จง้โลก เพราะทรงรูแ้จง้โลก เหตเุกดิแหง่โลก ความดับโลก วธิปีฏบัิตใิหล้ถุงึความ 

   ดับโลก (ทกุข,์ สมทุัย, นโิรธ และมรรค) และทรงรูแ้จง้โลกทัง้สาม คอื สังขารโลก สัตวโลก และโอกาสโลก 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๓๕๘ } 



๓๕๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๖. โมคคัลลานสงัยตุ] 

๑๐. สกักสตูร 

  การถงึพรอ้มดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระสงฆว์า่ ‘พระสงฆส์าวก 

ของพระผูม้พีระภาคเป็นผูป้ฏบิัตดิ ีปฏบิัตติรง ปฏบิัตถิกูทาง ปฏบิัตสิมควร ไดแ้ก ่

อรยิบคุคล ๔ คู ่คอื ๘ บคุคล๑ พระสงฆส์าวกของพระผูม้พีระภาคนีเ้ป็นผูค้วร 

แกข่องทีเ่ขาน ามาถวาย ควรแกข่องตอ้นรับ ควรแกทั่กษิณา ควรแกก่ารท าอัญชล ี

เป็นนาบญุอันยอดเยีย่มของโลก’ ดนัีก เพราะการถงึพรอ้มดว้ยความเลือ่มใสอัน 

ไมห่วัน่ไหวในพระสงฆเ์ป็นเหต ุสตัวบ์างพวกในโลกนีห้ลังจากตายแลว้จะไปเกดิใน 

สคุตโิลกสวรรค ์

  การถงึพรอ้มดว้ยศลีทีพ่ระอรยิะยนิด ีไมข่าด ไมท่ะล ุไมด่า่ง ไมพ่รอ้ย เป็น 

ไทแกต่ัว ทา่นผูรู้ส้รรเสรญิ ไมถ่กูตัณหาและทฏิฐคิรอบง า เป็นไปเพือ่สมาธ ิดนัีก 

เพราะการถงึพรอ้มดว้ยศลีทีพ่ระอรยิะยนิดเีป็นเหต ุสตัวบ์างพวกในโลกนีห้ลังจาก 

ตายแลว้จะไปเกดิในสคุตโิลกสวรรค”์ 

  ทา้วสกักะจอมเทพตรัสวา่ “ทา่นโมคคัลลานะผูน้ริทกุข ์การถงึพรอ้มดว้ย 

ความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระพทุธเจา้วา่ ‘แมเ้พราะเหตนุี ้พระผูม้พีระภาค

 

เชงิอรรถ : 

  ๖. ชือ่วา่สารถฝึีกผูท้ ีค่วรฝึกไดอ้ยา่งยอดเยีย่ม เพราะทรงฝึกผูท้ีค่วรฝึกฝน ทัง้เทวดา มนุษย ์

   อมนุษย ์สัตวด์รัิจฉาน ดว้ยอบุายตา่ง ๆ 

  ๗. ชือ่วา่เป็นศาสดาของเทวดาและมนษุยท์ ัง้หลาย เพราะทรงสั่งสอนทัง้เทวดาและมนุษย ์ดว้ย 

   ประโยชนใ์นโลกนีแ้ละประโยชน์ในโลกหนา้ ผูป้ฏบัิตติามแลว้ส าเร็จมรรคผลในโลกนีบ้า้ง จุตไิปเกดิใน 

   สวรรคก์ลับมาฟังธรรมแลว้ส าเร็จมรรคผลบา้ง ทรงชว่ยเหลอืหมูส่ัตวใ์หพ้น้ความกันดารคอืความเกดิ 

  ๘. ชือ่วา่เป็นพระพทุธเจา้ เพราะรูส้ ิง่ทีค่วรรูท้ัง้หมด ดว้ยพระองคเ์องและทรงสอนใหผู้อ้ ืน่รูต้าม 

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

   ดว้ยภคธรรม ๖ ประการ (คอื ความเป็นใหญเ่หนอืจติของตน, โลกตุตรธรรม, ยศ, สริ,ิ ความส าเร็จ 

   ประโยชนต์ามตอ้งการ และความเพยีร) (๔) ทรงจ าแนกแจกแจงธรรม (๕) ทรงเสพอรยิธรรม (๖) ทรง 

   คายตัณหาในภพทัง้สาม (๗) ทรงเป็นทีเ่คารพของชาวโลก (๘) ทรงอบรมพระองคด์แีลว้ (๙) ทรงม ี

   สว่นแหง่ปัจจัย ๔ เป็นตน้ (ว.ิอ. ๑/๑/๑๐๓-๑๑๘, สารตฺถ.ฏกีา ๑/๒๗๐-๔๐๐) 

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

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

๑ ๘ บคุคล ไดแ้ก ่(๑) พระผูบ้รรลุโสดาปัตตผิล (๒) พระผูด้ ารงอยูใ่นโสดาปัตตมิรรค (๓) พระผูบ้รรลุ 

   สกทาคามผิล (๔) พระผูด้ ารงอยูใ่นสกทาคามมิรรค (๕) พระผูบ้รรลอุนาคามผิล (๖) พระผูด้ ารงอยูใ่น 

   อนาคามมิรรค (๗) พระผูบ้รรลอุรหัตตผล (๘) พระผูด้ ารงอยูใ่นอรหัตตมรรค (อภ.ิป.ุ (แปล) ๓๖/๒๐๗/ 

   ๒๒๙) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๓๕๙ } 



๓๖๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๖. โมคคัลลานสงัยตุ] 

๑๐. สกักสตูร 

พระองคนั์น้ ฯลฯ เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย เป็นพระพทุธเจา้ เป็น 

พระผูม้พีระภาค’ ดนัีก เพราะการถงึพรอ้มดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระ 

พทุธเจา้เป็นเหต ุสตัวบ์างพวกในโลกนีห้ลังจากตายแลว้จะไปเกดิในสคุตโิลกสวรรค ์

  การถงึพรอ้มดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระธรรมวา่ ‘พระธรรมอัน 

พระผูม้พีระภาคตรัสไวด้แีลว้ ฯลฯ อันวญิญชูนพงึรูเ้ฉพาะตน’ ดนัีก เพราะการ 

ถงึพรอ้มดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระธรรมเป็นเหต ุสตัวบ์างพวกในโลก 

นีห้ลังจากตายแลว้จะไปเกดิในสคุตโิลกสวรรค ์

  การถงึพรอ้มดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระสงฆว์า่ ‘พระสงฆส์าวก 

ของพระผูม้พีระภาคเป็นผูป้ฏบิัตดิ ีฯลฯ เป็นนาบญุอันยอดเยีย่มของโลก’ ดนัีก 

เพราะการถงึพรอ้มดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระสงฆเ์ป็นเหต ุสตัวบ์างพวก 

ในโลกนีห้ลังจากตายแลว้จะไปเกดิในสคุตโิลกสวรรค ์

  การถงึพรอ้มดว้ยศลีทีพ่ระอรยิะยนิด ีไมข่าด ฯลฯ เป็นไปเพือ่สมาธ ิดนัีก 

เพราะการถงึพรอ้มดว้ยศลีทีพ่ระอรยิะยนิดเีป็นเหต ุสตัวบ์างพวกในโลกนีห้ลังจาก 

ตายแลว้จะไปเกดิในสคุตโิลกสวรรค”์ 

  ล าดับนัน้ ทา้วสกักะจอมเทพพรอ้มดว้ยเทวดา ๖๐๐ องค ์ฯลฯ พรอ้มดว้ย 

เทวดา ๗๐๐ องค ์ฯลฯ พรอ้มดว้ยเทวดา ๘๐๐ องค ์ฯลฯ พรอ้มดว้ยเทวดา 

๘๐,๐๐๐ องค ์ไดเ้สด็จเขา้ไปหาทา่นพระมหาโมคคัลลานะถงึทีอ่ยู ่ทรงไหวแ้ลว้ 

ประทับยนือยู ่ณ ทีส่มควร ทา่นพระมหาโมคคัลลานะไดก้ลา่วกับทา้วสกักะจอมเทพ 

ดังนีว้า่ 

  “ทา่นจอมเทพ การถงึพรอ้มดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระพทุธเจา้วา่ 

‘แมเ้พราะเหตนุีพ้ระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้ ฯลฯ เป็นศาสดาของเทวดาและ 

มนุษยทั์ง้หลาย เป็นพระพทุธเจา้ เป็นพระผูม้พีระภาค’ ดนัีก เพราะการถงึ 

พรอ้มดว้ยความเลือ่มใสอนัไมห่วัน่ไหวในพระพทุธเจา้เป็นเหต ุสตัวบ์างพวกในโลก 

นีห้ลังจากตายแลว้จะไปเกดิในสคุตโิลกสวรรค ์

  การถงึพรอ้มดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระธรรมวา่ ‘พระธรรมอัน 

พระผูม้พีระภาคตรัสไวด้แีลว้ ฯลฯ อันวญิญชูนพงึรูเ้ฉพาะตน’ ดนัีก เพราะการ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๓๖๐ } 



๓๖๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๖. โมคคัลลานสงัยตุ] 

๑๐. สกักสตูร 

ถงึพรอ้มดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระธรรมเป็นเหต ุสตัวบ์างพวกในโลก 

นีห้ลังจากตายแลว้จะไปเกดิในสคุตโิลกสวรรค ์

  การถงึพรอ้มดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระสงฆว์า่ ‘พระสงฆส์าวก 

ของพระผูม้พีระภาคเป็นผูป้ฏบิัตดิ ีฯลฯ เป็นนาบญุอันยอดเยีย่มของโลก’ ดนัีก 

เพราะการถงึพรอ้มดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระสงฆเ์ป็นเหต ุสตัวบ์างพวก 

ในโลกนีห้ลังจากตายแลว้จะไปเกดิในสคุตโิลกสวรรค ์

  การถงึพรอ้มดว้ยศลีทีพ่ระอรยิะยนิด ีไมข่าด ฯลฯ เป็นไปเพือ่สมาธ ิดนัีก 

เพราะการถงึพรอ้มดว้ยศลีทีพ่ระอรยิะยนิดเีป็นเหต ุสตัวบ์างพวกในโลกนีห้ลังจาก 

ตายแลว้จะไปเกดิในสคุตโิลกสวรรค”์ 

  ทา้วสกักะจอมเทพตรัสวา่ “ทา่นโมคคัลลานะผูน้ริทกุข ์การถงึพรอ้มดว้ย 

ความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระพทุธเจา้วา่ ‘แมเ้พราะเหตนุี ้พระผูม้พีระภาค 

พระองคนั์น้ ฯลฯ เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย เป็นพระพทุธเจา้ เป็น 

พระผูม้พีระภาค’ ดนัีก เพราะการถงึพรอ้มดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระ 

พทุธเจา้เป็นเหต ุสตัวบ์างพวกในโลกนีห้ลังจากตายแลว้จะไปเกดิในสคุตโิลกสวรรค ์

  การถงึพรอ้มดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระธรรมวา่ ‘พระธรรมอัน 

พระผูม้พีระภาคตรัสไวด้แีลว้ ฯลฯ อันวญิญชูนพงึรูเ้ฉพาะตน’ ดนัีก เพราะการ 

ถงึพรอ้มดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระธรรมเป็นเหต ุสตัวบ์างพวกในโลก 

นีห้ลังจากตายแลว้จะไปเกดิในสคุตโิลกสวรรค ์

  การถงึพรอ้มดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระสงฆว์า่ ‘พระสงฆส์าวก 

ของพระผูม้พีระภาคเป็นผูป้ฏบิัตดิ ีฯลฯ เป็นนาบญุอันยอดเยีย่มของโลก’ ดนัีก 

เพราะการถงึพรอ้มดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระสงฆเ์ป็นเหต ุสตัวบ์าง 

พวกในโลกนีห้ลังจากตายแลว้จะไปเกดิในสคุตโิลกสวรรค ์

  การถงึพรอ้มดว้ยศลีทีพ่ระอรยิะยนิด ีไมข่าด ฯลฯ เป็นไปเพือ่สมาธ ิดนัีก 

เพราะการถงึพรอ้มดว้ยศลีทีพ่ระอรยิะยนิดเีป็นเหต ุสตัวบ์างพวกในโลกนีห้ลังจาก 

ตายแลว้จะไปเกดิในสคุตโิลกสวรรค”์ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๓๖๑ } 



๓๖๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๖. โมคคัลลานสงัยตุ] 

๑๐. สกักสตูร 

  ล าดับนัน้ ทา้วสกักะจอมเทพพรอ้มดว้ยเทวดา ๕๐๐ องค ์ไดเ้สด็จเขา้ไปหา 

ทา่นพระมหาโมคคัลลานะถงึทีอ่ยู ่ฯลฯ ทา่นพระมหาโมคคัลลานะไดก้ลา่วกับทา้ว 

สกักะจอมเทพดังนีว้า่ 

  “ทา่นจอมเทพ การถงึพระพทุธเจา้เป็นสรณะดนัีก เพราะการถงึพระพทุธเจา้ 

เป็นสรณะเป็นเหต ุสตัวบ์างพวกในโลกนีห้ลังจากตายแลว้จะไปเกดิในสคุตโิลกสวรรค ์

ทา่นเหลา่นัน้ยอ่มครอบง าเทวดาเหลา่อืน่ดว้ยฐานะ ๑๐ ประการ คอื 

    ๑. อายทุพิย ์   ๒. วรรณะทพิย ์

    ๓. สขุทพิย ์   ๔. ยศทพิย ์

    ๕. ความเป็นใหญท่พิย ์ ๖. รปูทพิย ์

    ๗. เสยีงทพิย ์   ๘. กลิน่ทพิย ์

    ๙. รสทพิย ์   ๑๐. โผฏฐัพพะทพิย ์

  การถงึพระธรรมเป็นสรณะดนัีก เพราะการถงึพระธรรมเป็นสรณะเป็นเหตุ 

สตัวบ์างพวกในโลกนีห้ลังจากตายแลว้จะไปเกดิในสคุตโิลกสวรรค ์ทา่นเหลา่นัน้ยอ่ม 

ครอบง าเทวดาเหลา่อืน่ดว้ยฐานะ ๑๐ ประการ คอื 

    ๑. อายทุพิย ์   ๒. วรรณะทพิย ์

    ๓. สขุทพิย ์   ๔. ยศทพิย ์

    ๕. ความเป็นใหญท่พิย ์ ๖. รปูทพิย ์

    ๗. เสยีงทพิย ์    ๘. กลิน่ทพิย ์

    ๙. รสทพิย ์   ๑๐. โผฏฐัพพะทพิย ์

  การถงึพระสงฆเ์ป็นสรณะดนัีก เพราะการถงึพระสงฆเ์ป็นสรณะเป็นเหต ุ

สตัวบ์างพวกในโลกนีห้ลังจากตายแลว้จะไปเกดิในสคุตโิลกสวรรค ์ทา่นเหลา่นัน้ยอ่ม 

ครอบง าเทวดาเหลา่อืน่ดว้ยฐานะ ๑๐ ประการ คอื 

    ๑. อายทุพิย ์   ๒. วรรณะทพิย ์

    ๓. สขุทพิย ์   ๔. ยศทพิย ์

    ๕. ความเป็นใหญท่พิย ์ ๖. รปูทพิย ์

    ๗. เสยีงทพิย ์   ๘. กลิน่ทพิย ์

    ๙. รสทพิย ์   ๑๐. โผฏฐัพพะทพิย”์ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๓๖๒ } 



๓๖๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๖. โมคคัลลานสงัยตุ] 

๑๐. สกักสตูร 

  ทา้วสกักะจอมเทพตรัสวา่ “ทา่นโมคคัลลานะผูน้ริทกุข ์การถงึพระพทุธเจา้ 

เป็นสรณะดนัีก เพราะการถงึพระพทุธเจา้เป็นสรณะเป็นเหต ุสตัวบ์างพวกในโลกนี ้

หลังจากตายแลว้จะไปเกดิในสคุตโิลกสวรรค ์ทา่นเหลา่นัน้ยอ่มครอบง าเทวดาเหลา่ 

อืน่ดว้ยฐานะ ๑๐ ประการ คอื 

    ๑. อายทุพิย ์ฯลฯ   ๑๐. โผฏฐัพพะทพิย ์

  การถงึพระธรรมเป็นสรณะดนัีก ฯลฯ 

  การถงึพระสงฆเ์ป็นสรณะดนัีก เพราะการถงึพระสงฆเ์ป็นสรณะเป็นเหต ุสตัว ์

บางพวกในโลกนีห้ลังจากตายแลว้จะไปเกดิในสคุตโิลกสวรรค ์ทา่นเหลา่นัน้ยอ่ม 

ครอบง าเทวดาเหลา่อืน่ดว้ยฐานะ ๑๐ ประการ คอื 

    ๑. อายทุพิย ์   ๒. วรรณะทพิย ์

    ๓. สขุทพิย ์   ๔. ยศทพิย ์

    ๕. ความเป็นใหญท่พิย ์ ๖. รปูทพิย ์

    ๗. เสยีงทพิย ์   ๘. กลิน่ทพิย ์

    ๙. รสทพิย ์   ๑๐. โผฏฐัพพะทพิย”์ 

  ล าดับนัน้ ทา้วสกักะจอมเทพพรอ้มดว้ยเทวดา ๖๐๐ องค ์ฯลฯ พรอ้มดว้ย 

เทวดา ๗๐๐ องค ์ฯลฯ พรอ้มดว้ยเทวดา ๘๐๐ องค ์ฯลฯ พรอ้มดว้ยเทวดา 

๘๐,๐๐๐ องค ์ไดเ้สด็จเขา้ไปหาทา่นพระมหาโมคคัลลานะถงึทีอ่ยู ่ทรงไหวแ้ลว้ 

ประทับยนือยู ่ณ ทีส่มควร ทา่นพระมหาโมคคัลลานะไดก้ลา่วกับทา้วสกักะจอมเทพ 

ดังนีว้า่ 

  “ทา่นจอมเทพ การถงึพระพทุธเจา้เป็นสรณะดนัีก เพราะการถงึพระพทุธเจา้ 

เป็นสรณะเป็นเหต ุสตัวบ์างพวกในโลกนีห้ลังจากตายแลว้จะไปเกดิในสคุตโิลกสวรรค ์

ทา่นเหลา่นัน้ยอ่มครอบง าเทวดาเหลา่อืน่ดว้ยฐานะ ๑๐ ประการ คอื 

    ๑. อายทุพิย ์ฯลฯ   ๑๐. โผฏฐัพพะทพิย ์

  การถงึพระธรรมเป็นสรณะดนัีก ฯลฯ 

  การถงึพระสงฆเ์ป็นสรณะดนัีก เพราะการถงึพระสงฆเ์ป็นสรณะเป็นเหต ุสตัว ์

บางพวกในโลกนีห้ลังจากตายแลว้จะไปเกดิในสคุตโิลกสวรรค ์ทา่นเหลา่นัน้ยอ่ม 

ครอบง าเทวดาเหลา่อืน่ดว้ยฐานะ ๑๐ ประการ คอื 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๓๖๓ } 



๓๖๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๖. โมคคัลลานสงัยตุ] 

๑๐. สกักสตูร 

    ๑. อายทุพิย ์   ๒. วรรณะทพิย ์

    ๓. สขุทพิย ์   ๔. ยศทพิย ์

    ๕. ความเป็นใหญท่พิย ์ ๖. รปูทพิย ์

    ๗. เสยีงทพิย ์   ๘. กลิน่ทพิย ์

    ๙. รสทพิย ์   ๑๐. โผฏฐัพพะทพิย”์ 

  ทา้วสกักะจอมเทพตรัสวา่ 

  “ทา่นโมคคลัลานะผูน้ริทกุข ์การถงึพระพทุธเจา้เป็นสรณะดนัีก ฯลฯ 

  การถงึพระธรรมเป็นสรณะดนัีก ฯลฯ 

  การถงึพระสงฆเ์ป็นสรณะดนัีก เพราะการถงึพระสงฆเ์ป็นสรณะเป็นเหต ุสตัว ์

บางพวกในโลกนีห้ลังจากตายแลว้จะไปเกดิในสคุตโิลกสวรรค ์ทา่นเหลา่นัน้ยอ่ม 

ครอบง าเทวดาเหลา่อืน่ดว้ยฐานะ ๑๐ ประการ คอื 

    ๑. อายทุพิย ์   ๒. วรรณะทพิย ์

    ๓. สขุทพิย ์   ๔. ยศทพิย ์

    ๕. ความเป็นใหญท่พิย ์ ๖. รปูทพิย ์

    ๗. เสยีงทพิย ์   ๘. กลิน่ทพิย ์

    ๙. รสทพิย ์   ๑๐. โผฏฐัพพะทพิย”์ 

  ล าดับนัน้ ทา้วสกักะจอมเทพพรอ้มดว้ยเทวดา ๕๐๐ องค ์ไดเ้สด็จเขา้ไปหา 

ทา่นพระมหาโมคคัลลานะถงึทีอ่ยู ่ทรงไหวแ้ลว้ ประทับยนือยู ่ณ ทีส่มควร 

ทา่นพระมหาโมคคัลลานะไดก้ลา่วกับทา้วสกักะจอมเทพดังนีว้า่ 

  “ทา่นจอมเทพ การถงึพรอ้มดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระพทุธเจา้วา่ 

‘แมเ้พราะเหตนุี ้พระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้ ฯลฯ เป็นศาสดาของเทวดาและ 

มนุษยทั์ง้หลาย เป็นพระพทุธเจา้ เป็นพระผูม้พีระภาค’ ดนัีก เพราะการถงึพรอ้ม 

ดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระพทุธเจา้เป็นเหต ุสตัวบ์างพวกในโลกนีห้ลัง 

จากตายแลว้จะไปเกดิในสคุตโิลกสวรรค ์ทา่นเหลา่นัน้ยอ่มครอบง าเทวดาเหลา่อืน่ 

ดว้ยฐานะ ๑๐ ประการ คอื 

    ๑. อายทุพิย ์ฯลฯ   ๑๐. โผฏฐัพพะทพิย ์

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๓๖๔ } 



๓๖๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๖. โมคคัลลานสงัยตุ] 

๑๐. สกักสตูร 

  การถงึพรอ้มดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระธรรมดนัีก ฯลฯ 

  การถงึพรอ้มดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระสงฆด์นัีก ฯลฯ 

  การถงึพรอ้มดว้ยศลีทีพ่ระอรยิะยนิด ีไมข่าด ฯลฯ เป็นไปเพือ่สมาธ ิดนัีก 

เพราะการถงึพรอ้มดว้ยศลีทีพ่ระอรยิะยนิด ีสตัวบ์างพวกในโลกนีห้ลังจากตายแลว้ 

จะไปเกดิในสคุตโิลกสวรรค ์ทา่นเหลา่นัน้ยอ่มครอบง าเทวดาเหลา่อืน่ดว้ยฐานะ ๑๐ 

ประการ คอื 

    ๑. อายทุพิย ์ฯลฯ   ๑๐. โผฏฐัพพะทพิย ์

  ทา้วสกักะจอมเทพตรัสวา่ “ทา่นโมคคัลลานะผูน้ริทกุข ์การถงึพรอ้มดว้ย 

ความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระพทุธเจา้วา่ ‘แมเ้พราะเหตนุี ้พระผูม้พีระภาค 

พระองคนั์น้ ฯลฯ เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย เป็นพระพทุธเจา้ เป็น 

พระผูม้พีระภาค’ ดนัีก เพราะการถงึพรอ้มดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระ 

พทุธเจา้เป็นเหต ุสตัวบ์างพวกในโลกนีห้ลังจากตายแลว้จะไปเกดิในสคุตโิลกสวรรค ์

ทา่นเหลา่นัน้ยอ่มครอบง าเทวดาเหลา่อืน่ดว้ยฐานะ ๑๐ ประการ คอื 

    ๑. อายทุพิย ์ฯลฯ   ๑๐. โผฏฐัพพะทพิย ์

  การถงึพรอ้มดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระธรรมวา่ ‘พระธรรมอัน 

พระผูม้พีระภาคตรัสไวด้แีลว้ ฯลฯ อันวญิญชูนพงึรูเ้ฉพาะตน’ ดนัีก เพราะการถงึ 

พรอ้มดว้ยความเลือ่มใสอนัไมห่วัน่ไหวในพระธรรมเป็นเหต ุสตัวบ์างพวกในโลกนี ้

หลังจากตายแลว้จะไปเกดิในสคุตโิลกสวรรค ์ทา่นเหลา่นัน้ยอ่มครอบง าเทวดา 

เหลา่อืน่ดว้ยฐานะ ๑๐ ประการ คอื 

    ๑. อายทุพิย ์ฯลฯ   ๑๐. โผฏฐัพพะทพิย ์

  การถงึพรอ้มดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระสงฆว์า่ ‘พระสงฆส์าวก 

ของพระผูม้พีระภาค เป็นผูป้ฏบิัตดิ ีฯลฯ เป็นนาบญุอันยอดเยีย่มของโลก’ ดนัีก 

เพราะการถงึพรอ้มดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระสงฆเ์ป็นเหต ุสตัวบ์างพวก 

ในโลกนีห้ลังจากตายแลว้จะไปเกดิในสคุตโิลกสวรรค ์ทา่นเหลา่นัน้ยอ่มครอบง า 

เทวดาเหลา่อืน่ดว้ยฐานะ ๑๐ ประการ คอื 

    ๑. อายทุพิย ์ฯลฯ   ๑๐. โผฏฐัพพะทพิย ์

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๓๖๕ } 



๓๖๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๖. โมคคัลลานสงัยตุ] 

๑๐. สกักสตูร 

  การถงึพรอ้มดว้ยศลีทีพ่ระอรยิะยนิด ีไมข่าด ฯลฯ เป็นไปเพือ่สมาธ ิดนัีก 

เพราะการถงึพรอ้มดว้ยศลีทีพ่ระอรยิะยนิด ีสตัวบ์างพวกในโลกนีห้ลังจากตายแลว้ 

จะไปเกดิในสคุตโิลกสวรรค ์ทา่นเหลา่นัน้ยอ่มครอบง าเทวดาเหลา่อืน่ดว้ยฐานะ ๑๐ 

ประการ คอื 

    ๑. อายทุพิย ์ฯลฯ   ๑๐. โผฏฐัพพะทพิย ์

  ล าดับนัน้ ทา้วสกักะจอมเทพพรอ้มดว้ยเทวดา ๖๐๐ องค ์ฯลฯ พรอ้มดว้ย 

เทวดา ๗๐๐ องค ์ฯลฯ พรอ้มดว้ยเทวดา ๘๐๐ องค ์ฯลฯ พรอ้มดว้ยเทวดา 

๘๐,๐๐๐ องค ์ไดเ้สด็จเขา้ไปหาทา่นพระมหาโมคคัลลานะถงึทีอ่ยู ่ทรงไหวแ้ลว้ 

ประทับยนือยู ่ณ ทีส่มควร ทา่นพระมหาโมคคัลลานะไดก้ลา่วกับทา้วสกักะจอมเทพ 

ดังนีว้า่ 

  “ทา่นจอมเทพ การถงึพรอ้มดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระพทุธเจา้วา่ 

‘แมเ้พราะเหตนุีพ้ระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้ เป็นพระอรหันต ์ตรัสรูด้ว้ยพระองคเ์อง 

โดยชอบ เพยีบพรอ้มดว้ยวชิชาและจรณะ เสด็จไปด ีรูแ้จง้โลก เป็นสารถฝึีกผูท้ีค่วร 

ฝึกไดอ้ยา่งยอดเยีย่ม เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย เป็นพระพทุธเจา้ 

เป็นพระผูม้พีระภาค’ ดนัีก เพราะการถงึพรอ้มดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวใน 

พระพทุธเจา้เป็นเหต ุสตัวบ์างพวกในโลกนีห้ลังจากตายแลว้จะไปเกดิในสคุตโิลก 

สวรรค ์ทา่นเหลา่นัน้ยอ่มครอบง าเทวดาเหลา่อืน่ดว้ยฐานะ ๑๐ ประการ คอื 

    ๑. อายทุพิย ์   ๒. วรรณะทพิย ์

    ๓. สขุทพิย ์   ๔. ยศทพิย ์

    ๕. ความเป็นใหญท่พิย ์ ๖. รปูทพิย ์

    ๗. เสยีงทพิย ์   ๘. กลิน่ทพิย ์

    ๙. รสทพิย ์   ๑๐. โผฏฐัพพะทพิย ์

  การถงึพรอ้มดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระธรรมวา่ ‘พระธรรมอัน 

พระผูม้พีระภาคตรัสไวด้แีลว้ ผูป้ฏบิัตจิะพงึเห็นชดัดว้ยตนเอง ไมป่ระกอบดว้ยกาล 

ควรเรยีกใหม้าด ูควรนอ้มเขา้มาในตน อันวญิญชูนพงึรูเ้ฉพาะตน’ ดนัีก เพราะ 

การถงึพรอ้มดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระธรรมเป็นเหต ุสตัวบ์างพวกใน 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๓๖๖ } 



๓๖๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๖. โมคคัลลานสงัยตุ] 

๑๐. สกักสตูร 

โลกนีห้ลังจากตายแลว้จะไปเกดิในสคุตโิลกสวรรค ์ทา่นเหลา่นัน้ยอ่มครอบง าเทวดา 

เหลา่อืน่ดว้ยฐานะ ๑๐ ประการ คอื 

    ๑. อายทุพิย ์ฯลฯ   ๑๐. โผฏฐัพพะทพิย ์

  การถงึพรอ้มดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระสงฆว์า่ ‘พระสงฆส์าวก 

ของพระผูม้พีระภาคเป็นผูป้ฏบิัตดิ ีปฏบิัตติรง ปฏบิัตถิกูทาง ปฏบิัตสิมควร ไดแ้ก่ 

อรยิบคุคล ๔ คู ่คอื ๘ บคุคล พระสงฆส์าวกของพระผูม้พีระภาคนีเ้ป็นผูค้วรแก่ 

ของทีเ่ขาน ามาถวาย ควรแกข่องตอ้นรับ ควรแกทั่กษิณา ควรแกก่ารท าอัญชล ี

เป็นนาบญุอันยอดเยีย่มของโลก’ ดนัีก เพราะการถงึพรอ้มดว้ยความเลือ่มใสอันไม ่

หวัน่ไหวในพระสงฆเ์ป็นเหต ุสตัวบ์างพวกในโลกนีห้ลังจากตายแลว้จะไปเกดิในสคุต ิ

โลกสวรรค ์ทา่นเหลา่นัน้ยอ่มครอบง าเทวดาเหลา่อืน่ดว้ยฐานะ ๑๐ ประการ คอื 

    ๑. อายทุพิย ์ฯลฯ   ๑๐. โผฏฐัพพะทพิย ์

  การถงึพรอ้มดว้ยศลีทีพ่ระอรยิะยนิด ีไมข่าด ไมท่ะล ุไมด่า่ง ไมพ่รอ้ย เป็น 

ไทแกต่น ทา่นผูรู้ส้รรเสรญิ ไมถ่กูตัณหาและทฏิฐคิรอบง า เป็นไปเพือ่สมาธ ิดนัีก 

เพราะการถงึพรอ้มดว้ยศลีทีพ่ระอรยิะยนิดเีป็นเหต ุสตัวบ์างพวกในโลกนีห้ลังจาก 

ตายแลว้จะไปเกดิในสคุตโิลกสวรรค ์ทา่นเหลา่นัน้ยอ่มครอบง าเทวดาเหลา่อืน่ดว้ย 

ฐานะ ๑๐ ประการ คอื 

    ๑. อายทุพิย ์   ๒. วรรณะทพิย ์

    ๓. สขุทพิย ์   ๔. ยศทพิย ์

    ๕. ความเป็นใหญท่พิย ์ ๖. รปูทพิย ์

    ๗. เสยีงทพิย ์   ๘. กลิน่ทพิย ์

    ๙. รสทพิย ์   ๑๐. โผฏฐัพพะทพิย”์ 

  ทา้วสกักะจอมเทพตรัสวา่ “ทา่นโมคคัลลานะผูน้ริทกุข ์การถงึพรอ้มดว้ย 

ความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระพทุธเจา้วา่ ‘แมเ้พราะเหตนุี ้พระผูม้พีระภาค 

พระองคนั์น้ ฯลฯ เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย เป็นพระพทุธเจา้ 

เป็นพระผูม้พีระภาค’ ดนัีก เพราะการถงึพรอ้มดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวใน 

พระพทุธเจา้เป็นเหต ุสตัวบ์างพวกในโลกนีห้ลังจากตายแลว้จะไปเกดิในสคุตโิลก 

สวรรค ์ทา่นเหลา่นัน้ยอ่มครอบง าเทวดาเหลา่อืน่ดว้ยฐานะ ๑๐ ประการ คอื 

    ๑. อายทุพิย ์ฯลฯ   ๑๐. โผฏฐัพพะทพิย ์

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๓๖๗ } 



๓๖๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๖. โมคคัลลานสงัยตุ] 

๑๑. จันทนสตูร 

  การถงึพรอ้มดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระธรรมวา่ ‘พระธรรมอัน 

พระผูม้พีระภาคตรัสไวด้แีลว้ ฯลฯ อันวญิญชูนพงึรูเ้ฉพาะตน’ ดนัีก เพราะการถงึ 

พรอ้มดว้ยความเลือ่มใสอนัไมห่วัน่ไหวในพระธรรมเป็นเหต ุสตัวบ์างพวกในโลกนี ้

หลังจากตายแลว้จะไปเกดิในสคุตโิลกสวรรค ์ทา่นเหลา่นัน้ยอ่มครอบง าเทวดาเหลา่ 

อืน่ดว้ยฐานะ ๑๐ ประการ คอื 

    ๑. อายทุพิย ์ฯลฯ   ๑๐. โผฏฐัพพะทพิย ์

  การถงึพรอ้มดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระสงฆว์า่ ‘พระสงฆส์าวก 

ของพระผูม้พีระภาคเป็นผูป้ฏบิัตดิ ีฯลฯ เป็นนาบญุอันยอดเยีย่มของโลก’ ดนัีก 

เพราะการถงึพรอ้มดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระสงฆเ์ป็นเหต ุสตัวบ์างพวก 

ในโลกนีห้ลังจากตายแลว้จะไปเกดิในสคุตโิลกสวรรค ์ทา่นเหลา่นัน้ยอ่มครอบง า 

เทวดาเหลา่อืน่ดว้ยฐานะ ๑๐ ประการ คอื 

    ๑. อายทุพิย ์ฯลฯ   ๑๐. โผฏฐัพพะทพิย ์

  ทา่นโมคคัลลานะผูน้ริทกุข ์การถงึพรอ้มดว้ยศลีทีพ่ระอรยิะยนิด ีไมข่าด ฯลฯ 

เป็นไปเพือ่สมาธ ิดนัีก เพราะการถงึพรอ้มดว้ยศลีทีพ่ระอรยิะยนิดเีป็นเหต ุสตัว ์

บางพวกในโลกนีห้ลังจากตายแลว้จะไปเกดิในสคุตโิลกสวรรค ์ทา่นเหลา่นัน้ยอ่ม 

ครอบง าเทวดาเหลา่อืน่ดว้ยฐานะ ๑๐ ประการ คอื 

    ๑. อายทุพิย ์   ๒. วรรณะทพิย ์

    ๓. สขุทพิย ์   ๔. ยศทพิย ์

    ๕. ความเป็นใหญท่พิย ์ ๖. รปูทพิย ์

    ๗. เสยีงทพิย ์   ๘. กลิน่ทพิย ์

    ๙. รสทพิย ์   ๑๐. โผฏฐัพพะทพิย”์ 

สกักสตูรที ่๑๐ จบ 

 

๑๑. จนัทนสูตร 

วา่ดว้ยจนัทนเทพบตุร 

  [๓๔๒] ครัง้นัน้ จันทนเทพบตุร ฯลฯ 

  ครัง้นัน้ สยุามเทพบตุร ฯลฯ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๓๖๘ } 



๓๖๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๖. โมคคัลลานสงัยตุ] 

รวมพระสตูรทีม่ใีนสงัยตุ 

  ครัง้นัน้ สนัดสุติเทพบตุร ฯลฯ 

  ครัง้นัน้ สนุมิมติเทพบตุร ฯลฯ 

  ครัง้นัน้ วสวตัดเีทพบตุร ฯลฯ 

(เปยยาลทัง้ ๕ นีพ้งึใหพ้สิดารเหมอืนสกักสตูร) 

จนัทนสตูรที ่๑๑ จบ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนสงัยุตนี ้คอื 

   ๑. ปฐมัชฌานปัญหาสตูร   ๒. ทตุยิัชฌานปัญหาสตูร 

   ๓. ตตยิัชฌานปัญหาสตูร   ๔. จตตุถัชฌานปัญหาสตูร 

   ๕. อากาสานัญจายตนปัญหาสตูร  ๖. วญิญาณัญจายตนปัญหาสตูร 

   ๗. อากญิจัญญายตนปัญหาสตูร  ๘. เนวสญัญานาสญัญายตนปัญหาสตูร 

   ๙. อนมิติตปัญหาสตูร   ๑๐. สกักสตูร 

   ๑๑. จันทนสตูร 

 

 

โมคคลัลานสงัยตุ จบบรบิรูณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๓๖๙ } 



๓๗๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๗. จติตสงัยตุ] 

๑. สญัโญชนสตูร 

 

๗. จติตสงัยตุ 

๑. สญัโญชนสูตร 

วา่ดว้ยสงัโยชน ์

  [๓๔๓] สมัยหนึง่ ภกิษุผูเ้ป็นเถระหลายรปูอยูท่ีอ่ัมพาฏกวนั เขตเมอืง 

มัจฉกิาสณัฑ ์สมัยนัน้ ภกิษุผูเ้ป็นเถระหลายรปูกลับจากบณิฑบาต ภายหลังฉัน 

ภัตตาหารเสร็จแลว้ น่ังประชมุกัน ณ ปะร า ไดส้นทนากันขึน้วา่ “ผูม้อีายทัุง้หลาย 

ธรรมเหลา่นี ้คอื สงัโยชนก็์ด ีธรรมทีเ่กือ้กลูแกส่งัโยชนก็์ด ีมอีรรถตา่งกัน ม ี

พยัญชนะตา่งกัน หรอืมอีรรถอยา่งเดยีวกัน ตา่งกันแตพ่ยัญชนะเทา่นัน้” 

  บรรดาภกิษุผูเ้ป็นเถระเหลา่นัน้ บางพวกตอบวา่ “ผูม้อีายทัุง้หลาย ธรรม 

เหลา่นี ้คอื สงัโยชนก็์ด ีธรรมทีเ่กือ้กลูแกส่งัโยชนก็์ด ีมอีรรถตา่งกัน มพียัญชนะ 

ตา่งกัน” 

  บางพวกตอบวา่ “ผูม้อีายทัุง้หลาย ธรรมเหลา่นี ้คอื สงัโยชนก็์ด ีธรรมที ่

เกือ้กลูแกส่งัโยชนก็์ด ีมอีรรถอยา่งเดยีวกัน ตา่งกันแตพ่ยัญชนะเทา่นัน้” 

  สมัยนัน้ จติตคหบดไีดไ้ปยังบา้นสว่ยชือ่มคิปถกะดว้ยกจิทีค่วรท าบางอยา่ง 

  ทา่นจติตคหบดไีดย้นิขา่ววา่ “ภกิษุผูเ้ป็นเถระหลายรปูกลับจากบณิฑบาต 

ภายหลังฉันภัตตาหารเสร็จแลว้ น่ังประชมุกัน ณ ปะร า ไดส้นทนากันขึน้วา่ 

‘ผูม้อีายทัุง้หลาย ธรรมเหลา่นี ้คอื สงัโยชนก็์ด ีธรรมทีเ่กือ้กลูแกส่งัโยชนก็์ด ี

มอีรรถตา่งกัน มพียัญชนะตา่งกัน หรอืมอีรรถอยา่งเดยีวกัน ตา่งกันแตพ่ยัญชนะ 

เทา่นัน้’ 

  บรรดาภกิษุผูเ้ป็นเถระเหลา่นัน้ บางพวกตอบวา่ ‘ผูม้อีายทัุง้หลาย ธรรม 

เหลา่นี ้คอื สงัโยชนก็์ด ีธรรมทีเ่กือ้กลูแกส่งัโยชนก็์ด ีมอีรรถตา่งกัน มพียัญชนะ 

ตา่งกัน’ 

  บางพวกตอบวา่ ‘ผูม้อีายทัุง้หลาย ธรรมเหลา่นี ้คอื สงัโยชนก็์ด ีธรรม 

ทีเ่กือ้กลูแกส่งัโยชนก็์ด ีมอีรรถอยา่งเดยีวกัน ตา่งกันแตพ่ยัญชนะเทา่นัน้” 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๓๗๐ } 



๓๗๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๗. จติตสงัยตุ] 

๑. สญัโญชนสตูร 

  ครัง้นัน้ จติตคหบดเีขา้ไปหาภกิษุผูเ้ป็นเถระทัง้หลายถงึทีอ่ยู ่ไหวแ้ลว้ น่ัง ณ 

ทีส่มควร ไดเ้รยีนถามภกิษุผูเ้ป็นเถระดังนีว้า่ “ทา่นผูเ้จรญิทัง้หลาย กระผมได ้

ยนิขา่ววา่ ‘ภกิษุผูเ้ป็นเถระหลายรปูกลับจากบณิฑบาต ภายหลังฉันภัตตาหาร 

เสร็จแลว้ น่ังประชมุกัน ณ ปะร า ไดส้นทนากันขึน้วา่ ‘ผูม้อีายทัุง้หลาย ธรรม 

เหลา่นี ้คอื สงัโยชนก็์ด ีธรรมทีเ่กือ้กลูแกส่งัโยชนก็์ด ีมอีรรถตา่งกัน มพียัญชนะ 

ตา่งกัน หรอืมอีรรถอยา่งเดยีวกัน ตา่งกันแตพ่ยัญชนะเทา่นัน้’ 

  บางพวกตอบวา่ ‘ผูม้อีายทัุง้หลาย ธรรมเหลา่นี ้คอื สงัโยชนก็์ด ีธรรมที ่

เกือ้กลูแกส่งัโยชนก็์ด ีมอีรรถตา่งกัน มพียัญชนะตา่งกัน’ 

  บางพวกตอบวา่ ‘ผูม้อีายทัุง้หลาย ธรรมเหลา่นี ้คอื สงัโยชนก็์ด ีธรรมที ่

เกือ้กลูแกส่งัโยชนก็์ด ีมอีรรถอยา่งเดยีวกัน ตา่งกันแตพ่ยัญชนะเทา่นัน้หรอื” 

  ภกิษุผูเ้ป็นเถระเหลา่นัน้ตอบวา่ “เจรญิพร คหบด”ี 

  จติตคหบดกีลา่ววา่ “ทา่นผูเ้จรญิทัง้หลาย ธรรมเหลา่นี ้คอื สงัโยชนก็์ด ี

ธรรมทีเ่กือ้กลูแกส่งัโยชนก็์ด ีมอีรรถตา่งกัน มพียัญชนะตา่งกัน ทา่นผูเ้จรญิ 

ทัง้หลาย ถา้เชน่นัน้ กระผมจักยกอปุมาใหท้า่นทัง้หลายฟัง เพราะวญิญชูน 

บางพวกในโลกนีย้อ่มเขา้ใจเนือ้ความแหง่ภาษิตไดแ้มด้ว้ยอปุมา เปรยีบเหมอืน 

โคด ากับโคขาวเขาผกูตดิกันดว้ยสายครา่วหรอืดว้ยเชอืกเสน้เดยีวกัน ผูใ้ดพงึกลา่ว 

อยา่งนีว้า่ ‘โคด าเกีย่วเนือ่งกับโคขาว โคขาวเกีย่วเนือ่งกับโคด า’ ผูนั้น้เมือ่กลา่ว 

พงึกลา่วถกูตอ้งหรอื” 

  “ไมถ่กูตอ้ง คหบด ีโคด าไมเ่กีย่วเนือ่งกับโคขาว แมโ้คขาวก็ไมเ่กีย่วเนือ่งกับ 

โคด า แตโ่คทัง้สองนัน้ถกูเขาผกูดว้ยสายครา่วหรอืดว้ยเชอืกเสน้เดยีวกัน สายครา่ว 

หรอืเชอืกนัน้จงึเกีย่วเนือ่งในโคทัง้สองนัน้” 

  “ทา่นผูเ้จรญิทัง้หลาย อปุมานีฉั้นใด อปุไมยก็ฉันนัน้เหมอืนกัน ตาไมเ่กีย่ว 

ขอ้งกับรปู รปูก็ไมเ่กีย่วขอ้งกับตา แตเ่พราะอาศัยตาและรปูทัง้สองนัน้ฉันทราคะ 

จงึเกดิขึน้ ตาและรปูนัน้จงึเกีย่วขอ้งในฉันทราคะนัน้ 

  หไูมเ่กีย่วขอ้งกับเสยีง ... 

  จมกูไมเ่กีย่วขอ้งกับกลิน่ ... 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๓๗๑ } 



๓๗๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๗. จติตสงัยตุ] 

๒. ปฐมอสิทัิตตสตูร 

  ลิน้ไมเ่กีย่วขอ้งกับรส ... 

  กายไมเ่กีย่วขอ้งกับโผฏฐัพพะ โผฏฐัพพะก็ไมเ่กีย่วขอ้งกับกาย แตเ่พราะ 

อาศัยกายและโผฏฐัพพะทัง้สองนัน้ฉันทราคะจงึเกดิขึน้ กายและโผฏฐัพพะนัน้จงึ 

เกีย่วขอ้งในฉันทราคะนัน้ 

  ใจไมเ่กีย่วขอ้งกับธรรมารมณ์ ธรรมารมณ์ก็ไมเ่กีย่วขอ้งกับใจ แตเ่พราะ 

อาศัยใจและธรรมารมณ์ทัง้สองนัน้ฉันทราคะจงึเกดิขึน้ ใจและธรรมารมณ์นัน้จงึ 

เกีย่วขอ้งในฉันทราคะนัน้” 

  “คหบด ีเป็นลาภของทา่น ทา่นไดด้แีลว้ ทีปั่ญญาจักษุของทา่นหยั่งลงใน 

พระพทุธพจนท์ีล่กึซึง้” 

สญัโญชนสตูรที ่๑ จบ 

 

๒. ปฐมอสิทิตัตสตูร 

วา่ดว้ยพระอสิทิตัตะ สตูรที ่๑ 

  [๓๔๔] สมัยหนึง่ ภกิษุผูเ้ป็นเถระหลายรปูอยูท่ีอ่ัมพาฏกวนั เขตเมอืง 

มัจฉกิาสณัฑ ์ครัง้นัน้ จติตคหบดเีขา้ไปหาภกิษุผูเ้ป็นเถระทัง้หลายถงึทีอ่ยู ่ไหวแ้ลว้ 

น่ัง ณ ทีส่มควร ไดก้ลา่วกับภกิษุผูเ้ป็นเถระเหลา่นัน้ดังนีว้า่ “ทา่นผูเ้จรญิทัง้หลาย 

ขอพระเถระทัง้หลายโปรดรับภัตตาหารของกระผมในวนัพรุง่นีเ้ถดิ” 

  ภกิษุผูเ้ป็นเถระทัง้หลายไดรั้บอาราธนาโดยดษุณีภาพ ล าดับนัน้ จติตคหบด ี

ทราบวา่ภกิษุผูเ้ป็นเถระทัง้หลายรับอาราธนาแลว้จงึลกุจากทีน่ั่ง ไหวแ้ลว้ กระท า 

ประทักษิณแลว้จากไป 

  ครัน้คนืนัน้ผา่นไป ตอนเชา้ภกิษุผูเ้ป็นเถระทัง้หลายครองอันตรวาสก ถอืบาตร 

และจวีรเขา้ไปยังทีอ่ยูข่องจติตคหบด ีน่ังบนอาสนะทีป่ลูาดไวแ้ลว้ 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๓๗๒ } 



๓๗๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๗. จติตสงัยตุ] 

๒. ปฐมอสิทัิตตสตูร 

  ล าดับนัน้ จติตคหบดเีขา้ไปหาภกิษุผูเ้ป็นเถระทัง้หลาย ไหวแ้ลว้ น่ัง ณ ที ่

สมควร ไดเ้รยีนถามทา่นพระเถระวา่ “ทา่นผูเ้จรญิ ทีก่ลา่วกันวา่ ‘ธาตตุา่ง ๆ 

ธาตตุา่ง ๆ’ ดว้ยเหตเุพยีงเทา่ไรหนอ พระผูม้พีระภาคจงึตรัสวา่ธาตตุา่ง ๆ” เมือ่ 

จติตคหบดถีามอยา่งนีแ้ลว้ ทา่นพระเถระไดน้ิง่อยู ่

  แมค้รัง้ที ่๒ จติตคหบด ีก็ไดเ้รยีนถามวา่ “ทา่นผูเ้จรญิ ทีก่ลา่วกันวา่ ‘ธาต ุ

ตา่ง ๆ ธาตตุา่ง ๆ’ ดว้ยเหตเุพยีงเทา่ไรหนอ พระผูม้พีระภาคจงึตรัสวา่ธาตตุา่ง ๆ” 

แมค้รัง้ที ่๒ ทา่นพระเถระก็ไดน้ิง่อยู ่

  แมค้รัง้ที ่๓ จติตคหบด ีก็ไดเ้รยีนถามวา่ “ทา่นผูเ้จรญิ ทีก่ลา่วกันวา่ ‘ธาต ุ

ตา่ง ๆ ธาตตุา่ง ๆ’ ดว้ยเหตเุพยีงเทา่ไรหนอ พระผูม้พีระภาคจงึตรัสวา่ธาตตุา่ง ๆ” 

แมค้รัง้ที ่๓ ทา่นพระเถระก็ไดน้ิง่อยู ่

  สมัยนัน้ ทา่นพระอสิทัิตตะเป็นผูใ้หมก่วา่ภกิษุทกุรปูในหมูภ่กิษุนัน้ ขณะนัน้ 

ทา่นพระอสิทัิตตะไดก้ลา่วกับทา่นพระเถระดังนีว้า่ “กระผมขอตอบปัญหาขอ้นีข้อง 

จติตคหบดเีอง ขอรับ” 

  พระเถระกลา่ววา่ “อสิทัิตตะ ทา่นจงตอบปัญหาขอ้นีข้องจติตคหบดเีถดิ” 

  ทา่นพระอสิทัิตตะไดถ้ามวา่ “คหบด ีทา่นถามวา่ ‘ท่านผูเ้จรญิ ทีก่ลา่วกันวา่ 

‘ธาตตุา่ง ๆ ธาตตุา่ง ๆ’ ดว้ยเหตเุพยีงเทา่ไรหนอ พระผูม้พีระภาคจงึตรัสวา่ธาตุ 

ตา่ง ๆ’ หรอื” 

  “อยา่งนัน้ ขอรับ” 

  “คหบด ีพระผูม้พีระภาคตรัสธาตตุา่ง ๆ ไวด้ังนีว้า่ ‘จักขธุาต ุรปูธาต ุจักข ุ

วญิญาณธาต ุฯลฯ มโนธาต ุธัมมธาต ุมโนวญิญาณธาต’ุ ดว้ยเหตเุพยีงเทา่นีแ้ล 

พระผูม้พีระภาคจงึตรัสวา่ธาตตุา่ง ๆ” 

  ล าดับนัน้ จติตคหบดชีืน่ชมยนิดภีาษิตของทา่นอสิทัิตตะ ไดน้ าของขบฉันอัน 

ประณีตประเคนภกิษุผูเ้ป็นเถระทัง้หลายใหอ้ิม่หน าดว้ยตนเอง ขณะนัน้ภกิษุผูเ้ป็น 

เถระทัง้หลายฉันเสร็จแลว้วางมอืจากบาตร ลกุจากอาสนะแลว้จากไป 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๓๗๓ } 



๓๗๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๗. จติตสงัยตุ] 

๓. ทตุยิอสิทัิตตสตูร 

  ตอ่มา ทา่นพระเถระไดก้ลา่วกับทา่นพระอสิทัิตตะดงันีว้า่ “ดลีะ ทา่นอสิทัิตตะ 

ปัญหาขอ้นีแ้จม่แจง้แกท่า่น ไมแ่จม่แจง้แกผ่ม ถา้เชน่นัน้ เมือ่ปัญหาเชน่นีม้าถงึ 

แมโ้ดยประการอืน่ ทา่นพงึตอบปัญหานัน้แล” 

ปฐมอสิทิตัตสตูรที ่๒ จบ 

 

๓. ทตุยิอสิทิตัตสูตร 

วา่ดว้ยพระอสิทิตัตะ สตูรที ่๒ 

  [๓๔๕] สมัยหนึง่ ภกิษุผูเ้ป็นเถระหลายรปูอยูท่ีอ่ัมพาฏกวนั เขตเมอืง 

มัจฉกิาสณัฑ ์ครัง้นัน้ จติตคหบดเีขา้ไปหาภกิษุผูเ้ป็นเถระทัง้หลายถงึทีอ่ยู ่ไหว ้

แลว้ น่ัง ณ ทีส่มควร ไดอ้าราธนาวา่ “ทา่นผูเ้จรญิทัง้หลาย ขอพระเถระทัง้ 

หลายโปรดรับภัตตาหารของกระผมในวนัพรุง่นีเ้ถดิ” 

  ภกิษุผูเ้ป็นเถระทัง้หลายรับอาราธนาโดยดษุณีภาพ ล าดับนัน้ จติตคหบด ี

ทราบวา่ภกิษุผูเ้ป็นเถระทัง้หลายรับอาราธนาแลว้จงึลกุจากทีน่ั่ง ไหวแ้ลว้ กระท า 

ประทักษิณแลว้จากไป 

  ครัน้คนืนัน้ผา่นไป ตอนเชา้ภกิษุทัง้หลายครองอันตรวาสก ถอืบาตรและจวีร 

เขา้ไปยังทีอ่ยูข่องจติตคหบด ีน่ังบนอาสนะทีป่ลูาดไวแ้ลว้ 

  ล าดับนัน้ จติตคหบดเีขา้ไปหาภกิษุผูเ้ป็นเถระทัง้หลาย ไหวแ้ลว้ น่ัง ณ ที ่

สมควร ไดเ้รยีนถามทา่นพระเถระดังนีว้า่ “ทา่นผูเ้จรญิ ทฏิฐหิลายอยา่งเกดิขึน้ใน 

โลกวา่ ‘โลกเทีย่ง หรอืโลกไมเ่ทีย่ง โลกมทีีส่ดุ หรอืโลกไมม่ทีีส่ดุ ชวีะ๑กับสรรีะ 

เป็นอยา่งเดยีวกัน หรอืชวีะกับสรรีะเป็นคนละอยา่งกนั หลังจากตายแลว้ตถาคต๒ 

เกดิอกี หรอืหลังจากตายแลว้ตถาคตไมเ่กดิอกี หลงัจากตายแลว้ตถาคตเกดิอกีและ 

ไมเ่กดิอกี หรอืหลังจากตายแลว้ตถาคตจะวา่เกดิอกีก็มใิช ่จะวา่ไมเ่กดิอกีก็มใิช’่

 

เชงิอรรถ : 

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

๒ ตถาคต ในทีน่ีเ้ป็นค าทีลั่ทธอิืน่ ๆ ใชก้ันมากอ่นพทุธกาล หมายถงึอัตตา (อาตมัน) ไมไ่ดห้มายถงึ 

    พระพทุธเจา้ อรรถกถาอธบิายวา่ หมายถงึสัตตะ (ท.ีส.ีอ. ๑/๖๕/๑๐๘) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๓๗๔ } 



๓๗๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๗. จติตสงัยตุ] 

๓. ทตุยิอสิทัิตตสตูร 

ทฏิฐ ิ๖๒๑ อยา่งนีพ้ระผูม้พีระภาคตรัสไวแ้ลว้ในพรหมชาลสตูร ทา่นผูเ้จรญิ เมือ่ 

อะไรม ีทฏิฐเิหลา่นีจ้งึม ีเมือ่อะไรไมม่ ีทฏิฐเิหลา่นีจ้งึไมม่”ี เมือ่จติตคหบดถีาม 

อยา่งนีแ้ลว้ ทา่นพระเถระไดน้ิง่อยู ่

  แมค้รัง้ที ่๒ จติตคหบด ีฯลฯ 

  แมค้รัง้ที ่๓ จติตคหบดก็ีไดเ้รยีนถามวา่ “ทา่นผูเ้จรญิ ทฏิฐหิลายอยา่ง 

เกดิขึน้ในโลกวา่ ‘โลกเทีย่ง หรอืโลกไมเ่ทีย่ง โลกมทีีส่ดุ หรอืโลกไมม่ทีีส่ดุ ชวีะ 

กับสรรีะเป็นอยา่งเดยีวกัน หรอืชวีะกับสรรีะเป็นคนละอยา่งกัน หลังจากตายแลว้ 

ตถาคตเกดิอกี หรอืหลังจากตายแลว้ตถาคตไมเ่กดิอกี หลังจากตายแลว้ตถาคต 

เกดิอกีและไมเ่กดิอกี หรอืหลังจากตายแลว้ตถาคตจะวา่เกดิอกีก็มใิช ่จะวา่ไมเ่กดิ 

อกีก็มใิช’่ ทฏิฐ ิ๖๒ อยา่งนีพ้ระผูม้พีระภาคตรัสไวแ้ลว้ในพรหมชาลสตูร ทา่น 

ผูเ้จรญิ เมือ่อะไรม ีทฏิฐเิหลา่นีจ้งึม ีเมือ่อะไรไมม่ ีทฏิฐเิหลา่นีจ้งึไมม่”ี แมค้รัง้ที ่๓ 

ทา่นพระเถระก็ไดน้ิง่อยู ่

  สมัยนัน้ ทา่นพระอสิทัิตตะเป็นผูใ้หมก่วา่ภกิษุทกุรปูในหมูภ่กิษุนัน้ ขณะนัน้ 

ทา่นพระอสิทัิตตะไดก้ลา่วกับทา่นพระเถระดังนีว้า่ “กระผมขอตอบปัญหาขอ้นีข้อง 

จติตคหบดเีอง ขอรับ” 

  พระเถระกลา่ววา่ “อสิทัิตตะ ทา่นจงตอบปัญหาขอ้นีข้องจติตคหบดเีถดิ” 

  ทา่นพระอสิทัิตตะไดถ้ามวา่ “คหบด ีทา่นถามวา่ ‘ท่านผูเ้จรญิ ทฏิฐหิลาย 

อยา่งเกดิขึน้ในโลกวา่ ‘โลกเทีย่ง หรอืโลกไมเ่ทีย่ง โลกมทีีส่ดุ หรอืโลกไมม่ทีีส่ดุ ฯลฯ 

ทา่นผูเ้จรญิ เมือ่อะไรม ีทฏิฐเิหลา่นีจ้งึม ีเมือ่อะไรไมม่ ีทฏิฐเิหลา่นีจ้งึไมม่’ี หรอื” 

  “อยา่งนัน้ ขอรับ” 

  “คหบด ีทฏิฐหิลายอยา่งเกดิขึน้ในโลกวา่ ‘โลกเทีย่ง หรอืโลกไมเ่ทีย่ง โลก 

มทีีส่ดุ หรอืโลกไมม่ทีีส่ดุ ชวีะกับสรรีะเป็นอยา่งเดยีวกัน หรอืชวีะกับสรรีะเป็น 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ทฏิฐ ิ๖๒ คอื ทฤษฎทีางอภปิรชัญาทีม่อียูใ่นอนิเดยีทัง้กอ่นและรว่มสมัยกับพระพทุธองค ์มอียูท่ัง้หมด 

    ๖๒ ทฤษฎ ีพระพทุธองคท์รงยกมาแสดงเพือ่ยนืยันวา่ พระองคท์รงรูท้ฤษฎดีังกลา่วอยา่งแจ่มแจง้ และ 

    ทรงแสดงพรหมชาลสตูรครอบคลมุทฤษฎเีหลา่นัน้ทัง้หมด เปรยีบเหมอืนชาวประมงใชแ้หทอดคลมุปลา 

    ไวไ้ดท้ัง้หมด ด ูท.ีส.ี (แปล) ๙/๒๘/๑๑ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๓๗๕ } 



๓๗๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๗. จติตสงัยตุ] 

๓. ทตุยิอสิทัิตตสตูร 

คนละอยา่งกัน หลังจากตายแลว้ตถาคตเกดิอกี หรอืหลังจากตายแลว้ตถาคต 

ไมเ่กดิอกี หลังจากตายแลว้ตถาคตเกดิอกีและไมเ่กดิอกี หรอืหลังจากตายแลว้ 

ตถาคตจะวา่เกดิอกีก็มใิชจ่ะวา่ไมเ่กดิอกีก็มใิช’่ ทฏิฐ ิ๖๒ อยา่งนีพ้ระผูม้พีระภาคได ้

ตรัสไวแ้ลว้ในพรหมชาลสตูร คหบด ีเมือ่สกักายทฏิฐ ิ(ความเห็นวา่เป็นกายของตน) 

ม ีทฏิฐเิหลา่นีจ้งึม ีเมือ่สกักายทฏิฐไิมม่ ีทฏิฐเิหลา่นีจ้งึไมม่”ี 

  “ทา่นผูเ้จรญิ สกักายทฏิฐยิอ่มมไีดอ้ยา่งไร” 

  “คหบด ีปถุชุน๑ในโลกนีผู้ไ้มไ่ดส้ดับ ไมไ่ดเ้ห็นพระอรยิะ ไมฉ่ลาดในธรรม 

ของพระอรยิะ ไมไ่ดรั้บการแนะน าในธรรมของพระอรยิะ ไมไ่ดเ้ห็นสตับรุษุ ไม ่

ฉลาดในธรรมของสตับรุษุ ไมไ่ดรั้บการแนะน าในธรรมของสตับรุษุ พจิารณาเห็น 

รปูโดยความเป็นอัตตา พจิารณาเห็นอัตตาวา่มรีปู พจิารณาเห็นรปูในอัตตา หรอื 

พจิารณาเห็นอัตตาในรปู พจิารณาเห็นเวทนาโดยความเป็นอัตตา ฯลฯ สญัญา ... 

