
๑ 

 

พระไตรปิฎกเลม่ที ่๑๙ สตุตันตปิฎกที ่๑๑ สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑. มัคคสงัยตุ] 

๑. อวชิชาวรรค ๑. อวชิชาสตูร 

 

พระสตุตนัตปิฎก 

สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค 
_____________ 

ขอนอบนอ้มพระผูม้พีระภาคอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้พระองคนั์น้ 

 

๑. มคัคสงัยตุ 

๑. อวชิชาวรรค 

หมวดวา่ดว้ยอวชิชา 

๑. อวชิชาสตูร 

วา่ดว้ยอวชิชา 

  [๑] ขา้พเจา้๑ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อารามของอนาถ- 

บณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีณ ทีนั่น้แล พระผูม้พีระภาครับสัง่เรยีกภกิษุทัง้หลาย 

มาตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย” 

  ภกิษุเหลา่นัน้ทลูรับสนองพระด ารัสแลว้ พระผูม้พีระภาคจงึไดต้รัสเรือ่งนีว้า่ 

  “ภกิษุทัง้หลาย อวชิชา (ความไมรู่แ้จง้) เป็นประธานแหง่การเขา้ถงึอกศุลธรรม 

ทัง้หลาย อหริกิะ (ความไมล่ะอายบาป) อโนตตัปปะ (ความไมเ่กรงกลัวบาป) ก็ม ี

ตามมาดว้ย

 

เชงิอรรถ : 

๑ ขา้พเจา้ ในตอนเริม่ตน้ของพระสตูรนีแ้ละพระสตูรอืน่ ๆ ในเลม่นีห้มายถงึพระอานนท ์

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๑ } 



๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑. มัคคสงัยตุ] 

๑. อวชิชาวรรค ๒. อปัุฑฒสตูร 

   ๑. ผูม้อีวชิชาไมเ่ห็นแจง้ยอ่มมมีจิฉาทฏิฐ ิ(เห็นผดิ) 

   ๒. ผูม้มีจิฉาทฏิฐยิอ่มมมีจิฉาสงักัปปะ (ด ารผิดิ) 

   ๓. ผูม้มีจิฉาสงักัปปะยอ่มมมีจิฉาวาจา (เจรจาผดิ) 

   ๔. ผูม้มีจิฉาวาจายอ่มมมีจิฉากัมมันตะ (กระท าผดิ) 

   ๕. ผูม้มีจิฉากัมมันตะยอ่มมมีจิฉาอาชวีะ (เลีย้งชพีผดิ) 

   ๖. ผูม้มีจิฉาอาชวีะยอ่มมมีจิฉาวายามะ (พยายามผดิ) 

   ๗. ผูม้มีจิฉาวายามะยอ่มมมีจิฉาสต ิ(ระลกึผดิ) 

   ๘. ผูม้มีจิฉาสตยิอ่มมมีจิฉาสมาธ ิ(ตัง้จติมั่นผดิ) 

  ภกิษุทัง้หลาย วชิชา๑ (ความรูแ้จง้) เป็นประธานแหง่การเขา้ถงึกศุลธรรมทัง้หลาย 

หริ ิ(ความละอายบาป) และโอตตัปปะ (ความเกรงกลัวบาป) ก็มตีามมาดว้ย 

   ๑. ผูม้วีชิชาเห็นแจง้ยอ่มมสีมัมาทฏิฐ ิ(เห็นชอบ) 

   ๒. ผูม้สีมัมาทฏิฐยิอ่มมสีมัมาสงักัปปะ (ด ารชิอบ) 

   ๓. ผูม้สีมัมาสงักัปปะยอ่มมสีมัมาวาจา (เจรจาชอบ) 

   ๔. ผูม้สีมัมาวาจายอ่มมสีมัมากัมมันตะ (กระท าชอบ) 

   ๕. ผูม้สีมัมากัมมันตะยอ่มมสีมัมาอาชวีะ (เลีย้งชพีชอบ) 

   ๖. ผูม้สีมัมาอาชวีะยอ่มมสีมัมาวายามะ (พยายามชอบ) 

   ๗. ผูม้สีมัมาวายามะยอ่มมสีมัมาสต ิ(ระลกึชอบ) 

   ๘. ผูม้สีมัมาสตยิอ่มมสีมัมาสมาธ ิ(ตัง้จติมั่นชอบ)”๒ 

อวชิชาสตูรที ่๑ จบ 

๒. อปุฑัฒสูตร 

วา่ดว้ยความเป็นผูม้มีติรดเีป็นพรหมจรรยก์ ึง่หนึง่ 

  [๒] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ นคิมของเจา้ศากยะ ชือ่วา่สกักระ 

แควน้สกักะ ครัง้นัน้แล ทา่นพระอานนทเ์ขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ

 

เชงิอรรถ : 

๑ วชิชา ในทีน่ีห้มายถงึกัมมัสสกตาญาณ (ส .ม.อ. ๓/๑-๒/๑๗๙) 

๒ ดเูทยีบ องฺ.ทสก. (แปล) ๒๔/๑๐๕/๒๔๗-๒๔๘ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๒ } 



๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑. มัคคสงัยตุ] 

๑. อวชิชาวรรค ๒. อปัุฑฒสตูร 

ถวายอภวิาทแลว้ น่ัง ณ ทีส่มควร ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แต ่

พระองคผ์ูเ้จรญิ ความเป็นผูม้มีติรดี๑ มสีหายดี๒ มเีพือ่นดี๓ เป็นพรหมจรรย์๔กึง่หนึง่” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “อยา่กลา่วอยา่งนัน้ อานนท ์อยา่กลา่วอยา่งนัน้ 

อานนท ์ทีจ่รงิ ความเป็นผูม้มีติรด ีมสีหายด ีมเีพือ่นด ีเป็นพรหมจรรยทั์ง้หมด 

ทเีดยีว อานนท ์ภกิษุผูม้มีติรด ีมสีหายด ีมเีพือ่นดพีงึหวงัขอ้นีไ้ดว้า่ จักเจรญิ 

อรยิมรรคมอีงค ์๘ ท าอรยิมรรคมอีงค ์๘ ใหม้าก 

  ภกิษุผูม้มีติรด ีมสีหายด ีมเีพือ่นด ีเจรญิอรยิมรรคมอีงค ์๘ ท าอรยิมรรค 

มอีงค ์๘ ใหม้าก อยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี ้

   ๑. เจรญิสมัมาทฏิฐอิันอาศัยวเิวก (ความสงัด) อาศัยวริาคะ (ความคลาย 

       ก าหนัด) อาศัยนโิรธ (ความดับ) นอ้มไปในโวสสคัคะ (ความสละ) 

   ๒. เจรญิสมัมาสงักัปปะอนัอาศัยวเิวก ... 

   ๓. เจรญิสมัมาวาจา ... 

   ๔. เจรญิสมัมากัมมันตะ ... 

   ๕. เจรญิสมัมาอาชวีะ ... 

   ๖. เจรญิสมัมาวายามะ ... 

   ๗. เจรญิสมัมาสต ิ... 

   ๘. เจรญิสมัมาสมาธอิันอาศัยวเิวก อาศัยวริาคะ อาศัยนโิรธ นอ้ม 

        ไปในโวสสคัคะ 

  ภกิษุผูม้มีติรด ีมสีหายด ีมเีพือ่นด ีเจรญิอรยิมรรคมอีงค ์๘ ท าอรยิมรรค 

มอีงค ์๘ ใหม้าก อยา่งนีแ้ล 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ มติรด ีหมายถงึมติรทีม่คีณุธรรม คอืศลีเป็นตน้ (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๒๒/๓๐๐) 

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

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

๔ พรหมจรรย ์ในทีน่ีห้มายถงึอรยิมรรค (ส .ส.อ. ๑/๑๒๙/๑๔๙) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๓ } 



๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑. มัคคสงัยตุ] 

๑. อวชิชาวรรค ๓. สารปีตุตสตูร 

  อนึง่ ขอ้ทีว่า่ความเป็นผูม้มีติรด ีมสีหายด ีมเีพือ่นด ีเป็นพรหมจรรยทั์ง้หมด 

ทเีดยีวนัน้พงึทราบโดยปรยิายนี ้ดว้ยวา่เพราะอาศัยเราผูเ้ป็นมติรด ีเหลา่สตัวผ์ูม้ ี

ชาต ิ(ความเกดิ) เป็นธรรมดายอ่มพน้จากชาต ิผูม้ชีรา (ความแก)่ เป็นธรรมดายอ่ม 

พน้จากชรา ผูม้มีรณะ (ความตาย) เป็นธรรมดายอ่มพน้จากมรณะ ผูม้โีสกะ (ความ 

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

และอปุายาส (ความคับแคน้ใจ) เป็นธรรมดายอ่มพน้จากโสกะ ปรเิทวะ ทกุข ์โทมนัส 

และอปุายาส 

  อานนท ์ขอ้ทีว่า่ความเป็นผูม้มีติรด ีมสีหายด ีมเีพือ่นด ีเป็นพรหมจรรย ์

ทัง้หมดทเีดยีวนัน้พงึทราบโดยปรยิายนีแ้ล” 

อปุฑัฒสตูรที ่๒ จบ 

 

๓. สารปีตุตสตูร 

วา่ดว้ยพระสารบีตุร 

  [๓] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  ครัง้นัน้แล ทา่นพระสารบีตุรเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวาย 

อภวิาทแลว้ น่ัง ณ ทีส่มควร ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระองค ์

ผูเ้จรญิ ความเป็นผูม้มีติรด ีมสีหายด ีมเีพือ่นด ีเป็นพรหมจรรยทั์ง้หมดทเีดยีว” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ถกูละ ถกูละ สารบีตุร ความเป็นผูม้มีติรด ีมสีหายด ี

มเีพือ่นด ีเป็นพรหมจรรยทั์ง้หมด สารบีตุร ภกิษุผูม้มีติรด ีมสีหายด ีมเีพือ่นด ี

พงึหวงัขอ้นีไ้ดว้า่ จักเจรญิอรยิมรรคมอีงค ์๘ ท าอรยิมรรคมอีงค ์๘ ใหม้าก 

  ภกิษุผูม้มีติรด ีมสีหายด ีมเีพือ่นด ีเจรญิอรยิมรรคมอีงค ์๘ ท าอรยิมรรค 

มอีงค ์๘ ใหม้าก อยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. เจรญิสมัมาทฏิฐอิันอาศัยวเิวก อาศัยวริาคะ อาศัยนโิรธ นอ้ม 

       ไปในโวสสคัคะ 

       ฯลฯ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๔ } 



๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑. มัคคสงัยตุ] 

๑. อวชิชาวรรค ๔. ชาณุสโสณพิราหมณสตูร 

   ๘. เจรญิสมัมาสมาธอิันอาศัยวเิวก อาศัยวริาคะ อาศัยนโิรธ นอ้ม 

        ไปในโวสสคัคะ 

  ภกิษุผูม้มีติรด ีมสีหายด ีมเีพือ่นด ีเจรญิอรยิมรรคมอีงค ์๘ ท าอรยิมรรค 

มอีงค ์๘ ใหม้าก อยา่งนีแ้ล 

  สารบีตุร อนึง่ ขอ้ทีว่า่ความเป็นผูม้มีติรด ีมสีหายด ีมเีพือ่นด ีเป็นพรหมจรรย ์

ทัง้หมดนัน้ พงึทราบโดยปรยิายนี ้ดว้ยวา่เพราะอาศัยเราผูเ้ป็นมติรด ีเหลา่สตัวผ์ู ้

มชีาตเิป็นธรรมดายอ่มพน้จากชาต ิผูม้ชีราเป็นธรรมดายอ่มพน้จากชรา ผูม้มีรณะ 

เป็นธรรมดายอ่มพน้จากมรณะ ผูม้โีสกะ ปรเิทวะ ทกุข ์โทมนัส และอปุายาส 

เป็นธรรมดายอ่มพน้จากโสกะ ปรเิทวะ ทกุข ์โทมนัส และอปุายาส 

  สารบีตุร ขอ้ทีว่า่ความเป็นผูม้มีติรด ีมสีหายด ีมเีพือ่นด ีเป็นพรหมจรรย ์

ทัง้หมดนัน้ พงึทราบโดยปรยิายนีแ้ล” 

สารปีตุตสตูรที ่๓ จบ 

 

๔. ชาณุสโสณิพราหมณสตูร 

วา่ดว้ยชาณุสโสณิพราหมณ์ 

  [๔] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  ครัน้ในเวลาเชา้ ท่านพระอานนทค์รองอันตรวาสก ถอืบาตรและจวีร๑เขา้ไป 

บณิฑบาตยังกรงุสาวตัถ ีไดเ้ห็นพราหมณ์ชือ่ชาณุสโสณอิอกจากกรงุสาวตัถดีว้ยรถ 

เทยีมดว้ยมา้ขาวลว้น นัยวา่ มา้ทีเ่ทยีมเป็นมา้ขาว เครือ่งประดับขาว ตัวรถขาว 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ค าวา่ ครองอนัตรวาสก ถอืบาตรและจวีร นีม้ใิชว่่ากอ่นหนา้นี ้พระอานนทม์ไิดนุ่้งสบง มใิชว่า่ 

   พระอานนทถ์อืบาตรและจวีรไปโดยเปลอืยกายสว่นบน แต่ค าว่า “ครองอันตรวาสก” หมายถงึทา่น 

   ผลัดเปลีย่นสบง หรอืขยับสบงทีนุ่่งอยูใ่หก้ระชบั ค าว่า “ถอืบาตรและจวีร” หมายถงึถอืบาตรดว้ยมอื 

   ถอืจวีรดว้ยกาย คอืหม่จวีรแลว้อุม้บาตรน่ันเอง ดเูทยีบ ว.ิอ. ๑/๑๖/๑๘๐, ท.ีม.อ. ๑๕๓/๑๔๓, ม.ม.ูอ. 

   ๑/๖๓/๑๖๓, ข.ุอ.ุอ. ๖/๖๕ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๕ } 



๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑. มัคคสงัยตุ] 

๑. อวชิชาวรรค ๔. ชาณุสโสณพิราหมณสตูร 

ประทนุขาว เชอืกขาว ดา้มประตักขาว รม่ขาว ผา้โพกขาว ผา้นุ่งขาว รองเทา้ขาว 

และพัดวาลวชีน ี(พัดหรอืแสข้นจามร)ี ก็ขาว ชนทัง้หลายเห็นทา่นแลว้พากันพดู 

อยา่งนีว้า่ “ทา่นผูเ้จรญิ ยานประเสรฐิหนอ รปูของยานก็ประเสรฐิหนอ” 

  ตอ่มา ทา่นพระอานนทเ์ทีย่วบณิฑบาตในกรงุสาวตัถ ีกลับจากบณิฑบาต 

ภายหลังฉันภัตตาหารเสร็จแลว้จงึเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวาย 

อภวิาทแลว้ น่ัง ณ ทีส่มควร ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระองค ์

ผูเ้จรญิ ขอประทานวโรกาส ในเวลาเชา้ ขา้พระองคค์รองอันตรวาสก ถอืบาตร 

และจวีรเขา้ไปบณิฑบาตยังกรงุสาวตัถ ีไดเ้ห็นชาณุสโสณพิราหมณ์ออกจากกรงุ 

สาวตัถดีว้ยรถเทยีมดว้ยมา้ขาวลว้น นัยวา่ มา้ทีเ่ทยีมเป็นมา้ขาว เครือ่งประดับขาว 

ตัวรถขาว ประทนุขาว เชอืกขาว ดา้มประตักขาว ร่มขาว ผา้โพกขาว ผา้นุ่งขาว 

รองเทา้ขาว และพัดวาลวชีนก็ีขาว ชนทัง้หลายเห็นทา่นแลว้พากันพดูวา่ ‘ทา่น 

ผูเ้จรญิ ยานประเสรฐิหนอ รปูของยานก็ประเสรฐิหนอ’ ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ 

พระองคอ์าจทรงบัญญัตยิานอันประเสรฐิในพระธรรมวนัิยนีไ้ดห้รอืหนอ” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “อานนท ์อาจบัญญัตไิด ้ค าวา่ ‘ยานอันประเสรฐิ’ 

นัน้เป็นชือ่ของอรยิมรรคมอีงค ์๘ นีเ้อง เรยีกวา่ พรหมยานบา้ง ธรรมยานบา้ง 

รถพชิยัสงครามอันยอดเยีย่มบา้ง 

  สมัมาทฏิฐทิีบ่คุคลเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ เป็นธรรมมกีารก าจัดราคะ โทสะ 

และโมหะเป็นทีส่ดุ 

  สมัมาสงักัปปะทีบ่คุคลเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ เป็นธรรมมกีารก าจัดราคะ โทสะ 

และโมหะเป็นทีส่ดุ 

  สมัมาวาจาทีบ่คุคลเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ เป็นธรรมมกีารก าจัดราคะ โทสะ 

และโมหะเป็นทีส่ดุ 

  สมัมากัมมันตะทีบ่คุคลเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ เป็นธรรมมกีารก าจัดราคะ โทสะ 

และโมหะเป็นทีส่ดุ 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๖ } 



๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑. มัคคสงัยตุ] 

๑. อวชิชาวรรค ๔. ชาณุสโสณพิราหมณสตูร 

  สมัมาอาชวีะทีบ่คุคลเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ เป็นธรรมมกีารก าจัดราคะ โทสะ 

และโมหะเป็นทีส่ดุ 

  สมัมาวายามะทีบ่คุคลเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ เป็นธรรมมกีารก าจัดราคะ โทสะ 

และโมหะเป็นทีส่ดุ 

  สมัมาสตทิีบ่คุคลเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ เป็นธรรมมกีารก าจัดราคะ โทสะ 

และโมหะเป็นทีส่ดุ 

  สมัมาสมาธทิีบ่คุคลเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ เป็นธรรมมกีารก าจัดราคะ โทสะ 

และโมหะเป็นทีส่ดุ 

  ค าวา่ ‘ยานอันประเสรฐิ’ นัน้เป็นชือ่ของอรยิมรรคมอีงค ์๘ นีเ้อง เรยีกวา่ 

พรหมยานบา้ง ธรรมยานบา้ง รถพชิยัสงครามอันยอดเยีย่มบา้งนัน้ พงึทราบโดย 

ปรยิายนีแ้ล” 

  พระผูม้พีระภาคผูส้คุตศาสดาไดต้รัสเวยยากรณภาษิตนีแ้ลว้ จงึไดต้รัสคาถา- 

ประพันธต์อ่ไปอกีวา่ 

    “รถ๑ใดมธีรรมคอืศรัทธาและปัญญาเป็นแอกทกุเมือ่ 

   มหีริเิป็นงอน มใีจเป็นเชอืก 

   มสีตเิป็นนายสารถผีูค้อยควบคมุ 

    รถนีม้ศีลี๒เป็นเครือ่งประดบั 

   มฌีาน๓เป็นเพลา มคีวามเพยีรเป็นลอ้ 

   มอีเุบกขาเป็นทบู๔ มคีวามไมอ่ยากไดเ้ป็นประทนุ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ รถ ในทีน่ีห้มายถงึอรยิมรรคมอีงค ์๘ (ส .ม.อ. ๓/๔/๑๘๔) 

๒ ศลี ในทีน่ีห้มายถงึปารสิทุธศิลี ๔ ไดแ้ก ่(๑) ปาตโิมกขสังวรศลี (๒) อนิทรยีสังวรศลี (๓) อาชวีปารสิทุธศิลี 

   (๔) ปัจจยสันนสิติศลี (ส .ม.อ. ๓/๔/๑๘๔) 

๓ ฌาน ในทีน่ีห้มายถงึฌาน ๕ (ปฐมฌาน, ทตุยิฌาน, ตตยิฌาน, จตตุถฌาน, ปัญจมฌาน) ทีส่ัมปยตุ 

   ดว้ยวปัิสสนา (ส .ม.อ. ๓/๔/๑๘๔) 

๔ ทบู แปลมาจากค าวา่ ธุรสมาธ ิ(ทีย่ดึแอก) หมายถงึสว่นทีท่ าใหแ้อกหยดุขยับไปมา (ส .ม.อ. ๓/๔/๑๘๔) 

   พจนานุกรมฉบับราชบัณฑติสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕ หนา้ ๔๐๖ ใหค้ านยิาม ค าวา่ ทบู ไวว้่า “ไมแ้มแ่คร่ 

   เกวยีนทีย่ืน่ออกไปตดิกับแอก” 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๗ } 



๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑. มัคคสงัยตุ] 

๑. อวชิชาวรรค ๕. กมิัตถยิสตูร 

    กลุบตุรใดมคีวามไมพ่ยาบาท 

   มคีวามไมเ่บยีดเบยีนและมวีเิวก๑เป็นอาวธุ 

   มคีวามอดทนเป็นเกราะหนัง 

   กลุบตุรนัน้ยอ่มประพฤตเิพือ่ความเกษมจากโยคะ 

    พรหมยานอันยอดเยีย่มนี ้

   เกดิแลว้ในตนของบคุคลเหลา่ใด 

   บคุคลเหลา่นัน้เป็นนักปราชญ ์มชียัชนะ 

   ยอ่มออกไปจากโลกโดยแท”้ 

ชาณุสโสณิพราหมณสตูรที ่๔ จบ 

 

๕. กมิตัถยิสตูร 

วา่ดว้ยค าถามเกีย่วกบัประโยชนข์องการประพฤตพิรหมจรรย ์

  [๕] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  ครัง้นัน้ ภกิษุหลายรปูเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวายอภวิาท 

แลว้ น่ัง ณ ทีส่มควร ไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ 

ขอประทานวโรกาส พวกอัญเดยีรถยีป์รพิาชกถามขา้พระองคทั์ง้หลายอยา่งนีว้า่ 

‘ผูม้อีายทัุง้หลาย พวกทา่นอยูป่ระพฤตพิรหมจรรยใ์นพระสมณโคดมเพือ่ประโยชน์ 

อะไร’ ขา้พระองคทั์ง้หลายถกูถามอยา่งนีแ้ลว้ จงึตอบอัญเดยีรถยีป์รพิาชกเหลา่นัน้ 

อยา่งนีว้า่ ‘ผูม้อีายทัุง้หลาย พวกเราอยูป่ระพฤตพิรหมจรรยใ์นพระผูม้พีระภาค 

เพือ่ก าหนดรูท้กุข’์ ขา้พระองคทั์ง้หลายถกูถามอยา่งนีแ้ลว้ ตอบอยา่งนี ้ชือ่วา่ 

พดูตรงตามทีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสไว ้ไมช่ือ่วา่กลา่วตูพ่ระผูม้พีระภาคดว้ยค าเท็จหรอื 

ชือ่วา่กลา่วแกอ้ยา่งสมเหตสุมผลหรอื ไมม่บีา้งหรอืทีค่ าเชน่นัน้และค าทีก่ลา่วตอ่ ๆ 

กันมาจะเป็นเหตใุหถ้กูต าหนไิด”้ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ วเิวก ในทีน่ีห้มายถงึวเิวก ๓ มกีายวเิวกเป็นตน้ (ส .ม.อ. ๓/๔/๑๘๕) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๘ } 



๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑. มัคคสงัยตุ] 

๑. อวชิชาวรรค ๖. ปฐมอัญญตรภกิขสุตูร 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “เอาเถดิ ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายถกูถาม 

อยา่งนัน้แลว้ ตอบอยา่งนัน้ ชือ่วา่พดูตรงตามค าทีเ่รากลา่วไว ้ไมช่ือ่วา่กลา่วตูเ่รา 

ดว้ยค าเท็จ ชือ่วา่กลา่วแกอ้ยา่งสมเหตสุมผล ไมม่คี าเชน่นัน้และค าทีก่ลา่วตอ่ ๆ 

กันมาทีจ่ะเป็นเหตใุหถ้กูต าหนไิด ้เพราะเธอทัง้หลายอยูป่ระพฤตพิรหมจรรยใ์นเรา 

เพือ่ก าหนดรูท้กุข ์ภกิษุทัง้หลาย ถา้อัญเดยีรถยีป์รพิาชกพงึถามเธอทัง้หลายวา่ 

‘ผูม้อีายทัุง้หลาย มมีรรค มปีฏปิทาเพือ่ก าหนดรูท้กุขนั์น้อยูห่รอื’ เธอทัง้หลาย 

ถกูถามอยา่งนีแ้ลว้ พงึตอบอัญเดยีรถยีป์รพิาชกเหลา่นัน้อยา่งนีว้า่ ‘ผูม้อีายทัุง้หลาย 

มมีรรค มปีฏปิทาเพือ่ก าหนดรูท้กุขนั์น้อยู’่ 

  มรรค เป็นอยา่งไร ปฏปิทาเพือ่ก าหนดรูท้กุขน์ ัน้ เป็นอยา่งไร 

  คอื อรยิมรรคมอีงค ์๘ นีแ้ล ไดแ้ก ่

   ๑. สมัมาทฏิฐ ิ  ฯลฯ   ๘. สมัมาสมาธ ิ

  นีค้อืมรรค นีค้อืปฏปิทาเพือ่ก าหนดรูท้กุข ์

  ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายถกูถามอยา่งนีแ้ลว้ พงึตอบอัญเดยีรถยีป์รพิาชก 

เหลา่นัน้อยา่งนี”้ 

กมิตัถยิสตูรที ่๕ จบ 

 

๖. ปฐมอญัญตรภกิขสุตูร 

วา่ดว้ยภกิษุรปูหนึง่ทลูถามปญัหา สตูรที ่๑ 

  [๖] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  ครัง้นัน้แล ภกิษุรปูหนึง่เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวายอภวิาท 

แลว้ น่ัง ณ ทีส่มควร ไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ 

พระองคต์รัสวา่ ‘พรหมจรรย ์พรหมจรรย’์ พรหมจรรยเ์ป็นอยา่งไร ทีส่ดุแหง่ 

พรหมจรรยเ์ป็นอยา่งไร” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “ภกิษุ อรยิมรรคมอีงค ์๘ นีแ้ลเป็นพรหมจรรย ์ 