สงัขาร ... พจิารณาเห็นวญิญาณโดยความเป็นอัตตา พจิารณาเห็นอัตตาวา่ม ี

วญิญาณ พจิารณาเห็นวญิญาณในอัตตา หรอืพจิารณาเห็นอัตตาในวญิญาณ 

คหบด ีสกักายทฏิฐยิอ่มมไีดอ้ยา่งนีแ้ล” 

  “ทา่นผูเ้จรญิ สกักายทฏิฐยิอ่มมไีมไ่ดอ้ยา่งไร” 

  “คหบด ีอรยิสาวกในศาสนานีผู้ไ้ดส้ดับ ไดเ้ห็นพระอรยิะ ฉลาดในธรรม 

ของพระอรยิะ ไดรั้บการแนะน าในธรรมของพระอรยิะ ไดเ้ห็นสตับรุษุ ฉลาดใน 

ธรรมของสตับรุษุ ไดรั้บการแนะน าในธรรมของสตับรุษุ ไมพ่จิารณาเห็นรปูโดย 

ความเป็นอัตตา ไมพ่จิารณาเห็นอัตตาวา่มรีปู ไมพ่จิารณาเห็นรปูในอัตตา หรอืไม่ 

พจิารณาเห็นอัตตาในรปู ไมพ่จิารณาเห็นเวทนา ... สญัญา ... สงัขาร ... ไมพ่จิารณา 

เห็นวญิญาณโดยความเป็นอัตตา ไมพ่จิารณาเห็นอัตตาวา่มวีญิญาณ ไมพ่จิารณา 

เห็นวญิญาณในอัตตา หรอืไมพ่จิารณาเห็นอัตตาในวญิญาณ คหบด ีสกักายทฏิฐ ิ

ยอ่มมไีมไ่ดอ้ยา่งนีแ้ล” 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ปถุชุน หมายถงึคนทียั่งมกีเิลสหนา ทีเ่รยีกเชน่นีเ้พราะบคุคลประเภทนียั้งมเีหตกุอ่ใหเ้กดิกเิลสอยา่งหนา 

    นานัปการ ปถุชุนม ี๒ ประเภท คอื อันธปถุชุน คนทีไ่มไ่ดรั้บการศกึษาอบรมทางจติ และกัลยาณปถุชุน 

    คนทีไ่ดรั้บการศกึษาอบรมทางจติแลว้ (ท.ีส.ีอ. ๑/๗/๕๘-๕๙) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๓๗๖ } 



๓๗๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๗. จติตสงัยตุ] 

๓. ทตุยิอสิทัิตตสตูร 

  “ทา่นผูเ้จรญิ พระคณุเจา้อสิทัิตตะมาจากไหน” 

  “คหบด ีอาตมภาพมาจากอวนัตชีนบท” 

  “ทา่นผูเ้จรญิ กลุบตุรชือ่อสิทัิตตะในอวนัตชีนบท ซึง่เป็นสหายทีไ่มเ่คยเห็น 

ของกระผม ออกบรรพชามอียู ่พระคณุเจา้เคยเห็นทา่นหรอืไม่” 

  “เจรญิพร คหบด”ี 

  “ทา่นผูเ้จรญิ เดีย๋วนีท้า่นอยูท่ีไ่หน” 

  เมือ่จติตคหบดถีามอยา่งนีแ้ลว้ ทา่นพระอสิทัิตตะไดน้ิง่อยู ่

  “ทา่นผูเ้จรญิ ทา่นพระอสิทัิตตะของกระผมคอืพระคณุเจา้หรอื” 

  “เจรญิพร คหบด”ี 

  “ทา่นผูเ้จรญิ ขอพระคณุเจา้อสิทัิตตะจงยนิดอีัมพาฏกวนัอันน่ารืน่รมย ์เขต 

เมอืงมัจฉกิาสณัฑเ์ถดิ กระผมจักบ ารงุพระคณุเจา้ดว้ยจวีร บณิฑบาต เสนาสนะ 

และคลิานปัจจัยเภสชับรขิาร” 

  “โยมพดูด”ี 

  ล าดับนัน้ จติตคหบดชีืน่ชมยนิดภีาษิตของทา่นอสิทัิตตะแลว้ ไดน้ าของขบฉัน 

อันประณีตประเคนภกิษุผูเ้ป็นเถระทัง้หลายใหอ้ิม่หน าดว้ยตนเอง ขณะนัน้ภกิษุผู ้

เป็นเถระทัง้หลายฉันเสร็จแลว้วางมอืจากบาตร ลกุจากอาสนะแลว้จากไป 

  ตอ่มา ทา่นพระเถระไดก้ลา่วกับทา่นพระอสิทัิตตะดงันีว้า่ “ดลีะ ทา่นอสิทัิตตะ 

ปัญหาขอ้นีแ้จม่แจง้แกท่า่น ไมแ่จม่แจง้แกผ่ม ถา้เชน่นัน้ เมือ่ปัญหาเชน่นีม้าถงึ 

แมโ้ดยประการอืน่ ทา่นพงึตอบปัญหานัน้แล” 

  ล าดับนัน้ ทา่นพระอสิทัิตตะเก็บง าเสนาสนะแลว้ ถอืบาตรและจวีรจากไป 

จากเมอืงมัจฉกิาสณัฑ ์ไดจ้ากไปแลว้อยา่งทีท่า่นจะไป ไมก่ลับมาอกี 

ทตุยิอสิทิตัตสตูรที ่๓ จบ 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๓๗๗ } 



๓๗๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๗. จติตสงัยตุ] 

๔. มหกปาฏหิารยิสตูร 

 

๔. มหกปาฏหิารยิสตูร 

วา่ดว้ยพระมหกะแสดงปาฏหิารยิ ์

  [๓๔๖] สมัยหนึง่ ภกิษุผูเ้ป็นเถระหลายรปูอยูท่ีอ่ัมพาฏกวนั เขตเมอืง 

มัจฉกิาสณัฑ ์ครัง้นัน้ จติตคหบดเีขา้ไปหาภกิษุผูเ้ป็นเถระทัง้หลายถงึทีอ่ยู ่ไหวแ้ลว้ 

น่ัง ณ ทีส่มควร ไดอ้าราธนาวา่ “ทา่นผูเ้จรญิทัง้หลาย ขอพระเถระทัง้หลาย 

โปรดรับภัตตาหารทีโ่รงววัของกระผมในวนัพรุง่นีเ้ถดิ” 

  ภกิษุผูเ้ป็นเถระทัง้หลายไดรั้บอาราธนาโดยดษุณีภาพ ล าดับนัน้ จติตคหบด ี

ทราบวา่ภกิษุผูเ้ป็นเถระทัง้หลายรับอาราธนาแลว้จงึลกุจากทีน่ั่ง ไหวแ้ลว้ กระท า 

ประทักษิณแลว้จากไป 

  ครัน้คนืนัน้ผา่นไป ตอนเชา้ภกิษุผูเ้ป็นเถระทัง้หลายครองอันตรวาสก ถอืบาตร 

และจวีรเขา้ไปยังทีอ่ยูข่องจติตคหบด ีน่ังบนอาสนะทีป่ลูาดไวแ้ลว้ 

  ล าดับนัน้ จติตคหบดไีดน้ าขา้วปายาสปรงุดว้ยเนยใสอยา่งประณีตประเคน 

ภกิษุผูเ้ป็นเถระทัง้หลายใหอ้ิม่หน าดว้ยตนเอง ขณะนัน้ภกิษุผูเ้ป็นเถระทัง้หลายฉัน 

เสร็จแลว้วางมอืจากบาตร ลกุจากอาสนะแลว้จากไป 

  ฝ่ายจติตคหบดไีดก้ลา่ววา่ “พวกทา่นจงทิง้เศษอาหารทีเ่หลอื” แลว้เดนิตาม 

หลังภกิษุผูเ้ป็นเถระทัง้หลายไป เวลานัน้รอ้นจัด ภกิษุผูเ้ป็นเถระทัง้หลายมกีาย 

คลา้ยกับกะปลกกะเปลีย้เดนิไป ทัง้ทีฉั่นอาหารแลว้ 

  สมัยนัน้ ทา่นพระมหกะเป็นผูใ้หมก่วา่ภกิษุทกุรปูในหมูภ่กิษุนัน้ ขณะนัน้ 

ทา่นไดเ้รยีนกับทา่นพระเถระดังนีว้า่ “ทา่นผูเ้จรญิ ดทีเีดยีว ถา้ลมเย็นจะพงึพัด 

โชยมา มเีสยีงฟ้ารอ้ง และฝนโปรยลงมาทลีะหยาด” 

  พระเถระกลา่ววา่ “ทา่นพระมหกะ ดทีเีดยีว ถา้ลมเย็นจะพงึพัดโชยมา ม ี

เสยีงฟ้ารอ้ง และฝนโปรยลงมาทลีะหยาด” 

  ล าดับนัน้ ทา่นพระมหกะไดบ้ันดาลฤทธิใ์หล้มเย็นพัดโชยมา มเีสยีงฟ้ารอ้ง 

และฝนโปรยลงมาทลีะหยาด 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๓๗๘ } 



๓๗๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๗. จติตสงัยตุ] 

๔. มหกปาฏหิารยิสตูร 

  ล าดับนัน้ จติตคหบดไีดค้ดิวา่ “ภกิษุผูใ้หมก่วา่ภกิษุทกุรปูในหมูภ่กิษุนีเ้ป็นผู ้

มฤีทธานุภาพเห็นปานนีท้เีดยีว” 

  ขณะนัน้ทา่นพระมหกะไปถงึอารามแลว้ไดก้ลา่วกับทา่นพระเถระวา่ “ทา่นพระ 

เถระผูเ้จรญิ การบันดาลฤทธิเ์พยีงเทา่นีพ้อหรอืยัง” 

  ทา่นพระเถระกลา่ววา่ “ทา่นมหกะ พอแลว้ ทา่นท าไดแ้ลว้ บชูาแลว้” 

  ตอ่มาภกิษุผูเ้ป็นเถระทัง้หลายไดไ้ปสูท่ีอ่ยูต่ามเดมิ แมท้า่นพระมหกะก็ไปสูท่ี ่

อยูข่องตน 

  ล าดับนัน้ จติตคหบดเีขา้ไปหาทา่นพระมหกะถงึทีอ่ยู ่ไหวแ้ลว้ น่ัง ณ ที ่

สมควร ไดข้อรอ้งวา่ “ทา่นผูเ้จรญิ ขอโอกาส ขอพระคณุเจา้มหกะไดโ้ปรดแสดง 

อทิธปิาฏหิารยิท์ีเ่ป็นธรรมอันยิง่กวา่ธรรมของมนุษยแ์กก่ระผมเถดิ” 

  ทา่นพระมหกะกลา่ววา่ “คหบด ีถา้เชน่นัน้ ทา่นจงปผูา้หม่ทีร่ะเบยีงแลว้ 

เกลีย่ฟ่อนหญา้ไว”้ 

  จติตคหบดรัีบค าของทา่นพระมหกะแลว้ปผูา้หม่ทีร่ะเบยีงเกลีย่ฟ่อนหญา้ไว ้

ขณะนัน้ทา่นพระมหกะเขา้ไปสูว่หิารลั่นดาลแลว้ ไดบ้ันดาลฤทธิใ์หเ้ปลวไฟออกทาง 

ชอ่งลกูดาลและระหวา่งกลอนประต ูใหไ้หมห้ญา้ แตไ่มใ่หไ้หมผ้า้หม่ จติตคหบด ี

ตกใจสลัดผา้หม่ ไดย้นืขนลกุอยูท่ีส่ว่นขา้งหนึง่ 

  ทา่นพระมหกะออกจากทีอ่ยูแ่ลว้ไดถ้ามจติตคหบดดีังนีว้า่ “จติตคหบด ีการ 

บันดาลฤทธิเ์พยีงเทา่นีพ้อหรอืยัง” 

  จติตคหบดกีลา่ววา่ “ทา่นมหกะ พอแลว้ ทา่นท าไดแ้ลว้ บชูาแลว้ ขอพระ 

คณุเจา้มหกะจงยนิดอีัมพาฏกวนัอันน่ารืน่รมย ์เขตเมอืงมัจฉกิาสณัฑเ์ถดิ กระผม 

จักบ ารงุพระคณุเจา้ดว้ยจวีร บณิฑบาต เสนาสนะ และคลิานปัจจัยเภสชับรขิาร” 

  “โยมพดูด”ี 

  ตอ่มา ทา่นพระมหกะเก็บง าเสนาสนะแลว้ ถอืบาตรและจวีรจากไปจาก 

เมอืงมัจฉกิาสณัฑ ์ไดจ้ากไปแลว้อยา่งทีท่า่นจะไป ไมก่ลับมาอกี 

มหกปาฏหิารยิสตูรที ่๔ จบ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๓๗๙ } 



๓๘๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๗. จติตสงัยตุ] 

๕. ปฐมกามภสูตูร 

 

๕. ปฐมกามภสููตร 

วา่ดว้ยพระกามภ ูสตูรที ่๑ 

  [๓๔๗] สมัยหนึง่ ท่านพระกามภอูยูท่ีอ่ัมพาฏกวนั เขตเมอืงมัจฉกิาสณัฑ ์

ครัง้นัน้ จติตคหบดเีขา้ไปหาทา่นพระกามภถูงึทีอ่ยู ่ไหวแ้ลว้ น่ัง ณ ทีส่มควร 

ทา่นพระกามภไูดก้ลา่ววา่ 

  “จติตคหบด ีพระผูม้พีระภาคไดต้รัสไวด้ังนีว้า่ 

    ‘เธอจงดรูถซึง่มสีว่นประกอบอันไมม่โีทษ 

   มหีลังคาขาว มเีพลาเดยีว ไมม่ทีกุข ์

   แลน่ไปถงึทีห่มาย ตัดกระแส ไมม่เีครือ่งผกู’ 

  ทา่นจะพงึเห็นเนือ้ความแหง่ธรรมทีพ่ระผูม้พีระภาคทรงแสดงอยา่งยอ่นีโ้ดย 

พสิดารไดอ้ยา่งไร” 

  “ทา่นผูเ้จรญิ ธรรมนีพ้ระผูม้พีระภาคทรงแสดงไวห้รอื” 

  “เจรญิพร คหบด”ี 

  “ทา่นผูเ้จรญิ ถา้เชน่นัน้ ขอทา่นโปรดรอสกัครู ่จนกวา่กระผมจักพจิารณา 

เนือ้ความแหง่ธรรมนัน้ได”้ 

  ล าดับนัน้ จติตคหบดนีิง่อยูค่รูห่นึง่ แลว้ไดต้อบทา่นพระกามภดูังนีว้า่ 

  “ทา่นผูเ้จรญิ ค าวา่ สว่นประกอบอนัไมม่โีทษ เป็นชือ่ของศลี 

  ค าวา่ หลงัคาขาว เป็นชือ่ของวมิตุต ิ

  ค าวา่ เพลาเดยีว เป็นชือ่ของสต ิ

  ค าวา่ แลน่ไป เป็นชือ่ของการกา้วไปและการถอยกลับ 

  ค าวา่ รถ เป็นชือ่ของกายนีซ้ ึง่ประกอบขึน้จากมหาภตูรปู ๔ เกดิจากมารดาบดิา 

เจรญิวยัเพราะขา้วสกุและขนมกมุมาส ไมเ่ทีย่งแท ้ตอ้งอบตอ้งนวดเฟ้น มอีันแตก 

กระจัดกระจายไปเป็นธรรมดา ทา่นผูเ้จรญิ ราคะเป็นทกุข ์โทสะเป็นทกุข ์โมหะ 

เป็นทกุข ์ทกุขเ์หลา่นัน้ภกิษุขณีาสพละไดแ้ลว้ ตัดรากถอนโคนเหมอืนตน้ตาลทีถ่กู 

ตัดรากถอนโคนไปแลว้ เหลอืแตพ่ืน้ที ่ท าใหไ้มม่ ีเกดิขึน้ตอ่ไปไมไ่ด ้เพราะฉะนั้น 

ภกิษุขณีาสพพระผูม้พีระภาคจงึตรัสเรยีกวา่ ผูไ้มม่ทีกุข ์

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๓๘๐ } 



๓๘๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๗. จติตสงัยตุ] 

๖. ทตุยิกามภสูตูร 

  ค าวา่ แลน่ไปถงึทีห่มาย นัน้เป็นชือ่ของพระอรหันต ์

  ค าวา่ กระแส เป็นชือ่ของตัณหา ตัณหานัน้ภกิษุขณีาสพละไดแ้ลว้ ตัดราก 

ถอนโคนเหมอืนตน้ตาลทีถ่กูตดัรากถอนโคนไปแลว้ เหลอืแตพ่ืน้ที ่ท าใหไ้มม่  ี

เกดิขึน้ตอ่ไปไมไ่ด ้เพราะฉะนัน้ ภกิษุขณีาสพพระผูม้พีระภาคจงึตรัสเรยีกวา่ ผูต้ัด 

กระแส ราคะเป็นเครือ่งผกู โทสะเป็นเครือ่งผกู โมหะเป็นเครือ่งผกู เครือ่งผกู 

เหลา่นัน้ภกิษุขณีาสพละไดแ้ลว้ ตัดรากถอนโคนเหมอืนตน้ตาลทีถ่กูตัดรากถอนโคน 

ไปแลว้ เหลอืแตพ่ืน้ที ่ท าใหไ้มม่ ีเกดิขึน้ตอ่ไปไมไ่ด ้เพราะฉะนัน้ ภกิษุขณีาสพ 

พระผูม้พีระภาคจงึตรัสเรยีกวา่ ผูไ้มม่เีครือ่งผกู 

  ทา่นผูเ้จรญิ เพราะเหตนุี้พระผูม้พีระภาคจงึไดต้รัสไวด้ังนีว้า่ 

    ‘เธอจงดรูถซึง่มสีว่นประกอบอันไมม่โีทษ 

    มหีลังคาขาว มเีพลาเดยีว ไมม่ทีกุข ์

   แลน่ไปถงึทีห่มาย ตัดกระแส ไมม่เีครือ่งผกู’ 

  กระผมรูท่ั้วถงึเนือ้ความแหง่ธรรมทีพ่ระผูม้พีระภาคทรงแสดงอยา่งยอ่นีโ้ดย 

พสิดารอยา่งนีแ้ล” 

  “คหบด ีเป็นลาภของทา่น ทา่นไดด้แีลว้ ทีปั่ญญาจักษุของทา่นหยั่งลงใน 

พระพทุธพจนท์ีล่กึซึง้นี”้ 

ปฐมกามภสูตูรที ่๕ จบ 

 

๖. ทตุยิกามภสูตูร 

วา่ดว้ยพระกามภ ูสตูรที ่๒ 

  [๓๔๘] สมัยหนึง่ ท่านพระกามภอูยูท่ีอ่ัมพาฏกวนั เขตเมอืงมัจฉกิาสณัฑ ์

ครัง้นัน้ จติตคหบดเีขา้ไปหาทา่นพระกามภถูงึทีอ่ยู ่ไหวแ้ลว้ น่ัง ณ ทีส่มควร 

ไดเ้รยีนถามทา่นพระกามภดูังนีว้า่ “ทา่นผูเ้จรญิ สงัขารมเีทา่ไร” 

  ทา่นพระกามภตูอบวา่ “คหบด ีสงัขารม ี๓ ประการ คอื 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๓๘๑ } 



๓๘๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๗. จติตสงัยตุ] 

๖. ทตุยิกามภสูตูร 

    ๑. กายสงัขาร๑   ๒. วจสีงัขาร๒ 

    ๓. จติตสงัขาร๓” 

  จติตคหบดกีลา่ววา่ “ดลีะ ทา่นผูเ้จรญิ” ชืน่ชมยนิดภีาษิตของทา่นพระกามภ ู

แลว้ไดถ้ามปัญหายิง่ขึน้ไปวา่ 

  “ทา่นผูเ้จรญิ กายสงัขารเป็นอยา่งไร วจสีงัขารเป็นอยา่งไร และจติตสงัขาร 

เป็นอยา่งไร” 

  “คหบด ีลมหายใจเขา้และลมหายใจออกชือ่วา่กายสงัขาร 

  วติกวจิารชือ่วา่วจสีงัขาร 

  สญัญาและเวทนาชือ่วา่จติตสงัขาร” 

  จติตคหบดกีลา่ววา่ “ดลีะ ทา่นผูเ้จรญิ” ฯลฯ แลว้ไดถ้ามปัญหายิง่ขึน้ไปอกีวา่ 

  “ทา่นผูเ้จรญิ เพราะเหตไุร ลมหายใจเขา้และลมหายใจออกจงึชือ่วา่กายสงัขาร 

  เพราะเหตไุร วติกวจิารจงึชือ่วา่วจสีงัขาร 

  เพราะเหตไุร สญัญาและเวทนาจงึชือ่วา่จติตสงัขาร” 

  “คหบด ีลมหายใจเขา้และลมหายใจออกเป็นไปในกาย ธรรมเหลา่นีเ้กีย่วเนือ่ง 

ดว้ยกาย เพราะฉะนัน้ ลมหายใจเขา้และลมหายใจออกจงึชือ่วา่กายสงัขาร” 

  “คหบด ีบคุคลตรกึตรองกอ่นแลว้จงึเปลง่วาจาภายหลัง เพราะฉะนัน้ วติก 

วจิารจงึชือ่วา่วจสีงัขาร 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ กายสงัขาร หมายถงึสภาพปรงุแตง่การกระท าทางกายหรอืกายสัญเจตนา คอื ความจงใจทางกาย (องฺ. 

    ตกิ.อ. ๒/๒๓/๑๐๑) 

๒ วจสีงัขาร หมายถงึสภาพปรงุแตง่การกระท าทางวาจา ไดแ้ก ่วติกวจิารหรอืวจสีัญเจตนา คอื ความ 

    จงใจทางวาจา (องฺ.ตกิ.อ. ๒/๒๓/๑๐๑) 

๓ จติตสงัขาร หมายถงึสภาพปรงุแตง่การกระท าทางใจ ไดแ้ก ่สัญญาและเวทนาหรอืมโนสัญเจตนา คอื 

    ความจงใจทางใจ (องฺ.ตกิ.อ. ๒/๒๓/๑๐๑) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๓๘๒ } 



๓๘๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๗. จติตสงัยตุ] 

๖. ทตุยิกามภสูตูร 

  สญัญาและเวทนาเป็นไปทางจติ ธรรมเหลา่นีเ้กีย่วเนือ่งดว้ยจติ เพราะฉะนัน้ 

สญัญาและเวทนาจงึชือ่วา่จติตสงัขาร” 

  “ดลีะ ทา่นผูเ้จรญิ” ฯลฯ แลว้ไดถ้ามปัญหายิง่ขึน้ไปอกีวา่ “ทา่นผูเ้จรญิ 

ก็สญัญาเวทยตินโิรธสมาบัตมิไีดอ้ยา่งไร” 

  “คหบด ีภกิษุผูก้ าลังเขา้สัญญาเวทยตินโิรธสมาบัตยิอ่มไมค่ดิวา่ ‘เราจักเขา้ 

สญัญาเวทยตินโิรธสมาบัต ิหรอืเราก าลังเขา้สญัญาเวทยตินโิรธสมาบัต ิหรอืเรา 

เขา้สญัญาเวทยตินโิรธสมาบัตแิลว้’ ทีแ่ทจ้ติทีน่ าบคุคลเขา้ไปเพือ่ความเป็นอยา่งนัน้ 

เธอไดอ้บรมไวใ้นกาลกอ่นแลว้” 

  จติตคหบดกีลา่ววา่ “ดลีะ ทา่นผูเ้จรญิ” ฯลฯ แลว้ไดถ้ามปัญหายิง่ขึน้ไปอกีวา่ 

“ทา่นผูเ้จรญิ ก็เมือ่ภกิษุเขา้สญัญาเวทยตินโิรธสมาบัต ิธรรมเหลา่ไหนดับกอ่น 

กายสงัขาร วจสีงัขาร หรอืจติตสงัขาร” 

  “คหบด ีเมือ่ภกิษุเขา้สญัญาเวทยตินโิรธสมาบัต ิวจสีงัขารดับกอ่น ตอ่จาก 

นัน้ กายสงัขาร จติตสงัขารจงึดับ” 

  “ดลีะ ทา่นผูเ้จรญิ” ฯลฯ แลว้ไดถ้ามปัญหายิง่ขึน้ไปอกีวา่ “ทา่นผูเ้จรญิ 

คนทีต่ายแลว้กับภกิษุผูเ้ขา้สญัญาเวทยตินโิรธสมาบัต ิทัง้สองนีต้า่งกันอยา่งไร” 

  “คหบด ีคนทีต่ายแลว้ กายสงัขารก็ดับระงับไป วจสีงัขารก็ดับระงับไป 

จติตสงัขารของเขาก็ดับระงับไป อายสุ ิน้ไป ไออุน่หมดไป อนิทรยีแ์ตกสลายไป 

  แมภ้กิษุผูเ้ขา้สญัญาเวทยตินโิรธสมาบัต ิกายสงัขารก็ดับระงับไป วจสีงัขารก็ 

ดับระงับไป จติตสงัขารก็ดับระงับไป (แต)่อายไุมส่ ิน้ไป ไออุน่ยังไมห่มด อนิทรยี ์

ก็ผอ่งใส คหบด ีคนทีต่ายแลว้กับภกิษุผูเ้ขา้สญัญาเวทยตินโิรธสมาบัต ิทัง้สองนัน้ 

ตา่งกันอยา่งนี”้ 

  “ดลีะ ทา่นผูเ้จรญิ” ฯลฯ แลว้ไดถ้ามปัญหายิง่ขึน้ไปอกีวา่ “ทา่นผูเ้จรญิ 

ก็การออกจากสญัญาเวทยตินโิรธสมาบัต ิมไีดอ้ยา่งไร” 

  “ภกิษุผูก้ าลังออกจากสญัญาเวทยตินโิรธสมาบัตยิอ่มไมค่ดิวา่ ‘เราจักออกจาก 

สญัญาเวทยตินโิรธสมาบัต ิหรอืเราก าลังออกจากสญัญาเวทยตินโิรธสมาบัต ิหรอื 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๓๘๓ } 



๓๘๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๗. จติตสงัยตุ] 

๗. โคทัตตสตูร 

เราออกจากสญัญาเวทยตินโิรธสมาบัตแิลว้’ ทีแ่ทจ้ติทีน่ าบคุคลเขา้ไปเพือ่ความเป็น 

อยา่งนัน้ เธอไดอ้บรมไวใ้นกาลกอ่นแลว้” 

  จติตคหบดกีลา่ววา่ “ดลีะ ทา่นผูเ้จรญิ” ฯลฯ แลว้ไดถ้ามปัญหายิง่ขึน้ไป 

อกีวา่ “ทา่นผูเ้จรญิ ก็เมือ่ภกิษุออกจากสญัญาเวทยตินโิรธสมาบัต ิธรรมเหลา่ไหน 

เกดิขึน้กอ่น กายสงัขาร วจสีงัขาร หรอืจติตสงัขาร” 

  “คหบด ีเมือ่ภกิษุออกจากสญัญาเวทยตินโิรธสมาบัต ิจติตสงัขารเกดิขึน้กอ่น 

ตอ่จากนัน้ กายสงัขาร วจสีงัขารจงึเกดิขึน้” 

  “ดลีะ ทา่นผูเ้จรญิ” ฯลฯ แลว้ไดถ้ามปัญหายิง่ขึน้ไปอกีวา่ “ทา่นผูเ้จรญิ 

ผัสสะเทา่ไรยอ่มถกูตอ้งภกิษุผูอ้อกจากสญัญาเวทยตินโิรธสมาบัต”ิ 

  “คหบด ีผัสสะ ๓ คอื (๑) สญุญผัสสะ (๒) อนมิติตผัสสะ (๓) อัปปณหิติผัสสะ 

ยอ่มถกูตอ้งภกิษุผูอ้อกจากสญัญาเวทยตินโิรธสมาบัต”ิ 

  “ดลีะ ทา่นผูเ้จรญิ” ฯลฯ แลว้ไดถ้ามปัญหายิง่ขึน้ไปอกีวา่ “ทา่นผูเ้จรญิ 

ภกิษุผูอ้อกจากสญัญาเวทยตินโิรธสมาบัต ิจตินอ้มไป โนม้ไป โอนไปสูอ่ะไร” 

  “คหบด ีภกิษุผูอ้อกจากสญัญาเวทยตินโิรธสมาบัตแิลว้ จติยอ่มนอ้มไป โนม้ 

ไป โอนไปสูว่เิวก๑” 

  จติตคหบดกีลา่ววา่ “ดลีะ ทา่นผูเ้จรญิ” แลว้ไดช้ืน่ชมยนิดภีาษิตของทา่น 

พระกามภ ูแลว้ไดถ้ามปัญหายิง่ขึน้ไปอกีวา่ 

  “ทา่นผูเ้จรญิ ธรรมเหลา่ไหนมอีปุการะมากแกส่ญัญาเวทยตินโิรธสมาบัต”ิ 

  “คหบด ีปัญหาทีค่วรจะถามกอ่นทา่นถามชา้ไป แตเ่อาเถดิ อาตมภาพ 

จักตอบแกท่า่น ธรรม ๒ ประการ คอื (๑) สมถะ (๒) วปัิสสนา มอีปุการะมาก 

แกส่ญัญาเวทยตินโิรธสมาบัต”ิ 

ทตุยิกามภสูตูรที ่๖ จบ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ วเิวก ในทีน่ีห้มายถงึพระนพิพาน (ส .สฬา.อ. ๓/๓๔๘/๑๕๙) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๓๘๔ } 



๓๘๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๗. จติตสงัยตุ] 

๗. โคทัตตสตูร 

 

๗. โคทตัตสตูร 

วา่ดว้ยพระโคทตัตะ 

  [๓๔๙] สมัยหนึง่ ทา่นพระโคทัตตะอยูท่ีอ่ัมพาฏกวนั เขตเมอืงมัจฉกิาสณัฑ ์

ครัง้นัน้ จติตคหบดเีขา้ไปหาทา่นพระโคทัตตะถงึทีอ่ยู ่ไหวแ้ลว้น่ัง ณ ทีส่มควร 

ไดถ้ามจติตคหบดดีังนีว้า่ “คหบด ีธรรมเหลา่นี ้คอื (๑) อัปปมาณาเจโตวมิตุต ิ

(๒) อากญิจัญญาเจโตวมิตุติ๑ (๓) สญุญตาเจโตวมิตุต ิ(๔) อนมิติตาเจโตวมิตุติ๒ 

มอีรรถตา่งกัน มพียัญชนะตา่งกัน หรอืมอีรรถอยา่งเดยีวกัน ตา่งกันแตพ่ยัญชนะ 

เทา่นัน้” 

  จติตคหบดตีอบวา่ “ทา่นผูเ้จรญิ เพราะอาศัยเหตใุด ธรรมเหลา่นีจ้งึมอีรรถ 

ตา่งกันและมพียัญชนะตา่งกัน เหตนัุน้มอียู ่อนึง่ เพราะอาศัยเหตใุด ธรรมเหลา่นี ้

จงึมอีรรถอยา่งเดยีวกัน ตา่งกันแตพ่ยัญชนะเทา่นัน้ เหตนัุน้มอียู่ 

  ทา่นผูเ้จรญิ เพราะอาศัยเหตใุด ธรรมเหลา่นีจ้งึมอีรรถตา่งกันและมพียัญชนะ 

ตา่งกัน เหตนัุน้เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีม้เีมตตาจติแผไ่ปตลอดทศิที ่๑ ... ทศิที ่๒ ... ทศิ 

ที ่๓ ... ทศิที ่๔ ... ทศิเบือ้งบน๓ ทศิเบือ้งลา่ง๔ ทศิเฉียง แผไ่ปตลอดโลกท่ัว 

ทกุหมูเ่หลา่ ในทีท่กุสถาน ดว้ยเมตตาจติอันไพบลูย ์เป็นมหัคคตะ ไมม่ขีอบเขต 

ไมม่เีวร ไมม่คีวามเบยีดเบยีนอยู ่

  มกีรณุาจติ ฯลฯ 

  มมีทุติาจติ ฯลฯ

 

เชงิอรรถ : 

๑ อากญิจญัญาเจโตวมิตุต ิไดแ้ก ่ธรรม ๙ ประการ คอื อากญิจัญญายตนะ ๑ มรรค ๔ ผล ๔  

    อากญิจัญญายตนะชือ่วา่อากญิจัญญะ เพราะไมม่กีเิลสเครือ่งกังวลเป็นอารมณ์ มรรคและผลชือ่วา่ 

    อากญิจัญญะ เพราะไมม่กีเิลสเครือ่งกังวลคอืกเิลสเครือ่งย ่ายแีละกเิลสเครือ่งผกู (ส .สฬา.อ. ๓/๓๔๙/๑๖๐) 

๒ อนมิติตาเจโตวมิตุต ิไดแ้ก ่ธรรม ๑๓ ประการ คอื วปัิสสนา ๑ อรูป ๔ มรรค ๔ ผล ๔ (ส .สฬา.อ. 

    ๓/๓๔๙/๑๖๑) 

๓ ทศิเบือ้งบน หมายถงึเทวโลก (วสิทฺุธ.ิมหาฏกีา ๑/๒๕๕/๔๓๕) 

๔ ทศิเบือ้งลา่ง หมายถงึนรกและนาค (วสิทฺุธ.ิมหาฏกีา ๑/๒๕๕/๔๓๕) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๓๘๕ } 



๓๘๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๗. จติตสงัยตุ] 

๗. โคทัตตสตูร 

  มอีเุบกขาจติ แผไ่ปตลอดทศิที ่๑ ... ทศิที ่๒ ... ทศิที ่๓ ... ทศิที ่๔ ... 

ทศิเบือ้งบน ทศิเบือ้งลา่ง ทศิเฉียง แผไ่ปตลอดโลกท่ัวทกุหมูเ่หลา่ ในทีท่กุสถาน 

ดว้ยเมตตาจติอันไพบลูย ์เป็นมหัคคตะ ไมม่ขีอบเขต ไมม่เีวร ไมม่คีวาม 

เบยีดเบยีนอยู ่

  นีเ้รยีกวา่ อัปปมาณาเจโตวมิตุต ิ 

  อากญิจญัญาเจโตวมิตุต ิเป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีล้ว่งวญิญาณัญจายตนฌานโดยประการทัง้ปวง บรรล ุ

อากญิจัญญายตนฌานโดยก าหนดวา่ ‘ไมม่อีะไร’ อยู ่

  นีเ้รยีกวา่ อากญิจัญญาเจโตวมิตุต ิ

  สญุญตาเจโตวมิตุต ิเป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีไ้ปสูป่่าบา้ง ไปสูโ่คนไมบ้า้ง ไปสูเ่รอืนวา่งบา้ง ยอ่ม 

พจิารณาเห็นวมิตุตวิา่ ‘สิง่นีว้า่งจากอัตตา หรอืสิง่ทีเ่นือ่งดว้ยอัตตา’ 

   นีเ้รยีกวา่ สญุญตาเจโตวมิตุต ิ

  อนมิติตาเจโตวมิตุต ิเป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีบ้รรลอุนมิติตเจโตสมาธเิพราะไมก่ าหนดนมิติทัง้ปวงอยู ่

  นีเ้รยีกวา่ อนมิติตาเจโตวมิตุต ิ

  ทา่นผูเ้จรญิ เพราะอาศัยเหตใุด ธรรมเหลา่นีจ้งึมอีรรถตา่งกันและม ี

พยัญชนะตา่งกัน เหตนัุน้เป็นอยา่งนีแ้ล 

  ทา่นผูเ้จรญิ เพราะอาศัยเหตใุด ธรรมเหลา่นีจ้งึมอีรรถอยา่งเดยีวกัน ตา่งกัน 

แตพ่ยัญชนะเทา่นัน้ 

  คอื ราคะชือ่วา่กเิลสเป็นเครือ่งวดั โทสะชือ่วา่กเิลสเป็นเครือ่งวดั โมหะชือ่วา่ 

กเิลสเป็นเครือ่งวดั กเิลสเหลา่นัน้ภกิษุขณีาสพละไดแ้ลว้ ตัดรากถอนโคนเหมอืน 

ตน้ตาลทีถ่กูตดัรากถอนโคนไปแลว้ เหลอืแตพ่ืน้ที ่ท าใหไ้มม่ ีเกดิขึน้ตอ่ไปไมไ่ด ้

  อัปปมาณาเจโตวมิตุตมิปีระมาณเทา่ไร เจโตวมิตุตอิันไมก่ าเรบิบัณฑติกลา่ว 

วา่ เลศิกวา่อัปปมาณาเจโตวมิตุตเิหลา่นัน้ เจโตวมิตุตอิันไมก่ าเรบินัน้วา่งจากราคะ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๓๘๖ } 



๓๘๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๗. จติตสงัยตุ] 

๘. นคิัณฐนาฏปตุตสตูร 

วา่งจากโทสะ วา่งจากโมหะ ราคะชือ่วา่กเิลสเป็นเครือ่งกังวล โทสะชือ่วา่กเิลส 

เป็นเครือ่งกังวล โมหะชือ่วา่กเิลสเป็นเครือ่งกังวล กเิลสเหลา่นัน้ภกิษุขณีาสพละได ้

แลว้ ตัดรากถอนโคนเหมอืนตน้ตาลทีถ่กูตัดรากถอนโคนไปแลว้ เหลอืแตพ่ืน้ที ่

ท าใหไ้มม่ ีเกดิขึน้ตอ่ไปไมไ่ด ้

  อากญิจัญญาเจโตวมิตุตมิปีระมาณเทา่ไร เจโตวมิตุตอิันไมก่ าเรบิบัณฑติกลา่ว 

วา่ เลศิกวา่อากญิจัญญาเจโตวมิตุตเิหลา่นัน้ เจโตวมิตุตอิันไมก่ าเรบินัน้วา่งจาก 

ราคะ วา่งจากโทสะ วา่งจากโมหะ ราคะชือ่วา่กเิลสเป็นเครือ่งกระท านมิติ โทสะ 

ชือ่วา่กเิลสเป็นเครือ่งกระท านมิติ โมหะชือ่วา่กเิลสเป็นเครือ่งกระท านมิติ กเิลส 

เหลา่นัน้ภกิษุขณีาสพละไดแ้ลว้ ตัดรากถอนโคนเหมอืนตน้ตาลทีถ่กูตัดรากถอน 

โคนไปแลว้ เหลอืแตพ่ืน้ที ่ท าใหไ้มม่ ีเกดิขึน้ตอ่ไปไมไ่ด ้

  อนมิติตาเจโตวมิตุตมิปีระมาณเทา่ไร เจโตวมิตุตอินัไมก่ าเรบิบัณฑติกลา่ววา่ 

เลศิกวา่อนมิติตาเจโตวมิตุตเิหลา่นัน้ เจโตวมิตุตอินัไมก่ าเรบินัน้วา่งจากราคะ วา่ง 

จากโทสะ วา่งจากโมหะ ฯลฯ ทา่นผูเ้จรญิ เพราะอาศัยเหตใุด ธรรมเหลา่นีจ้งึ 

มอีรรถอยา่งเดยีวกัน ตา่งกันแตพ่ยัญชนะ เหตนัุน้เป็นอยา่งนีแ้ล” 

  ทา่นพระโคทัตตะกลา่ววา่ “คหบด ีเป็นลาภของทา่น ทา่นไดด้แีลว้ที ่

ปัญญาจักษุของทา่นหยั่งลงในพระพทุธพจนท์ีล่กึซึง้” 

โคทตัตสตูรที ่๗ จบ 

 

๘. นคิณัฐนาฏปตุตสตูร 

วา่ดว้ยนคิรนถ ์นาฏบตุร 

  [๓๕๐] สมัยนัน้ นคิรนถ ์นาฏบตุรไปถงึเมอืงมัจฉกิาสณัฑ ์พรอ้มดว้ย 

นคิรนถบรษัิทจ านวนมาก จติตคหบดไีดย้นิขา่ววา่ “นคิรนถ ์นาฏบตุรมาถงึเมอืง 

มัจฉกิาสณัฑ ์พรอ้มดว้ยนคิรนถบรษัิทหลายคน” 

  ครัง้นัน้ จติตคหบดพีรอ้มดว้ยอบุาสกหลายคนเขา้ไปหานคิรนถ ์นาฏบตุร 

ถงึทีอ่ยู ่แลว้ไดส้นทนาปราศรัยพอเป็นทีบ่ันเทงิใจ พอเป็นทีร่ะลกึถงึกันแลว้ น่ัง ณ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๓๘๗ } 



๓๘๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๗. จติตสงัยตุ] 

๙. อเจลกัสสปสตูร 

ทีส่มควร นคิรนถ ์นาฏบตุรไดถ้ามจติตคหบดดีังนีว้า่ “คหบด ีทา่นเชือ่หรอืวา่ 

พระสมณโคดมมสีมาธทิีไ่มม่วีติกวจิาร มคีวามดับวติกวจิาร” 

  จติตคหบดตีอบวา่ “ทา่นผูเ้จรญิ ผมไมเ่ชือ่พระผูม้พีระภาคในขอ้นีว้า่ ‘ม ี

สมาธทิีไ่มม่วีติกวจิาร มคีวามดับวติกวจิาร” 

  เมือ่จติตคหบดกีลา่วอยา่งนีแ้ลว้ นคิรนถ ์นาฏบตุรแลดบูรษัิทของตนแลว้ได ้

กลา่ววา่ “ขอทา่นผูเ้จรญิทัง้หลายจงพจิารณาเรือ่งนีต้ราบทีจ่ติตคหบดนีีย้ังเป็นคน 

ตรง ไมโ่ออ้วด ไมม่มีารยา เขาเขา้ใจวติกวจิารวา่ดับได ้ก็เขา้ใจวา่ใชข้า่ยปิดกัน้ 

ลมได ้หรอืเขาเขา้ใจวติกวจิารวา่ดับได ้ก็เขา้ใจกระแสแมน่ ้าคงคาวา่ใชก้ ามอืของ 

ตนปิดกัน้ได”้ 

  จติตคหบดกีลา่ววา่ “ทา่นผูเ้จรญิ ทา่นเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร ญาณ 

หรอืศรัทธา อยา่งไหนประณีตกวา่กัน” 

  “คหบด ีญาณน่ันแลประณีตกวา่ศรัทธา” 

  “ทา่นผูเ้จรญิ ผมสงัดจากกามและอกศุลธรรมทัง้หลายแลว้ บรรลปุฐมฌาน 

ทีม่วีติก วจิาร ปีต ิและสขุอันเกดิจากวเิวกอยูต่ราบเทา่ทีต่อ้งการ เพราะวติก 

วจิารสงบระงับไป ฯลฯ ผมบรรลทุตุยิฌานตราบเทา่ทีต่อ้งการ เพราะปีตจิาง 

คลายไป ฯลฯ ผมบรรลตุตยิฌานตราบเทา่ทีต่อ้งการ เพราะละสขุได ้ฯลฯ ผม 

บรรลจุตตุถฌานตราบเทา่ทีต่อ้งการ 

  ทา่นผูเ้จรญิ เมือ่รูเ้ห็นอยา่งนี ้ผมจักไมเ่ชือ่ใครอืน่ไมว่า่สมณะหรอืพราหมณ์วา่ 

‘มสีมาธทิีไ่มม่วีติกไมม่วีจิาร มคีวามดับวติกวจิาร” 

  เมือ่จติตคหบดกีลา่วอยา่งนีแ้ลว้ นคิรนถ ์นาฏบตุรแลดบูรษัิทของตนแลว้ 

ไดก้ลา่วดังนีว้า่ “ขอทา่นผูเ้จรญิทัง้หลายจงพจิารณาความขอ้นีต้ราบทีจ่ติตคหบดนีี้ 

เป็นคนไมต่รง โออ้วด มมีารยา” 

  จติตคหบดกีลา่ววา่ “ทา่นผูเ้จรญิ ผมทราบค าทีท่า่นกลา่วเดีย๋วนีเ้องวา่ 

‘ขอทา่นผูเ้จรญิทัง้หลายจงพจิารณาเรือ่งนีต้ราบทีจ่ติตคหบดนีีย้ังเป็นคนตรง ไมโ่ออ้วด 

ไมม่มีารยา และผมก็ทราบค าทีท่า่นกลา่วเดีย๋วนีเ้องวา่ ‘ขอทา่นผูเ้จรญิทัง้หลาย 

จงพจิารณาเรือ่งนีต้ราบทีจ่ติตคหบดนีีเ้ป็นคนไมต่รง โออ้วด มมีารยา’ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๓๘๘ } 



๓๘๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๗. จติตสงัยตุ] 

๙. อเจลกัสสปสตูร 

  ทา่นผูเ้จรญิ ถา้ค าพดูครัง้แรกของทา่นถกู ค าพดูครัง้หลังของท่านก็ผดิ แต ่

ถา้ค าพดูครัง้หลังของทา่นถกู ค าพดูครัง้แรกของทา่นก็ผดิ ปัญหาทีป่ระกอบดว้ย 

เหต ุ๑๐ ขอ้นีม้าถงึทา่น เมือ่ทา่นทราบเนือ้ความของปัญหาเหลา่นัน้ ก็พงึบอก 

ผมกับนคิรนถบรษัิท 

  ปญัหา ๑๐ ขอ้ นีค้อื 

   ๑. ปัญหา ๑   อทุเทส ๑   เวยยากรณ์ ๑ 

   ๒. ปัญหา ๒   อทุเทส ๒   เวยยากรณ์ ๒ 

   ๓. ปัญหา ๓   อทุเทส ๓   เวยยากรณ์ ๓ 

   ๔. ปัญหา ๔   อทุเทส ๔   เวยยากรณ์ ๔ 

   ๕. ปัญหา ๕   อทุเทส ๕   เวยยากรณ์ ๕ 

   ๖. ปัญหา ๖   อทุเทส ๖   เวยยากรณ์ ๖ 

   ๗. ปัญหา   ๗ อทุเทส ๗   เวยยากรณ์ ๗ 

   ๘. ปัญหา ๘   อทุเทส ๘   เวยยากรณ์ ๘  

   ๙. ปัญหา ๙   อทุเทส ๙   เวยยากรณ์ ๙ 

   ๑๐. ปัญหา ๑๐  อทุเทส ๑๐   เวยยากรณ์ ๑๐” 

  ครัน้จติตคหบดถีามปัญหาทีป่ระกอบดว้ยเหต ุ๑๐ ขอ้นีก้ับนคิรนถ ์นาฏบตุร 

แลว้ก็ลกุขึน้จากอาสนะแลว้จากไป 

นคิณัฐนาฏปตุตสตูรที ่๘ จบ 

 

๙. อเจลกสัสปสตูร 

วา่ดว้ยอเจลกสัสปะ 

  [๓๕๑] สมัยนัน้ อเจลกัสสปะผูเ้คยเป็นสหายเกา่เมือ่ครัง้เป็นคฤหัสถข์อง 

จติตคหบดไีปถงึเมอืงมัจฉกิาสณัฑ ์จติตคหบดไีดย้นิขา่ววา่ “อเจลกัสสปะผูเ้คย 

เป็นสหายเกา่เมือ่ครัง้เป็นคฤหัสถข์องเรา ไดม้าถงึเมอืงมัจฉกิาสณัฑ”์ จงึเขา้ไปหา 

อเจลกสัสปะถงึทีอ่ยู ่ไดส้นทนาปราศรัยพอเป็นทีบ่ันเทงิใจ พอเป็นทีร่ะลกึถงึกัน 

แลว้ น่ัง ณ ทีส่มควร ไดถ้ามดังนีว้า่ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๓๘๙ } 



๓๙๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๗. จติตสงัยตุ] 

๑๐. คลิานทัสสนสตูร 

  “กัสสปะผูเ้จรญิ ทา่นบวชนานเทา่ไร” 

  อเจลกสัสปะตอบวา่ “ทา่นคหบด ีเราบวชไดป้ระมาณ ๓๐ ปีแลว้” 

  “ผูเ้จรญิ ตลอดเวลาประมาณ ๓๐ ปีนี้ญาณทัสสนะทีป่ระเสรฐิอันสามารถ๑ อนั 

วเิศษยิง่กวา่ธรรมของมนุษย์๒ เป็นธรรมเครือ่งอยูผ่าสกุทีท่า่นบรรลแุลว้มอียูห่รอื” 

  “คหบด ีตลอดเวลาประมาณ ๓๐ ปีนีญ้าณทัสสนะทีป่ระเสรฐิอันสามารถ 

อันวเิศษยิง่กวา่ธรรมของมนุษย ์เป็นธรรมเครือ่งอยูผ่าสกุทีเ่ราบรรลแุลว้ยอ่มไมม่  ี

นอกจากความเป็นคนเปลอืย ความเป็นคนโลน้ และการสลัดฝุ่ นธลุดีว้ยขนหาง 

นกยงู” 

  เมือ่อเจลกัสสปะกลา่วอยา่งนีแ้ลว้ จติตคหบดไีดก้ลา่ววา่ “ทา่นผูเ้จรญิ น่า 

อัศจรรยจ์รงิ ไมเ่คยปรากฏ ทีธ่รรมอันพระผูม้พีระภาคตรัสไวด้แีลว้ เพราะในการ 

บวชตลอดเวลาประมาณ ๓๐ ปี ญาณทัสสนะทีป่ระเสรฐิอันสามารถอันวเิศษยิง่กวา่ 

ธรรมของมนุษย ์เป็นธรรมเครือ่งอยูผ่าสกุ ทีท่า่นบรรลแุลว้จักไมม่ ีนอกจาก 

ความเป็นคนเปลอืย ความเป็นคนโลน้ และการสลัดฝุ่ นธลุดีว้ยขนหางนกยงู” 

  “คหบด ีทา่นเขา้ถงึความเป็นอบุาสกนานเทา่ไรแลว้” 

  “ทา่นผูเ้จรญิ ผมเขา้ถงึความเป็นอบุาสกไดป้ระมาณ ๓๐ ปีแลว้” 

  “คหบด ีตลอดเวลาประมาณ ๓๐ ปีนีญ้าณทัสสนะทีป่ระเสรฐิอันสามารถอัน 

วเิศษยิง่กวา่ธรรมของมนุษย ์เป็นธรรมเครือ่งอยูผ่าสกุทีท่า่นบรรลแุลว้มอียูห่รอื” 

  “ทา่นผูเ้จรญิ แมแ้ตค่ฤหัสถก็์พงึมธีรรมเชน่นัน้ได ้เพราะผมสงัดจากกามและ 

อกศุลธรรมทัง้หลายแลว้ บรรลปุฐมฌานทีม่วีติก วจิาร ปีต ิและสขุอันเกดิจากวเิวก 

อยูต่ราบเทา่ทีต่อ้งการ เพราะวติกวจิารสงบระงับไป ผมบรรลทุตุยิฌานตราบเทา่ 

ทีต่อ้งการ เพราะปีตจิางคลายไป ฯลฯ ผมบรรลตุตยิฌานตราบเทา่ทีต่อ้งการ 

เพราะละสขุได ้ฯลฯ ผมบรรลจุตตุถฌานตราบเทา่ทีต่อ้งการ ถา้ผมพงึพยากรณ์ 

กอ่นพระผูม้พีระภาค ไมน่่าอัศจรรยเ์ลย ทีพ่ระผูม้พีระภาคทรงพยากรณ์ผมวา่ 

‘จติตคหบดปีระกอบดว้ยสงัโยชนใ์ดพงึกลับมายังโลกนีอ้กี สงัโยชนนั์น้ไมม่ ี

 

เชงิอรรถ : 

๑ ญาณทสัสนะทีป่ระเสรฐิอนัสามารถ หมายถงึมหัคคตโลกตุตรปัญญา (ปัญญาชัน้โลกตุตระทีถ่งึความ 

    เป็นใหญ)่ อันประเสรฐิ บรสิทุธิ ์สงูสดุ สามารถก าจัดกเิลสได ้(องฺ.ทสก.อ. ๓/๔๘/๓๕๐) 

๒ ธรรมของมนษุย ์หมายถงึกศุลกรรมบถ ๑๐ ประการ (ส .สฬา.อ. ๓/๓๕๑/๑๖๒, องฺ.เอกก.อ. ๑/๕๑/๕๔) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๓๙๐ } 



๓๙๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๗. จติตสงัยตุ] 

๑๐. คลิานทัสสนสตูร 

  เมือ่จติตคหบดกีลา่วอยา่งนีแ้ลว้ อเจลกัสสปะไดก้ลา่วกับจติตคหบดดีังนีว้า่ 

“ทา่นผูเ้จรญิ น่าอัศจรรยจ์รงิ ไมเ่คยปรากฏ ทีธ่รรมอันพระผูม้พีระภาคตรัสไวด้แีลว้ 

เพราะในการเขา้ถงึความเป็นอบุาสก คฤหัสถผ์ูนุ่้งขาวหม่ขาวจักบรรลญุาณทัสสนะ 

ทีป่ระเสรฐิอันสามารถอันวเิศษยิง่กวา่ธรรมของมนุษย ์เป็นธรรมเครือ่งอยูผ่าสกุได ้

คหบด ีเราพงึไดบ้รรพชาอปุสมบทในพระธรรมวนัิยนี้” 

  ตอ่มา จติตคหบดไีดพ้าอเจลกัสสปะเขา้ไปหาภกิษุผูเ้ป็นเถระทัง้หลายถงึที ่

อยูแ่ลว้ ไดเ้รยีนถามภกิษุผูเ้ป็นเถระทัง้หลายดังนีว้า่ “ทา่นผูเ้จรญิทัง้หลาย 

  อเจลกสัสปะนีเ้คยเป็นสหายเกา่เมือ่ครัง้เป็นคฤหัสถข์องกระผม ขอพระเถระ 

ทัง้หลายโปรดบรรพชาอปุสมบทใหอ้เจลกัสสปะนีเ้ถดิ กระผมจักบ ารงุเธอดว้ยจวีร 

บณิฑบาต เสนาสนะ และคลิานปัจจัยเภสชับรขิาร” 

  อเจลกสัสปะไดบ้รรพชาอปุสมบทในพระธรรมวนัิยนีแ้ลว้ และทา่นพระกัสสปะ 

บวชแลว้ไมน่าน ก็หลกีออกไปอยูค่นเดยีว ไมป่ระมาท มคีวามเพยีร อทุศิกาย 

และใจอยู ่ไมน่านนักไดท้ าใหแ้จง้ซึง่ประโยชนย์อดเยีย่มอันเป็นทีส่ดุแหง่พรหมจรรย ์

ทีเ่หลา่กลุบตุรออกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติโดยชอบตอ้งการดว้ยปัญญาอันยิง่เอง 

เขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุัน รูช้ดัวา่ “ชาตสิ ิน้แลว้ อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้ ท ากจิทีค่วรท า 

เสร็จแลว้ ไมม่กีจิอืน่เพือ่ความเป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป” 

  อนึง่ ทา่นพระกัสสปะไดเ้ป็นพระอรหันตอ์งคห์นึง่ในบรรดาพระอรหันตทั์ง้หลาย 

อเจลกสัสปสตูรที ่๙ จบ 

 

๑๐. คลิานทสัสนสตูร 

วา่ดว้ยการเยีย่มผูป่้วย 

  [๓๕๒] สมัยนัน้ จติตคหบดเีจ็บป่วยไดรั้บทกุข ์เป็นไขห้นัก ครัง้นัน้ 

เทวดาผูส้งิสถติอยูใ่นอาราม เทวดาผูส้งิสถติอยูใ่นป่า เทวดาผูส้งิสถติอยูท่ีต่น้ไม ้

เทวดาผูส้งิสถติอยูท่ีต่น้หญา้เป็นโอสถและทีต่น้ไมเ้จา้ป่าจ านวนมากมาประชมุพรอ้ม 

กันแลว้ ไดก้ลา่วกับจติตคหบดดีังนีว้า่ 

  “คหบด ีทา่นจงตัง้ความปรารถนาวา่ ‘ขอเราพงึเป็นพระเจา้จักรพรรดใิน 

อนาคตกาลเถดิ” 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๓๙๑ } 



๓๙๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๗. จติตสงัยตุ] 

๑๐. คลิานทัสสนสตูร 

  เมือ่พวกเทวดากลา่วอยา่งนีแ้ลว้ จติตคหบดจีงึกลา่วกับเทวดาเหลา่นัน้ดังนีว้า่ 

“แมค้วามปรารถนาเป็นพระเจา้จักรพรรดนัิน้ก็ไมเ่ทีย่ง ไมย่ั่งยนื บคุคลจ าตอ้งละไป” 

  เมือ่จติตคหบดกีลา่วอยา่งนีแ้ลว้ พวกมติร อ ามาตย ์ญาต ิสาโลหติของ 

จติตคหบดไีดก้ลา่วดังนีว้า่ “ขา้แตบ่ตุรนาย ทา่นจงตัง้สตไิว ้อยา่เพอ้ไป” 

  “ขา้พเจา้พดูอะไรไป ทีท่ าใหพ้วกทา่นเตอืนขา้พเจา้วา่ ‘ขา้แตบ่ตุรนาย ทา่น 

จงตัง้สตไิว ้อยา่เพอ้ไป” 

  “ขา้แตบ่ตุรนาย ทา่นพดูวา่ ‘แมค้วามปรารถนาเป็นพระเจา้จักรพรรดนัิน้ก็ 

ไมเ่ทีย่ง ไมย่ั่งยนื บคุคลจ าตอ้งละไป” 

  “ก็จรงิอยา่งนัน้ พวกเทวดาผูส้งิสถติอยูใ่นอาราม เทวดาผูส้งิสถติอยูใ่นป่า 

เทวดาผูส้งิสถติอยูท่ีต่น้ไม ้เทวดาผูส้งิสถติอยูท่ีต่น้หญา้เป็นโอสถและทีต่น้ไมเ้จา้ป่า 

กลา่วกับขา้พเจา้วา่ ‘คหบด ีทา่นจงตัง้ความปรารถนาวา่ ‘ขอเราพงึเป็นพระเจา้ 

จักรพรรดใินอนาคตกาลเถดิ’ ขา้พเจา้ไดก้ลา่วกับเทวดาเหลา่นัน้วา่ ‘แมค้วาม 

ปรารถนาเป็นพระเจา้จักรพรรดนัิน้ก็ไมเ่ทีย่ง ไมย่ั่งยนื บคุคลจ าตอ้งละไป” 

  “ขา้แตบ่ตุรนาย เทวดาเหลา่นัน้เห็นอ านาจประโยชนอ์ะไรจงึกลา่ววา่ ‘คหบด ี

ทา่นจงตัง้ความปรารถนาวา่ ‘ขอเราพงึเป็นพระเจา้จักรพรรดใินอนาคตกาลเถดิ” 

  “เทวดาเหลา่นัน้คดิวา่ ‘จติตคหบดนีีม้ศีลี มธีรรมอนังาม ถา้เธอจักตัง้ความ 

ปรารถนาวา่ ‘ขอเราพงึเป็นพระเจา้จักรพรรดใินอนาคตกาล’ การตัง้ความปรารถนา 

ในใจของเธอผูม้ศีลีนีจั้กส าเร็จไดเ้พราะศลีบรสิทุธิ ์บคุคลผูต้ัง้อยูใ่นธรรมจักตาม 

เพิม่ใหก้ าลัง(แก)่ผูป้ระพฤตธิรรม เทวดาเหลา่นีเ้มือ่เห็นอ านาจประโยชนจ์งึกลา่ววา่ 

‘คหบด ีทา่นจงตัง้ความปรารถนาวา่ ‘ขอเราพงึเป็นพระเจา้จักรพรรดใินอนาคต- 

กาลเถดิ’ ขา้พเจา้ไดก้ลา่วกับเทวดาเหลา่นัน้วา่ ‘แมค้วามปรารถนาเป็นพระเจา้ 

จักรพรรดนัิน้ก็ไมเ่ทีย่ง ไมย่ั่งยนื บคุคลจ าตอ้งละไป” 

  “ขา้แตบ่ตุรนาย ถา้เชน่นัน้ ขอทา่นจงกลา่วสอนพวกขา้พเจา้บา้ง” 

  “เพราะฉะนัน้แล พวกทา่นพงึศกึษาอยา่งนีว้า่ 

  ‘พวกเราจักถงึพรอ้มดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระพทุธเจา้วา่ ‘แม ้

เพราะเหตนุี ้พระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้เป็นพระอรหันต ์ตรัสรูด้ว้ยพระองคเ์อง 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๓๙๒ } 



๓๙๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๗. จติตสงัยตุ] 

รวมพระสตูรทีม่ใีนสงัยตุ 

โดยชอบ เพยีบพรอ้มดว้ยวชิชาและจรณะ เสด็จไปด ีรูแ้จง้โลก เป็นสารถฝึีกผูท้ี่ 

ควรฝึกไดอ้ยา่งยอดเยีย่ม เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย เป็นพระพทุธเจา้ 

เป็นพระผูม้พีระภาค’ 

  จักถงึพรอ้มดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระธรรมวา่ ‘พระธรรมอัน 

พระผูม้พีระภาคตรัสไวด้แีลว้ ผูป้ฏบิัตจิะพงึเห็นชดัดว้ยตนเอง ไมป่ระกอบดว้ยกาล 

ควรเรยีกใหม้าด ูควรนอ้มเขา้มาในตน อันวญิญชูนพงึรูเ้ฉพาะตน’ 

  จักถงึพรอ้มดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระสงฆว์า่ ‘พระสงฆส์าวกของ 

พระผูม้พีระภาคเป็นผูป้ฏบิัตดิ ีปฏบิัตติรง ปฏบิัตถิกูทาง ปฏบิัตสิมควร ไดแ้ก่ 

อรยิบคุคล ๔ คู ่คอื ๘ บคุคล พระสงฆส์าวกของพระผูม้พีระภาคนีเ้ป็นผูค้วรแก่ 

ของทีเ่ขาน ามาถวาย ควรแกข่องตอ้นรับ ควรแกทั่กษิณา ควรแกก่ารท าอัญชล ี

เป็นนาบญุอันยอดเยีย่มของโลก’ 

  อนึง่ ไทยธรรมทกุอยา่งในตระกลู จักเป็นของไมแ่บง่แยกกับทา่นผูม้ศีลี๑ ม ี

ธรรมอันงาม พวกทา่นพงึศกึษาอยา่งนี”้ 

  จติตคหบดคีรัน้ชกัชวนมติร อ ามาตย ์ญาต ิสาโลหติใหเ้ลือ่มใสในพระพทุธเจา้ 

พระธรรม พระสงฆ ์และในการบรจิาคทานแลว้ก็ตาย 

คลิานทสัสนสตูรที ่๑๐ จบ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนสงัยุตนี ้คอื 

    ๑. สญัโญชนสตูร   ๒. ปฐมอสิทัิตตสตูร 

    ๓. ทตุยิอสิทัิตตสตูร   ๔. มหกปาฏหิารยิสตูร 

    ๕. ปฐมกามภสูตูร   ๖. ทตุยิกามภสูตูร 

    ๗. โคทัตตสตูร   ๘. นคิัณฐนาฏปตุตสตูร  

    ๙. อเจลกัสสปสตูร   ๑๐. คลิานทัสสนสตูร 

จติตสงัยตุ จบบรบิรูณ์ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ไมแ่บง่แยกกบัทา่นผูม้ศีลี หมายถงึไมแ่บง่แยกว่าจะถวายภกิษุสว่นหนึง่ จะใชส้อยเองสว่นหนึง่ แต ่

    จักใชเ้ป็นของสาธารณะกับผูม้ศีลีคอืภกิษุ (ส .สฬา.อ. ๓/๓๕๒/๑๖๓) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๓๙๓ } 



๓๙๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๘. คามณสิงัยตุ] 

๑. จัณฑสตูร 

 

๘. คามณิสงัยตุ 

๑. จณัฑสตูร 

วา่ดว้ยผูใ้หญบ่า้นชือ่จณัฑะ 

  [๓๕๓] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  ครัง้นัน้ ผูใ้หญบ่า้นชือ่จัณฑะ (ดรุา้ย) เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ 

ถวายอภวิาทแลว้ น่ัง ณ ทีส่มควร ไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แต ่

พระองคผ์ูเ้จรญิ อะไรหนอเป็นเหตเุป็นปัจจัยใหค้นบางคนในโลกนีถ้งึความนับวา่ 

‘เป็นคนดรุา้ย เป็นคนดรุา้ย’ อนึง่ อะไรเป็นเหตเุป็นปัจจัยใหค้นบางคนในโลกนี ้

ถงึความนับวา่ ‘เป็นคนสงบเสงีย่ม เป็นคนสงบเสงีย่ม” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “ผูใ้หญบ่า้น คนบางคนในโลกนีย้ังละราคะไมไ่ด ้

เพราะละราคะไมไ่ด ้คนอืน่จงึยั่วใหโ้กรธได ้เมือ่คนอืน่ยั่วใหโ้กรธ ยอ่มแสดงความ 

โกรธใหป้รากฏ เขาจงึถงึความนับวา่ ‘เป็นคนดรุา้ย’ 

  ละโทสะไมไ่ด ้เพราะละโทสะไมไ่ด ้คนอืน่จงึยั่วใหโ้กรธได ้เมือ่คนอืน่ยั่วใหโ้กรธ 

ยอ่มแสดงความโกรธใหป้รากฏ เขาจงึถงึความนับวา่ ‘เป็นคนดรุา้ย’ 

  ละโมหะไมไ่ด ้เพราะละโมหะไมไ่ด ้คนอืน่จงึยั่วใหโ้กรธได ้เมือ่คนอืน่ยั่วใหโ้กรธ 

ยอ่มแสดงความโกรธใหป้รากฏ เขาจงึถงึความนับวา่ ‘เป็นคนดรุา้ย’ 

  ผูใ้หญบ่า้น นีแ้ลเป็นเหตเุป็นปัจจัยใหค้นบางคนในโลกนีถ้งึความนับวา่ 

‘เป็นคนดรุา้ย เป็นคนดรุา้ย’ 

  ผูใ้หญบ่า้น อนึง่ คนบางคนในโลกนีล้ะราคะไดแ้ลว้ เพราะละราคะได ้คนอืน่ 

จงึยั่วใหโ้กรธไมไ่ด ้เมือ่คนอืน่ยั่วใหโ้กรธ ยอ่มไมแ่สดงความโกรธใหป้รากฏ เขา 

จงึถงึความนับวา่ ‘เป็นคนสงบเสงีย่ม’ 

  ละโทสะไดแ้ลว้ เพราะละโทสะได ้คนอืน่จงึยั่วใหโ้กรธไมไ่ด ้เมือ่คนอืน่ยั่วให ้

โกรธ ยอ่มไมแ่สดงความโกรธใหป้รากฏ เขาจงึถงึความนับวา่ ‘เป็นคนสงบเสงีย่ม’ 

  ละโมหะไดแ้ลว้ เพราะละโมหะได ้คนอืน่จงึยั่วใหโ้กรธไมไ่ด ้เมือ่คนอืน่ยั่วให ้

โกรธ ยอ่มไมแ่สดงความโกรธใหป้รากฏ เขาจงึถงึความนับวา่ ‘เป็นคนสงบเสงีย่ม’ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๓๙๔ } 



๓๙๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๘. คามณสิงัยตุ] 

๒. ตาลปตุตสตูร 

  ผูใ้หญบ่า้น นีแ้ลเป็นเหตเุป็นปัจจัยใหค้นบางคนในโลกนีถ้งึความนับวา่ ‘เป็น 

คนสงบเสงีย่ม เป็นคนสงบเสงีย่ม” 

  เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสอยา่งนีแ้ลว้ ผูใ้หญบ่า้นชือ่จัณฑะไดก้ราบทลูวา่ 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ พระภาษิตของพระองคช์ดัเจนไพเราะยิง่นัก ขา้แต ่

พระองคผ์ูเ้จรญิ พระภาษิตของพระองคช์ดัเจนไพเราะยิง่นัก พระองคท์รงประกาศ 

ธรรมแจม่แจง้โดยประการตา่ง ๆ เปรยีบเหมอืนบคุคลหงายของทีค่ว า่ เปิดของทีปิ่ด 

บอกทางแกผู่ห้ลงทาง หรอืตามประทปีในทีม่ดืดว้ยตัง้ใจวา่ ‘คนมตีาดจัีกเห็นรปูได’้ 

ขา้พระองคน์ีข้อถงึพระผูม้พีระภาค พรอ้มทัง้พระธรรมและพระสงฆเ์ป็นสรณะ 

ขอพระผูม้พีระภาคจงทรงจ าขา้พระองคว์า่เป็นอบุาสกผูถ้งึสรณะ ตัง้แตว่นันีเ้ป็นตน้ 

ไปจนตลอดชวีติ” 

จณัฑสตูรที ่๑ จบ 

 

๒. ตาลปตุตสตูร 

วา่ดว้ยผูใ้หญบ่า้นชือ่ตาลบตุร 

  [๓๕๔] สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเวฬวุนั สถานทีใ่ห ้

เหยือ่กระแต เขตกรงุราชคฤห ์ครัง้นัน้ ผูใ้หญบ่า้นนักฟ้อนร าชือ่ตาลบตุรเขา้ไป 

เฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวายอภวิาทแลว้น่ัง ณ ทีส่มควร ไดท้ลูถาม 

พระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองคไ์ดย้นิค าของพวกนัก 

ฟ้อนร า ผูเ้คยเป็นอาจารยแ์ละปาจารยก์อ่น ๆ กลา่ววา่ ‘นักฟ้อนร าคนใดท าให ้

ประชาชนหัวเราะรืน่เรงิดว้ยค าจรงิบา้ง เท็จบา้ง กลางโรงละคร กลางงานมหรสพ 

นักฟ้อนร าคนนัน้หลังจากตายแลว้จะเขา้ถงึความเป็นผูอ้ยูร่ว่มกับเหลา่เทวดาชือ่ปหาสะ’ 

ในขอ้นีพ้ระผูม้พีระภาคตรัสอยา่งไร” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “อยา่เลย ผูใ้หญบ่า้น จงพักปัญหาขอ้นีไ้ว ้

อยา่ถามเราเลย” 

  แมค้รัง้ที ่๒ ผูใ้หญบ่า้นนักฟ้อนร าชือ่ตาลบตุรไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาคดังนี ้

วา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองคไ์ดย้นิค าของพวกนักฟ้อนร าผูเ้คยเป็น 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๓๙๕ } 



๓๙๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๘. คามณสิงัยตุ] 

๒. ตาลปตุตสตูร 

อาจารยแ์ละปาจารยก์อ่น ๆ กลา่ววา่ ‘นักฟ้อนร าคนใดท าใหป้ระชาชนหัวเราะรืน่เรงิ 

ดว้ยค าจรงิบา้ง เท็จบา้ง กลางโรงละคร กลางงานมหรสพ นักฟ้อนร าคนนัน้ 

หลังจากตายแลว้จะเขา้ถงึความเป็นผูอ้ยูร่ว่มกับเหลา่เทวดาชือ่ปหาสะ’ ในขอ้นีพ้ระ 

ผูม้พีระภาคตรัสอยา่งไร” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “อยา่เลย ผูใ้หญบ่า้น จงพักปัญหาขอ้นีไ้ว ้

อยา่ถามเราเลย” 

  แมค้รัง้ที ่๓ ผูใ้หญบ่า้นนักฟ้อนร าชือ่ตาลบตุรไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาคดังนี ้

วา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองคไ์ดย้นิค าของพวกนักฟ้อนร าผูเ้คยเป็น 

อาจารยแ์ละปาจารยก์อ่น ๆ กลา่ววา่ ‘นักฟ้อนร าคนใดท าใหป้ระชาชนหัวเราะรืน่เรงิ 

ดว้ยค าจรงิบา้ง เท็จบา้ง กลางโรงละคร กลางงานมหรสพ นักฟ้อนร าคนนัน้ 

หลังจากตายแลว้จะเขา้ถงึความเป็นผูอ้ยูร่ว่มกับเหลา่เทวดาชือ่ปหาสะ’ ในขอ้นีพ้ระ 

ผูม้พีระภาคตรัสอยา่งไร” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “ผูใ้หญบ่า้น เราไดห้า้มทา่นแลว้วา่ ‘อยา่เลย 

จงพักปัญหาขอ้นีไ้ว ้อยา่ถามเราเลย’ แตเ่อาเถดิ เราจักตอบแกท่า่น เมือ่กอ่น 

สตัวทั์ง้หลายไมป่ราศจากราคะ ถกูเครือ่งผกูคอืราคะผกูไว ้นักฟ้อนร ายอ่มรวบรวม 

ธรรมเป็นทีต่ัง้แหง่ความก าหนัดเขา้ไปกลางโรงละคร กลางงานมหรสพแกส่ตัวเ์หลา่ 

นัน้โดยประมาณยิง่ 

  เมือ่กอ่นสตัวทั์ง้หลายไมป่ราศจากโทสะ ถกูเครือ่งผกูคอืโทสะผกูไว ้นักฟ้อนร า 

ยอ่มรวบรวมธรรมเป็นทีต่ัง้แหง่ความโกรธเขา้ไป กลางโรงละคร กลางงานมหรสพ 

แกส่ตัวเ์หลา่นัน้โดยประมาณยิง่ 

  เมือ่กอ่นสตัวทั์ง้หลายไมป่ราศจากโมหะ ถกูเครือ่งผกูคอืโมหะผกูไว ้นักฟ้อน 

ร ายอ่มรวบรวมธรรมเป็นทีต่ัง้แหง่ความหลงเขา้ไปกลางโรงละคร กลางงานมหรสพ 

แกส่ตัวเ์หลา่นัน้โดยประมาณยิง่ 

  นักฟ้อนร านัน้ตนเองก็มัวเมาประมาททัง้ท าใหผู้อ้ ืน่มัวเมาประมาทดว้ย หลัง 

จากตายแลว้จะไปเกดิในนรกชือ่ปหาสะ แตถ่า้เขามคีวามเห็นวา่ ‘นักฟ้อนร าคนใด 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๓๙๖ } 



๓๙๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๘. คามณสิงัยตุ] 

๒. ตาลปตุตสตูร 

ท าใหป้ระชาชนหัวเราะรืน่เรงิดว้ยค าจรงิบา้ง เท็จบา้ง กลางโรงละคร กลางงาน 

มหรสพ นักฟ้อนร าคนนัน้หลังจากตายแลว้จะเขา้ถงึความเป็นผูอ้ยูร่ว่มกับเหลา่ 

เทวดาชือ่ปหาสะ ความเห็นของเขาเป็นมจิฉาทฏิฐ ิ(ความเห็นผดิ) และผูเ้ป็นมจิฉา- 

ทฏิฐ ิเรากลา่ววา่มคีตอิยา่ง ๑ ใน ๒ อยา่ง คอื นรกหรอืก าเนดิสตัวด์รัิจฉาน” 

  เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสอยา่งนีแ้ลว้ ผูใ้หญบ่า้นนักฟ้อนร าชือ่ตาลบตุรได ้

รอ้งไห ้น ้าตาไหลพราก พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ผูใ้หญบ่า้น เราไดห้า้มทา่น 

แลว้วา่ ‘อยา่เลย จงพักปัญหาขอ้นีไ้ว ้อยา่ถามเราเลย” 

  ผูใ้หญบ่า้นนักฟ้อนร ากราบทลูวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองคม์ไิด ้

รอ้งไหเ้พราะพระองคต์รัสอยา่งนัน้กับขา้พระองค ์แตข่า้พระองคถ์กูพวกนักฟ้อนร าผู ้

เป็นอาจารยแ์ละปาจารยก์อ่น ๆ หลอกลวงใหห้ลงมานานวา่ ‘นักฟ้อนร าคนใด 

ท าใหป้ระชาชนหัวเราะรืน่เรงิดว้ยค าจรงิบา้ง เท็จบา้ง กลางโรงละคร กลางงาน 

มหรสพ นักฟ้อนร าคนนัน้หลังจากตายแลว้จะเขา้ถงึความเป็นผูอ้ยูร่ว่มกับเหลา่ 

เทวดาชือ่ปหาสะ 

  ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ พระภาษิตของพระองคช์ดัเจนไพเราะยิง่นัก ขา้แตพ่ระ 

องคผ์ูเ้จรญิ พระภาษิตของพระองคช์ดัเจนไพเราะยิง่นัก พระองคท์รงประกาศ 

ธรรมแจม่แจง้โดยประการตา่ง ๆ เปรยีบเหมอืนบคุคลหงายของทีค่ว า่ เปิดของทีปิ่ด 

บอกทางแกผู่ห้ลงทาง หรอืตามประทปีในทีม่ดืดว้ยตัง้ใจวา่ ‘คนมตีาดจัีกเห็นรปูได’้ 

ขา้พระองคน์ีข้อถงึพระผูม้พีระภาค พรอ้มทัง้พระธรรมและพระสงฆเ์ป็นสรณะ 

ขา้พระองคพ์งึไดบ้รรพชาอปุสมบทในส านักของพระผูม้พีระภาค” 

  ผูใ้หญบ่า้นนักฟ้อนร าชือ่ตาลบตุรไดบ้รรพชาอปุสมบทในส านักของพระผูม้-ี 

พระภาค และทา่นพระตาลบตุรอปุสมบทไดไ้มน่าน ก็หลกีออกไปอยูค่นเดยีว 

ไมป่ระมาท มคีวามเพยีร อทุศิกายและใจอยู ่ฯลฯ อนึง่ ทา่นพระตาลบตุรได ้

เป็นพระอรหันตอ์งคห์นึง่ในบรรดาพระอรหันตทั์ง้หลาย 

ตาลปตุตสตูรที ่๒ จบ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๓๙๗ } 



๓๙๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๘. คามณสิงัยตุ] 

๓. โยธาชวีสตูร 

 

๓. โยธาชวีสูตร 

วา่ดว้ยผูใ้หญบ่า้นชือ่โยธาชวีะ 

  [๓๕๕] ครัง้นัน้ ผูใ้หญบ่า้นชือ่โยธาชวีะเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ 

ฯลฯ ไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองคไ์ดย้นิ 

ค าของพวกนักรบอาชพีผูเ้คยเป็นอาจารยแ์ละปาจารยก์อ่น ๆ กลา่ววา่ ‘นักรบ 

อาชพีคนใดอตุสา่หพ์ยายามในการสงคราม นักรบพวกอืน่สงัหารนักรบอาชพีผู ้

อตุสา่หพ์ยายามนัน้ใหถ้งึความตาย เขาหลังจากตายแลว้จะเขา้ถงึความเป็นผูอ้ยู ่

รว่มกับเหลา่เทวดาชือ่สรชติ’ ในขอ้นีพ้ระผูม้พีระภาคตรัสอยา่งไร” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “อยา่เลย ผูใ้หญบ่า้น จงพักปัญหาขอ้นีไ้ว ้

อยา่ถามเราเลย” 

  แมค้รัง้ที ่๒ ฯลฯ 

  แมค้รัง้ที ่๓ ผูใ้หญบ่า้นชือ่โยธาชวีะไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แต ่

พระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองคไ์ดย้นิค าของพวกนักรบอาชพีผูเ้ป็นอาจารยแ์ละปาจารย ์

กอ่น ๆ กลา่ววา่ ‘นักรบอาชพีคนใดอตุสา่หพ์ยายามในการสงคราม นักรบพวกอืน่ 

สงัหารนักรบอาชพีผูอ้ตุสา่หพ์ยายามนัน้ใหถ้งึความตาย เขาหลังจากตายแลว้จะเขา้ 

ถงึความเป็นผูอ้ยูร่ว่มกับเหลา่เทวดาชือ่สรชติ’ ในขอ้นีพ้ระผูม้พีระภาคตรัสอยา่งไร” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “ผูใ้หญบ่า้น เราไดห้า้มทา่นแลว้วา่ ‘อยา่เลย 

จงพักปัญหาขอ้นีไ้ว ้อยา่ถามเราเลย’ แตเ่อาเถดิ เราจักตอบแกท่่าน นักรบอาชพี 

คนใดอตุสา่หพ์ยายามในการสงคราม จติถกูเขายดึ ท าไวผ้ดิ ตัง้ไวไ้มด่ใีนเบือ้งตน้วา่ 

‘สตัวเ์หลา่นีจ้งถกูฆา่ จงถกูแทง จงขาดสญู จงพนิาศ หรอือยา่ไดม้’ี นักรบพวก 

อืน่สงัหารนักรบอาชพีผูอ้ตุสา่หพ์ยายามนัน้ใหถ้งึความตาย เขาหลังจากตายแลว้จะ 

ไปเกดิในนรกชือ่สรชติ ก็ถา้เขามคีวามเห็นอยา่งนี้วา่ ‘นักรบอาชพีคนใดอตุสา่ห ์

พยายามในการสงคราม นักรบพวกอืน่สงัหารนักรบอาชพีผูอ้ตุสา่หพ์ยายามนัน้ให ้

ถงึความตาย เขาหลังจากตายแลว้จะเขา้ถงึความเป็นผูอ้ยูร่ว่มกับเหลา่เทวดาชือ่ 

สรชติ’ ความเห็นของเขาเป็นมจิฉาทฏิฐ ิและผูเ้ป็นมจิฉาทฏิฐเิรากลา่ววา่มคีตอิยา่ง 

๑ ใน ๒ อยา่ง คอื นรกหรอืก าเนดิสตัวด์รัิจฉาน” 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๓๙๘ } 



๓๙๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๘. คามณสิงัยตุ] 

๕. อัสสาโรหสตูร 

  เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสอยา่งนีแ้ลว้ ผูใ้หญบ่า้นชือ่โยธาชวีะไดร้อ้งไห ้น ้าตา 

ไหลพราก พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ผูใ้หญบ่า้น เราไดห้า้มทา่นแลว้วา่ ‘อยา่เลย 

ทา่นจงพักปัญหาขอ้นีไ้ว ้อยา่ถามเราเลย ๋  

  ผูใ้หญบ่า้นกราบทลูวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองคม์ไิดร้อ้งไหเ้พราะ 

พระองคต์รัสอยา่งนัน้กับขา้พระองค ์แตข่า้พระองคถ์กูพวกนักรบอาชพีผูเ้ป็น 

อาจารยแ์ละปาจารยก์อ่น ๆ หลอกลวงใหห้ลงมานานวา่ ‘นักรบอาชพีคนใด 

อตุสา่หพ์ยายามในการสงคราม นักรบพวกอืน่สงัหารเขาผูอ้ตุสา่หพ์ยายามนัน้ให ้

ถงึความตาย เขาหลังจากตายแลว้จะเขา้ถงึความเป็นผูอ้ยูร่ว่มกับเหลา่เทวดาชือ่ 

สรชติ ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ พระภาษิตของพระองคช์ดัเจนไพเราะยิง่นัก ฯลฯ 

ขอพระผูม้พีระภาคจงทรงจ าขา้พระองคว์า่เป็นอบุาสกผูถ้งึสรณะ ตัง้แตว่นันีเ้ป็นตน้ 

ไปจนตลอดชวีติ” 

โยธาชวีสตูรที ่๓ จบ 

 

๔. หตัถาโรหสูตร 

วา่ดว้ยผูใ้หญบ่า้นชือ่หตัถาโรหะ 

  [๓๕๖] ครัง้นัน้ ผูใ้หญบ่า้นชือ่หัตถาโรหะเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึที ่

ประทับ ฯลฯ ขอพระผูม้พีระภาคจงทรงจ าขา้พระองคว์า่เป็นอบุาสกผูถ้งึสรณะ 

ตัง้แตว่นันีเ้ป็นตน้ไปจนตลอดชวีติ” 

หตัถาโรหสตูรที ่๔ จบ 

 

๕. อสัสาโรหสตูร 

วา่ดว้ยผูใ้หญบ่า้นชือ่อสัสาโรหะ 

  [๓๕๗] ครัง้นัน้ ผูใ้หญบ่า้นชือ่อัสสาโรหะเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึที ่

ประทับ น่ัง ณ ทีส่มควร แลว้ไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระองค ์

ผูเ้จรญิ ขา้พระองคไ์ดย้นิค าของพวกนายทหารมา้ผูเ้คยเป็นอาจารยแ์ละปาจารย  ์

กอ่น ๆ กลา่ววา่ ‘ทหารมา้คนใดอตุสา่หพ์ยายามในการสงคราม ทหารมา้พวกอืน่ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๓๙๙ } 



๔๐๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๘. คามณสิงัยตุ] 

๕. อัสสาโรหสตูร 

สงัหารทหารมา้ผูอ้ตุสา่หพ์ยายามนัน้ใหถ้งึความตาย เขาหลังจากตายแลว้จะเขา้ถงึ 

ความเป็นผูอ้ยูร่ว่มกับเหลา่เทวดาชือ่สรชติ’ ในขอ้นีพ้ระผูม้พีระภาคตรัสอยา่งไร” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “อยา่เลย ผูใ้หญบ่า้น จงพักปัญหาขอ้นีไ้ว ้

อยา่ถามเราเลย” 

  แมค้รัง้ที ่๒ ฯลฯ 

  แมค้รัง้ที ่๓ ผูใ้หญบ่า้นชือ่อัสสาโรหะไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แต ่

พระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองคไ์ดย้นิค าของพวกนายทหารมา้ผูเ้คยเป็นอาจารยแ์ละ 

ปาจารยก์อ่น ๆ กลา่ววา่ ‘ทหารมา้คนใดอตุสา่หพ์ยายามในการสงคราม ทหารมา้ 

พวกอืน่สงัหารทหารมา้ผูอ้ตุสา่หพ์ยายามนัน้ใหถ้งึความตาย เขาหลังจากตายแลว้ 

จะเขา้ถงึความเป็นผูอ้ยูร่ว่มกับเหลา่เทวดาชือ่สรชติ’ ในขอ้นีพ้ระผูม้พีระภาคตรัส 

อยา่งไร” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “ผูใ้หญบ่า้น เราไดห้า้มทา่นแลว้วา่ ‘อยา่เลย 

ผูใ้หญบ่า้น จงพักปัญหาขอ้นีไ้ว ้อยา่ถามเราเลย’ แตเ่อาเถดิ เราจักตอบแกท่า่น 

ทหารมา้คนใดอตุสา่หพ์ยายามในการสงคราม จติถกูเขายดึ ท าไวผ้ดิ ตัง้ไวไ้มด่ใีน 

เบือ้งตน้วา่ ‘ขอสตัวเ์หลา่นีจ้งถกูฆา่ จงถกูแทง จงขาดสญู จงพนิาศ หรอือยา่ไดม้’ี 

ทหารมา้พวกอืน่สงัหารทหารมา้ผูอ้ตุสา่หพ์ยายามนัน้ใหถ้งึความตาย เขาหลังจาก 

ตายแลว้จะไปเกดิในนรกชือ่วา่สรชติ แตถ่า้เขามคีวามเห็นนีว้า่ ‘ทหารมา้คนใด 

อตุสา่หพ์ยายามในการสงคราม ทหารมา้พวกอืน่สงัหารทหารมา้ผูอ้ตุสา่หพ์ยายาม 

นัน้ใหถ้งึความตาย เขาหลังจากตายแลว้จะเขา้ถงึความเป็นผูอ้ยูร่ว่มกับเหลา่เทวดา 

ชือ่สรชติ’ ความเห็นของเขาเป็นมจิฉาทฏิฐ ิและผูเ้ป็นมจิฉาทฏิฐเิรากลา่ววา่มคีต ิ

เป็นอยา่ง ๑ ใน ๒ อยา่ง คอื นรกหรอืก าเนดิสตัวด์รัิจฉาน” 

  เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสอยา่งนีแ้ลว้ ผูใ้หญบ่า้นชือ่อัสสาโรหะไดร้อ้งไห ้น ้าตา 

ไหลพราก พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ผูใ้หญบ่า้น เราไดห้า้มทา่นแลว้วา่ ‘อยา่เลย 

ผูใ้หญบ่า้น ทา่นจงพักปัญหาขอ้นีไ้ว ้อยา่ถามเราเลย” 

  ผูใ้หญบ่า้นชือ่อัสสาโรหะไดก้ราบทลูวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองค ์

มไิดร้อ้งไหเ้พราะพระองคต์รัสกับขา้พระองคอ์ยา่งนัน้ แตข่า้พระองคถ์กูพวก 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๔๐๐ } 



๔๐๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๘. คามณสิงัยตุ] 

๖. อสพัินธกปตุตสตูร 

นายทหารมา้ผูเ้คยเป็นอาจารยแ์ละปาจารยก์อ่น ๆ หลอกลวงใหห้ลงมานานวา่ 

‘ทหารมา้คนใดอตุสา่หพ์ยายามในการสงคราม ทหารมา้พวกอืน่สงัหารทหารมา้ผู ้

อตุสา่หพ์ยายามนัน้ใหถ้งึความตาย เขาหลังจากตายแลว้จะเขา้ถงึความเป็นผูอ้ยู ่

รว่มกับเหลา่เทวดาชือ่สรชติ’ ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ พระภาษิตของพระองคช์ดัเจน 

ไพเราะยิง่นัก ฯลฯ ขอพระผูม้พีระภาคจงทรงจ าขา้พระองคว์า่เป็นอบุาสกผูถ้งึสรณะ 

ตัง้แตว่นันีเ้ป็นตน้ไปจนตลอดชวีติ” 

อสัสาโรหสตูรที ่๕ จบ 

 

๖. อสพินัธกปตุตสตูร 

วา่ดว้ยผูใ้หญบ่า้นชือ่อสพินัธกบตุร 

  [๓๕๘] สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ ปาวารกิัมพวนั เขต 

เมอืงนาฬันทา ครัง้นัน้ ผูใ้หญบ่า้นชือ่อสพัินธกบตุรเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึที ่

ประทับ ถวายอภวิาทแลว้ น่ัง ณ ทีส่มควร ไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ 

“ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ พวกพราหมณ์ชาวปัจฉาภมูมิคีณโฑน ้าตดิตัว ประดับพวง 

มาลัยสาหรา่ย อาบน ้าทกุเชา้เย็น บ าเรอไฟ พราหมณ์เหลา่นัน้ชือ่วา่ท าสตัวท์ี ่

ตายแลว้ใหฟ้ื้น ใหรู้ช้อบ ใหข้ ึน้สวรรค ์ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ พระผูม้พีระภาค 

อรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้สามารถจะท าสตัวโ์ลกทัง้หมดหลังจากตายแลว้ใหไ้ปเกดิใน 

สคุตโิลกสวรรคไ์ดห้รอื” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “ผูใ้หญบ่า้น ถา้เชน่นัน้ เราจักยอ้นถามใน 

ปัญหาขอ้นี ้ทา่นพงึตอบตามสมควร 

  ทา่นเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร บรุษุในโลกนีเ้ป็นผูฆ้า่สตัว ์ลักทรัพย ์

ประพฤตผิดิในกาม พดูเท็จ พดูสอ่เสยีด พดูค าหยาบ พดูเพอ้เจอ้ เพง่เล็ง 

อยากไดข้องเขา มจีติพยาบาท เป็นมจิฉาทฏิฐ ิหมูม่หาชนพงึมาประชมุแลว้สวด 

ออ้นวอน สวดสรรเสรญิ ประนมมอืเดนิเวยีนรอบบรุษุนัน้วา่ ‘ขอบรุษุนีห้ลังจาก 

ตายแลว้จงไปเกดิในสคุตโิลกสวรรคเ์ถดิ’ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๔๐๑ } 



๔๐๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๘. คามณสิงัยตุ] 

๖. อสพัินธกปตุตสตูร 

  ทา่นเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร บรุษุนัน้หลังจากตายแลว้พงึไปเกดิในสคุต ิ

โลกสวรรคเ์พราะการสวดออ้นวอน เพราะการสวดสรรเสรญิหรอืเพราะการประนม 

มอืเดนิเวยีนรอบแหง่หมูม่หาชนเป็นเหตไุดห้รอื” 

  “ไมไ่ด ้พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ผูใ้หญบ่า้น เปรยีบเหมอืนบรุษุโยนกอ้นหนิใหญล่งในหว้งน ้าลกึ หมูม่หาชน 

พงึมาประชมุแลว้สวดออ้นวอน สวดสรรเสรญิ ประนมมอืเดนิเวยีนรอบกอ้นหนิ 

ใหญนั่น้วา่ ‘โผลข่ึน้เถดิ พอ่กอ้นหนิใหญ ่ลอยขึน้เถดิ พอ่กอ้นหนิใหญ ่ขึน้บกเถดิ 

พอ่กอ้นหนิใหญ’่ 

  ทา่นเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร กอ้นหนิใหญนั่น้พงึโผลข่ึน้ ลอยขึน้ หรอื 

ขึน้บกเพราะการสวดออ้นวอน เพราะการสวดสรรเสรญิหรอืเพราะการประนมมอื 

เดนิเวยีนรอบแหง่หมูม่หาชนเป็นเหตไุดห้รอื” 

  “ไมไ่ด ้พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ผูใ้หญบ่า้น อปุมานัน้ฉันใด อปุไมยนีก็้ฉันนัน้เหมอืนกัน บรุษุใดเป็นผูฆ้า่สตัว ์

ลักทรัพย ์ประพฤตผิดิในกาม พดูเท็จ พดูสอ่เสยีด พดูค าหยาบ พดูเพอ้เจอ้ 

เพง่เล็งอยากไดข้องเขา มจีติพยาบาท เป็นมจิฉาทฏิฐ ิหมูม่หาชนพงึมาประชมุ 

แลว้สวดออ้นวอน สวดสรรเสรญิ ประนมมอืเดนิเวยีนรอบบรุษุนัน้วา่ ‘ขอบรุษุนี ้

หลังจากตายแลว้จงไปเกดิในสคุตโิลกสวรรคเ์ถดิ’ ก็จรงิ ถงึกระนัน้ บรุษุนัน้หลัง 

จากตายไปแลว้พงึไปเกดิในอบาย ทคุต ิวนิบิาต นรก 

ผูเ้วน้จากอกศุลกรรม ๑๐ ยอ่มไปเกดิในสคุต ิ

  ทา่นเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร บรุษุในโลกนีเ้วน้ขาดจากการฆา่สตัว ์การ 

ลักทรัพย ์การประพฤตผิดิในกาม การพดูเท็จ การพดูสอ่เสยีด การพดูค าหยาบ 

และการพดูเพอ้เจอ้ ไมเ่พง่เล็งอยากไดข้องเขา ไมม่จีติพยาบาท เป็นสมัมาทฏิฐ ิ

หมูม่หาชนพงึมาประชมุแลว้สวดออ้นวอน สวดสรรเสรญิ ประนมมอืเดนิเวยีนรอบ 

บรุษุนัน้วา่ ‘ขอบรุษุนีห้ลังจากตายแลว้จงไปเกดิในอบาย ทคุต ิวนิบิาต นรกเถดิ’ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๔๐๒ } 



๔๐๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๘. คามณสิงัยตุ] 

๖. อสพัินธกปตุตสตูร 

  ทา่นเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร บรุษุนัน้หลังจากตายแลว้พงึไปเกดิในอบาย 

ทคุต ิวนิบิาต นรก เพราะการสวดออ้นวอน เพราะการสวดสรรเสรญิหรอืเพราะ 

การประนมมอืเดนิเวยีนรอบแหง่หมูม่หาชนเป็นเหตไุดห้รอื” 

  “ไมไ่ด ้พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ผูใ้หญบ่า้น เปรยีบเหมอืนบรุษุด าลงในหว้งน ้าลกึแลว้ทบุหมอ้เนยใสหรอื 

หมอ้น ้ามัน กอ้นกรวดหรอืกระเบือ้งหมอ้นัน้พงึจมลงในหว้งน ้านัน้ สว่นเนยใสหรอื 

น ้ามันในหมอ้นัน้พงึลอยขึน้ หมูม่หาชนพงึมาประชมุแลว้สวดออ้นวอน สวด 

สรรเสรญิ ประนมมอืเดนิเวยีนรอบเนยใสหรอืน ้ามันนัน้วา่ ‘ด าลงเถดิ พอ่เนยใส 

และน ้ามัน จมลงเถดิ พอ่เนยใสและน ้ามัน ดิง่ลงขา้งลา่งเถดิ พอ่เนยใสและน ้ามัน’ 

  ทา่นเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร เนยใสและน ้ามันนัน้พงึด าลง จมลง หรอืดิง่ 

ลงขา้งลา่งเพราะการสวดออ้นวอน เพราะการสวดสรรเสรญิหรอืเพราะการประนม 

มอืเดนิเวยีนรอบแหง่หมูม่หาชนเป็นเหตไุดห้รอื” 

  “ไมไ่ด ้พระพทุธเจา้ขา้” 

   “ผูใ้หญบ่า้น อปุมานัน้ฉันใด อปุไมยนีก็้ฉันนัน้เหมอืนกัน บรุษุใดเวน้ขาด 

จากการฆา่สตัว ์การลักทรัพย ์การประพฤตผิดิในกาม การพดูเท็จ การพดูสอ่เสยีด 

การพดูค าหยาบ และการพดูเพอ้เจอ้ ไมเ่พง่เล็งอยากไดข้องเขา ไมม่จีติพยาบาท 

เป็นสมัมาทฏิฐ ิหมูม่หาชนพงึมาประชมุแลว้สวดออ้นวอน สวดสรรเสรญิ ประนม 

มอืเดนิเวยีนรอบบรุษุนัน้วา่ ‘ขอบรุษุนีห้ลังจากตายแลว้จงไปเกดิในอบาย ทคุต ิ

วนิบิาต นรกเถดิ’ ก็จรงิ ถงึกระนัน้ บรุษุนัน้หลังจากตายแลว้พงึไปเกดิใน 

สคุตโิลกสวรรค”์ 

  เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสอยา่งนีแ้ลว้ ผูใ้หญบ่า้นชือ่อสพัินธกบตุรไดก้ราบทลู 

วา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ พระภาษิตของพระองคช์ดัเจนไพเราะยิง่นัก ฯลฯ ขอ 

พระผูม้พีระภาคจงทรงจ าขา้พระองคว์า่เป็นอบุาสกผูถ้งึสรณะ ตัง้แตว่นันีเ้ป็นตน้ไป 

จนตลอดชวีติ” 

อสพินัธกปตุตสตูรที ่๖ จบ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๔๐๓ } 



๔๐๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๘. คามณสิงัยตุ] 

๗. เขตตปูทสตูร 

 

๗. เขตตปูมสูตร 

วา่ดว้ยอปุมาดว้ยนา 

  [๓๕๙] สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ ปาวารกิัมพวนั เขต 

เมอืงนาฬันทา ครัง้นัน้ ผูใ้หญบ่า้นชือ่อสพัินธกบตุร เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึ 

ทีป่ระทับ ถวายอภวิาทแลว้ น่ัง ณ ทีส่มควร ไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ 

“ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ พระผูม้พีระภาคทรงมคีวามเอ็นดมูุง่ประโยชนเ์กือ้กลูตอ่ 

สรรพสตัวม์ใิชห่รอื” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “อยา่งนัน้ ผูใ้หญบ่า้น ตถาคตมคีวามเอ็นดมูุง่ 

ประโยชนเ์กือ้กลูตอ่สรรพสตัว”์ 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ เมือ่เป็นเชน่นี ้เพราะเหตไุรพระผูม้พีระภาคจงึทรง 

แสดงธรรมโดยเคารพแกค่นบางพวก ไมท่รงแสดงธรรมโดยเคารพเชน่นัน้แกค่น 

บางพวก” 

เปรยีบการแสดงธรรมกบัการหวา่นพชืในนา ๓ ชนดิ 

  “ผูใ้หญบ่า้น ถา้เชน่นัน้ เราจักยอ้นถามทา่นในปัญหาขอ้นี ้ทา่นพงึตอบ 

ตามสมควร ผูใ้หญบ่า้น ท่านเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร คหบดชีาวนาในโลกนีม้  ี

นาอยู ่๓ ชนดิ คอื ชนดิหนึง่เป็นนาด ีชนดิหนึง่เป็นนาปานกลาง ชนดิหนึง่เป็น 

นาเลว มดีนิแข็ง มดีนิเค็ม พืน้ดนิเลว 

  ผูใ้หญบ่า้น ทา่นเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร คหบดชีาวนาประสงคจ์ะ 

หวา่นพชื จะหวา่นในนาชนดิไหนกอ่น คอื นาชนดิดโีนน้ ชนดิปานกลางโนน้ 

หรอืชนดิเลวโนน้ซึง่มดีนิแข็ง มดีนิเค็ม พืน้ดนิเลว” 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ คหบดชีาวนาโนน้ประสงคจ์ะหวา่นพชื พงึหว่านในนา 

ชนดิดโีนน้กอ่น แลว้หวา่นลงในนาชนดิปานกลางโนน้ แลว้หวา่นบา้ง ไมห่วา่นบา้ง 

ในนาชนดิเลวโนน้ซึง่มดีนิแข็ง มดีนิเค็ม พืน้ดนิเลว ขอ้นัน้เพราะเหตไุร เพราะ 

โดยทีส่ดุก็จักเป็นอาหารโค” 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๔๐๔ } 



๔๐๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๘. คามณสิงัยตุ] 

๗. เขตตปูทสตูร 

  “ผูใ้หญบ่า้น เราแสดงธรรมมคีวามงามในเบือ้งตน้ มคีวามงามในท่ามกลาง 

และมคีวามงามในทีส่ดุ ประกาศพรหมจรรยพ์รอ้มทัง้อรรถและพยัญชนะบรสิทุธิ ์

บรบิรูณ์ครบถว้นแกภ่กิษุและภกิษุณีทัง้หลายของเรา เปรยีบเหมอืนคหบดชีาวนา 

หวา่นพชืในนาชนดิดโีนน้ฉะนัน้ ขอ้นัน้เพราะเหตไุร เพราะภกิษุและภกิษุณีเหลา่นัน้ 

มเีราเป็นทีพ่ ึง่ มเีราเป็นทีอ่าศัย มเีราเป็นทีต่า้นทาน มเีราเป็นสรณะอยู ่

  เราแสดงธรรมมคีวามงามในเบือ้งตน้ มคีวามงามในทา่มกลาง และมคีวามงาม 

ในทีส่ดุ ประกาศพรหมจรรยพ์รอ้มทัง้อรรถและพยญัชนะบรสิทุธิบ์รบิรูณ์ครบถว้น 

แกอ่บุาสกและอบุาสกิาทัง้หลายของเรา เปรยีบเหมอืนคหบดชีาวนาหวา่นพชืในนา 

ชนดิปานกลางโนน้ฉะนัน้ ขอ้นัน้เพราะเหตไุร เพราะอบุาสกและอบุาสกิาเหลา่นัน้ 

มเีราเป็นทีพ่ ึง่ มเีราเป็นทีอ่าศัย มเีราเป็นทีต่า้นทาน มเีราเป็นสรณะอยู ่

  และเราแสดงธรรมมคีวามงามในเบือ้งตน้ มคีวามงามในทา่มกลาง และม ี

ความงามในทีส่ดุ ประกาศพรหมจรรยพ์รอ้มทัง้อรรถและพยัญชนะบรสิทุธิบ์รบิรูณ์ 

ครบถว้นแกอ่ัญเดยีรถยี ์สมณะ พราหมณ์ และปรพิาชกทัง้หลายของเรา เปรยีบ 

เหมอืนคหบดชีาวนาหวา่นพชืในนาชนดิเลวโนน้ ซึง่มดีนิแข็ง มดีนิเค็ม พืน้ดนิเลว 

ฉะนัน้ ขอ้นัน้เพราะเหตไุร เพราะอัญเดยีรถยี ์สมณะ พราหมณ์ และปรพิาชก 

เหลา่นัน้พงึรูธ้รรมแมบ้ทเดยีว ความรูนั้น้พงึเป็นไปเพือ่ประโยชนเ์กือ้กลูเพือ่ความ 

สขุแกพ่วกเขาสิน้กาลนาน 

เปรยีบการแสดงธรรมกบัการตกัน า้ใสโ่อง่น า้ 

  ผูใ้หญบ่า้น เปรยีบเหมอืนบรุษุมโีอง่น ้า ๓ ใบ คอื โอง่น ้าใบหนึง่ไมม่รีอยรา้ว 

น ้าซมึไหลออกไมไ่ด ้ใบหนึง่ไมม่รีอยรา้วแตน่ ้าซมึไหลออกได ้ใบหนึง่มรีอยรา้ว 

น ้าซมึไหลออกได ้ทา่นเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร บรุษุโนน้ประสงคจ์ะใสน่ ้า พงึ 

ใสใ่นโอง่น ้าใบไหนกอ่น คอื โอง่น ้าใบทีไ่มม่รีอยรา้วน ้าซมึไหลออกไมไ่ด ้ใบทีไ่มม่ ี

รอยรา้วแตน่ ้าซมึไหลออกได ้หรอืใบทีม่รีอยรา้วน ้าซมึไหลออกได”้ 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ บรุษุโนน้ประสงคจ์ะใสน่ ้า พงึใสใ่นโอง่น ้าใบทีไ่มม่ ี

รอยรา้วน ้าซมึไหลออกไมไ่ดก้อ่น แลว้ใสใ่นโอง่น ้าใบทีไ่มม่รีอยรา้วแตน่ ้าซมึไหล 

ออกได ้แลว้ใสบ่า้ง ไมใ่สบ่า้ง ในโอง่น ้าใบทีม่รีอยรา้วน ้าซมึไหลออกได ้ขอ้นัน้ 

เพราะเหตไุร เพราะทีส่ดุก็จักเป็นน ้าใชล้า้งสิง่ของ” 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๔๐๕ } 



๔๐๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๘. คามณสิงัยตุ] 

๘. สงัขธมสตูร 

  “ผูใ้หญบ่า้น อปุมานัน้ฉันใด อปุไมยนีก็้ฉันนัน้เหมอืนกัน เราแสดงธรรมม ี

ความงามในเบือ้งตน้ มคีวามงามในทา่มกลาง และมคีวามงามในทีส่ดุ ประกาศ 

พรหมจรรยพ์รอ้มทัง้อรรถและพยัญชนะบรสิทุธิบ์รบิรูณ์ครบถว้นแกภ่กิษุและภกิษุณี 

ทัง้หลายของเรา เปรยีบเหมอืนบรุษุใสน่ ้าในโอง่น ้าใบทีไ่มม่รีอยรา้ว น ้าซมึไหลออก 

ไมไ่ดฉ้ะนัน้ ขอ้นัน้เพราะเหตไุร เพราะภกิษุและภกิษุณีเหลา่นัน้มเีราเป็นทีพ่ ึง่ ม ี

เราเป็นทีอ่าศัย มเีราเป็นทีต่า้นทาน มเีราเป็นสรณะอยู ่

  เราแสดงธรรมมคีวามงามในเบือ้งตน้ มคีวามงามในทา่มกลาง และมคีวามงาม 

ในทีส่ดุ ประกาศพรหมจรรยพ์รอ้มทัง้อรรถและพยญัชนะบรสิทุธิบ์รบิรูณ์ครบถว้น 

แกอ่บุาสกและอบุาสกิาทัง้หลายของเรา เปรยีบเหมอืนบรุษุใสน่ ้าในโอง่น ้าใบทีไ่มม่ ี

รอยรา้ว แตน่ ้าซมึไหลออกไดฉ้ะนัน้ ขอ้นัน้เพราะเหตไุร เพราะอบุาสกและอบุาสกิา 

เหลา่นัน้มเีราเป็นทีพ่ ึง่ มเีราเป็นทีอ่าศัย มเีราเป็นทีต่า้นทาน มเีราเป็นสรณะอยู ่

  เราแสดงธรรมมคีวามงามในเบือ้งตน้ มคีวามงามในทา่มกลาง และมคีวามงาม 

ในทีส่ดุ ประกาศพรหมจรรยพ์รอ้มทัง้อรรถและพยญัชนะบรสิทุธิบ์รบิรูณ์ครบถว้น 

แกอ่ัญเดยีรถยี ์สมณะ พราหมณ์ และปรพิาชกทัง้หลายของเรา เปรยีบเหมอืน 

บรุษุใสน่ ้าในโอง่น ้าใบทีม่รีอยรา้ว น ้าซมึไหลออกไดฉ้ะนัน้ ขอ้นัน้เพราะเหตไุร เพราะ 

อัญเดยีรถยี ์สมณะ พราหมณ์ และปรพิาชกเหลา่นัน้พงึรูธ้รรมแมบ้ทเดยีว 

ความรูนั้น้พงึเป็นไปเพือ่ประโยชนเ์กือ้กลูเพือ่ความสขุแกพ่วกเขาสิน้กาลนาน 

  เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสอยา่งนีแ้ลว้ ผูใ้หญบ่า้นชือ่อสพัินธกบตุรไดก้ราบทลู 

วา่“ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ พระภาษิตของพระองคช์ดัเจนไพเราะยิง่นัก ฯลฯ ขอ 

พระผูม้พีระภาค จงทรงจ าขา้พระองคว์า่เป็นอบุาสกผูถ้งึสรณะ ตัง้แตว่นันีเ้ป็นตน้ 

ไปจนตลอดชวีติ” 

เขตตปูมสตูรที ่๗ จบ 

 

๘. สงัขธมสตูร 

วา่ดว้ยคนเป่าสงัข ์

  [๓๖๐] สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ ปาวารกิัมพวนั เขต 

เมอืงนาฬันทา ครัง้นัน้ ผูใ้หญบ่า้นชือ่อสพัินธกบตุรผูเ้ป็นสาวกของนคิรนถ ์

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๔๐๖ } 



๔๐๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๘. คามณสิงัยตุ] 

๘. สงัขธมสตูร 

เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ฯลฯ พระผูม้พีระภาคไดต้รัสกับผูใ้หญบ่า้น 

ชือ่อสพัินธกบตุรดังนีว้า่ “ผูใ้หญบ่า้น นคิรนถ ์นาฏบตุรแสดงธรรมแกพ่วกสาวก 

อยา่งไร” 

  ผูใ้หญบ่า้นชือ่อสพัินธกบตุรกราบทลูวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ นคิรนถ ์

นาฏบตุรแสดงธรรมแกพ่วกสาวกอยา่งนีว้า่ ‘ผูฆ้า่สตัวทั์ง้หมดตอ้งไปอบาย ตกนรก 

ผูล้ักทรัพยทั์ง้หมดตอ้งไปอบาย ตกนรก ผูป้ระพฤตผิดิในกามทัง้หมดตอ้งไปอบาย 

ตกนรก ผูพ้ดูเท็จทัง้หมดตอ้งไปอบาย ตกนรก กรรมใด ๆ มอียูม่าก กรรมนัน้ ๆ 

ยอ่มน าบคุคลไป’ ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ นคิรนถ ์นาฏบตุรยอ่มแสดงธรรมแกพ่วก 

สาวกอยา่งนี”้ 

  “ผูใ้หญบ่า้น นคิรนถ ์นาฏบตุรแสดงธรรมแกพ่วกสาวกวา่ ‘กรรมใด ๆ ม ี

อยูม่าก กรรมนัน้ ๆ ยอ่มน าบคุคลไป’ เมือ่เป็นเชน่นัน้ ก็จักไมม่ใีคร ๆ ไปอบาย 

ตกนรกตามค าของนคิรนถ ์นาฏบตุรเลย 

  ทา่นเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร บรุษุผูฆ้า่สตัวอ์าศัยเวลาและมใิชเ่วลาของ 

กลางคนืหรอืกลางวนั เวลาทีเ่ขาฆา่สตัวห์รอืเวลาทีเ่ขาไมฆ่า่สตัว ์เวลาไหนจะมาก 

กวา่กัน” 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ บรุษุผูฆ้า่สตัวอ์าศัยเวลาและมใิชเ่วลาของกลางคนื 

หรอืกลางวนั เวลาทีเ่ขาฆา่สตัวน์อ้ยกวา่ ทีแ่ทเ้วลาทีเ่ขาไมฆ่า่สตัวม์ากกวา่” 

  “ผูใ้หญบ่า้น นคิรนถ ์นาฏบตุรแสดงธรรมแกพ่วกสาวกวา่ ‘กรรมใด ๆ ม ี

อยูม่าก กรรมนัน้ ๆ ยอ่มน าบคุคลไป’ เมือ่เป็นเชน่นัน้ ก็จักไมม่ใีคร ๆ ไปอบาย ตก 

นรกตามค าของนคิรนถ ์นาฏบตุรเลย 

  ทา่นเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร บรุษุผูล้ักทรัพยอ์าศัยเวลาและมใิชเ่วลาของ 

กลางคนืหรอืกลางวนั เวลาทีเ่ขาลักทรัพยห์รอืเวลาทีเ่ขาไมล่ักทรัพย ์เวลาไหนจะ 

มากกวา่กัน” 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ บรุษุผูล้ักทรัพยอ์าศยัเวลาและมใิชเ่วลาของกลางคนื 

หรอืกลางวนั เวลาทีเ่ขาลักทรัพยน์อ้ยกวา่ ทีแ่ทเ้วลาทีเ่ขาไมล่ักทรัพยม์ากกวา่” 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๔๐๗ } 



๔๐๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๘. คามณสิงัยตุ] 

๘. สงัขธมสตูร 

  “ผูใ้หญบ่า้น นคิรนถ ์นาฏบตุรแสดงธรรมแกพ่วกสาวกวา่ ‘กรรมใด ๆ ม ี

อยูม่าก กรรมนัน้ ๆ ยอ่มน าบคุคลไป’ เมือ่เป็นเชน่นัน้ ก็จักไมม่ใีคร ๆ ไปอบาย 

ตกนรกตามค าของนคิรนถ ์นาฏบตุรเลย 

  ทา่นเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร บรุษุผูป้ระพฤตผิดิในกามอาศัยเวลาและ 

มใิชเ่วลาของกลางคนืหรอืกลางวนั เวลาทีเ่ขาประพฤตผิดิในกามหรอืเวลาทีเ่ขาไม่ 

ประพฤตผิดิในกาม เวลาไหนจะมากกวา่กัน” 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ บรุษุผูป้ระพฤตผิดิในกามอาศัยเวลาและมใิชเ่วลาของ 

กลางคนืหรอืกลางวนั เวลาทีเ่ขาประพฤตผิดิในกามนอ้ยกวา่ ทีแ่ทเ้วลาทีเ่ขาไม่ 

ประพฤตผิดิในกามมากกวา่” 

  “ผูใ้หญบ่า้น นคิรนถ ์นาฏบตุรแสดงธรรมแกพ่วกสาวกวา่ ‘กรรมใด ๆ ม ี

อยูม่าก กรรมนัน้ ๆ ยอ่มน าบคุคลไป’ เมือ่เป็นเชน่นัน้ ก็จักไมม่ใีคร ๆ ไปอบาย 

ตกนรกตามค าของนคิรนถ ์นาฏบตุรเลย 

  ทา่นเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร บรุษุผูพ้ดูเท็จอาศัยเวลาและมใิชเ่วลาของ 

กลางคนืหรอืกลางวนั เวลาทีเ่ขาพดูเท็จหรอืเวลาทีเ่ขาไมพ่ดูเท็จ เวลาไหนจะมาก 

กวา่กัน” 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ บรุษุผูพ้ดูเท็จอาศัยเวลาและมใิชเ่วลาของกลางคนื 

หรอืกลางวนั เวลาทีเ่ขาพดูเท็จนอ้ยกวา่ ทีแ่ทเ้วลาทีเ่ขาไมพ่ดูเท็จมากกวา่” 

  “ผูใ้หญบ่า้น นคิรนถ ์นาฏบตุรแสดงธรรมแกพ่วกสาวกวา่ ‘กรรมใด ๆ ม ี

อยูม่าก กรรมนัน้ ๆ ยอ่มน าบคุคลไป’ เมือ่เป็นเชน่นัน้ ก็จักไมม่ใีคร ๆ ไปอบาย 

ตกนรกตามค าของนคิรนถ ์นาฏบตุรเลย 

  ศาสดาบางคนในโลกนีม้วีาทะอยา่งนี ้มทีฏิฐอิยา่งนีว้า่ ‘ผูฆ้า่สตัวทั์ง้หมดตอ้ง 

ไปอบาย ตกนรก ผูล้ักทรัพยทั์ง้หมดตอ้งไปอบาย ตกนรก ผูป้ระพฤตผิดิในกาม 

ทัง้หมดตอ้งไปอบาย ตกนรก ผูพ้ดูเท็จทัง้หมดตอ้งไปอบาย ตกนรก 

  สาวกผูเ้ลือ่มใสอยา่งยิง่ในศาสดาองคนั์น้มทีฏิฐอิยา่งนีว้า่ ‘ศาสดาของเราม ี

วาทะอยา่งนี ้มทีฏิฐอิยา่งนีว้า่ ‘ผูฆ้า่สตัวทั์ง้หมดตอ้งไปอบาย ตกนรก’ สาวกของ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๔๐๘ } 



๔๐๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๘. คามณสิงัยตุ] 

๘. สงัขธมสตูร 

ศาสดานัน้กลับไดท้ฏิฐวิา่ ‘สตัวท์ีถ่กูเราฆา่ก็มอียู ่แมเ้ราก็ตอ้งไปอบาย ตกนรก’ 

เขาไมล่ะค าพดู ไมล่ะความคดิ ไมส่ละทฏิฐนัิน้ ยอ่มตกนรกเหมอืนถกูน ามาขงัไว  ้

ฉะนัน้ 

  สาวกของศาสดานัน้มทีฏิฐอิยา่งนีว้า่ ‘ศาสดาของเรามวีาทะอยา่งนี ้มทีฏิฐ ิ

อยา่งนีว้า่ ‘ผูล้ักทรัพยทั์ง้หมดตอ้งไปอบาย ตกนรก’ สาวกของศาสดานัน้กลับได ้

ทฏิฐวิา่ ‘ทรัพยท์ีเ่ราเคยลกัก็มอียู ่แมเ้ราก็ตอ้งไปอบาย ตกนรก’ เขายังไมล่ะค าพดู 

ไมล่ะความคดิ ไมส่ละทฏิฐนัิน้ ยอ่มตกนรกเหมอืนถกูน ามาขงัไวฉ้ะนัน้ 

  สาวกของศาสดานัน้มทีฏิฐอิยา่งนีว้า่ ‘ศาสดาของเรามวีาทะอยา่งนี ้มทีฏิฐ ิ

อยา่งนีว้า่ ‘ผูป้ระพฤตผิดิในกามทัง้หมดตอ้งไปอบาย ตกนรก’ สาวกของศาสดา 

นัน้ กลับไดท้ฏิฐวิา่ ‘การทีเ่ราประพฤตผิดิในกามก็มอียู ่แมเ้ราก็ตอ้งไปอบาย 

ตกนรก’ เขายังไมล่ะค าพดู ไมล่ะความคดิ ไมส่ละทฏิฐนัิน้ ยอ่มตกนรกเหมอืน 

ถกูน ามาขงัไวฉ้ะนัน้ 

  สาวกของศาสดานัน้มทีฏิฐอิยา่งนีว้า่ ‘ศาสดาของเรามวีาทะอยา่งนี้ มทีฏิฐ ิ

อยา่งนีว้า่ ‘ผูพ้ดูเท็จทัง้หมดตอ้งไปอบาย ตกนรก’ สาวกของศาสดานัน้กลับได ้

ทฏิฐวิา่ ‘ค าเท็จทีเ่ราพดูแลว้ก็มอียู ่แมเ้ราก็ตอ้งไปอบาย ตกนรก’ เขายังไมล่ะค าพดู 