ไดแ้ก ่

   ๑. สมัมาทฏิฐ ิ  ฯลฯ   ๘. สมัมาสมาธ ิ

  ธรรมเป็นทีส่ ิน้ราคะ โทสะ และโมหะ นีเ้ป็นทีส่ดุแหง่พรหมจรรย”์ 

ปฐมอญัญตรภกิขสุตูรที ่๖ จบ 

 
{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๙ } 



๑๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑. มัคคสงัยตุ] 

๑. อวชิชาวรรค ๘. วภิังคสตูร 

 

๗. ทตุยิอญัญตรภกิขสุตูร 

วา่ดว้ยภกิษุรปูหนึง่ทลูถามปญัหา สตูรที ่๒ 

  [๗] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  ครัง้นัน้ ภกิษุรปูหนึง่เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวายอภวิาทแลว้ 

น่ัง ณ ทีส่มควร ไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ พระองค ์

ตรัสวา่ ‘ธรรมเป็นทีก่ าจัดราคะ โทสะ และโมหะ’ ค าวา่ ‘ธรรมเป็นทีก่ าจัดราคะ 

โทสะ และโมหะ’ นีเ้ป็นชือ่ของอะไร” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “ภกิษุ ค าวา่ ‘ธรรมเป็นทีก่ าจัดราคะ โทสะ และ 

โมหะ’ นีเ้ป็นชือ่ของนพิพานธาตุ๑ เพราะเหตนัุน้จงึเรยีกวา่ ธรรมเป็นทีส่ ิน้อาสวะ” 

  เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสอยา่งนีแ้ลว้ ภกิษุนัน้ไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาคตอ่ไป 

วา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ พระองคต์รัสวา่ ‘อมตะ อมตะ’ อมตะเป็นอยา่งไร 

ทางทีใ่หถ้งึอมตะเป็นอยา่งไร” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “ภกิษุ ธรรมเป็นทีส่ ิน้ราคะ โทสะ และโมหะ 

นีเ้รยีกวา่ อมตะ อรยิมรรคมอีงค ์๘ นีแ้ลเป็นทางทีใ่หถ้งึอมตะ ไดแ้ก ่

   ๑. สมัมาทฏิฐ ิ  ฯลฯ   ๘. สมัมาสมาธ ิ

ทตุยิอญัญตรภกิขสุตูรที ่๗ จบ 

 

๘. วภิงัคสตูร 

วา่ดว้ยการจ าแนกอรยิมรรค 

  [๘] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย เราจักแสดง จักจ าแนกอรยิมรรคม ี

องค ์๘ แกเ่ธอทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงฟัง จงใสใ่จใหด้ ีเราจักกลา่ว” 

  ภกิษุเหลา่นัน้ทลูรับสนองพระด ารัสแลว้ พระผูม้พีระภาคจงึไดต้รัสเรือ่งนีว้า่

 

เชงิอรรถ : 

๑ นพิพานธาต ุหมายถงึภาวะแหง่นพิพาน; นพิพาน หรอืนพิพานธาตมุ ี๒ คอื สอปุาทเิสสนพิพาน 

   ดับกเิลสมเีบญจขันธเ์หลอื ๑ อนุปาทเิสสนพิพาน ดับกเิลสไมม่เีบญจขันธเ์หลอื ๑ (พระธรรมปิฎก : 

   พจนานุกรมพทุธศาสน ์ฉบับประมวลศัพท ์๒๕๓๘, หนา้ ๑๒๕) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๑๐ } 



๑๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑. มัคคสงัยตุ] 

๑. อวชิชาวรรค ๘. วภิังคสตูร 

  “ภกิษุทัง้หลาย อรยิมรรคมอีงค ์๘ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. สมัมาทฏิฐ ิ  ฯลฯ   ๘. สมัมาสมาธ ิ

  สมัมาทฏิฐ ิเป็นอยา่งไร 

  คอื ความรูใ้นทกุข ์ความรูใ้นทกุขสมทัุย (เหตเุกดิทกุข)์ ความรูใ้นทกุขนโิรธ 

(ความดับทกุข)์ ความรูใ้นทกุขนโิรธคามนิปีฏปิทา (ขอ้ปฏบิัตทิีใ่หถ้งึความดับทกุข)์ 

  นีเ้รยีกวา่ สมัมาทฏิฐ ิ

  สมัมาสงักปัปะ เป็นอยา่งไร 

  คอื ความด ารใินเนกขมัมะ (การออกจากกาม) ความด ารใินอพยาบาท (ความ 

ไมพ่ยาบาท) ความด ารใินอวหิงิสา (การไมเ่บยีดเบยีน) 

  นีเ้รยีกวา่ สมัมาสงักัปปะ 

  สมัมาวาจา เป็นอยา่งไร 

  คอื เจตนาเป็นเหตเุวน้จากมสุาวาท (พดูเท็จ) เจตนาเป็นเหตเุวน้จากปิสณุา- 

วาจา (พดูสอ่เสยีด) เจตนาเป็นเหตเุวน้จากผรสุวาจา (พดูค าหยาบ) เจตนาเป็น 

เหตเุวน้จากสมัผัปปลาปะ (พดูเพอ้เจอ้) 

  นีเ้รยีกวา่ สมัมาวาจา 

  สมัมากมัมนัตะ เป็นอยา่งไร 

  คอื เจตนาเป็นเหตเุวน้จากปาณาตบิาต (การฆา่สตัว)์ เจตนาเป็นเหตเุวน้จาก 

อทนินาทาน (การลักทรัพย)์ เจตนาเป็นเหตเุวน้จากอพรหมจรรย ์(พฤตกิรรมอนั 

เป็นขา้ศกึตอ่พรหมจรรย)์ 

  นีเ้รยีกวา่ สมัมากัมมันตะ 

  สมัมาอาชวีะ เป็นอยา่งไร 

  คอื อรยิสาวกในธรรมวนัิยนีล้ะมจิฉาอาชวีะ ส าเร็จการเลีย้งชพีดว้ยสมัมา- 

อาชวีะ 

  นีเ้รยีกวา่ สมัมาอาชวีะ 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เล่ม : ๑๙ หนา้ :๑๑ } 



๑๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑. มัคคสงัยตุ] 

๑. อวชิชาวรรค ๘. วภิังคสตูร 

  สมัมาวายามะ เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. สรา้งฉันทะ พยายาม ปรารภความเพยีร ประคองจติ มุง่มั่น๑ 

       เพือ่ป้องกันบาปอกศุลธรรมทีย่ังไมเ่กดิมใิหเ้กดิขึน้ 

   ๒. สรา้งฉันทะ พยายาม ปรารภความเพยีร ประคองจติ มุง่มั่น 

       เพือ่ละบาปอกศุลธรรมทีเ่กดิขึน้แลว้ 

   ๓. สรา้งฉันทะ พยายาม ปรารภความเพยีร ประคองจติ มุง่มั่น 

       เพือ่ท ากศุลธรรมทีย่ังไมเ่กดิใหเ้กดิขึน้ 

   ๔. สรา้งฉันทะ พยายาม ปรารภความเพยีร ประคองจติ มุง่มั่น 

       เพือ่ความด ารงอยู ่ไมเ่ลอืนหาย ภญิโญภาพ ไพบลูย ์เจรญิ 

       เต็มทีแ่หง่กศุลธรรมทีเ่กดิขึน้แลว้ 

  นีเ้รยีกวา่ สมัมาวายามะ 

  สมัมาสต ิเป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. พจิารณาเห็นกายในกายอยู ่มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ มสีต ิ

       ก าจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกได ้

   ๒. พจิารณาเห็นเวทนาในเวทนาทัง้หลายอยู ่มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ 

       มสีต ิก าจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกได ้

   ๓. พจิารณาเห็นจติในจติอยู ่มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ มสีต ิก าจัด 

       อภชิฌาและโทมนัสในโลกได ้

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ สรา้งฉนัทะ หมายถงึสรา้งความพอใจใครจ่ะท ากศุล พยายาม หมายถงึท าความเพยีรบากบ่ัน ปรารภ 

   ความเพยีร หมายถงึบ าเพ็ญเพยีรทัง้ทางกายและทางใจ ประคองจติ หมายถงึยกจติขึน้พรอ้มกับความ 

   เพยีรทางกายและจติ มุง่ม ัน่ หมายถงึท าความเพยีรเป็นหลักใหญ่ (องฺ.เอกก.อ. ๑/๓๙๔/๔๔๐) ไดแ้ก ่

   สัมมัปปธาน ๔ ประการ ด ูองฺ.จตกฺุก. (แปล) ๒๑/๖๙/๑๑๓-๑๑๔ 

 

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



๑๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑. มัคคสงัยตุ] 

๑. อวชิชาวรรค ๙. สกูสตูร 

   ๔. พจิารณาเห็นธรรมในธรรมทัง้หลาย๑อยู ่มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ 

       มสีต ิก าจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกได ้

  นีเ้รยีกวา่ สมัมาสต ิ

  สมัมาสมาธ ิเป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. สงัดจากกามและอกศุลธรรมทัง้หลายแลว้ บรรลปุฐมฌานทีม่วีติก 

       วจิาร ปีต ิและสขุอันเกดิจากวเิวกอยู ่

   ๒. เพราะวติกวจิารสงบระงับไป บรรลทุตุยิฌาน มคีวามผอ่งใสในภายใน 

       มภีาวะทีจ่ติเป็นหนึง่ผดุขึน้ ไมม่วีติก ไมม่วีจิาร มแีต่ 

       ปีตแิละสขุอันเกดิจากสมาธอิยู ่

   ๓. เพราะปีตจิางคลายไป ภกิษุมอีเุบกขา มสีต ิมสีมัปชญัญะ เสวย 

       สขุดว้ยนามกาย บรรลตุตยิฌานทีพ่ระอรยิะทัง้หลายสรรเสรญิวา่ 

       ‘ผูม้อีเุบกขา มสีต ิอยูเ่ป็นสขุ’ 

   ๔. เพราะละสขุและทกุขไ์ด ้เพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปกอ่น บรรล ุ

       จตตุถฌานทีไ่มม่ทีกุข ์ไมม่สีขุ มสีตบิรสิทุธิเ์พราะอเุบกขาอยู่ 

  นีเ้รยีกวา่ สมัมาสมาธ”ิ 

วภิงัคสตูรที ่๘ จบ 

 

๙. สกูสตูร 

วา่ดว้ยอปุมาดว้ยเดอืย 

  [๙] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย เป็นไปไมไ่ดเ้ลยทีเ่ดอืยขา้วสาลหีรอื 

เดอืยขา้วเหนยีวทีบ่คุคลตัง้ไวไ้มต่รงจักต ามอืหรอืเทา้ทีไ่ปกระทบเขา้หรอืท าใหเ้ลอืดออก

 

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 : ๑๙ หนา้ :๑๓ } 



๑๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑. มัคคสงัยตุ] 

๑. อวชิชาวรรค ๑๐. นันทยิสตูร 

ขอ้นัน้เพราะเหตไุร เพราะตัง้เดอืยขา้วไวไ้มต่รง แมฉั้นใด เป็นไปไมไ่ดเ้ลยทีภ่กิษุ 

รปูนัน้มทีฏิฐทิีต่ัง้ไวผ้ดิ มมีรรคภาวนาทีต่ัง้ไวผ้ดิ จักท าลายอวชิชา ใหว้ชิชาเกดิขึน้ 

ท านพิพานใหแ้จง้ ขอ้นัน้เพราะเหตไุร เพราะตัง้ทฏิฐไิวผ้ดิ ฉันนัน้เหมอืนกัน 

  ภกิษุทัง้หลาย เป็นไปไดท้ีเ่ดอืยขา้วสาลหีรอืเดอืยขา้วเหนยีวทีบ่คุคลตัง้ไวต้รง 

จักต ามอืหรอืเทา้ทีไ่ปกระทบเขา้หรอืท าใหเ้ลอืดออก ขอ้นัน้เพราะเหตไุร เพราะตัง้ 

เดอืยขา้วไวต้รง แมฉั้นใด เป็นไปไดท้ีภ่กิษุรปูนัน้มทีฏิฐทิีต่ัง้ไวถ้กู มมีรรคภาวนาที ่

ตัง้ไวถ้กู จักท าลายอวชิชา ใหว้ชิชาเกดิขึน้ ท านพิพานใหแ้จง้ ขอ้นัน้เพราะเหตไุร 

เพราะตัง้ทฏิฐไิวถ้กู ฉันนัน้เหมอืนกัน๑ 

  ภกิษุมทีฏิฐทิ ีต่ ัง้ไวถ้กู มมีรรคภาวนาทีต่ ัง้ไวถ้กู ยอ่มท าลายอวชิชา ให ้

วชิชาเกดิข ึน้ ท านพิพานใหแ้จง้ อยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. เจรญิสมัมาทฏิฐอิันอาศัยวเิวก อาศัยวริาคะ อาศัยนโิรธ นอ้มไป 

       ในโวสสคัคะ 

       ฯลฯ 

   ๘. เจรญิสมัมาสมาธอิันอาศัยวเิวก อาศัยวริาคะ อาศัยนโิรธ นอ้มไป 

       ในโวสสคัคะ 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุมทีฏิฐทิีต่ัง้ไวถ้กู มมีรรคภาวนาทีต่ัง้ไวถ้กู ยอ่มท าลาย 

อวชิชา ใหว้ชิชาเกดิขึน้ ท านพิพานใหแ้จง้ เป็นอยา่งนีแ้ล” 

สกูสตูรที ่๙ จบ 

 

๑๐. นนัทยิสูตร 

วา่ดว้ยนนัทยิปรพิาชก 

  [๑๐] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  ครัง้นัน้แล นันทยิปรพิาชกเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ไดส้นทนา 

ปราศรัยพอเป็นทีบ่ันเทงิใจ พอเป็นทีร่ะลกึถงึกันแลว้ น่ัง ณ ทีส่มควร ไดท้ลูถาม 

พระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แตท่า่นพระโคดม ธรรมเหลา่ไหนทีบ่คุคลเจรญิ ท า 

ใหม้ากแลว้ ยอ่มใหถ้งึนพิพาน มนีพิพานเป็นเบือ้งหนา้ มนีพิพานเป็นทีส่ดุ”

 
เชงิอรรถ : 

๑ ด ูองฺ.จตกฺุก. (แปล) ๒๐/๔๑-๔๒/๗-๘ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๑๔ } 



๑๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑. มัคคสงัยตุ] 

๑. อวชิชาวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “นันทยิะ ธรรม ๘ ประการนีท้ีบ่คุคลเจรญิ 

ท าใหม้ากแลว้ ยอ่มใหถ้งึนพิพาน มนีพิพานเป็นเบือ้งหนา้ มนีพิพานเป็นทีส่ดุ 

  ธรรม ๘ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. สมัมาทฏิฐ ิ  ฯลฯ   ๘. สมัมาสมาธ ิ

  นันทยิะ ธรรม ๘ ประการนีแ้ลทีบ่คุคลเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ ยอ่มใหถ้งึนพิพาน 

มนีพิพานเป็นเบือ้งหนา้ มนีพิพานเป็นทีส่ดุ” 

  เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสอยา่งนีแ้ลว้ นันทยิปรพิาชกไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาค 

ดังนีว้า่ “ขา้แตท่า่นพระโคดม พระภาษิตของทา่นพระโคดมชดัเจนไพเราะยิง่นัก 

ขา้แตท่า่นพระโคดม พระภาษิตของทา่นพระโคดมชดัเจนไพเราะยิง่นัก ทา่นพระ 

โคดมทรงประกาศธรรมแจม่แจง้โดยประการตา่ง ๆ เปรยีบเหมอืนบคุคลหงายของ 

ทีค่ว า่ เปิดของทีปิ่ด บอกทางแกผู่ห้ลงทาง หรอืตามประทปีในทีม่ดื๑ ดว้ยตัง้ใจวา่ 

‘คนมตีาดจัีกเห็นรปูได’้ ขา้พระองคน์ีข้อถงึทา่นพระโคดมพรอ้มทัง้พระธรรมและ 

พระสงฆเ์ป็นสรณะ ขอทา่นพระโคดมจงทรงจ าขา้พระองคว์า่เป็นอบุาสกผูถ้งึสรณะ 

ตัง้แตว่นันีเ้ป็นตน้ไปจนตลอดชวีติ” 

นนัทยิสตูรที ่๑๐ จบ 

อวชิชาวรรคที ่๑ จบ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

    ๑. อวชิชาสตูร    ๒. อปัุฑฒสตูร 

    ๓. สารปีตุตสตูร    ๔. ชาณุสโสณพิราหมณสตูร 

    ๕. กมิัตถยิสตูร    ๖. ปฐมอัญญตรภกิขสุตูร 

    ๗. ทตุยิอัญญตรภกิขสุตูร   ๘. วภิังคสตูร 

    ๙. สกูสตูร     ๑๐. นันทยิสตูร 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ในทีม่ดื ในทีน่ีห้มายถงึความมดืมอีงค ์๔ คอื (๑) ความมดืในวันแรม ๑๔ ค ่า (๒) ความมดืในเวลาเทีย่งคนื 

   (๓) ความมดืในป่าทบึ (๔) ความมดืในเวลาเมฆปกคลมุ (องฺ.ทกุ.อ. ๒/๑๖/๑๗) 

 

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



๑๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑. มัคคสงัยตุ] 

๒. วหิารวรรค ๑. ปฐมวหิารสตูร 

 

๒. วหิารวรรค 
หมวดวา่ดว้ยวหิารธรรม 

๑. ปฐมวหิารสูตร 

วา่ดว้ยวหิารธรรม สตูรที ่๑ 

  [๑๑] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย เราปรารถนาจะหลกีเรน้สกัครึง่เดอืน 

ใคร ๆ อยา่เขา้ไปหาเรา ยกเวน้ภกิษุผูน้ าอาหารบณิฑบาตเขา้ไปใหร้ปูเดยีว” 

ภกิษุเหลา่นัน้ทลูรับสนองพระด ารัสแลว้ ในครึง่เดอืนนีจ้งึไมม่ใีครเขา้ไปเฝ้าพระผูม้ ี

พระภาคเลย ยกเวน้ภกิษุผูน้ าอาหารบณิฑบาตไปทลูถวายรปูเดยีว 

  ครัน้ครึง่เดอืนนัน้ผา่นไป พระผูม้พีระภาคเสด็จออกจากทีห่ลกีเรน้แลว้ รับสัง่ 

เรยีกภกิษุทัง้หลายมาตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย เรานัน้แรกตรัสรู ้ไดอ้ยูด่ว้ยสว่นแหง่ 

วหิารธรรม (ธรรมเป็นเครือ่งอยู)่ รูช้ดัอยา่งนีว้า่ 

  ‘เพราะมจิฉาทฏิฐเิป็นปัจจัย ความเสวยอารมณ์จงึม ี

  เพราะสมัมาทฏิฐเิป็นปัจจัย ความเสวยอารมณ์จงึม ี

     ฯลฯ 

  เพราะมจิฉาสมาธเิป็นปัจจัย ความเสวยอารมณ์จงึม ี

  เพราะสมัมาสมาธเิป็นปัจจัย ความเสวยอารมณ์จงึม ี

  เพราะฉันทะเป็นปัจจัย ความเสวยอารมณ์จงึม ี

  เพราะวติกเป็นปัจจัย ความเสวยอารมณ์จงึม ี

  เพราะสญัญาเป็นปัจจัย ความเสวยอารมณ์จงึม ี

  เพราะฉันทะ วติก และสญัญาเป็นธรรมไมส่งบเป็นปัจจัย ความเสวยอารมณ์จงึม ี

  เพราะฉันทะ วติก และสญัญาเป็นธรรมสงบเป็นปัจจัย ความเสวยอารมณ์จงึม ี

  ความพยายามเพือ่บรรลธุรรมทีย่ังไมบ่รรลุ๑มอียู ่แตเ่พราะเมือ่ยังไมไ่ดบ้รรล ุ

ฐานะ๒นัน้เป็นปัจจัย ความเสวยอารมณ์จงึม”ี 

ปฐมวหิารสตูรที ่๑ จบ 

 
เชงิอรรถ : 

๑ ธรรมทีย่งัไมบ่รรล ุในทีน่ีห้มายถงึอรหัตตผล (ส .ม.อ. ๓/๑๑/๑๙๔) 

๒ ฐานะ ในทีน่ีห้มายถงึเหต ุ(ส .ม.อ. ๓/๑๑/๑๙๔) 

 

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



๑๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑. มัคคสงัยตุ] 

๒. วหิารวรรค ๒. ทตุยิวหิารสตูร 

 

๒. ทตุยิวหิารสตูร 

วา่ดว้ยวหิารธรรม สตูรที ่๒ 

  [๑๒] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  “ภกิษุทัง้หลาย เราปรารถนาจะหลกีเรน้ตลอด ๓ เดอืน ใคร ๆ อยา่เขา้ไป 

หาเรา ยกเวน้ภกิษุผูน้ าอาหารบณิฑบาตเขา้ไปใหรู้ปเดยีว” ภกิษุเหลา่นัน้ทลูรับ 

สนองพระด ารัสแลว้ ใน ๓ เดอืนนีจ้งึไมม่ใีครเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคเลย ยก 

เวน้ภกิษุผูน้ าอาหารบณิฑบาตเขา้ไปทลูถวายรปูเดยีว 

  ครัน้ ๓ เดอืนนัน้ผา่นไป พระผูม้พีระภาคเสด็จออกจากทีห่ลกีเรน้แลว้ รับสัง่ 

เรยีกภกิษุทัง้หลายมาตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย เรานัน้แรกตรัสรู ้ไดอ้ยูด่ว้ยสว่นแหง่ 

วหิารธรรม รูช้ดัอยา่งนีว้า่ 

  ‘เพราะมจิฉาทฏิฐเิป็นปัจจัย ความเสวยอารมณ์จงึม ี

  เพราะมจิฉาทฏิฐเิป็นธรรมสงบเป็นปัจจัย ความเสวยอารมณ์จงึม ี

  เพราะสมัมาทฏิฐเิป็นปัจจัย ความเสวยอารมณ์จงึม ี

  เพราะสมัมาทฏิฐเิป็นธรรมสงบเป็นปัจจัย ความเสวยอารมณ์จงึม ี

      ฯลฯ  

  เพราะมจิฉาสมาธเิป็นปัจจัย ความเสวยอารมณ์จงึม ี

  เพราะมจิฉาสมาธเิป็นธรรมสงบเป็นปัจจัย ความเสวยอารมณ์จงึม ี

  เพราะสมัมาสมาธเิป็นปัจจัย ความเสวยอารมณ์จงึม ี

  เพราะสมัมาสมาธเิป็นธรรมสงบเป็นปัจจัย ความเสวยอารมณ์จงึม ี

  เพราะฉันทะเป็นปัจจัย ความเสวยอารมณ์จงึม ี

  เพราะฉันทะเป็นธรรมสงบเป็นปัจจัย ความเสวยอารมณ์จงึม ี

  เพราะวติกเป็นปัจจัย ความเสวยอารมณ์จงึม ี

  เพราะวติกเป็นธรรมสงบเป็นปัจจัย ความเสวยอารมณ์จงึม ี

  เพราะสญัญาเป็นปัจจัย ความเสวยอารมณ์จงึม ี

  เพราะสญัญาเป็นธรรมสงบเป็นปัจจัย ความเสวยอารมณ์จงึม ี

 

 

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



๑๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑. มัคคสงัยตุ] 

๒. วหิารวรรค ๔. ปฐมอปุปาทสตูร 

  เพราะฉันทะ วติก และสญัญาเป็นธรรมไมส่งบเป็นปัจจัย ความเสวยอารมณ์จงึม ี

  เพราะฉันทะ วติก และสญัญาเป็นธรรมสงบเป็นปัจจัย ความเสวยอารมณ์จงึม ี

  ความพยายามเพือ่บรรลธุรรมทีย่ังไมบ่รรล ุมอียู ่แตเ่พราะเมือ่ยังไมไ่ดบ้รรล ุ

ฐานะนัน้เป็นปัจจัย ความเสวยอารมณ์จงึม”ี 

ทตุยิวหิารสตูรที ่๒ จบ 

 

๓. เสกขสตูร 

วา่ดว้ยองคค์ณุของพระเสขะ 

  [๑๓] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  ครัง้นัน้แล ภกิษุรปูหนึง่เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ฯลฯ น่ัง ณ 

ทีส่มควร ไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ พระองคต์รัสวา่ 

‘พระเสขะ พระเสขะ’ ดว้ยเหตเุพยีงเทา่ไรหนอ ภกิษุจงึชือ่วา่เป็นพระเสขะ” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “ภกิษุในธรรมวนัิยนีป้ระกอบดว้ยสมัมาทฏิฐอิัน 

เป็นของพระเสขะ๑ ฯลฯ ประกอบดว้ยสมัมาสมาธอิันเป็นของพระเสขะ ดว้ยเหต ุ

เพยีงเทา่นีแ้ล ภกิษุจงึชือ่วา่เป็นพระเสขะ” 

เสกขสตูรที ่๓ จบ 

 

๔. ปฐมอปุปาทสตูร 

วา่ดว้ยความเกดิข ึน้แหง่ธรรม สตูรที ่๑ 

  [๑๔] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  “ภกิษุทัง้หลาย ธรรม ๘ ประการนีท้ีบ่คุคลเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ ทีย่ังไม่ 

เกดิยอ่มเกดิขึน้ เวน้ความอบุัตขิ ึน้ของพระตถาคตอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ ยอ่มไม ่

เกดิขึน้

 

เชงิอรรถ : 

๑ สมัมาทฏิฐอินัเป็นของพระเสขะ ในทีน่ีห้มายถงึสัมมาทฏิฐทิีเ่กดิพรอ้มกับผล ๓ และมรรค ๔ (ส .ม.อ. 