ไมล่ะความคดิ ไมส่ละทฏิฐนัิน้ ยอ่มตกนรกเหมอืนถกูน ามาขงัไวฉ้ะนัน้ 

  ตถาคตอบุัตขิ ึน้มาในโลกนีเ้ป็นพระอรหันต ์ตรัสรูด้ว้ยตนเองโดยชอบ เพยีบ 

พรอ้มดว้ยวชิชาและจรณะ ไปด ีรูแ้จง้โลก เป็นสารถฝึีกผูท้ีค่วรฝึกไดอ้ยา่งยอดเยีย่ม 

เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย เป็นพระพทุธเจา้ เป็นพระผูม้พีระภาค 

ตถาคตนัน้ ต าหนติเิตยีนการฆา่สตัวโ์ดยประการตา่ง ๆ เป็นอันมาก และกลา่ววา่ 

‘ทา่นทัง้หลายจงงดเวน้จากการฆา่สตัว’์ ต าหนติเิตยีนการลักทรัพยโ์ดยประการ 

ตา่ง ๆ เป็นอันมาก และกลา่ววา่ ‘ทา่นทัง้หลายจงงดเวน้จากการลักทรัพย’์ ต าหน ิ

ตเิตยีนการประพฤตผิดิในกามโดยประการตา่ง ๆ เป็นอันมาก และกลา่ววา่ ‘ท่าน 

ทัง้หลายจงงดเวน้จากการประพฤตผิดิในกาม’ ต าหนติเิตยีนการพดูเท็จโดยประการ 

ตา่ง ๆ เป็นอันมาก และกลา่ววา่ ‘ทา่นทัง้หลายจงงดเวน้จากการพดูเท็จ’ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๔๐๙ } 



๔๑๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๘. คามณสิงัยตุ] 

๘. สงัขธมสตูร 

  สาวกผูเ้ลือ่มใสอยา่งยิง่ในศาสดานัน้พจิารณาเห็นวา่ ‘พระผูม้พีระภาคทรง 

ต าหนติเิตยีนการฆา่สตัวโ์ดยประการตา่ง ๆ เป็นอันมาก และตรัสวา่ ‘ทา่นทัง้หลาย 

จงงดเวน้จากการฆา่สตัว’์ อนึง่ สตัวท์ีถ่กูเราฆา่ก็มอียูม่ากมาย การทีเ่ราฆา่สตัว ์

มากมายนัน้ไมเ่ป็นการดงีามเลย เราเทา่นัน้พงึเป็นผูเ้ดอืดรอ้นเพราะการฆา่สตัวนั์น้ 

เป็นปัจจัย เราไมไ่ดท้ าบาปกรรมนัน้ก็หามไิด ้เธอพจิารณาเห็นอยา่งนีแ้ลว้ยอ่มละ 

การฆา่สตัวนั์น้และเวน้ขาดจากการฆา่สตัวต์อ่ไป 

  เธอละบาปกรรม กา้วลว่งบาปกรรมนัน้ไดด้ว้ยประการฉะนี้ 

  สาวกนัน้พจิารณาเห็นวา่ ‘พระผูม้พีระภาคทรงต าหนติเิตยีนการลกัทรัพยโ์ดย 

ประการตา่ง ๆ เป็นอันมาก และตรัสวา่ ‘ทา่นทัง้หลายจงงดเวน้จากการลักทรัพย’์ 

ทรัพยท์ีเ่ราลักก็มอียูม่ากมาย การทีเ่ราลักทรัพยม์ากมายนัน้ไมเ่ป็นการดงีามเลย 

เราเทา่นัน้พงึเป็นผูเ้ดอืดรอ้นเพราะการลักทรัพยนั์น้เป็นปัจจัย เราไมไ่ดท้ า 

บาปกรรมนัน้ก็หามไิด ้เธอพจิารณาเห็นอยา่งนีแ้ลว้ยอ่มละการลักทรัพยนั์น้และ 

เวน้ขาดจากการลักทรัพยต์อ่ไป 

  เธอละบาปกรรม กา้วลว่งบาปกรรมนัน้ไดด้ว้ยประการฉะนี้ 

สาวกนัน้พจิารณาเห็นวา่ ‘พระผูม้พีระภาคทรงต าหนติเิตยีนการประพฤตผิดิ 

ในกามโดยประการตา่ง ๆ เป็นอันมาก และตรัสวา่ ‘ทา่นทัง้หลายจงงดเวน้จาก 

การประพฤตผิดิในกาม’ การทีเ่ราประพฤตผิดิในกามก็มอียูม่ากมาย การทีเ่รา 

ประพฤตผิดิในกามมากมายนัน้ไมเ่ป็นการดงีามเลย เราเทา่นัน้พงึเป็นผูเ้ดอืดรอ้น 

เพราะการประพฤตผิดิในกามนัน้เป็นปัจจัย เราไมไ่ดท้ าบาปกรรมนัน้ก็หามไิด ้เธอ 

พจิารณาเห็นอยา่งนี้แลว้ยอ่มละการประพฤตผิดิในกามนัน้และเวน้ขาดจากการ 

ประพฤตผิดิในกามตอ่ไป 

  เขาละบาปกรรม กา้วลว่งบาปกรรมนัน้ไดด้ว้ยประการฉะนี้ 

  สาวกนัน้พจิารณาเห็นวา่ ‘พระผูม้พีระภาคทรงต าหนติเิตยีนการพดูเท็จโดย 

ประการตา่ง ๆ เป็นอันมาก และตรัสวา่ ‘ทา่นทัง้หลายจงเวน้ขาดจากการพดูเท็จ’ 

การทีเ่ราพดูเท็จก็มอียูม่ากมาย การทีเ่ราพดูเท็จมากมายนัน้ไมเ่ป็นการดงีามเลย 

เราเทา่นัน้พงึเป็นผูเ้ดอืดรอ้นเพราะการพดูเท็จนัน้เป็นปัจจัย เราจักไมไ่ดท้ า 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๔๑๐ } 



๔๑๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๘. คามณสิงัยตุ] 

๘. สงัขธมสตูร 

บาปกรรมนัน้ก็หามไิด ้เธอพจิารณาอยา่งนีแ้ลว้ยอ่มละการพดูเท็จนัน้และเวน้ขาด 

จากการพดูเท็จตอ่ไป 

  เขาละบาปกรรม กา้วลว่งบาปกรรมนัน้ไดด้ว้ยประการฉะนี้ 

  สาวกนัน้ละการฆา่สตัว ์เวน้ขาดจากการฆา่สตัว ์ละการลักทรัพย ์เวน้ขาด 

จากการลักทรัพย ์ละการประพฤตผิดิในกาม เวน้ขาดจากการประพฤตผิดิในกาม 

ละการพดูเท็จ เวน้ขาดจากการพดูเท็จ ละการพดูค าสอ่เสยีด เวน้ขาดจากการพดู 

ค าสอ่เสยีด ละการพดูค าหยาบ เวน้ขาดจากการพดูค าหยาบ ละการพดูเพอ้เจอ้ 

เวน้ขาดจากการพดูเพอ้เจอ้ ละความเพง่เล็งอยากไดข้องเขา ไมเ่พง่เล็งอยากไดข้อง 

เขา ละความประทษุรา้ยทีเ่กดิจากพยาบาท มจีติไมพ่ยาบาท ละมจิฉาทฏิฐ ิเป็น 

สมัมาทฏิฐ ิ

  อรยิสาวกนัน้ปราศจากความเพง่เล็งอยากไดข้องเขา ปราศจากพยาบาทอยา่งนี้ 

ไมห่ลง มสีมัปชญัญะ มสีต ิมเีมตตาจติแผไ่ปตลอดทศิที ่๑ ... ทศิที ่๒ ... ทศิ 

ที ่๓ ... ทศิที ่๔ ... ทศิเบือ้งบน ทศิเบือ้งลา่ง ทศิเฉยีง แผไ่ปตลอดโลกท่ัว 

ทกุหมูเ่หลา่ ในทีท่กุสถาน ดว้ยเมตตาจติอันไพบลูย ์เป็นมหัคคตะ ไมม่ขีอบเขต 

ไมม่เีวร ไมม่คีวามเบยีดเบยีนอยู ่ผูใ้หญบ่า้น กรรมทีท่ าพอประมาณในเมตตา- 

เจโตวมิตุตทิีบ่คุคลอบรมแลว้อยา่งนีจ้ะไมเ่หลอือยูใ่นรปูาวจรและอรปูาวจรเลย 

เปรยีบเหมอืนคนเป่าสงัขผ์ูแ้ข็งแรงพงึใหไ้ดย้นิตลอดทศิทัง้ ๔ ไดโ้ดยไมย่าก 

  ผูใ้หญบ่า้น อรยิสาวกนัน้ปราศจากความเพง่เล็งอยากไดข้องเขา ปราศจาก 

พยาบาทอยา่งนี ้ไมห่ลง มสีมัปชญัญะ มสีต ิมกีรณุาจติ ฯลฯ 

  มมีทุติาจติ ฯลฯ 

  มอีเุบกขาจติแผไ่ปตลอดทศิที ่๑ ... ทศิที ่๒ ... ทศิที ่๓ ... ทศิที ่๔ ... 

ทศิเบือ้งบน ทศิเบือ้งลา่ง ทศิเฉียง แผไ่ปตลอดโลกท่ัวทกุหมูเ่หลา่ ในทีท่กุสถาน 

ดว้ยอเุบกขาจติอันไพบลูย ์เป็นมหัคคตะ ไมม่ขีอบเขต ไมม่เีวร ไมม่คีวามเบยีดเบยีน 

อยู ่ผูใ้หญบ่า้น กรรมทีท่ าพอประมาณในอเุบกขาเจโตวมิตุตทิีบ่คุคลอบรมแลว้ 

ท าใหม้ากแลว้อยา่งนีจ้ะไมเ่หลอือยูใ่นรปูาวจรและอรปูาวจรเลย เปรยีบเหมอืนคน 

เป่าสงัขผ์ูแ้ข็งแรงพงึใหไ้ดย้นิตลอดทศิทัง้ ๔ ไดโ้ดยไมย่าก 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๔๑๑ } 



๔๑๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๘. คามณสิงัยตุ] 

๙. กลุสตูร 

  เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสอยา่งนีแ้ลว้ ผูใ้หญบ่า้นชือ่อสพัินธกบตุร สาวกของ 

นคิรนถไ์ดก้ราบทลูวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ พระภาษิตของพระองคช์ดัเจนไพเราะยิง่นัก 

ฯลฯ ขอพระผูม้พีระภาคจงทรงจ าขา้พระองคว์า่เป็นอบุาสกผูถ้งึสรณะ ตัง้แตว่นันี้ 

เป็นตน้ไปจนตลอดชวีติ” 

สงัขธมสตูรที ่๘ จบ 

 

๙. กลุสตูร 

วา่ดว้ยเหตทุีท่ าใหต้ระกลูคบัแคน้ 

  [๓๖๑] สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคเสด็จจารกิไปในแควน้โกศล พรอ้มดว้ย 

ภกิษุสงฆห์มูใ่หญ ่เสด็จถงึเมอืงนาฬันทา ทราบวา่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ 

ปาวารกิัมพวนั เขตเมอืงนาฬันทานัน้ 

  สมัยนัน้ เมอืงนาฬันทาเกดิขา้วยากหมากแพง ประชาชนมคีวามเป็นอยู ่

แรน้แคน้ ใชส้ลากปันสว่นซือ้อาหาร ลม้ตายกันกระดกูขาวเกลือ่น สมัยนัน้ 

นคิรนถ ์นาฏบตุรอาศัยอยูใ่นหมูบ่า้นนาฬันทาพรอ้มดว้ยนคิรนถบรษัิทหมูใ่หญ ่

  ครัง้นัน้ ผูใ้หญบ่า้นชือ่อสพัินธกบตุร สาวกของนคิรนถ ์เขา้ไปหานคิรนถ ์

นาฏบตุรถงึทีอ่ยู ่ไหวแ้ลว้ น่ัง ณ ทีส่มควร นคิรนถ ์นาฏบตุรไดก้ลา่วกับผูใ้หญบ่า้น 

ชือ่อสพัินธกบตุรดังนีว้า่ “มาเถดิ ผูใ้หญบ่า้น ทา่นจงโตว้าทะกับพระสมณโคดม เมือ่ 

เป็นเชน่นี ้กติตศิัพทอ์ันงามของทา่นก็จักฟุ้งขจรไปวา่ ‘ผูใ้หญบ่า้นชือ่อสพัินธกบตุร 

ไดโ้ตว้าทะกับพระสมณโคดมผูม้ฤีทธิม์าก มอีานุภาพมากอยา่งนี้” 

  ผูใ้หญบ่า้นถามวา่ “ทา่นผูเ้จรญิ ขา้พเจา้จะโตว้าทะกับพระสมณโคดมผูม้ฤีทธิ ์

มาก มอีานุภาพมากอยา่งนีอ้ยา่งไร” 

  นคิรนถ ์นาฏบตุรกลา่ววา่ “มาเถดิผูใ้หญบ่า้น ทา่นจงเขา้ไปหาพระสมณโคดม 

ถงึทีอ่ยู ่แลว้กลา่ววา่ ‘ทา่นผูเ้จรญิ พระผูม้พีระภาคยอ่มทรงสรรเสรญิความเอ็นดู 

ทรงสรรเสรญิความรักษา ทรงสรรเสรญิความอนุเคราะหแ์กต่ระกลูทัง้หลายโดย 

ประการเป็นอันมากมใิชห่รอื’ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๔๑๒ } 



๔๑๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๘. คามณสิงัยตุ] 

๙. กลุสตูร 

  ถา้พระสมณโคดมถกูทา่นถามอยา่งนีแ้ลว้ตอบวา่ ‘ถกูละผูใ้หญบ่า้น ตถาคต 

ยอ่มสรรเสรญิความเอ็นด ูสรรเสรญิความรักษา สรรเสรญิความอนุเคราะหแ์ก ่

ตระกลูทัง้หลายโดยประการเป็นอันมาก’ ทา่นพงึกลา่ววา่ ‘ทา่นผูเ้จรญิ เมือ่เป็น 

เชน่นัน้ ท าไม พระผูม้พีระภาคกับภกิษุสงฆห์มูใ่หญจ่งึเสด็จจารกิไปในเมอืงนาฬันทา 

ซึง่เกดิขา้วยากหมากแพง ประชาชนมคีวามเป็นอยูแ่รน้แคน้ ใชส้ลากปันสว่นซือ้ 

อาหาร ลม้ตายกันกระดกูขาวเกลือ่นเลา่ พระผูม้พีระภาคทรงปฏบิัตเิพือ่ตัดรอน 

ตระกลู ทรงปฏบิัตเิพือ่ความเสือ่มแหง่ตระกลู ทรงปฏบิัตเิพือ่ความคับแคน้แหง่ 

ตระกลู’ ผูใ้หญบ่า้น พระสมณโคดมถกูทา่นถามปัญหา ๒ เงือ่นนีแ้ลว้ จะกลนืไมเ่ขา้ 

คายไมอ่อกทเีดยีว” 

  ผูใ้หญบ่า้นชือ่อสพัินธกบตุรรับค าของนคิรนถ ์นาฏบตุร ลกุขึน้จากอาสนะ ไหว ้

แลว้ กระท าประทักษิณ เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวายอภวิาทแลว้ 

น่ัง ณ ทีส่มควร ไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ พระ 

ผูม้พีระภาคยอ่มทรงสรรเสรญิความเอ็นด ูทรงสรรเสรญิความรักษา ทรงสรรเสรญิ 

ความอนุเคราะหแ์กต่ระกลูทัง้หลายโดยประการเป็นอันมากมใิชห่รอื” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “ถกูละผูใ้หญบ่า้น ตถาคตยอ่มสรรเสรญิความ 

เอ็นด ูสรรเสรญิความรักษา สรรเสรญิความอนุเคราะหแ์กต่ระกลูทัง้หลายโดย 

ประการเป็นอันมาก” 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ เมือ่เป็นเชน่นัน้ ท าไม พระผูม้พีระภาคกับภกิษุสงฆ ์

หมูใ่หญจ่งึเสด็จจารกิไปในเมอืงนาฬันทาซึง่เกดิขา้วยากหมากแพง ประชาชนม ี

ความเป็นอยูแ่รน้แคน้ ใชส้ลากปันสว่นซือ้อาหาร ลม้ตายกันกระดกูขาวเกลือ่นเลา่ 

พระผูม้พีระภาคทรงปฏบิตัเิพือ่ตดัรอนตระกลู ทรงปฏบิัตเิพือ่ความเสือ่มแหง่ตระกลู 

ทรงปฏบิัตเิพือ่ความคับแคน้แหง่ตระกลู” 

  “ผูใ้หญบ่า้น นับแตก่ัป๑นีไ้ป ๙๑ กัปทีเ่ราระลกึไดว้า่ เราไมรู่ว้า่เคยเบยีดเบยีน 

ตระกลูไหน ๆ ดว้ยการถอืเอาภกิษาทีห่งุตม้แลว้ ทีแ่ทต้ระกลูทัง้หลายทีม่ั่งคัง่ ม ี

 

เชงิอรรถ : 

๑ กปั หมายถงึระยะเวลาอันนานเหลอืเกนิ โบราณถอืวา่โลกประลัยครัง้หนึง่เป็นสิน้กัปหนึง่ (พจนานุกรม 

    ฉบับราชบัณฑติยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕ หนา้ ๘๒) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๔๑๓ } 



๔๑๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๘. คามณสิงัยตุ] 

๙. กลุสตูร 

ทรัพยม์าก มโีภคะมาก มเีงนิมทีองมาก มเีครือ่งประดับมาก มทีรัพยแ์ละขา้ว 

เปลอืกมาก ทัง้หมดนัน้เกดิเพราะการให ้เกดิเพราะความมสีจัจะ และเกดิเพราะ 

ความส ารวม 

  เหตปุจัจยัทีท่ าใหต้ระกลูคบัแคน้ ๘ ประการ คอื 

   ๑. ตระกลูคับแคน้จากพระราชา 

   ๒. ตระกลูคับแคน้จากโจร 

   ๓. ตระกลูคับแคน้จากไฟ 

   ๔. ตระกลูคับแคน้จากน ้า 

   ๕. ทรัพยท์ีฝั่งไวเ้คลือ่นทีไ่ป 

   ๖. การงานทีป่ระกอบไมด่ ีท าใหต้ระกลูวบิัต ิ

   ๗. ทรัพยใ์นตระกลูกลายเป็นถา่นเพลงิ 

   ๘. การทีบ่คุคลใชจ้า่ยโภคทรัพยส์รุุย่สรุา่ย ฟุ่ มเฟือย ท าใหต้ระกลู 

        เปลีย่นแปลงไป 

  ผูใ้หญบ่า้น เหตปัุจจัย ๘ ประการนีท้ีท่ าใหต้ระกลูคบัแคน้ เมือ่เหตปัุจจัย ๘ 

ประการนีม้อียู ่บคุคลใดพงึกลา่วหาเราวา่ ‘พระผูม้พีระภาคทรงปฏบิัตเิพือ่ตัดรอน 

ตระกลู ทรงปฏบิัตเิพือ่ความเสือ่มแหง่ตระกลู ทรงปฏบิัตเิพือ่ความคับแคน้แหง่ 

ตระกลู’ บคุคลนัน้ไมล่ะค าพดู ไมล่ะความคดิ ไมส่ละทฏิฐนัิน้ ยอ่มด ารงอยูใ่นนรก 

เหมอืนถกูน าไปฝังไว”้ 

  เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสอยา่งนีแ้ลว้ ผูใ้หญบ่า้นชือ่อสพัินธกบตุรไดก้ราบทลู 

พระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ พระภาษิตของพระองคช์ดัเจน 

ไพเราะยิง่นัก ฯลฯ ขอพระผูม้พีระภาคจงทรงจ าขา้พระองคว์า่เป็นอบุาสกผูถ้งึสรณะ 

ตัง้แตว่นันีเ้ป็นตน้ไปจนตลอดชวีติ” 

กลุสตูรที ่๙ จบ 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๔๑๔ } 



๔๑๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๘. คามณสิงัยตุ] 

๑๐. มณจิฬูกสตูร 

 

๑๐. มณิจฬูกสตูร 

วา่ดว้ยผูใ้หญบ่า้นชือ่มณิจฬูกะ 

  [๓๖๒] สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเวฬวุนั สถานทีใ่หเ้หยือ่ 

กระแต เขตกรงุราชคฤห ์สมัยนัน้ พวกขา้ราชบรพิารน่ังประชมุกันในราชบรษัิท 

ภายในพระราชวงั ไดส้นทนากันขึน้วา่ “ทองและเงนิสมควรแกส่มณศากยบตุรหรอื 

สมณศากยบตุรยนิดทีองและเงนิไดห้รอื รับทองและเงนิไดห้รอื” 

  สมัยนัน้ ผูใ้หญบ่า้นชือ่มณจิฬูกะน่ังอยูใ่นบรษัิทนัน้ขณะนัน้ไดก้ลา่วกับบรษัิท 

นัน้ดังนีว้า่ “นายอยา่ไดก้ลา่วอยา่งนี ้ทองและเงนิไมส่มควรแกส่มณศากยบตุร 

สมณศากยบตุรไมย่นิดทีองและเงนิ ไมรั่บทองและเงนิ สมณศากยบตุรหา้มแกว้ 

มณีและทอง ปราศจากทองและเงนิ” 

  ผูใ้หญบ่า้นชือ่มณจิฬูกะสามารถใหบ้รษัิทนัน้ยนิยอมได ้

  ตอ่มา ผูใ้หญบ่า้นชือ่มณจิฬูกะเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวาย 

อภวิาทแลว้ น่ัง ณ ทีส่มควร ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ พวกขา้ราชบรพิารน่ังประชมุกันในราชบรษัิทภายใน 

พระราชวงันีไ้ดส้นทนากันขึน้วา่ ‘ทองและเงนิควรแกส่มณศากยบตุรหรอื สมณ- 

ศากยบตุรยนิดทีองและเงนิไดห้รอื รับทองและเงนิไดห้รอื’ เมือ่บรษัิทนัน้กลา่ว 

อยา่งนีแ้ลว้ ขา้พระองคไ์ดก้ลา่วกับบรษัิทนัน้ดังนีว้า่ ‘นายอยา่ไดก้ลา่วอยา่งนี้ 

ทองและเงนิไมส่มควรแกส่มณศากยบตุร สมณศากยบตุรไมย่นิดทีองและเงนิ ไม่ 

รับทองและเงนิ สมณศากยบตุรหา้มแกว้มณีและทอง ปราศจากทองและเงนิ’ 

  ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองคส์ามารถใหบ้รษัิทนัน้ยนิยอมได ้ขา้พระ 

องคเ์มือ่ตอบอยา่งนี ้ชือ่วา่พดูตรงตามทีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสไว ้ไมช่ือ่วา่กลา่วตู ่

พระผูม้พีระภาคดว้ยค าเท็จหรอื ชือ่วา่กลา่วแกอ้ยา่งสมเหตสุมผลหรอื ไมม่บีา้ง 

หรอืทีค่ ากลา่วเชน่นัน้และค าทีก่ลา่วตอ่ ๆ กันมาจะเป็นเหตใุหถ้กูต าหนไิด”้ 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ดลีะ ผูใ้หญบ่า้น เมือ่ทา่นตอบอยา่งนี ้ชือ่วา่ 

พดูตรงตามค าทีเ่ราพดูไว ้ไมช่ือ่วา่กลา่วตูเ่ราดว้ยค าเท็จ ชือ่วา่กลา่วแกอ้ยา่ง 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๔๑๕ } 



๔๑๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๘. คามณสิงัยตุ] 

๑๑. คันธภกสตูร 

สมเหตสุมผล ไมม่ทีีค่ ากลา่วเชน่นัน้และค าทีก่ลา่วตอ่ ๆ กันมาจะเป็นเหตใุหถ้กูต าหนไิด ้

เพราะวา่ทองและเงนิไมส่มควรแกส่มณศากยบตุร สมณศากยบตุรไมย่นิดทีองและเงนิ 

ไมรั่บทองและเงนิ สมณศากยบตุรหา้มแกว้มณีและทอง ปราศจากทองและเงนิ 

  ผูใ้หญบ่า้น ทองและเงนิควรแกผู่ใ้ด กามคณุ ๕ ก็ควรแกผู่นั้น้ กามคณุ ๕ 

ควรแกผู่ใ้ด (ทองและเงนิก็ควรแกผู่นั้น้) ผูใ้หญบ่า้น เราใหเ้ขา้ใจเรือ่งนีโ้ดยสว่น 

เดยีววา่ ‘ไมใ่ชธ่รรมของสมณะ ไมใ่ชธ่รรมของศากยบตุร’ 

  อนึง่ เรากลา่วอยา่งนี้วา่ ‘ผูต้อ้งการหญา้พงึแสวงหาหญา้ ผูต้อ้งการไมพ้งึ 

แสวงหาไม ้ผูต้อ้งการเกวยีนพงึแสวงหาเกวยีน ผูต้อ้งการบรุษุพงึแสวงหาบรุุษ’ 

แตเ่ราไมก่ลา่วเลยวา่ ‘พงึยนิด ีพงึแสวงหาทองและเงนิโดยประการใด ๆ” 

มณิจฬูกสตูรที ่๑๐ จบ 

 

๑๑. คนัธภกสูตร 

วา่ดว้ยผูใ้หญบ่า้นชือ่คนัธภกะ 

  [๓๖๓] สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ อรุเุวลกัปปนคิมของชาว 

มัลละ แควน้มัลละ ครัง้นัน้ ผูใ้หญบ่า้นชือ่คันธภกะเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึที ่

ประทับ ถวายอภวิาทแลว้ น่ัง ณ ทีส่มควร ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขอประทานวโรกาส ขอพระผูม้พีระภาคโปรดทรง 

แสดงเหตเุกดิและความดบัทกุขแ์กข่า้พระองคด์ว้ยเถดิ” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ 

  “ผูใ้หญบ่า้น เราพงึปรารภอดตีกาล แสดงเหตเุกดิทกุขแ์ละความดับทกุขแ์ก่ 

ทา่นวา่ ‘อดตีกาลไดม้แีลว้อยา่งนี้’ ความสงสยัความเคลอืบแคลงในเรือ่งนัน้พงึม ี

แกท่า่น 

  ถา้เราพงึปรารภอนาคตกาล แสดงเหตเุกดิทกุขแ์ละความดับทกุขแ์กท่า่นวา่ 

‘อนาคตกาลจักมอียา่งนี้’ ความเคลอืบแคลงความสงสยัในเรือ่งนัน้พงึมแีกท่า่น 

  อนึง่ เราน่ังอยูใ่นทีน่ีแ้ล จักแสดงเหตเุกดิและความดับทกุขแ์กท่า่นผูน่ั้งอยูใ่น 

ทีน่ีเ้หมอืนกัน ทา่นจงฟัง จงใสใ่จใหด้ ีเราจักกลา่ว” 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๔๑๖ } 



๔๑๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๘. คามณสิงัยตุ] 

๑๑. คันธภกสตูร 

  ผูใ้หญบ่า้นชือ่คันธภกะทลูรับสนองพระด ารัสแลว้ พระผูม้พีระภาคจงึไดต้รัส 

ดังนีว้า่ 

  “ผูใ้หญบ่า้น ทา่นเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร มอียูไ่หม ทีโ่สกะ (ความ 

เศรา้โศก) ปรเิทวะ (ความคร ่าครวญ) ทกุข ์(ความทุกขก์าย) โทมนัส (ความทุกขใ์จ) 

และอปุายาส (ความคับแคน้ใจ) พงึเกดิขึน้แกท่า่น เพราะหมูม่นุษยช์าวอรุเุวล- 

กัปปนคิมถกูประหาร จองจ า ปรับไหม หรอืถกูต าหนโิทษ” 

  “มอียู ่พระพทุธเจา้ขา้ ทีโ่สกะ ปรเิทวะ ทกุข ์โทมนัส และอปุายาส 

พงึเกดิขึน้แกข่า้พระองค ์เพราะหมูม่นุษยช์าวอรุเุวลกัปปนคิมถกูประหาร จองจ า 

ปรับไหม หรอืถกูต าหนโิทษ” 

  “ผูใ้หญบ่า้น อนึง่ มอียูไ่หม ทีโ่สกะ ปรเิทวะ ทกุข ์โทมนัส และอปุายาส 

ไมพ่งึเกดิขึน้แกท่า่น เพราะหมูม่นุษยช์าวอรุเุวลกัปปนคิมถกูประหาร จองจ า ปรับ 

ไหม หรอืถกูต าหนโิทษ” 

  “มอียู ่พระพทุธเจา้ขา้ ทีโ่สกะ ปรเิทวะ ทกุข ์โทมนัส และอปุายาสไมพ่งึ 

เกดิขึน้แกข่า้พระองค ์เพราะหมูม่นุษยช์าวอรุเุวลกัปปนคิมถกูประหาร จองจ า 

ปรับไหม หรอืถกูต าหนโิทษ” 

  “ผูใ้หญบ่า้น อะไรเป็นเหตเุป็นปัจจัยใหโ้สกะ ปรเิทวะ ทกุข ์โทมนัส และ 

อปุายาสพงึเกดิขึน้แกท่า่น เพราะหมูม่นุษยช์าวอรุเุวลกัปปนคิมบางพวกถกูประหาร 

จองจ า ปรับไหม หรอืถกูต าหนโิทษ 

  อนึง่ อะไรเป็นเหตเุป็นปัจจัย ใหโ้สกะ ปรเิทวะ ทกุข ์โทมนัส และอปุายาส 

ไมพ่งึเกดิขึน้แกท่า่น เพราะหมูม่นุษยช์าวอรุเุวลกัปปนคิมบางพวกถกูประหาร 

จองจ า ปรับไหม หรอืถกูต าหนโิทษ” 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ โสกะ ปรเิทวะ ทกุข ์โทมนัส และอปุายาสพงึ 

เกดิขึน้แกข่า้พระองค ์เพราะหมูม่นุษยช์าวอรุเุวลกัปปนคิมเหลา่ใดถกูประหาร 

จองจ า ปรับไหม หรอืถกูต าหนโิทษ ก็เพราะขา้พระองคม์ฉัีนทราคะในหมูม่นุษย ์

ชาวอรุเุวลกัปปนคิมเหลา่นัน้ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๔๑๗ } 



๔๑๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๘. คามณสิงัยตุ] 

๑๑. คันธภกสตูร 

  แตโ่สกะ ปรเิทวะ ทกุข ์โทมนัส และอปุายาสไมพ่งึเกดิขึน้แกข่า้พระองค ์

เพราะหมูม่นุษยช์าวอรุเุวลกัปปนคิมเหลา่ใดถกูประหาร จองจ า ปรับไหม หรอื 

ถกูต าหนโิทษ ก็เพราะขา้พระองคไ์มม่ฉัีนทราคะในหมูม่นุษยช์าวอรุเุวลกัปปนคิม 

เหลา่นัน้ พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ผูใ้หญบ่า้น ทา่นจงน านัยไปในทกุขท์ีเ่ป็นอดตีและอนาคตดว้ยธรรมนีท้ีท่า่น 

เห็น ทราบ บรรลโุดยไมป่ระกอบดว้ยกาล หยั่งลงแลว้ 

  ทกุขท์ีเ่ป็นอดตีอยา่งใดอยา่งหนึง่ เมือ่จะเกดิ ยอ่มเกดิขึน้ ทกุขนั์น้ทัง้หมด 

มฉัีนทะเป็นรากเหงา้ มฉัีนทะเป็นเหต ุเพราะฉันทะเป็นรากเหงา้แหง่ทกุข  ์

  แมท้กุขท์ีเ่ป็นอนาคตอยา่งใดอยา่งหนึง่ เมือ่จะเกดิ จักเกดิขึน้ ทกุขนั์น้ทัง้ 

หมดมฉัีนทะเป็นรากเหงา้ มฉัีนทะเป็นเหต ุเพราะฉันทะเป็นรากเหงา้แหง่ทกุข”์ 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ น่าอัศจรรยจ์รงิ ไมเ่คยปรากฏ เทา่ทีพ่ระผูม้พีระภาค 

ตรัสไวด้วีา่ ‘ทกุขท์ีเ่ป็นอดตีอยา่งใดอยา่งหนึง่ เมือ่จะเกดิ ยอ่มเกดิขึน้ ทกุขนั์น้ 

ทัง้หมดมฉัีนทะเป็นรากเหงา้ มฉัีนทะเป็นเหต ุเพราะฉันทะเป็นรากเหงา้แหง่ทุกข ์

(ทกุขท์ีเ่ป็นอนาคตอยา่งใดอยา่งหนึง่ เมือ่จะเกดิ จักเกดิขึน้ ทกุขทั์ง้หมดนัน้ม  ี

ฉันทะเป็นรากเหงา้ มฉัีนทะเป็นเหต ุเพราะฉันทะเป็นรากเหงา้แหง่ทกุข)์’ 

  ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองคม์กีมุารชือ่จริวาส ีอาศัยอยูภ่ายนอกทีพั่ก 

ขา้พระองคต์ืน่แตเ่ชา้ตรู ่ยอ่มสง่บรุษุไปดว้ยสัง่วา่ ‘ไปเถดินาย เจา้จงรูจ้ริวาสกีมุาร’ 

  ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ตราบใดทีบ่รุษุนัน้ยังไมม่า ตราบนัน้ความกระวน- 

กระวายใจยอ่มมแีกข่า้พระองคว์า่ ‘ภัยใด ๆ อยา่ไดเ้บยีดเบยีนจริวาสกีมุารเลย” 

  “ผูใ้หญบ่า้น ทา่นเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร โสกะ ปรเิทวะ ทกุข ์โทมนัส 

และอปุายาส พงึเกดิขึน้เพราะจริวาสกีมุารถกูประหาร จองจ า ปรับไหม หรอืถกู 

ต าหนโิทษหรอื” 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ แมเ้มือ่จริวาสกีมุารยังมชีวีติอยู ่ความกระวนกระวาย 

ใจยังมแีกข่า้พระองค ์ก็ท าไม โสกะ ปรเิทวะ ทกุข ์โทมนัส และอปุายาสจักไม่ 

เกดิขึน้แกข่า้พระองค ์เพราะจริวาสกีมุารถกูประหาร จองจ า ปรับไหม หรอืถกู 

ต าหนโิทษเลา่” 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๔๑๘ } 



๔๑๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๘. คามณสิงัยตุ] 

๑๒. ราสยิสตูร 

  “ผูใ้หญบ่า้น ทา่นพงึทราบเนือ้ความนัน้โดยเหตนุีว้า่ ทกุขอ์ยา่งใดอยา่งหนึง่ 

เมือ่จะเกดิ ยอ่มเกดิขึน้ ทกุขนั์น้ทัง้หมดมฉัีนทะเป็นรากเหงา้ มฉัีนทะเป็นเหตุ 

เพราะฉันทะเป็นรากเหงา้แหง่ทกุข ์

  ทา่นเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร เมือ่ใดทา่นไมไ่ดเ้ห็นมารดาของจริวาสกีมุาร 

ไมไ่ดฟั้งเสยีง เมือ่นัน้ทา่นยังมฉัีนทราคะหรอืความรักในมารดาของจริวาสกีมุารหรอื” 

  “ไมม่ ีพระพทุธเจา้ขา้” 

  “ผูใ้หญบ่า้น เพราะอาศัยการเห็นหรอืการฟัง ทา่นจงึไดม้ฉัีนทราคะหรอื 

ความรักในมารดาของจริวาสกีมุารหรอื” 

  “อยา่งนัน้ พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ผูใ้หญบ่า้น ทา่นเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร โสกะ ปรเิทวะ ทกุข ์โทมนัส 

และอปุายาสพงึเกดิขึน้แกท่า่น เพราะมารดาของจริวาสกีมุารถกูประหาร จองจ า 

ปรับไหม หรอืถกูต าหนโิทษหรอื” 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ แมเ้มือ่มารดาของจริวาสกีมุารยังมชีวีติอยู ่ความ 

กระวนกระวายยังมแีกข่า้พระองค ์ก็ท าไม โสกะ ปรเิทวะ ทกุข ์โทมนัส และ 

อปุายาสจักไมเ่กดิขึน้แกข่า้พระองค ์เพราะมารดาของจริวาสกีมุารถกูประหาร 

จองจ า ปรับไหม หรอืถกูต าหนโิทษเลา่” 

  “ผูใ้หญบ่า้น ทา่นพงึทราบความขอ้นัน้โดยเหตนุีว้า่ ทกุขอ์ยา่งใดอยา่งหนึง่ 

เมือ่จะเกดิ ยอ่มเกดิขึน้ ทกุขนั์น้ทัง้หมดมฉัีนทะเป็นรากเหงา้ มฉัีนทะเป็นเหตุ 

เพราะฉันทะเป็นรากเหงา้แหง่ทกุข”์ 

คนัธภกสตูรที ่๑๑ จบ 

 

๑๒. ราสยิสตูร 

วา่ดว้ยผูใ้หญบ่า้นชือ่ราสยิะ 

  [๓๖๔] ครัง้นัน้ ผูใ้หญบ่า้นชือ่ราสยิะเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ 

ถวายอภวิาท แลว้น่ัง ณ ทีส่มควร ไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๔๑๙ } 



๔๒๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๘. คามณสิงัยตุ] 

๑๒. ราสยิสตูร 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองคไ์ดย้นิมาวา่ ‘พระสมณโคดมทรงต าหน ิ

ตบะทกุชนดิ ทรงชีโ้ทษและคัดคา้นผูบ้ าเพ็ญตบะทัง้ปวงวา่เป็นอยูเ่ศรา้หมองโดย 

สว่นเดยีว’ 

  ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ สมณพราหมณ์ทีก่ลา่วอยา่งนีว้า่ ‘พระสมณโคดมทรง 

ต าหนติบะทกุชนดิ ทรงชีโ้ทษและคัดคา้นผูบ้ าเพ็ญตบะทัง้ปวงวา่ เป็นอยูเ่ศรา้หมอง 

โดยสว่นเดยีว’ ชือ่วา่พดูตรงตามทีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสไว ้ไมช่ือ่วา่กลา่วตูพ่ระ 

ผูม้พีระภาคดว้ยค าเท็จหรอื ชือ่วา่กลา่วแกอ้ยา่งสมเหตสุมผลหรอื ไมม่บีา้งหรอืที ่

ค ากลา่วเชน่นัน้และค าทีก่ลา่วตอ่ ๆ กันมาจะเป็นเหตใุหถ้กูต าหนไิด”้ 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “ผูใ้หญบ่า้น สมณพราหมณ์ทีก่ลา่วอยา่งนีว้า่ 

‘พระสมณโคดมทรงต าหนติบะทกุชนดิ ทรงชีโ้ทษและคัดคา้นผูบ้ าเพ็ญตบะทัง้ปวงวา่ 

เป็นอยูเ่ศรา้หมองโดยสว่นเดยีว’ ไมช่ือ่วา่พดูตรงตามค าทีเ่ราพดูไว ้และชือ่วา่ 

กลา่วตูเ่ราดว้ยค าเปลา่ค าเท็จ 

บรรพชติไมพ่งึเสพทีส่ดุ ๒ อยา่ง 

  ผูใ้หญบ่า้น ทีส่ดุ ๒ อยา่งนีบ้รรพชติไมพ่งึเสพ คอื 

   ๑. กามสขุลัลกิานุโยค (การหมกมุน่อยูด่ว้ยสขุในกามทัง้หลาย) เป็นธรรมอัน 

       ทราม เป็นของชาวบา้น เป็นของปถุชุน ไมใ่ชข่องพระอรยิะ ไม ่

       ประกอบดว้ยประโยชน ์

   ๒. อัตตกลิมถานุโยค (การประกอบความล าบากเดอืดรอ้นแกต่น) เป็นทกุข ์

       ไมใ่ชข่องพระอรยิะ ไมป่ระกอบดว้ยประโยชน ์

  มัชฌมิาปฏปิทาไมเ่อยีงเขา้ใกลท้ีส่ดุ ๒ อยา่งนัน้ตถาคตไดต้รัสรูแ้ลว้ อันเป็น 

ปฏปิทากอ่ใหเ้กดิจักษุ๑ กอ่ใหเ้กดิญาณ เป็นไปเพือ่ความสงบ เพือ่ความรูย้ ิง่ เพือ่ 

ความตรัสรู ้เพือ่นพิพาน 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ จกัษ ุในทีน่ีห้มายถงึปัญญาจักษุ (ว.ิอ. ๓/๑๓/๑๗) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๔๒๐ } 



๔๒๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๘. คามณสิงัยตุ] 

๑๒. ราสยิสตูร 

  มชัฌมิาปฏปิทาทีต่ถาคตไดต้รสัรูแ้ลว้ อนัเป็นปฏปิทากอ่ใหเ้กดิจกัษุ กอ่ 

ใหเ้กดิญาณ เป็นไปเพือ่ความสงบ เพือ่ความรูย้ ิง่ เพือ่ความตรสัรู ้เพือ่นพิพาน 

นัน้เป็นอยา่งไร 

  มัชฌมิาปฏปิทานัน้ คอื อรยิมรรคมอีงค ์๘ นีแ้ล ไดแ้ก ่

   ๑. สมัมาทฏิฐ ิ  ฯลฯ   ๘. สมัมาสมาธ ิ

  นีค้อืมัชฌมิาปฏปิทานัน้ทีต่ถาคตไดต้รัสรูแ้ลว้ อันเป็นปฏปิทากอ่ใหเ้กดิจักษุ 

กอ่ใหเ้กดิญาณ เป็นไปเพือ่ความความสงบ เพือ่ความรูย้ ิง่ เพือ่ความตรัสรู ้เพือ่ 

นพิพาน 

กามโภคบีคุคล ๓ จ าพวก 

  ผูใ้หญบ่า้น กามโภคบีคุคล๑ ๓ จ าพวกนีม้ปีรากฏอยูใ่นโลก 

  กามโภคบีคุคล ๓ จ าพวก ไหนบา้ง คอื 

  ๑. กามโภคบีคุคลบางคนในโลกนีแ้สวงหาโภคทรัพยโ์ดยไมช่อบธรรมดว้ย 

      การงานทีผ่ดิ ครัน้แสวงหาไดแ้ลว้ ไมเ่ลีย้งตนใหอ้ิม่หน า และไมแ่จกจา่ย 

      ไมท่ าบญุ 

      กามโภคบีคุคลบางคนในโลกนีแ้สวงหาโภคทรัพยโ์ดยไมช่อบธรรมดว้ย 

      การงานทีผ่ดิ ครัน้แสวงหาไดแ้ลว้ เลีย้งตนใหอ้ิม่หน าส าราญ แตไ่ม ่

      แจกจา่ย ไมท่ าบญุ 

      กามโภคบีคุคลบางคนในโลกนีแ้สวงหาโภคทรัพยโ์ดยไมช่อบธรรมดว้ย 

      การงานทีผ่ดิ ครัน้แสวงหาไดแ้ลว้ เลีย้งตนใหอ้ิม่หน าส าราญ และแจกจา่ย 

      ท าบญุ 

  ๒. กามโภคบีคุคลบางคนในโลกนีแ้สวงหาโภคทรัพยโ์ดยชอบธรรมและไมช่อบ 

      ธรรมดว้ยการงานทีผ่ดิบา้ง ไมผ่ดิบา้ง ครัน้แสวงหาไดแ้ลว้ ไมเ่ลีย้งตน 

      ใหอ้ ิม่หน าส าราญ และไมแ่จกจา่ย ไมท่ าบญุ

 

เชงิอรรถ : 

๑ กามโภคบีคุคล หมายถงึผูบ้รโิภคกาม, ผูค้รองเรอืน, คฤหัสถ ์ในทีน่ีม้ ี๓ จ าพวก แตใ่นทีอ่ืน่ม ี๑๐ จ าพวก 

    คอื จ าพวกที ่๑-๒ แบง่ยอ่ยเป็น ๓ จ าพวก จ าพวกที ่๓ แบง่ยอ่ยเป็น ๔ จ าพวก (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๑๕/๒๙๓) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๔๒๑ } 



๔๒๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๘. คามณสิงัยตุ] 

๑๒. ราสยิสตูร 

      กามโภคบีคุคลบางคนในโลกนีแ้สวงหาโภคทรัพยโ์ดยชอบธรรมและ 

      ไมช่อบธรรมดว้ยการงานทีผ่ดิบา้ง ไมผ่ดิบา้ง ครัน้แสวงหาไดแ้ลว้ 

      เลีย้งตนใหอ้ิม่หน าส าราญ แตไ่มแ่จกจา่ย ไมท่ าบญุ 

      กามโภคบีคุคลบางคนในโลกนีแ้สวงหาโภคทรัพยโ์ดยชอบธรรมและ 

      ไมช่อบธรรมดว้ยการงานทีผ่ดิบา้ง ไมผ่ดิบา้ง ครัน้แสวงหาไดแ้ลว้ 

      เลีย้งตนใหอ้ิม่หน าส าราญ และแจกจา่ย ท าบญุ 

  ๓. กามโภคบีคุคลบางคนในโลกนีแ้สวงหาโภคทรัพยโ์ดยชอบธรรมดว้ยการงาน 

      ทีไ่มผ่ดิ ครัน้แสวงหาไดแ้ลว้ ไมเ่ลีย้งตนใหอ้ิม่หน าส าราญ และไมแ่จกจา่ย 

      ไมท่ าบญุ 

      กามโภคบีคุคลบางคนในโลกนีแ้สวงหาโภคทรัพยโ์ดยชอบธรรม 

      ดว้ยการงานทีไ่มผ่ดิ ครัน้แสวงหาไดแ้ลว้ เลีย้งตนใหอ้ิม่หน าส าราญ 

      แตไ่มแ่จกจา่ย ไมท่ าบญุ 

      กามโภคบีคุคลบางคนในโลกนีแ้สวงหาโภคทรัพยโ์ดยชอบธรรม 

      ดว้ยการงานทีไ่มผ่ดิ ครัน้แสวงหาไดแ้ลว้ เลีย้งตนใหอ้ิม่หน าส าราญ 

      และแจกจา่ย ท าบญุ แตเ่ป็นผูม้ัวเมา หมกมุน่ จดจอ่ ไมเ่ห็นโทษ ไมม่ ี 

      ปัญญาเป็นเครือ่งสลัดออก ใชส้อยโภคทรัพยเ์หลา่นัน้ 

      กามโภคบีคุคลบางคนในโลกนีแ้สวงหาโภคทรัพยโ์ดยชอบธรรม 

      ดว้ยการงานทีไ่มผ่ดิ ครัน้แสวงหาไดแ้ลว้ เลีย้งตนใหอ้ิม่หน าส าราญ และ 

      แจกจา่ย ท าบญุ ทัง้เป็นผูไ้มม่ัวเมา ไมห่มกมุน่ ไมจ่ดจอ่ เห็นโทษ ม ี

      ปัญญาเป็นเครือ่งสลัดออก ใชส้อยโภคทรัพยเ์หลา่นัน้ 

กามโภคบีคุคลทีค่วรตเิตยีนและสรรเสรญิ 

  ผูใ้หญบ่า้น ในบรรดากามโภคบีคุคล ๓ จ าพวกนัน้ กามโภคบีคุคลทีแ่สวงหา 

โภคทรัพยโ์ดยไมช่อบธรรมดว้ยการงานทีผ่ดิ ครัน้แสวงหาไดแ้ลว้ ไมเ่ลีย้งตนให ้

อิม่หน าส าราญ ไมแ่จกจา่ย ไมท่ าบญุนีค้วรตเิตยีนโดย ๓ สถาน 

  ควรตเิตยีนโดย ๓ สถาน อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ควรตเิตยีนโดยสถานที ่๑ นีว้า่ ‘แสวงหาโภคทรัพยโ์ดยไมช่อบธรรม 

       ดว้ยการงานทีผ่ดิ’ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๔๒๒ } 



๔๒๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๘. คามณสิงัยตุ] 

๑๒. ราสยิสตูร 

   ๒. ควรตเิตยีนโดยสถานที ่๒ นีว้า่ ‘ไมเ่ลีย้งตนใหอ้ิม่หน าส าราญ’ 

   ๓. ควรตเิตยีนโดยสถานที ่๓ นีว้า่ ‘ไมแ่จกจา่ย ไมท่ าบญุ’ 

  กามโภคบีคุคลนีค้วรตเิตยีนโดย ๓ สถานนี ้(๑) 

  กามโภคบีคุคลทีแ่สวงหาโภคทรัพยโ์ดยไมช่อบธรรมดว้ยการงานทีผ่ดิ ครัน้ 

แสวงหาไดแ้ลว้ เลีย้งตนใหอ้ิม่หน าส าราญ แตไ่มแ่จกจา่ย ไมท่ าบญุนีค้วรตเิตยีน 

โดย ๒ สถาน ควรสรรเสรญิโดยสถานเดยีว คอื 

  ควรตเิตยีนโดย ๒ สถาน อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ควรตเิตยีนโดยสถานที ่๑ นีว้า่ ‘แสวงหาโภคทรัพยโ์ดยไมช่อบธรรม 

       ดว้ยการงานทีผ่ดิ’ 

   ๒. ควรตเิตยีนโดยสถานที ่๒ นีว้า่ ‘ไมแ่จกจา่ย ไมท่ าบญุ’ 

  ควรสรรเสรญิโดยสถานเดยีว คอือะไร 

  คอื ควรสรรเสรญิโดยสถานเดยีวนีว้า่ ‘เลีย้งตนใหอ้ิม่หน าส าราญ’ 

  กามโภคบีคุคลนีค้วรตเิตยีนโดย ๒ สถานนี ้ควรสรรเสรญิโดยสถานเดยีว 

นี ้(๒) 

  กามโภคบีคุคลทีแ่สวงหาโภคทรัพยโ์ดยไมช่อบธรรมดว้ยการงานทีผ่ดิ ครัน้ 

แสวงหาไดแ้ลว้ เลีย้งตนใหอ้ิม่หน าส าราญ และแจกจา่ย ท าบญุนีค้วรตเิตยีนโดย 

สถานเดยีว ควรสรรเสรญิโดย ๒ สถาน คอื 

  ควรตเิตยีนโดยสถานเดยีว คอือะไร 

  คอื ควรตเิตยีนโดยสถานเดยีวนีว้า่ ‘แสวงหาโภคทรัพยโ์ดยไมช่อบธรรมดว้ย 

การงานทีผ่ดิ’ 

  ควรสรรเสรญิโดย ๒ สถาน อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ควรสรรเสรญิโดยสถานที ่๑ นีว้า่ ‘เลีย้งตนใหอ้ิม่หน าส าราญ’  

   ๒. ควรสรรเสรญิโดยสถานที ่๒ นีว้า่ ‘แจกจา่ย และท าบญุ’ 

  กามโภคบีคุคลนีค้วรตเิตยีนโดยสถานเดยีวนี ้ควรสรรเสรญิโดย ๒ สถาน 

นี ้(๓) 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๔๒๓ } 



๔๒๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๘. คามณสิงัยตุ] 

๑๒. ราสยิสตูร 

  กามโภคบีคุคลทีแ่สวงหาโภคทรัพยโ์ดยชอบธรรมและไมช่อบธรรมดว้ยการงาน 

ทีผ่ดิบา้ง ไมผ่ดิบา้ง ครัน้แสวงหาไดแ้ลว้ ไมเ่ลีย้งตนใหอ้ิม่หน าส าราญ ไมแ่จกจา่ย 

ไมท่ าบญุนีค้วรสรรเสรญิโดยสถานเดยีว ควรตเิตยีนโดย ๓ สถาน คอื 

  ควรสรรเสรญิโดยสถานเดยีว คอือะไร 

  คอื ควรสรรเสรญิโดยสถานเดยีวนีว้า่ ‘แสวงหาโภคทรัพยโ์ดยชอบธรรมดว้ย 

การงานทีไ่มผ่ดิ’ 

  ควรตเิตยีนโดย ๓ สถาน อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ควรตเิตยีนโดยสถานที ่๑ นีว้า่ ‘แสวงหาโภคทรัพยโ์ดยไมช่อบธรรม 

       ดว้ยการงานทีผ่ดิ’ 

   ๒. ควรตเิตยีนโดยสถานที ่๒ นีว้า่ ‘ไมเ่ลีย้งตนใหอ้ิม่หน าส าราญ’ 

   ๓. ควรตเิตยีนโดยสถานที ่๓ นีว้า่ ‘ไมแ่จกจา่ย ไมท่ าบญุ’ 

  กามโภคบีคุคลนีค้วรสรรเสรญิโดยสถานเดยีวนี ้ควรตเิตยีนโดย ๓ สถานนี ้(๔) 

  กามโภคบีคุคลทีแ่สวงหาโภคทรัพยโ์ดยชอบธรรมและไมช่อบธรรมดว้ยการงาน 

ทีผ่ดิบา้ง ไมผ่ดิบา้ง ครัน้แสวงหาไดแ้ลว้ เลีย้งตนใหอ้ิม่หน าส าราญ แตไ่มแ่จกจา่ย 

ไมท่ าบญุนีค้วรสรรเสรญิโดย ๒ สถาน ควรตเิตยีนโดย ๒ สถาน คอื 

  ควรสรรเสรญิโดย ๒ สถาน อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ควรสรรเสรญิโดยสถานที ่๑ นีว้า่ ‘แสวงหาโภคทรัพยโ์ดยชอบธรรม 

       ดว้ยการงานทีไ่มผ่ดิ’  

   ๒. ควรสรรเสรญิโดยสถานที ่๒ นีว้า่ ‘เลีย้งตนใหอ้ิม่หน าส าราญ’ 

   ควรตเิตยีนโดย ๒ สถาน อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ควรตเิตยีนโดยสถานที ่๑ นีว้า่ ‘แสวงหาโภคทรัพยโ์ดยไมช่อบธรรม 

       ดว้ยการงานทีผ่ดิ’ 

   ๒. ควรตเิตยีนโดยสถานที ่๒ นีว้า่ ‘ไมแ่จกจา่ย ไมท่ าบญุ’ 

  กามโภคบีคุคลนีค้วรสรรเสรญิโดย ๒ สถานนี ้ควรตเิตยีนโดย ๒ สถานนี ้(๕) 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๔๒๔ } 



๔๒๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๘. คามณสิงัยตุ] 

๑๒. ราสยิสตูร 

  กามโภคบีคุคลทีแ่สวงหาโภคทรัพยโ์ดยชอบธรรมและไมช่อบธรรมดว้ยการงาน 

ทีผ่ดิบา้ง ไมผ่ดิบา้ง ครัน้แสวงหาไดแ้ลว้ เลีย้งตนใหอ้ิม่หน าส าราญ ทัง้แจกจา่ย 

และท าบญุ ควรสรรเสรญิโดย ๓ สถาน ควรตเิตยีนโดยสถานเดยีว คอื 

  ควรสรรเสรญิโดย ๓ สถาน อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ควรสรรเสรญิโดยสถานที ่๑ นีว้า่ ‘แสวงหาโภคทรัพยโ์ดยชอบธรรม 

       ดว้ยการงานทีไ่มผ่ดิ’ 

   ๒. ควรสรรเสรญิโดยสถานที ่๒ นีว้า่ ‘เลีย้งตนใหอ้ิม่หน าส าราญ’ 

   ๓. ควรสรรเสรญิโดยสถานที ่๓ นีว้า่ ‘แจกจา่ยและท าบญุ’ 

  ควรตเิตยีนโดยสถานเดยีว คอือะไร 

  คอื ควรตเิตยีนโดยสถานเดยีวนีว้า่ ‘แสวงหาโภคทรัพยโ์ดยไมช่อบธรรมดว้ย 

การงานทีผ่ดิ’ 

  กามโภคบีคุคลนีค้วรสรรเสรญิโดย ๓ สถานนี ้ควรตเิตยีนโดยสถานเดยีวนี ้(๖) 

  กามโภคบีคุคลทีแ่สวงหาโภคทรัพยโ์ดยชอบธรรมดว้ยการงานทีไ่มผ่ดิ ครัน้ 

แสวงหาไดแ้ลว้ ไมเ่ลีย้งตนใหอ้ิม่หน าส าราญ ไมแ่จกจา่ย ไมท่ าบญุ ควรสรรเสรญิ 

โดยสถานเดยีว ควรตเิตยีนโดย ๒ สถาน คอื 

  ควรสรรเสรญิโดยสถานเดยีว คอือะไร 

  คอื ควรสรรเสรญิโดยสถานเดยีวนีว้า่ ‘แสวงหาโภคทรัพยโ์ดยชอบธรรมดว้ย 

การงานทีไ่มผ่ดิ’ 

  ควรตเิตยีนโดย ๒ สถาน อะไรบา้ง คอื  

   ๑. ควรตเิตยีนโดยสถานที ่๑ นีว้า่ ‘ไมเ่ลีย้งตนใหอ้ิม่หน าส าราญ’ 

   ๒. ควรตเิตยีนโดยสถานที ่๒ นีว้า่ ‘ไมแ่จกจา่ย ไมท่ าบญุ’ 

  กามโภคบีคุคลนีค้วรสรรเสรญิโดยสถานเดยีวนี ้ควรตเิตยีนโดย ๒ สถานนี ้(๗) 

  กามโภคบีคุคลทีแ่สวงหาโภคทรัพยโ์ดยชอบธรรมดว้ยการงานทีไ่มผ่ดิ ครัน้ 

แสวงหาไดแ้ลว้ เลีย้งตนใหอ้ิม่หน าส าราญ แตไ่มแ่จกจา่ย ไมท่ าบญุ ควรสรรเสรญิ 

โดย ๒ สถาน ควรตเิตยีนโดยสถานเดยีว คอื 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๔๒๕ } 



๔๒๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๘. คามณสิงัยตุ] 

๑๒. ราสยิสตูร 

  ควรสรรเสรญิโดย ๒ สถาน อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ควรสรรเสรญิโดยสถานที ่๑ นีว้า่ ‘แสวงหาโภคทรัพยโ์ดยชอบธรรม 

       ดว้ยการงานทีไ่มผ่ดิ’ 

   ๒. ควรสรรเสรญิโดยสถานที ่๒ นีว้า่ ‘เลีย้งตนใหอ้ิม่หน าส าราญ’ 

  ควรตเิตยีนโดยสถานเดยีว คอือะไร 

  คอื ควรตเิตยีนโดยสถานเดยีวนีว้า่ ‘ไมแ่จกจา่ย ไมท่ าบญุ’ 

  กามโภคบีคุคลนีค้วรสรรเสรญิโดย ๒ สถานนี ้ควรตเิตยีนโดยสถานเดยีว 

นี ้(๘) 

  กามโภคบีคุคลทีแ่สวงหาโภคทรัพยโ์ดยชอบธรรมดว้ยการงานทีไ่มผ่ดิ ครัน้ 

แสวงหาไดแ้ลว้ เลีย้งตนใหอ้ิม่หน าส าราญ แจกจา่ย และท าบญุ แตเ่ป็นผูม้ัวเมา 

หมกมุน่ จดจอ่ ไมเ่ห็นโทษ ไมม่ปัีญญาเครือ่งสลัดออก ใชส้อยโภคทรัพยเ์หลา่ 

นัน้อยู ่ควรสรรเสรญิโดย ๓ สถาน ควรตเิตยีนโดยสถานเดยีว คอื 

  ควรสรรเสรญิโดย ๓ สถาน อะไรบา้ง คอื  

   ๑. ควรสรรเสรญิโดยสถานที ่๑ นีว้า่ ‘แสวงหาโภคทรัพยโ์ดยชอบธรรม 

       ดว้ยการงานทีไ่มผ่ดิ’ 

   ๒. ควรสรรเสรญิโดยสถานที ่๒ นีว้า่ ‘เลีย้งตนใหอ้ิม่หน าส าราญ’ 

   ๓. ควรสรรเสรญิโดยสถานที ่๓ นีว้า่ ‘แจกจา่ย และท าบญุ’ 

  ควรตเิตยีนโดยสถานเดยีว คอือะไร 

  คอื ควรตเิตยีนโดยสถานเดยีวนีว้า่ ‘เป็นผูม้ัวเมา หมกมุน่ จดจอ่ ไมเ่ห็นโทษ 

ไมม่ปัีญญาเครือ่งสลัดออก ใชส้อยโภคทรัพยเ์หลา่นัน้อยู’่ 

  กามโภคบีคุคลนีค้วรสรรเสรญิโดย ๓ สถานนี ้ควรตเิตยีนโดยสถานเดยีว 

นี ้(๙) 

  กามโภคบีคุคลทีแ่สวงหาโภคทรัพยโ์ดยชอบธรรมดว้ยการงานทีไ่มผ่ดิ ครัน้ 

แสวงหาไดแ้ลว้ เลีย้งตนใหอ้ิม่หน าส าราญ ทัง้แจกจา่ยและท าบญุ แตไ่มม่ัวเมา 

ไมห่มกมุน่ ไมจ่ดจอ่ เห็นโทษ มปัีญญาเครือ่งสลัดออก ใชส้อยโภคทรัพยเ์หลา่นัน้ 

อยู ่ควรสรรเสรญิโดย ๔ สถาน 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๔๒๖ } 



๔๒๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๘. คามณสิงัยตุ] 

๑๒. ราสยิสตูร 

  ควรสรรเสรญิโดย ๔ สถาน อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ควรสรรเสรญิโดยสถานที ่๑ นีว้า่ ‘แสวงหาโภคทรัพยโ์ดยชอบธรรม 

       ดว้ยการงานทีไ่มผ่ดิ’ 

   ๒. ควรสรรเสรญิโดยสถานที ่๒ นีว้า่ ‘เลีย้งตนใหอ้ิม่หน าส าราญ’ 

   ๓. ควรสรรเสรญิโดยสถานที ่๓ นีว้า่ ‘แจกจา่ยและท าบญุ’ 

   ๔. ควรสรรเสรญิโดยสถานที ่๔ นีว้า่ ‘ไมม่ัวเมา ไมห่มกมุน่ ไมจ่ดจอ่ 

       เห็นโทษ มปัีญญาเครือ่งสลัดออก ใชส้อยโภคทรัพยเ์หลา่นัน้อยู’่ 

  กามโภคบีคุคลนีค้วรสรรเสรญิโดย ๔ สถานนี ้(๑๐) 

ผูบ้ าเพ็ญตบะเป็นอยูเ่ศรา้หมอง ๓ จ าพวก 

  ผูใ้หญบ่า้น บคุคลผูบ้ าเพ็ญตบะ เป็นอยูเ่ศรา้หมอง ๓ จ าพวกนีม้ปีรากฏ 

อยูใ่นโลก 

  บคุคลผูบ้ าเพ็ญตบะเป็นอยูเ่ศรา้หมอง ๓ จ าพวก ไหนบา้ง คอื 

   ๑. บคุคลบางคนในโลกนีบ้ าเพ็ญตบะเป็นอยูเ่ศรา้หมอง มศีรัทธา ออกจาก 

       เรอืนบวชเป็นบรรพชติดว้ยคดิวา่ ‘ไฉนหนอเราพงึบรรลกุศุลธรรม ไฉน  

       หนอเราพงึท าใหแ้จง้ญาณทัสสนะทีป่ระเสรฐิอนัสามารถอันวเิศษยิง่กวา่ 

       ธรรมของมนุษย’์ เขาท าตนใหเ้ดอืดรอ้นกระวนกระวาย ไมบ่รรลกุศุลธรรม 

       และไมท่ าใหแ้จง้ญาณทัสสนะทีป่ระเสรฐิอันสามารถอันวเิศษยิง่กวา่ธรรม 

       ของมนุษย ์(๑) 

   ๒. อนึง่ บคุคลบางคนในโลกนีบ้ าเพ็ญตบะเป็นอยูเ่ศรา้หมอง มศีรัทธา ออก 

       จากเรอืนบวชเป็นบรรพชติดว้ยคดิวา่ ‘ไฉนหนอเราพงึบรรลกุศุลธรรม 

       ไฉนหนอเราพงึท าใหแ้จง้ญาณทัสสนะทีป่ระเสรฐิอันสามารถอันวเิศษ 

       ยิง่กวา่ธรรมของมนุษย’์ เขาท าตนใหเ้ดอืดรอ้นกระวนกระวาย บรรล ุ

       กศุลธรรม แตไ่มท่ าใหแ้จง้ญาณทัสสนะทีป่ระเสรฐิอันสามารถอันวเิศษ 

       ยิง่กวา่ธรรมของมนุษย ์(๒)  

   ๓. อนึง่ บคุคลบางคนในโลกนีบ้ าเพ็ญตบะเป็นอยูเ่ศรา้หมอง มศีรัทธา ออก 

       จากเรอืนบวชเป็นบรรพชติดว้ยคดิวา่ ‘ไฉนหนอเราพงึบรรลกุศุลธรรม 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๔๒๗ } 



๔๒๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๘. คามณสิงัยตุ] 

๑๒. ราสยิสตูร 

   ไฉนหนอเราพงึท าใหแ้จง้ญาณทัสสนะทีป่ระเสรฐิอนัสามารถอันวเิศษยิง่กวา่ 

   ธรรมของมนุษย’์ เขาท าตนใหเ้ดอืดรอ้นกระวนกระวาย บรรลกุศุลธรรม 

   และท าใหแ้จง้ญาณทัสสนะทีป่ระเสรฐิอันสามารถอันวเิศษยิง่กวา่ธรรม 

   ของมนุษย ์(๓) 

ผูบ้ าเพ็ญตบะเป็นอยูเ่ศรา้หมองควรถกูตเิตยีนและสรรเสรญิ 

  ผูใ้หญบ่า้น บรรดาบคุคล ๓ จ าพวกนัน้ บคุคลผูบ้ าเพ็ญตบะ เป็นอยู ่

เศรา้หมอง ท าตนใหเ้ดอืดรอ้นกระวนกระวาย ไมบ่รรลกุศุลธรรม และไมท่ าใหแ้จง้ 

ญาณทัสสนะทีป่ระเสรฐิอนัสามารถอันวเิศษยิง่กวา่ธรรมของมนุษย ์ควรตเิตยีนโดย 

๓ สถาน 

  ควรตเิตยีนโดย ๓ สถาน อะไรบา้ง คอื  

   ๑. ควรตเิตยีนโดยสถานที ่๑ นีว้า่ ‘ท าตนใหเ้ดอืดรอ้นกระวนกระวาย’ 

   ๒. ควรตเิตยีนโดยสถานที ่๒ นีว้า่ ‘ไมบ่รรลกุศุลธรรม’ 

   ๓. ควรตเิตยีนโดยสถานที ่๓ นีว้า่ ‘ไมท่ าใหแ้จง้ญาณทัสสนะทีป่ระเสรฐิ 

       อันสามารถอันวเิศษยิง่กวา่ธรรมของมนุษย’์ 

  บคุคลผูบ้ าเพ็ญตบะ เป็นอยูเ่ศรา้หมองนี ้ควรตเิตยีนโดย ๓ สถานนี ้(๑) 

 

  บคุคลผูบ้ าเพ็ญตบะ เป็นอยูเ่ศรา้หมอง ท าตนใหเ้ดอืดรอ้นกระวนกระวาย 

บรรลกุศุลธรรม แตไ่มท่ าใหแ้จง้ญาณทัสสนะทีป่ระเสรฐิอันสามารถอันวเิศษยิง่กวา่ 

ธรรมของมนุษย ์ควรตเิตยีนโดย ๒ สถาน ควรสรรเสรญิโดยสถานเดยีว คอื 

  ควรตเิตยีนโดย ๒ สถาน อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ควรตเิตยีนโดยสถานที ่๑ นีว้า่ ‘ท าตนใหเ้ดอืดรอ้นกระวนกระวาย’ 

   ๒. ควรตเิตยีนโดยสถานที ่๒ นีว้า่ ‘ไมท่ าใหแ้จง้ญาณทัสสนะทีป่ระเสรฐิ 

       อันสามารถอันวเิศษยิง่กวา่ธรรมของมนุษย’์ 

  ควรสรรเสรญิโดยสถานเดยีว คอือะไร 

  คอื ควรสรรเสรญิโดยสถานเดยีวนีว้า่ ‘บรรลกุศุลธรรม’ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๔๒๘ } 



๔๒๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๘. คามณสิงัยตุ] 

๑๒. ราสยิสตูร 

  บคุคลผูบ้ าเพ็ญตบะ เป็นอยูเ่ศรา้หมองนีค้วรตเิตยีนโดย ๒ สถานนี ้ควร 

สรรเสรญิโดยสถานเดยีวนี ้(๒) 

  บคุคลผูบ้ าเพ็ญตบะ เป็นอยูเ่ศรา้หมอง ท าตนใหเ้ดอืดรอ้นกระวนกระวาย 

บรรลกุศุลธรรม และท าใหแ้จง้ญาณทัสสนะทีป่ระเสรฐิอันสามารถอันวเิศษยิง่กวา่ 

ธรรมของมนุษย ์ควรตเิตยีนโดยสถานเดยีว ควรสรรเสรญิโดย ๒ สถาน 

  ควรตเิตยีนโดยสถานเดยีว คอือะไร 

  คอื ควรตเิตยีนโดยสถานเดยีวนีว้า่ ‘ท าตนใหเ้ดอืดรอ้นกระวนกระวาย’ 

  ควรสรรเสรญิโดย ๒ สถาน อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ควรสรรเสรญิโดยสถานที ่๑ นีว้า่ ‘บรรลกุศุลธรรม’  

   ๒. ควรสรรเสรญิโดยสถานที ่๒ นีว้า่ ‘ท าใหแ้จง้ญาณทัสสนะทีป่ระเสรฐิ 

       อันสามารถอันวเิศษยิง่กวา่ธรรมของมนุษย’์ 

  บคุคลผูบ้ าเพ็ญตบะ เป็นอยูเ่ศรา้หมองนีค้วรตเิตยีนโดยสถานเดยีวนี ้ควร 

สรรเสรญิโดย ๒ สถานนี ้(๓) 

ธรรม ๓ ประการทีผู่ป้ฏบิตัพิงึเห็นชดัดว้ยตนเอง 

  ผูใ้หญบ่า้น ธรรม ๓ ประการนีท้ีผู่ป้ฏบิัตจิะพงึเห็นชดัดว้ยตนเอง ไมค่ร ่าคร ึไม ่

ประกอบดว้ยกาล ควรเรยีกใหม้าด ูควรนอ้มเขา้มาในตน อันวญิญชูนพงึรูเ้ฉพาะตน 

  ธรรม ๓ ประการ อะไรบา้ง คอื 

  ๑. บคุคลผูม้รีาคะยอ่มคดิเพือ่เบยีดเบยีนตนเองบา้ง เพือ่เบยีดเบยีนผูอ้ ืน่บา้ง 

      เพือ่เบยีดเบยีนทัง้ ๒ ฝ่ายบา้ง เพราะราคะเป็นเหต ุเมือ่ละราคะไดแ้ลว้ 

      เขายอ่มไมค่ดิเพือ่เบยีดเบยีนตนเองบา้ง ไมค่ดิเพือ่เบยีดเบยีนผูอ้ ืน่บา้ง 

      ไมค่ดิเพือ่เบยีดเบยีนทัง้ ๒ ฝ่ายบา้ง นีเ้ป็นธรรมทีผู่ป้ฏบิัตจิะพงึเห็นชดั 

      ดว้ยตนเอง ไมค่ร ่าคร ึไมป่ระกอบดว้ยกาล ควรเรยีกใหม้าด ูควรนอ้ม 

      เขา้มาในตน อันวญิญชูนพงึรูเ้ฉพาะตน 

  ๒. บคุคลผูม้โีทสะยอ่มคดิเพือ่เบยีดเบยีนตนเองบา้ง เพือ่เบยีดเบยีนผูอ้ ืน่บา้ง 

      เพือ่เบยีดเบยีนทัง้ ๒ ฝ่ายบา้ง เพราะโทสะเป็นเหต ุเมือ่ละโทสะไดแ้ลว้ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๔๒๙ } 



๔๓๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๘. คามณสิงัยตุ] 

๑๓. ปาฏลยิสตูร 

      เขายอ่มไมค่ดิเพือ่เบยีดเบยีนตนเองบา้ง ไมค่ดิเพือ่เบยีดเบยีนผูอ้ ืน่บา้ง 

      ไมค่ดิเพือ่เบยีดเบยีนทัง้ ๒ ฝ่ายบา้ง นีเ้ป็นธรรมทีผู่ป้ฏบิัตจิะพงึเห็นชดั 

      ดว้ยตนเอง ไมค่ร ่าคร ึไมป่ระกอบดว้ยกาล ควรเรยีกใหม้าด ูควรนอ้ม  

      เขา้มาในตน อันวญิญชูนพงึรูเ้ฉพาะตน 

  ๓. บคุคลผูม้โีมหะยอ่มคดิเพือ่เบยีดเบยีนตนเองบา้ง เพือ่เบยีดเบยีนผูอ้ ืน่บา้ง 

      เพือ่เบยีดเบยีนทัง้ ๒ ฝ่ายบา้ง เพราะโมหะเป็นเหต ุเมือ่ละโมหะไดแ้ลว้ 

      เขายอ่มไมค่ดิเพือ่เบยีดเบยีนตนเองบา้ง ไมค่ดิเพือ่เบยีดเบยีนผูอ้ ืน่บา้ง 

      ไมค่ดิเพือ่เบยีดเบยีนทัง้ ๒ ฝ่ายบา้ง นีเ้ป็นธรรมทีผู่ป้ฏบิัตจิะพงึเห็นชดั 

      ดว้ยตนเอง ไมค่ร ่าคร ึไมป่ระกอบดว้ยกาล ควรเรยีกใหม้าด ูควรนอ้ม 

      เขา้มาในตน อันวญิญชูนพงึรูเ้ฉพาะตน 

  ธรรม ๓ ประการนีท้ีผู่ป้ฏบิัตจิะพงึเห็นชดัดว้ยตนเอง ไมค่ร ่าคร ึไมป่ระกอบ 

ดว้ยกาล ควรเรยีกใหม้าด ูควรนอ้มเขา้มาในตน อันวญิญชูนพงึรูเ้ฉพาะตน” 

  เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสอยา่งนีแ้ลว้ ผูใ้หญบ่า้นชือ่ราสยิะไดก้ราบทลูพระผูม้ ี

พระภาคดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ พระภาษิตของพระองคช์ดัเจนไพเราะยิง่นัก 

ฯลฯ ขอพระผูม้พีระภาคจงทรงจ าขา้พระองคว์า่เป็นอบุาสกผูถ้งึสรณะ ตัง้แตว่ันนี ้

เป็นตน้ไปจนตลอดชวีติ” 

ราสยิสตูรที ่๑๒ จบ 

 

๑๓. ปาฏลยิสตูร 

วา่ดว้ยผูใ้หญบ่า้นชือ่ปาฏลยิะ 

  [๓๖๕] สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยูท่ีน่คิมของชาวโกฬยิะชือ่อตุตระ 

ในแควน้โกฬยิะ ครัง้นัน้ ผูใ้หญบ่า้นชือ่ปาฏลยิะเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ 

ถวายอภวิาทแลว้ น่ัง ณ ทีส่มควร ไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองคไ์ดย้นิมาวา่ ‘พระสมณโคดมทรงรูจั้กมารยา’ 

สมณพราหมณ์ทีก่ลา่ววา่ ‘พระสมณโคดมทรงรูจั้กมารยา’ ชือ่วา่พดูตรงตามที ่

พระผูม้พีระภาคตรัสไว ้ไมช่ือ่วา่กลา่วตูพ่ระผูม้พีระภาคดว้ยค าเท็จหรอื ชือ่วา่ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๔๓๐ } 



๔๓๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๘. คามณสิงัยตุ] 

๑๓. ปาฏลยิสตูร 

กลา่วแกอ้ยา่งสมเหตสุมผลหรอื ไมม่บีา้งหรอืทีค่ ากลา่วเชน่นัน้และค าทีก่ลา่วตอ่ ๆ 

กันมาจะเป็นเหตใุหถ้กูต าหนไิด ้เพราะพวกขา้พระองคไ์มป่ระสงคจ์ะกลา่วตูพ่ระผูม้  ี

พระภาคเลย” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “ผูใ้หญบ่า้น สมณพราหมณ์ทีก่ลา่ววา่ ‘พระ 

สมณโคดมทรงรูจั้กมารยา’ ชือ่วา่พดูตรงตามค าทีเ่ราพดูไว ้ไมช่ือ่วา่กลา่วตูเ่ราดว้ย 

ค าเท็จ ชือ่วา่กลา่วแกอ้ยา่งสมเหตสุมผล ไมม่ทีีค่ ากลา่วเชน่นัน้และค าทีก่ลา่วตอ่ ๆ 

กันมาจะเป็นเหตใุหถ้กูต าหนไิด”้ 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขา่วทีไ่ดย้นิมาจรงิทเีดยีว ขา้พระองคไ์มเ่ชือ่สมณ- 

พราหมณ์เหลา่นัน้วา่ ‘พระสมณโคดมทรงรูจั้กมารยา’ แตไ่ดย้นิวา่ ‘พระสมณโคดม 

ทรงมมีารยา” 

  “ผูใ้หญบ่า้น ผูใ้ดกลา่ววา่ ‘เรารูจั้กมารยา’ ผูนั้น้ก็เทา่กับกลา่ววา่ ‘เราม ี

มารยา” 

  “ขา้แตพ่ระผูม้พีระภาค ขอ้นัน้เป็นอยา่งนัน้ทเีดยีว ขา้แตพ่ระสคุต ขอ้นัน้ 

เป็นอยา่งนัน้ทเีดยีว” 

  “ผูใ้หญบ่า้น ถา้เชน่นัน้ เราจักยอ้นถามทา่นในเรือ่งนีท้า่นพงึตอบตามสมควร 

ทา่นเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร ทา่นรูจั้กพวกทหารผมยาวชาวโกฬยิะหรอื” 

  “ขา้พระองคร์ูจั้กพวกทหารผมยาวชาวโกฬยิะ พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ผูใ้หญบ่า้น ทา่นเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร พวกทหารผมยาวชาวโกฬยิะ 

มไีวเ้พือ่ประโยชนอ์ะไร” 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ พวกทหารผมยาวชาวโกฬยิะมไีวเ้พือ่ประโยชน ์คอื 

เพือ่ป้องกันพวกโจรชาวโกฬยิะและเพือ่การท าหนา้ทีเ่ป็นตัวแทนของชาวโกฬยิะ” 

  “ผูใ้หญบ่า้น ทา่นเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร ทา่นรูจั้กพวกทหารผมยาวใน 

นคิมของชาวโกฬยิะวา่มศีลีหรอืทศุลี” 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองคร์ูจั้กพวกทหารผมยาวชาวโกฬยิะวา่ ทศุลี 

มธีรรมเลวทราม และพวกทหารผมยาวชาวโกฬยิะเป็นพวกหนึง่ในบรรดาผูท้ศุลี 

มธีรรมเลวทรามในโลก” 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๔๓๑ } 



๔๓๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๘. คามณสิงัยตุ] 

๑๓. ปาฏลยิสตูร 

  “ผูใ้หญบ่า้น ผูใ้ดพงึกลา่ววา่ ‘ผูใ้หญบ่า้นชือ่ปาฏลยิะรูจั้กพวกทหารผมยาว 

ชาวโกฬยิะวา่ทศุลี มธีรรมเลวทราม แมผู้ใ้หญบ่า้นชือ่ปาฏลยิะก็ทศุลี มธีรรมเลว 

ทราม’ ผูนั้น้เมือ่กลา่ว ชือ่วา่กลา่วถกูหรอื” 

  “กลา่วไมถ่กู พระพทุธเจา้ขา้ พวกทหารผมยาวชาวโกฬยิะเป็นพวกหนึง่ 

ขา้พระองคก็์เป็นอกีพวกหนึง่ พวกทหารผมยาวชาวโกฬยิะ มธีรรมอยา่งหนึง่ ขา้ 

พระองคก็์มธีรรมอกีอยา่งหนึง่” 

  “ผูใ้หญบ่า้น ทีจ่รงิทา่นเองจักกลา่วไมไ่ดว้า่ ‘ผูใ้หญบ่า้นชือ่ปาฏลยิะรูจั้กพวก 

ทหารผมยาวชาวโกฬยิะวา่ทศุลี มธีรรมเลวทราม แตผู่ใ้หญบ่า้นชือ่ปาฏลยิะไมใ่ชผู่ ้

ทศุลี มธีรรมเลวทราม’ เพราะฉะนัน้ตถาคตก็จักกลา่วไมไ่ดว้า่ ‘ตถาคตรูจั้กมารยา 

แตต่ถาคตไมใ่ชผู่ม้มีารยา’ 

  เรารูช้ดัมารยา ผลของมารยา และขอ้ปฏบิัตทิีเ่ป็นเหตใุหบ้คุคลผูม้มีารยา 

หลังจากตายแลว้จะไปเกดิในอบาย ทคุต ิวนิบิาต นรก 

  เรารูช้ดัการฆา่สตัว ์ผลของการฆา่สตัว ์และขอ้ปฏบิัตทิีเ่ป็นเหตใุหบ้คุคลผูฆ้า่ 

สตัวห์ลังจากตายแลว้จะไปเกดิในอบาย ทคุต ิวนิบิาต นรก 

  เรารูช้ดัการลักทรัพย ์ผลของการลักทรัพย ์และขอ้ปฏบิัตทิีเ่ป็นเหตใุหบ้คุคล 

ผูล้ักทรัพยห์ลังจากตายแลว้จะไปเกดิในอบาย ทคุต ิวนิบิาต นรก 

  เรารูช้ดัการประพฤตผิดิในกาม ผลของการประพฤตผิดิในกาม และขอ้ 

ปฏบิัตทิีเ่ป็นเหตใุหบ้คุคลผูป้ระพฤตผิดิในกามหลังจากตายแลว้จะไปเกดิในอบาย ทคุต ิ

วนิบิาต นรก 

  เรารูช้ดัการพดูเท็จ ผลของการพดูเท็จ และขอ้ปฏบิตัทิีเ่ป็นเหตใุหบ้คุคลผู ้

พดูเท็จหลังจากตายแลว้จะไปเกดิในอบาย ทคุต ิวนิบิาต นรก 

  เรารูช้ดัการพดูค าสอ่เสยีด ผลของการพดูค าสอ่เสยีด และขอ้ปฏบิัตทิีเ่ป็น 

เหตใุหบ้คุคลผูพ้ดูค าสอ่เสยีดหลังจากตายแลว้จะไปเกดิในอบาย ทคุต ิวนิบิาต นรก 

  เรารูช้ดัการพดูค าหยาบ ผลของการพดูค าหยาบ และขอ้ปฏบิัตทิีเ่ป็นเหตใุห ้

บคุคลผูพ้ดูค าหยาบหลังจากตายแลว้จะไปเกดิในอบาย ทคุต ิวนิบิาต นรก 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๔๓๒ } 



๔๓๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๘. คามณสิงัยตุ] 

๑๓. ปาฏลยิสตูร 

  เรารูช้ดัการพดูเพอ้เจอ้ ผลของการพดูเพอ้เจอ้ และขอ้ปฏบิัตทิีเ่ป็นเหตใุหบ้คุคล 

ผูพ้ดูเพอ้เจอ้หลังจากตายแลว้จะไปเกดิในอบาย ทคุต ิวนิบิาต นรก 

  เรารูช้ดัความเพง่เล็งอยากไดข้องเขา ผลของความเพง่เล็งอยากไดข้องเขา 

และขอ้ปฏบิัตทิีเ่ป็นเหตใุหบ้คุคลผูเ้พง่เล็งอยากไดข้องเขาหลังจากตายแลว้จะไปเกดิ 

ในอบาย ทคุต ิวนิบิาต นรก 

  เรารูช้ดัความประทษุรา้ยทีเ่กดิจากพยาบาท ผลของความประทษุรา้ยทีเ่กดิ 

จากพยาบาท และขอ้ปฏบิัตทิีเ่ป็นเหตใุหบ้คุคลผูม้จีติพยาบาทหลังจากตายแลว้จะ 

ไปเกดิในอบาย ทคุต ิวนิบิาต นรก 

  เรารูช้ดัมจิฉาทฏิฐ ิผลของมจิฉาทฏิฐ ิและขอ้ปฏบิตัทิีเ่ป็นเหตใุหบ้คุคลผูเ้ป็น 

มจิฉาทฏิฐหิลังจากตายแลว้จะไปเกดิในอบาย ทคุต ิวนิบิาต นรก 

สมณพราหมณ์ผูพ้ดูเท็จ 

  ผูใ้หญบ่า้น มสีมณพราหมณ์พวกหนึง่ผูม้วีาทะอยา่งนี ้มทีฏิฐอิยา่งนีว้า่ ‘ผู ้

ฆา่สตัวทั์ง้หมดยอ่มเสวยทกุขโ์ทมนัสในปัจจบุัน ผูล้ักทรัพยทั์ง้หมดยอ่มเสวยทกุข ์

โทมนัสในปัจจบุัน ผูป้ระพฤตผิดิในกามทัง้หมดยอ่มเสวยทกุขโ์ทมนัสในปัจจบุัน ผู ้

พดูเท็จทัง้หมดยอ่มเสวยทกุขโ์ทมนัสในปัจจบุัน 

  แตป่รากฏวา่ คนบางคนในโลกนีค้ลอ้งพวงมาลัย ใสตุ่ม้ห ูอาบน ้าอยา่งด ี

ลบูไลอ้ยา่งด ีแตง่ผมและหนวด บ าเรอตนดว้ยกามกับสตร ีอยา่งพระราชา คน 

ทัง้หลายพดูถงึผูนั้น้วา่ ‘ทา่นผูเ้จรญิ บรุษุนีไ้ดท้ าอะไร จงึคลอ้งพวงมาลัย ใสตุ่ม้ห ู

อาบน ้าอยา่งด ีลบูไลอ้ยา่งด ีแตง่ผมและหนวด บ าเรอตนดว้ยกามกับสตร ีอยา่ง 

พระราชา’ 

  คนทัง้หลายพดูถงึผูนั้น้อกีวา่ ‘ทา่นผูเ้จรญิ บรุษุนี้ขม่ขา้ศกึของพระราชาแลว้ 

ปลดิชพีมันเสยี พระราชาทรงพอพระทัยไดพ้ระราชทานรางวลัแกเ่ขา ดว้ยเหตนัุน้ 

บรุษุนีจ้งึคลอ้งพวงมาลัย ใสตุ่ม้ห ูอาบน ้าอยา่งด ีลบูไลอ้ยา่งด ีแตง่ผมและหนวด 

บ าเรอตนดว้ยกามกับสตร ีอยา่งพระราชา’ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๔๓๓ } 



๔๓๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๘. คามณสิงัยตุ] 

๑๓. ปาฏลยิสตูร 

  ปรากฏวา่ คนบางคนในโลกนีถ้กูมัดแขนไพลห่ลังอยา่งมั่นคงดว้ยเชอืกทีเ่หนยีว 

แลว้ โกนศรีษะ แหป่ระจานไปตามถนน ตามตรอก ดว้ยบัณเฑาะวเ์สยีงดังสน่ัน 

ออกทางประตดูา้นทศิใต ้แลว้ตัดศรีษะดา้นทศิใตข้องเมอืง คนทัง้หลายพดูถงึ 

ผูนั้น้วา่ ‘ทา่นผูเ้จรญิ บรุุษนีไ้ดท้ าอะไรจงึถกูมัดแขนไพลห่ลังอยา่งมั่นคงดว้ยเชอืก 

ทีเ่หนยีวแลว้ โกนศรีษะ แหป่ระจานไปตามถนน ตามตรอก ดว้ยบัณเฑาะวเ์สยีง 

ดังสน่ัน ออกทางประตดูา้นทศิใต ้แลว้ตัดศรีษะดา้นทศิใตข้องเมอืง’ 

  คนทัง้หลายพดูถงึผูนั้น้อกีวา่ ‘ทา่นผูเ้จรญิ บรุษุนีเ้ป็นศัตรขูองพระราชา ได ้

ปลดิชพีสตรหีรอืบรุษุ ดว้ยเหตนัุน้พระราชาทัง้หลายจงึรับสัง่ใหจั้บเขาแลว้ลงโทษ 

เชน่นี’้ 

  ผูใ้หญบ่า้น ทา่นเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร เรือ่งเชน่นีท้า่นไดเ้ห็นหรอืไดย้นิ 

มาบา้งไหม” 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองคไ์ดเ้ห็น ไดย้นิ ทัง้จักไดย้นิตอ่ไป 

พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ผูใ้หญบ่า้น บรรดาสมณพราหมณ์เหลา่นัน้ สมณพราหมณ์ทีม่วีาทะอยา่งนี้ 

มทีฏิฐอิยา่งนีว้า่ ‘ผูฆ้า่สตัวทั์ง้หมดยอ่มเสวยทกุขโ์ทมนัสในปัจจบุัน’ พดูจรงิหรอื 

พดูเท็จ” 

  “พดูเท็จ พระพทุธเจา้ขา้” 

  “สมณพราหมณ์พวกทีพ่ดูปดมดเท็จ มศีลีหรอืทศุลี” 

  “ทศุลี พระพทุธเจา้ขา้” 

  “สมณพราหมณ์พวกทีท่ศุลี มธีรรมเลวทราม ปฏบิัตผิดิ หรอืปฏบิัตถิกู” 

  “ปฏบิัตผิดิ พระพทุธเจา้ขา้” 

  “สมณพราหมณ์พวกทีป่ฏบิัตผิดิ เป็นมจิฉาทฏิฐ ิหรอืเป็นสมัมาทฏิฐ”ิ 

  “เป็นมจิฉาทฏิฐ ิพระพทุธเจา้ขา้” 

  “ควรหรอืทีจ่ะเลือ่มใสในสมณพราหมณ์ผูเ้ป็นมจิฉาทฏิฐเิหลา่นัน้” 

  “ไมค่วรเลย พระพทุธเจา้ขา้” (๑) 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๔๓๔ } 



๔๓๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๘. คามณสิงัยตุ] 

๑๓. ปาฏลยิสตูร 

  “ผูใ้หญบ่า้น แตป่รากฏวา่ คนบางคนในโลกนีค้ลอ้งพวงมาลัย ใสตุ่ม้ห ูฯลฯ 

บ าเรอตนดว้ยกามกับสตร ีอยา่งพระราชา คนทัง้หลายพดูถงึผูนั้น้วา่ ‘ทา่นผูเ้จรญิ 

บรุษุนีไ้ดท้ าอะไร จงึคลอ้งพวงมาลัย ใสตุ่ม้ห ูฯลฯ บ าเรอตนดว้ยกามกับสตร ี

อยา่งพระราชา’ คนทัง้หลายพดูถงึผูนั้น้อกีวา่ ‘ทา่นผูเ้จรญิ บรุษุนีไ้ดข้ม่ขูย่ดึเอา 

รัตนะของขา้ศกึของพระราชามาได ้พระราชาทรงพอพระทัยไดพ้ระราชทานรางวลั 

แกเ่ขา ดว้ยเหตนัุน้บรุษุนี้จงึคลอ้งพวงมาลัย ใสตุ่ม้ห ูฯลฯ บ าเรอตนดว้ยกาม 

กับสตร ีอยา่งพระราชา’ 

  แตป่รากฏวา่ คนบางคนในโลกนีถ้กูมดัแขนไพลห่ลังอยา่งมั่นคงดว้ยเชอืกทีเ่หนยีว 

ฯลฯ แลว้ตัดศรีษะดา้นทศิใตข้องเมอืง คนทัง้หลายพดูถงึผูนั้น้วา่ ‘ทา่นผูเ้จรญิ 

บรุษุนีไ้ดท้ าอะไรจงึถกูมัดแขนไพลห่ลังอยา่งมั่นคงดว้ยเชอืกทีเ่หนยีว ฯลฯ แลว้ตัด 

ศรีษะดา้นทศิใตข้องเมอืง’ คนทัง้หลายพดูถงึผูนั้น้อกีวา่ ‘ทา่นผูเ้จรญิ บรุุษผูน้ี้ลัก 

ทรัพยจ์ากบา้นบา้ง จากป่าบา้ง เพราะเหตนัุน้พระราชาทัง้หลายจงึรับสัง่ใหจั้บเขา 

แลว้ลงโทษเชน่นี’้ 

  ผูใ้หญบ่า้น ทา่นเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร เรือ่งเชน่นีท้า่นไดเ้ห็นหรอืได ้

ยนิมาบา้งไหม” 

  “ขา้พระองคไ์ดเ้ห็น ไดย้นิ ทัง้จักไดย้นิตอ่ไป พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ผูใ้หญบ่า้น บรรดาสมณพราหมณ์เหลา่นัน้ สมณพราหมณ์ทีม่วีาทะอยา่งนี้ 

มทีฏิฐอิยา่งนีว้า่ ‘ผูล้ักทรัพยทั์ง้หมดยอ่มเสวยทกุขโ์ทมนัสในปัจจบุัน’ พดูจรงิหรอื 

พดูเท็จ” ฯลฯ 

  “ควรหรอืทีจ่ะเลือ่มใสในสมณพราหมณ์ผูเ้ป็นมจิฉาทฏิฐเิหลา่นัน้” 

  “ไมค่วรเลย พระพทุธเจา้ขา้” (๒) 

  “ผูใ้หญบ่า้น แตป่รากฏวา่ คนบางคนในโลกนีค้ลอ้งพวงมาลัย ใสตุ่ม้ห ูฯลฯ 

บ าเรอตนดว้ยกามกับสตร ีอยา่งพระราชา คนทัง้หลายพดูถงึผูนั้น้วา่ ‘ทา่นผูเ้จรญิ 

บรุษุนีไ้ดท้ าอะไร จงึคลอ้งพวงมาลัย ใสตุ่ม้ห ูฯลฯ บ าเรอตนดว้ยกามกับสตร ี

อยา่งพระราชา’ คนทัง้หลายพดูถงึผูนั้น้อกีวา่ ‘ทา่นผูเ้จรญิ บรุษุนีป้ระพฤตผิดิใน 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๔๓๕ } 



๔๓๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๘. คามณสิงัยตุ] 

๑๓. ปาฏลยิสตูร 

ภรรยาของขา้ศกึของพระราชา พระราชาทรงพอพระทัย ไดพ้ระราชทานรางวัลแก ่

เขา ดว้ยเหตนัุน้บรุุษนีจ้งึคลอ้งพวงมาลัย ใสตุ่ม้ห ูฯลฯ บ าเรอตนดว้ยกามกบัสตร ี

อยา่งพระราชา’ 

  ปรากฏวา่ คนบางคนในโลกนีถ้กูมัดแขนไพลห่ลังอยา่งมั่นคงดว้ยเชอืกทีเ่หนยีว 

ฯลฯ แลว้ตัดศรีษะดา้นทศิใตข้องเมอืง คนทัง้หลายพดูถงึผูนั้น้วา่ ‘ทา่นผูเ้จรญิ 

บรุษุนีไ้ดท้ าอะไรจงึถกูมัดแขนไพลห่ลังอยา่งมั่นคงดว้ยเชอืกทีเ่หนยีว ฯลฯ แลว้ตัด 

ศรีษะดา้นทศิใตข้องเมอืง’ คนทัง้หลายพดูถงึผูนั้น้อกีวา่ ‘ทา่นผูเ้จรญิ บรุุษนีไ้ด ้

ประพฤตผิดิในเหลา่กลุสตร ีในเหลา่กลุกมุาร ีดว้ยเหตนัุน้พระราชาทัง้หลายจงึ 

รับสัง่ใหจั้บเขาแลว้ลงโทษเชน่นี’้ 

  ผูใ้หญบ่า้น ทา่นเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร เรือ่งเชน่นีท้า่นไดเ้ห็นหรอืได ้

ยนิมาบา้งไหม” 

  “ขา้พระองคไ์ดเ้ห็น ไดย้นิ ทัง้จักไดย้นิตอ่ไป พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ผูใ้หญบ่า้น บรรดาสมณพราหมณ์เหลา่นัน้ สมณพราหมณ์ทีม่วีาทะอยา่งนี้ 

มทีฏิฐอิยา่งนีว้า่ ‘ผูป้ระพฤตผิดิในกามทัง้หมดยอ่มเสวยทกุขโ์ทมนัสในปัจจบุนั’ 

พดูจรงิหรอืพดูเท็จ” ฯลฯ 

  “ควรหรอืทีจ่ะเลือ่มใสในสมณพราหมณ์ผูเ้ป็นมจิฉาทฏิฐเิหลา่นัน้” 

  “ไมค่วรเลย พระพทุธเจา้ขา้” (๓) 

  “ผูใ้หญบ่า้น แตป่รากฏวา่ คนบางคนในโลกนีค้ลอ้งพวงมาลัย ใสตุ่ม้ห ู

อาบน ้าอยา่งด ีลบูไลอ้ยา่งด ีแตง่ผมและหนวด บ าเรอตนดว้ยกามกับสตร ีอยา่ง 

พระราชา คนทัง้หลายพดูถงึผูนั้น้วา่ ‘ทา่นผูเ้จรญิ บรุษุนีไ้ดท้ าอะไร จงึคลอ้งพวง 

มาลัย ใสตุ่ม้ห ูอาบน ้าอยา่งด ีลบูไลอ้ยา่งด ีแตง่ผมและหนวด บ าเรอตนดว้ย 

กามกับสตร ีอยา่งพระราชา’ คนทัง้หลายพดูถงึผูนั้น้อกีวา่ ‘ทา่นผูเ้จรญิ บรุษุนี้ท า 

ใหพ้ระราชาทรงพระสรวลดว้ยการพดูเท็จ พระราชาทรงพอพระทัยไดพ้ระราชทาน 

รางวลัแกเ่ขา ดว้ยเหตนัุน้บรุษุนีจ้งึคลอ้งพวงมาลัย ใสตุ่ม้ห ูอาบน ้าอยา่งด ีลบู 

ไลอ้ยา่งด ีแตง่ผมและหนวด บ าเรอตนดว้ยกามกับสตร ีอยา่งพระราชา’ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๔๓๖ } 



๔๓๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๘. คามณสิงัยตุ] 

๑๓. ปาฏลยิสตูร 

  ปรากฏวา่ คนบางคนในโลกนีถ้กูมัดแขนไพลห่ลังอยา่งมั่นคงดว้ยเชอืกทีเ่หนยีว 

โกนศรีษะแลว้ แหป่ระจานไปตามถนน ตามตรอก ดว้ยบัณเฑาะวเ์สยีงดังสน่ัน 

ออกทางประตดูา้นทศิใตแ้ลว้ตัดศรีษะดา้นทศิใตข้องเมอืง คนทัง้หลายพดูถงึผูนั้น้วา่ 

‘ทา่นผูเ้จรญิ บรุษุนีไ้ดท้ าอะไรจงึถกูมัดแขนไพลห่ลังอยา่งมั่นคงดว้ยเชอืกทีเ่หนยีว 

โกนศรีษะแลว้ แหป่ระจานไปตามถนน ตามตรอก ดว้ยบัณเฑาะวเ์สยีงดังสน่ัน 

ออกทางประตดูา้นทศิใตแ้ลว้ตัดศรีษะดา้นทศิใตข้องเมอืง’ คนทัง้หลายพดูถงึผูนั้น้ 

อกีวา่ ‘ทา่นผูเ้จรญิ บรุษุนี้ท าลายประโยชนข์องคหบดบีา้ง ของบตุรคหบดบีา้ง 

ดว้ยการพดูเท็จ ดว้ยเหตนัุน้พระราชาทัง้หลายจงึรับสัง่ใหจั้บเขาแลว้ลงโทษเชน่นี’้ 

  ผูใ้หญบ่า้น ทา่นเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร เรือ่งเชน่นีท้า่นไดเ้ห็นหรอืได ้

ยนิมาบา้งไหม” 

  “ขา้พระองคไ์ดเ้ห็น ไดย้นิ ทัง้จักไดย้นิตอ่ไป พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ผูใ้หญบ่า้น บรรดาสมณพราหมณ์เหลา่นัน้ สมณพราหมณ์ทีม่วีาทะอยา่งนี้ 

มทีฏิฐอิยา่งนีว้า่ ‘ผูพ้ดูเท็จทัง้หมดยอ่มเสวยทกุขโ์ทมนัสในปัจจบุัน’ พดูจรงิหรอื 

พดูเท็จ” 

  “พดูเท็จ พระพทุธเจา้ขา้” 

  “สมณพราหมณ์พวกทีพ่ดูปดมดเท็จ มศีลีหรอืทศุลี” 

  “ทศุลี พระพทุธเจา้ขา้” 

  “สมณพราหมณ์พวกทีท่ศุลี มธีรรมเลวทราม ปฏบิัตผิดิหรอืปฏบิัตถิกู” 

  “ปฏบิัตผิดิ พระพทุธเจา้ขา้” 

  “สมณพราหมณ์พวกทีป่ฏบิัตผิดิ เป็นมจิฉาทฏิฐหิรอืเป็นสมัมาทฏิฐ”ิ 

  “เป็นมจิฉาทฏิฐ ิพระพทุธเจา้ขา้” 

  “ควรหรอืทีจ่ะเลือ่มใสในสมณพราหมณ์ผูเ้ป็นมจิฉาทฏิฐเิหลา่นัน้” 

  “ไมค่วรเลย พระพทุธเจา้ขา้” 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๔๓๗ } 



๔๓๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๘. คามณสิงัยตุ] 

๑๓. ปาฏลยิสตูร 

 

ทฏิฐขิองศาสดาตา่ง ๆ 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ น่าอัศจรรยจ์รงิ ไมเ่คยปรากฏ ขา้พระองคม์บีา้นพัก 

อยูห่ลังหนึง่ ในบา้นพักนัน้มเีตยีง มทีีน่ั่ง มโีอง่น ้า มตีะเกยีงน ้ามัน ผูใ้ดไมว่า่จะ 

เป็นสมณะหรอืพราหมณ์เขา้พักในบา้นพักนัน้ ขา้พระองคจ์ะแจกแกผู่นั้น้ตามความ 

สามารถ ตามก าลัง ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ เรือ่งเคยมมีาแลว้ ศาสดาทัง้ ๔ ซึง่ม ี

ทฏิฐติา่งกัน มคีวามพอใจตา่งกัน มคีวามชอบใจตา่งกัน เขา้พักในบา้นพักนัน้ 

  ศาสดาทา่นหนึง่มวีาทะอยา่งนี ้มทีฏิฐอิยา่งนีว้า่ ‘ทานทีใ่หแ้ลว้ไมม่ผีล ยัญที ่

บชูาแลว้ไมม่ผีล การเซน่สรวงไมม่ผีล ผลวบิากแหง่กรรมทีท่ าดแีละชัว่ก็ไมม่ ีโลกนี ้

ไมม่ ีโลกหนา้ไมม่ ีมารดาไมม่คีณุ บดิาไมม่คีณุ โอปปาตกิสตัวไ์มม่ ีสมณพราหมณ์ 

ผูป้ระพฤตดิปีฏบิัตชิอบท าใหแ้จง้โลกนีแ้ละโลกหนา้ดว้ยปัญญาอันยิง่เองแลว้สอนผูอ้ืน่ 

ใหรู้แ้จง้ก็ไมม่ใีนโลก’ 

  ศาสดาทา่นหนึง่มวีาทะอยา่งนี ้มทีฏิฐอิยา่งนีว้า่ ‘ทานทีใ่หแ้ลว้มผีล ยัญที ่

บชูาแลว้มผีล การเซน่สรวงมผีล ผลวบิากแหง่กรรมทีท่ าไวด้แีละชัว่ม ีโลกนีม้ ี

โลกหนา้ม ีมารดามคีณุ บดิามคีณุ โอปปาตกิสตัวม์ ีสมณพราหมณ์ผูป้ระพฤตดิ ี

ปฏบิัตชิอบท าใหแ้จง้โลกนีแ้ละโลกหนา้ดว้ยปัญญาอันยิง่เองแลว้สอนผูอ้ืน่ใหรู้แ้จง้ 

ก็มอียูใ่นโลก’ 

  ศาสดาทา่นหนึง่มวีาทะอยา่งนี ้มทีฏิฐอิยา่งนีว้่า ‘เมือ่บคุคลท าเอง ใชใ้หผู้อ้ ืน่ 

ท า ตัดเอง ใชใ้หผู้อ้ ืน่ตัด เบยีดเบยีนเอง ใชใ้หผู้อ้ ืน่เบยีดเบยีน ท าใหเ้ศรา้โศกเอง 

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

ผูอ้ืน่ท าใหด้ ิน้รน ฆา่สตัว ์ลักทรัพย ์ตัดชอ่งยอ่งเบา ปลน้สะดม ปลน้ในบา้น 

หลังเดยีว ดักปลน้ทีท่างเปลีย่ว เป็นชู ้พดูเท็จ ผูท้ า(เชน่นัน้)ก็ไมจั่ดวา่ท าบาป 

  แมห้ากบคุคลใชจั้กรมคีมดจุมดีโกนสงัหารเหลา่สตัวใ์นปฐพนีีใ้หเ้ป็นลานตาก 

เนือ้ใหเ้ป็นกองเนือ้เดยีวกนั เขายอ่มไมม่บีาปทีเ่กดิจากกรรมนัน้ ไมม่บีาปมาถงึเขา 

  แมห้ากบคุคลไปฝ่ังขวาแมน่ ้าคงคา ฆา่เอง ใชใ้หผู้อ้ ืน่ฆา่ ตัดเอง ใชใ้หผู้อ้ ืน่ตัด 

เบยีดเบยีนเอง ใชใ้หผู้อ้ ืน่เบยีดเบยีน เขายอ่มไมม่บีาปทีเ่กดิจากกรรมนัน้ ไมม่บีาป 

มาถงึเขา 

  แมห้ากบคุคลไปฝ่ังซา้ยแมน่ ้าคงคาใหเ้อง ใชใ้หผู้อ้ ืน่ให ้บชูาเอง ใชใ้หผู้อ้ ืน่บชูา 

เขายอ่มไมม่บีญุทีเ่กดิจากกรรมนัน้ ไมม่บีญุมาถงึเขา ไมม่บีญุทีเ่กดิจากการใหท้าน 

จากการฝึกอนิทรยี ์จากการส ารวม จากการพดูค าสตัย ์ไมม่บีญุมาถงึเขา’ 

 
{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๔๓๘ } 



๔๓๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๘. คามณสิงัยตุ] 

๑๓. ปาฏลยิสตูร 

  ศาสดาทา่นหนึง่มวีาทะอยา่งนี ้มทีฏิฐอิยา่งนีว้า่ ‘เมือ่บคุคลท าเอง ใชใ้หผู้ ้

อืน่ท า ตัดเอง ใชใ้หผู้อ้ ืน่ตัด เบยีดเบยีนเอง ใชใ้หผู้อ้ ืน่เบยีดเบยีน ท าใหเ้ศรา้โศกเอง 

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

ใหผู้อ้ ืน่ท าใหด้ ิน้รน ฆา่สตัว ์ลักทรัพย ์ตดัชอ่งยอ่งเบา ปลน้สะดม ปลน้ในบา้น 

หลังเดยีว ดักปลน้ทีท่างเปลีย่ว เป็นชู ้พดูเท็จ ผูท้ า(เชน่นัน้)จัดวา่ท าบาป 

  แมห้ากบคุคลใชจั้กรมคีมดจุมดีโกนสงัหารเหลา่สตัวใ์นปฐพนีีใ้หเ้ป็นลานตาก 

เนือ้ใหเ้ป็นกองเนือ้เดยีวกนั เขายอ่มมบีาปทีเ่กดิจากกรรมนัน้ มบีาปมาถงึเขา 

  แมห้ากบคุคลไปฝ่ังขวาแมน่ ้าคงคาฆา่เอง ใชใ้หผู้อ้ ืน่ฆา่ ตัดเอง ใชใ้หผู้อ้ ืน่ตัด 

เบยีดเบยีนเอง ใชใ้หผู้อ้ ืน่เบยีดเบยีน เขายอ่มมบีาปทีเ่กดิจากกรรมนัน้ มบีาปมา 

ถงึเขา 

  แมห้ากบคุคลไปฝ่ังซา้ยแมน่ ้าคงคาใหเ้อง ใชใ้หผู้อ้ ืน่ให ้บชูาเอง ใชใ้หผู้อ้ ืน่บชูา 

เขายอ่มมบีญุทีเ่กดิจากกรรมนัน้ มบีญุมาถงึเขา มบีญุทีเ่กดิจากการใหท้าน จาก 

การฝึกอนิทรยี ์จากการส ารวม จากการพดูค าสตัย ์มบีญุมาถงึเขา’ ขา้แตพ่ระองค ์

ผูเ้จรญิ ขา้พระองคไ์ดม้คีวามเคลอืบแคลงสงสยัวา่ ‘บรรดาสมณพราหมณ์ผูเ้จรญิ 

เหลา่นีใ้ครพดูจรงิ ใครพดูเท็จ” 

  “ผูใ้หญบ่า้น สมควรทีท่า่นจะเคลอืบแคลงสงสยั และความสงสยัก็เกดิขึน้แก ่

ทา่นในฐานะทีค่วรเคลอืบแคลง” 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองคเ์ลือ่มใสในพระผูม้พีระภาควา่ ‘พระองค ์

สามารถแสดงธรรมใหข้า้พระองคล์ะความเคลอืบแคลงนีไ้ด”้ 

ธรรมสมาธทิ าใหห้ายสงสยั 

  “ผูใ้หญบ่า้น ธรรมสมาธิ๑ มอียู ่ถา้ทา่น (ตัง้อยู)่ ในธรรมสมาธนัิน้ พงึ 

ไดจ้ติตสมาธิ๒ เมือ่เป็นเชน่นีท้า่นพงึละความเคลอืบแคลงนีไ้ด ้

 

เชงิอรรถ : 

๑ ธรรมสมาธ ิหมายถงึกศุลกรรมบถ ๑๐ ประการ ธรรม ๕ ประการ (คอื ปราโมทย ์ปีต ิปัสสัทธ ิสขุ 

    และสมาธ)ิ หรอืพรหมวหิาร ๔ (ส .สฬา.อ. ๓/๓๖๕/๑๗๑-๑๗๒) 

๒ จติตสมาธ ิหมายถงึมรรค ๔ และวปัิสสนา หรอืจติเตกัคคตา (ส .สฬา.อ. ๓/๓๖๕/๑๗๑-๑๗๒) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๔๓๙ } 



๔๔๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๘. คามณสิงัยตุ] 

๑๓. ปาฏลยิสตูร 

  ธรรมสมาธ ิเป็นอยา่งไร 

  คอื อรยิสาวกในศาสนานี้ละการฆา่สตัว ์เวน้ขาดจากการฆา่สตัว ์ละการลัก 

ทรัพย ์เวน้ขาดจากการลักทรัพย ์ละการประพฤตผิดิในกาม เวน้ขาดจากการ 

ประพฤตผิดิในกาม ละการพดูเท็จ เวน้ขาดจากการพดูเท็จ ละการพดูค าสอ่เสยีด 

เวน้ขาดจากการพดูค าสอ่เสยีด ละการพดูค าหยาบ เวน้ขาดจากการพดูค าหยาบ 

ละการพดูเพอ้เจอ้ เวน้ขาดจากการพดูเพอ้เจอ้ ละความเพง่เล็งอยากไดข้องเขา 

ไมเ่พง่เล็งอยากไดข้องเขา ละความประทษุรา้ยทีเ่กดิจากพยาบาท มจีติไมพ่ยาบาท 

ละมจิฉาทฏิฐ ิเป็นสมัมาทฏิฐ ิ

  ผูใ้หญบ่า้น อรยิสาวกนัน้ปราศจากความเพง่เล็งอยากไดข้องเขา ปราศจาก 

พยาบาทอยา่งนีไ้มห่ลง มสีมัปชญัญะ มสีต ิมเีมตตาจติแผไ่ปตลอดทศิที ่๑ ... ทศิ 

ที ่๒ ...ทศิที ่๓ ... ทศิที ่๔ ... ทศิเบือ้งบน ทศิเบือ้งลา่ง ทศิเฉียง แผไ่ปตลอดโลก 

ท่ัวทกุหมูเ่หลา่ ในทีท่กุสถาน ดว้ยเมตตาจติอันไพบลูย ์เป็นมหัคคตะ ไมม่ขีอบเขต 

ไมม่เีวร ไมม่คีวามเบยีดเบยีนอยู ่

  อรยิสาวกนัน้พจิารณาเห็นอยา่งนีว้า่ ‘ศาสดาผูม้วีาทะอยา่งนี ้มทีฏิฐอิยา่งนี้ 

วา่ ‘ทานทีใ่หแ้ลว้ไมม่ผีล ยัญทีบ่ชูาแลว้ไมม่ผีล การเซน่สรวงไมม่ผีล ผลวบิาก 

แหง่กรรมทีท่ าไวด้แีละชัว่ก็ไมม่ ีโลกนีไ้มม่ ีโลกหนา้ไมม่ ีมารดาไมม่คีณุ บดิาไม ่

มคีณุ โอปปาตกิสตัวไ์มม่ ีสมณพราหมณ์ผูป้ระพฤตดิปีฏบิัตชิอบท าใหแ้จง้โลกนี ้

และโลกหนา้ดว้ยปัญญาอันยิง่เองแลว้สอนผูอ้ืน่ใหรู้แ้จง้ก็ไมม่ใีนโลก’ 

  ถา้ศาสดาทา่นนัน้พดูจรงิ ขอ้ทีเ่ราส ารวมกาย วาจา ใจ และขอ้ทีเ่ราหลังจาก 

ตายแลว้จักไปเกดิในสคุตโิลกสวรรค ์ทัง้ ๒ ขอ้นีเ้ป็นการถอืเอาชยัชนะในค าสอน 

เพราะเราไมเ่บยีดเบยีนใคร ๆ ไมว่า่ผูส้ะดุง้หรอืผูม้ั่นคง จงึเป็นผูป้ฏบิัตไิมผ่ดิ’ 

  ปราโมทยก็์เกดิแกอ่รยิสาวกนัน้ เมือ่เกดิปราโมทย ์ปีตก็ิเกดิ เมือ่ใจเกดิปีต ิ

กายก็สงบ เธอผูม้กีายสงบยอ่มอยูส่บาย จติของเธอผูอ้ยูส่บายยอ่มตัง้มั่น 

  ผูใ้หญบ่า้น ธรรมสมาธเิป็นอยา่งนีแ้ล ถา้ทา่นตัง้อยูใ่นธรรมสมาธนัิน้ พงึได  ้

จติตสมาธ ิเมือ่เป็นเชน่นีท้า่นพงึละความเคลอืบแคลงนีไ้ด ้

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๔๔๐ } 



๔๔๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๘. คามณสิงัยตุ] 

๑๓. ปาฏลยิสตูร 

  ผูใ้หญบ่า้น อรยิสาวกนัน้ปราศจากความเพง่เล็งอยากไดข้องเขา ปราศจาก 

พยาบาทอยา่งนีไ้มห่ลง มสีมัปชญัญะ มสีต ิมเีมตตาจติแผไ่ปตลอดทศิที ่๑ ... ทศิ 

ที ่๒ ... ทศิที ่๓ ... ทศิที ่๔ ... ทศิเบือ้งบน ทศิเบือ้งลา่ง ทศิเฉียง แผไ่ปตลอดโลก 

ท่ัวทกุหมูเ่หลา่ ในทีท่กุสถาน ดว้ยเมตตาจติอันไพบลูย ์เป็นมหัคคตะ ไมม่ขีอบเขต 

ไมม่เีวร ไมม่คีวามเบยีดเบยีนอยู ่

  อรยิสาวกนัน้พจิารณาเห็นอยา่งนีว้า่ ‘ศาสดาผูม้วีาทะอยา่งนี ้มทีฏิฐอิยา่งนี้ 

วา่ ‘ทานทีใ่หแ้ลว้มผีล ยัญทีบ่ชูาแลว้มผีล การเซน่สรวงมผีล ผลวบิากแหง่กรรม 

ทีท่ าไวด้แีละชัว่ม ีโลกนีม้ ีโลกหนา้ม ีมารดามคีณุ บดิามคีณุ โอปปาตกิสตัว ์

ม ีสมณพราหมณ์ผูป้ระพฤตดิปีฏบิัตชิอบท าใหแ้จง้โลกนีแ้ละโลกหนา้ดว้ยปัญญา 

อันยิง่เองแลว้สอนผูอ้ืน่ใหรู้แ้จง้ก็มอียูใ่นโลก’ 

  ถา้ศาสดาทา่นนัน้พดูจรงิ ขอ้ทีเ่ราส ารวมกาย วาจา ใจ และขอ้ทีเ่ราหลังจาก 

ตายแลว้จักไปเกดิในสคุตโิลกสวรรค ์ทัง้ ๒ ขอ้นีเ้ป็นการถอืเอาชยัชนะในค าสอน 

เพราะเราไมเ่บยีดเบยีนใคร ๆ ไมว่า่ผูส้ะดุง้หรอืผูม้ั่นคง จงึเป็นผูป้ฏบิัตไิมผ่ดิ’ 

  ปราโมทยก็์เกดิแกอ่รยิสาวกนัน้ เมือ่เกดิปราโมทย ์ปีตก็ิเกดิ เมือ่ใจเกดิปีต ิ

กายก็สงบ เธอผูม้กีายสงบยอ่มอยูส่บาย จติของเธอผูอ้ยูส่บายยอ่มตัง้มั่น 

  ผูใ้หญบ่า้น ธรรมสมาธเิป็นอยา่งนีแ้ล ถา้ทา่นตัง้อยูใ่นธรรมสมาธนัิน้ พงึได ้

จติตสมาธ ิเมือ่เป็นเชน่นีท้า่นพงึละความเคลอืบแคลงนีไ้ด ้

  ผูใ้หญบ่า้น อรยิสาวกนัน้ปราศจากความเพง่เล็งอยากไดข้องเขา ปราศจาก 

พยาบาทอยา่งนีไ้มห่ลง มสีมัปชญัญะ มสีต ิมเีมตตาจติแผไ่ปตลอดทศิที ่๑ ... ทศิ 

ที ่๒ ... ทศิที ่๓ ... ทศิที ่๔ ... ทศิเบือ้งบน ทศิเบือ้งลา่ง ทศิเฉียง แผไ่ปตลอดโลก 

ท่ัวทกุหมูเ่หลา่ ในทีท่กุสถาน ดว้ยเมตตาจติอันไพบลูย ์เป็นมหัคคตะ ไมม่ขีอบเขต 

ไมม่เีวร ไมม่คีวามเบยีดเบยีนอยู ่

  อรยิสาวกนัน้พจิารณาเห็นอยา่งนีว้า่ ‘ศาสดาทา่นหนึง่มวีาทะอยา่งนี ้มทีฏิฐ ิ

อยา่งนีว้า่ ‘เมือ่บคุคลท าเอง ใชใ้หผู้อ้ ืน่ท า ตัดเอง ใชใ้หผู้อ้ ืน่ตัด เบยีดเบยีนเอง 

ใชใ้หผู้อ้ ืน่เบยีดเบยีน ท าใหเ้ศรา้โศกเอง ใชใ้หผู้อ้ ืน่ท าใหเ้ศรา้โศก ท าใหล้ าบากเอง 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๔๔๑ } 



๔๔๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๘. คามณสิงัยตุ] 

๑๓. ปาฏลยิสตูร 

ใชใ้หผู้อ้ ืน่ท าใหล้ าบาก ดิน้รนเอง ใชใ้หผู้อ้ ืน่ท าใหด้ ิน้รน ฆา่สตัว ์ลักทรัพย ์

ตัดชอ่งยอ่งเบา ปลน้สะดม ปลน้ในบา้นหลังเดยีว ดักปลน้ทีท่างเปลีย่ว เป็นชู ้

พดูเท็จ ผูท้ า(เชน่นัน้)ก็ไมจั่ดวา่ท าบาป 

  แมห้ากบคุคลใชจั้กรมคีมดจุมดีโกนสงัหารเหลา่สตัวใ์นปฐพนีีใ้หเ้ป็นลานตากเนือ้ 

ใหเ้ป็นกองเนือ้เดยีวกัน เขายอ่มไมม่บีาปทีเ่กดิจากกรรมนัน้ ไมม่บีาปมาถงึเขา 

  แมห้ากบคุคลไปฝ่ังขวาแมน่ ้าคงคาฆา่เอง ใชใ้หผู้อ้ ืน่ฆา่ ตัดเอง ใชใ้หผู้อ้ ืน่ตัด 

เบยีดเบยีนเอง ใชใ้หผู้อ้ ืน่เบยีดเบยีน เขาไมม่บีาปทีเ่กดิจากกรรมนัน้ ไมม่บีาป 

มาถงึเขา 

  แมห้ากบคุคลไปฝ่ังซา้ยแมน่ ้าคงคาใหเ้อง ใชใ้หผู้อ้ ืน่ให ้บชูาเอง ใชใ้หผู้อ้ ืน่บชูา 

เขายอ่มไมม่บีญุทีเ่กดิจากกรรมนัน้ ไมม่บีญุมาถงึเขา ไมม่บีญุทีเ่กดิจากการใหท้าน 

จากการฝึกอนิทรยี ์จากการส ารวม จากการพดูค าสตัย ์ไมม่บีญุมาถงึเขา’ 

  ถา้ศาสดาทา่นนัน้พดูจรงิ ขอ้ทีเ่ราส ารวมกาย วาจา ใจ และขอ้ทีเ่ราหลังจาก 

ตายแลว้จักไปเกดิในสคุตโิลกสวรรค ์ทัง้ ๒ ขอ้นีเ้ป็นการถอืเอาชยัชนะในค าสอน 

เพราะเราไมเ่บยีดเบยีนใคร ๆ ไมว่า่ผูส้ะดุง้หรอืผูม้ั่นคง จงึเป็นผูป้ฏบิัตไิมผ่ดิ’ 

  ปราโมทยก็์เกดิแกอ่รยิสาวกนัน้ เมือ่เกดิปราโมทย ์ปีตก็ิเกดิ เมือ่ใจเกดิปีต ิ

กายก็สงบ เธอผูม้กีายสงบยอ่มอยูส่บาย จติของเธอผูอ้ยูส่บายยอ่มตัง้มั่น 

  ผูใ้หญบ่า้น ธรรมสมาธเิป็นอยา่งนีแ้ล ถา้ทา่นตัง้อยูใ่นธรรมสมาธนัิน้ พงึได  ้

จติตสมาธ ิเมือ่เป็นเชน่นีท้า่นพงึละความเคลอืบแคลงนีไ้ด ้

  ผูใ้หญบ่า้น อรยิสาวกนัน้ปราศจากความเพง่เล็งอยากไดข้องเขา ปราศจาก 

พยาบาทอยา่งนีไ้มห่ลง มสีมัปชญัญะ มสีต ิมเีมตตาจติแผไ่ปตลอดทศิที ่๑ ... ทศิที ่

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

ท่ัวทกุหมูเ่หลา่ ในทีท่กุสถาน ดว้ยเมตตาจติอันไพบลูย ์เป็นมหัคคตะ ไมม่ขีอบเขต 

ไมม่เีวร ไมม่คีวามเบยีดเบยีนอยู ่

  อรยิสาวกนัน้พจิารณาเห็นอยา่งนีว้า่ ‘ศาสดาทา่นหนึง่มวีาทะอยา่งนี ้มทีฏิฐ ิ

อยา่งนีว้า่ ‘เมือ่บคุคลท าเอง ใชใ้หผู้อ้ ืน่ท า ตัดเอง ใชใ้หผู้อ้ ืน่ตัด เบยีดเบยีนเอง 

ใชใ้หผู้อ้ ืน่เบยีดเบยีน ท าใหเ้ศรา้โศกเอง ใชใ้หผู้อ้ ืน่ท าใหเ้ศรา้โศก ท าใหล้ าบาก 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๔๔๒ } 



๔๔๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๘. คามณสิงัยตุ] 

๑๓. ปาฏลยิสตูร 

เอง ใชใ้หผู้อ้ ืน่ท าใหล้ าบาก ดิน้รนเอง ใชใ้หผู้อ้ ืน่ท าใหด้ ิน้รน ฆา่สตัว ์ลักทรัพย ์

ตัดชอ่งยอ่งเบา ปลน้สะดม ปลน้ในบา้นหลังเดยีว ดักปลน้ทีท่างเปลีย่ว เป็นชู ้

พดูเท็จ ผูท้ า(เชน่นัน้)ก็ไมจั่ดวา่ท าบาป 

  แมห้ากบคุคลใชจั้กรมคีมดจุมดีโกนสงัหารเหลา่สตัวใ์นปฐพนีีใ้หเ้ป็นลานตากเนือ้ 

ใหเ้ป็นกองเนือ้เดยีวกัน เขายอ่มไมม่บีาปทีเ่กดิจากกรรมนัน้ ไมม่บีาปมาถงึเขา 

  แมห้ากบคุคลไปฝ่ังขวาแมน่ ้าคงคาฆา่เอง ใชใ้หผู้อ้ ืน่ฆา่ ตัดเอง ใชใ้หผู้อ้ ืน่ตัด 

เบยีดเบยีนเอง ใชใ้หผู้อ้ ืน่เบยีดเบยีน เขายอ่มไมม่บีาปทีเ่กดิจากกรรมนัน้ ไมม่ ี

บาปมาถงึเขา 

  แมห้ากบคุคลไปฝ่ังซา้ยแมน่ ้าคงคาใหเ้อง ใชใ้หผู้อ้ ืน่ให ้บชูาเอง ใชใ้หผู้อ้ ืน่บชูา 

เขายอ่มไมม่บีญุทีเ่กดิจากกรรมนัน้ ไมม่บีญุมาถงึเขา ไมม่บีญุทีเ่กดิจากการใหท้าน 

จากการฝึกอนิทรยี ์จากการส ารวม จากการพดูค าสตัย ์ไมม่บีญุมาถงึเขา’ 

  ถา้ศาสดาทา่นนัน้พดูจรงิ ขอ้ทีเ่ราส ารวมกาย วาจา ใจ และขอ้ทีเ่ราหลังจาก 

ตายแลว้จักไปเกดิในสคุตโิลกสวรรค ์ทัง้ ๒ ขอ้นีเ้ป็นการถอืเอาชยัชนะในค าสอน 

เพราะเราไมเ่บยีดเบยีนใคร ๆ ไมว่า่ผูส้ะดุง้หรอืผูม้ั่นคง จงึเป็นผูป้ฏบิัตไิมผ่ดิ’ 

  ปราโมทยก็์เกดิแกอ่รยิสาวกนัน้ เมือ่เกดิปราโมทย ์ปีตก็ิเกดิ เมือ่ใจเกดิปีต ิ

กายก็สงบ เธอผูม้กีายสงบยอ่มอยูส่บาย จติของเธอผูอ้ยูส่บายยอ่มตัง้มั่น 

  ผูใ้หญบ่า้น ธรรมสมาธเิป็นอยา่งนีแ้ล ถา้ทา่นตัง้อยูใ่นธรรมสมาธนัิน้ พงึได  ้

จติตสมาธ ิเมือ่เป็นเชน่นีท้า่นพงึละความเคลอืบแคลงนีไ้ด ้

  ผูใ้หญบ่า้น อรยิสาวกนัน้ปราศจากความเพง่เล็งอยากไดข้องเขา ปราศจาก 

พยาบาทอยา่งนีไ้มห่ลง มสีมัปชญัญะ มสีต ิมกีรณุาจติแผไ่ปตลอดทศิที ่๑ ฯลฯ 

  มมีทุติาจติ แผไ่ปตลอดทศิที ่๑ ฯลฯ 

  ผูใ้หญบ่า้น อรยิสาวกนัน้ปราศจากความเพง่เล็งอยากไดข้องเขา ปราศจาก 

พยาบาทอยา่งนีไ้มห่ลง มสีมัปชญัญะ มสีต ิมอีเุบกขาจติแผไ่ปตลอดทศิที ่๑ ... 