   ๓/๑๓-๑๗/๑๙๕) 

 

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



๑๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑. มัคคสงัยตุ] 

๒. วหิารวรรค ๕. ทตุยิอปุปาทสตูร 

  ธรรม ๘ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. สมัมาทฏิฐ ิ  ฯลฯ   ๘. สมัมาสมาธ ิ

  ภกิษุทัง้หลาย ธรรม ๘ ประการนีท้ีบ่คุคลเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ ทีย่ังไมเ่กดิ 

ยอ่มเกดิขึน้ เวน้ความอบุัตขิ ึน้ของพระตถาคตอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้ ยอ่มไม ่

เกดิขึน้” 

ปฐมอปุปาทสตูรที ่๔ จบ 

 

๕. ทตุยิอปุปาทสตูร 

วา่ดว้ยความเกดิข ึน้แหง่ธรรม สตูรที ่๒ 

  [๑๕] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  “ภกิษุทัง้หลาย ธรรม ๘ ประการนีท้ีบ่คุคลเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ ทีย่ังไม่ 

เกดิยอ่มเกดิขึน้ เวน้วนัิยของพระสคุต๑ ยอ่มไมเ่กดิขึน้ 

  ธรรม ๘ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. สมัมาทฏิฐ ิ  ฯลฯ   ๘. สมัมาสมาธ ิ

  ภกิษุทัง้หลาย ธรรม ๘ ประการนี ้ทีบ่คุคลเจรญิท าใหม้ากแลว้ ทีย่ังไม ่

เกดิยอ่มเกดิขึน้ เวน้วนัิยของพระสคุต ยอ่มไมเ่กดิขึน้” 

ทตุยิอปุปาทสตูรที ่๕ จบ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ วนิยัของพระสคุต หมายถงึธรรมทีพ่ระสคุตทรงแสดง ซึง่มคีวามงามในเบือ้งตน้ มคีวามงามในทา่มกลาง 

   และมคีวามงามในทีส่ดุ ประกาศพรหมจรรยพ์รอ้มทัง้อรรถและพยัญชนะบรสิทุธิ ์บรบิรูณ์ครบถว้น 

   และค าว่า สคุต เป็นพระนามของพระพทุธเจา้ มคีวามหมายหลายนัย ดังนี ้คอื (๑) เสด็จไปงามคอืบรสิทุธิ ์

   ไดแ้ก ่ด าเนนิไปดว้ยอรยิมรรคมอีงค ์๘ (๒) เสด็จไปยังสถานทีด่ ีคอื อมตนพิพาน 

   (๓) เสด็จไปชอบ คอื ไมก่ลับมาหากเิลสทีท่รงละไดแ้ลว้ (๔) ตรัสไวโ้ดยชอบ คอื ตรัสพระวาจาทีค่วร 

   ในฐานะทีค่วรเทา่นัน้ (ว.ิอ. ๑/๑/๑๐๘ และดู องฺ.จตกฺุก (แปล) ๒๑/๑๖๐/๒๒๒-๒๒๕) 

 

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



๒๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑. มัคคสงัยตุ] 

๒. วหิารวรรค ๗. ทตุยิปรสิทุธสตูร 

 

๖. ปฐมปรสิทุธสตูร 

วา่ดว้ยธรรมอนับรสิทุธิ ์สตูรที ่๑ 

  [๑๖] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  “ภกิษุทัง้หลาย ธรรม ๘ ประการนีบ้รสิทุธิ ์ผอ่งแผว้ ไมม่กีเิลสเพยีงดังเนนิ๑ 

ปราศจากความเศรา้หมอง ทีย่ังไมเ่กดิยอ่มเกดิขึน้ เวน้ความอบุัตขิ ึน้ของพระ 

ตถาคตอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ ยอ่มไมเ่กดิขึน้ 

  ธรรม ๘ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. สมัมาทฏิฐ ิ  ฯลฯ   ๘. สมัมาสมาธ ิ

  ภกิษุทัง้หลาย ธรรม ๘ ประการนีแ้ลบรสิทุธิ ์ผอ่งแผว้ ไมม่กีเิลสเพยีงดังเนนิ 

ปราศจากความเศรา้หมอง ทีย่ังไมเ่กดิยอ่มเกดิขึน้ เวน้ความอบุัตขิ ึน้ของพระ 

ตถาคตอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ ยอ่มไมเ่กดิขึน้” 

ปฐมปรสิทุธสตูรที ่๖ จบ 

 

๗. ทตุยิปรสิทุธสูตร 

วา่ดว้ยธรรมอนับรสิทุธิ ์สตูรที ่๒ 

  [๑๗] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  “ภกิษุทัง้หลาย ธรรม ๘ ประการนีบ้รสิทุธิ ์ผอ่งแผว้ ไมม่กีเิลสเพยีงดังเนนิ 

ปราศจากความเศรา้หมอง ทีย่ังไมเ่กดิยอ่มเกดิขึน้ เวน้วนัิยของพระสคุต ยอ่มไม่ 

เกดิขึน้ 

  ธรรม ๘ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. สมัมาทฏิฐ ิ  ฯลฯ   ๘. สมัมาสมาธิ

 

เชงิอรรถ : 

๑ กเิลสเพยีงดงัเนนิ หมายถงึกเิลส คอื ราคะ โทสะ และโมหะ (ม.ม.ูอ. ๑/๕๗/๑๕๑) ทา่นเรยีกวา่ 

   กเิลสเพยีงดังเนนิ (อังคณะ) เพราะยังจติใหล้าดต ่า โนม้เอยีงไปสูท่ีต่ ่า เชน่ ตอ้งยอ้นกลับไปสูจ่ตตุถฌานอกี 

   เป็นตน้ (ว.ิอ. ๑/๑๒/๑๕๕) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๒๐ } 



๒๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑. มัคคสงัยตุ] 

๒. วหิารวรรค ๘. ปฐมกกุกฏุารามสตูร 

  ภกิษุทัง้หลาย ธรรม ๘ ประการนีแ้ลบรสิทุธิ ์ผอ่งแผว้ ไมม่กีเิลสเพยีงดังเนนิ 

ปราศจากความเศรา้หมอง ทีย่ังไมเ่กดิยอ่มเกดิขึน้ เวน้วนัิยของพระสคุต ยอ่มไม ่

เกดิขึน้” 

ทตุยิปรสิทุธสตูรที ่๗ จบ 

 

๘. ปฐมกกุกฏุารามสตูร 

วา่ดว้ยการสนทนาธรรมในกกุกฏุาราม สตูรที ่๑ 

  [๑๘] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ ทา่นพระอานนทก์ับทา่นพระภัททะอยูท่ีก่กุกฏุาราม เขตเมอืง 

ปาฏลบีตุร ครัน้ในเวลาเย็น ทา่นพระภัททะออกจากทีห่ลกีเรน้ เขา้ไปหาทา่น 

พระอานนทถ์งึทีอ่ยู ่ไดส้นทนาปราศรัยพอเป็นทีบ่ันเทงิใจ พอเป็นทีร่ะลกึถงึกนัแลว้ 

น่ัง ณ ทีส่มควร ไดเ้รยีนถามทา่นพระอานนทด์ังนีว้า่ 

  “ทา่นอานนท ์ทีเ่รยีกกันวา่ ‘อพรหมจรรย ์อพรหมจรรย’์ อพรหมจรรย ์

เป็นอยา่งไร” 

  ทา่นพระอานนทต์อบวา่ “ดลีะ ดลีะ ทา่นภัททะ ปัญญาใฝ่รู ้๑ของทา่น 

ดนัีก ปฏภิาณดนัีก สอบถามเขา้ท ีก็ทา่นถามวา่ ‘ทีเ่รยีกกันวา่ ‘อพรหมจรรย ์

อพรหมจรรย’์ อพรหมจรรยเ์ป็นอยา่งไร’ อยา่งนัน้หรอื” 

  “อยา่งนัน้ ผูม้อีาย”ุ 

  “ผูม้อีาย ุมจิฉามรรค (ทางผดิ) มอีงค ์๘ นีแ้ลเป็นอพรหมจรรย ์ไดแ้ก ่

   ๑. มจิฉาทฏิฐ ิ  ฯลฯ   ๘. มจิฉาสมาธ ิ

ปฐมกกุกฏุารามสตูรที ่๘ จบ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ปญัญาใฝ่รู ้แปลมาจากค าวา่ อุมมังคะ มคีวามหมายวา่ ความใฝ่รูท้ ีโ่ผลข่ึน้ (หาค าตอบปัญหา) (ส .ม.อ. 

   ๓/๑๘-๒๐/๑๙๕, องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๑๘๘/๔๐๖) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๒๑ } 



๒๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑. มัคคสงัยตุ] 

๒. วหิารวรรค ๑๐. ตตยิกกุกฏุารามสตูร 

 

๙. ทตุยิกกุกฏุารามสตูร 

วา่ดว้ยการสนทนาธรรมในกกุกฏุาราม สตูรที ่๒ 

  [๑๙] เรือ่งเกดิขึน้ทีเ่มอืงปาฏลบีตุร 

  ทา่นพระภัททะไดเ้รยีนถามทา่นพระอานนทว์า่ “ทา่นอานนท ์ทีเ่รยีกกันวา่ 

‘พรหมจรรย ์พรหมจรรย’์ พรหมจรรยเ์ป็นอยา่งไร ทีส่ดุแหง่พรหมจรรยเ์ป็นอยา่งไร” 

  ทา่นพระอานนทต์อบวา่ “ดลีะ ดลีะ ทา่นภัททะ ปัญญาใฝ่รูข้องทา่นดนัีก 

ปฏภิาณดนัีก สอบถามเขา้ท ีก็ทา่นถามวา่ ‘ทีเ่รยีกกันวา่ ‘พรหมจรรย ์พรหมจรรย’์ 

พรหมจรรยเ์ป็นอยา่งไร ทีส่ดุแหง่พรหมจรรยเ์ป็นอยา่งไร’ อยา่งนัน้หรอื” 

  “อยา่งนัน้ ผูม้อีาย”ุ 

  “ผูม้อีาย ุอรยิมรรคมอีงค ์๘ นีแ้ลเป็นพรหมจรรย ์ไดแ้ก ่

   ๑. สมัมาทฏิฐ ิ  ฯลฯ   ๘. สมัมาสมาธ ิ

  ธรรมเป็นทีส่ ิน้ราคะ โทสะ และโมหะ นีเ้ป็นทีส่ดุแหง่พรหมจรรย”์ 

ทตุยิกกุกฏุารามสตูรที ่๙ จบ 

 

๑๐. ตตยิกกุกฏุารามสตูร 

วา่ดว้ยการสนทนาธรรมในกกุกฏุาราม สตูรที ่๓ 

  [๒๐] เรือ่งเกดิขึน้ทีเ่มอืงปาฏลบีตุร 

  ทา่นพระภัททะไดเ้รยีนถามทา่นพระอานนทว์า่ “ทา่นอานนท ์ทีเ่รยีกกันวา่ 

‘พรหมจรรย ์พรหมจรรย’์ พรหมจรรยเ์ป็นอยา่งไร พรหมจารเีป็นอยา่งไร ทีส่ดุ 

แหง่พรหมจรรยเ์ป็นอยา่งไร” 

  ทา่นพระอานนทต์อบวา่ “ดลีะ ดลีะ ทา่นภัททะ ปัญญาใฝ่รูข้องทา่นดนัีก 

ปฏภิาณดนัีก สอบถามเขา้ท ีก็ทา่นถามวา่ ‘ทีเ่รยีกกันวา่ ‘พรหมจรรย ์พรหมจรรย’์ 

พรหมจรรยเ์ป็นอยา่งไร พรหมจารเีป็นอยา่งไร ทีส่ดุแหง่พรหมจรรยเ์ป็นอยา่งไร’ 

อยา่งนัน้หรอื” 

  “อยา่งนัน้ ผูม้อีาย”ุ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๒๒ } 



๒๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑. มัคคสงัยตุ] 

๒. วหิารวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

  “ผูม้อีาย ุอรยิมรรคมอีงค ์๘ นีแ้ลเป็นพรหมจรรย ์ไดแ้ก ่

   ๑. สมัมาทฏิฐ ิ  ฯลฯ   ๘. สมัมาสมาธ ิ

  บคุคลผูป้ระกอบดว้ยอรยิมรรคมอีงค ์๘ นีเ้รยีกวา่ พรหมจาร ี

  ธรรมเป็นทีส่ ิน้ราคะ โทสะ และโมหะ นีเ้ป็นทีส่ดุแหง่พรหมจรรย”์ 

พระสตูร ๓ สตูร มเีหตเุกดิอยา่งเดยีวกัน 

ตตยิกกุกฏุารามสตูรที ่๑๐ จบ 

วหิารวรรคที ่๒ จบ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

    ๑. ปฐมวหิารสตูร    ๒. ทตุยิวหิารสตูร 

    ๓. เสกขสตูร     ๔. ปฐมอปุปาทสตูร 

    ๕. ทตุยิอปุปาทสตูร    ๖. ปฐมปรสิทุธสตูร 

    ๗. ทตุยิปรสิทุธสตูร    ๘. ปฐมกกุกฏุารามสตูร 

    ๙. ทตุยิกกุกฏุารามสตูร   ๑๐. ตตยิกกุกฏุารามสตูร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๒๓ } 



๒๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑. มัคคสงัยตุ] 

๓. มจิฉัตตวรรค ๒. อกสุลธัมมสตูร 

 

๓. มจิฉตัตวรรค 

หมวดวา่ดว้ยมจิฉตัตธรรม 

๑. มจิฉตัตสตูร 

วา่ดว้ยมจิฉตัตธรรม 

  [๒๑] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย เราจักแสดงมจิฉัตตธรรม (ธรรมทีผ่ดิ) 

และสมัมัตตธรรม (ธรรมทีช่อบ) แกเ่ธอทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงฟัง 

  มจิฉตัตธรรม อะไรบา้ง คอื 

   ๑. มจิฉาทฏิฐ ิ  ฯลฯ   ๘. มจิฉาสมาธ ิ

  นีเ้รยีกวา่ มจิฉัตตธรรม 

  สมัมตัตธรรม อะไรบา้ง คอื 

   ๑. มจิฉาทฏิฐ ิ  ฯลฯ   ๘. มจิฉาสมาธ ิ

  นีเ้รยีกวา่ สมัมัตตธรรม” 

มจิฉตัตสตูรที ่๑ จบ 

 

๒. อกสุลธมัมสูตร 

วา่ดว้ยอกศุลธรรม 

  [๒๒] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  “ภกิษุทัง้หลาย เราจักแสดงอกศุลธรรมและกศุลธรรมแกเ่ธอทัง้หลาย เธอ 

ทัง้หลายจงฟัง 

  อกศุลธรรม อะไรบา้ง คอื 

   ๑. มจิฉาทฏิฐ ิ  ฯลฯ   ๘. มจิฉาสมาธ ิ

  นีเ้รยีกวา่ อกศุลธรรม 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๒๔ } 



๒๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑. มัคคสงัยตุ] 

๓. มจิฉัตตวรรค ๔. ทตุยิปฏปิทาสตูร 

  กศุลธรรม อะไรบา้ง คอื 

   ๑. สมัมาทฏิฐ ิ  ฯลฯ   ๘. สมัมาสมาธ ิ

  นีเ้รยีกวา่ กศุลธรรม” 

อกสุลธมัมสตูรที ่๒ จบ 

 

๓. ปฐมปฏปิทาสตูร 

วา่ดว้ยปฏปิทา สตูรที ่๑ 

  [๒๓] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  “ภกิษุทัง้หลาย เราจักแสดงมจิฉาปฏปิทา (ขอ้ปฏบิัตผิดิ) และสมัมาปฏปิทา 

(ขอ้ปฏบิัตชิอบ) แกเ่ธอทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงฟัง 

  มจิฉาปฏปิทา อะไรบา้ง คอื 

   ๑. มจิฉาทฏิฐ ิ  ฯลฯ   ๘. มจิฉาสมาธ ิ

  นีเ้รยีกวา่ มจิฉาปฏปิทา 

  สมัมาปฏปิทา อะไรบา้ง คอื 

   ๑. สมัมาทฏิฐ ิ  ฯลฯ   ๘. สมัมาสมาธ ิ

  นีเ้รยีกวา่ สมัมาปฏปิทา” 

ปฐมปฏปิทาสตูรที ่๓ จบ 

 

๔. ทตุยิปฏปิทาสตูร 

วา่ดว้ยปฏปิทา สตูรที ่๒ 

  [๒๔] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  “ภกิษุทัง้หลาย เราไมส่รรเสรญิมจิฉาปฏปิทาของคฤหัสถห์รอืบรรพชติ คฤหสัถ ์

หรอืบรรพชติผูป้ฏบิัตผิดิยอ่มท าญายธรรม๑ทีเ่ป็นกศุลใหส้ าเร็จไมไ่ด ้เพราะเหตแุหง่ 

การปฏบิัตผิดิ

 

เชงิอรรถ : 

๑ ญายธรรม ในทีน่ีห้มายถงึธรรมคอือรยิมรรค (ส .ม.อ. ๓/๒๑-๓๐/๑๙๕) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๒๕ } 



๒๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑. มัคคสงัยตุ] 

๓. มจิฉัตตวรรค ๕. ปฐมอสปัปรุสิสตูร 

  มจิฉาปฏปิทา อะไรบา้ง คอื 

   ๑. มจิฉาทฏิฐ ิ  ฯลฯ   ๘. มจิฉาสมาธ ิ

  นีเ้รยีกวา่ มจิฉาปฏปิทา 

  เราไมส่รรเสรญิมจิฉาปฏปิทาของคฤหัสถห์รอืบรรพชติ คฤหสัถห์รอืบรรพชติ 

ผูป้ฏบิัตผิดิยอ่มท าญายธรรมทีเ่ป็นกศุลใหส้ าเร็จไมไ่ด ้เพราะเหตแุหง่การปฏบิัตผิดิ 

  ภกิษุทัง้หลาย แตเ่ราสรรเสรญิสมัมาปฏปิทาของคฤหัสถห์รอืบรรพชติ คฤหัสถ ์

หรอืบรรพชติผูป้ฏบิัตชิอบยอ่มท าญายธรรมทีเ่ป็นกศุลใหส้ าเร็จได ้เพราะเหตแุหง่ 

การปฏบิัตชิอบ 

  สมัมาปฏปิทา อะไรบา้ง คอื 

   ๑. สมัมาทฏิฐ ิ  ฯลฯ   ๘. สมัมาสมาธ ิ

  นีเ้รยีกวา่ สมัมาปฏปิทา 

  เราสรรเสรญิสมัมาปฏปิทาของคฤหัสถห์รอืบรรพชติ คฤหัสถห์รอืบรรพชติผู ้

ปฏบิัตชิอบยอ่มท าญายธรรมทีเ่ป็นกศุลใหส้ าเร็จได ้เพราะเหตแุหง่การปฏบิัตชิอบ” 

ทตุยิปฏปิทาสตูรที ่๔ จบ 

 

๕. ปฐมอสปัปรุสิสตูร 

วา่ดว้ยอสตับรุษุ สตูรที ่๑ 

  [๒๕] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  “ภกิษุทัง้หลาย เราจักแสดงอสตับรุษุและสตับรุษุแกเ่ธอทัง้หลาย เธอ 

ทัง้หลายจงฟัง 

  อสตับรุษุ เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีเ้ป็นผูม้มีจิฉาทฏิฐ ิมมีจิฉาสงักัปปะ มมีจิฉาวาจา 

มมีจิฉากัมมันตะ มมีจิฉาอาชวีะ มมีจิฉาวายามะ มมีจิฉาสต ิมมีจิฉาสมาธ ิ

  บคุคลนีเ้รยีกวา่ อสตับรุษุ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๒๖ } 



๒๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑. มัคคสงัยตุ] 

๓. มจิฉัตตวรรค ๖. ทตุยิอสปัปรุสิสตูร 

  สตับรุษุ เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีเ้ป็นผูม้สีมัมาทฏิฐ ิมสีมัมาสงักัปปะ มสีมัมาวาจา 

มสีมัมากัมมันตะ มสีมัมาอาชวีะ มสีมัมาวายามะ มสีัมมาสต ิมสีมัมาสมาธ ิ

  บคุคลนีเ้รยีกวา่ สตับรุษุ” 

ปฐมอสปัปรุสิสตูรที ่๕ จบ 

 

๖. ทตุยิอสปัปรุสิสตูร 

วา่ดว้ยอสตับรุษุ สตูรที ่๒ 

  [๒๖] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  “ภกิษุทัง้หลาย เราจักแสดงอสตับรุษุและอสตับรุษุทีย่ ิง่กวา่อสตับรุษุ และ 

จักแสดงสตับรุษุและสตับรุษุทีย่ ิง่กวา่สตับรุษุแกเ่ธอทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงฟัง 

  อสตับรุษุ เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีเ้ป็นผูม้มีจิฉาทฏิฐ ิฯลฯ มมีจิฉาสมาธ ิ

  บคุคลนีเ้รยีกวา่ อสตับรุษุ 

  อสตับรุษุทีย่ ิง่กวา่อสตับรุษุ เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีเ้ป็นผูม้มีจิฉาทฏิฐ ิฯลฯ มมีจิฉาสมาธ ิมมีจิฉา- 

ญาณะ (รูผ้ดิ) มมีจิฉาวมิตุต ิ(หลดุพน้ผดิ) 

  บคุคลนีเ้รยีกวา่ อสตับรุษุทีย่ ิง่กวา่อสตับรุษุ 

  สตับรุษุ เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีเ้ป็นผูม้สีมัมาทฏิฐ ิฯลฯ มสีมัมาสมาธ ิ

  บคุคลนีเ้รยีกวา่ สตับรุษุ 

  สตับรุษุทีย่ ิง่กวา่สตับรุษุ เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีเ้ป็นผูม้สีมัมาทฏิฐ ิฯลฯ มสีมัมาสมาธ ิมสีมัมา- 

ญาณะ (รูช้อบ) มสีมัมาวมิตุต ิ(หลดุพน้ชอบ) 

  บคุคลนีเ้รยีกวา่ สตับรุษุทีย่ ิง่กวา่สตับรุษุ” 

ทตุยิอสปัปรุสิสตูรที ่๖ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๒๗ } 



๒๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑. มัคคสงัยตุ] 

๓. มจิฉัตตวรรค ๘. สมาธสิตูร 

 

๗. กมุภสตูร 

วา่ดว้ยอปุมาดว้ยหมอ้ 

  [๒๗] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  “ภกิษุทัง้หลาย หมอ้ทีไ่มม่เีครือ่งรองรับ กลิง้ไปไดง้า่ย ทีม่เีครือ่งรองรับ 

กลิง้ไปไดย้าก แมฉั้นใด จติก็ฉันนัน้เหมอืนกัน ทีไ่มม่ธีรรมเครือ่งรองรับ กลบักลอก 

ไดง้า่ย ทีม่ธีรรมเครือ่งรองรับ กลับกลอกไดย้าก 

  อะไรเลา่เป็นธรรมเครือ่งรองรบัจติ 

  คอื อรยิมรรคมอีงค ์๘ นีแ้ล ไดแ้ก ่

   ๑. สมัมาทฏิฐ ิ  ฯลฯ   ๘. สมัมาสมาธ ิ

  นีเ้ป็นธรรมเครือ่งรองรับจติ 

  หมอ้ทีไ่มม่เีครือ่งรองรับ กลิง้ไปไดง้า่ย ทีม่เีครือ่งรองรับ กลิง้ไปไดย้าก 

แมฉั้นใด จติก็ฉันนัน้เหมอืนกัน ทีไ่มม่ธีรรมเครือ่งรองรับ กลับกลอกไดง้า่ย ทีม่ธีรรม 

เครือ่งรองรับ กลับกลอกไดย้าก” 

กมุภสตูรที ่๗ จบ 

 

๘. สมาธสิตูร 

วา่ดว้ยสมาธ ิ

  [๒๘] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  “ภกิษุทัง้หลาย เราจักแสดงอรยิสมัมาสมาธทิีม่อีปุนสิะ๑บา้ง ทีม่บีรขิาร๒บา้ง 

แกเ่ธอทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงฟัง 

  อรยิสมัมาสมาธทิ ีม่อีปุนสิะ ทีม่บีรขิาร อะไรบา้ง คอื 

   ๑. สมัมาทฏิฐ ิ  ฯลฯ   ๘. สมัมาสมาธิ

 

เชงิอรรถ : 

๑ อปุนสิะ หมายถงึอปุนสิัย หมวดธรรมทีเ่ป็นเหตทุ าหนา้ทีร่ว่มกัน (ท.ีม.อ. ๒๙๐/๒๕๗) ในทีน่ีห้มายถงึ 

   ปัจจัย (ส .ม.อ. ๓/๒๑-๓๐/๑๙๖) 

๒ บรขิาร ในทีน่ีห้มายถงึบรวิาร (ส .ม.อ. ๓/๒๑-๓๐/๑๙๖) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๒๘ } 



๒๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑. มัคคสงัยตุ] 

๓. มจิฉัตตวรรค ๑๐. อตุตยิสตูร 

  สภาวะทีจ่ติมอีารมณ์เดยีว ซึง่มอีงค ์๗ ประการนีแ้วดลอ้ม เรยีกวา่ ‘อรยิ- 

สมัมาสมาธทิีม่อีปุนสิะ’ บา้ง วา่ ‘อรยิสมัมาสมาธทิีม่บีรขิาร’ บา้ง” 

สมาธสิตูรที ่๘ จบ 

 

๙. เวทนาสตูร 

วา่ดว้ยเวทนา 

  [๒๙] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  “ภกิษุทัง้หลาย เวทนา ๓ ประการนี ้

  เวทนา ๓ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. สขุเวทนา   (ความรูส้กึสขุ) 

   ๒. ทกุขเวทนา  (ความรูส้กึทกุข)์ 

   ๓. อทกุขมสขุเวทนา  (ความรูส้กึทีม่ใิชส่ขุมใิชท่กุข)์ 

  เวทนา ๓ ประการนี้ 

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคลพงึเจรญิอรยิมรรคมอีงค ์๘ เพือ่ก าหนดรูเ้วทนา ๓ ประการนี ้

  อรยิมรรคมอีงค ์๘ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. สมัมาทฏิฐ ิ  ฯลฯ   ๘. สมัมาสมาธ ิ

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคลพงึเจรญิอรยิมรรคมอีงค ์๘ เพือ่ก าหนดรูเ้วทนา ๓ 

ประการนีแ้ล” 

เวทนาสตูรที ่๙ จบ 

 

๑๐. อตุตยิสตูร 

วา่ดว้ยพระอตุตยิะ 

  [๓๐] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  ครัง้นัน้แล ทา่นพระอตุตยิะเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ฯลฯ น่ัง ณ 

ทีส่มควร ไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขอประทาน 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๒๙ } 



๓๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑. มัคคสงัยตุ] 

๓. มจิฉัตตวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

วโรกาส ขา้พระองคห์ลกีเรน้อยูใ่นทีส่งัด ไดเ้กดิความคดิค านงึขึน้มาวา่ ‘กามคณุ ๕ 

ประการ พระผูม้พีระภาคไดต้รัสไวแ้ลว้’ กามคณุ ๕ ประการ อะไรบา้ง ทีพ่ระผู ้

มพีระภาคไดต้รัสไวแ้ลว้” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “ดลีะ ดลีะ อตุตยิะ กามคณุ ๕ ประการนี้ 

เราไดก้ลา่วไวแ้ลว้ 

  กามคณุ ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. รปูทีพ่งึรูแ้จง้ทางตา ทีน่่าปรารถนา น่าใคร ่น่าพอใจ ชวนใหรั้ก 

       ชกัใหใ้คร ่พาใจใหก้ าหนัด 

   ๒. เสยีงทีพ่งึรูแ้จง้ทางห ู... 