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

ไปตลอดโลก ท่ัวทกุหมูเ่หลา่ ในทีท่กุสถาน ดว้ยอเุบกขาจติอันไพบลูย ์เป็นมหัคคตะ 

ไมม่ขีอบเขต ไมม่เีวร ไมม่คีวามเบยีดเบยีนอยู ่

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๔๔๓ } 



๔๔๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๘. คามณสิงัยตุ] 

๑๓. ปาฏลยิสตูร 

  อรยิสาวกนัน้พจิารณาเห็นอยา่งนีว้า่ ‘ศาสดาผูม้วีาทะอยา่งนี ้มทีฏิฐอิยา่งนี้ 

วา่ ‘ทานทีใ่หแ้ลว้ไมม่ผีล ยัญทีบ่ชูาแลว้ไมม่ผีล การเซน่สรวงไมม่ผีล ผลวบิาก 

แหง่กรรมทีท่ าไวด้แีละชัว่ก็ไมม่ ีโลกนีไ้มม่ ีโลกหนา้ไมม่ ีมารดาไมม่คีณุ บดิาไม ่

มคีณุ โอปปาตกิสตัวไ์มม่ ีสมณพราหมณ์ผูป้ระพฤตดิปีฏบิัตชิอบท าใหแ้จง้โลกนี ้

และโลกหนา้ดว้ยปัญญาอันยิง่เองแลว้สอนผูอ้ืน่ใหรู้แ้จง้ก็ไมม่ใีนโลก’ 

  ถา้ศาสดาทา่นนัน้พดูจรงิ ขอ้ทีเ่ราส ารวมกาย วาจา ใจ และขอ้ทีเ่ราหลังจาก 

ตายแลว้จักไปเกดิในสคุตโิลกสวรรค ์ทัง้ ๒ ขอ้นีเ้ป็นการถอืเอาชยัชนะในค าสอน 

เพราะเราไมเ่บยีดเบยีนใคร ๆ ไมว่า่ผูส้ะดุง้หรอืผูม้ั่นคง จงึเป็นผูป้ฏบิัตไิมผ่ดิ’ 

  ปราโมทยก็์เกดิแกอ่รยิสาวกนัน้ เมือ่เกดิปราโมทย ์ปีตก็ิเกดิ เมือ่ใจเกดิปีต ิ

กายก็สงบ เธอผูม้กีายสงบยอ่มอยูส่บาย จติของเธอผูอ้ยูส่บายยอ่มตัง้มั่น 

  ผูใ้หญบ่า้น ธรรมสมาธเิป็นอยา่งนีแ้ล ถา้ทา่นตัง้อยูใ่นธรรมสมาธนัิน้ พงึได  ้

จติตสมาธ ิเมือ่เป็นเชน่นีท้า่นพงึละความเคลอืบแคลงนีไ้ด ้

  ผูใ้หญบ่า้น อรยิสาวกนัน้ปราศจากความเพง่เล็งอยากไดข้องเขา ปราศจาก 

พยาบาทอยา่งนีไ้มห่ลง มสีมัปชญัญะ มสีต ิมอีเุบกขาจติแผไ่ปตลอดทศิที ่๑ ... 

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

แผไ่ปตลอดโลกท่ัวทกุหมูเ่หลา่ ในทีท่กุสถาน ดว้ยอเุบกขาจติอันไพบลูย ์เป็น 

มหัคคตะ ไมม่ขีอบเขต ไมม่เีวร ไมม่คีวามเบยีดเบยีนอยู ่

  อรยิสาวกนัน้พจิารณาเห็นอยา่งนีว้า่ ‘ศาสดาผูม้วีาทะอยา่งนี ้มทีฏิฐอิยา่งนี้ 

วา่ ‘ทานทีใ่หแ้ลว้มผีล ยัญทีบ่ชูาแลว้มผีล การเซน่สรวงมผีล ผลวบิากแหง่ 

กรรมทีท่ าไวด้แีละชัว่ม ีโลกนีม้ ีโลกหนา้ม ีมารดามคีณุ บดิามคีณุ โอปปาตกิสตัว ์

ม ีสมณพราหมณ์ผูป้ระพฤตดิปีฏบิัตชิอบท าใหแ้จง้โลกนีแ้ละโลกหนา้ดว้ยปัญญา 

อันยิง่เองแลว้สอนผูอ้ืน่ใหรู้แ้จง้ก็มอียูใ่นโลก’ 

  ถา้ศาสดาทา่นนัน้พดูจรงิ ขอ้ทีเ่ราส ารวมกาย วาจา ใจ และขอ้ทีเ่ราหลัง 

จากตายแลว้จักไปเกดิในสคุตโิลกสวรรค ์ทัง้ ๒ ขอ้นีเ้ป็นการถอืเอาชยัชนะในค าสอน 

เพราะเราไมเ่บยีดเบยีนใคร ๆ ไมว่า่ผูส้ะดุง้หรอืผูม้ั่นคง จงึเป็นผูป้ฏบิัตไิมผ่ดิ’ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๔๔๔ } 



๔๔๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๘. คามณสิงัยตุ] 

๑๓. ปาฏลยิสตูร 

  ปราโมทยก็์เกดิแกอ่รยิสาวกนัน้ เมือ่เกดิปราโมทย ์ปีตก็ิเกดิ เมือ่ใจเกดิปีต ิ

กายก็สงบ เธอผูม้กีายสงบยอ่มอยูส่บาย จติของเธอผูอ้ยูส่บายยอ่มตัง้มั่น 

  ผูใ้หญบ่า้น ธรรมสมาธเิป็นอยา่งนีแ้ล ถา้ทา่นตัง้อยูใ่นธรรมสมาธนัิน้ พงึได  ้

จติตสมาธ ิเมือ่เป็นเชน่นีท้า่นพงึละความเคลอืบแคลงนีไ้ด ้

  ผูใ้หญบ่า้น อรยิสาวกนัน้ปราศจากความเพง่เล็งอยากไดข้องเขา ปราศจาก 

พยาบาทอยา่งนีไ้มห่ลง มสีมัปชญัญะ มสีต ิมอีเุบกขาจติแผไ่ปตลอดทศิที ่๑ ... ทศิ 

ที ่๒ ... ทศิที ่๓ ... ทศิที ่๔ ... ทศิเบือ้งบน ทศิเบือ้งลา่ง ทศิเฉียง แผไ่ปตลอด 

โลก ท่ัวทกุหมูเ่หลา่ ในทีท่กุสถาน ดว้ยอเุบกขาจติอันไพบลูย ์เป็นมหัคคตะ ไม่ 

มขีอบเขต ไมม่เีวร ไมม่คีวามเบยีดเบยีนอยู ่

  อรยิสาวกนัน้พจิารณาเห็นอยา่งนีว้า่ ‘ศาสดาทา่นหนึง่มวีาทะอยา่งนี ้มทีฏิฐ ิ

อยา่งนีว้า่ ‘เมือ่บคุคลท าเอง ใชใ้หผู้อ้ ืน่ท า ตัดเอง ใชใ้หผู้อ้ ืน่ตัด เบยีดเบยีนเอง 

ใชใ้หผู้อ้ ืน่เบยีดเบยีน ท าใหเ้ศรา้โศกเอง ใชใ้หผู้อ้ ืน่ท าใหเ้ศรา้โศก ท าใหล้ าบากเอง 

ใชใ้หผู้อ้ ืน่ท าใหล้ าบาก ดิน้รนเอง ใชใ้หผู้อ้ ืน่ท าใหด้ ิน้รน ฆา่สตัว ์ลักทรัพย ์

ตัดชอ่งยอ่งเบา ปลน้สะดม ปลน้ในบา้นหลังเดยีว ดักปลน้ทีท่างเปลีย่ว เป็นชู ้

พดูเท็จ ผูท้ า(เชน่นัน้)ก็ไมจั่ดวา่ท าบาป 

  แมห้ากบคุคลใชจั้กรมคีมดจุมดีโกนสงัหารเหลา่สตัวใ์นปฐพนีีใ้หเ้ป็นลานตากเนือ้ 

ใหเ้ป็นกองเนือ้เดยีวกัน เขายอ่มไมม่บีาปทีเ่กดิจากกรรมนัน้ ไมม่บีาปมาถงึเขา 

  แมห้ากบคุคลไปฝ่ังขวาแมน่ ้าคงคาฆา่เอง ใชใ้หผู้อ้ ืน่ฆา่ ตัดเอง ใชใ้หผู้อ้ ืน่ตัด 

เบยีดเบยีนเอง ใชใ้หผู้อ้ ืน่เบยีดเบยีน เขายอ่มไมม่บีาปทีเ่กดิจากกรรมนัน้ ไมม่ ี

บาปมาถงึเขา 

  แมห้ากบคุคลไปฝ่ังซา้ยแมน่ ้าคงคาใหเ้อง ใชใ้หผู้อ้ ืน่ให ้บชูาเอง ใชใ้หผู้อ้ ืน่บชูา 

เขายอ่มไมม่บีญุทีเ่กดิจากกรรมนัน้ ไมม่บีญุมาถงึเขา ไมม่บีญุทีเ่กดิจากการใหท้าน 

จากการฝึกอนิทรยี ์จากการส ารวม จากการพดูค าสตัย ์ไมม่บีญุมาถงึเขา’ 

  ถา้ศาสดาทา่นนัน้พดูจรงิ ขอ้ทีเ่ราส ารวมกาย วาจา ใจ และขอ้ทีเ่ราหลังจาก 

ตายแลว้จักไปเกดิในสคุตโิลกสวรรค ์ทัง้ ๒ ขอ้นีเ้ป็นการถอืเอาชยัชนะในค าสอน 

เพราะเราไมเ่บยีดเบยีนใคร ๆ ไมว่า่ผูส้ะดุง้หรอืผูม้ั่นคง จงึเป็นผูป้ฏบิัตไิมผ่ดิ’ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๔๔๕ } 



๔๔๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๘. คามณสิงัยตุ] 

๑๓. ปาฏลยิสตูร 

  ปราโมทยก็์เกดิแกอ่รยิสาวกนัน้ เมือ่เกดิปราโมทย ์ปีตก็ิเกดิ เมือ่ใจเกดิปีต ิ

กายก็สงบ เธอผูม้กีายสงบยอ่มอยูส่บาย จติของเธอผูอ้ยูส่บายยอ่มตัง้มั่น 

  ผูใ้หญบ่า้น ธรรมสมาธเิป็นอยา่งนีแ้ล ถา้ทา่นตัง้อยูใ่นธรรมสมาธนัิน้ พงึได  ้

จติตสมาธ ิเมือ่เป็นเชน่นีท้า่นพงึละความเคลอืบแคลงนีไ้ด ้

  ผูใ้หญบ่า้น อรยิสาวกนัน้ปราศจากความเพง่เล็งอยากไดข้องเขา ปราศจาก 

พยาบาทอยา่งนีไ้มห่ลง มสีมัปชญัญะ มสีต ิมอีเุบกขาจติแผไ่ปตลอดทศิที ่๑ ... ทศิ 

ที ่๒ ... ทศิที ่๓ ... ทศิที ่๔ ... ทศิเบือ้งบน ทศิเบือ้งลา่ง ทศิเฉียง แผไ่ปตลอด 

โลกท่ัวทกุหมูเ่หลา่ ในทีท่กุสถาน ดว้ยอเุบกขาจติอันไพบลูย ์เป็นมหัคคตะ ไมม่ ี

ขอบเขต ไมม่เีวร ไมม่คีวามเบยีดเบยีนอยู ่

  อรยิสาวกนัน้พจิารณาเห็นอยา่งนีว้า่ ‘ศาสดาทา่นหนึง่มวีาทะอยา่งนี ้มทีฏิฐ ิ

อยา่งนีว้า่ ‘เมือ่บคุคลท าเอง ใชใ้หผู้อ้ ืน่ท า ตัดเอง ใชใ้หผู้อ้ ืน่ตัด เบยีดเบยีนเอง 

ใชใ้หผู้อ้ ืน่เบยีดเบยีน ท าใหเ้ศรา้โศกเอง ใชใ้หผู้อ้ ืน่ท าใหเ้ศรา้โศก ท าใหล้ าบาก 

เอง ใชใ้หผู้อ้ ืน่ท าใหล้ าบาก ดิน้รนเอง ใชใ้หผู้อ้ ืน่ท าใหด้ ิน้รน ฆา่สตัว ์ลักทรัพย ์

ตัดชอ่งยอ่งเบา ปลน้สะดม ปลน้ในบา้นหลังเดยีว ดักปลน้ทีท่างเปลีย่ว เป็นชู ้

พดูเท็จ ผูท้ า(เชน่นัน้)ก็ไมจั่ดวา่ท าบาป 

  แมห้ากบคุคลใชจั้กรมคีมดจุมดีโกนสงัหารเหลา่สตัวใ์นปฐพนีีใ้หเ้ป็นลานตากเนือ้ 

ใหเ้ป็นกองเนือ้เดยีวกัน เขายอ่มไมม่บีาปทีเ่กดิจากกรรมนัน้ ไมม่บีาปมาถงึเขา 

  แมห้ากบคุคลไปฝ่ังขวาแมน่ ้าคงคาฆา่เอง ใชใ้หผู้อ้ ืน่ฆา่ ตัดเอง ใชใ้หผู้อ้ ืน่ตัด 

เบยีดเบยีนเอง ใชใ้หผู้อ้ ืน่เบยีดเบยีน เขายอ่มไมม่บีาปทีเ่กดิจากกรรมนัน้ ไมม่ ี

บาปมาถงึเขา 

  แมห้ากบคุคลไปฝ่ังซา้ยแมน่ ้าคงคาใหเ้อง ใชใ้หผู้อ้ ืน่ให ้บชูาเอง ใชใ้หผู้อ้ ืน่บชูา 

เขายอ่มไมม่บีญุทีเ่กดิจากกรรมนัน้ ไมม่บีญุมาถงึเขา ไมม่บีญุทีเ่กดิจากการใหท้าน 

จากการฝึกอนิทรยี ์จากการส ารวม จากการพดูค าสตัย ์ไมม่บีญุมาถงึเขา’ 

  ถา้ศาสดาทา่นนัน้พดูจรงิ ขอ้ทีเ่ราส ารวมกาย วาจา ใจ และขอ้ทีเ่ราหลังจาก 

ตายแลว้จักไปเกดิในสคุตโิลกสวรรค ์ทัง้ ๒ ขอ้นีเ้ป็นการถอืเอาชยัชนะในค าสอน 

เพราะเราไมเ่บยีดเบยีนใคร ๆ ไมว่า่ผูส้ะดุง้หรอืผูม้ั่นคง จงึเป็นผูป้ฏบิัตไิมผ่ดิ’ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๔๔๖ } 



๔๔๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๘. คามณสิงัยตุ] 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

  ปราโมทยก็์เกดิแกอ่รยิสาวกนัน้ เมือ่เกดิปราโมทย ์ปีตก็ิเกดิ เมือ่ใจเกดิปีต ิ

กายก็สงบ เธอผูม้กีายสงบยอ่มอยูส่บาย จติของเธอผูอ้ยูส่บายยอ่มตัง้มั่น 

  ผูใ้หญบ่า้น ธรรมสมาธเิป็นอยา่งนีแ้ล ถา้ทา่นตัง้อยูใ่นธรรมสมาธนัิน้ พงึได  ้

จติตสมาธ ิเมือ่เป็นเชน่นีท้า่นพงึละความเคลอืบแคลงนีไ้ด”้ 

  เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสอยา่งนีแ้ลว้ ผูใ้หญบ่า้นชือ่ปาฏลยิะไดก้ราบทลูวา่ 

“ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ พระภาษิตของพระองคช์ดัเจนไพเราะยิง่นัก ฯลฯ ขอพระ 

ผูม้พีระภาคจงทรงจ าขา้พระองคว์า่เป็นอบุาสกผูถ้งึสรณะ ตัง้แตว่นันีเ้ป็นตน้ไปจน 

ตลอดชวีติ” 

ปาฏลยิสตูรที ่๑๓ จบ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนีค้อื 

     ๑. จัณฑสตูร    ๒. ตาลปตุตสตูร 

     ๓. โยธาชวีสตูร   ๔. หัตถาโรหสตูร 

     ๕. อัสสาโรหสตูร   ๖. อสพัินธกปตุตสตูร 

     ๗. เขตตปูมสตูร   ๘. สงัขธมสตูร 

     ๙. กลุสตูร    ๑๐. มณจิฬูกสตูร 

     ๑๑. คันธภกสตูร   ๑๒. ราสยิสตูร 

     ๑๓. ปาฏลยิสตูร 

 

 

คามณิสงัยตุ จบบรบิรูณ์ 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๔๔๗ } 



๔๔๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๙. อสงัขตสงัยตุ] 

๑. ปฐมวรรค ๑. กายคตาสตสิตูร 

 

๙. อสงัขตสงัยตุ 

๑. ปฐมวรรค 

หมวดที ่๑ 

๑. กายคตาสตสิูตร 

วา่ดว้ยกายคตาสต ิ

  [๓๖๖] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี ้

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อารามของอนาถบณิฑกิ- 

เศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีณ ทีนั่น้ พระผูม้พีระภาครับสัง่เรยีกภกิษุทัง้หลายมาตรัส 

วา่ “ภกิษุทัง้หลาย” ภกิษุเหลา่นัน้ทลูรับสนองพระด ารัสแลว้ พระผูม้พีระภาคจงึได ้

ตรัสเรือ่งนีว้า่ 

  “ภกิษุทัง้หลาย เราจักแสดงอสงัขตธรรม (สิง่ทีปั่จจัยปรงุแตง่ไมไ่ด)้ และทาง 

ทีใ่หถ้งึอสงัขตธรรมแกเ่ธอทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงฟัง 

  อสงัขตธรรม คอือะไร 

  คอื ความสิน้ราคะ ความสิน้โทสะ และความสิน้โมหะ 

  นีเ้ราเรยีกวา่ อสงัขตธรรม 

  ทางทีใ่หถ้งึอสงัขตธรรม คอือะไร 

  คอื กายคตาสต ิ

  นีเ้ราเรยีกวา่ ทางทีใ่หถ้งึอสงัขตธรรม 

  อสงัขตธรรมเราไดแ้สดงแลว้และทางทีใ่หถ้งึอสงัขตธรรมเราไดแ้สดงแลว้แกเ่ธอ 

ทัง้หลายอยา่งนี ้กจิใดทีศ่าสดาผูแ้สวงหาประโยชนเ์กือ้กลู ผูอ้นุเคราะห ์พงึอาศัย 

ความอนุเคราะหก์ระท าแกส่าวกทัง้หลาย กจินัน้เราก็ไดก้ระท าแลว้แกเ่ธอทัง้หลาย 

ภกิษุทัง้หลาย น่ันโคนไม ้น่ันเรอืนวา่ง เธอทัง้หลายจงเพง่พนิจิ อยา่ประมาท 

อยา่ไดม้คีวามรอ้นใจในภายหลัง นีเ้ป็นค าพร ่าสอนส าหรับเธอทัง้หลายของเรา” 

กายคตาสตสิตูรที ่๑ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๔๔๘ } 



๔๔๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๙. อสงัขตสงัยตุ] 

๑. ปฐมวรรค ๔. สญุญตสมาธสิตูร 

 

๒. สมถวปิสัสนาสตูร 

วา่ดว้ยสมถะและวปิสัสนา 

  [๓๖๗] “ภกิษุทัง้หลาย เราจักแสดงอสงัขตธรรมและทางทีใ่หถ้งึอสงัขตธรรม 

แกเ่ธอทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงฟัง 

  อสงัขตธรรม คอือะไร 

  คอื ความสิน้ราคะ ความสิน้โทสะ และความสิน้โมหะ 

  นีเ้ราเรยีกวา่ อสงัขตธรรม 

  ทางทีใ่หถ้งึอสงัขตธรรม คอือะไร 

  คอื สมถะและวปัิสสนา 

  นีเ้ราเรยีกวา่ ทางทีใ่หถ้งึอสงัขตธรรม ฯลฯ 

สมถวปิสัสนาสตูรที ่๒ จบ 

 

๓. สวติกักสวจิารสตูร 

วา่ดว้ยสวติกักสวจิารสมาธ ิ

  [๓๖๘] “ภกิษุทัง้หลาย ทางทีใ่หถ้งึอสงัขตธรรม คอือะไร 

  คอื สวติักกสวจิารสมาธ ิ(สมาธทิีม่วีติกวจิาร) 

  อวติักกวจิารสมาธ ิ(สมาธทิีไ่มม่วีติกมเีพยีงวจิาร) 

  อวติักกอวจิารสมาธ ิ(สมาธทิีไ่มม่วีติกไมม่วีจิาร) 

  นีเ้ราเรยีกวา่ ทางทีใ่หถ้งึอสงัขตธรรม ฯลฯ 

สวติกักสวจิารสตูรที ่๓ จบ 

 

๔. สญุญตสมาธสิตูร 

วา่ดว้ยสญุญตสมาธ ิ

  [๓๖๙] “ภกิษุทัง้หลาย ทางทีใ่หถ้งึอสงัขตธรรม คอือะไร 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๔๔๙ } 



๔๕๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๙. อสงัขตสงัยตุ] 

๑. ปฐมวรรค ๗. อทิธปิาทสตูร 

  คอื  สญุญตสมาธ ิ  (สมาธพิจิารณาความวา่ง) 

   อนมิติตสมาธ ิ  (สมาธพิจิารณาธรรมไมม่นีมิติ) 

   อัปปณหิติสมาธ ิ (สมาธพิจิารณาธรรมไมม่คีวามตัง้ปรารถนา) 

  นีเ้ราเรยีกวา่ ทางทีใ่หถ้งึอสงัขตธรรม ฯลฯ 

สญุญตสมาธสิตูรที ่๔ จบ 

 

๕. สตปิฏัฐานสตูร 

วา่ดว้ยสตปิฏัฐาน 

  [๓๗๐] “ภกิษุทัง้หลาย ทางทีใ่หถ้งึอสงัขตธรรม คอือะไร 

  คอื สตปัิฏฐาน ๔ 

  นีเ้ราเรยีกวา่ ทางทีใ่หถ้งึอสงัขตธรรม ฯลฯ 

สตปิฏัฐานสตูรที ่๕ จบ 

 

๖. สมัมปัปธานสูตร 

วา่ดว้ยสมัมปัปธาน 

  [๓๗๑] “ภกิษุทัง้หลาย ทางทีใ่หถ้งึอสงัขตธรรม คอือะไร 

  คอื สมัมัปปธาน ๔ 

  นีเ้ราเรยีกวา่ ทางทีใ่หถ้งึอสงัขตธรรม ฯลฯ 

สมัมปัปธานสตูรที ่๖ จบ 

 

๗. อทิธปิาทสตูร 

วา่ดว้ยอทิธบิาท 

  [๓๗๒] “ภกิษุทัง้หลาย ทางทีใ่หถ้งึอสงัขตธรรม คอือะไร 

  คอื อทิธบิาท ๔ 

  นีเ้ราเรยีกวา่ ทางทีใ่หถ้งึอสงัขตธรรม ฯลฯ 

อทิธปิาทสตูรที ่๗ จบ 

 
{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๔๕๐ } 



๔๕๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๙. อสงัขตสงัยตุ] 

๑. ปฐมวรรค ๑๑. มัคคังคสตูร 

 

๘. อนิทรยิสตูร 

วา่ดว้ยอนิทรยี ์

  [๓๗๓] “ภกิษุทัง้หลาย ทางทีใ่หถ้งึอสงัขตธรรม คอือะไร 

  คอื อนิทรยี ์๕ 

  นีเ้ราเรยีกวา่ ทางทีใ่หถ้งึอสงัขตธรรม ฯลฯ 

อนิทรยิสตูรที ่๘ จบ 

 

๙. พลสตูร 

วา่ดว้ยพละ 

  [๓๗๔] “ภกิษุทัง้หลาย ทางทีใ่หถ้งึอสงัขตธรรม คอือะไร 

  คอื พละ ๕ 

  นีเ้ราเรยีกวา่ ทางทีใ่หถ้งึอสงัขตธรรม ฯลฯ 

พลสตูรที ่๙ จบ 

 

๑๐. โพชฌงัคสตูร 

วา่ดว้ยโพชฌงค ์

  [๓๗๕] “ภกิษุทัง้หลาย ทางทีใ่หถ้งึอสงัขตธรรม คอือะไร 

  คอื โพชฌงค ์๗ 

  นีเ้ราเรยีกวา่ ทางทีใ่หถ้งึอสงัขตธรรม ฯลฯ 

โพชฌงัคสตูรที ่๑๐ จบ 

 

๑๑. มคัคงัคสตูร 

วา่ดว้ยองคแ์หง่มรรค 

  [๓๗๖] “ภกิษุทัง้หลาย ทางทีใ่หถ้งึอสงัขตธรรม คอือะไร 

  คอื อรยิมรรคมอีงค ์๘ 

  นีเ้ราเรยีกวา่ ทางทีใ่หถ้งึอสงัขตธรรม 

 
{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๔๕๑ } 



๔๕๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๙. อสงัขตสงัยตุ] 

๑. ปฐมวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

  อสงัขตธรรมเราไดแ้สดงแลว้และทางทีใ่หถ้งึอสงัขตธรรมเราไดแ้สดงแลว้แกเ่ธอ 

ทัง้หลายอยา่งนี ้กจิใดทีศ่าสดาผูแ้สวงหาประโยชนเ์กือ้กลู ผูอ้นุเคราะห ์พงึอาศัย 

ความอนุเคราะหก์ระท าแกส่าวกทัง้หลาย กจินัน้เราก็ไดก้ระท าแลว้แกเ่ธอทัง้หลาย 

ภกิษุทัง้หลาย น่ันโคนไม ้น่ันเรอืนวา่ง เธอทัง้หลายจงเพง่พนิจิ อยา่ประมาท 

อยา่ไดม้คีวามรอ้นใจในภายหลัง นีเ้ป็นค าพร ่าสอนส าหรับเธอทัง้หลายของเรา” 

มคัคงัคสตูรที ่๑๑ จบ 

ปฐมวรรคแหง่สงัยตุ จบบรบิรูณ์ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

   ๑. กายคตาสตสิตูร   ๒. สมถวปัิสสนาสตูร 

   ๓. สวติักกสวจิารสตูร   ๔. สญุญตสมาธสิตูร 

   ๕. สตปัิฏฐานสตูร   ๖. สมัมัปปธานสตูร 

   ๗. อทิธปิาทสตูร   ๘. อนิทรยิสตูร 

   ๙. พลสตูร    ๑๐. โพชฌังคสตูร 

   ๑๑. มัคคังคสตูร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๔๕๒ } 



๔๕๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๙. อสงัขตสงัยตุ] 

๒. ทตุยิวรรค ๑. อสงัขตสตูร 

 

๒. ทตุยิวรรค 

หมวดที ่๒ 

๑. อสงัขตสตูร 

วา่ดว้ยอสงัขตธรรม 

  [๓๗๗] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย เราจักแสดงอสงัขตธรรม (สิง่ 

ทีปั่จจัยปรงุแตง่ไมไ่ด)้ และทางทีใ่หถ้งึอสงัขตธรรมแกเ่ธอทัง้หลาย เธอทัง้หลาย 

จงฟัง 

  อสงัขตธรรม คอือะไร 

  คอื ความสิน้ราคะ ความสิน้โทสะ และความสิน้โมหะ 

  นีเ้ราเรยีกวา่ อสงัขตธรรม 

  ทางทีใ่หถ้งึอสงัขตธรรม คอือะไร 

  คอื สมถะ 

  นีเ้ราเรยีกวา่ ทางทีใ่หถ้งึอสงัขตธรรม 

  อสงัขตธรรมเราไดแ้สดงแลว้และทางทีใ่หถ้งึอสงัขตธรรมเราไดแ้สดงแลว้แกเ่ธอ 

ทัง้หลายอยา่งนี ้กจิใดทีศ่าสดาผูแ้สวงหาประโยชนเ์กือ้กลู ผูอ้นุเคราะห ์พงึอาศัย 

ความอนุเคราะหก์ระท าแกส่าวกทัง้หลาย กจินัน้เราก็ไดก้ระท าแลว้แกเ่ธอทัง้หลาย 

ภกิษุทัง้หลาย น่ันโคนไม ้น่ันเรอืนวา่ง เธอทัง้หลายจงเพง่พนิจิ อยา่ประมาท 

อยา่ไดม้คีวามรอ้นใจในภายหลัง นีเ้ป็นค าพร ่าสอนส าหรับเธอทัง้หลายของเรา (๑) 

  ภกิษุทัง้หลาย เราจักแสดงอสงัขตธรรมและทางทีใ่หถ้งึอสงัขตธรรมแกเ่ธอ 

ทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงฟัง 

  อสงัขตธรรม คอือะไร 

  คอื ความสิน้ราคะ ความสิน้โทสะ และความสิน้โมหะ 

  นีเ้ราเรยีกวา่ อสงัขตธรรม 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๔๕๓ } 



๔๕๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๙. อสงัขตสงัยตุ] 

๒. ทตุยิวรรค ๑. อสงัขตสตูร 

  ทางทีใ่หถ้งึอสงัขตธรรม คอือะไร 

  คอื วปัิสสนา 

  นีเ้ราเรยีกวา่ ทางทีใ่หถ้งึอสงัขตธรรม 

  อสงัขตธรรมเราไดแ้สดงแลว้ ฯลฯ นีเ้ป็นค าพร ่าสอนส าหรับเธอทัง้หลายของ 

เรา (๒) 

  ภกิษุทัง้หลาย ทางทีใ่หถ้งึอสงัขตธรรม คอือะไร 

  คอื สวติักกสวจิารสมาธ ิ(สมาธทิีม่วีติกมวีจิาร) 

  นีเ้ราเรยีกวา่ ทางทีใ่หถ้งึอสงัขตธรรม ฯลฯ 

  ทางทีใ่หถ้งึอสงัขตธรรม คอือะไร 

  คอื อวติกักวจิารสมาธ ิ(สมาธทิีไ่มม่วีติกมเีพยีงวจิาร) 

  นีเ้ราเรยีกวา่ ทางทีใ่หถ้งึอสงัขตธรรม ฯลฯ 

  ทางทีใ่หถ้งึอสงัขตธรรม คอือะไร 

  คอื อวติกักอวจิารสมาธ ิ(สมาธทิีไ่มม่วีติกไมม่วีจิาร) 

  นีเ้ราเรยีกวา่ ทางทีใ่หถ้งึอสงัขตธรรม ฯลฯ (๓-๕) 

  ทางทีใ่หถ้งึอสงัขตธรรม คอือะไร 

  คอื สญุญตสมาธ ิ

  นีเ้ราเรยีกวา่ ทางทีใ่หถ้งึอสงัขตธรรม ฯลฯ 

  ทางทีใ่หถ้งึอสงัขตธรรม คอือะไร 

  คอื อนมิติตสมาธ ิ

  นีเ้ราเรยีกวา่ ทางทีใ่หถ้งึอสงัขตธรรม ฯลฯ 

  ทางทีใ่หถ้งึอสงัขตธรรม คอือะไร 

  คอื อัปปณหิติสมาธ ิ

  นีเ้ราเรยีกวา่ ทางทีใ่หถ้งึอสงัขตธรรม ฯลฯ (๖-๘) 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๔๕๔ } 



๔๕๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๙. อสงัขตสงัยตุ] 

๒. ทตุยิวรรค ๑. อสงัขตสตูร 

  ภกิษุทัง้หลาย ทางทีใ่หถ้งึอสงัขตธรรม เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีพ้จิารณาเห็นกายในกายอยู ่มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ 

มสีต ิก าจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกได ้

  นีเ้ราเรยีกวา่ ทางทีใ่หถ้งึอสงัขตธรรม ฯลฯ 

  ทางทีใ่หถ้งึอสงัขตธรรม เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีพ้จิารณาเห็นเวทนาในเวทนาทัง้หลายอยู ่ฯลฯ 

  นีเ้ราเรยีกวา่ ทางทีใ่หถ้งึอสงัขตธรรม ฯลฯ 

  ทางทีใ่หถ้งึอสงัขตธรรม เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีพ้จิารณาเห็นจติในจติอยู ่ฯลฯ 

  นีเ้ราเรยีกวา่ ทางทีใ่หถ้งึอสงัขตธรรม ฯลฯ 

  ทางทีใ่หถ้งึอสงัขตธรรม เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีพ้จิารณาเห็นธรรมในธรรมทัง้หลาย๑ อยู ่ฯลฯ 

  นีเ้ราเรยีกวา่ ทางทีใ่หถ้งึอสงัขตธรรม ฯลฯ (๙-๑๒) 

  ทางทีใ่หถ้งึอสงัขตธรรม เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีส้รา้งฉันทะ พยายาม ปรารภความเพยีร ประคองจติ 

มุง่มั่น๒เพือ่ป้องกันธรรมทีเ่ป็นบาปอกศุลทีย่ังไมเ่กดิมใิหเ้กดิขึน้ 

  นีเ้ราเรยีกวา่ ทางทีใ่หถ้งึอสงัขตธรรม ฯลฯ 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ธรรมท ัง้หลาย ในทีน่ีห้มายถงึนวิรณ์ ๕ อปุาทานขันธ ์๕ อายตนะภายใน ๖ อายตนะภายนอก ๖ 

    โพชฌงค ์๗ และอรยิสัจ ๔ (องฺ.เอกก.อ. ๑/๓๙๐/๔๔๐) 

๒ สรา้งฉนัทะ หมายถงึสรา้งความพอใจใครจ่ะท ากศุล พยายาม หมายถงึท าความเพยีรบากบ่ัน ปรารภ 

    ความเพยีร หมายถงึบ าเพ็ญเพยีรทัง้ทางกายและทางใจ ประคองจติ หมายถงึยกจติขึน้พรอ้ม ๆ กับ 

    ความเพยีรทางกายและจติ มุง่ม ัน่ หมายถงึท าความเพยีรเป็นหลักใหญ ่(องฺ.เอกก.อ. ๑/๓๙๔/๔๔๐) ได ้

    แกส่ัมมัปปธาน ๔ ประการ (ด ูองฺ.จตกฺุก. ๒๑/๖๙/๘๔-๘) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๔๕๕ } 



๔๕๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๙. อสงัขตสงัยตุ] 

๒. ทตุยิวรรค ๑. อสงัขตสตูร 

  ทางทีใ่หถ้งึอสงัขตธรรม เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีส้รา้งฉันทะ พยายาม ปรารภความเพยีร ประคองจติ 

มุง่มั่นเพือ่ละธรรมทีเ่ป็นบาปอกศุลทีเ่กดิขึน้แลว้ 

  นีเ้ราเรยีกวา่ ทางทีใ่หถ้งึอสงัขตธรรม ฯลฯ 

  ทางทีใ่หถ้งึอสงัขตธรรม เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีส้รา้งฉันทะ พยายาม ปรารภความเพยีร ประคองจติ 

มุง่มั่นเพือ่ท ากศุลธรรมทีย่ังไมเ่กดิใหเ้กดิขึน้ 

  นีเ้ราเรยีกวา่ ทางทีใ่หถ้งึอสงัขตธรรม ฯลฯ 

  ทางทีใ่หถ้งึอสงัขตธรรม เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีส้รา้งฉันทะ พยายาม ปรารภความเพยีร ประคองจติ 

มุง่มั่นเพือ่ความด ารงอยู ่ไมเ่ลอืนหาย ภญิโญภาพ ไพบลูย ์เจรญิเต็มทีแ่หง่กศุล- 

ธรรมทีเ่กดิขึน้แลว้ 

  นีเ้ราเรยีกวา่ ทางทีใ่หถ้งึอสงัขตธรรม ฯลฯ (๑๓-๑๖) 

  ทางทีใ่หถ้งึอสงัขตธรรม เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีเ้จรญิอทิธบิาททีป่ระกอบดว้ยฉันทสมาธปิธานสงัขาร๑ 

  นีเ้ราเรยีกวา่ ทางทีใ่หถ้งึอสงัขตธรรม ฯลฯ  

  ทางทีใ่หถ้งึอสงัขตธรรม เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีเ้จรญิอทิธบิาททีป่ระกอบดว้ยวรียิสมาธปิธานสงัขาร 

  นีเ้ราเรยีกวา่ ทางทีใ่หถ้งึอสงัขตธรรม ฯลฯ 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ฉนัทสมาธ ิหมายถงึสมาธทิีเ่กดิจากฉันทะ ปธานสงัขาร หมายถงึความเพยีรทีมุ่ง่มั่น (ปธาน) ค าวา่ 

   ฉนัทสมาธปิธานสงัขาร จงึหมายถงึสมาธทิีเ่กดิจากฉันทะและความเพยีรทีมุ่ง่มั่น วรียิสมาธ ิจติตสมาธ ิ

   และวมีังสาสมาธ ิก็มอีรรถาธบิายเชน่เดยีวกัน (องฺ. เอกก. อ. ๑/๓๙๘/๔๔๕) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๔๕๖ } 



๔๕๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๙. อสงัขตสงัยตุ] 

๒. ทตุยิวรรค ๑. อสงัขตสตูร 

  ทางทีใ่หถ้งึอสงัขตธรรม เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีเ้จรญิอทิธบิาททีป่ระกอบดว้ยจติตสมาธปิธานสงัขาร 

  นีเ้ราเรยีกวา่ ทางทีใ่หถ้งึอสงัขตธรรม ฯลฯ 

  ทางทีใ่หถ้งึอสงัขตธรรม เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีเ้จรญิอทิธบิาททีป่ระกอบดว้ยวมีังสาสมาธปิธานสงัขาร 

  นีเ้ราเรยีกวา่ ทางทีใ่หถ้งึอสงัขตธรรม ฯลฯ (๑๗-๒๐) 

  ทางทีใ่หถ้งึอสงัขตธรรม เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีเ้จรญิสทัธนิทรยีอ์ันอาศัยวเิวก อาศัยวริาคะ อาศัย 

นโิรธ นอ้มไปในการสละ 

  นีเ้ราเรยีกวา่ ทางทีใ่หถ้งึอสงัขตธรรม ฯลฯ 

  ทางทีใ่หถ้งึอสงัขตธรรม เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีเ้จรญิวรียินิทรยีอ์ันอาศัยวเิวก ฯลฯ 

  นีเ้ราเรยีกวา่ ทางทีใ่หถ้งึอสงัขตธรรม ฯลฯ 

  ทางทีใ่หถ้งึอสงัขตธรรม เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีเ้จรญิสตนิทรยี ์ฯลฯ 

  นีเ้ราเรยีกวา่ ทางทีใ่หถ้งึอสงัขตธรรม ฯลฯ 

  ทางทีใ่หถ้งึอสงัขตธรรม เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีเ้จรญิสมาธนิทรยี ์ฯลฯ 

  นีเ้ราเรยีกวา่ ทางทีใ่หถ้งึอสงัขตธรรม ฯลฯ 

  ทางทีใ่หถ้งึอสงัขตธรรม เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีเ้จรญิปัญญนิทรยีอ์ันอาศัยวเิวก อาศัยวริาคะ อาศัย 

นโิรธ นอ้มไปในการสละ 

  นีเ้ราเรยีกวา่ ทางทีใ่หถ้งึอสงัขตธรรม ฯลฯ (๒๑-๒๕ ) 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๔๕๗ } 



๔๕๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๙. อสงัขตสงัยตุ] 

๒. ทตุยิวรรค ๑. อสงัขตสตูร 

  ทางทีใ่หถ้งึอสงัขตธรรม เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีเ้จรญิสทัธาพละอันอาศัยวเิวก ฯลฯ 

  นีเ้ราเรยีกวา่ ทางทีใ่หถ้งึอสงัขตธรรม ฯลฯ 

  ทางทีใ่หถ้งึอสงัขตธรรม เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีเ้จรญิวรียิพละ ฯลฯ 

  นีเ้ราเรยีกวา่ ทางทีใ่หถ้งึอสงัขตธรรม ฯลฯ 

  ทางทีใ่หถ้งึอสงัขตธรรม เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีเ้จรญิสตพิละ ฯลฯ 

  นีเ้ราเรยีกวา่ ทางทีใ่หถ้งึอสงัขตธรรม ฯลฯ 

  ทางทีใ่หถ้งึอสงัขตธรรม เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีเ้จรญิสมาธพิละ ฯลฯ 

  นีเ้ราเรยีกวา่ ทางทีใ่หถ้งึอสงัขตธรรม ฯลฯ 

  ทางทีใ่หถ้งึอสงัขตธรรม เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีเ้จรญิปัญญาพละอันอาศัยวเิวก อาศัยวริาคะ อาศัย 

นโิรธ นอ้มไปในการสละ 

  นีเ้ราเรยีกวา่ ทางทีใ่หถ้งึอสงัขตธรรม ฯลฯ (๒๖-๓๐)  

  ทางทีใ่หถ้งึอสงัขตธรรม เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีเ้จรญิสตสิมัโพชฌงคอ์ันอาศยัวเิวก อาศัยวริาคะ อาศัย 

นโิรธ นอ้มไปในการสละ 

  นีเ้ราเรยีกวา่ ทางทีใ่หถ้งึอสงัขตธรรม ฯลฯ 

  ทางทีใ่หถ้งึอสงัขตธรรม เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีเ้จรญิธัมมวจิยสมัโพชฌงค ์ฯลฯ เจรญิวรียิสมัโพชฌงค ์

ฯลฯ เจรญิปีตสิมัโพชฌงค ์ฯลฯ เจรญิปัสสทัธสิมัโพชฌงค ์ฯลฯ เจรญิ 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๔๕๘ } 



๔๕๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๙. อสงัขตสงัยตุ] 

๒. ทตุยิวรรค ๑. อสงัขตสตูร 

สมาธสิมัโพชฌงค ์ฯลฯ เจรญิอเุบกขาสมัโพชฌงคอ์ันอาศัยวเิวก อาศัยวริาคะ 

อาศัยนโิรธ นอ้มไปในการสละ 

  นีเ้ราเรยีกวา่ ทางทีใ่หถ้งึอสงัขตธรรม ฯลฯ (๓๑-๓๗) 

  ทางทีใ่หถ้งึอสงัขตธรรม เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีเ้จรญิสมัมาทฏิฐอิันอาศัยวเิวก อาศัยวริาคะ อาศัย 

นโิรธ นอ้มไปในการสละ 

  นีเ้ราเรยีกวา่ ทางทีใ่หถ้งึอสงัขตธรรม ฯลฯ 

  ทางทีใ่หถ้งึอสงัขตธรรม เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีเ้จรญิสมัมาสงักัปปะ ฯลฯ เจรญิสมัมาวาจา ฯลฯ 

เจรญิสมัมากัมมันตะ ฯลฯ เจรญิสมัมาอาชวีะ ฯลฯ เจรญิสมัมาวายามะ ฯลฯ 

เจรญิสมัมาสต ิฯลฯ 

  นีเ้ราเรยีกวา่ ทางทีใ่หถ้งึอสงัขตธรรม ฯลฯ 

  ทางทีใ่หถ้งึอสงัขตธรรม เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีเ้จรญิสมัมาสมาธอิันอาศัยวเิวก อาศัยวริาคะ อาศัย 

นโิรธ นอ้มไปในการสละ 

  นีเ้ราเรยีกวา่ ทางทีใ่หถ้งึอสงัขตธรรม 

  ภกิษุทัง้หลาย อสงัขตธรรมเราไดแ้สดงแลว้และทางทีใ่หถ้งึอสงัขตธรรมเราได ้

แสดงแลว้แกเ่ธอทัง้หลายอยา่งนี ้กจิใดทีศ่าสดาผูแ้สวงหาประโยชนเ์กือ้กลู ผูอ้นุเคราะห  ์

พงึอาศัยความอนุเคราะหก์ระท าแกส่าวกทัง้หลาย กจินัน้เราก็ไดก้ระท าแลว้แกเ่ธอ 

ทัง้หลาย ภกิษุทัง้หลาย น่ันโคนไม ้น่ันเรอืนวา่ง เธอทัง้หลายจงเพง่พนิจิ อยา่ 

ประมาท อยา่ไดม้คีวามรอ้นใจในภายหลัง นีเ้ป็นค าพร ่าสอนส าหรับเธอทัง้หลาย 

ของเรา” (๓๘-๔๕) 

อสงัขตสตูรที ่๑ จบ 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๔๕๙ } 



๔๖๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๙. อสงัขตสงัยตุ] 

๒. ทตุยิวรรค ๓-๓๒. อนาสวาทสิตูร 

 

๒. อนตสตูร๑ 

วา่ดว้ยความไมน่อ้มไป 

  [๓๗๘] “ภกิษุทัง้หลาย เราจักแสดงความไมน่อ้มไป๒และทางทีใ่หถ้งึความไม ่

นอ้มไปแกเ่ธอทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงฟัง 

  ความไมน่อ้มไป เป็นอยา่งไร ฯลฯ 

  (พงึขยายความใหพ้สิดารเหมอืนอสงัขตสตูร) 

อนตสตูรที ่๒ จบ 

 

๓-๓๒. อนาสวาทสิตูร 

วา่ดว้ยธรรมอนัหาอาสวะมไิดเ้ป็นตน้ 

  [๓๗๙-๔๐๘] “ภกิษุทัง้หลาย เราจักแสดงธรรมอันหาอาสวะมไิดแ้ละทางที ่

ใหถ้งึธรรมอันหาอาสวะมไิดแ้กเ่ธอทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงฟัง 

  ธรรมอนัหาอาสวะมไิด ้เป็นอยา่งไร ฯลฯ 

  ภกิษุทัง้หลาย เราจักแสดงสจัจธรรมและทางทีใ่หถ้งึสจัจธรรมแกเ่ธอทัง้หลาย 

เธอทัง้หลายจงฟัง 

  สจัจธรรม เป็นอยา่งไร ฯลฯ 

  ภกิษุทัง้หลาย เราจักแสดงธรรมทีเ่ป็นฝ่ังและทางทีใ่หถ้งึธรรมทีเ่ป็นฝ่ังแกเ่ธอ 

ทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงฟัง 

  ธรรมทีเ่ป็นฝั่ง เป็นอยา่งไร ฯลฯ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ฉบับโรมันและสยามรัฐ เป็น อนฺตสตฺุต วา่ดว้ยทีส่ดุ 

๒ ความไมน่อ้มไป ในทีน่ีแ้ปลจากค าบาลวี่า “อนต” อรรถกถาแกว้า่ อนตนฺต ิตณฺหานตยิา อภาเวน อนต  

    ทีช่ ือ่วา่อนตะ เพราะไมม่คีวามนอ้มไปคอืตัณหา (ส .สฬา.อ. ๓/๓๗๗-๔๐๙/๑๗๔) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๔๖๐ } 



๔๖๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๙. อสงัขตสงัยตุ] 

๒. ทตุยิวรรค ๓-๓๒. อนาสวาทสิตูร 

  ภกิษุทัง้หลาย เราจักแสดงธรรมทีล่ะเอยีดออ่นและทางทีใ่หถ้งึธรรมทีล่ะเอยีด 

ออ่นแกเ่ธอทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงฟัง 

  ธรรมทีล่ะเอยีดออ่น เป็นอยา่งไร ฯลฯ 

  ภกิษุทัง้หลาย เราจักแสดงธรรมทีเ่ห็นไดย้ากยิง่และทางทีใ่หถ้งึธรรมทีเ่ห็นได ้

ยากยิง่แกเ่ธอทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงฟัง 

  ธรรมทีเ่ห็นไดย้ากยิง่ เป็นอยา่งไร ฯลฯ 

  ภกิษุทัง้หลาย เราจักแสดงธรรมทีไ่มค่ร ่าครแึละทางทีใ่หถ้งึธรรมทีไ่มค่ร ่าคร ึ

แกเ่ธอทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงฟัง 

  ธรรมทีไ่มค่ร า่คร ึเป็นอยา่งไร ฯลฯ 

  ภกิษุทัง้หลาย เราจักแสดงธรรมทีย่ั่งยนืและทางทีใ่หถ้งึธรรมทีย่ั่งยนืแกเ่ธอ 

ทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงฟัง 

  ธรรมทีย่ ัง่ยนื เป็นอยา่งไร ฯลฯ 

  ภกิษุทัง้หลาย เราจักแสดงธรรมทีไ่มเ่สือ่มสลายและทางทีใ่หถ้งึธรรมทีไ่ม ่

เสือ่มสลายแกเ่ธอทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงฟัง 

  ธรรมทีไ่มเ่ส ือ่มสลาย เป็นอยา่งไร ฯลฯ 

  ภกิษุทัง้หลาย เราจักแสดงธรรมทีใ่คร ๆ ไมพ่งึเห็น (ดว้ยจักขวุญิญาณ) 

และทางทีใ่หถ้งึธรรมทีใ่ครๆ ไมพ่งึเห็นแกเ่ธอทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงฟัง 

  ธรรมทีใ่ครๆ ไมพ่งึเห็น เป็นอยา่งไร ฯลฯ 

  ภกิษุทัง้หลาย เราจักแสดงธรรมทีไ่มม่กีเิลสเครือ่งปรงุแตง่ (ตัณหา มานะ และ 

ทฏิฐ)ิ และทางทีใ่หถ้งึธรรมทีไ่มม่กีเิลสเครือ่งปรงุแตง่แกเ่ธอทัง้หลาย เธอทัง้หลาย 

จงฟัง 

  ธรรมทีไ่มม่กีเิลสเครือ่งปรงุแตง่ เป็นอยา่งไร ฯลฯ 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๔๖๑ } 



๔๖๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๙. อสงัขตสงัยตุ] 

๒. ทตุยิวรรค ๓-๓๒. อนาสวาทสิตูร 

  ภกิษุทัง้หลาย เราจักแสดงธรรมทีส่งบและทางทีใ่หถ้งึธรรมทีส่งบแกเ่ธอทัง้หลาย 

เธอทัง้หลายจงฟัง 

  ธรรมทีส่งบ เป็นอยา่งไร ฯลฯ 

  ภกิษุทัง้หลาย เราจักแสดงอมตธรรมและทางทีใ่หถ้งึอมตธรรมแกเ่ธอทัง้หลาย 

เธอทัง้หลายจงฟัง 

  อมตธรรม เป็นอยา่งไร ฯลฯ 

  ภกิษุทัง้หลาย เราจักแสดงธรรมทีป่ระณีตและทางทีใ่หถ้งึธรรมทีป่ระณีตแก ่

เธอทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงฟัง 

  ธรรมทีป่ระณีต เป็นอยา่งไร ฯลฯ 

  ภกิษุทัง้หลาย เราจักแสดงธรรมทีป่ลอดภัยและทางทีใ่หถ้งึธรรมทีป่ลอดภัย 

แกเ่ธอทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงฟัง 

  ธรรมทีป่ลอดภยั เป็นอยา่งไร ฯลฯ 

  ภกิษุทัง้หลาย เราจักแสดงธรรมทีเ่กษมและทางทีใ่หถ้งึธรรมทีเ่กษมแกเ่ธอ 

ทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงฟัง 

  ธรรมทีเ่กษม เป็นอยา่งไร ฯลฯ 

  ภกิษุทัง้หลาย เราจักแสดงธรรมเป็นทีส่ ิน้ตัณหาและทางทีใ่หถ้งึธรรมเป็นทีส่ ิน้ 

ตัณหาแกเ่ธอทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงฟัง 

  ธรรมเป็นทีส่ ิน้ตณัหา เป็นอยา่งไร ฯลฯ 

  ภกิษุทัง้หลาย เราจักแสดงธรรมทีน่่าอัศจรรยแ์ละทางทีใ่หถ้งึธรรมทีน่่าอัศจรรย ์

แกเ่ธอทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงฟัง 

  ธรรมทีน่า่อศัจรรย ์เป็นอยา่งไร ฯลฯ 

  ภกิษุทัง้หลาย เราจักแสดงธรรมทีไ่มเ่คยปรากฏและทางทีใ่หถ้งึธรรมทีไ่มเ่คย 

ปรากฏแกเ่ธอทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงฟัง 

  ธรรมทีไ่มเ่คยปรากฏ เป็นอยา่งไร ฯลฯ 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๔๖๒ } 



๔๖๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๙. อสงัขตสงัยตุ] 

๒. ทตุยิวรรค ๓-๓๒. อนาสวาทสิตูร 

  ภกิษุทัง้หลาย เราจักแสดงธรรมทีไ่มม่ทีกุขแ์ละทางทีใ่หถ้งึธรรมทีไ่มม่ทีกุขแ์ก่ 

เธอทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงฟัง 

  ธรรมทีไ่มม่ทีกุข ์เป็นอยา่งไร ฯลฯ 

  ภกิษุทัง้หลาย เราจักแสดงธรรมทีไ่มม่เีครือ่งรอ้ยรัดและทางทีใ่หถ้งึธรรมทีไ่ม ่

มเีครือ่งรอ้ยรัดแกเ่ธอทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงฟัง 

  ธรรมทีไ่มม่เีครือ่งรอ้ยรดั เป็นอยา่งไร ฯลฯ 

  ภกิษุทัง้หลาย เราจักแสดงนพิพานและทางทีใ่หถ้งึนพิพานแกเ่ธอทัง้หลาย 

เธอทัง้หลายจงฟัง 

  นพิพาน เป็นอยา่งไร ฯลฯ 

  ภกิษุทัง้หลาย เราจักแสดงธรรมทีไ่มม่คีวามเบยีดเบยีนและทางทีใ่หถ้งึธรรม 

ทีไ่มม่คีวามเบยีดเบยีนแกเ่ธอทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงฟัง 

  ธรรมทีไ่มม่คีวามเบยีดเบยีน เป็นอยา่งไร ฯลฯ 

  ภกิษุทัง้หลาย เราจักแสดงธรรมทีป่ราศจากราคะและทางทีใ่หถ้งึธรรมที ่

ปราศจากราคะแกเ่ธอทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงฟัง 

  ธรรมทีป่ราศจากราคะ เป็นอยา่งไร ฯลฯ 

  ภกิษุทัง้หลาย เราจักแสดงความบรสิทุธิแ์ละทางทีใ่หถ้งึความบรสิทุธิแ์กเ่ธอ 

ทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงฟัง 

  ความบรสิทุธ ์เป็นอยา่งไร ฯลฯ 

  ภกิษุทัง้หลาย เราจักแสดงความหลดุพน้และทางทีใ่หถ้งึความหลดุพน้แกเ่ธอ 

ทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงฟัง 

  ความหลดุพน้ เป็นอยา่งไร ฯลฯ 

  ภกิษุทัง้หลาย เราจักแสดงธรรมทีไ่มม่คีวามอาลัยและทางทีใ่หถ้งึธรรมทีไ่มม่ ี

ความอาลัยแกเ่ธอทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงฟัง 

  ธรรมทีไ่มม่คีวามอาลยั เป็นอยา่งไร ฯลฯ 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๔๖๓ } 



๔๖๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๙. อสงัขตสงัยตุ] 

๓๓. ปรายนสตูร 

  ภกิษุทัง้หลาย เราจักแสดงธรรมทีเ่ป็นเกาะและทางทีใ่หถ้งึธรรมทีเ่ป็นเกาะแก่ 

เธอทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงฟัง 

  ธรรมทีเ่ป็นเกาะ เป็นอยา่งไร ฯลฯ 

  ภกิษุทัง้หลาย เราจักแสดงธรรมเป็นทีเ่รน้และทางทีใ่หถ้งึธรรมเป็นทีเ่รน้แก่ 

เธอทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงฟัง 

  ธรรมเป็นทีเ่รน้ เป็นอยา่งไร ฯลฯ 

  ภกิษุทัง้หลาย เราจักแสดงธรรมเป็นทีต่า้นทานและทางทีใ่หถ้งึธรรมเป็นที ่

ตา้นทานแกเ่ธอทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงฟัง 

  ธรรมเป็นทีต่า้นทาน เป็นอยา่งไร ฯลฯ 

  ภกิษุทัง้หลาย เราจักแสดงธรรมเป็นทีพ่ ึง่และทางทีใ่หถ้งึธรรมเป็นทีพ่ ึง่แก ่

เธอทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงฟัง 

  ธรรมเป็นทีพ่ ึง่ เป็นอยา่งไร ฯลฯ 

อนาสวาทสิตูรที ่๓-๓๒ จบ 

 

๓๓. ปรายนสูตร 

วา่ดว้ยธรรมเป็นทีไ่ปในเบือ้งหนา้ 

  [๔๐๙] “ภกิษุทัง้หลาย เราจักแสดงธรรมเป็นทีไ่ปในเบือ้งหนา้และทางทีใ่ห ้

ถงึธรรมเป็นทีไ่ปในเบือ้งหนา้แกเ่ธอทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงฟัง 

  ธรรมเป็นทีไ่ปในเบือ้งหนา้ คอือะไร 

  คอื ความสิน้ราคะ ความสิน้โทสะ และความสิน้โมหะ 

  นีเ้ราเรยีกวา่ ธรรมเป็นทีไ่ปในเบือ้งหนา้ 

  ทางทีใ่หถ้งึธรรมเป็นทีไ่ปในเบือ้งหนา้ คอือะไร 

  คอื กายคตาสต ิ

  นีเ้ราเรยีกวา่ ทางทีใ่หถ้งึธรรมเป็นทีไ่ปในเบือ้งหนา้ 

  ภกิษุทัง้หลาย ธรรมเป็นทีไ่ปในเบือ้งหนา้และทางทีใ่หถ้งึธรรมเป็นทีไ่ปใน 

เบือ้งหนา้เราไดแ้สดงแลว้แกเ่ธอทัง้หลายอยา่งนี ้กจิใดทีศ่าสดาผูแ้สวงหาประโยชน์ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๔๖๔ } 



๔๖๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๙. อสงัขตสงัยตุ] 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

เกือ้กลู ผูอ้นุเคราะห ์พงึอาศัยความอนุเคราะหก์ระท าแกส่าวกทัง้หลาย กจินัน้ 

เราก็ไดก้ระท าแลว้แกเ่ธอทัง้หลาย ภกิษุทัง้หลาย น่ันโคนไม ้น่ันเรอืนวา่ง เธอ 

ทัง้หลายจงเพง่พนิจิ อยา่ประมาท อยา่ไดม้คีวามเดอืดรอ้นใจในภายหลัง นีเ้ป็น 

ค าพร ่าสอนส าหรับเธอทัง้หลายของเรา” 

    (พงึขยายความใหพ้สิดารเหมอืนอสงัขตสตูร) 

ปรายนสตูรที ่๓๓ จบ 

ทตุยิวรรค จบบรบิรูณ์ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

     ๑. อสงัขตสตูร   ๒. อนตสตูร 

     ๓. อนาสวาทสิตูร   ๔. สจัจสตูร 

     ๕. ปารสตูร    ๖. นปิณุสตูร 

     ๗. สทุทุทสสตูร   ๘. อชชัชรสตูร 

     ๙. ธวุสตูร    ๑๐. อปโลกนิสตูร 

     ๑๑. อนทัิสสนสตูร   ๑๒. นปิปปัญจสตูร 

     ๑๓. สนัตสตูร    ๑๔. อมตสตูร 

     ๑๕. ปณีตสตูร   ๑๖. สวิสตูร 

     ๑๗. เขมสตูร    ๑๘. ตัณหักขยสตูร 

     ๑๙. อัจฉรยิสตูร   ๒๐. อัพภตุสตูร 

     ๒๑. อนตีกิสตูร   ๒๒. อนตีกิธัมมสตูร 

     ๒๓. นพิพานสตูร   ๒๔. อัพยาปัชฌสตูร 

     ๒๕. วริาคสตูร   ๒๖. สทุธสิตูร 

     ๒๗. มตุตสิตูร    ๒๘. อนาลยสตูร 

     ๒๙. ทปีสตูร    ๓๐. เลณสตูร 

     ๓๑. ตาณสตูร    ๓๒. สรณสตูร 

     ๓๓. ปรายนสตูร 

อสงัขตสงัยตุ จบบรบิรูณ์ 

สตูรที ่๗ ในอาสวีสิวรรคก็เหมอืนกนั 

 
{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๔๖๕ } 



๔๖๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑๐. อัพยากตสงัยตุ] 

๑. เขมาสตูร 

 

๑๐. อพัยากตสงัยตุ 

๑. เขมาสตูร 

วา่ดว้ยเขมาภกิษุณี 

  [๔๑๐] สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อารามของ 

อนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีสมัยนัน้ เขมาภกิษุณีเทีย่วจารกิไปในแควน้ 

โกศล เขา้ไปพักอยูท่ีโ่ตรณวตัถ ุ(คา่ยเสาระเนยีด) ระหวา่งกรงุสาวตัถกีับเมอืงสาเกต 

ครัง้นัน้ พระเจา้ปเสนทโิกศลเสด็จจากเมอืงสาเกตไปยังกรงุสาวตัถ ีไดเ้ขา้ประทับ 

แรมราตรหีนึง่ทีโ่ตรณวตัถรุะหวา่งกรงุสาวตัถกีับเมอืงสาเกต รับสัง่เรยีกราชบรุษุ 

คนหนึง่มาตรัสถามดังนีว้า่ “บรุษุผูเ้จรญิ ทา่นจงไปดใูหรู้ว้า่ทีโ่ตรณวตัถมุสีมณะหรอื 

พราหมณ์ผูท้ีเ่ราควรเขา้ไปหาในวันนีห้รอืไม”่ 

  ราชบรุษุนัน้ทลูรับสนองพระด ารัสของพระเจา้ปเสนทโิกศลแลว้ตรวจดโูตรณวตัถุ 

จนท่ัวก็ไมเ่ห็นสมณะหรอืพราหมณ์ผูท้ีพ่ระเจา้ปเสนทโิกศลควรเสด็จเขา้ไปหา 

  ราชบรุษุนัน้ไดพ้บเขมาภกิษุณีซึง่เขา้ไปพักอยูท่ีโ่ตรณวตัถ ุจงึเขา้ไปเฝ้าพระเจา้ 

ปเสนทโิกศลถงึทีป่ระทับ ไดก้ราบทลูดังนีว้า่ “ขอเดชะ ใตฝ่้าละอองธลุพีระบาท 

ทีโ่ตรณวตัถไุมม่สีมณะหรอืพราหมณ์ผูท้ีพ่ระองคค์วรเสด็จเขา้ไปหาเลย มแีตภ่กิษุณี 

ชือ่วา่เขมา ผูเ้ป็นสาวกิาของพระผูม้พีระภาคอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้พระองคนั์น้ 

และพระแมเ่จา้รปูนัน้มกีติตศิัพทอ์ันงามฟุ้งขจรไปอยา่งนีว้า่ ‘พระแมเ่จา้เขมา 

ภกิษุณีเป็นบัณฑติ เฉียบแหลม มปัีญญา เป็นพหสูตู๑ พดูเพราะ มปีฏภิาณด’ี 

ขอกราบทลูเชญิพระองคเ์สด็จเขา้ไปหาพระแมเ่จา้รปูนัน้เถดิ” 

พระเจา้ปเสนทโิกศลตรสัถามปญัหาเขมาภกิษุณี 

  ตอ่มา พระเจา้ปเสนทโิกศล เสด็จเขา้ไปหาเขมาภกิษุณีถงึทีอ่ยู ่ทรงไหวแ้ลว้ 

ประทับน่ัง ณ ทีส่มควร ไดต้รัสถามดังนีว้า่ “พระแมเ่จา้ หลังจากตายแลว้ 

ตถาคตเกดิอกีหรอื”

 

เชงิอรรถ : 

๑ พหสูตู ในทีน่ีไ้ดแ้กผู่ป้ระกอบดว้ยความเป็นพหสูตู ทัง้ทางปรยัิตแิละปฏเิวธ (ส .สฬา.อ. ๓/๔๑๐/๑๗๕) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๔๖๖ } 



๔๖๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑๐. อัพยากตสงัยตุ] 

๑. เขมาสตูร 

  เขมาภกิษุณีถวายพระพรวา่ “ขอถวายพระพร มหาบพติร ปัญหาวา่ ‘หลัง 

จากตายแลว้ ตถาคตเกดิอกี’ นีพ้ระผูม้พีระภาคไมท่รงพยากรณ์” 

  “ก็หลังจากตายแลว้ ตถาคตไมเ่กดิอกีหรอื” 

  “แมปั้ญหาวา่ ‘หลังจากตายแลว้ ตถาคตไมเ่กดิอกี’ นีพ้ระผูม้พีระภาคก็ไม ่

ทรงพยากรณ”์ 

  “หลังจากตายแลว้ ตถาคตเกดิอกีและไมเ่กดิอกีหรอื” 

  “ปัญหาวา่ ‘หลังจากตายแลว้ ตถาคตเกดิอกีและไมเ่กดิอกี’ นีพ้ระผูม้พีระภาค 

ไมท่รงพยากรณ์” 

  “หลังจากตายแลว้ ตถาคตจะวา่เกดิอกีก็มใิช ่จะวา่ไมเ่กดิอกีก็มใิชห่รอื” 

  “แมปั้ญหาวา่ ‘หลังจากตายแลว้ ตถาคตจะวา่เกดิอกีก็มใิช ่จะวา่ไมเ่กดิอกี 

ก็มใิช’่ นีพ้ระผูม้พีระภาคก็ไมท่รงพยากรณ์” 

  “ทา่นถกูขา้พเจา้ถามวา่ ‘หลังจากตายแลว้ ตถาคตเกดิอกีหรอื’ ก็ตอบวา่ 

‘ปัญหาวา่ ‘หลังจากตายแลว้ ตถาคตเกดิอกี’ นีพ้ระผูม้พีระภาคไมท่รงพยากรณ์’ 

  ทา่นถกูขา้พเจา้ถามวา่ ‘หลังจากตายแลว้ ตถาคตไมเ่กดิอกีหรอื’ ก็ตอบวา่ 

‘แมปั้ญหาวา่ ‘หลังจากตายแลว้ ตถาคตไมเ่กดิอกี’ นีพ้ระผูม้พีระภาคก็ไมท่รง 

พยากรณ’์ 

  ทา่นถกูขา้พเจา้ถามวา่ ‘หลังจากตายแลว้ ตถาคตเกดิอกีและไมเ่กดิอกีหรอื’ 

ก็ตอบวา่ ‘ปัญหาวา่ ‘หลังจากตายแลว้ ตถาคตเกดิอกีและไมเ่กดิอกี’ นีพ้ระ 

ผูม้พีระภาคไมท่รงพยากรณ์’ 

  ทา่นถกูขา้พเจา้ถามวา่ ‘หลังจากตายแลว้ ตถาคตจะวา่เกดิอกีก็มใิช ่จะวา่ 

ไมเ่กดิอกีก็มใิชห่รอื’ ก็ตอบวา่ ‘แมปั้ญหาวา่ ‘หลังจากตายแลว้ ตถาคตจะวา่ 

เกดิอกีก็มใิช ่จะวา่ไมเ่กดิอกีก็มใิช’่ นีพ้ระผูม้พีระภาคก็ไมท่รงพยากรณ์’ 

  อะไรหนอเป็นเหตเุป็นปัจจัยใหพ้ระผูม้พีระภาคไมท่รงพยากรณ์ปัญหานัน้” 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๔๖๗ } 



๔๖๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑๐. อัพยากตสงัยตุ] 

๑. เขมาสตูร 

  “ขอถวายพระพร มหาบพติร ถา้เชน่นัน้ หมอ่มฉันขอยอ้นถามมหาบพติรใน 

เรือ่งนีบ้า้ง ขอพระองคพ์งึตอบตามทีท่รงพอพระทัยเถดิ พระองคจ์ะทรงเขา้พระทัย 

ความขอ้นัน้วา่อยา่งไร นักค านวณ๑ นักประเมนิ๒ หรอืนักประมวล๓บางคนของพระองค ์

ผูส้ามารถค านวณทรายในแมน่ ้าคงคาวา่ ‘ทรายเทา่นีเ้ม็ด เทา่นี ้๑๐๐ เม็ด เทา่นี้ 

๑,๐๐๐ เม็ด หรอืเทา่นี ้๑๐๐,๐๐๐ เม็ด’ มอียูห่รอื” 

  “ไมม่ ีพระแมเ่จา้” 

  “อนึง่ นักค านวณ นักประเมนิ หรอืนักประมวลบางคนของพระองค ์ผู ้

สามารถค านวณน ้าในมหาสมทุรวา่ ‘น ้าเทา่นีอ้าฬหกะ๔ เทา่นี ้๑๐๐ อาฬหกะ เทา่นี ้

๑,๐๐๐ อาฬหกะ หรอืเทา่นี ้๑๐๐,๐๐๐ อาฬหกะ’ มอียูห่รอื” 

  “ไมม่ ีพระแมเ่จา้” 

  “ขอ้นัน้เพราะเหตไุร” 

  “เพราะมหาสมทุรลกึล ้า ประมาณไมไ่ด ้หยั่งถงึไดย้าก” 

 

เชงิอรรถ : 

๑ นกัค านวณ หมายถงึผูฉ้ลาดในการนับตดิตอ่กันไปไมข่าดสาย (ส .สฬา.อ. ๓/๔๑๐/๑๗๕, ส . ฏกีา ๒/๔๑๐/ 

    ๔๕๙) 

๒ นกัประเมนิ หมายถงึผูฉ้ลาดในการนับดว้ยนิว้มอื (ส .สฬา.อ. ๓/๔๑๐/๑๗๕, ส . ฏกีา ๒/๔๑๐/๔๕๙) 

๓ นกัประมวล หมายถงึผูฉ้ลาดในการนับประมวล (ส .สฬา.อ. ๓/๔๑๐/๑๗๕, ส . ฏกีา ๒/๔๑๐/๔๕๙) 

๔ อาฬหกะ คอื มาตราตวงอย่างหนึง่ทีใ่ชใ้นสมัยพทุธกาล ไดแ้ก ่

   ๔ กฑุวุะ หรอืปสตะ (ฟายมอื)  เป็น ๑ ปัตถะ 

   ๔ ปัตถะ     เป็น ๑ อาฬหกะ 

   ๔ อาฬหกะ    เป็น ๑ โทณะ 

   ๔ โทณะ     เป็น ๑ มาณกิา 

   ๔ มาณกิา    เป็น ๑ ขาร ี

   ๒๐ ขาร ี    เป็น ๑ วาหะ 

   ๒๐ วาหะ    เป็น ๑ ธารณะ 

   ๑๐ ธารณะ    เป็น ๑ ปละ 

   ๑๐๐ ปละ    เป็น ๑๒ ตลุา 

   ๒๐ ตลุา     เป็น ๑ ภาระ 

        (ด ูอภธิา.ฏ.ีคาถา ๔๘๐-๔๘๔) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๔๖๘ } 



๔๖๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑๐. อัพยากตสงัยตุ] 

๑. เขมาสตูร 

  “เรือ่งนีก็้เหมอืนกัน บคุคลเมือ่จะบัญญัตติถาคต พงึบัญญัตดิว้ยรปูใด รปูนัน้ 

พระตถาคตละไดแ้ลว้ ตัดรากถอนโคนเหมอืนตน้ตาลทีถ่กูตดัรากถอนโคนไปแลว้ 

เหลอืแตพ่ืน้ที ่ท าใหไ้มม่ ีเกดิขึน้ตอ่ไปไมไ่ด ้พระตถาคตพน้แลว้จากการบัญญัต  ิ

วา่รปู ลกึล ้า ประมาณไมไ่ด ้หยั่งถงึไดย้าก ดจุมหาสมทุรฉะนัน้ 

  ค าวา่ ‘หลังจากตายแลว้ ตถาคตเกดิอกี’ ก็ด ี‘หลังจากตายแลว้ ตถาคต 

ไมเ่กดิอกี’ ก็ด ี‘หลังจากตายแลว้ ตถาคตเกดิอกีและไมเ่กดิอกี’ ก็ด ี‘หลังจาก 

ตายแลว้ ตถาคตจะวา่เกดิอกีก็มใิช ่จะวา่ไมเ่กดิอกีก็มใิช’่ ก็ด ีนีย้อ่มไมถ่กู 

  บคุคลเมือ่จะบัญญัตติถาคต พงึบัญญัตดิว้ยเวทนาใด เวทนานัน้พระตถาคต 

ละไดแ้ลว้ ตัดรากถอนโคนเหมอืนตน้ตาลทีถ่กูตดัรากถอนโคนไปแลว้ เหลอืแตพ่ืน้ที ่

ท าใหไ้มม่ ีเกดิขึน้ตอ่ไปไมไ่ด ้พระตถาคตพน้แลว้จากการบัญญัตวิา่เวทนา ลกึล ้า 

ประมาณไมไ่ด ้หยั่งถงึไดย้าก ดจุมหาสมทุรฉะนัน้ 

  ค าวา่ ‘หลังจากตายแลว้ ตถาคตเกดิอกี’ ก็ด ี‘หลังจากตายแลว้ ตถาคตไม ่

เกดิอกี’ ก็ด ี‘หลังจากตายแลว้ ตถาคตเกดิอกีและไมเ่กดิอกี’ ก็ด ี‘หลังจากตายแลว้ 

ตถาคตจะวา่เกดิอกีก็มใิช ่จะวา่ไมเ่กดิอกีก็มใิช’่ ก็ด ีนีย้อ่มไมถ่กู 

  บคุคลเมือ่จะบัญญัตติถาคต พงึบัญญัตดิว้ยสญัญาใด ฯลฯ 

  บคุคลเมือ่จะบัญญัตติถาคต พงึบัญญัตดิว้ยสงัขารเหลา่ใด สงัขารเหลา่นัน้ 

พระตถาคตละไดแ้ลว้ ตัดรากถอนโคนเหมอืนตน้ตาลทีถ่กูตดัรากถอนโคนไปแลว้ 

เหลอืแตพ่ืน้ที ่ท าใหไ้มม่ ีเกดิขึน้ตอ่ไปไมไ่ด ้พระตถาคตพน้แลว้จากการบัญญัต  ิ

วา่สงัขาร ลกึล ้า ประมาณไมไ่ด ้หยั่งถงึไดย้าก ดจุมหาสมทุรฉะนัน้ 

  ค าวา่ ‘หลังจากตายแลว้ ตถาคตเกดิอกี’ ก็ด ี‘หลังจากตายแลว้ ตถาคต 

ไมเ่กดิอกี’ ก็ด ี‘หลังจากตายแลว้ ตถาคตเกดิอกีและไมเ่กดิอกี’ ก็ด ี‘หลังจาก 

ตายแลว้ ตถาคตจะวา่เกดิอกีก็มใิช ่จะวา่ไมเ่กดิอกีก็มใิช’่ ก็ด ีนีย้อ่มไมถ่กู 

  บคุคลเมือ่จะบัญญัตติถาคต พงึบัญญัตดิว้ยวญิญาณใด วญิญาณนัน้พระ 

ตถาคตละไดแ้ลว้ ตัดรากถอนโคนเหมอืนตน้ตาลทีถ่กูตดัรากถอนโคนไปแลว้ 

เหลอืแตพ่ืน้ที ่ท าใหไ้มม่ ีเกดิขึน้ตอ่ไปไมไ่ด ้พระตถาคตพน้แลว้จากการบัญญัตวิา่ 

วญิญาณ ลกึล ้า ประมาณไมไ่ด ้หยั่งถงึไดย้าก ดจุมหาสมทุรฉะนัน้ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๔๖๙ } 



๔๗๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑๐. อัพยากตสงัยตุ] 

๑. เขมาสตูร 

  ค าวา่ ‘หลังจากตายแลว้ ตถาคตเกดิอกี’ ก็ด ี‘หลังจากตายแลว้ ตถาคต 

ไมเ่กดิอกี’ ก็ด ี‘หลังจากตายแลว้ ตถาคตเกดิและไมเ่กดิอกี’ ก็ด ี‘หลังจากตายแลว้ 

ตถาคตจะวา่เกดิอกีก็มใิช ่จะวา่ไมเ่กดิอกีก็มใิช’่ ก็ด ีนีย้อ่มไมถ่กู” 

  ล าดับนัน้ พระเจา้ปเสนทโิกศลทรงชืน่ชมยนิดภีาษิตของเขมาภกิษุณี เสด็จ 

ลกุขึน้จากทีป่ระทับ ทรงไหวเ้ขมาภกิษุณี กระท าประทักษิณแลว้เสด็จจากไป 

พระเจา้ปเสนทโิกศลทลูถามปญัหาพระผูม้พีระภาค 

  ตอ่มาพระเจา้ปเสนทโิกศลเสด็จเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ทรง 

ถวายอภวิาทแลว้ ประทับน่ัง ณ ทีส่มควร ไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ 

“ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ หลังจากตายแลว้ ตถาคตเกดิอกีหรอื” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “ขอถวายพระพร มหาบพติร ปัญหาวา่ ‘หลัง 

จากตายแลว้ ตถาคตเกดิอกี’ นีอ้าตมภาพไมพ่ยากรณ์” 

  “หลังจากตายแลว้ ตถาคตไมเ่กดิอกีหรอื” 

  “แมปั้ญหาวา่ ‘หลังจากตายแลว้ ตถาคตไมเ่กดิอกี’ นีอ้าตมภาพก็ไมพ่ยากรณ์” 

  “หลังจากตายแลว้ ตถาคตเกดิอกีและไมเ่กดิอกีหรอื” 

  “ปัญหาวา่ ‘หลังจากตายแลว้ ตถาคตเกดิอกีและไมเ่กดิอกี’ นีอ้าตมภาพ 

ไมพ่ยากรณ์” 

  “หลังจากตายแลว้ ตถาคตจะวา่เกดิอกีก็มใิช ่จะวา่ไมเ่กดิอกีก็มใิชห่รอื” 

  “แมปั้ญหาวา่ ‘หลังจากตายแลว้ ตถาคตจะวา่เกดิอกีก็มใิช ่จะวา่ไมเ่กดิอกี 

ก็มใิช’่ นีอ้าตมภาพก็ไมพ่ยากรณ์ ๋  

  “พระองคถ์กูขา้พระองคท์ลูถามวา่ ‘หลังจากตายแลว้ ตถาคตเกดิอกีหรอื’ 

ก็ตรัสตอบวา่ ‘ปัญหาวา่ ‘หลังจากตายแลว้ ตถาคตเกดิอกี’ นีอ้าตมภาพไม ่

พยากรณ’์ ฯลฯ 

  พระองคถ์กูขา้พระองคท์ลูถามวา่ ‘หลังจากตายแลว้ ตถาคตจะวา่เกดิอกีก็มใิช ่

จะวา่ไมเ่กดิอกีก็มใิชห่รอื’ ก็ตรัสตอบวา่ ‘แมปั้ญหาวา่ หลังจากตายแลว้ ตถาคต 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๔๗๐ } 



๔๗๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑๐. อัพยากตสงัยตุ] 

๑. เขมาสตูร 

จะวา่เกดิอกีก็มใิช ่จะวา่ไมเ่กดิอกีก็มใิช’่ นีอ้าตมภาพก็ไมพ่ยากรณ์’ อะไรหนอ 

เป็นเหตเุป็นปัจจัยทีพ่ระผูม้พีระภาคไมท่รงพยากรณ์ปัญหานัน้” 

  “ขอถวายพระพร มหาบพติร ถา้เชน่นัน้ อาตมภาพจักยอ้นถามมหาบพติร 

ในเรือ่งนีบ้า้ง ขอพระองคพ์งึตรัสตอบตามทีท่รงพอพระทัยเถดิ พระองคท์รงเขา้ 

พระทัยความขอ้นัน้วา่อยา่งไร นักค านวณ นักประเมนิ หรอืนักประมวลบางคน 

ของพระองคผ์ูส้ามารถค านวณเม็ดทรายในแมน่ ้าคงคาวา่ ‘ทรายเทา่นีเ้ม็ด ฯลฯ 

หรอืทรายเทา่นี ้๑๐๐,๐๐๐ เม็ด’ มอียูห่รอื” 

  “ไมม่ ีพระพทุธเจา้ขา้” 

  “อนึง่ นักค านวณ นักประเมนิ หรอืนักประมวลบางคนของพระองคผ์ูส้ามารถ 

ค านวณน ้าในมหาสมทุรวา่ ‘น ้าเท่านีอ้าฬหกะ ฯลฯ หรอืน ้าเทา่นี ้๑๐๐,๐๐๐ 

อาฬหกะ’ มอียูห่รอื” 

  “ไมม่ ีพระพทุธเจา้ขา้” 

  “ขอ้นัน้เพราะเหตไุร” 

  “เพราะมหาสมทุรลกึล ้า ประมาณไมไ่ด ้หยั่งถงึไดย้าก พระพทุธเจา้ขา้” 

  “เรือ่งนีก็้เหมอืนกัน บคุคลเมือ่จะบัญญัตติถาคต พงึบัญญัตดิว้ยรปูใด รปู 

นัน้ตถาคต(เรา)ละไดแ้ลว้ ตัดรากถอนโคนเหมอืนตน้ตาลทีถ่กูตัดรากถอนโคนไปแลว้ 

เหลอืแตพ่ืน้ที ่ท าใหไ้มม่ ีเกดิขึน้ตอ่ไปไมไ่ด ้ตถาคต (เรา) พน้แลว้จากการ 

บัญญัตวิา่รปู ลกึล ้า ประมาณไมไ่ด ้หยั่งถงึไดย้าก ดจุมหาสมทุรฉะนัน้ 

  ค าวา่ ‘หลังจากตายแลว้ ตถาคตเกดิอกี’ ก็ด ี‘หลังจากตายแลว้ ตถาคต 

ไมเ่กดิอกี’ ก็ด ี‘หลังจากตายแลว้ ตถาคตเกดิอกีและไมเ่กดิอกี’ ก็ด ี‘หลังจาก 

ตายแลว้ ตถาคตจะวา่เกดิอกีก็มใิช ่จะวา่ไมเ่กดิอกีก็มใิช’่ ก็ดยีอ่มไมถ่กู 

  บคุคลเมือ่จะบัญญัตติถาคต พงึบัญญัตดิว้ยเวทนาใด ... 

  ดว้ยสญัญาใด ... 

  ดว้ยสงัขารเหลา่ใด ... 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๔๗๑ } 



๔๗๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑๐. อัพยากตสงัยตุ] 

๑. เขมาสตูร 

  บคุคลเมือ่จะบัญญัตติถาคต พงึบัญญัตดิว้ยวญิญาณใด วญิญาณนัน้ 

ตถาคต(เรา)ละไดแ้ลว้ ตดัรากถอนโคนเหมอืนตน้ตาลทีถ่กูตดัรากถอนโคนไปแลว้ 

เหลอืแตพ่ืน้ที ่ท าใหไ้มม่ ีเกดิขึน้ตอ่ไปไมไ่ด ้ตถาคต(เรา)พน้แลว้จากการบัญญัต  ิ

วา่วญิญาณ ลกึล ้า ประมาณไมไ่ด ้หยั่งถงึไดย้าก ดจุมหาสมทุรฉะนัน้ 

  ค าวา่ ‘หลังจากตายแลว้ ตถาคตเกดิอกี’ ก็ด ี‘หลังจากตายแลว้ ตถาคต 

ไมเ่กดิอกี’ ก็ด ี‘หลังจากตายแลว้ ตถาคตเกดิอกีและไมเ่กดิอกี’ ก็ด ี‘หลังจาก 

ตายแลว้ ตถาคตจะวา่เกดิอกีก็มใิช ่จะวา่ไมเ่กดิอกีก็มใิช’่ ก็ดยีอ่มไมถ่กู” 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ น่าอัศจรรยจ์รงิ ไมเ่คยปรากฏ ทีอ่รรถกับอรรถ 

พยัญชนะกับพยัญชนะของพระศาสดากับของพระสาวกิาเทยีบเคยีงกันได ้เหมอืนกัน 

ไมผ่ดิเพีย้นในบททีส่ าคญั๑ ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ สมัยหนึง่ ขา้พระองคเ์ขา้ไปหา 

นางเขมาภกิษุณีไดถ้ามเรือ่งนี ้แมพ้ระแมเ่จา้รปูนัน้ก็ไดต้อบเรือ่งนีด้ว้ยบทและ 

พยัญชนะเหลา่นีแ้กข่า้พระองคเ์หมอืนพระผูม้พีระภาค 

  ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ น่าอัศจรรยจ์รงิ ไมเ่คยปรากฏ ทีอ่รรถกับอรรถ 

พยัญชนะกับพยัญชนะของพระศาสดากับของพระสาวกิาเทยีบเคยีงกันได ้เหมอืน 

กันไมผ่ดิเพีย้นในบททีส่ าคัญ ถา้เชน่นัน้ บัดนีห้มอ่มฉันขอทลูลากลับ เพราะมกีจิ 

มหีนา้ทีท่ีจ่ะตอ้งท าอกีมาก พระพทุธเจา้ขา้” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ขอพระองคจ์งทรงก าหนดเวลาทีส่มควร ณ บัดนี้ 

เถดิ” 

  ล าดับนัน้ พระเจา้ปเสนทโิกศลทรงชืน่ชมยนิดพีระภาษิตของพระผูม้พีระภาค 

แลว้ไดเ้สด็จลกุขึน้จากทีป่ระทับ ทรงถวายอภวิาท กระท าประทักษิณแลว้เสด็จ 

จากไป 

เขมาสตูรที ่๑ จบ 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ บททีส่ าคญั ในทีน่ีห้มายถงึเทศนา (ส .สฬา.อ. ๓/๔๑๐/๑๗๖) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๔๗๒ } 



๔๗๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑๐. อัพยากตสงัยตุ] 

๒. อนุราธสตูร 

 

๒. อนรุาธสตูร 

วา่ดว้ยพระอนรุาธะ 

  [๔๑๑] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ กฏูาคารศาลา ป่ามหาวนั เขต 

กรงุเวสาล ีสมัยนัน้ ทา่นพระอนุราธะอยูท่ีก่ฎุป่ีาไมไ่กลจากพระผูม้พีระภาค ครัง้นัน้ 

พวกอัญเดยีรถยีป์รพิาชกจ านวนมากเขา้ไปหาท่านพระอนุราธะถงึทีอ่ยู ่ไดส้นทนา 

ปราศรัยพอเป็นทีบ่ันเทงิใจ พอเป็นทีร่ะลกึถงึกันแลว้ น่ัง ณ ทีส่มควร ไดถ้าม 

ทา่นพระอนุราธะดังนีว้า่ 

  “ทา่นอนุราธะ พระตถาคตเป็นอดุมบรุษุ เป็นบรมบรุษุ ทรงบรรลธุรรมที ่

ควรบรรลอุยา่งยอดเยีย่ม เมือ่จะทรงบัญญัตขิอ้นัน้ ยอ่มบัญญัตใินฐานะ ๔ ประการ 

นี ้คอื 

   ๑. หลังจากตายแลว้ ตถาคตเกดิอกี 

   ๒. หลังจากตายแลว้ ตถาคตไมเ่กดิอกี 

   ๓. หลังจากตายแลว้ ตถาคตเกดิอกีและไมเ่กดิอกี 

   ๔. หลังจากตายแลว้ ตถาคตจะวา่เกดิอกีก็มใิช ่จะวา่ไมเ่กดิอกีก็มใิช ่หรอื” 

  ทา่นพระอนุราธะตอบวา่ “ผูม้อีายทัุง้หลาย พระตถาคตเป็นอดุมบรุษุ เป็น 

บรมบรุษุ ทรงบรรลธุรรมทีค่วรบรรลอุยา่งยอดเยีย่ม เมือ่จะทรงบัญญัตขิอ้นัน้ยอ่ม 

บัญญัตเิวน้จากฐานะ ๔ ประการนี ้คอื 

   ๑. หลังจากตายแลว้ ตถาคตเกดิอกี 

   ๒. หลังจากตายแลว้ ตถาคตไมเ่กดิอกี 

   ๓. หลังจากตายแลว้ ตถาคตเกดิอกีและไมเ่กดิอกี 

   ๔. หลังจากตายแลว้ ตถาคตจะวา่เกดิอกีก็มใิช ่จะวา่ไมเ่กดิอกีก็มใิช”่ 

  เมือ่ทา่นพระอนุราธะกลา่วอยา่งนีแ้ลว้ อัญเดยีรถยีป์รพิาชกเหลา่นัน้ไดก้ลา่ว 

กับทา่นพระอนุราธะดังนีว้า่ “ภกิษุรปูนีค้งจักเป็นพระใหมบ่วชไดไ้มน่าน หรอืเป็น 

พระเถระแตโ่ง ่ไมฉ่ลาด” ทนัีน้จงึไดร้กุรานทา่นพระอนุราธะดว้ยวาทะวา่เป็นพระใหม ่

และดว้ยวาทะวา่เป็นพระโง ่พากันลกุจากอาสนะแลว้จากไป 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๔๗๓ } 



๔๗๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑๐. อัพยากตสงัยตุ] 

๒. อนุราธสตูร 

  ครัน้เมือ่พวกอัญเดยีรถยีป์รพิาชกจากไปไมน่าน ทา่นพระอนุราธะไดม้คีวาม 

คดิวา่ “ถา้อัญเดยีรถยีป์รพิาชกเหลา่นัน้พงึถามปัญหากับเรายิง่ขึน้ไป เราจะ 

พยากรณ์แกอ่ัญเดยีรถยีป์รพิาชกเหลา่นัน้อยา่งไร จงึจะชือ่วา่พดูตรงตามทีพ่ระ 

ผูม้พีระภาคตรัสไว ้ไมช่ือ่วา่กลา่วตูพ่ระผูม้พีระภาคดว้ยค าเท็จ ชือ่วา่กลา่วแกอ้ยา่ง 

สมเหตสุมผล ไมม่ทีีค่ ากลา่วเชน่นัน้และค าทีก่ลา่วตอ่ ๆ กันมาจะเป็นเหตใุหถ้กูต าหนไิด”้ 

พระอนรุาธะทลูถามปญัหาพระผูม้พีระภาค 

  ตอ่มาทา่นพระอนุราธะเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวายอภวิาทแลว้ 

น่ัง ณ ทีส่มควร ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขอ 

ประทานวโรกาส ขา้พระองคอ์ยูท่ีก่ฎุป่ีา ไมไ่กลจากพระผูม้พีระภาค ครัง้นัน้ 

อัญเดยีรถยีป์รพิาชกจ านวนมากเขา้ไปหาขา้พระองคถ์งึทีอ่ยู ่ไดส้นทนาปราศรัยพอ 

เป็นทีบ่ันเทงิใจ พอเป็นทีร่ะลกึถงึกันแลว้ น่ัง ณ ทีส่มควร ไดถ้ามขา้พระองคด์ังนีว้า่ 

‘ทา่นอนุราธะ พระตถาคตเป็นอดุมบรุษุ เป็นบรมบรุษุ ทรงบรรลธุรรมทีค่วรบรรลุ 

อยา่งยอดเยีย่ม เมือ่จะทรงบัญญัตขิอ้นัน้ ยอ่มทรงบัญญัตใินฐานะ ๔ ประการนี ้คอื 

   ๑. หลังจากตายแลว้ ตถาคตเกดิอกี ฯลฯ 

   ๔. หลังจากตายแลว้ ตถาคตจะวา่เกดิอกีก็มใิช ่จะวา่ไมเ่กดิอกีก็มใิช ่

       หรอื 

  เมือ่พวกอัญเดยีรถยีป์รพิาชกกลา่วอยา่งนีแ้ลว้ ขา้พระองคไ์ดต้อบดังนีว้า่ ‘ผูม้ ี

อายทัุง้หลาย พระตถาคตเป็นอดุมบรุษุ เป็นบรมบรุษุ ทรงบรรลธุรรมทีค่วรบรรลุ 

อยา่งยอดเยีย่ม เมือ่จะทรงบัญญัตขิอ้นัน้ ยอ่มทรงบัญญัตเิวน้จากฐานะ ๔ ประการ 

นี ้คอื 

   ๑. หลังจากตายแลว้ ตถาคตเกดิอกีก็ด ีฯลฯ 

   ๔. หลังจากตายแลว้ ตถาคตจะวา่เกดิอกีก็มใิช ่จะวา่ไมเ่กดิอกีก็มใิช ่

  เมือ่ขา้พระองคก์ลา่วอยา่งนีแ้ลว้ อัญเดยีรถยีป์รพิาชกเหลา่นัน้ไดก้ลา่วกับ 

ขา้พระองคด์ังนีว้า่ ‘ภกิษุรูปนีค้งจักเป็นพระใหมบ่วชไดไ้มน่าน หรอืเป็นพระเถระ 

แตโ่ง ่ไมฉ่ลาด’ ทนัีน้ไดร้กุรานขา้พระองคด์ว้ยวาทะวา่เป็นพระใหมแ่ละดว้ยวาทะ 

วา่เป็นพระโง ่พากันลกุจากอาสนะแลว้จากไป 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๔๗๔ } 



๔๗๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑๐. อัพยากตสงัยตุ] 

๒. อนุราธสตูร 

  เมือ่อัญเดยีรถยีป์รพิาชกเหลา่นัน้จากไปไมน่าน ขา้พระองคไ์ดม้คีวามคดิวา่ 

‘ถา้อัญเดยีรถยีป์รพิาชกเหลา่นัน้พงึถามปัญหากับเรายิง่ขึน้ไป เราจะพยากรณ์แก่ 

อัญเดยีรถยีป์รพิาชกเหลา่นัน้อยา่งไร จงึจะชือ่วา่พดูตรงตามทีพ่ระผูม้พีระภาคตรัส 

ไว ้ไมช่ือ่วา่กลา่วตูพ่ระผูม้พีระภาคดว้ยค าเท็จ ชือ่วา่กลา่วแกอ้ยา่งสมเหตสุมผล 

ไมม่ทีีค่ ากลา่วเชน่นัน้และค าทีก่ลา่วตอ่ ๆ กันมาจะเป็นเหตใุหถ้กูต าหนไิด”้ 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “อนุราธะ เธอเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร รปูเทีย่ง 

หรอืไมเ่ทีย่ง” 

  ทา่นพระอนุราธะกราบทลูวา่ “ไมเ่ทีย่ง พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ก็ส ิง่ใดไมเ่ทีย่ง ส ิง่นัน้เป็นทกุขห์รอืเป็นสขุ” 

  “เป็นทกุข ์พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ก็ส ิง่ใดไมเ่ทีย่ง เป็นทกุข ์มคีวามแปรผันเป็นธรรมดา ควรหรอืทีจ่ะ 

พจิารณาเห็นสิง่นัน้วา่ ‘น่ันของเรา เราเป็นน่ัน น่ันเป็นอัตตาของเรา” 

  “ขอ้นัน้ไมค่วรเลย พระพทุธเจา้ขา้” 

  “เวทนาเทีย่งหรอืไมเ่ทีย่ง ฯลฯ สญัญา ... สงัขาร ... วญิญาณเทีย่งหรอื 

ไมเ่ทีย่ง” 

  “ไมเ่ทีย่ง พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ก็ส ิง่ใดไมเ่ทีย่ง ส ิง่นัน้เป็นทกุขห์รอืเป็นสขุ” 

  “เป็นทกุข ์พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ก็ส ิง่ใดไมเ่ทีย่ง เป็นทกุข ์มคีวามแปรผันเป็นธรรมดา ควรหรอืทีจ่ะพจิารณา 

เห็นสิง่นัน้วา่ ‘น่ันของเรา เราเป็นน่ัน น่ันเป็นอัตตาของเรา ๋  

  “ขอ้นัน้ไมค่วรเลย พระพทุธเจา้ขา้” 

  “อนุราธะ เพราะเหตนัุน้แล รปูอยา่งใดอยา่งหนึง่ทัง้ทีเ่ป็นอดตี อนาคต และ 

ปัจจบุัน เป็นภายในหรอืภายนอก หยาบหรอืละเอยีด เลวหรอืประณีต อยูไ่กล 

หรอือยูใ่กล ้รปูทัง้หมดนัน้เธอพงึเห็นดว้ยปัญญาอันชอบตามความเป็นจรงิอยา่งนี้ 

วา่ ‘น่ันไมใ่ชข่องเรา เราไมเ่ป็นน่ัน น่ันไมใ่ชอ่ัตตาของเรา’ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๔๗๕ } 



๔๗๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑๐. อัพยากตสงัยตุ] 

๒. อนุราธสตูร 

  เวทนาทัง้ทีเ่ป็นอดตี อนาคต และปัจจบุัน ฯลฯ สญัญา ... สงัขาร ... 

วญิญาณอยา่งใดอยา่งหนึง่ทัง้ทีเ่ป็นอดตี อนาคต และปัจจบุัน เป็นภายในหรอื 

ภายนอก หยาบหรอืละเอยีด เลวหรอืประณีต อยูไ่กลหรอือยูใ่กล ้วญิญาณ 

ทัง้หมดนัน้เธอพงึเห็นดว้ยปัญญาอันชอบตามความเป็นจรงิอยา่งนีว้า่ ‘น่ันไมใ่ชข่อง 

เรา เราไมเ่ป็นน่ัน น่ันไมใ่ชอ่ัตตาของเรา’ 

  อรยิสาวกผูไ้ดส้ดับเห็นอยูอ่ยา่งนี ้ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นรปู ยอ่มเบือ่หน่ายแม  ้

ในเวทนา ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นสญัญา ยอ่มเบือ่หน่ายแมใ้นสงัขาร ยอ่มเบือ่หน่าย 

แมใ้นวญิญาณ เมือ่เบือ่หน่ายยอ่มคลายก าหนัด เพราะคลายก าหนัด จติยอ่ม 

หลดุพน้ เมือ่จติหลดุพน้แลว้ ก็รูว้า่ ‘หลดุพน้แลว้’ รูช้ดัวา่ ‘ชาตสิ ิน้แลว้ อยูจ่บ 

พรหมจรรยแ์ลว้ ท ากจิทีค่วรท าเสร็จแลว้ ไมม่กีจิอืน่เพือ่ความเป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป’ 

  อนุราธะ เธอเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร เธอพจิารณาเห็นรปูวา่เป็น 

ตถาคตหรอื” 

  “ไมใ่ชอ่ยา่งนัน้ พระพทุธเจา้ขา้” 

  “เธอพจิารณาเห็นเวทนาวา่ ‘เป็นตถาคต’ หรอื” 

  “ไมใชอ่ยา่งนัน้ พระพทุธเจา้ขา้” 

  “เธอพจิารณาเห็นสญัญาวา่ ‘เป็นตถาคต’ หรอื” 

  “ไมใ่ชอ่ยา่งนัน้ พระพทุธเจา้ขา้” 

  “เธอพจิารณาเห็นสงัขารวา่ ‘เป็นตถาคต’ หรอื” 

  “ไมใ่ชอ่ยา่งนัน้ พระพทุธเจา้ขา้” 

  “เธอพจิารณาเห็นวญิญาณวา่ ‘เป็นตถาคต’ หรอื” 

  “ไมใ่ชอ่ยา่งนัน้ พระพทุธเจา้ขา้” 

  “อนุราธะ เธอเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร เธอพจิารณาเห็นวา่ ‘ตถาคตมใีน 

รปู’ หรอื” 

  “ไมใ่ชอ่ยา่งนัน้ พระพทุธเจา้ขา้” 

  “เธอพจิารณาเห็นวา่ ‘ตถาคตมนีอกจากรปู’ หรอื” 

  “ไมใ่ชอ่ยา่งนัน้ พระพทุธเจา้ขา้” 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๔๗๖ } 



๔๗๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑๐. อัพยากตสงัยตุ] 

๒. อนุราธสตูร 

  “เธอพจิารณาเห็นวา่ ‘ตถาคตมใีนเวทนา’ หรอื” 

  “ไมใ่ชอ่ยา่งนัน้ พระพทุธเจา้ขา้” 

  “เธอพจิารณาเห็นวา่ ‘ตถาคตมนีอกจากเวทนา’ หรอื ฯลฯ ‘ตถาคตมใีน 

สญัญา’ หรอื ฯลฯ ‘ตถาคตมนีอกจากสญัญา’ หรอื ฯลฯ ‘ตถาคตมใีนสงัขาร’ หรอื 

ฯลฯ ‘ตถาคตมนีอกจากสงัขาร’ หรอื ฯลฯ เธอพจิารณาเห็นวา่ ‘ตถาคตมใีน 

วญิญาณ’ หรอื” 

  “ไมใ่ชอ่ยา่งนัน้ พระพทุธเจา้ขา้” 

  “เธอพจิารณาเห็นวา่ ‘ตถาคตมนีอกจากวญิญาณ’ หรอื” 

  “ไมใ่ชอ่ยา่งนัน้ พระพทุธเจา้ขา้” 

  “อนุราธะ เธอเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร เธอพจิารณาเห็นรปู เวทนา 

สญัญา สงัขาร วญิญาณวา่ ‘เป็นตถาคต’ หรอื” 

  “ไมใ่ชอ่ยา่งนัน้ พระพทุธเจา้ขา้” 

  “อนุราธะ เธอเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร เธอพจิารณาเห็นวา่ ‘ตถาคตนี ้

ไมม่รีปู ไมม่เีวทนา ไมม่สีัญญา ไมม่สีงัขาร ไมม่วีญิญาณ’ หรอื” 

  “ไมใ่ชอ่ยา่งนัน้ พระพทุธเจา้ขา้” 

  “อนุราธะ แทจ้รงิ เธอจะคน้หาตถาคตโดยจรงิโดยแทใ้นขนัธ ์๕ นี้ในปัจจบุัน 

ไมไ่ดเ้ลย ควรหรอืทีเ่ธอจะตอบวา่ ‘ผูม้อีายทัุง้หลาย พระตถาคตเป็นอดุมบรุษุ 

เป็นบรมบรุษุ ทรงบรรลธุรรมทีค่วรบรรลอุยา่งยอดเยีย่ม เมือ่จะทรงบัญญัตขิอ้นัน้ 

ยอ่มทรงบัญญัตเิวน้จากฐานะ ๔ ประการนี ้คอื 

   ๑. หลังจากตายแลว้ ตถาคตเกดิอกี ฯลฯ 

   ๔. หลังจากตายแลว้ ตถาคตจะวา่เกดิอกีก็มใิช ่จะวา่ไมเ่กดิอกีก็มใิชห่รอื” 

  “ขอ้นัน้ไมค่วรเลย พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ดลีะ ดลีะ อนุราธะ ทัง้ในกาลกอ่นและในบดันี ้เรายอ่มบัญญัตทิกุขแ์ละ 

ความดับทกุขเ์ทา่นัน้” 

อนรุาธสตูรที ่๒ จบ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๔๗๗ } 



๔๗๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑๐. อัพยากตสงัยตุ] 

๓. ปฐมสารปีตุตโกฏฐติสตูร 

 

๓. ปฐมสารปีตุตโกฏฐติสตูร 

วา่ดว้ยพระสารบีตุรและพระมหาโกฏฐติะ สตูรที ่๑ 

  [๔๑๒] สมัยหนึง่ ทา่นพระสารบีตุรและทา่นพระมหาโกฏฐติะอยู ่ณ ป่า 

อสิปิตนมฤคทายวนั เขตกรงุพาราณส ีครัง้นัน้ ทา่นพระมหาโกฏฐติะออกจากที ่

หลกีเรน้ในเวลาเย็น เขา้ไปหาทา่นพระสารบีตุรถงึทีอ่ยู ่ไดส้นทนาปราศรัยพอเป็น 

ทีบ่ันเทงิใจ พอเป็นทีร่ะลกึถงึกันแลว้ น่ัง ณ ทีส่มควร ไดถ้ามทา่นพระสารบีตุร 

ดังนีว้า่ “ทา่นสารบีตุร หลังจากตายแลว้ ตถาคตเกดิอกีหรอื” 

  ทา่นพระสารบีตุรตอบวา่ “ผูม้อีาย ุปัญหาวา่ ‘หลังจากตายแลว้ ตถาคต 

เกดิอกี’ นีพ้ระผูม้พีระภาคไมท่รงพยากรณ์” 

  “หลังจากตายแลว้ ตถาคตไมเ่กดิอกีหรอื” 

  “แมปั้ญหาวา่ ‘หลังจากตายแลว้ ตถาคตไมเ่กดิอกี’ นีพ้ระผูม้พีระภาคก็ไม ่

ทรงพยากรณ”์ 

  “หลังจากตายแลว้ ตถาคตเกดิอกีและไมเ่กดิอกีหรอื” 

  “ปัญหาวา่ ‘หลังจากตายแลว้ ตถาคตเกดิอกีและไมเ่กดิอกี’ นีพ้ระผูม้พีระภาค 

ไมท่รงพยากรณ์” 

  “หลังจากตายแลว้ ตถาคตจะวา่เกดิอกีก็มใิช ่จะวา่ไมเ่กดิอกีก็มใิชห่รอื” 

  “แมปั้ญหาวา่ ‘หลังจากตายแลว้ ตถาคตจะวา่เกดิอกีก็มใิช ่จะวา่ไมเ่กดิอกี 

ก็มใิช’่ นีพ้ระผูม้พีระภาคก็ไมท่รงพยากรณ์” 

  “ทา่นถกูผมถามวา่ ‘หลังจากตายแลว้ ตถาคตเกดิอกีหรอื’ ก็ตอบวา่ ‘ผูม้อีาย ุ

ปัญหาวา่ ‘หลังจากตายแลว้ ตถาคตเกดิอกี’ นีพ้ระผูม้พีระภาคไมท่รงพยากรณ์’ 

ฯลฯ 

  ทา่นถกูผมถามวา่ ‘หลังจากตายแลว้ ตถาคตจะวา่เกดิอกีก็มใิช ่จะวา่ไมเ่กดิ 

อกีก็มใิชห่รอื’ ก็ตอบวา่ ‘แมปั้ญหาวา่ ‘หลังจากตายแลว้ ตถาคตจะวา่เกดิอกี 

ก็มใิช ่จะวา่ไมเ่กดิอกีก็มใิช’่ นีพ้ระผูม้พีระภาคก็ไมท่รงพยากรณ์’ อะไรหนอเป็น 

เหตเุป็นปัจจัยทีพ่ระผูม้พีระภาคไมท่รงพยากรณ์ปัญหานัน้” 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๔๗๘ } 



๔๗๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑๐. อัพยากตสงัยตุ] 

๔. ทตุยิสารปีตุตโกฏฐติสตูร 

  “ค าวา่ ‘หลังจากตายแลว้ ตถาคตเกดิอกี’ ก็ด ี‘หลังจากตายแลว้ ตถาคตไม ่

เกดิอกี’ ก็ด ี‘หลังจากตายแลว้ ตถาคตเกดิอกีและไมเ่กดิอกี’ ก็ด ี‘หลังจากตายแลว้ 

ตถาคตจะวา่เกดิอกีก็มใิช ่จะวา่ไมเ่กดิอกีก็มใิช’่ ก็ด ีนีเ้ป็นสกัแตว่า่รปู 

  ค าวา่ ‘หลังจากตายแลว้ ตถาคตเกดิอกี’ ก็ด ี‘หลังจากตายแลว้ ตถาคตไม ่

เกดิอกี’ ก็ด ี‘หลังจากตายแลว้ ตถาคตเกดิอกีและไมเ่กดิอกี’ ก็ด ี‘หลังจากตายแลว้ 

ตถาคตจะวา่เกดิอกีก็มใิช ่จะวา่ไมเ่กดิอกีก็มใิช’่ ก็ด ีนีเ้ป็นสกัแตว่า่เวทนา 

  ค าวา่ ‘หลังจากตายแลว้ ตถาคตเกดิอกี’ ก็ด ี‘หลังจากตายแลว้ ตถาคตไม ่

เกดิอกี’ ก็ด ี‘หลังจากตายแลว้ ตถาคตเกดิอกีและไมเ่กดิอกี’ ก็ด ี‘หลังจากตายแลว้ 

ตถาคตจะวา่เกดิอกีก็มใิช ่จะวา่ไมเ่กดิอกีก็มใิช’่ ก็ด ีนีเ้ป็นสกัแตว่า่สญัญา 

  ค าวา่ ‘หลังจากตายแลว้ ตถาคตเกดิอกี’ ก็ด ี‘หลังจากตายแลว้ ตถาคตไม ่

เกดิอกี’ ก็ด ี‘หลังจากตายแลว้ ตถาคตเกดิอกีและไมเ่กดิอกี’ ก็ด ี‘หลังจากตายแลว้ 

ตถาคตจะวา่เกดิอกีก็มใิช ่จะวา่ไมเ่กดิอกีก็มใิช’่ ก็ด ีนีเ้ป็นสกัแตว่า่สงัขาร 

  ค าวา่ ‘หลังจากตายแลว้ ตถาคตเกดิอกี’ ก็ด ี‘หลังจากตายแลว้ ตถาคตไม ่

เกดิอกี’ ก็ด ี‘หลังจากตายแลว้ ตถาคตเกดิอกีและไมเ่กดิอกี’ ก็ด ี‘หลังจากตายแลว้ 

ตถาคตจะวา่เกดิอกีก็มใิช ่จะวา่ไมเ่กดิอกีก็มใิช’่ ก็ด ีนีเ้ป็นสกัแตว่า่วญิญาณ 

  ผูม้อีาย ุนีแ้ลเป็นเหตเุป็นปัจจัยทีพ่ระผูม้พีระภาคไมท่รงพยากรณ์ปัญหานัน้” 

ปฐมสารปีตุตโกฏฐติสตูรที ่๓ จบ 

 

๔. ทตุยิสารปีตุตโกฏฐติสตูร 

วา่ดว้ยพระสารบีตุรและพระมหาโกฏฐติะ สตูรที ่๒ 

  [๔๑๓] สมัยหนึง่ ทา่นพระสารบีตุรและทา่นพระมหาโกฏฐติะอยู ่ณ ป่า 

อสิปิตนมฤคทายวนั เขตกรงุพาราณส ีฯลฯ (มกีารถามตอบเหมอืนสตูรที ่๓) 

ผูม้อีาย ุอะไรหนอเป็นเหตเุป็นปัจจัยทีพ่ระผูม้พีระภาคไมท่รงพยากรณ์ปัญหานัน้” 

  ทา่นพระสารบีตุรตอบวา่ “ผูม้อีาย ุทฏิฐวิา่ ‘หลังจากตายแลว้ ตถาคตเกดิอกี’ 

ก็ด ี‘หลังจากตายแลว้ ตถาคตไมเ่กดิอกี’ ก็ด ี‘หลังจากตายแลว้ ตถาคตเกดิอกี 

และไมเ่กดิอกี’ ก็ด ี‘หลังจากตายแลว้ ตถาคตจะวา่เกดิอกีก็มใิช ่จะวา่ไมเ่กดิอกี 

ก็มใิช’่ ก็ด ียอ่มมแีกบ่คุคลผูไ้มรู่ไ้มเ่ห็นรปู เหตเุกดิรปู ความดับรปู และปฏปิทา 

ทีใ่หถ้งึความดับรปูตามความเป็นจรงิ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๔๗๙ } 



๔๘๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑๐. อัพยากตสงัยตุ] 

๕. ตตยิสารปีตุตโกฏฐติสตูร 

  ทฏิฐวิา่ ‘หลังจากตายแลว้ ตถาคตเกดิอกี’ ก็ด ี‘หลังจากตายแลว้ ตถาคต 

ไมเ่กดิอกี’ ก็ด ี‘หลังจากตายแลว้ ตถาคตเกดิอกีและไมเ่กดิอกี’ ก็ด ี‘หลังจาก 

ตายแลว้ ตถาคตจะวา่เกดิอกีก็มใิช ่จะวา่ไมเ่กดิอกีก็มใิช’่ ก็ด ียอ่มมแีกบ่คุคลผู ้

ไมรู่ไ้มเ่ห็นเวทนา ฯลฯ สญัญา ฯลฯ สงัขาร ฯลฯ 

  ทฏิฐวิา่ ‘หลังจากตายแลว้ ตถาคตเกดิอกี’ ก็ด ี‘หลังจากตายแลว้ ตถาคต 

ไมเ่กดิอกี’ ก็ด ี‘หลังจากตายแลว้ ตถาคตเกดิอกีและไมเ่กดิอกี’ ก็ด ี‘หลังจาก 

ตายแลว้ ตถาคตจะวา่เกดิอกีก็มใิช ่จะวา่ไมเ่กดิอกีก็มใิช’่ ก็ด ียอ่มมแีกบ่คุคลผู ้

ไมรู่ไ้มเ่ห็นวญิญาณ เหตเุกดิวญิญาณ ความดับวญิญาณ และปฏปิทาทีใ่หถ้งึ 

ความดับวญิญาณตามความเป็นจรงิ 

  แตท่ฏิฐวิา่ ‘หลังจากตายแลว้ ตถาคตเกดิอกี’ ก็ด ีฯลฯ ‘หลังจากตายแลว้ 

ตถาคตจะวา่เกดิอกีก็มใิช ่จะวา่ไมเ่กดิอกีก็มใิช’่ ก็ด ียอ่มไมม่แีกบ่คุคลผูรู้เ้ห็น 

รปู เหตเุกดิรปู ความดับรปู และปฏปิทาทีใ่หถ้งึความดับรปูตามความเป็นจรงิ ... 