   ๓. กลิน่ทีพ่งึรูแ้จง้ทางจมกู ... 

   ๔. รสทีพ่งึรูแ้จง้ทางลิน้ ... 

   ๕. โผฏฐัพพะทีพ่งึรูแ้จง้ทางกาย ทีน่่าปรารถนา น่าใคร ่น่าพอใจ 

       ชวนใหรั้ก ชกัใหใ้คร ่พาใจใหก้ าหนัด 

  กามคณุ ๕ ประการนี ้เราไดก้ลา่วไวแ้ลว้ 

  อตุตยิะ บคุคลพงึเจรญิอรยิมรรคมอีงค ์๘ เพือ่ละกามคณุ ๕ ประการนี ้

  อรยิมรรคมอีงค ์๘ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. สมัมาทฏิฐ ิ  ฯลฯ   ๘. สมัมาสมาธ ิ

  อตุตยิะ บคุคลพงึเจรญิอรยิมรรคมอีงค ์๘ เพือ่ละกามคณุ ๕ ประการนี”้ 

อตุตยิสตูรที ่๑๐ จบ 

มจิฉตัตวรรคที ่๓ จบ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

    ๑. มจิฉัตตสตูร    ๒. อกสุลธมัมสตูร 

    ๓. ปฐมปฏปิทาสตูร    ๔. ทตุยิปฏปิทาสตูร 

    ๕. ปฐมอสปัปรุสิสตูร    ๖. ทตุยิอสปัปรุสิสตูร 

    ๗. กมุภสตูร     ๘. สมาธสิตูร 

    ๙. เวทนาสตูร    ๑๐. อตุตยิสตูร 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๓๐ } 



๓๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑. มัคคสงัยตุ] 

๔. ปฏปัิตตวิรรค ๒. ทตุยิปฏปัิตตสิตูร 

 

๔. ปฏปิตัตวิรรค 

หมวดวา่ดว้ยการปฏบิตั ิ

๑. ปฐมปฏปิตัตสิูตร 

วา่ดว้ยการปฏบิตั ิสตูรที ่๑ 

  [๓๑] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย เราจักแสดงมจิฉาปฏบิัต ิ(การปฏบิัตผิดิ) 

และสมัมาปฏบิัต ิ(การปฏบิัตชิอบ) แกเ่ธอทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงฟัง 

  มจิฉาปฏบิตั ิอะไรบา้ง คอื 

   ๑. มจิฉาทฏิฐ ิ  ฯลฯ   ๘. มจิฉาสมาธ ิ

  นีเ้รยีกวา่ มจิฉาปฏบิัต ิ

  สมัมาปฏบิตั ิอะไรบา้ง คอื 

   ๑. สมัมาทฏิฐ ิ  ฯลฯ   ๘. สมัมาสมาธ ิ

  นีเ้รยีกวา่ สมัมาปฏบิัต”ิ 

ปฐมปฏปิตัตสิตูรที ่๑ จบ 

 

๒. ทตุยิปฏปิตัตสิตูร 

วา่ดว้ยการปฏบิตั ิสตูรที ่๒ 

  [๓๒] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  “ภกิษุทัง้หลาย เราจักแสดงบคุคลผูป้ฏบิัตผิดิและบคุคลผูป้ฏบิตัชิอบแกเ่ธอ 

ทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงฟัง 

  บคุคลผูป้ฏบิตัผิดิ เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีเ้ป็นผูม้มีจิฉาทฏิฐ ิฯลฯ มมีจิฉาสมาธ ิ

  บคุคลนีเ้รยีกวา่ ผูป้ฏบิัตผิดิ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๓๑ } 



๓๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑. มัคคสงัยตุ] 

๔. ปฏปัิตตวิรรค ๓. วรัิทธสตูร 

บคุคลผูป้ฏบิตัชิอบ เป็นอยา่งไร 

คอื บคุคลบางคนในโลกนีเ้ป็นผูม้สีมัมาทฏิฐ ิฯลฯ มสีมัมาสมาธ ิ

บคุคลนีเ้รยีกวา่ ผูป้ฏบิัตชิอบ” 

ทตุยิปฏปิตัตสิตูรที ่๒ จบ 

 

๓. วริทัธสตูร 

วา่ดว้ยธรรมทีบ่คุคลพลาด 

  [๓๓] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  “ภกิษุทัง้หลาย อรยิมรรคมอีงค ์๘ อันบคุคลเหลา่ใดเหลา่หนึง่พลาด๑แลว้ 

อรยิมรรคมอีงค ์๘ ทีใ่หถ้งึความสิน้ทกุขโ์ดยชอบ ก็ชือ่วา่เป็นอันบคุคลเหลา่นัน้ 

พลาดแลว้ 

  อรยิมรรคมอีงค ์๘ อันบคุคลเหลา่ใดเหลา่หนึง่ปรารภ๒แลว้ อรยิมรรคม ี

องค ์๘ ทีใ่หถ้งึความสิน้ทกุขโ์ดยชอบ ก็ชือ่วา่เป็นอันบคุคลเหลา่นัน้ปรารภแลว้ 

  อรยิมรรคมอีงค ์๘ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. สมัมาทฏิฐ ิ  ฯลฯ   ๘. สมัมาสมาธ ิ

  อรยิมรรคมอีงค ์๘ อันบคุคลเหลา่ใดเหลา่หนึง่พลาดแลว้ อรยิมรรคมอีงค ์๘ 

ทีใ่หถ้งึความสิน้ทกุขโ์ดยชอบ ก็ชือ่วา่เป็นอันบคุคลเหลา่นัน้พลาดแลว้ 

  อรยิมรรคมอีงค ์๘ อันบคุคลเหลา่ใดเหลา่หนึง่ปรารภแลว้ อรยิมรรคมอีงค ์๘ 

ทีใ่หถ้งึความสิน้ทกุขโ์ดยชอบ ก็ชือ่วา่เป็นอันบคุคลเหลา่นัน้ปรารภแลว้” 

วริทัธสตูรที ่๓ จบ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ พลาด หมายถงึท าพลาดไปเพราะไมไ่ดบ้รรล ุ(วสิทฺุธ.ิมหาฏกีา ๑/๑๗๘/๓๕๕) 

๒ ปรารภ หมายถงึท าจนใหส้ าเร็จได ้(วสิทฺุธ.ิมหาฏกีา ๑/๑๗๘/๓๕๕) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๓๒ } 



๓๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑. มัคคสงัยตุ] 

๔. ปฏปัิตตวิรรค ๔. ปารังคมสตูร 

 

๔. ปารงัคมสตูร 

วา่ดว้ยธรรมทีใ่หถ้งึฝั่ง 

  [๓๔] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  “ภกิษุทัง้หลาย ธรรม ๘ ประการนีท้ีบ่คุคลเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ยอ่มเป็น 

ไปเพือ่ถงึฝ่ังโนน้๑ จากฝ่ังนี้๒ 

  ธรรม ๘ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. สมัมาทฏิฐ ิ  ฯลฯ   ๘. สมัมาสมาธ ิ

  ธรรม ๘ ประการนีท้ีบ่คุคลเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ยอ่มเป็นไปเพือ่ถงึฝ่ังโนน้ 

จากฝ่ังนี”้ 

  พระผูม้พีระภาคผูส้คุตศาสดาไดต้รัสเวยยากรณภาษิตนีแ้ลว้ จงึไดต้รัสคาถา- 

ประพันธต์อ่ไปอกีวา่ 

    “ในหมูม่นุษย ์เหลา่ชนผูไ้ปถงึฝ่ังโนน้มจี านวนนอ้ย 

   สว่นหมูส่ตัวน์อกนีเ้ลาะไปตามฝ่ังนีทั้ง้นัน้ 

    สว่นชนเหลา่ใดประพฤตติามธรรม 

   ในธรรมทีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสไวโ้ดยชอบ๓ 

   ชนเหลา่นัน้จักขา้มพน้วฏัฏะ๔ 

   อันเป็นบว่งมารทีข่า้มไดแ้สนยาก จักถงึฝ่ังโนน้ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ฝั่งโนน้ ในทีน่ีห้มายถงึพระนพิพาน (ส .ม.อ. ๓/๓๑-๔๐/๑๙๖, องฺ.ทสก.อ. ๓/๑๑๗-๑๑๘/๓๗๕) 

๒ ฝั่งนี ้ในทีน่ีห้มายถงึวัฏฏะ (ส .ม.อ. ๓/๓๑-๔๐/๑๙๖) 

๓ ธรรมทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัไวโ้ดยชอบ หมายถงึโลกตุตรธรรม ๙ ประการ คอื มรรค ๔ ผล ๔  

   นพิพาน ๑ (องฺ.ทสก.อ. ๓/๑๑๗-๑๑๘/๓๗๕) 

๔ วฏัฏะ ในทีน่ีห้มายถงึวัฏฏะ ๓ คอื (๑) กเิลสวัฏฏะ วงจรกเิลส ประกอบดว้ยอวชิชา ตัณหา อปุาทาน 

   (๒) กัมมวัฏฏะ วงจรกรรม ประกอบดว้ยสังขารและกรรมภพ (๓) วปิากวัฏฏะ วงจรวบิาก ประกอบ 

   ดว้ยวญิญาณ นามรปู สฬายตนะ ผัสสะ เวทนา ซึง่แสดงออกในรปูอปุปัตตภิพ ชาต ิชรา มรณะ เป็นตน้ 

   (องฺ.ทสก.อ. ๓/๑๑๗-๑๑๘/๓๗๕) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๓๓ } 



๓๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑. มัคคสงัยตุ] 

๔. ปฏปัิตตวิรรค ๕. ปฐมสามัญญสตูร 

    บัณฑติละธรรมด า๑แลว้พงึเจรญิธรรมขาว๒ 

   ออกจากทีม่นี ้า มาสูท่ีไ่มม่นี ้า๓ 

   ละกามทัง้หลายแลว้เป็นผูห้มดความกังวล 

   พงึปรารถนาความยนิดยีิง่ในวเิวก๔ทีย่นิดไีดย้ากยิง่ 

   บัณฑติพงึช าระตนใหผ้อ่งแผว้ 

   จากเครือ่งเศรา้หมองแหง่จติทัง้หลาย 

    บัณฑติเหลา่ใดอบรมจติโดยชอบ 

   ในองคธ์รรมเป็นเครือ่งตรัสรูทั้ง้หลาย 

   ไมถ่อืมั่น ยนิดใีนนพิพานเป็นทีส่ละความถอืมั่น 

   บัณฑติเหลา่นัน้ส ิน้อาสวะแลว้ 

   มคีวามรุง่เรอืง ดับสนทิแลว้ในโลก”๕ 

ปารงัคมสตูรที ่๔ จบ 

 

๕. ปฐมสามญัญสตูร 

วา่ดว้ยความเป็นสมณะ สตูรที ่๑ 

  [๓๕] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  “ภกิษุทัง้หลาย เราจักแสดงสามัญญะ (ความเป็นสมณะ) และสามัญญผล (ผล 

แหง่ความเป็นสมณะ) แกเ่ธอทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงฟัง 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ธรรมด า หมายถงึอกศุลธรรม ไดแ้ก ่กายทจุรติเป็นตน้ (ส .ม.อ. ๓/๓๑-๔๐/๑๙๖, ข.ุธ.อ. ๔/๔๕-๔๗) 

๒ ธรรมขาว หมายถงึกศุลธรรม ไดแ้ก ่กายสจุรติเป็นตน้ (ส .ม.อ. ๓/๓๑-๔๐/๑๙๖, ข.ุธ.อ. ๔/๔๕-๔๗) 

๓ ทีม่นี า้ ในทีน่ีห้มายถงึวัฏฏะ ทีไ่มม่นี า้ ในทีน่ีห้มายถงึววัิฏฏะ คอืนพิพาน (ส .ม.อ. ๓/๓๑-๔๐/๑๙๖, 

   องฺ. ทสก.อ. ๓/๑๑๗-๑๑๘/๓๗๕) 

๔ วเิวก หมายถงึวเิวก ๓ มกีายวเิวกเป็นตน้ (ส .ม.อ. ๓/๔/๑๘๕, องฺ.ทสก.อ. ๓/๑๑๗-๑๑๘/๓๗๕) 

๕ ด ูองฺ. ทสก. (แปล) ๒๔/๑๑๗/๒๖๙-๒๗๐ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๓๔ } 



๓๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑. มัคคสงัยตุ] 

๔. ปฏปัิตตวิรรค ๖. ทตุยิสามัญญสตูร 

  สามญัญะ เป็นอยา่งไร 

  คอื อรยิมรรคมอีงค ์๘ นีแ้ล ไดแ้ก ่

   ๑. สมัมาทฏิฐ ิ  ฯลฯ   ๘. สมัมาสมาธ ิ

  นีเ้รยีกวา่ สามัญญะ 

  สามญัญผล เป็นอยา่งไร 

  คอื โสดาปัตตผิล สกทาคามผิล อนาคามผิล อรหัตตผล 

  เหลา่นีเ้รยีกวา่ สามัญญผล” 

ปฐมสามญัญสตูรที ่๕ จบ 

 

๖. ทตุยิสามญัญสตูร 

วา่ดว้ยความเป็นสมณะ สตูรที ่๒ 

  [๓๖] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  “ภกิษุทัง้หลาย เราจักแสดงสามัญญะและประโยชนแ์หง่สามัญญะ๑แกเ่ธอ 

ทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงฟัง 

  สามญัญะ เป็นอยา่งไร 

  คอื อรยิมรรคมอีงค ์๘ นีแ้ล ไดแ้ก ่

   ๑. สมัมาทฏิฐ ิ  ฯลฯ   ๘. สมัมาสมาธ ิ

  นีเ้รยีกวา่ สามัญญะ 

  ประโยชนแ์หง่สามญัญะ เป็นอยา่งไร 

  คอื ธรรมเป็นทีส่ ิน้ราคะ โทสะ และโมหะ 

  นีเ้รยีกวา่ ประโยชนแ์หง่สามัญญะ” 

ทตุยิสามญัญสตูรที ่๖ จบ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ประโยชนแ์หง่สามญัญะ หมายถงึนพิพาน (ส .ม.อ. ๓/๓๑-๔๐/๑๗๖) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๓๕ } 



๓๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑. มัคคสงัยตุ] 

๔. ปฏปัิตตวิรรค ๘. ทตุยิพรหมัญญสตูร 

 

๗. ปฐมพรหมญัญสตูร 

วา่ดว้ยความเป็นพรหม สตูรที ่๑ 

  [๓๗] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  “ภกิษุทัง้หลาย เราจักแสดงพรหมัญญะ (ความเป็นพรหม) และพรหมัญญ- 

ผล๑ (ผลแหง่ความเป็นพรหม) แกเ่ธอทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงฟัง 

  พรหมญัญะ เป็นอยา่งไร 

  คอื อรยิมรรคมอีงค ์๘ นีแ้ล ไดแ้ก ่

   ๑. สมัมาทฏิฐ ิ  ฯลฯ   ๘. สมัมาสมาธ ิ

  นีเ้รยีกวา่ พรหมัญญะ 

  พรหมญัญผล เป็นอยา่งไร 

  คอื โสดาปัตตผิล สกทาคามผิล อนาคามผิล อรหัตตผล 

  เหลา่นีเ้รยีกวา่ พรหมัญญผล” 

ปฐมพรหมญัญสตูรที ่๗ จบ 

 

๘. ทตุยิพรหมญัญสตูร 

วา่ดว้ยความเป็นพรหม สตูรที ่๒ 

  [๓๘] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  “ภกิษุทัง้หลาย เราจักแสดงพรหมัญญะและประโยชนแ์หง่พรหมัญญะแกเ่ธอ 

ทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงฟัง 

  พรหมญัญะ เป็นอยา่งไร 

  คอื อรยิมรรคมอีงค ์๘ นีแ้ล ไดแ้ก ่

   ๑. สมัมาทฏิฐ ิ  ฯลฯ   ๘. สมัมาสมาธ ิ

  นีเ้รยีกวา่ พรหมัญญะ

 

เชงิอรรถ : 

๑ พรหมญัญผล หมายถงึนพิพาน (ส .ม.อ. ๓/๓๑-๔๐/๑๙๖) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๓๖ } 



๓๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑. มัคคสงัยตุ] 

๔. ปฏปัิตตวิรรค ๑๐. ทตุยิพรหมจรยิสตูร 

  ประโยชนแ์หง่พรหมญัญะ เป็นอยา่งไร 

  คอื ธรรมเป็นทีส่ ิน้ราคะ โทสะ และโมหะ 

  นีเ้รยีกวา่ ประโยชนแ์หง่พรหมัญญะ” 

ทตุยิพรหมญัญสตูรที ่๘ จบ 

 

๙. ปฐมพรหมจรยิสตูร 

วา่ดว้ยพรหมจรรย ์สตูรที ่๑ 

  [๓๙] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  “ภกิษุทัง้หลาย เราจักแสดงพรหมจรรยแ์ละผลแหง่พรหมจรรยแ์กเ่ธอทัง้หลาย 

เธอทัง้หลายจงฟัง 

  พรหมจรรย ์เป็นอยา่งไร 

  คอื อรยิมรรคมอีงค ์๘ นีแ้ล ไดแ้ก ่

   ๑. สมัมาทฏิฐ ิ  ฯลฯ   ๘. สมัมาสมาธ ิ

  นีเ้รยีกวา่ พรหมจรรย ์

  ผลแหง่พรหมจรรย ์เป็นอยา่งไร 

  คอื โสดาปัตตผิล สกทาคามผิล อนาคามผิล อรหัตตผล 

  เหลา่นีเ้รยีกวา่ ผลแหง่พรหมจรรย”์ 

ปฐมพรหมจรยิสตูรที ่๙ จบ 

 

๑๐. ทตุยิพรหมจรยิสตูร 

วา่ดว้ยพรหมจรรย ์สตูรที ่๒ 

  [๔๐] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  “ภกิษุทัง้หลาย เราจักแสดงพรหมจรรยแ์ละประโยชนแ์หง่พรหมจรรยแ์กเ่ธอ 

ทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงฟัง 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๓๗ } 



๓๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑. มัคคสงัยตุ] 

๔. ปฏปัิตตวิรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

  พรหมจรรย ์เป็นอยา่งไร 

   คอื อรยิมรรคมอีงค ์๘ นีแ้ล ไดแ้ก ่

   ๑. สมัมาทฏิฐ ิ  ฯลฯ   ๘. สมัมาสมาธ ิ

  นีเ้รยีกวา่ พรหมจรรย ์

  ประโยชนแ์หง่พรหมจรรย ์เป็นอยา่งไร 

  คอื ธรรมเป็นทีส่ ิน้ราคะ โทสะ และโมหะ 

  นีเ้รยีกวา่ ประโยชนแ์หง่พรหมจรรย”์ 

ทตุยิพรหมจรยิสตูรที ่๑๐ จบ 

ปฏปิตัตวิรรคที ่๔ จบ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

   ๑. ปฐมปฏปัิตตสิตูร    ๒. ทตุยิปฏปัิตตสิตูร 

   ๓. วรัิทธสตูร     ๔. ปารังคมสตูร 

   ๕. ปฐมสามัญญสตูร    ๖. ทตุยิสามัญญสตูร 

   ๗. ปฐมพรหมัญญสตูร   ๘. ทตุยิพรหมัญญสตูร 

   ๙. ปฐมพรหมจรยิสตูร   ๑๐. ทตุยิพรหมจรยิสตูร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๓๘ } 



๓๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑. มัคคสงัยตุ] 

๕. อัญญตติถยิเปยยาลวรรค ๑. ราควริาคสตูร 

 

๕. อญัญตติถยิเปยยาลวรรค 

หมวดวา่ดว้ยอญัญตติถยิเปยยาล 

๑. ราควริาคสตูร 

วา่ดว้ยมรรคและปฏปิทาเพือ่ส ารอกราคะ 

  [๔๑] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย ถา้พวกอัญเดยีรถยี์๑ปรพิาชกพงึถาม 

เธอทัง้หลายอยา่งนีว้า่ ‘ผูม้อีายทัุง้หลาย ทา่นทัง้หลายอยูป่ระพฤตพิรหมจรรยใ์น 

พระสมณโคดมเพือ่ตอ้งการอะไร’ เธอทัง้หลายถกูถามอยา่งนี ้พงึตอบอัญเดยีรถยี-์ 

ปรพิาชกเหลา่นัน้อยา่งนีว้า่ ‘ทา่นทัง้หลาย เราทัง้หลายอยูป่ระพฤตพิรหมจรรยใ์น 

พระผูม้พีระภาคเพือ่ส ารอกราคะ’ 

  อนึง่ ถา้พวกอัญเดยีรถยีป์รพิาชก พงึถามเธอทัง้หลายอยา่งนีว้า่ ‘ผูม้อีาย ุ

ทัง้หลาย มมีรรค มปีฏปิทาเพือ่ส ารอกราคะอยูห่รอื’ เธอทัง้หลายถกูถามอยา่งนี ้

พงึตอบอัญเดยีรถยีป์รพิาชกเหลา่นัน้อยา่งนีว้า่ ‘ทา่นทัง้หลาย มมีรรค มปีฏปิทา 

เพือ่ส ารอกราคะอยู’่ 

  มรรค เป็นอยา่งไร ปฏปิทาเพือ่ส ารอกราคะ เป็นอยา่งไร 

  คอื อรยิมรรคมอีงค ์๘ นีแ้ล ไดแ้ก ่

   ๑. สมัมาทฏิฐ ิ  ฯลฯ   ๘. สมัมาสมาธ ิ

  นีค้อืมรรค นีค้อืปฏปิทาเพือ่ส ารอกราคะ 

  ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายถกูถามอยา่งนี ้พงึตอบอัญเดยีรถยีป์รพิาชก 

เหลา่นัน้อยา่งนี”้ 

ราควริาคสตูรที ่๑ จบ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ อญัเดยีรถยี ์คอื ผูถ้อืลัทธนิอกพระพทุธศาสนา เป็นนักบวชผูถ้อืลัทธอิืน่ (ว.ิอ. ๓/๑๓๒/๑๐๕) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เล่ม : ๑๙ หนา้ :๓๙ } 



๔๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑. มัคคสงัยตุ] 

๕. อัญญตติถยิเปยยาลวรรค ๒-๗. สงัโยชนัปปหานาทสิตุตฉักกะ 

 

๒-๗. สงัโยชนปัปหานาทสิตุตฉกักะ 

วา่ดว้ยพระสตูร ๖ สตูร มสีงัโยชนปหานสตูรเป็นตน้ 

  [๔๒-๔๗] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  “ภกิษุทัง้หลาย ถา้พวกอัญเดยีรถยีป์รพิาชกพงึถามเธอทัง้หลายอยา่งนีว้า่ 

‘ผูม้อีายทัุง้หลาย ทา่นทัง้หลายอยูป่ระพฤตพิรหมจรรยใ์นพระสมณโคดมเพือ่ 

ตอ้งการอะไร’ เธอทัง้หลายถกูถามอยา่งนี ้พงึตอบอญัเดยีรถยีป์รพิาชกเหลา่นัน้ 

อยา่งนีว้า่ ‘ทา่นทัง้หลาย เราทัง้หลายอยูป่ระพฤตพิรหมจรรยใ์นพระผูม้พีระภาค 

เพือ่ละสงัโยชน์๑ ฯลฯ 

  ‘ทา่นทัง้หลาย เราทัง้หลายอยูป่ระพฤตพิรหมจรรยใ์นพระผูม้พีระภาคเพือ่ 

ถอนอนุสยั๒ ฯลฯ 

  ‘ทา่นทัง้หลาย เราทัง้หลายอยูป่ระพฤตพิรหมจรรยใ์นพระผูม้พีระภาคเพือ่ 

ก าหนด รูอ้ัทธานะ (ทางไกล) ฯลฯ 

  ‘ทา่นทัง้หลาย เราทัง้หลายอยูป่ระพฤตพิรหมจรรยใ์นพระผูม้พีระภาคเพือ่ 

ความสิน้อาสวะ๓ ฯลฯ 

  ‘ทา่นทัง้หลาย เราทัง้หลายอยูป่ระพฤตพิรหมจรรยใ์นพระผูม้พีระภาคเพือ่ท า 

ใหแ้จง้ผลแหง่วชิชาและวมิตุติ๔ ฯลฯ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ สงัโยชน ์หมายถงึกเิลสผกูมัดใจสัตว,์ ธรรมทีม่ัดใจสัตวไ์วก้ับทกุข ์ม ี๑๐ อยา่ง คอื (๑) สักกายทฏิฐ ิ 

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

   (๗) อรปูราคะ (๘) มานะ (๙) อทุธัจจะ (๑๐) อวชิชา (ส .ม.อ. ๓/๑๗๖ ๑๘๑/๒๐๓, ส .สฬา.อ. ๓/๕๓-๖๒/๑๔, 

   องฺ.ทสก. (แปล) ๒๔/๑๓/๒๑) 

๒ อนสุยั ไดแ้ก ่อนุสัย ๗ คอื (๑) กามราคะ (๒) ปฏฆิะ (๓) ทฏิฐ ิ(๔) วจิกิจิฉา (๕) มานะ (๖) ภวราคะ 

   (๗) อวชิชา (ท.ีปา. ๑๑/๓๓๒/๒๒๓, ส .สฬา.อ. ๓/๕๓-๖๒/๑๔, องฺ.สตฺตก. (แปล) ๒๓/๑๑/๑๗) 

๓ อาสวะ ไดแ้ก ่อาสวะ ๔ คอื (๑) กามาสวะ (๒) ภวาสวะ (๓) ทฏิฐาสวะ (๔) อวชิชาสวะ (องฺ.ตกิ.อ.  

   ๒/๙๔/๒๘๔, ส .สฬา.อ. ๓/๕๓-๖๒/๑๔) 

๔ ผลแหง่วชิชาและวมิตุต ิหมายถงึอรหัตตผล (องฺ.เอกก.อ. ๑/๕๖๔-๕๗๐/๔๗๒) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๔๐ } 



๔๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑. มัคคสงัยตุ] 

๕. อัญญตติถยิเปยยาลวรรค ๘. อนุปาทาปรนิพิพานสตูร 

  ‘ทา่นทัง้หลาย เราทัง้หลายอยูป่ระพฤตพิรหมจรรยใ์นพระผูม้พีระภาคเพือ่ 

ญาณทัสสนะ๑ ฯลฯ 

สงัโยชนปัปหานาทสิตุตฉกักะที ่๒-๗ จบ 

 

๘. อนปุาทาปรนิพิพานสตูร 

วา่ดว้ยมรรคและปฏปิทาเพือ่อนปุาทาปรนิพิพาน 

  [๔๘] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย ถา้พวกอัญเดยีรถยีป์รพิาชกพงึถาม 

เธอทัง้หลายอยา่งนีว้า่ ‘ผูม้อีายทัุง้หลาย ทา่นทัง้หลายอยูป่ระพฤตพิรหมจรรยใ์น 

พระสมณโคดมเพือ่ตอ้งการอะไร’ เธอทัง้หลายถกูถามอยา่งนีพ้งึตอบอัญเดยีรถยี-์ 

ปรพิาชกเหลา่นัน้อยา่งนีว้า่ ‘ทา่นทัง้หลาย เราทัง้หลายอยูป่ระพฤตพิรหมจรรยใ์น 

พระผูม้พีระภาคเพือ่อนุปาทาปรนิพิพาน (ความดับไมม่เีชือ้)’ 

  อนึง่ ถา้พวกอัญเดยีรถยีป์รพิาชก พงึถามเธอทัง้หลายอยา่งนีว้า่ ‘ผูม้อีาย ุ

ทัง้หลาย มมีรรค มปีฏปิทาเพือ่อนุปาทาปรนิพิพานอยูห่รอื’ 

  เธอทัง้หลายถกูถามอยา่งนี ้พงึตอบวา่ ‘ทา่นทัง้หลาย มมีรรค มปีฏปิทา 

เพือ่อนุปาทาปรนิพิพานอยู’่ 

  มรรค เป็นอยา่งไร ปฏปิทาเพือ่อนปุาทาปรนิพิพาน เป็นอยา่งไร 

  คอื อรยิมรรคมอีงค ์๘ นีแ้ล ไดแ้ก ่

   ๑. สมัมาทฏิฐ ิ  ฯลฯ   ๘. สมัมาสมาธ ิ

  นีค้อืมรรค นีค้อืปฏปิทาเพือ่อนุปาทาปรนิพิพาน 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ญาณทสัสนะ หมายถงึปัจจเวกขณญาณ ญาณหย่ังรูด้ว้ยการพจิารณาทบทวน คอื ส ารวจรูม้รรคผล 

   กเิลสทีล่ะไดแ้ลว้ กเิลสทียั่งเหลอือยู ่และนพิพาน (เวน้พระอรหันต ์ไมม่กีารพจิารณากเิลสทียั่งเหลอือยู)่ 

   (องฺ.ตกิ.อ. ๒/๑๐๔/๒๕๗) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๔๑ } 



๔๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑. มัคคสงัยตุ] 

๕. อัญญตติถยิเปยยาลวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

  ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายถกูถามอยา่งนี ้พงึตอบอัญเดยีรถยีป์รพิาชก 

เหลา่นัน้อยา่งนี”้ 

อนปุาทาปรนิพิพานสตูรที ่๘ จบ 

อญัญตติถยิเปยยาลวรรคที ่๕ จบ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

    ๑. ราควริาคสตูร   ๒-๗. สงัโยชนัปปหานาทสิตุตฉักกะ 

    ๘. อนุปาทาปรนิพิพานสตูร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๔๒ } 



๔๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑. มัคคสงัยตุ] 

๖. สรุยิเปยยาลวรรค ๑. กัลยาณมติตสตูร 

 

๖. สรุยิเปยยาลวรรค 

หมวดวา่ดว้ยสรุยิเปยยาล 

๑. กลัยาณมติตสูตร 

วา่ดว้ยกลัยาณมติร 

  [๔๙] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย เมือ่ดวงอาทติยก์ าลังจะอทัุย ยอ่มม ี

แสงอรณุขึน้มากอ่น เป็นบพุนมิติ ฉันใด กัลยาณมติตตา (ความเป็นผูม้มีติรด)ี ก็ 

เป็นตัวน า เป็นบพุนมิติเพือ่ความเกดิขึน้แหง่อรยิมรรคมอีงค ์๘ ฉันนัน้ 

  ภกิษุผูม้กีัลยาณมติร (มติรด)ี พงึหวงัขอ้นีไ้ดว้า่ ‘จักเจรญิอรยิมรรคมอีงค ์๘ 

ท าอรยิมรรคมอีงค ์๘ ใหม้าก’ 

  ภกิษุผูม้กีลัยาณมติรเจรญิอรยิมรรคมอีงค ์๘ ท าอรยิมรรคมอีงค ์๘ ใหม้าก 

อยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. เจรญิสมัมาทฏิฐอิันอาศัยวเิวก อาศัยวริาคะ อาศัยนโิรธ นอ้มไป 

       ในโวสสคัคะ 

           ฯลฯ 

   ๘. เจรญิสมัมาสมาธอิันอาศัยวเิวก อาศัยวริาคะ อาศัยนโิรธ นอ้มไป 

       ในโวสสคัคะ 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุผูม้กีัลยาณมติรเจรญิอรยิมรรคมอีงค ์๘ ท าอรยิมรรค 

มอีงค ์๘ ใหม้าก อยา่งนีแ้ล” 

กลัยาณมติตสตูรที ่๑ จบ 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๔๓ } 



๔๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑. มัคคสงัยตุ] 

๖. สรุยิเปยยาลวรรค ๗. โยนโิสมนสกิารสมัปทาสตูร 

 

๒-๖. สลีสมัปทาทสิตุตปญัจกะ 

วา่ดว้ยพระสตูร ๕ สตูร มสีลีสมัปทาสตูรเป็นตน้ 

  [๕๐-๕๔] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  “ภกิษุทัง้หลาย เมือ่ดวงอาทติยก์ าลังจะอทัุย ยอ่มมแีสงอรณุขึน้มากอ่น เป็น 

บพุนมิติ ฉันใด สลีสมัปทา๑ ก็เป็นตัวน า เป็นบพุนมิติเพือ่ความเกดิขึน้แหง่อรยิมรรค 

มอีงค ์๘ ฉันนัน้ 

  ภกิษุผูถ้งึพรอ้มดว้ยศลีพงึหวงัขอ้นีไ้ดว้า่ ฯลฯ 

  ฉันทสมัปทา๒ ฯลฯ 

  อัตตสมัปทา๓ ฯลฯ 

  ทฏิฐสิมัปทา๔ ฯลฯ 

  อัปปมาทสมัปทา๕ ฯลฯ 

สลีสมัปทาทสิตุตปญัจกะที ่๒-๖ จบ 

 

๗. โยนโิสมนสกิารสมัปทาสตูร 

วา่ดว้ยโยนโิสมนสกิารสมัปทา 

  [๕๕] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  “ภกิษุทัง้หลาย เมือ่ดวงอาทติยก์ าลังจะอทัุย ยอ่มมแีสงอรณุขึน้มากอ่น เป็น 

บพุนมิติ ฉันใด โยนโิสมนสกิารสมัปทา (ความถงึพรอ้มดว้ยการมนสกิารโดยแยบคาย) 

ก็เป็นตัวน า เป็นบพุนมิติเพือ่ความเกดิขึน้แหง่อรยิมรรคมอีงค ์๘ ฉันนัน้

 

เชงิอรรถ : 

๑ สลีสมัปทา (ความถงึพรอ้มดว้ยศลี) ในทีน่ีห้มายถงึปารสิทุธศิลี ๔ (ส .ม.อ. ๓/๔๙-๖๒/๑๙๖) 

๒ ฉนัทสมัปทา (ความถงึพรอ้มดว้ยฉันทะ) ในทีน่ีห้มายถงึความพอใจคอืความตอ้งการทีจ่ะท าความด ี(ส .ม.อ. 

   ๓/๔๙-๖๒/๑๙๖) 

๓ อตัตสมัปทา (ความถงึพรอ้มดว้ยตน) ในทีน่ีห้มายถงึความเป็นผูม้จีติสมบรูณ์ (ส .ม.อ. ๓/๔๙-๖๒/๑๙๖) 

๔ ทฏิฐสิมัปทา (ความถงึพรอ้มดว้ยทฏิฐ)ิ ในทีน่ีห้มายถงึความถงึพรอ้มดว้ยญาณ (ส .ม.อ. ๓/๔๙-๖๒/ 

   ๑๙๖) 

๕ อปัปมาทสมัปทา (ความถงึพรอ้มดว้ยความไมป่ระมาท) ในทีน่ีห้มายถงึความถงึพรอ้มดว้ยความไม่ประมาท 

   อันเป็นเหตใุหบ้รรลธุรรม (ส .ม.อ. ๓/๔๙-๖๒/๑๙๖) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๔๔ } 



๔๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑. มัคคสงัยตุ] 

๖. สรุยิเปยยาลวรรค ๘. กัลยาณมติตสตูร 

  ภกิษุผูถ้งึพรอ้มดว้ยโยนโิสมนสกิารพงึหวงัขอ้นีไ้ดว้า่ ‘จักเจรญิอรยิมรรคมอีงค ์

๘ ท าอรยิมรรคมอีงค ์๘ ใหม้าก’ 

  ภกิษุผูถ้งึพรอ้มดว้ยโยนโิสมนสกิารเจรญิอรยิมรรคมอีงค ์๘ ท าอรยิมรรค 

มอีงค ์๘ ใหม้าก อยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. เจรญิสมัมาทฏิฐอิันอาศัยวเิวก อาศัยวริาคะ อาศัยนโิรธ นอ้มไป 

       ในโวสสคัคะ 

       ฯลฯ 

   ๘. เจรญิสมัมาสมาธอิันอาศัยวเิวก อาศัยวริาคะ อาศัยนโิรธ นอ้มไป 

       ในโวสสคัคะ 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุผูถ้งึพรอ้มดว้ยโยนโิสมนสกิารเจรญิอรยิมรรคมอีงค ์๘ ท า 

อรยิมรรคมอีงค ์๘ ใหม้าก อยา่งนีแ้ล” 

โยนโิสมนสกิารสมัปทาสตูรที ่๗ จบ 

 

๘. กลัยาณมติตสตูร 

วา่ดว้ยกลัยาณมติร 

  [๕๖] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  “ภกิษุทัง้หลาย เมือ่ดวงอาทติยก์ าลังจะอทัุย ยอ่มมแีสงอรณุขึน้มากอ่น เป็น 

บพุนมิติ ฉันใด กัลยาณมติตตาก็เป็นตัวน า เป็นบพุนมิติเพือ่ความเกดิขึน้แหง่ 

อรยิมรรคมอีงค ์๘ ฉันนัน้ 

  ภกิษุผูม้กีัลยาณมติรพงึหวงัขอ้นีไ้ดว้า่ ‘จักเจรญิอรยิมรรคมอีงค ์๘ ท าอรยิ- 

มรรคมอีงค ์๘ ใหม้าก’ 

  ภกิษุผูม้กีลัยาณมติรเจรญิอรยิมรรคมอีงค ์๘ ท าอรยิมรรคมอีงค ์๘ ใหม้าก 

อยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๔๕ } 



๔๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑. มัคคสงัยตุ] 

๖. สรุยิเปยยาลวรรค ๑๔. โยนโิสมนสกิารสมัปทาสตูร 

   ๑. เจรญิสมัมาทฏิฐอิันเป็นธรรมมกีารก าจัดราคะ โทสะ และโมหะ 

       เป็นทีส่ดุ 

       ฯลฯ 

   ๘. เจรญิสมัมาสมาธอิันเป็นธรรมมกีารก าจัดราคะ โทสะ และโมหะ 

        เป็นทีส่ดุ 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุผูม้กีัลยาณมติรเจรญิอรยิมรรคมอีงค ์๘ ท าอรยิมรรค 

มอีงค ์๘ ใหม้าก อยา่งนีแ้ล” 

กลัยาณมติตสตูรที ่๘ จบ 

 

๙-๑๓. สลีสมัปทาทสิตุตปญัจกะ 

วา่ดว้ยพระสตูร ๕ สตูร มสีลีสมัปทาสตูรเป็นตน้ 

  [๕๗-๖๑] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  “ภกิษุทัง้หลาย เมือ่ดวงอาทติยก์ าลังจะอทัุย ยอ่มมแีสงอรณุขึน้มากอ่น เป็น 

บพุนมิติ ฉันใด สลีสมัปทาก็เป็นตัวน า เป็นบพุนมิติเพือ่ความเกดิขึน้แหง่อรยิมรรค 

มอีงค ์๘ ฉันนัน้ ฯลฯ 

  ฉันทสมัปทา ฯลฯ 

  อัตตสมัปทา ฯลฯ 

  ทฏิฐสิมัปทา ฯลฯ 

  อัปปมาทสมัปทา ฯลฯ” 

สลีสมัปทาทสิตุตปญัจกะที ่๙-๑๓ จบ 

 

๑๔. โยนโิสมนสกิารสมัปทาสตูร 

วา่ดว้ยโยนโิสมนสกิารสมัปทา 

  [๖๒] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  “... โยนโิสมนสกิารสมัปทา ฯลฯ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๔๖ } 



๔๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑. มัคคสงัยตุ] 

๖. สรุยิเปยยาลวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

  ภกิษุผูถ้งึพรอ้มดว้ยโยนโิสมนสกิารพงึหวงัขอ้นีไ้ดว้า่ ‘จักเจรญิอรยิมรรคมอีงค ์

๘ ท าอรยิมรรคมอีงค ์๘ ใหม้าก’ 

  ภกิษุผูถ้งึพรอ้มดว้ยโยนโิสมนสกิารเจรญิอรยิมรรคมอีงค ์๘ ท าอรยิมรรค 

มอีงค ์๘ ใหม้าก อยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. เจรญิสมัมาทฏิฐอิันเป็นธรรมมกีารก าจัดราคะ โทสะ และโมหะ 

       เป็นทีส่ดุ 

       ฯลฯ 

   ๘. เจรญิสมัมาสมาธอิันเป็นธรรมมกีารก าจัดราคะ โทสะ และโมหะ 

        เป็นทีส่ดุ 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุผูถ้งึพรอ้มดว้ยโยนโิสมนสกิารเจรญิอรยิมรรคมอีงค ์๘ ท า 

อรยิมรรคมอีงค ์๘ ใหม้าก อยา่งนีแ้ล” 

โยนโิสมนสกิารสมัปทาสตูรที ่๑๔ จบ 

สรุยิเปยยาลวรรคที ่๖ จบ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

    ๑. กัลยาณมติตสตูร    ๒-๖. สลีสมัปทาทสิตุตปัญจกะ 

    ๗. โยนโิสมนสกิารสมัปทาสตูร  ๘. กัลยาณมติตสตูร 

    ๙-๑๓. สลีสมัปทาทสิตุตปัญจกะ  ๑๔. โยนโิสมนสกิารสมัปทาสตูร 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๔๗ } 



๔๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑. มัคคสงัยตุ] 

๗. เอกธัมมเปยยาลวรรค ๑. กัลยาณมติตสตูร 

 

๗. เอกธมัมเปยยาลวรรค 

หมวดวา่ดว้ยเอกธมัมเปยยาล 

๑. กลัยาณมติตสูตร 

วา่ดว้ยกลัยาณมติร 

  [๖๓] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย ธรรมอันเป็นเอก๑ มอีปุการะมาก 

เพือ่ความเกดิขึน้แหง่อรยิมรรคมอีงค ์๘ 

  ธรรมอนัเป็นเอก คอือะไร 

  คอื กลัยาณมติตตา 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุผูม้กีัลยาณมติรพงึหวงัขอ้นีไ้ดว้า่ ‘จักเจรญิอรยิมรรคม ี

องค ์๘ ท าอรยิมรรคมอีงค ์๘ ใหม้าก’ 

  ภกิษุผูม้กีลัยาณมติรเจรญิอรยิมรรคมอีงค ์๘ ท าอรยิมรรคมอีงค ์๘ ใหม้าก 

อยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี ้

   ๑. เจรญิสมัมาทฏิฐอิันอาศัยวเิวก อาศัยวริาคะ อาศัยนโิรธ นอ้มไป 

       ในโวสสคัคะ 

      ฯลฯ 

   ๘. เจรญิสมัมาสมาธอิันอาศัยวเิวก อาศัยวริาคะ อาศัยนโิรธ นอ้มไป 

        ในโวสสคัคะ 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุผูม้กีัลยาณมติรเจรญิอรยิมรรคมอีงค ์๘ ท าอรยิมรรค 

มอีงค ์๘ ใหม้าก อยา่งนีแ้ล” 

กลัยาณมติตสตูรที ่๑ จบ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ธรรมอนัเป็นเอก ในทีน่ีห้มายถงึธรรมทีม่สีภาวะเป็นหนึง่ (เอกสภาวะ) ศัพทว์า่ ธรรม นีม้คีวามหมายวา่ 

   สภาวะ ดจุในค าวา่ กสุลา ธมฺมา (สภาวะทีเ่ป็นกศุล) เป็นตน้ (องฺ.เอกก.อ. ๑/๒๙๖/๔๑๘, องฺ.เอกก.ฏกีา 

   ๑/๒๙๖/๒๗๕) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๔๘ } 



๔๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑. มัคคสงัยตุ] 

๗. เอกธัมมเปยยาลวรรค ๗. โยนโิสมนสกิารสมัปทาสตูร 

 

๒-๖. สลีสมัปทาทสิตุตปญัจกะ 

วา่ดว้ยพระสตูร ๕ สตูร มสีลีสมัปทาสตูรเป็นตน้ 

  [๖๔-๖๘] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  “ภกิษุทัง้หลาย ธรรมอันเป็นเอก มอีปุการะมากเพือ่ความเกดิขึน้แหง่อรยิ- 

มรรคมอีงค ์๘ 

  ธรรมอนัเป็นเอก คอือะไร 

  คอื สลีสมัปทา ฯลฯ 

  คอื ฉันทสมัปทา ฯลฯ 

  คอื อตัตสมัปทา ฯลฯ 

  คอื ทฏิฐสิมัปทา ฯลฯ 

  คอื อัปปมาทสมัปทา ฯลฯ 

สลีสมัปทาทสิตุตปญัจกะที ่๒-๖ จบ 

 

๗. โยนโิสมนสกิารสมัปทาสตูร 

วา่ดว้ยโยนโิสมนสกิารสมัปทา 

  [๖๙] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  “ ... คอื โยนโิสมนสกิารสัมปทา (ความถงึพรอ้มดว้ยการมนสกิารโดย 

แยบคาย) 

  ภกิษุผูถ้งึพรอ้มดว้ยโยนโิสมนสกิารพงึหวงัขอ้นีไ้ดว้า่ ‘จักเจรญิอรยิมรรค 

มอีงค ์๘ ท าอรยิมรรคมอีงค ์๘ ใหม้าก’ 

  ภกิษุผูถ้งึพรอ้มดว้ยโยนโิสมนสกิารเจรญิอรยิมรรคมอีงค ์๘ ท าอรยิมรรค 

มอีงค ์๘ ใหม้าก อยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. เจรญิสมัมาทฏิฐอิันอาศัยวเิวก อาศัยวริาคะ อาศัยนโิรธ นอ้มไป 

       ในโวสสคัคะ 

       ฯลฯ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๔๙ } 



๕๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑. มัคคสงัยตุ] 

๗. เอกธัมมเปยยาลวรรค ๘. กัลยาณมติตสตูร 

   ๘. เจรญิสมัมาสมาธอิันอาศัยวเิวก อาศัยวริาคะ อาศัยนโิรธ นอ้มไป 

        ในโวสสคัคะ 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุผูถ้งึพรอ้มดว้ยโยนโิสมนสกิารเจรญิอรยิมรรคมอีงค ์๘ ท า 

อรยิมรรคมอีงค ์๘ ใหม้าก อยา่งนีแ้ล” 

โยนโิสมนสกิารสมัปทาสตูรที ่๗ จบ 

 

๘. กลัยาณมติตสตูร 

วา่ดว้ยกลัยาณมติร 

  [๗๐] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  “ภกิษุทัง้หลาย ธรรมอันเป็นเอก มอีปุการะมากเพือ่ความเกดิขึน้แหง่อรยิมรรค 

มอีงค ์๘ 

  ธรรมอนัเป็นเอก คอือะไร 

  คอื กลัยาณมติตตา 

  ภกิษุผูม้กีัลยาณมติรพงึหวงัขอ้นีไ้ดว้า่ ‘จักเจรญิอรยิมรรคมอีงค ์๘ ท าอรยิ- 

มรรคมอีงค ์๘ ใหม้าก’ 

  ภกิษุผูม้กีลัยาณมติรเจรญิอรยิมรรคมอีงค ์๘ ท าอรยิมรรคมอีงค ์๘ ใหม้าก 

อยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. เจรญิสมัมาทฏิฐอิันเป็นธรรมมกีารก าจัดราคะ โทสะ และโมหะ 

       เป็นทีส่ดุ 

       ฯลฯ 

   ๘. เจรญิสมัมาสมาธอิันเป็นธรรมมกีารก าจัดราคะ โทสะ และโมหะ 

       เป็นทีส่ดุ 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุผูม้กีัลยาณมติรเจรญิอรยิมรรคมอีงค ์๘ ท าอรยิมรรค 

มอีงค ์๘ ใหม้าก อยา่งนีแ้ล” 

กลัยาณมติตสตูรที ่๘ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๕๐ } 



๕๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑. มัคคสงัยตุ] 

๗. เอกธัมมเปยยาลวรรค ๑๔. โยนโิสมนสกิารสมัปทาสตูร 

 

๙-๑๓. สลีสมัปทาทสิตุตปญัจกะ 

วา่ดว้ยพระสตูร ๕ สตูร มสีลีสมัปทาสตูรเป็นตน้ 

  [๗๑-๗๕] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  “ภกิษุทัง้หลาย ธรรมอันเป็นเอก มอีปุการะมากเพือ่ความเกดิขึน้แหง่อรยิมรรค 

มอีงค ์๘ 

  ธรรมอนัเป็นเอก คอือะไร 

  คอื สลีสมัปทา ฯลฯ 

  คอื ฉันทสมัปทา ฯลฯ 

  คอื อตัตสมัปทา ฯลฯ 

  คอื ทฏิฐสิมัปทา ฯลฯ 

  คอื อัปปมาทสมัปทา ฯลฯ 

สลีสมัปทาทสิตุตปญัจกะที ่๙-๑๓ จบ 

 

๑๔. โยนโิสมนสกิารสมัปทาสตูร 

วา่ดว้ยโยนโิสมนสกิารสมัปทา 

  [๗๖] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  “... คอื โยนโิสมนสกิารสัมปทา 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุผูถ้งึพรอ้มดว้ยโยนโิสมนสกิารพงึหวงัขอ้นีไ้ดว้า่ ‘จักเจรญิ 

อรยิมรรคมอีงค ์๘ ท าอรยิมรรคมอีงค ์๘ ใหม้าก’ 

  ภกิษุผูถ้งึพรอ้มดว้ยโยนโิสมนสกิารเจรญิอรยิมรรคมอีงค ์๘ ท าอรยิมรรค 

มอีงค ์๘ ใหม้าก อยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. เจรญิสมัมาทฏิฐ ิฯลฯ 

   ๘. เจรญิสมัมาสมาธอิันเป็นธรรมมกีารก าจัดราคะ โทสะ และโมหะ 

        เป็นทีส่ดุ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๕๑ } 



๕๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑. มัคคสงัยตุ] 

๗. เอกธัมมเปยยาลวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุผูถ้งึพรอ้มดว้ยโยนโิสมนสกิารเจรญิอรยิมรรคมอีงค ์๘ 

ท าอรยิมรรคมอีงค ์๘ ใหม้าก อยา่งนีแ้ล” 