เวทนา ฯลฯ สญัญา ฯลฯ สงัขาร ฯลฯ 

  ทฏิฐวิา่ ‘‘หลังจากตายแลว้ ตถาคตเกดิอกี’ ก็ด ี‘หลงัจากตายแลว้ 

ตถาคตไมเ่กดิอกี’ ก็ด ี‘หลงัจากตายแลว้ ตถาคตเกดิอกีและไมเ่กดิอกี’ ก็ด ี

‘หลังจากตายแลว้ ตถาคตจะวา่เกดิอกีก็มใิช ่จะวา่ไมเ่กดิอกีก็มใิช’่ ก็ด ียอ่มไมม่ ี

แกบ่คุคลผูรู้เ้ห็นวญิญาณ เหตเุกดิวญิญาณ ความดับวญิญาณ และปฏปิทาทีใ่ห ้

ถงึความดับวญิญาณตามความเป็นจรงิ 

  ผูม้อีาย ุนีแ้ลเป็นเหตเุป็นปัจจัยทีพ่ระผูม้พีระภาคไมท่รงพยากรณ์ปัญหานัน้” 

ทตุยิสารปีตุตโกฏฐติสตูรที ่๔ จบ 

 

๕. ตตยิสารปีตุตโกฏฐติสตูร 

วา่ดว้ยพระสารบีตุรและพระมหาโกฏฐติะ สตูรที ่๓ 

  [๔๑๔] สมัยหนึง่ ทา่นพระสารบีตุรและทา่นพระมหาโกฏฐติะอยู ่ณ ป่า 

อสิปิตนมฤคทายวนั เขตกรงุพาราณส ีฯลฯ (มกีารถามตอบเหมอืนสตูรที ่๔) 

“ผูม้อีาย ุอะไรหนอเป็นเหตเุป็นปัจจัยทีพ่ระผูม้พีระภาคไมท่รงพยากรณ์ปัญหานัน้” 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๔๘๐ } 



๔๘๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑๐. อัพยากตสงัยตุ] 

๖. จตตุถสารปีตุตโกฏฐติสตูร 

  ทา่นพระสารบีตุรตอบวา่ “ผูม้อีาย ุทฏิฐวิา่ ‘หลังจากตายแลว้ ตถาคตเกดิ 

อกี’ ก็ด ีฯลฯ ‘หลังจากตายแลว้ ตถาคตจะวา่เกดิอกีก็มใิช ่จะวา่ไมเ่กดิอกีก็มใิช’่ 

ก็ด ียอ่มมแีกบ่คุคลผูย้ังไมป่ราศจากราคะ ฉันทะ ความรัก ความกระหาย 

ความเรา่รอ้น ตัณหาในรปู ... ในเวทนา ฯลฯ ในสญัญา ฯลฯ ในสงัขาร ฯลฯ 

  ทฏิฐวิา่ ‘หลังจากตายแลว้ ตถาคตเกดิอกี’ ก็ด ีฯลฯ ‘หลังจากตายแลว้ 

ตถาคตจะวา่เกดิอกีก็มใิช ่จะวา่ไมเ่กดิอกีก็มใิช’่ ก็ด ียอ่มมแีกบ่คุคลผูย้ังไม ่

ปราศจากราคะ ฉันทะ ความรัก ความกระหาย ความเรา่รอ้น ตัณหาในวญิญาณ 

  แตท่ฏิฐวิา่ ‘หลังจากตายแลว้ ตถาคตเกดิอกี’ ก็ด ีฯลฯ ‘หลังจากตายแลว้ 

ตถาคตจะวา่เกดิอกีก็มใิช ่จะวา่ไมเ่กดิอกีก็มใิช’่ ก็ด ียอ่มไมม่แีกบ่คุคลผูป้ราศจาก 

ราคะ ... ในรปู ฯลฯ ในเวทนา ฯลฯ ในสญัญา ฯลฯ ในสงัขาร ฯลฯ 

  ทฏิฐวิา่ ‘หลังจากตายแลว้ ตถาคตเกดิอกี’ ก็ด ีฯลฯ ‘หลังจากตายแลว้ 

ตถาคตจะวา่เกดิอกีก็มใิช ่จะวา่ไมเ่กดิอกีก็มใิช’่ ก็ด ียอ่มไมม่แีกบ่คุคลผูป้ราศจาก 

ราคะ ฉันทะ ความรัก ความกระหาย ความเรา่รอ้น ตัณหาในวญิญาณ 

  ผูม้อีาย ุนีแ้ลเป็นเหตเุป็นปัจจัยทีพ่ระผูม้พีระภาคไมท่รงพยากรณ์ปัญหานัน้” 

ตตยิสารปีตุตโกฏฐติสตูรที ่๕ จบ 

 

๖. จตตุถสารปีตุตโกฏฐติสตูร 

วา่ดว้ยพระสารบีตุรและพระมหาโกฏฐติะ สตูรที ่๔ 

  [๔๑๕] สมัยหนึง่ ทา่นพระสารบีตุรและทา่นพระมหาโกฏฐติะอยู ่ณ ป่า 

อสิปิตนมฤคทายวนั เขตกรงุพาราณส ีครัง้นัน้ ทา่นพระสารบีตุรออกจากทีห่ลกี 

เรน้ในเวลาเย็น เขา้ไปหาทา่นพระมหาโกฏฐติะถงึทีอ่ยู ่ไดส้นทนาปราศรัยพอเป็น 

ทีบ่ันเทงิใจ พอเป็นทีร่ะลกึถงึกันแลว้ น่ัง ณ ทีส่มควร ไดถ้ามทา่นพระมหา- 

โกฏฐติะดังนีว้า่ “ทา่นมหาโกฏฐติะ ทา่นถกูผมถามวา่ ‘หลังจากตายแลว้ 

ตถาคตเกดิอกีหรอื’ ฯลฯ ‘หลังจากตายแลว้ ตถาคตจะวา่เกดิอกีก็มใิช ่จะวา่ไม ่

เกดิอกีก็มใิชห่รอื’ ก็ตอบวา่ ‘ผูม้อีาย ุแมปั้ญหาวา่ ‘หลังจากตายแลว้ ตถาคต 

จะวา่เกดิอกีก็มใิช ่จะวา่ไมเ่กดิอกีก็มใิช’่ นีพ้ระผูม้พีระภาคก็ไมท่รงพยากรณ์’ 

อะไรหนอเป็นเหตเุป็นปัจจัยทีพ่ระผูม้พีระภาคไมท่รงพยากรณ์ปัญหานัน้” 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๔๘๑ } 



๔๘๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑๐. อัพยากตสงัยตุ] 

๖. จตตุถสารปีตุตโกฏฐติสตูร 

  ทา่นพระมหาโกฏฐติะตอบวา่ “ผูม้อีาย ุทฏิฐวิา่ ‘หลังจากตายแลว้ ตถาคต 

เกดิอกี’ ก็ด ี‘หลังจากตายแลว้ ตถาคตไมเ่กดิอกี’ ก็ด ี‘หลังจากตายแลว้ ตถาคต 

เกดิอกีและไมเ่กดิอกี’ ก็ด ี‘หลังจากตายแลว้ ตถาคตจะวา่เกดิอกีก็มใิช ่จะวา่ไม ่

เกดิอกีก็มใิช’่ ก็ด ียอ่มมแีกบ่คุคลผูช้ ืน่ชม ยนิด ีบันเทงิในรปู ผูไ้มรู่ ้ไมเ่ห็นความ 

ดับรปูตามความเป็นจรงิ 

  ทฏิฐวิา่ ‘หลังจากตายแลว้ ตถาคตเกดิอกี’ ก็ด ี... ยอ่มมแีกบ่คุคล ผูช้ ืน่ชม 

ยนิด ีบันเทงิในเวทนา ผูไ้มรู่ ้ไมเ่ห็นความดับเวทนาตามความเป็นจรงิ ฯลฯ ผู ้

ชืน่ชมในสญัญา ฯลฯ ผูช้ ืน่ชมในสงัขาร ฯลฯ 

  ทฏิฐวิา่ ‘หลังจากตายแลว้ ตถาคตเกดิอกี’ ก็ด ีฯลฯ ‘หลังจากตายแลว้ 

ตถาคตจะวา่เกดิอกีก็มใิช ่จะวา่ไมเ่กดิอกีก็มใิช’่ ก็ด ียอ่มมแีกบ่คุคล ผูช้ ืน่ชม ยนิด ี

บันเทงิในวญิญาณ ผูไ้มรู่ ้ไมเ่ห็นความดับวญิญาณตามความเป็นจรงิ 

  แตท่ฏิฐวิา่ ‘หลังจากตายแลว้ ตถาคตเกดิอกี’ ก็ด ีฯลฯ ‘หลังจากตายแลว้ 

ตถาคตจะวา่เกดิอกีก็มใิช ่จะวา่ไมเ่กดิอกีก็มใิช’่ ก็ด ียอ่มไมม่แีกบ่คุคลผูไ้มช่ืน่ชม 

ไมย่นิด ีไมบ่ันเทงิในรปู ผูรู้ ้เห็นความดับรปูตามความเป็นจรงิ 

  ทฏิฐวิา่ ‘หลังจากตายแลว้ ตถาคตเกดิอกี’ ก็ด ีฯลฯ ‘หลังจากตายแลว้ 

ตถาคตจะวา่เกดิอกีก็มใิช ่จะวา่ไมเ่กดิอกีก็มใิช’่ ก็ด ี... ยอ่มไมม่แีกบ่คุคลผูไ้ม ่

ชืน่ชมในเวทนา ฯลฯ ผูไ้มช่ืน่ชมในสญัญา ฯลฯ ผูไ้มช่ืน่ชมในสงัขาร ทฏิฐวิา่ 

‘หลังจากตายแลว้ ตถาคตเกดิอกี’ ก็ด ีฯลฯ ‘หลังจากตายแลว้ ตถาคตจะวา่ 

เกดิอกีก็มใิช ่จะวา่ไมเ่กดิอกีก็มใิช’่ ก็ด ียอ่มไมม่แีกบ่คุคลผูไ้มช่ืน่ชม ไมย่นิด ีไม ่

บันเทงิในวญิญาณ ผูรู้ ้เห็นความดับวญิญาณตามความเป็นจรงิ 

  ผูม้อีาย ุนีแ้ลเป็นเหตเุป็นปัจจัยทีพ่ระผูม้พีระภาคไมท่รงพยากรณ์ปัญหานัน้” 

  ทา่นพระสารบีตุรถามวา่ “อนึง่ เหตแุมอ้ยา่งอืน่ทีพ่ระผูม้พีระภาคไมท่รงพยากรณ์ 

ปัญหานัน้มอียูห่รอื” 

  ทา่นพระมหาโกฏฐติะตอบวา่ “มอียู ่ผูม้อีาย ุคอื ทฏิฐวิา่ ‘หลังจากตายแลว้ 

ตถาคตเกดิอกี’ ก็ด ีฯลฯ ‘หลังจากตายแลว้ ตถาคตจะวา่เกดิอกีก็มใิช ่จะวา่ไม ่

เกดิอกีก็มใิช’่ ก็ด ียอ่มมแีกบ่คุคลผูช้ ืน่ชม ยนิด ีบันเทงิในภพ ผูไ้มรู่ ้ไมเ่ห็น 

ความดับภพตามความเป็นจรงิ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๔๘๒ } 



๔๘๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑๐. อัพยากตสงัยตุ] 

๖. จตตุถสารปีตุตโกฏฐติสตูร 

  แตท่ฏิฐวิา่ ‘หลังจากตายแลว้ ตถาคตเกดิอกี’ ก็ด ีฯลฯ ‘หลังจากตายแลว้ 

ตถาคตจะวา่เกดิอกีก็มใิช ่จะวา่ไมเ่กดิอกีก็มใิช’่ ก็ด ียอ่มไมม่แีกบ่คุคลผูไ้มช่ืน่ชม 

ไมย่นิด ีไมบ่ันเทงิในภพ ผูรู้ ้เห็นความดับภพตามความเป็นจรงิ 

  ผูม้อีาย ุนีแ้ลเป็นเหตทุีพ่ระผูม้พีระภาคไมท่รงพยากรณ์ปัญหานัน้” 

  ทา่นพระสารบีตุรถามวา่ “อนึง่ เหตแุมอ้ยา่งอืน่ทีพ่ระผูม้พีระภาคไมท่รงพยากรณ์ 

ปัญหานัน้มอียูห่รอื” 

  ทา่นพระมหาโกฏฐติะตอบวา่ “มอียู ่ผูม้อีาย ุคอื ทฏิฐวิา่ ‘หลังจากตายแลว้ 

ตถาคตเกดิอกี’ ก็ด ีฯลฯ ‘หลังจากตายแลว้ ตถาคตจะวา่เกดิอกีก็มใิช ่จะวา่ไม ่

เกดิอกีก็มใิช’่ ก็ด ียอ่มมแีกบ่คุคลผูช้ ืน่ชม ยนิด ีบันเทงิในอปุาทาน ผูไ้มรู่ ้ไม ่

เห็นความดับอปุาทานตามความเป็นจรงิ 

  แตท่ฏิฐวิา่ ‘หลังจากตายแลว้ ตถาคตเกดิอกี’ ก็ด ีฯลฯ ‘หลังจากตายแลว้ 

ตถาคตจะวา่เกดิอกีก็มใิช ่จะวา่ไมเ่กดิอกีก็มใิช’่ ก็ด ียอ่มไมม่แีกบ่คุคลผูไ้มช่ืน่ชม 

ไมย่นิด ีไมบ่ันเทงิในอปุาทาน ผูรู้ ้เห็นความดับอปุาทานตามความเป็นจรงิ 

  ผูม้อีาย ุนีแ้ลเป็นเหตทุีพ่ระผูม้พีระภาคไมท่รงพยากรณ์ปัญหานัน้” 

  ทา่นพระสารบีตุรถามวา่ “อนึง่ เหตแุมอ้ยา่งอืน่ทีพ่ระผูม้พีระภาคไมท่รงพยากรณ์ 

ปัญหานัน้มอียูห่รอื” 

  ทา่นพระมหาโกฏฐติะตอบวา่ “มอียู ่ผูม้อีาย ุคอื ทฏิฐวิา่ ‘หลังจากตายแลว้ 

ตถาคตเกดิอกี’ ก็ด ีฯลฯ ‘หลังจากตายแลว้ ตถาคตจะวา่เกดิอกีก็มใิช ่จะวา่ไม ่

เกดิอกีก็มใิช’่ ก็ด ียอ่มมแีกบ่คุคลผูช้ ืน่ชม ยนิด ีบันเทงิในตัณหา ผูไ้มรู่ ้ไมเ่ห็น 

ความดับตัณหาตามความเป็นจรงิ 

  แตท่ฏิฐวิา่ ‘หลังจากตายแลว้ ตถาคตเกดิอกี’ ก็ด ีฯลฯ ‘หลังจากตายแลว้ 

ตถาคตจะวา่เกดิอกีก็มใิช ่จะวา่ไมเ่กดิอกีก็มใิช’่ ก็ด ียอ่มไมม่แีกบ่คุคลผูไ้มช่ืน่ชม 

ไมย่นิด ีไมบ่ันเทงิในตัณหา ผูรู้ ้เห็นความดับตัณหาตามความเป็นจรงิ 

  ผูม้อีาย ุนีแ้ลเป็นเหตทุีพ่ระผูม้พีระภาคไมท่รงพยากรณ์ปัญหานัน้” 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๔๘๓ } 



๔๘๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑๐. อัพยากตสงัยตุ] 

๗. โมคคัลลานสตูร 

  “ผูม้อีาย ุอนึง่ เหตแุมอ้ยา่งอืน่ทีพ่ระผูม้พีระภาคไมท่รงพยากรณ์ปัญหานัน้มี 

อยูห่รอื” 

  “ทา่นสารบีตุร บัดนีท้า่นจะตอ้งการอะไรในปัญหานี้ย ิง่ไปกวา่นีอ้กีเลา่ เพราะ 

ไมม่ธีรรมเนยีมส าหรับใหรู้ภ้กิษุผูห้ลดุพน้เพราะสิน้ตณัหา” 

จตตุถสารปีตุตโกฏฐติสตูรที ่๖ จบ 

 

๗. โมคคลัลานสูตร 

วา่ดว้ยพระมหาโมคคลัลานะ 

  [๔๑๖] ครัง้นัน้ วจัฉโคตรปรพิาชกเขา้ไปหาทา่นพระมหาโมคคัลลานะถงึทีอ่ยู่ 

ไดส้นทนาปราศรัยพอเป็นทีบ่ันเทงิใจ พอเป็นทีร่ะลกึถงึกันแลว้ น่ัง ณ ทีส่มควร 

ไดถ้ามทา่นพระมหาโมคคัลลานะดังนีว้า่ 

  “ทา่นโมคคลัลานะ โลกเทีย่งหรอื” 

  ทา่นพระมหาโมคคัลลานะตอบวา่ “วจัฉะ ปัญหาวา่ ‘โลกเทีย่ง’ นีพ้ระ 

ผูม้พีระภาคไมท่รงพยากรณ์” 

  “โลกไมเ่ทีย่งหรอื” 

  “แมปั้ญหาวา่ ‘โลกไมเ่ทีย่ง’ นีพ้ระผูม้พีระภาคก็ไมท่รงพยากรณ์” 

  “โลกมทีีส่ดุหรอื” 

  “ปัญหาวา่ ‘โลกมทีีส่ดุ’ นีพ้ระผูม้พีระภาคไมท่รงพยากรณ์” 

  “โลกไมม่ทีีส่ดุหรอื” 

  “แมปั้ญหาวา่ ‘โลกไมม่ทีีส่ดุ’ นีพ้ระผูม้พีระภาคก็ไมท่รงพยากรณ์” 

  “ชวีะกับสรรีะเป็นอยา่งเดยีวกันหรอื” 

  “ปัญหาวา่ ‘ชวีะกับสรรีะเป็นอยา่งเดยีวกัน’ นีพ้ระผูม้พีระภาคไมท่รง 

พยากรณ”์ 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๔๘๔ } 



๔๘๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑๐. อัพยากตสงัยตุ] 

๗. โมคคัลลานสตูร 

  “ชวีะกับสรรีะเป็นคนละอยา่งกันหรอื” 

  “แมปั้ญหาวา่ ‘ชวีะกับสรรีะเป็นคนละอยา่งกัน’ นีพ้ระผูม้พีระภาคก็ไมท่รง 

พยากรณ”์ 

  “หลังจากตายแลว้ ตถาคตเกดิอกีหรอื” 

  “ปัญหาวา่ ‘หลังจากตายแลว้ ตถาคตเกดิอกี’ นีพ้ระผูม้พีระภาคไมท่รง 

พยากรณ”์ 

  “หลังจากตายแลว้ ตถาคตไมเ่กดิอกีหรอื” 

  “แมปั้ญหาวา่ ‘หลังจากตายแลว้ ตถาคตไมเ่กดิอกี’ นีพ้ระผูม้พีระภาคก็ไม ่

ทรงพยากรณ”์ 

  “หลังจากตายแลว้ ตถาคตเกดิอกีและไมเ่กดิอกีหรอื” 

  “ปัญหาวา่ ‘หลังจากตายแลว้ ตถาคตเกดิอกีและไมเ่กดิอกี’ นีพ้ระผูม้พีระภาค 

ไมท่รงพยากรณ์” 

  “หลังจากตายแลว้ ตถาคตจะวา่เกดิอกีก็มใิช ่จะวา่ไมเ่กดิอกีก็มใิชห่รอื” 

  “แมปั้ญหาวา่ ‘หลังจากตายแลว้ ตถาคตจะวา่เกดิอกีก็มใิช ่จะวา่ไมเ่กดิอกี 

ก็มใิช’่ นีพ้ระผูม้พีระภาคก็ไมท่รงพยากรณ์” 

  “ทา่นโมคคลัลานะ อะไรหนอเป็นเหตเุป็นปัจจัยทีพ่วกอัญเดยีรถยีป์รพิาชก 

เมือ่ถกูถามอยา่งนีจ้งึตอบวา่ ‘โลกเทีย่ง หรอืโลกไมเ่ทีย่ง โลกมทีีส่ดุ หรอืโลก 

ไมม่ทีีส่ดุ ชวีะกับสรรีะเป็นอยา่งเดยีวกัน หรอืชวีะกบัสรรีะเป็นคนละอยา่งกัน 

หลังจากตายแลว้ ตถาคตเกดิอกี หรอืหลังจากตายแลว้ ตถาคตไมเ่กดิอกี หลัง 

จากตายแลว้ ตถาคตเกดิอกีและไมเ่กดิอกี หรอืหลงัจากตายแลว้ ตถาคตจะวา่ 

เกดิอกีก็มใิช ่จะวา่ไมเ่กดิอกีก็มใิช’่ 

  อะไรหนอเป็นเหตเุป็นปัจจัยทีพ่ระสมณโคดมเมือ่ถกูถามอยา่งนีจ้งึไมท่รงพยากรณ์ 

วา่ ‘โลกเทีย่งบา้ง โลกไมเ่ทีย่งบา้ง โลกมทีีส่ดุบา้ง โลกไมม่ทีีส่ดุบา้ง ชวีะสรรีะ 

เป็นอยา่งเดยีวกันบา้ง ชวีะกับสรรีะเป็นคนละอยา่งกนับา้ง หลังจากตายแลว้ 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๔๘๕ } 



๔๘๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑๐. อัพยากตสงัยตุ] 

๗. โมคคัลลานสตูร 

ตถาคตเกดิอกีบา้ง หลังจากตายแลว้ ตถาคตไมเ่กดิอกีบา้ง หลังจากตายแลว้ 

ตถาคตเกดิอกีและไมเ่กดิอกีบา้ง หลังจากตายแลว้ ตถาคตจะวา่เกดิอกีก็มใิช ่จะ 

วา่ไมเ่กดิอกีก็มใิชบ่า้ง” 

  “วจัฉะ เพราะพวกอัญเดยีรถยีป์รพิาชกพจิารณาเห็นจักขวุา่ ‘น่ันของเรา 

เราเป็นน่ัน น่ันเป็นอัตตาของเรา’ ฯลฯ พจิารณาเห็นมโนวา่ ‘น่ันของเรา เราเป็นน่ัน 

น่ันเป็นอัตตาของเรา’ ฉะนัน้พวกอัญเดยีรถยีป์รพิาชกเมือ่ถกูถามอยา่งนีจ้งึตอบวา่ 

‘โลกเทีย่ง ฯลฯ หลังจากตายแลว้ ตถาคตจะวา่เกดิอกีก็มใิช ่จะวา่ไมเ่กดิอกีก็มใิช’่ 

  สว่นพระตถาคตอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ทรงพจิารณาเห็นจักขวุา่ ‘น่ันไมใ่ช ่

ของเรา เราไมเ่ป็นน่ัน น่ันไมใ่ชอ่ัตตาของเรา’ ฯลฯ ทรงพจิารณาเห็นชวิหาวา่ 

‘น่ันไมใ่ชข่องเรา เราไมเ่ป็นน่ัน น่ันไมใ่ชอ่ัตตาของเรา’ ฯลฯ ทรงพจิารณาเห็นมโนวา่ 

‘น่ันไมใ่ชข่องเรา เราไมเ่ป็นน่ัน น่ันไมใ่ชอ่ัตตาของเรา’ ฉะนัน้พระตถาคตเมือ่ถกูถาม 

อยา่งนีจ้งึไมท่รงพยากรณ์วา่ ‘โลกเทีย่งบา้ง ฯลฯ หลังจากตายแลว้ ตถาคตจะ 

วา่เกดิอกีก็มใิช ่จะวา่ไมเ่กดิอกีก็มใิชบ่า้ง” 

วจัฉโคตรปรพิาชกทลูถามปญัหาพระผูม้พีระภาค 

  ครัง้นัน้ วจัฉโคตรปรพิาชกลกุขึน้จากทีน่ั่งแลว้ เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึ 

ทีป่ระทับ ไดส้นทนาปราศรัยพอเป็นทีบ่ันเทงิใจ พอเป็นทีร่ะลกึถงึกันแลว้ น่ัง ณ 

ทีส่มควร ไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “พระโคดมผูเ้จรญิ โลกเทีย่งหรอื” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “วจัฉะ ปัญหาวา่ ‘โลกเทีย่ง’ นีเ้ราไมพ่ยากรณ์” ฯลฯ 

  “พระโคดมผูเ้จรญิ หลังจากตายแลว้ ตถาคตจะวา่เกดิอกีก็มใิช ่จะวา่ไมเ่กดิ 

อกีก็มใิชห่รอื” 

  “วจัฉะ แมปั้ญหาวา่ ‘หลังจากตายแลว้ ตถาคตจะวา่เกดิอกีก็มใิช ่จะวา่ไม ่

เกดิอกีก็มใิช’่ นีเ้ราก็ไมพ่ยากรณ์” 

  “พระโคดมผูเ้จรญิ อะไรหนอเป็นเหตเุป็นปัจจัยทีพ่วกอัญเดยีรถยีป์รพิาชก 

เมือ่ถกูถามอยา่งนีจ้งึตอบวา่ ‘โลกเทีย่ง ฯลฯ หลังจากตายแลว้ ตถาคตจะวา่ 

เกดิอกีก็มใิช ่จะวา่ไมเ่กดิอกีก็มใิช’่ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๔๘๖ } 



๔๘๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑๐. อัพยากตสงัยตุ] 

๗. โมคคัลลานสตูร 

  อนึง่ อะไรเป็นเหตเุป็นปัจจัยทีพ่ระสมณโคดมเมือ่ถกูถามอยา่งนีจ้งึไมท่รง 

พยากรณ์วา่ ‘โลกเทีย่งบา้ง ฯลฯ หลังจากตายแลว้ ตถาคตจะวา่เกดิอกีก็มใิช ่

จะวา่ไมเ่กดิอกีก็มใิชบ่า้ง” 

  “วจัฉะ เพราะพวกอัญเดยีรถยีป์รพิาชกพจิารณาเห็นจักขวุา่ ‘น่ันของเรา เรา 

เป็นน่ัน น่ันเป็นอัตตาของเรา’ ฯลฯ พจิารณาเห็นชวิหาวา่ ‘น่ันของเรา เราเป็นน่ัน 

น่ันเป็นอัตตาของเรา’ ฯลฯ พจิารณาเห็นมโนวา่ ‘น่ันของเรา เราเป็นน่ัน น่ันเป็น 

อัตตาของเรา’ ฉะนัน้พวกอัญเดยีรถยีป์รพิาชกเมือ่ถกูถามอยา่งนีจ้งึตอบวา่ ‘โลก 

เทีย่ง ฯลฯ หลังจากตายแลว้ ตถาคตจะวา่เกดิอกีก็มใิช ่จะวา่ไมเ่กดิอกีก็มใิช’่ 

  สว่นตถาคตอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้พจิารณาเห็นจักขวุา่ ‘น่ันไมใ่ชข่องเรา 

เราไมเ่ป็นน่ัน น่ันไมใ่ชอ่ัตตาของเรา’ ฯลฯ พจิารณาเห็นชวิหาวา่ ‘น่ันไมใ่ชข่องเรา 

เราไมเ่ป็นน่ัน น่ันไมใ่ชอ่ัตตาของเรา’ ฯลฯ พจิารณาเห็นมโนวา่ ‘น่ันไมใ่ชข่องเรา 

เราไมเ่ป็นน่ัน น่ันไมใ่ชอ่ัตตาของเรา’ ฉะนัน้ตถาคตเมือ่ถกูถามอยา่งนีจ้งึไมพ่ยากรณ์ 

วา่ ‘โลกเทีย่งบา้ง โลกไมเ่ทีย่งบา้ง โลกมทีีส่ดุบา้ง โลกไมม่ทีีส่ดุบา้ง ชวีะกับ 

สรรีะเป็นอยา่งเดยีวกันบา้ง ชวีะกับสรรีะเป็นคนละอยา่งกันบา้ง หลังจากตายแลว้ 

ตถาคตเกดิอกีบา้ง หลังจากตายแลว้ ตถาคตไมเ่กดิอกีบา้ง หลังจากตายแลว้ 

ตถาคตเกดิอกีและไมเ่กดิอกีบา้ง หลังจากตายแลว้ ตถาคตจะวา่เกดิอกีก็มใิช ่จะ 

วา่ไมเ่กดิอกีก็มใิชบ่า้ง” 

  “พระโคดมผูเ้จรญิ น่าอัศจรรยจ์รงิ ไมเ่คยปรากฏ ทีอ่รรถกับอรรถ 

พยัญชนะกับพยัญชนะของพระศาสดากับพระสาวกเทยีบเคยีงกันได ้เหมอืนกนัไม่ 

ผดิเพีย้นในบททีส่ าคัญ พระโคดมผูเ้จรญิ เมือ่ครูน่ีข้า้พระองคเ์ขา้ไปหาพระ 

มหาโมคคัลลานะไดถ้ามเรือ่งนี ้แมพ้ระมหาโมคคัลลานะก็ไดต้อบเรือ่งนีด้ว้ยบท 

และพยัญชนะเหลา่นีแ้กข่า้พระองคเ์หมอืนทา่นพระโคดม พระโคดมผูเ้จรญิ น่า 

อัศจรรยจ์รงิ ไมเ่คยปรากฏ ทีอ่รรถกับอรรถ พยัญชนะกับพยัญชนะของพระศาสดา 

กับพระสาวกเทยีบเคยีงกนัได ้เหมอืนกันไมผ่ดิเพีย้นในบททีส่ าคัญ” 

โมคคลัลานสตูรที ่๗ จบ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๔๘๗ } 



๔๘๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑๐. อัพยากตสงัยตุ] 

๘. วจัฉโคตตสตูร 

 

๘. วจัฉโคตตสตูร 

วา่ดว้ยวจัฉโคตรปรพิาชก 

  [๔๑๗] ครัง้นัน้ วจัฉโคตรปรพิาชกเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ได ้

สนทนาปราศรัยพอเป็นทีบ่ันเทงิใจ พอเป็นทีร่ะลกึถงึกันแลว้ น่ัง ณ ทีส่มควร 

ไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ทา่นพระโคดม โลกเทีย่งหรอื” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “วจัฉะ ปัญหาวา่ ‘โลกเทีย่ง’ นีเ้ราไมพ่ยากรณ์” 

ฯลฯ 

   “ทา่นพระโคดม หลังจากตายแลว้ ตถาคตจะวา่เกดิอกีก็มใิช ่จะวา่ไมเ่กดิ 

อกีก็มใิชห่รอื” 

  “วจัฉะ แมปั้ญหาวา่ ‘หลังจากตายแลว้ ตถาคตจะวา่เกดิอกีก็มใิช ่จะวา่ไม ่

เกดิอกีก็มใิช’่ นีเ้ราก็ไมพ่ยากรณ์” 

  “ทา่นพระโคดม อะไรหนอเป็นเหตเุป็นปัจจัยทีพ่วกอัญเดยีรถยีป์รพิาชกเมือ่ 

ถกูถามอยา่งนีแ้ลว้จงึตอบวา่ ‘โลกเทีย่ง ฯลฯ หลังจากตายแลว้ ตถาคตจะวา่ 

เกดิอกีก็มใิช ่จะวา่ไมเ่กดิอกีก็มใิช’่ 

  อนึง่ อะไรเป็นเหตเุป็นปัจจัยทีพ่ระสมณโคดมเมือ่ถกูถามอยา่งนีจ้งึไมท่รง 

พยากรณ์วา่ ‘โลกเทีย่งบา้ง ฯลฯ หลังจากตายแลว้ ตถาคตจะวา่เกดิอกีก็มใิช ่

จะวา่ไมเ่กดิอกีก็มใิชบ่า้ง” 

  “วจัฉะ เพราะพวกอัญเดยีรถยีป์รพิาชกพจิารณาเห็นรปูโดยความเป็นอัตตา 

พจิารณาเห็นอัตตาวา่มรีปู พจิารณาเห็นรปูในอัตตา หรอืพจิารณาเห็นอัตตาในรปู 

พจิารณาเห็นเวทนาโดยความเป็นอัตตา ฯลฯ สญัญา ฯลฯ สงัขาร ฯลฯ 

พจิารณาเห็นวญิญาณโดยความเป็นอัตตา พจิารณาเห็นอัตตาวา่มวีญิญาณ 

พจิารณาเห็นวญิญาณในอัตตา หรอืพจิารณาเห็นอัตตาในวญิญาณ ฉะนัน้พวก 

อัญเดยีรถยีป์รพิาชกเมือ่ถกูถามอยา่งนีจ้งึตอบวา่ ‘โลกเทีย่ง ฯลฯ หลังจากตายแลว้ 

ตถาคตจะวา่เกดิอกีก็มใิช ่จะวา่ไมเ่กดิอกีก็มใิช’่ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๔๘๘ } 



๔๘๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑๐. อัพยากตสงัยตุ] 

๘. วจัฉโคตตสตูร 

  สว่นตถาคตอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ไมพ่จิารณาเห็นรปูเป็นอัตตา ไมพ่จิารณา 

เห็นอัตตาวา่มรีปู ไมพ่จิารณาเห็นรปูในอัตตา หรอืไมพ่จิารณาเห็นอัตตาในรปู ไม่ 

พจิารณาเห็นเวทนา ฯลฯ สญัญา ฯลฯ สงัขาร ฯลฯ ไมพ่จิารณาเห็น 

วญิญาณโดยความเป็นอัตตา ไมพ่จิารณาเห็นอัตตาวา่มวีญิญาณ ไมพ่จิารณาเห็น 

วญิญาณในอัตตา หรอืไมพ่จิารณาเห็นอัตตาในวญิญาณ ฉะนัน้ตถาคต(เรา)เมือ่ถกู 

ถามอยา่งนีจ้งึไมพ่ยากรณ์วา่ ‘โลกเทีย่งบา้ง ฯลฯ หลังจากตายแลว้ ตถาคตจะ 

วา่เกดิอกีก็มใิช ่จะวา่ไมเ่กดิอกีก็มใิชบ่า้ง” 

วจัฉโคตรปรพิาชกถามปญัหาพระมหาโมคคลัลานะ 

  ล าดับนัน้ วจัฉโคตรปรพิาชกลกุขึน้จากทีน่ั่งแลว้ เขา้ไปหาทา่นพระ 

มหาโมคคัลลานะถงึทีอ่ยู ่ไดส้นทนาปราศรัยพอเป็นทีบ่ันเทงิใจ พอเป็นทีร่ะลกึ 

ถงึกันแลว้ น่ัง ณ ทีส่มควร ไดถ้ามทา่นพระมหาโมคคัลลานะดังนีว้า่ “ทา่น 

โมคคัลลานะ โลกเทีย่งหรอื” 

  ทา่นพระมหาโมคคัลลานะตอบวา่ “วจัฉะ ปัญหาวา่ ‘โลกเทีย่ง’ นีพ้ระ 

ผูม้พีระภาคไมท่รงพยากรณ์” ฯลฯ 

  “ทา่นโมคคลัลานะ หลังจากตายแลว้ ตถาคตจะวา่เกดิอกีก็มใิช ่จะวา่ไมเ่กดิ 

อกีก็มใิชห่รอื” 

  “วจัฉะ แมปั้ญหาวา่ ‘หลังจากตายแลว้ ตถาคตจะวา่เกดิอกีก็มใิช ่จะวา่ไม ่

เกดิอกีก็มใิช’่ นีพ้ระผูม้พีระภาคก็ไมท่รงพยากรณ์” 

  “ทา่นโมคคลัลานะ อะไรหนอเป็นเหตเุป็นปัจจัยทีพ่วกอัญเดยีรถยีป์รพิาชก 

เมือ่ถกูถามอยา่งนีจ้งึตอบวา่ ‘โลกเทีย่ง ฯลฯ หลังจากตายแลว้ ตถาคตจะวา่ 

เกดิอกีก็มใิช ่จะวา่ไมเ่กดิอกีก็มใิช’่ อนึง่ อะไรเป็นเหตเุป็นปัจจัยทีพ่ระสมณโคดม 

เมือ่ถกูถามอยา่งนีจ้งึไมท่รงพยากรณ์วา่ ‘โลกเทีย่งบา้ง ฯลฯ หลังจากตายแลว้ 

ตถาคตจะวา่เกดิอกีก็มใิช ่จะวา่ไมเ่กดิอกีก็มใิชบ่า้ง” 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๔๘๙ } 



๔๙๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑๐. อัพยากตสงัยตุ] 

๘. วจัฉโคตตสตูร 

  “วจัฉะ เพราะพวกอัญเดยีรถยีป์รพิาชกพจิารณาเห็นรปูโดยความเป็นอัตตา 

พจิารณาเห็นอัตตาวา่มรีปู พจิารณาเห็นรปูในอัตตา หรอืพจิารณาเห็นอัตตาในรปู 

พจิารณาเห็นเวทนาโดยความเป็นอัตตา ฯลฯ สญัญา ฯลฯ สงัขาร ฯลฯ 

พจิารณาเห็นวญิญาณโดยความเป็นอัตตา พจิารณาเห็นอัตตาวา่มวีญิญาณ 

พจิารณาเห็นวญิญาณในอัตตา หรอืพจิารณาเห็นอัตตาในวญิญาณ ฉะนัน้พวก 

อัญเดยีรถยีป์รพิาชกเมือ่ถกูถามอยา่งนีจ้งึตอบวา่ ‘โลกเทีย่ง ฯลฯ หลังจากตาย 

แลว้ ตถาคตจะวา่เกดิอกีก็มใิช ่จะวา่ไมเ่กดิอกีก็มใิช’่ 

  สว่นพระตถาคตอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ไมท่รงพจิารณาเห็นรปูโดยความเป็น 

อัตตา ไมท่รงพจิารณาเห็นอัตตาวา่มรีปู ไมท่รงพจิารณาเห็นรปูในอัตตา หรอืไม่ 

ทรงพจิารณาเห็นอัตตาในรปู ไมท่รงพจิารณาเห็นเวทนาโดยความเป็นอัตตา ฯลฯ 

สญัญา ฯลฯ สงัขาร ฯลฯ ไมท่รงพจิารณาเห็นวญิญาณโดยความเป็นอัตตา ไม ่

ทรงพจิารณาเห็นอัตตาวา่มวีญิญาณ ไมท่รงพจิารณาเห็นวญิญาณในอัตตา หรอืไม ่

ทรงพจิารณาเห็นอัตตาในวญิญาณ 

  ฉะนัน้พระตถาคตเมือ่ถกูถามอยา่งนีจ้งึไมพ่ยากรณ์วา่ ‘โลกเทีย่งบา้ง โลกไม ่

เทีย่งบา้ง โลกมทีีส่ดุบา้ง โลกไมม่ทีีส่ดุบา้ง ชวีะกับสรรีะเป็นอยา่งเดยีวกันบา้ง 

ชวีะกับสรรีะเป็นคนละอยา่งกันบา้ง หลังจากตายแลว้ ตถาคตเกดิอกีบา้ง หลัง 

จากตายแลว้ ตถาคตไมเ่กดิอกีบา้ง หลังจากตายแลว้ ตถาคตเกดิอกีและไมเ่กดิ 

อกีบา้ง หลังจากตายแลว้ ตถาคตจะวา่เกดิอกีก็มใิช ่จะวา่ไมเ่กดิอกีก็มใิชบ่า้ง” 

  “ทา่นโมคคลัลานะ น่าอัศจรรยจ์รงิ ไมเ่คยปรากฏ ทีอ่รรถกับอรรถ 

พยัญชนะกับพยัญชนะของพระศาสดากับพระสาวกเทยีบเคยีงกันได ้เหมอืนกนัไม ่

ผดิเพีย้นในบททีส่ าคัญ ทา่นโมคคัลลานะ เมือ่ครูน่ีข้า้พเจา้เขา้ไปเฝ้าพระสมณโคดม 

ไดท้ลูถามเรือ่งนี ้แมพ้ระสมณโคดมก็ทรงพยากรณ์เรือ่งนีด้ว้ยบทและพยัญชนะ 

เหลา่นีแ้กข่า้พเจา้เหมอืนกัน ทา่นโมคคัลลานะ น่าอัศจรรยจ์รงิ ไมเ่คยปรากฏ ที ่

อรรถกับอรรถ พยัญชนะกบัพยัญชนะของพระศาสดากับพระสาวกเทยีบเคยีงกันได ้

เหมอืนกันไมผ่ดิเพีย้นในบททีส่ าคัญ” 

วจัฉโคตตสตูรที ่๘ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๔๙๐ } 



๔๙๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑๐. อัพยากตสงัยตุ] 

๙. กตุหูลสาลาสตูร 

 

๙. กตุหูลสาลาสตูร 

วา่ดว้ยศาลาถกแถลง 

  [๔๑๘] ครัง้นัน้ วจัฉโคตรปรพิาชกเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ได ้

สนทนาปราศรัยพอเป็นทีบ่ันเทงิใจ พอเป็นทีร่ะลกึถงึกันแลว้ น่ัง ณ ทีส่มควร ได  ้

ทลูถามพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ทา่นพระโคดม วนักอ่นโนน้ พวกสมณพราหมณ์ 

อัญเดยีรถยีป์รพิาชกจ านวนมากน่ังประชมุกันในศาลาถกแถลง๑ ไดส้นทนากันวา่ 

‘ครปูรูณะ กัสสปะนีเ้ป็นเจา้หมูเ่จา้คณะ เป็นคณาจารย ์เป็นผูม้ชี ือ่เสยีงมเีกยีรตยิศ 

เป็นเจา้ลัทธ ิชนจ านวนมากยกยอ่งกันวา่เป็นคนด ีครปูรูณะ กัสสปะนัน้พยากรณ์ 

สาวกผูล้ว่งลับดับไปในอบุัตภิพทัง้หลายวา่ ‘ทา่นโนน้เกดิในภพโนน้ ทา่นโนน้เกดิ 

ในภพโนน้’ แมส้าวกใดของครปูรูณะ กัสสปะนัน้เป็นอดุมบรุษุ เป็นบรมบรุษุ ได ้

บรรลผุลทีค่วรบรรลอุยา่งยิง่ ทา่นก็พยากรณ์สาวกนัน้ผูล้ว่งลับดับไปในอบุัตภิพทัง้ 

หลายวา่ ‘ทา่นโนน้เกดิในภพโนน้ ทา่นโนน้เกดิในภพโนน้’ 

  ถงึครมูักขล ิโคศาล ฯลฯ 

  ถงึครนูคิรนถ ์นาฏบตุร ฯลฯ 

  ถงึครสูญัชยั เวลัฏฐบตุร ฯลฯ 

  ถงึครปูกธุะ กัจจายนะ ฯลฯ 

  ถงึครอูชติะ เกสกัมพลนีก็้เป็นเจา้หมูเ่จา้คณะ เป็นคณาจารย ์เป็นผูม้ชี ือ่เสยีง 

มเีกยีรตยิศ เป็นเจา้ลัทธ ิชนจ านวนมากยกยอ่งวา่เป็นคนด ีแมค้รอูชติะ เกสกัมพล 

นัน้ก็พยากรณ์สาวกผูล้ว่งลับดับไปในอบุัตภิพทัง้หลายวา่ ‘ทา่นโนน้เกดิในภพโนน้ 

ทา่นโนน้เกดิในภพโนน้’ แมส้าวกใดของครอูชติะ เกสกัมพลนัน้เป็นอดุมบรุษุ เป็น 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ศาลาถกแถลง แปลจากค าบาลวีา่ “โกตหุลสาลา” อรรถกถาแกว้่า กตุหูลายนฺต ิกตุหูลสาลา นาม 

    ปจฺเจกสาลา นตฺถ ิยตฺถ ปน นานาตตฺิถยิา สมณพฺราหฺมณา นานาวธิ  กถ  ปวตฺเตนฺต,ิ สา พหนฺุน  “อย  

    ก ึวทต,ิ อย  ก ึวทต”ีต ิกตุหูลปฺุปตฺตฏฺิฐานโต กตุหูลสาลาต ิวจฺุจต.ิ ไมม่ศีาลาทีม่ชี ือ่อยา่งนีโ้ดยเฉพาะ 

    แตเ่ป็นสถานทีท่ีส่มณพราหมณ์ผูเ้ป็นเดยีรถยีต์า่งพวกมาแสดงทรรศนะตามลัทธขิองตน ชือ่กตุหูลสาลา 

    เพราะเป็นทีเ่กดิการโตเ้ถยีงกันวา่ “ทา่นนีพ้ดูอย่างไร ทา่นนีพ้ดูอย่างไร” (ส .สฬา.อ. ๓/๔๑๘/๑๗๖) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๔๙๑ } 



๔๙๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑๐. อพัยากตสงัยตุ] 

๙. กตุหูลสาลาสตูร 

บรมบรุษุ ไดบ้รรลผุลทีค่วรบรรลอุยา่งยิง่ ทา่นก็พยากรณ์แมส้าวกนัน้ผูล้ว่งลับ 

ดับไปในอบุัตภิพทัง้หลายวา่ ‘ทา่นโนน้เกดิในภพโนน้ ทา่นโนน้เกดิในภพโนน้’ 

  ฝ่ายพระสมณโคดมนีเ้ป็นเจา้หมูเ่จา้คณะ เป็นคณาจารย ์เป็นผูม้ชี ือ่เสยีงม ี

เกยีรตยิศ เป็นเจา้ลัทธ ิชนจ านวนมากยกยอ่งวา่เป็นคนด ีแมพ้ระสมณโคดมนัน้ 

ก็ทรงพยากรณ์สาวกผูล้ว่งลับดับไปในอบุัตภิพทัง้หลายวา่ ‘สาวกโนน้เกดิในภพ 

โนน้ สาวกโนน้เกดิในภพโนน้’ สว่นสาวกใดของพระสมณโคดมนัน้เป็นอดุมบรุษุ 

เป็นบรมบรุษุ ไดบ้รรลธุรรมทีค่วรบรรลอุยา่งยิง่ พระองคก็์ทรงพยากรณ์สาวกนัน้ 

ผูล้ว่งลับดับไปในอบุัตภิพทัง้หลายวา่ ‘สาวกโนน้เกดิในภพโนน้ สาวกโนน้เกดิใน 

ภพโนน้’ นอกจากนีย้ังทรงพยากรณ์สาวกนัน้อกีวา่ ‘ตัดตัณหาไดข้าด ถอนสงัโยชน ์

ได ้ท าทีส่ดุแหง่ทกุขเ์พราะละมานะไดโ้ดยชอบ’ ทา่นพระโคดม ขา้พเจา้นัน้ไดม้ ี

ความเคลอืบแคลงสงสยัวา่ ‘ถงึอยา่งไร พระสมณโคดมก็ทรงรูย้ ิง่ธรรม” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “วจัฉะ สมควรทีท่า่นจะเคลอืบแคลงสงสยั ความ 

สงสยัเกดิขึน้แกท่า่นในฐานะทีค่วรเคลอืบแคลง เรายอ่มบัญญัตคิวามอบุัตสิ าหรับผู ้

มอีปุาทาน ไมบ่ัญญัตสิ าหรับผูไ้มม่อีปุาทาน ไฟทีม่เีชือ้ยอ่มลกุโพลงได ้ไมม่เีชือ้ 

ก็ลกุโพลงไมไ่ดแ้มฉั้นใด เราก็บัญญัตคิวามอบุัตสิ าหรับผูม้อีปุาทาน ไมบ่ัญญัต ิ

ส าหรับผูไ้มม่อีปุาทานฉันนัน้เหมอืนกัน” 

  “ทา่นพระโคดม เวลาทีเ่ปลวไฟถกูลมพัดไปไดไ้กล ทา่นพระโคดมจะทรง 

บัญญัตอิะไรแกเ่ปลวไฟนีใ้นเพราะเชือ้เลา่” 

  “วจัฉะ เวลาทีเ่ปลวไฟถกูลมพัดไปไดไ้กล เราบัญญัตเิชือ้คอืลมนัน้ เพราะ 

ลมเป็นเชือ้ของเปลวไฟนัน้” 

  “ทา่นพระโคดม เวลาทีส่ตัวท์อดทิง้กายนีแ้ละไมเ่ขา้ถงึกายอยา่งใดอยา่งหนึง่ 

ทา่นพระโคดมจะทรงบัญญัตอิะไรแกส่ตัวน์ีใ้นเพราะอปุาทานเลา่” 

  “วจัฉะ เวลาทีส่ตัวท์อดทิง้กายนีแ้ละไมเ่ขา้ถงึกายอยา่งใดอยา่งหนึง่ เรา 

บัญญัตอิปุาทานคอืตัณหานัน้ เพราะตัณหาเป็นเชือ้ของสตัวนั์น้” 

กตุหูลสาลาสตูรที ่๙ จบ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๔๙๒ } 



๔๙๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑๐. อัพยากตสงัยตุ] 

๑๐, อานันทสตูร 

 

๑๐. อานนัทสตูร 

วา่ดว้ยพระอานนท ์

  [๔๑๙] ครัง้นัน้ วจัฉโคตรปรพิาชกเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ได ้

สนทนาปราศรัยพอเป็นทีบ่ันเทงิใจ พอเป็นทีร่ะลกึถงึกันแลว้ น่ัง ณ ทีส่มควร ได ้

ทลูถามพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ทา่นพระโคดม อัตตามอียูห่รอื” เมือ่วจัฉโคตร 

ปรพิาชกทลูถามอยา่งนีแ้ลว้ พระผูม้พีระภาคไดท้รงนิง่อยู ่วจัฉโคตรปรพิาชกจงึ 

ทลูถามอกีวา่ “ทา่นพระโคดม อตัตาไมม่หีรอื” 

  แมค้รัง้ที ่๒ พระผูม้พีระภาคก็ไดท้รงนิง่อยู ่ล าดับนัน้ วจัฉโคตรปรพิาชก 

จงึลกุจากทีน่ั่งแลว้จากไป 

  ครัน้เมือ่วจัฉโคตรปรพิาชกจากไปไมน่าน ทา่นพระอานนทไ์ดท้ลูถามพระ 

ผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ เพราะเหตไุร พระองคถ์กูวจัฉโคตร 

ปรพิาชกทลูถามปัญหาแลว้จงึไมท่รงพยากรณ์” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “อานนท ์เราถกูวจัฉโคตรปรพิาชกถามวา่ 

‘อัตตามอียูห่รอื’ ถา้ตอบวา่ ‘อัตตามอียู’่ ค าตอบนัน้ก็จักไปตรงกับลทัธขิองพวก 

สมณพราหมณ์ผูเ้ป็นสสัสตทฏิฐ ิ(ความเห็นวา่เทีย่ง) และเราถกูวจัฉโคตรปรพิาชก 

ถามวา่ ‘อัตตาไมม่หีรอื’ ถา้ตอบวา่ ‘อัตตาไมม่’ี ค าตอบนัน้ก็จักไปตรงกับลทัธ ิ

ของพวกสมณพราหมณ์ผูเ้ป็นอจุเฉททฏิฐ ิ(ความเห็นวา่ขาดสญู) อนึง่ เราถกู 

วจัฉโคตรปรพิาชกถามวา่ ‘อัตตามอียูห่รอื’ ถา้ตอบวา่ ‘อัตตามอียู’่ ค าตอบนัน้ก็ 

จักอนุโลมแกค่วามเกดิขึน้แหง่ญาณของเราวา่ ‘ธรรมทัง้ปวงเป็นอนัตตา’ บา้งหรอื” 

  “ไมอ่นุโลม พระพทุธเจา้ขา้” 

  “อานนท ์อนึง่ เราถกูวจัฉโคตรปรพิาชกถามวา่ ‘อัตตาไมม่หีรอื’ ถา้ตอบวา่ 

‘อัตตาไมม่’ี ค าตอบนัน้ก็จักมเีพือ่ความงมงายยิง่ขึน้แกว่จัฉโคตรปรพิาชกผูง้มงาย 

อยูแ่ลว้วา่ ‘เมือ่กอ่นอัตตาของเราไดม้แีลว้แน่นอน บัดนีอ้ัตตานัน้ไมม่”ี 

อานนัทสตูรที ่๑๐ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๔๙๓ } 



๔๙๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑๐. อัพยากตสงัยตุ] 

๑๑. สภยิกัจจายนสตูร 

 

๑๑. สภยิกจัจานสตูร 

วา่ดว้ยพระสภยิกจัจานะ 

  [๔๒๐] สมัยหนึง่ ทา่นพระสภยิกัจจานะอยู ่ณ พระต าหนักอฐิในหมูบ่า้น 

ญาตกิะ ครัง้นัน้ วจัฉโคตรปรพิาชกเขา้ไปหาทา่นพระสภยิกัจจานะถงึทีอ่ยู ่ได ้

สนทนาปราศรัยพอเป็นทีบ่ันเทงิใจ พอเป็นทีร่ะลกึถงึกันแลว้ น่ัง ณ ทีส่มควร 

ไดถ้ามทา่นพระสภยิกจัจานะดังนีว้า่ “ทา่นกัจจานะ หลังจากตายแลว้ ตถาคตเกดิ 

อกีหรอื” 

  ทา่นพระสภยิกัจจานะตอบวา่ “วจัฉะ ปัญหาวา่ ‘หลังจากตายแลว้ 

ตถาคตเกดิอกี’ นีพ้ระผูม้พีระภาคไมท่รงพยากรณ์” 

  “หลังจากตายแลว้ ตถาคตไมเ่กดิอกีหรอื” 

  “แมปั้ญหาวา่ ‘หลังจากตายแลว้ ตถาคตไมเ่กดิอกี’ นีพ้ระผูม้พีระภาคก็ไม ่

ทรงพยากรณ”์ 

  “หลังจากตายแลว้ ตถาคตเกดิอกีและไมเ่กดิอกีหรอื” 

  “ปัญหาวา่ ‘หลังจากตายแลว้ ตถาคตเกดิอกีและไมเ่กดิอกี’ นีพ้ระผูม้พีระ 

ภาคไมท่รงพยากรณ์” 

  “หลังจากตายแลว้ ตถาคตจะวา่เกดิอกีก็มใิช ่จะวา่ไมเ่กดิอกีก็มใิชห่รอื” 

  “แมปั้ญหาวา่ ‘หลังจากตายแลว้ ตถาคตจะวา่เกดิอกีก็มใิช ่จะวา่ไมเ่กดิอกี 

ก็มใิช’่ นีพ้ระผูม้พีระภาคก็ไมท่รงพยากรณ์” 

  “ทา่นถกูขา้พเจา้ถามวา่ ‘หลังจากตายแลว้ ตถาคตเกดิอกีหรอื’ ก็ตอบวา่ 

‘ปัญหาวา่ ‘หลังจากตายแลว้ ตถาคตเกดิอกี’ นีพ้ระผูม้พีระภาคไมท่รงพยากรณ์’ 

  ทา่นถกูขา้พเจา้ถามวา่ ‘หลังจากตายแลว้ ตถาคตไมเ่กดิอกีหรอื’ ก็ตอบวา่ 

‘แมปั้ญหาวา่ ‘หลังจากตายแลว้ ตถาคตไมเ่กดิอกี’ นีพ้ระผูม้พีระภาคก็ไมท่รง 

พยากรณ’์ 

  ทา่นถกูขา้พเจา้ถามวา่ ‘หลังจากตายแลว้ ตถาคตเกดิอกีและไมเ่กดิอกีหรอื‘’ 

ก็ตอบวา่ ‘ปัญหาวา่ ‘หลังจากตายแลว้ ตถาคตเกดิอกีและไมเ่กดิอกี’ นีพ้ระ 

ผูม้พีระภาคไมท่รงพยากรณ์’ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๔๙๔ } 



๔๙๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑๐. อัพยากตสงัยตุ] 

รวมพระสตูรทีม่ใีนสงัยตุวรรค 

  ทา่นถกูขา้พเจา้ถามวา่ ‘หลังจากตายแลว้ ตถาคตจะวา่เกดิอกีก็มใิช ่จะวา่ 

ไมเ่กดิอกีก็มใิชห่รอื’ ก็ตอบวา่ ‘แมปั้ญหาวา่ ‘หลังจากตายแลว้ ตถาคตจะวา่ 

เกดิอกีก็มใิช ่จะวา่ไมเ่กดิอกีก็มใิช’่ นีพ้ระผูม้พีระภาคก็ไมท่รงพยากรณ์’ ทา่น 

กัจจานะ อะไรหนอเป็นเหตเุป็นปัจจัยทีพ่ระสมณโคดมไมท่รงพยากรณ์ปัญหานัน้” 

  “วจัฉะ เหตแุละปัจจัยใดเพือ่การบัญญัตวิา่ ‘ตถาคตมรีปูหรอืไมม่รีปู ตถาคต 

มสีญัญาหรอืไมม่สีญัญา หรอืตถาคตมสีญัญาก็มใิช ่ไมม่สีญัญาก็มใิช ่เหตแุละ 

ปัจจัยนัน้ก็ผดิทกุสิง่โดยอาการทัง้หมดทกุอยา่งไมเ่หลอืโดยประการทัง้ปวง บคุคล 

เมือ่จะบัญญัตติถาคตนัน้วา่ ‘ตถาคตมรีปูหรอืไมม่รีปู ตถาคตมสีญัญาหรอืไมม่ ี

สญัญา หรอืตถาคตมสีญัญาก็มใิช ่ไมม่สีญัญาก็มใิช’่ พงึบัญญัตดิว้ยอะไร” 

  “ทา่นกัจจานะ ทา่นบวชมานานเทา่ไร” 

  “ไมน่านดอก ผูม้อีาย ุ๓ พรรษา” 

  “ผูม้อีาย ุการพยากรณ์เทา่นีข้องทา่นผูท้ีก่ลา่วแกไ้ดโ้ดยเวลาถงึเทา่นีก็้มากอยู่ 

เมือ่ค าพยากรณ์ไพเราะอยา่งนีแ้ลว้ ก็ไมจ่ าตอ้งพดูอะไรกันอกี” 

สภยิกจัจานสตูรที ่๑๑ จบ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนสงัยุตวรรคนี ้คอื 

    ๑. เขมาสตูร      ๒. อนุราธสตูร 

    ๓. ปฐมสารปีตุตโกฏฐติสตูร    ๔. ทตุยิสารปีตุตโกฏฐติสตูร 

    ๕. ตตยิสารปีตุตโกฏฐติสตูร    ๖. จตตุถสารปีตุตโกฏฐติสตูร 

    ๗. โมคคัลลานสตูร     ๘. วจัฉโคตตสตูร 

    ๙. กตุหูลสาลาสตูร     ๑๐. อานันทสตูร 

    ๑๑. สภยิกัจจานสตูร 

 

อพัยากตสงัยตุ จบบรบิรูณ์ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๔๙๕ } 



๔๙๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค [๑๐. อัพยากตสงัยตุ] 

รวมสงัยตุทีม่ใีนสฬายตนวรรคสงัยตุ 

 

รวมสงัยตุทีม่ใีนสฬายตนวรรคนีค้อื 

    ๑. สฬายตนสงัยตุ    ๒. เวทนาสงัยตุ 

    ๓. มาตคุามสงัยตุ    ๔. ชมัพขุาทกสงัยตุ 

    ๕. สามัณฑกสงัยตุ    ๖. โมคคัลลานสงัยตุ 

    ๗. จติตสงัยตุ     ๘. คามณสิงัยตุ 

    ๙. อสงัขตสงัยตุ    ๑๐. อัพยากตสงัยตุ 

 

สฬายตนวรรคสงัยตุ จบ 

พระไตรปิฎกเลม่ที ่๑๘ สตุตันตปิฎกที ่๑๐ สงัยตุตนกิาย สฬายตนวรรค จบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๘ หนา้ :๔๙๖ } 



๔๙๗ 

 

ค าอนโุมทนาและค าอธบิายทา้ยเลม่ 

 

ไฟล ์PDF เวอรช์ัน่ 1.0 - พระไตรปิฎกแปลไทย ฉบับ มจร. เลม่ 18 

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 18 นี ้ไดถ้กูเริม่อพัโหลดสูส่าธารณะเมือ่เดอืน พฤษภาคม พ.ศ. 2560 

หากพบขอ้ผดิพลาดใดๆ ในสว่นของไฟล ์PDF  

โปรดแจง้มาทีอ่เีมล thepathofpurity@outloook.com 

 

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