โยนโิสมนสกิารสมัปทาสตูรที ่๑๔ จบ 

เอกธมัมเปยยาลวรรคที ่๗ จบ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

    ๑. กัลยาณมติตสตูร    ๒-๖. สลีสมัปทาทสิตุตปัญจกะ 

    ๗. โยนโิสมนสกิารสมัปทาสตูร  ๘. กัลยาณมติตสตูร 

    ๙-๑๓. สลีสมัปทาทสิตุตปัญจกะ  ๑๔. โยนโิสมนสกิารสมัปทาสตูร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๕๒ } 



๕๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑. มัคคสงัยตุ] 

๘. ทตุยิเอกธัมมเปยยาลวรรค ๑. กัลยาณมติตสตูร 

 

๘. ทตุยิเอกธมัมเปยยาลวรรค 

หมวดวา่ดว้ยเอกธมัมเปยยาลที ่๒ 

๑. กลัยาณมติตสูตร 

วา่ดว้ยกลัยาณมติร 

  [๗๗] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย เราไมพ่จิารณาเห็นธรรมอืน่แม ้

อยา่งหนึง่ทีเ่ป็นเหตใุหอ้รยิมรรคมอีงค ์๘ ทีย่ังไมเ่กดิก็เกดิขึน้ หรอืเป็นเหตใุห ้

อรยิมรรคมอีงค ์๘ ทีเ่กดิขึน้แลว้ถงึความเจรญิเต็มที ่เหมอืนกัลยาณมติตตา 

(ความเป็นผูม้มีติรด)ี นี้ 

  ภกิษุผูม้กีัลยาณมติรพงึหวงัขอ้นีไ้ดว้า่ ‘จักเจรญิอรยิมรรคมอีงค ์๘ ท าอรยิ- 

มรรคมอีงค ์๘ ใหม้าก’ 

  ภกิษุผูม้กีลัยาณมติรเจรญิอรยิมรรคมอีงค ์๘ ท าอรยิมรรคมอีงค ์๘ ใหม้าก 

อยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. เจรญิสมัมาทฏิฐอิันอาศัยวเิวก ฯลฯ 

   ๘. เจรญิสมัมาสมาธอิันอาศัยวเิวก อาศัยวริาคะ อาศัยนโิรธ นอ้มไป 

        ในโวสสคัคะ 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุผูม้กีัลยาณมติรเจรญิอรยิมรรคมอีงค ์๘ ท าอรยิมรรคม ี

องค ์๘ ใหม้าก อยา่งนีแ้ล” 

กลัยาณมติตสตูรที ่๑ จบ 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๕๓ } 



๕๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑. มัคคสงัยตุ] 

๘. ทตุยิเอกธัมมเปยยาลวรรค ๗. โยนโิสมนสกิารสมัปทาสตูร 

 

๒-๖. สลีสมัปทาทสิตุตปญัจกะ 

วา่ดว้ยพระสตูร ๕ สตูร มสีลีสมัปทาสตูรเป็นตน้ 

  [๗๘-๘๒] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  “ภกิษุทัง้หลาย เราไมพ่จิารณาเห็นธรรมอืน่แมอ้ยา่งหนึง่ทีเ่ป็นเหตใุหอ้รยิ- 

มรรคมอีงค ์๘ ทีย่ังไมเ่กดิก็เกดิขึน้ หรอืเป็นเหตใุหอ้รยิมรรคมอีงค ์๘ ทีเ่กดิขึน้ 

แลว้ถงึความเจรญิเต็มที ่เหมอืนสลีสมัปทานี ้ฯลฯ 

  เหมอืนฉันทสมัปทานี ้ฯลฯ 

  เหมอืนอัตตสมัปทานี ้ฯลฯ 

  เหมอืนทฏิฐสิมัปทานี ้ฯลฯ 

  เหมอืนอัปปมาทสมัปทานี ้ฯลฯ” 

สลีสมัปทาทสิตุตปญัจกะที ่๒-๖ จบ 

 

๗. โยนโิสมนสกิารสมัปทาสตูร 

วา่ดว้ยโยนโิสมนสกิารสมัปทา 

  [๘๓] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  “... เหมอืนโยนโิสมนสกิารสมัปทานี ้

  ภกิษุผูถ้งึพรอ้มดว้ยโยนโิสมนสกิารพงึหวงัขอ้นีไ้ดว้า่ ‘จักเจรญิอรยิมรรคมอีงค ์

๘ ท าอรยิมรรคมอีงค ์๘ ใหม้าก’ 

  ภกิษุผูถ้งึพรอ้มดว้ยโยนโิสมนสกิารเจรญิอรยิมรรคมอีงค ์๘ ท าอรยิมรรค 

มอีงค ์๘ ใหม้าก อยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. เจรญิสมัมาทฏิฐอิันอาศัยวเิวก ฯลฯ 

   ๘. เจรญิสมัมาสมาธอิันอาศัยวเิวก อาศัยวริาคะ อาศัยนโิรธ นอ้มไป 

        ในโวสสคัคะ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๕๔ } 



๕๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑. มัคคสงัยตุ] 

๘. ทตุยิเอกธัมมเปยยาลวรรค ๘. กัลยาณมติตสตูร 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุผูถ้งึพรอ้มดว้ยโยนโิสมนสกิารเจรญิอรยิมรรคมอีงค ์๘ 

ท าอรยิมรรคมอีงค ์๘ ใหม้าก อยา่งนีแ้ล” 

โยนโิสมนสกิารสมัปทาสตูรที ่๗ จบ 

 

๘. กลัยาณมติตสตูร 

วา่ดว้ยกลัยาณมติร 

  [๘๔] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  “ภกิษุทัง้หลาย เราไมพ่จิารณาเห็นธรรมอืน่แมอ้ยา่งหนึง่ทีเ่ป็นเหตใุหอ้รยิมรรค 

มอีงค ์๘ ทีย่ังไมเ่กดิก็เกดิขึน้ หรอืเป็นเหตใุหอ้รยิมรรคมอีงค ์๘ ทีเ่กดิขึน้แลว้ถงึ 

ความเจรญิเต็มที ่เหมอืนกัลยาณมติตตานี้ 

  ภกิษุผูม้กีัลยาณมติรพงึหวงัขอ้นีไ้ดว้า่ ‘จักเจรญิอรยิมรรคมอีงค ์๘ ท าอรยิ- 

มรรคมอีงค ์๘ ใหม้าก’ 

  ภกิษุผูม้กีลัยาณมติรเจรญิอรยิมรรคมอีงค ์๘ ท าอรยิมรรคมอีงค ์๘ ใหม้าก 

อยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี ้

   ๑. เจรญิสมัมาทฏิฐอิันเป็นธรรมมกีารก าจัดราคะ โทสะ และโมหะ 

       เป็นทีส่ดุ 

       ฯลฯ 

   ๘. เจรญิสมัมาสมาธอิันเป็นธรรมมกีารก าจัดราคะ โทสะ และโมหะ 

        เป็นทีส่ดุ 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุผูม้กีัลยาณมติรเจรญิอรยิมรรคมอีงค ์๘ ท าอรยิมรรคม ี

องค ์๘ ใหม้าก อยา่งนีแ้ล” 

กลัยาณมติตสตูรที ่๘ จบ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๕๕ } 



๕๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑. มัคคสงัยตุ] 

๘. ทตุยิเอกธัมมเปยยาลวรรค ๑๔. โยนโิสมนสกิารสมัปทาสตูร 

 

๙-๑๓. สลีสมัปทาทสิตุตปญัจกะ 

วา่ดว้ยพระสตูร ๕ สตูร มสีลีสมัปทาสตูรเป็นตน้ 

  [๘๕-๘๙] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  “ภกิษุทัง้หลาย เราไมพ่จิารณาเห็นธรรมอืน่แมอ้ยา่งหนึง่ทีเ่ป็นเหตใุหอ้รยิมรรค 

มอีงค ์๘ ทีย่ังไมเ่กดิก็เกดิขึน้ หรอืเป็นเหตใุหอ้รยิมรรคมอีงค ์๘ ทีเ่กดิขึน้แลว้ถงึ 

ความเจรญิเต็มที ่เหมอืนสลีสมัปทานี ้ฯลฯ 

  เหมอืนฉันทสมัปทานี ้ฯลฯ 

  เหมอืนอัตตสมัปทานี ้ฯลฯ 

  เหมอืนทฏิฐสิมัปทานี ้ฯลฯ 

  เหมอืนอัปปมาทสมัปทานี ้ฯลฯ 

สลีสมัปทาทสิตุตปญัจกะที ่๙-๑๓ จบ 

 

๑๔. โยนโิสมนสกิารสมัปทาสตูร 

วา่ดว้ยโยนโิสมนสกิารสมัปทา 

  [๙๐] “... เหมอืนโยนโิสมนสกิารสมัปทานี ้

  ภกิษุผูถ้งึพรอ้มดว้ยโยนโิสมนสกิารพงึหวงัขอ้นีไ้ดว้า่ ‘จักเจรญิอรยิมรรคม ี

องค ์๘ ท าอรยิมรรคมอีงค ์๘ ใหม้าก’ 

  ภกิษุผูถ้งึพรอ้มดว้ยโยนโิสมนสกิาร เจรญิอรยิมรรคมอีงค ์๘ ท าอรยิมรรค 

มอีงค ์๘ ใหม้าก อยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. เจรญิสมัมาทฏิฐอิันเป็นธรรมมกีารก าจัดราคะ โทสะ และโมหะ 

        เป็นทีส่ดุ 

       ฯลฯ 

   ๘. เจรญิสมัมาสมาธอิันเป็นธรรมมกีารก าจัดราคะ โทสะ และโมหะ 

        เป็นทีส่ดุ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๕๖ } 



๕๗ 

 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑. มัคคสงัยตุ] 

๘. ทตุยิเอกธัมมเปยยาลวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุผูถ้งึพรอ้มดว้ยโยนโิสมนสกิารเจรญิอรยิมรรคมอีงค ์๘ 

ท าอรยิมรรคมอีงค ์๘ ใหม้าก อยา่งนีแ้ล” 

โยนโิสมนสกิารสมัปทาสตูรที ่๑๔ จบ 

ทตุยิเอกธมัมเปยยาลวรรคที ่๘ จบ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

    ๑. กัลยาณมติตสตูร    ๒-๖. สลีสมัปทาทสิตุตปัญจกะ 

    ๗. โยนโิสมนสกิารสมัปทาสตูร  ๘. กัลยาณมติตสตูร 

    ๙-๑๓. สลีสมัปทาทสิตุตปัญจกะ  ๑๔. โยนโิสมนสกิารสมัปทาสตูร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๕๗ } 



๕๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑. มัคคสงัยตุ] 

๙. คังคาเปยยาลวรรค ๒-๕. ทตุยิาทปิาจนีนนินสตุตจตกุกะ 

 

๙. คงัคาเปยยาลวรรค 

หมวดวา่ดว้ยคงัคาเปยยาล 

๑. ปฐมปาจนีนนินสตูร 

วา่ดว้ยอปุมาดว้ยแมน่ า้ไหลไปสูท่ศิปราจนี สตูรที ่๑ 

  [๙๑] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย แมน่ ้าคงคาไหลไปสูท่ศิปราจนี บา่ไป 

สูท่ศิปราจนี หลากไปสูท่ศิปราจนี แมฉั้นใด ภกิษุก็ฉันนัน้เหมอืนกัน เมือ่เจรญิ 

อรยิมรรคมอีงค ์๘ ท าอรยิมรรคมอีงค ์๘ ใหม้าก ยอ่มนอ้มไปสูน่พิพาน โนม้ไปสู ่

นพิพาน โอนไปสูน่พิพาน 

  ภกิษุเมือ่เจรญิอรยิมรรคมอีงค ์๘ ท าอรยิมรรคมอีงค ์๘ ใหม้าก 

ยอ่มนอ้มไปสูน่พิพาน โนม้ไปสูน่พิพาน โอนไปสูน่พิพาน อยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. เจรญิสมัมาทฏิฐอิันอาศัยวเิวก อาศัยวริาคะ อาศัยนโิรธ นอ้มไป 

       ในโวสสคัคะ 

       ฯลฯ 

   ๘. เจรญิสมัมาสมาธอิันอาศัยวเิวก อาศัยวริาคะ อาศัยนโิรธ นอ้มไป 

        ในโวสสคัคะ 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุเมือ่เจรญิอรยิมรรคมอีงค ์๘ ท าอรยิมรรคมอีงค ์๘ 

ใหม้าก ยอ่มนอ้มไปสูน่พิพาน โนม้ไปสูน่พิพาน โอนไปสูน่พิพาน อยา่งนีแ้ล” 

ปฐมปาจนีนนินสตูรที ่๑ จบ 

 

๒-๕. ทตุยิาทปิาจนีนนินสตุตจตกุกะ 

วา่ดว้ยพระสตูร ๔ สตูร มทีตุยิปาจนีนนินสตูรเป็นตน้ 

  [๙๒-๙๕] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  “ภกิษุทัง้หลาย แมน่ ้ายมนุาไหลไปสูท่ศิปราจนี บา่ไปสูท่ศิปราจนี หลากไป 

สูท่ศิปราจนี แมฉั้นใด ภกิษุก็ฉันนัน้เหมอืนกัน ฯลฯ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๕๘ } 



๕๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑. มัคคสงัยตุ] 

๙. คังคาเปยยาลวรรค ๖. ฉัฎฐปาจนีนนินสตูร 

  ภกิษุทัง้หลาย แมน่ ้าอจริวดไีหลไปสูท่ศิปราจนี บา่ไปสูท่ศิปราจนี หลากไป 

สูท่ศิปราจนี แมฉั้นใด ภกิษุก็ฉันนัน้เหมอืนกัน ฯลฯ 

  ภกิษุทัง้หลาย แมน่ ้าสรภไูหลไปสูท่ศิปราจนี บา่ไปสูท่ศิปราจนี หลากไปสู ่

ทศิปราจนี แมฉั้นใด ภกิษุก็ฉันนัน้เหมอืนกัน ฯลฯ 

  ภกิษุทัง้หลาย แมน่ ้ามหไีหลไปสูท่ศิปราจนี บา่ไปสูท่ศิปราจนี หลากไปสูท่ศิ 

ปราจนี แมฉั้นใด ภกิษุก็ฉันนัน้เหมอืนกัน ฯลฯ 

ทตุยิาทปิาจนีนนินสตุตจตกุกะที ่๒-๕ จบ 

 

๖. ฉฏัฐปาจนีนนินสตูร 

วา่ดว้ยอปุมาดว้ยแมน่ า้ไหลไปสูท่ศิปราจนี สตูรที ่๖ 

  [๙๖] “ภกิษุทัง้หลาย แมน่ ้าใหญเ่หลา่นี ้คอื แมน่ ้าคงคา แมน่ ้ายมนุา 

แมน่ ้าอจริวด ีแมน่ ้าสรภ ูแมน่ ้ามห ีทัง้หมดไหลไปสูท่ศิปราจนี บา่ไปสูท่ศิปราจนี 

หลากไปสูท่ศิปราจนี แมฉั้นใด ภกิษุก็ฉันนัน้เหมอืนกัน เมือ่เจรญิอรยิมรรคมอีงค ์๘ 

ท าอรยิมรรคมอีงค ์๘ ใหม้าก ยอ่มนอ้มไปสูน่พิพาน โนม้ไปสูน่พิพาน โอนไปสู ่

นพิพาน 

  ภกิษุเมือ่เจรญิอรยิมรรคมอีงค ์๘ ท าอรยิมรรคมอีงค ์๘ ใหม้าก 

ยอ่มนอ้มไปสูน่พิพาน โนม้ไปสูน่พิพาน โอนไปสูน่พิพาน อยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. เจรญิสมัมาทฏิฐอิันอาศัยวเิวก ฯลฯ 

   ๘. เจรญิสมัมาสมาธอิันอาศัยวเิวก อาศัยวริาคะ อาศัยนโิรธ นอ้มไป 

        ในโวสสคัคะ 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุเมือ่เจรญิอรยิมรรคมอีงค ์๘ ท าอรยิมรรคมอีงค ์๘ 

ใหม้าก ยอ่มนอ้มไปสูน่พิพาน โนม้ไปสูน่พิพาน โอนไปสูน่พิพาน อยา่งนีแ้ล” 

ฉฏัฐปาจนีนนินสตูรที ่๖ จบ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๕๙ } 



๖๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑. มัคคสงัยตุ] 

๙. คังคาเปยยาลวรรค ๘-๑๒. ทตุยิาทสิมทุทนนินสตุตปัญจกะ 

 

๗. ปฐมสมทุทนนินสตูร 

วา่ดว้ยอปุมาดว้ยแมน่ า้ไหลไปสูส่มทุร สตูรที ่๑ 

  [๙๗] “ภกิษุทัง้หลาย แมน่ ้าคงคาไหลไปสูส่มทุร บา่ไปสูส่มทุร หลากไปสู ่

สมทุร แมฉั้นใด ภกิษุก็ฉันนัน้เหมอืนกัน เมือ่เจรญิอรยิมรรคมอีงค ์๘ ท าอรยิมรรค 

มอีงค ์๘ ใหม้าก ยอ่มนอ้มไปสูน่พิพาน โนม้ไปสูน่พิพาน โอนไปสูน่พิพาน 

  ภกิษุเมือ่เจรญิอรยิมรรคมอีงค ์๘ ท าอรยิมรรคมอีงค ์๘ ใหม้าก 

ยอ่มนอ้มไปสูน่พิพาน โนม้ไปสูน่พิพาน โอนไปสูน่พิพาน อยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. เจรญิสมัมาทฏิฐอิันอาศัยวเิวก ฯลฯ 

   ๘. เจรญิสมัมาสมาธอิันอาศัยวเิวก อาศัยวริาคะ อาศัยนโิรธ นอ้มไป 

        ในโวสสคัคะ 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุเมือ่เจรญิอรยิมรรคมอีงค ์๘ ท าอรยิมรรคมอีงค ์๘ 

ใหม้าก ยอ่มนอ้มไปสูน่พิพาน โนม้ไปสูน่พิพาน โอนไปสูน่พิพาน อยา่งนีแ้ล” 

ปฐมสมทุทนนินสตูรที ่๗ จบ 

 

๘-๑๒. ทตุยิาทสิมทุทนนินสุตตปญัจกะ 

วา่ดว้ยพระสตูร ๕ สตูร มทีตุยิสมทุทนนินสตูรเป็นตน้ 

  [๙๘-๑๐๒] “ภกิษุทัง้หลาย แมน่ ้ายมนุาไหลไปสูส่มทุร บา่ไปสูส่มทุร หลาก 

ไปสูส่มทุร แมฉั้นใด ภกิษุก็ฉันนัน้เหมอืนกัน ฯลฯ 

  ภกิษุทัง้หลาย แมน่ ้าอจริวดไีหลไปสูส่มทุร บา่ไปสูส่มทุร หลากไปสูส่มทุร 

แมฉั้นใด ภกิษุก็ฉันนัน้เหมอืนกัน ฯลฯ 

  ภกิษุทัง้หลาย แมน่ ้าสรภไูหลไปสูส่มทุร บา่ไปสูส่มทุร หลากไปสูส่มทุร 

แมฉั้นใด ภกิษุก็ฉันนัน้เหมอืนกัน ฯลฯ 

  ภกิษุทัง้หลาย แมน่ ้ามหไีหลไปสูส่มทุร บา่ไปสูส่มทุร หลากไปสูส่มทุร 

แมฉั้นใด ภกิษุก็ฉันนัน้เหมอืนกัน ฯลฯ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๖๐ } 



๖๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑. มัคคสงัยตุ] 

๙. คังคาเปยยาลวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

  ภกิษุทัง้หลาย แมน่ ้าใหญเ่หลา่นี ้คอื แมน่ ้าคงคา แมน่ ้ายมนุา แมน่ ้าอจริวด ี

แมน่ ้าสรภ ูแมน่ ้ามห ีทัง้หมดไหลไปสูส่มทุร บา่ไปสูส่มทุร หลากไปสูส่มทุร 

แมฉั้นใด ภกิษุก็ฉันนัน้เหมอืนกัน เมือ่เจรญิอรยิมรรคมอีงค ์๘ ท าอรยิมรรคมอีงค ์๘ 

ใหม้าก ยอ่มนอ้มไปสูน่พิพาน โนม้ไปสูน่พิพาน โอนไปสูน่พิพาน 

  ภกิษุเมือ่เจรญิอรยิมรรคมอีงค ์๘ ท าอรยิมรรคมอีงค ์๘ ใหม้าก 

ยอ่มนอ้มไปสูน่พิพาน โนม้ไปสูน่พิพาน โอนไปสูน่พิพาน อยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. เจรญิสมัมาทฏิฐอิันอาศัยวเิวก อาศัยวริาคะ อาศัยนโิรธ นอ้มไป 

       ในโวสสคัคะ 

       ฯลฯ 

   ๘. เจรญิสมัมาสมาธอิันอาศัยวเิวก อาศัยวริาคะ อาศัยนโิรธ นอ้มไป 

        ในโวสสคัคะ 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุเมือ่เจรญิอรยิมรรคมอีงค ์๘ ท าอรยิมรรคมอีงค ์๘ 

ใหม้าก ยอ่มนอ้มไปสูน่พิพาน โนม้ไปสูน่พิพาน โอนไปสูน่พิพาน อยา่งนีแ้ล” 

ทตุยิาทสิมทุทนนินสตุตปญัจกะที ่๘-๑๒ จบ 

 

คังคาเปยยาลวาร ทา่นเขยีนไวโ้ดยยอ่ พงึใหพ้สิดารในเปยยาล 

 

คงัคาเปยยาลวรรคที ่๙ จบ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

   ๑. ปฐมปาจนีนนินสตูร   ๒-๕. ทตุยิาทปิาจนีนนินสตุตจตกุกะ 

   ๖. ฉัฏฐปาจนีนนินสตูร   ๗. ปฐมสมทุทนนินสตูร 

   ๘-๑๒. ทตุยิาทสิมทุทนนินสตุตปัญจกะ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๖๑ } 



๖๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑. มัคคสงัยตุ] 

๑๐. ทตุยิคังคาเปยยาลวรรค ๒-๖. ทตุยิาทปิาจนีนนินสตุตปัญจกะ 

 

๑๐. ทตุยิคงัคาเปยยาลวรรค 

หมวดวา่ดว้ยคงัคาเปยยาลที ่๒ 

๑. ปฐมปาจนีนนินสตูร 

วา่ดว้ยอปุมาดว้ยแมน่ า้ไหลไปสูท่ศิปราจนี สตูรที ่๑ 

  [๑๐๓] “ภกิษุทัง้หลาย แมน่ ้าคงคาไหลไปสูท่ศิปราจนี บา่ไปสูท่ศิปราจนี 

หลากไปสูท่ศิปราจนี แมฉั้นใด ภกิษุก็ฉันนัน้เหมอืนกัน เมือ่เจรญิอรยิมรรคม ี

องค ์๘ ท าอรยิมรรคมอีงค ์๘ ใหม้าก ยอ่มนอ้มไปสูน่พิพาน โนม้ไปสูน่พิพาน 

โอนไปสูน่พิพาน 

  ภกิษุเมือ่เจรญิอรยิมรรคมอีงค ์๘ ท าอรยิมรรคมอีงค ์๘ ใหม้าก 

ยอ่มนอ้มไปสูน่พิพาน โนม้ไปสูน่พิพาน โอนไปสูน่พิพาน อยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. เจรญิสมัมาทฏิฐอิันเป็นธรรมมกีารก าจัดราคะ โทสะ และโมหะ 

       เป็นทีส่ดุ 

      ฯลฯ 

   ๘. เจรญิสมัมาสมาธอิันเป็นธรรมมกีารก าจัดราคะ โทสะ และโมหะ 

        เป็นทีส่ดุ 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุเมือ่เจรญิอรยิมรรคมอีงค ์๘ ท าอรยิมรรคมอีงค ์๘ ใหม้าก 

ยอ่มนอ้มไปสูน่พิพาน โนม้ไปสูน่พิพาน โอนไปสูน่พิพาน อยา่งนีแ้ล” 

ปฐมปาจนีนนินสตูรที ่๑ จบ 

 

๒-๖. ทตุยิาทปิาจนีนนินสตุตปญัจกะ 

วา่ดว้ยพระสตูร ๕ สตูร มทีตุยิปาจนีนนินสตูรเป็นตน้ 

  [๑๐๔-๑๐๘] “ภกิษุทัง้หลาย แมน่ ้ายมนุาไหลไปสูท่ศิปราจนี บา่ไปสูท่ศิ 

ปราจนี หลากไปสูท่ศิปราจนี แมฉั้นใด ภกิษุก็ฉันนัน้เหมอืนกัน ฯลฯ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๖๒ } 



๖๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑. มัคคสงัยตุ] 

๑๐. ทตุยิคังคาเปยยาลวรรค ๗. ปฐมสมทุทนนินสตูร 

  ภกิษุทัง้หลาย แมน่ ้าอจริวดไีหลไปสูท่ศิปราจนี บา่ไปสูท่ศิปราจนี หลากไป 

สูท่ศิปราจนี แมฉั้นใด ภกิษุก็ฉันนัน้เหมอืนกัน ฯลฯ 

  ภกิษุทัง้หลาย แมน่ ้าสรภไูหลไปสูท่ศิปราจนี บา่ไปสูท่ศิปราจนี หลากไปสู ่

ทศิปราจนี แมฉั้นใด ภกิษุก็ฉันนัน้เหมอืนกัน ฯลฯ 

  ภกิษุทัง้หลาย แมน่ ้ามหไีหลไปสูท่ศิปราจนี บา่ไปสูท่ศิปราจนี หลากไปสู ่

ทศิปราจนี แมฉั้นใด ภกิษุก็ฉันนัน้เหมอืนกัน ฯลฯ 

  ภกิษุทัง้หลาย แมน่ ้าใหญเ่หลา่นี ้คอื แมน่ ้าคงคา แมน่ ้ายมนุา แมน่ ้าอจริวด ี

แมน่ ้าสรภ ูแมน่ ้ามห ีทัง้หมดไหลไปสูท่ศิปราจนี บา่ไปสูท่ศิปราจนี หลากไปสู ่

ทศิปราจนี แมฉั้นใด ภกิษุก็ฉันนัน้เหมอืนกัน ฯลฯ 

ทตุยิาทปิาจนีนนินสตุตปญัจกะที ่๒-๖ จบ 

 

๗. ปฐมสมทุทนนินสตูร 

วา่ดว้ยอปุมาดว้ยแมน่ า้ไหลไปสูส่มทุร สตูรที ่๑ 

  [๑๐๙] “ภกิษุทัง้หลาย แมน่ ้าคงคาไหลไปสูส่มทุร บา่ไปสูส่มทุร หลากไป 

สูส่มทุร แมฉั้นใด ภกิษุก็ฉันนัน้เหมอืนกัน เมือ่เจรญิอรยิมรรคมอีงค ์๘ ท า 

อรยิมรรคมอีงค ์๘ ใหม้าก ยอ่มนอ้มไปสูน่พิพาน โนม้ไปสูน่พิพาน โอนไปสูน่พิพาน 

  ภกิษุเมือ่เจรญิอรยิมรรคมอีงค ์๘ ท าอรยิมรรคมอีงค ์๘ ใหม้าก 

ยอ่มนอ้มไปสูน่พิพาน โนม้ไปสูน่พิพาน โอนไปสูน่พิพาน อยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. เจรญิสมัมาทฏิฐอิันเป็นธรรมมกีารก าจัดราคะ โทสะ และโมหะ 

       เป็นทีส่ดุ 

      ฯลฯ 

   ๘. เจรญิสมัมาสมาธอิันเป็นธรรมมกีารก าจัดราคะ โทสะ และโมหะ 

        เป็นทีส่ดุ 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุเมือ่เจรญิอรยิมรรคมอีงค ์๘ ท าอรยิมรรคมอีงค ์๘ 

ใหม้าก ยอ่มนอ้มไปสูน่พิพาน โนม้ไปสูน่พิพาน โอนไปสูน่พิพาน อยา่งนีแ้ล” 

ปฐมสมทุทนนินสตูรที ่๗ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๖๓ } 



๖๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑. มัคคสงัยตุ] 

๑๐. ทตุยิคังคาเปยยาลวรรค ๘-๑๒. ทตุยิาทสิมทุทนนินสตุตปัญจกะ 

 

๘-๑๒. ทตุยิาทสิมทุทนนินสุตตปญัจกะ 

วา่ดว้ยพระสตูร ๕ สตูร มทีตุยิสมทุทนนินสตูรเป็นตน้ 

  [๑๑๐-๑๑๔] “ภกิษุทัง้หลาย แมน่ ้ายมนุาไหลไปสูส่มทุร บา่ไปสูส่มทุร 

หลากไปสูส่มทุร แมฉั้นใด ภกิษุก็ฉันนัน้เหมอืนกัน ฯลฯ 

  ภกิษุทัง้หลาย แมน่ ้าอจริวดไีหลไปสูส่มทุร บา่ไปสูส่มทุร หลากไปสูส่มทุร 

แมฉั้นใด ภกิษุก็ฉันนัน้เหมอืนกัน ฯลฯ 

  ภกิษุทัง้หลาย แมน่ ้าสรภไูหลไปสูส่มทุร บา่ไปสูส่มทุร หลากไปสูส่มทุร 

แมฉั้นใด ภกิษุก็ฉันนัน้เหมอืนกัน ฯลฯ 

  ภกิษุทัง้หลาย แมน่ ้ามหไีหลไปสูส่มทุร บา่ไปสูส่มทุร หลากไปสูส่มทุร 

แมฉั้นใด ภกิษุก็ฉันนัน้เหมอืนกัน ฯลฯ 

  ภกิษุทัง้หลาย แมน่ ้าใหญเ่หลา่นี ้คอื แมน่ ้าคงคา แมน่ ้ายมนุา แมน่ ้าอจริวด ี

แมน่ ้าสรภ ูแมน่ ้ามห ีทัง้หมดไหลไปสูส่มทุร บา่ไปสูส่มทุร หลากไปสูส่มทุร 

แมฉั้นใด ภกิษุก็ฉันนัน้เหมอืนกัน เมือ่เจรญิอรยิมรรคมอีงค ์๘ ท าอรยิมรรค 

มอีงค ์๘ ใหม้าก ยอ่มนอ้มไปสูน่พิพาน โนม้ไปสูน่พิพาน โอนไปสูน่พิพาน 

  ภกิษุเมือ่เจรญิอรยิมรรคมอีงค ์๘ ท าอรยิมรรคมอีงค ์๘ ใหม้าก 

ยอ่มนอ้มไปสูน่พิพาน โนม้ไปสูน่พิพาน โอนไปสูน่พิพาน อยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี ้

   ๑. เจรญิสมัมาทฏิฐอิันเป็นธรรมมกีารก าจัดราคะ โทสะ และโมหะ 

       เป็นทีส่ดุ 

       ฯลฯ 

   ๘. เจรญิสมัมาสมาธอิันเป็นธรรมมกีารก าจัดราคะ โทสะ และโมหะ 

       เป็นทีส่ดุ 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุเมือ่เจรญิอรยิมรรคมอีงค ์๘ ท าอรยิมรรคมอีงค ์๘ 

ใหม้าก ยอ่มนอ้มไปสูน่พิพาน โนม้ไปสูน่พิพาน โอนไปสูน่พิพาน อยา่งนีแ้ล” 

ทตุยิาทสิมทุทนนินสตุตปญัจกะที ่๘-๑๒ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๖๔ } 



๖๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑. มัคคสงัยตุ] 

๑๐. ทตุยิคังคาเปยยาลวรรค ๑๔-๑๘. ทตุยิาทปิาจนีนนินสตุตปัญจกะ 

   (หมวดที ่๒ วา่ดว้ยธรรมเป็นทีก่ าจัดราคะม ี๑๒ สตูร คอื 

   ๖ สตูรแรก วา่ดว้ยอปุมาดว้ยแมน่ ้าไหลไปสูท่ศิปราจนี 

   ๖ สตูรหลัง วา่ดว้ยอปุมาดว้ยแมน่ ้าไหลไปสูส่มทุร) 

 

๑๓. ปฐมปาจนีนนินสูตร 

วา่ดว้ยอปุมาดว้ยแมน่ า้ไหลไปสูท่ศิปราจนี สตูรที ่๑ 

  [๑๑๕] “ภกิษุทัง้หลาย แมน่ ้าคงคาไหลไปสูท่ศิปราจนี บา่ไปสูท่ศิปราจนี 

หลากไปสูท่ศิปราจนี แมฉั้นใด ภกิษุก็ฉันนัน้เหมอืนกัน เมือ่เจรญิอรยิมรรค 

มอีงค ์๘ ท าอรยิมรรคมอีงค ์๘ ใหม้าก ยอ่มนอ้มไปสูน่พิพาน โนม้ไปสูน่พิพาน 

โอนไปสูน่พิพาน 

  ภกิษุเมือ่เจรญิอรยิมรรคมอีงค ์๘ ท าอรยิมรรคมอีงค ์๘ ใหม้าก 

ยอ่มนอ้มไปสูน่พิพาน โนม้ไปสูน่พิพาน โอนไปสูน่พิพาน อยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. เจรญิสมัมาทฏิฐอิันหยั่งลงสูอ่มตะ มอีมตะเป็นเบือ้งหนา้ มอีมตะ 

        เป็นทีส่ดุ 

      ฯลฯ 

   ๘. เจรญิสมัมาสมาธอิันหยั่งลงสูอ่มตะ มอีมตะเป็นเบือ้งหนา้ มอีมตะ 

        เป็นทีส่ดุ 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุเมือ่เจรญิอรยิมรรคมอีงค ์๘ ท าอรยิมรรคมอีงค ์๘ 

ใหม้าก ยอ่มนอ้มไปสูน่พิพาน โนม้ไปสูน่พิพาน โอนไปสูน่พิพาน อยา่งนีแ้ล” 

ปฐมปาจนีนนินสตูรที ่๑๓ จบ 

 

๑๔-๑๘. ทตุยิาทปิาจนีนนินสตุตปญัจกะ 

วา่ดว้ยพระสตูร ๕ สตูร มทีตุยิปาจนีนนินสตูรเป็นตน้ 

  [๑๑๖-๑๒๐] “ภกิษุทัง้หลาย แมน่ ้ายมนุาไหลไปสูท่ศิปราจนี บา่ไปสูท่ศิ 

ปราจนี หลากไปสูท่ศิปราจนี แมฉั้นใด ภกิษุก็ฉันนัน้เหมอืนกัน ฯลฯ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๖๕ } 



๖๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑. มัคคสงัยตุ] 

๑๐. ทตุยิคังคาเปยยาลวรรค ๑๙. ปฐมสมทุทนนินสตูร 

  ภกิษุทัง้หลาย แมน่ ้าอจริวดไีหลไปสูท่ศิปราจนี บา่ไปสูท่ศิปราจนี หลากไป 

สูท่ศิปราจนี แมฉั้นใด ภกิษุก็ฉันนัน้เหมอืนกัน ฯลฯ 

  ภกิษุทัง้หลาย แมน่ ้าสรภไูหลไปสูท่ศิปราจนี บา่ไปสูท่ศิปราจนี หลากไปสู ่

ทศิปราจนี แมฉั้นใด ภกิษุก็ฉันนัน้เหมอืนกัน ฯลฯ 

  ภกิษุทัง้หลาย แมน่ ้ามหไีหลไปสูท่ศิปราจนี บา่ไปสูท่ศิปราจนี หลากไปสูท่ศิ 

ปราจนี แมฉั้นใด ภกิษุก็ฉันนัน้เหมอืนกัน ฯลฯ 

  ภกิษุทัง้หลาย แมน่ ้าใหญเ่หลา่นี ้คอื แมน่ ้าคงคา แมน่ ้ายมนุา แมน่ ้าอจริวด ี

แมน่ ้าสรภ ูแมน่ ้ามห ีทัง้หมดไหลไปสูท่ศิปราจนี บา่ไปสูท่ศิปราจนี หลากไปสู ่

ทศิปราจนี แมฉั้นใด ภกิษุก็ฉันนัน้เหมอืนกัน ฯลฯ 

ทตุยิาทปิาจนีนนินสตุตปญัจกะที ่๑๔-๑๘ จบ 

 

๑๙. ปฐมสมทุทนนินสูตร 

วา่ดว้ยอปุมาดว้ยแมน่ า้ไหลไปสูส่มทุร สตูรที ่๑ 

  [๑๒๑] “ภกิษุทัง้หลาย แมน่ ้าคงคาไหลไปสูส่มทุร บา่ไปสูส่มทุร หลากไปสู ่

สมทุร แมฉั้นใด ภกิษุก็ฉันนัน้เหมอืนกัน เมือ่เจรญิอรยิมรรคมอีงค ์๘ ท าอรยิมรรค 

มอีงค ์๘ ใหม้าก ยอ่มนอ้มไปสูน่พิพาน โนม้ไปสูน่พิพาน โอนไปสูน่พิพาน 

  ภกิษุเมือ่เจรญิอรยิมรรคมอีงค ์๘ ท าอรยิมรรคมอีงค ์๘ ใหม้าก 

ยอ่มนอ้มไปสูน่พิพาน โนม้ไปสูน่พิพาน โอนไปสูน่พิพาน อยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. เจรญิสมัมาทฏิฐอิันหยั่งลงสูอ่มตะ มอีมตะเป็นเบือ้งหนา้ มอีมตะ 

       เป็นทีส่ดุ 

       ฯลฯ 

   ๘. เจรญิสมัมาสมาธอิันหยั่งลงสูอ่มตะ มอีมตะเป็นเบือ้งหนา้ มอีมตะ 

       เป็นทีส่ดุ 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุเมือ่เจรญิอรยิมรรคมอีงค ์๘ ท าอรยิมรรคมอีงค ์๘ 

ใหม้าก ยอ่มนอ้มไปสูน่พิพาน โนม้ไปสูน่พิพาน โอนไปสูน่พิพาน อยา่งนีแ้ล” 

ปฐมสมทุทนนินสตูรที ่๑๙ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๖๖ } 



๖๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑. มัคคสงัยตุ] 

๑๐. ทตุยิคังคาเปยยาลวรรค ๒๐-๒๔. ทตุยิาทสิมทุทนนินสตุตปัญจกะ 

 

๒๐-๒๔. ทตุยิาทสิมทุทนนินสตุตปญัจกะ 

วา่ดว้ยพระสตูร ๕ สตูร มทีตุยิสมทุทนนินสตูรเป็นตน้ 

  [๑๒๒-๑๒๖] “ภกิษุทัง้หลาย แมน่ ้ายมนุาไหลไปสูส่มทุร บา่ไปสูส่มทุร 

หลากไปสูส่มทุร แมฉั้นใด ภกิษุก็ฉันนัน้เหมอืนกัน ฯลฯ 

  ภกิษุทัง้หลาย แมน่ ้าอจริวดไีหลไปสูส่มทุร บา่ไปสูส่มทุร หลากไปสูส่มทุร 

แมฉั้นใด ภกิษุก็ฉันนัน้เหมอืนกัน ฯลฯ 

  ภกิษุทัง้หลาย แมน่ ้าสรภไูหลไปสูส่มทุร บา่ไปสูส่มทุร หลากไปสูส่มทุร 

แมฉั้นใด ภกิษุก็ฉันนัน้เหมอืนกัน ฯลฯ 

  ภกิษุทัง้หลาย แมน่ ้ามหไีหลไปสูส่มทุร บา่ไปสูส่มทุร หลากไปสูส่มทุร 

แมฉั้นใด ภกิษุก็ฉันนัน้เหมอืนกัน ฯลฯ 

  ภกิษุทัง้หลาย แมน่ ้าใหญเ่หลา่นี ้คอื แมน่ ้าคงคา แมน่ ้ายมนุา แมน่ ้าอจริวด ี

แมน่ ้าสรภ ูแมน่ ้ามห ีทัง้หมดไหลไปสูส่มทุร บา่ไปสูส่มทุร หลากไปสูส่มทุร 

แมฉั้นใด ภกิษุก็ฉันนัน้เหมอืนกัน เมือ่เจรญิอรยิมรรคมอีงค ์๘ ท าอรยิมรรคมอีงค ์๘ 

ใหม้าก ยอ่มนอ้มไปสูน่พิพาน โนม้ไปสูน่พิพาน โอนไปสูน่พิพาน 

  ภกิษุเมือ่เจรญิอรยิมรรคมอีงค ์๘ ท าอรยิมรรคมอีงค ์๘ ใหม้าก 

ยอ่มนอ้มไปสูน่พิพาน โนม้ไปสูน่พิพาน โอนไปสูน่พิพาน อยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. เจรญิสมัมาทฏิฐอิันหยั่งลงสูอ่มตะ มอีมตะเป็นเบือ้งหนา้ มอีมตะ 

       เป็นทีส่ดุ 

       ฯลฯ 

   ๘. เจรญิสมัมาสมาธอิันหยั่งลงสูอ่มตะ มอีมตะเป็นเบือ้งหนา้ มอีมตะ 

        เป็นทีส่ดุ 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุเมือ่เจรญิอรยิมรรคมอีงค ์๘ ท าอรยิมรรคมอีงค ์๘ 

ใหม้าก ยอ่มนอ้มไปสูน่พิพาน โนม้ไปสูน่พิพาน โอนไปสูน่พิพาน อยา่งนีแ้ล” 

ทตุยิาทสิมทุทนนินสตุตปญัจกะที ่๒๐-๒๔ จบ 

(หมวดที ่๓ วา่ดว้ยธรรมอันหยั่งลงสูอ่มตะม ี๑๒ สตูร) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๖๗ } 



๖๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑. มัคคสงัยตุ] 

๑๐. ทตุยิคังคาเปยยาลวรรค ๒๖-๓๐. ทตุยิาทปิาจนีนนินสตุตปัญจกะ 

 

๒๕. ปฐมปาจนีนนินสูตร 

วา่ดว้ยอปุมาดว้ยแมน่ า้ไหลไปสูท่ศิปราจนี สตูรที ่๑ 

  [๑๒๗] “ภกิษุทัง้หลาย แมน่ ้าคงคาไหลไปสูท่ศิปราจนี บา่ไปสูท่ศิปราจนี 

หลากไปสูท่ศิปราจนี แมฉั้นใด ภกิษุก็ฉันนัน้เหมอืนกัน เมือ่เจรญิอรยิมรรค 

มอีงค ์๘ ท าอรยิมรรคมอีงค ์๘ ใหม้าก ยอ่มนอ้มไปสูน่พิพาน โนม้ไปสูน่พิพาน 

โอนไปสูน่พิพาน 

  ภกิษุเมือ่เจรญิอรยิมรรคมอีงค ์๘ ท าอรยิมรรคมอีงค ์๘ ใหม้าก 

ยอ่มนอ้มไปสูน่พิพาน โนม้ไปสูน่พิพาน โอนไปสูน่พิพาน อยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. เจรญิสมัมาทฏิฐอิันนอ้มไปสูน่พิพาน โนม้ไปสูน่พิพาน โอนไปสู ่

       นพิพาน 

      ฯลฯ 

   ๘. เจรญิสมัมาสมาธอิันนอ้มไปสูน่พิพาน โนม้ไปสูน่พิพาน โอนไปสู ่

        นพิพาน 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุเมือ่เจรญิอรยิมรรคมอีงค ์๘ ท าอรยิมรรคมอีงค ์๘ 

ใหม้าก ยอ่มนอ้มไปสูน่พิพาน โนม้ไปสูน่พิพาน โอนไปสูน่พิพาน อยา่งนีแ้ล” 

ปฐมปาจนีนนินสตูรที ่๒๕ จบ 

 

๒๖-๓๐. ทตุยิาทปิาจนีนนินสุตตปญัจกะ 

วา่ดว้ยพระสตูร ๕ สตูร มทีตุยิปาจนีนนินสตูรเป็นตน้ 

  [๑๒๘-๑๓๒] “ภกิษุทัง้หลาย แมน่ ้ายมนุาไหลไปสูท่ศิปราจนี บา่ไปสูท่ศิ 

ปราจนี หลากไปสูท่ศิปราจนี แมฉั้นใด ภกิษุก็ฉันนัน้เหมอืนกัน ฯลฯ 

  ภกิษุทัง้หลาย แมน่ ้าอจริวดไีหลไปสูท่ศิปราจนี บา่ไปสูท่ศิปราจนี หลากไป 

สูท่ศิปราจนี แมฉั้นใด ภกิษุก็ฉันนัน้เหมอืนกัน ฯลฯ 

  ภกิษุทัง้หลาย แมน่ ้าสรภไูหลไปสูท่ศิปราจนี บา่ไปสูท่ศิปราจนี หลากไป 

สูท่ศิปราจนี แมฉั้นใด ภกิษุก็ฉันนัน้เหมอืนกัน ฯลฯ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๖๘ } 



๖๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑. มัคคสงัยตุ] 

๑๐. ทตุยิคังคาเปยยาลวรรค ๓๑. ปฐมสมทุทนนินสตูร 

  ภกิษุทัง้หลาย แมน่ ้ามหไีหลไปสูท่ศิปราจนี บา่ไปสูท่ศิปราจนี หลากไป 

สูท่ศิไปราจนี แมฉั้นใด ภกิษุก็ฉันนัน้เหมอืนกัน ฯลฯ 

  ภกิษุทัง้หลาย แมน่ ้าใหญเ่หลา่นี ้คอื แมน่ ้าคงคา แมน่ ้ายมนุา แมน่ ้าอจริวด ี

แมน่ ้าสรภ ูแมน่ ้ามห ีทัง้หมดไหลไปสูท่ศิปราจนี บา่ไปสูท่ศิปราจนี หลากไปสูท่ศิ 

ปราจนี แมฉั้นใด ภกิษุก็ฉันนัน้เหมอืนกัน เมือ่เจรญิอรยิมรรคมอีงค ์๘ ท าอรยิ- 

มรรคมอีงค ์๘ ใหม้าก ยอ่มนอ้มไปสูน่พิพาน โนม้ไปสูน่พิพาน โอนไปสูน่พิพาน 

  ภกิษุเมือ่เจรญิอรยิมรรคมอีงค ์๘ ท าอรยิมรรคมอีงค ์๘ ใหม้าก 

ยอ่มนอ้มไปสูน่พิพาน โนม้ไปสูน่พิพาน โอนไปสูน่พิพาน อยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. เจรญิสมัมาทฏิฐอิันนอ้มไปสูน่พิพาน โนม้ไปสูน่พิพาน โอนไปสู ่

       นพิพาน 

      ฯลฯ 

   ๘. เจรญิสมัมาสมาธอิันนอ้มไปสูน่พิพาน โนม้ไปสูน่พิพาน โอนไปสู ่

       นพิพาน 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุเมือ่เจรญิอรยิมรรคมอีงค ์๘ ท าอรยิมรรคมอีงค ์๘ 

ใหม้าก ยอ่มนอ้มไปสูน่พิพาน โนม้ไปสูน่พิพาน โอนไปสูน่พิพาน อยา่งนีแ้ล” 

ทตุยิาทปิาจนีนนินสตุตปญัจกะที ่๒๖-๓๐ จบ 

 

๓๑. ปฐมสมทุทนนินสูตร 

วา่ดว้ยอปุมาดว้ยแมน่ า้ไหลไปสูส่มทุร สตูรที ่๑ 

  [๑๓๓] “ภกิษุทัง้หลาย แมน่ ้าคงคาไหลไปสูส่มทุร บา่ไปสูส่มทุร หลากไปสู ่

สมทุร แมฉั้นใด ภกิษุก็ฉันนัน้เหมอืนกัน เมือ่เจรญิอรยิมรรคมอีงค ์๘ ท าอรยิมรรค 

มอีงค ์๘ ใหม้าก ยอ่มนอ้มไปสูน่พิพาน โนม้ไปสูน่พิพาน โอนไปสูน่พิพาน 

  ภกิษุเมือ่เจรญิอรยิมรรคมอีงค ์๘ ท าอรยิมรรคมอีงค ์๘ ใหม้าก 

ยอ่มนอ้มไปสูน่พิพาน โนม้ไปสูน่พิพาน โอนไปสูน่พิพาน อยา่งไร 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๖๙ } 



๗๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑. มัคคสงัยตุ] 

๑๐. ทตุยิคังคาเปยยาลวรรค ๓๒-๓๖. ทตุยิาทสิมทุทนนินสตุตปัญจกะ 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. เจรญิสมัมาทฏิฐอิันนอ้มไปสูน่พิพาน โนม้ไปสูน่พิพาน โอนไปสู ่

       นพิพาน 

      ฯลฯ 

   ๘. เจรญิสมัมาสมาธอิันนอ้มไปสูน่พิพาน โนม้ไปสูน่พิพาน โอนไปสู ่

        นพิพาน 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุเมือ่เจรญิอรยิมรรคมอีงค ์๘ ท าอรยิมรรคมอีงค ์๘ 

ใหม้าก ยอ่มนอ้มไปสูน่พิพาน โนม้ไปสูน่พิพาน โอนไปสูน่พิพาน อยา่งนีแ้ล” 

ปฐมสมทุทนนินสตูรที ่๓๑ จบ 

 

๓๒-๓๖. ทตุยิาทสิมทุทนนินสตุตปญัจกะ 

วา่ดว้ยพระสตูร ๕ สตูร มทีตุยิสมทุทนนินสตูรเป็นตน้ 

  [๑๓๔-๑๓๘] “ภกิษุทัง้หลาย แมน่ ้ายมนุาไหลไปสูส่มทุร บา่ไปสูส่มทุร 

หลากไปสูส่มทุร แมฉั้นใด ภกิษุก็ฉันนัน้เหมอืนกัน ฯลฯ 

  ภกิษุทัง้หลาย แมน่ ้าอจริวดไีหลไปสูส่มทุร บา่ไปสูส่มทุร หลากไปสูส่มทุร 

แมฉั้นใด ภกิษุก็ฉันนัน้เหมอืนกัน ฯลฯ 

  ภกิษุทัง้หลาย แมน่ ้าสรภไูหลไปสูส่มทุร บา่ไปสูส่มทุร หลากไปสูส่มทุร 

แมฉั้นใด ภกิษุก็ฉันนัน้เหมอืนกัน ฯลฯ 

  ภกิษุทัง้หลาย แมน่ ้ามหไีหลไปสูส่มทุร บา่ไปสูส่มทุร หลากไปสูส่มทุร 

แมฉั้นใด ภกิษุก็ฉันนัน้เหมอืนกัน ฯลฯ 

  ภกิษุทัง้หลาย แมน่ ้าใหญเ่หลา่นี ้คอื แมน่ ้าคงคา แมน่ ้ายมนุา แมน่ ้าอจริวด ี

แมน่ ้าสรภ ูแมน่ ้ามห ีทัง้หมดไหลไปสูส่มทุร บา่ไปสูส่มทุร หลากไปสูส่มทุร 

แมฉั้นใด ภกิษุก็ฉันนัน้เหมอืนกัน เมือ่เจรญิอรยิมรรคมอีงค ์๘ ท าอรยิมรรค 

มอีงค ์๘ ใหม้าก ยอ่มนอ้มไปสูน่พิพาน โนม้ไปสูน่พิพาน โอนไปสูน่พิพาน 

  ภกิษุเมือ่เจรญิอรยิมรรคมอีงค ์๘ ท าอรยิมรรคมอีงค ์๘ ใหม้าก 

ยอ่มนอ้มไปสูน่พิพาน โนม้ไปสูน่พิพาน โอนไปสูน่พิพาน อยา่งไร 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๗๐ } 



๗๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑. มัคคสงัยตุ] 

๑๐. ทตุยิคังคาเปยยาลวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. เจรญิสมัมาทฏิฐอิันนอ้มไปสูน่พิพาน โนม้ไปสูน่พิพาน โอนไปสู ่

       นพิพาน 

      ฯลฯ 

   ๘. เจรญิสมัมาสมาธอิันนอ้มไปสูน่พิพาน โนม้ไปสูน่พิพาน โอนไปสู ่

       นพิพาน 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุเมือ่เจรญิอรยิมรรคมอีงค ์๘ ท าอรยิมรรคมอีงค ์๘ ใหม้าก 

ยอ่มนอ้มไปสูน่พิพาน โนม้ไปสูน่พิพาน โอนไปสูน่พิพาน อยา่งนีแ้ล” 

ทตุยิาทสิมทุทนนินสตุตปญัจกะที ่๓๒-๓๖ จบ 

ทตุยิคงัคาเปยยาลวรรคที ่๑๐ จบ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

   ๑. ปฐมปาจนีนนินสตูร   ๒-๖. ทตุยิาทปิาจนีนนินสตุตปัญจกะ 

   ๗. ปฐมสมทุทนนินสตูร   ๘-๑๒. ทตุยิาทสิมทุทนนินสตุตปัญจกะ 

   ๑๓. ปฐมปาจนีนนินสตูร   ๑๔-๑๘. ทตุยิาทปิาจนีนนินสตุตปัญจกะ 

   ๑๙. ปฐมสมทุทนนินสตูร   ๒๐-๒๔. ทตุยิาทสิมทุทนนินสตุตปัญจกะ 

   ๒๕. ปฐมปาจนีนนินสตูร   ๒๖-๓๐. ทตุยิาทปิาจนีนนินสตุตปัญจกะ 

   ๓๑. ปฐมสมทุทนนินสตูร   ๓๒-๓๖. ทตุยิาทสิมทุทนนินสตุตปัญจกะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๗๑ } 



๗๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑. มัคคสงัยตุ] 

๑๑. อัปปมาทวรรค ๑. ตถาคตสตูร 

 

๑๑. อปัปมาทวรรค 

หมวดวา่ดว้ยความไมป่ระมาท 

๑. ตถาคตสตูร 

วา่ดว้ยพระตถาคตเป็นเลศิ 

  [๑๓๙] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย สตัวทั์ง้หลายไมม่เีทา้ มสีองเทา้ ม ี

สีเ่ทา้ หรอืมเีทา้มากก็ตาม มรีปู หรอืไมม่รีปูก็ตาม มสีญัญา ไมม่สีญัญา หรอื 

มสีญัญาก็ไมใ่ช ่ไมม่สีญัญาก็ไมใ่ชก็่ตาม มปีระมาณเทา่ใด ตถาคตอรหันต- 

สมัมาสมัพทุธเจา้บัณฑติกลา่ววา่เลศิกวา่สตัวม์ปีระมาณเทา่นัน้ ฉันใด กศุลธรรม 

ทัง้หมดก็ฉันนัน้เหมอืนกัน มคีวามไมป่ระมาทเป็นมลู รวมลงในความไมป่ระมาท 

ความไมป่ระมาทบัณฑติกลา่ววา่เลศิกวา่กศุลธรรมเหลา่นัน้๑ 

  ภกิษุผูไ้มป่ระมาทพงึหวงัขอ้นีไ้ดว้า่ ‘จักเจรญิอรยิมรรคมอีงค ์๘ ท าอรยิมรรค 

มอีงค ์๘ ใหม้าก’ 

  ภกิษุผูไ้มป่ระมาทเจรญิอรยิมรรคมอีงค ์๘ ท าอรยิมรรคมอีงค ์๘ ใหม้าก 

อยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. เจรญิสมัมาทฏิฐอิันอาศัยวเิวก อาศัยวริาคะ อาศัยนโิรธ นอ้มไป 

       ในโวสสคัคะ 

       ฯลฯ 

   ๘. เจรญิสมัมาสมาธอิันอาศัยวเิวก อาศัยวริาคะ อาศัยนโิรธ นอ้มไป 

        ในโวสสคัคะ 

  ภกิษุผูไ้มป่ระมาทเจรญิอรยิมรรคมอีงค ์๘ ท าอรยิมรรคมอีงค ์๘ ใหม้าก 

อยา่งนีแ้ล 

  ภกิษุทัง้หลาย สตัวทั์ง้หลายไมม่เีทา้ มสีองเทา้ มสีีเ่ทา้ หรอืมเีทา้มากก็ตาม 

มรีปู หรอืไมม่รีปูก็ตาม มสีญัญา ไมม่สีญัญา หรอืมสีญัญาก็ไมใ่ช ่ไมม่สีญัญาก็ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ด ูองฺ.ทสก. (แปล) ๒๔/๑๕/๒๘ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๗๒ } 



๗๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑. มัคคสงัยตุ] 

๑๑. อัปปมาทวรรค ๑. ตถาคตสตูร 

ไมใ่ชก็่ตาม มปีระมาณเทา่ใด ตถาคตอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้บัณฑติกลา่ววา่ 

เลศิกวา่สตัวม์ปีระมาณเทา่นัน้ ฉันใด กศุลธรรมทัง้หมดก็ฉันนัน้เหมอืนกัน ม ี

ความไมป่ระมาทเป็นมลู รวมลงในความไมป่ระมาท ความไมป่ระมาทบัณฑติกลา่ว 

วา่เลศิกวา่กศุลธรรมเหลา่นัน้ 

  ภกิษุผูไ้มป่ระมาทพงึหวงัขอ้นีไ้ดว้า่ ‘จักเจรญิอรยิมรรคมอีงค ์๘ ท าอรมิรรค 

มอีงค ์๘ ใหม้าก’ 

  ภกิษุผูไ้มป่ระมาทเจรญิอรยิมรรคมอีงค ์๘ ท าอรยิมรรคมอีงค ์๘ ใหม้าก 

อยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. เจรญิสมัมาทฏิฐอิันเป็นธรรมมกีารก าจัดราคะ โทสะ และโมหะ 

       เป็นทีส่ดุ 

      ฯลฯ 

   ๘. เจรญิสมัมาสมาธอิันเป็นธรรมมกีารก าจัดราคะ โทสะ และโมหะ 

        เป็นทีส่ดุ 

  ภกิษุผูไ้มป่ระมาทเจรญิอรยิมรรคมอีงค ์๘ ท าอรยิมรรคมอีงค ์๘ ใหม้าก 

อยา่งนีแ้ล 

  ภกิษุทัง้หลาย สตัวทั์ง้หลายไมม่เีทา้ มสีองเทา้ มสีีเ่ทา้ หรอืมเีทา้มากก็ตาม 

มรีปู หรอืไมม่รีปูก็ตาม มสีญัญา ไมม่สีญัญา หรอืมสีญัญาก็ไมใ่ช ่ไมม่สีญัญาก็ 

ไมใ่ชก็่ตาม มปีระมาณเทา่ใด ตถาคตอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้บัณฑติกลา่ววา่ 

เลศิกวา่สตัวม์ปีระมาณเทา่นัน้ ฉันใด กศุลธรรมทัง้หมดก็ฉันนัน้เหมอืนกัน ม ี

ความไมป่ระมาทเป็นมลู รวมลงในความไมป่ระมาท ความไมป่ระมาทบัณฑติกลา่ว 

วา่เลศิกวา่กศุลธรรมเหลา่นัน้ 

  ภกิษุผูไ้มป่ระมาทพงึหวงัขอ้นีไ้ดว้า่ ‘จักเจรญิอรยิมรรคมอีงค ์๘ ท าอรยิมรรค 

มอีงค ์๘ ใหม้าก’ 

  ภกิษุผูไ้มป่ระมาทเจรญิอรยิมรรคมอีงค ์๘ ท าอรยิมรรคมอีงค ์๘ ใหม้าก 

อยา่งไร 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๗๓ } 



๗๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑. มัคคสงัยตุ] 

๑๑. อัปปมาทวรรค ๑. ตถาคตสตูร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. เจรญิสมัมาทฏิฐอิันหยั่งลงสูอ่มตะ มอีมตะเป็นเบือ้งหนา้ มอีมตะ 

       เป็นทีส่ดุ 

      ฯลฯ 

   ๘. เจรญิสมัมาสมาธอิันหยัง่ลงสูอ่มตะ มอีมตะเป็นเบือ้งหนา้ มอีมตะ 

        เป็นทีส่ดุ 

  ภกิษุผูไ้มป่ระมาทเจรญิอรยิมรรคมอีงค ์๘ ท าอรยิมรรคมอีงค ์๘ ใหม้าก 

อยา่งนีแ้ล 

  ภกิษุทัง้หลาย สตัวทั์ง้หลายมสีองเทา้ มสีีเ่ทา้ หรอืมเีทา้มากก็ตาม มรีปู 

หรอืไมม่รีปูก็ตาม มสีญัญา ไมม่สีญัญา หรอืมสีญัญาก็ไมใ่ช ่ไมม่สีญัญาก็ไมใ่ช ่

ก็ตาม มปีระมาณเทา่ใด ตถาคตอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้บัณฑติกลา่ววา่เลศิกวา่ 

สตัวม์ปีระมาณเทา่นัน้ ฉันใด กศุลธรรมทัง้หมดก็ฉันนัน้เหมอืนกัน มคีวามไม ่

ประมาทเป็นมลู รวมลงในความไมป่ระมาท ความไมป่ระมาทบัณฑติกลา่ววา่ 

เลศิกวา่กศุลธรรมเหลา่นัน้ 

  ภกิษุผูไ้มป่ระมาทพงึหวงัขอ้นีไ้ดว้า่ ‘จักเจรญิอรยิมรรคมอีงค ์๘ ท าอรยิมรรค 

มอีงค ์๘ ใหม้าก’ 

  ภกิษุผูไ้มป่ระมาทเจรญิอรยิมรรคมอีงค ์๘ ท าอรยิมรรคมอีงค ์๘ ใหม้าก 

อยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. เจรญิสมัมาทฏิฐอิันนอ้มไปสูน่พิพาน โนม้ไปสูน่พิพาน โอนไปสู ่

       นพิพาน 

      ฯลฯ 

   ๘. เจรญิสมัมาสมาธอิันนอ้มไปสูน่พิพาน โนม้ไปสูน่พิพาน โอนไปสู ่

        นพิพาน 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุผูไ้มป่ระมาทเจรญิอรยิมรรคมอีงค ์๘ ท าอรยิมรรคม ี

องค ์๘ ใหม้าก อยา่งนีแ้ล” 

ตถาคตสตูรที ่๑ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๗๔ } 



๗๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑. มัคคสงัยตุ] 

๑๑. อัปปมาทวรรค ๓-๗. กฏูาทสิตุตปัญจกะ 

 

๒. ปทสตูร 

วา่ดว้ยอปุมาดว้ยรอยเทา้สตัว ์

  [๑๔๐] “ภกิษุทัง้หลาย รอยเทา้ของสตัวท์ีเ่ทีย่วไปบนแผน่ดนิทัง้หมดรวมลง 

ในรอยเทา้ชา้ง รอยเทา้ชา้งชาวโลกกลา่ววา่เลศิกวา่รอยเทา้เหลา่นัน้ เพราะเป็นรอย 

ใหญ ่แมฉั้นใด กศุลธรรมทัง้หมดก็ฉันนัน้เหมอืนกัน มคีวามไมป่ระมาทเป็นมลู 

รวม ลงในความไมป่ระมาท ความไมป่ระมาทบัณฑติกลา่ววา่เลศิกวา่กศุลธรรมเหลา่นัน้๑ 

  ภกิษุผูไ้มป่ระมาทพงึหวงัขอ้นีไ้ดว้า่ ‘จักเจรญิอรยิมรรคมอีงค ์๘ ท าอรยิมรรค 

มอีงค ์๘ ใหม้าก’ 

  ภกิษุผูไ้มป่ระมาทเจรญิอรยิมรรคมอีงค ์๘ ท าอรยิมรรคมอีงค ์๘ ใหม้าก 

อยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. เจรญิสมัมาทฏิฐอิันอาศัยวเิวก อาศัยวริาคะ อาศัยนโิรธ นอ้มไป 

       ในโวสสคัคะ 

      ฯลฯ 

   ๘. เจรญิสมัมาสมาธอิันอาศัยวเิวก อาศัยวริาคะ อาศัยนโิรธ นอ้มไป 

        ในโวสสคัคะ 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุผูไ้มป่ระมาทเจรญิอรยิมรรคมอีงค ์๘ ท าอรยิมรรคมอีงค ์

๘ ใหม้าก อยา่งนี้แล” 

ปทสตูรที ่๒ จบ 

 

๓-๗. กฏูาทสิตุตปญัจกะ 

วา่ดว้ยพระสตูร ๕ สตูร มกีฏูสตูรเป็นตน้ 

  [๑๔๑-๑๔๕] “ภกิษุทัง้หลาย กลอนของเรอืนยอดทัง้หมดทอดไปถงึยอด 

รวมลงทีย่อด ยอดเรอืนชาวโลกกลา่ววา่เลศิกวา่กลอนเหลา่นัน้ทัง้หมด แมฉั้นใด 

กศุลธรรมทัง้หมดก็ฉันนัน้เหมอืนกัน ฯลฯ (พงึเพิม่ขอ้ความใหพ้สิดารเหมอืนสตูรตน้)

 

เชงิอรรถ : 

๑ ด ูองฺ.ทสก. (แปล) ๒๔/๑๕/๒๘ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๗๕ } 



๗๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑. มัคคสงัยตุ] 

๑๑. อัปปมาทวรรค ๘-๑๐. จันทมิาทสิตุตตกิะ 

  กลิน่หอมทีเ่กดิจากรากชนดิใดชนดิหนึง่ กฤษณาชาวโลกกลา่ววา่เลศิกวา่กลิน่ 

หอมทีเ่กดิจากรากเหลา่นัน้ แมฉั้นใด กศุลธรรมทัง้หมดก็ฉันนัน้เหมอืนกัน ฯลฯ 

  กลิน่หอมทีเ่กดิจากแกน่ชนดิใดชนดิหนึง่ จันทนแ์ดงชาวโลกกลา่ววา่เลศิกวา่ 

กลิน่ทีเ่กดิจากแกน่เหลา่นัน้ แมฉั้นใด กศุลธรรมทัง้หมดก็ฉันนัน้เหมอืนกัน ฯลฯ 

  กลิน่หอมทีเ่กดิจากดอกชนดิใดชนดิหนึง่ ดอกมะลชิาวโลกกลา่ววา่เลศิกวา่กลิน่ 

ทีเ่กดิจากดอกเหลา่นัน้ แมฉั้นใด กศุลธรรมทัง้หมดก็ฉันนัน้เหมอืนกัน ฯลฯ 

  พระราชาผูม้อี านาจนอ้ยทัง้หมดยอ่มคลอ้ยตามพระเจา้จักรพรรด ิพระเจา้ 

จักรพรรดชิาวโลกกลา่ววา่เลศิกวา่พระราชาผูม้อี านาจนอ้ยเหลา่นัน้ แมฉั้นใด 

กศุลธรรมทัง้หมดก็ฉันนัน้เหมอืนกัน ฯลฯ๑ 

กฏูาทสิตุตปญัจกะที ่๓-๗ จบ 

 

๘-๑๐. จนัทมิาทสิตุตตกิะ 

วา่ดว้ยพระสตูร ๓ สตูร มจีนัทมิสตูรเป็นตน้ 

  [๑๔๖-๑๔๘] “ภกิษุทัง้หลาย แสงสวา่งของดวงดาวทัง้หมดยอ่มไมถ่งึเสีย้วที ่

๑๖ แหง่แสงสวา่งของดวงจันทร ์แสงสวา่งของดวงจันทรช์าวโลกกลา่ววา่เลศิกวา่ 

แสงสวา่งของดวงดาวเหลา่นัน้ แมฉั้นใด กศุลธรรมทัง้หมดก็ฉันนัน้เหมอืนกนั ฯลฯ 

  ในสารทฤด ูเมือ่ฝนขาดหาย ปราศจากเมฆ ดวงอาทติยอ์ทัุยขึน้สูท่อ้งฟ้า 

ก าจัดความมดืทีม่อียูใ่นอากาศทัง้หมดยอ่มสอ่งแสง แผดแสงจา้ และแจม่กระจา่ง 

แมฉั้นใด กศุลธรรมทัง้หมดก็ฉันนัน้เหมอืนกัน ฯลฯ๒ 

  ผา้ทีท่อดว้ยดา้ยชนดิใดชนดิหนึง่ ผา้แควน้กาสชีาวโลกกลา่ววา่เลศิกวา่ผา้ 

เหลา่นัน้ แมฉั้นใด กศุลธรรมทัง้หมดก็ฉันนัน้เหมอืนกัน มคีวามไมป่ระมาทเป็นมลู 

รวมลงในความไมป่ระมาท ความไมป่ระมาทบัณฑติกลา่ววา่เลศิกวา่กศุลธรรม 

เหลา่นัน้ 

 

เชงิอรรถ : 

๑-๒ ด ูองฺ.ทสก. (แปล) ๒๔/๑๕/๒๘-๒๙ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๗๖ } 



๗๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑. มัคคสงัยตุ] 

๑๑. อัปปมาทวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุผูไ้มป่ระมาทพงึหวงัขอ้นีไ้ดว้า่ ‘จักเจรญิอรยิมรรคมอีงค ์๘ 

ท าอรยิมรรคมอีงค ์๘ ใหม้าก” 

  (พงึเพิม่ขอ้ความใหพ้สิดารเหมอืนตถาคตสตูร) 

จนัทมิาทสิตุตตกิะที ่๘-๑๐ จบ 

อปัปมาทวรรคที ่๑๑ จบ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

     ๑. ตถาคตสตูร   ๒. ปทสตูร 

     ๓. กฏูสตูร    ๔. มลูสตูร 

     ๕. สารสตูร    ๖. วสัสกิสตูร 

     ๗. ราชาสตูร    ๘. จันทมิสตูร 

     ๙. สรุยิสตูร    ๑๐. วตัถสตูร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๗๗ } 



๗๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑. มัคคสงัยตุ] 

๑๒. พลกรณียวรรค ๑. พลสตูร 

 

๑๒. พลกรณียวรรค 

หมวดวา่ดว้ยการงานทีพ่งึท าดว้ยก าลงั 

๑. พลสตูร 

วา่ดว้ยอปุมาดว้ยก าลงั 

  [๑๔๙] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย การงานทีพ่งึท าดว้ยก าลังทัง้หมด 

บคุคลตอ้งอาศัยแผน่ดนิ ด ารงอยูบ่นแผน่ดนิจงึท าได ้แมฉั้นใด ภกิษุก็ฉันนัน้ 

เหมอืนกัน อาศัยศลี ด ารงอยูใ่นศลี๑แลว้ เจรญิอรยิมรรคมอีงค ์๘ ท าอรยิมรรค 

มอีงค ์๘ ใหม้าก 

  ภกิษุอาศยัศลี ด ารงอยูใ่นศลีแลว้ เจรญิอรยิมรรคมอีงค ์๘ ท าอรยิมรรค 

มอีงค ์๘ ใหม้าก อยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. เจรญิสมัมาทฏิฐอิันอาศัยวเิวก อาศัยวริาคะ อาศัยนโิรธ นอ้มไป 

       ในโวสสคัคะ 

      ฯลฯ 

   ๘. เจรญิสมัมาสมาธอิันอาศัยวเิวก อาศัยวริาคะ อาศัยนโิรธ นอ้มไป 

        ในโวสสคัคะ 

  ภกิษุอาศัยศลี ด ารงอยูใ่นศลีแลว้ เจรญิอรยิมรรคมอีงค ์๘ ท าอรยิมรรคม ี

องค ์๘ ใหม้าก อยา่งนีแ้ล 

 

  (พงึทราบความพสิดารสตูรทีบ่รบิรูณ์ตามพรรณนาในคังคาเปยยาลขา้งตน้) 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ศลี ในทีน่ีห้มายถงึปารสิทุธศิลี ๔ (ส .ม.อ. ๓/๑๔๙/๑๙๙) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๗๘ } 



๗๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑. มัคคสงัยตุ] 

๑๒. พลกรณียวรรค ๑. พลสตูร 

 ภกิษุทัง้หลาย การงานทีพ่งึท าดว้ยก าลังทัง้หมด บคุคลตอ้งอาศัยแผน่ดนิ 

ด ารงอยูบ่นแผน่ดนิจงึท าได ้แมฉั้นใด ภกิษุก็ฉันนัน้เหมอืนกัน อาศัยศลี ด ารงอยู ่

ในศลีแลว้ เจรญิอรยิมรรคมอีงค ์๘ ท าอรยิมรรคมอีงค ์๘ ใหม้าก 

  ภกิษุอาศยัศลี ด ารงอยูใ่นศลีแลว้ เจรญิอรยิมรรคมอีงค ์๘ ท าอรยิมรรค 

มอีงค ์๘ ใหม้าก อยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. เจรญิสมัมาทฏิฐอิันเป็นธรรมมกีารก าจัดราคะ โทสะ และโมหะ 

       เป็นทีส่ดุ 

      ฯลฯ 

   ๘. เจรญิสมัมาสมาธอิันเป็นธรรมมกีารก าจัดราคะ โทสะ และโมหะ 

        เป็นทีส่ดุ 

  ภกิษุอาศัยศลี ด ารงอยูใ่นศลีแลว้ เจรญิอรยิมรรคมอีงค ์๘ ท าอรยิมรรคม ี

องค ์๘ ใหม้าก อยา่งนีแ้ล 

  ภกิษุทัง้หลาย การงานทีพ่งึท าดว้ยก าลังทัง้หมด บคุคลตอ้งอาศัยแผน่ดนิ 

ด ารงอยูบ่นแผน่ดนิจงึท าได ้แมฉั้นใด ภกิษุก็ฉันนัน้เหมอืนกัน อาศัยศลี ด ารงอยู ่

ในศลีแลว้ เจรญิอรยิมรรคมอีงค ์๘ ท าอรยิมรรคมอีงค ์๘ ใหม้าก 

  ภกิษุอาศยัศลี ด ารงอยูใ่นศลีแลว้ เจรญิอรยิมรรคมอีงค ์๘ ท าอรยิมรรค 

มอีงค ์๘ ใหม้าก อยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. เจรญิสมัมาทฏิฐอิันหยั่งลงสูอ่มตะ มอีมตะเป็นเบือ้งหนา้ มอีมตะ 

       เป็นทีส่ดุ 

      ฯลฯ 

   ๘. เจรญิสมัมาสมาธอิันหยั่งลงสูอ่มตะ มอีมตะเป็นเบือ้งหนา้ มอีมตะ 

        เป็นทีส่ดุ 

  ภกิษุอาศัยศลี ด ารงอยูใ่นศลีแลว้ เจรญิอรยิมรรคมอีงค ์๘ ท าอรยิมรรคม ี

องค ์๘ ใหม้าก อยา่งนีแ้ล 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๗๙ } 



๘๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑. มัคคสงัยตุ] 

๑๒. พลกรณียวรรค ๒. พชีสตูร 

  ภกิษุทัง้หลาย การงานทีพ่งึท าดว้ยก าลังทัง้หมด บคุคลตอ้งอาศัยแผน่ดนิ 

ด ารงอยูบ่นแผน่ดนิจงึท าได ้แมฉั้นใด ภกิษุก็ฉันนัน้เหมอืนกัน อาศัยศลี ด ารงอยู ่

ในศลีแลว้ เจรญิอรยิมรรคมอีงค ์๘ ท าอรยิมรรคมอีงค ์๘ ใหม้าก 

  ภกิษุอาศยัศลี ด ารงอยูใ่นศลีแลว้ เจรญิอรยิมรรคมอีงค ์๘ ท าอรยิมรรค 

มอีงค ์๘ ใหม้าก อยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. เจรญิสมัมาทฏิฐอิันนอ้มไปสูน่พิพาน โนม้ไปสูน่พิพาน โอนไปสู ่

       นพิพาน 

      ฯลฯ 

   ๘. เจรญิสมัมาสมาธอิันนอ้มไปสูน่พิพาน โนม้ไปสูน่พิพาน โอนไปสู ่

        นพิพาน 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุอาศัยศลี ด ารงอยูใ่นศลีแลว้ เจรญิอรยิมรรคมอีงค ์๘ 

ท าอรยิมรรคมอีงค ์๘ ใหม้าก อยา่งนีแ้ล” 

พลสตูรที ่๑ จบ 

 

๒. พชีสตูร 

วา่ดว้ยอปุมาดว้ยพชื 

  [๑๕๐] “ภกิษุทัง้หลาย พชืคาม๑ และภตูคาม๒ทัง้หมด ลว้นอาศัยแผน่ดนิ 

ด ารงอยูบ่นแผน่ดนิ จงึเจรญิงอกงามเตบิโตได ้ฉันใด ภกิษุก็ฉันนัน้เหมอืนกัน เมือ่ 

อาศัยศลี ด ารงอยูใ่นศลี เจรญิอรยิมรรคมอีงค ์๘ ท าอรยิมรรคมอีงค ์๘ ใหม้าก 

ยอ่มถงึความเจรญิงอกงามไพบลูยใ์นธรรมทัง้หลาย 

  ภกิษุเมือ่อาศยัศลี ด ารงอยูใ่นศลี เจรญิอรยิมรรคมอีงค ์๘ ท าอรยิมรรค 

มอีงค ์๘ ใหม้าก ยอ่มถงึความเจรญิงอกงามไพบลูยใ์นธรรมท ัง้หลาย อยา่งไร

 

เชงิอรรถ : 

๑ พชืคาม คอืพชืพันธุจ์ าพวกทีถ่กูพรากจากทีแ่ลว้ยังสามารถงอกขึน้ไดอ้กี (ท.ีส.ีอ. ๑๑/๗๘) ในทีน่ีห้มาย 

   ถงึพชื ๕ ชนดิ ไดแ้ก่ (๑) พชืเกดิจากเหงา้ เชน่ ขงิ ขมิน้ (๒) พชืเกดิจากล าตน้ เชน่ ตน้โพธิ ์ตน้ไทร 

   (๓) พชืเกดิจากตา เชน่ ออ้ย ไมไ้ผ ่(๔) พชืเกดิจากยอด เชน่ ผักช ี(๕) พชืเกดิจากเมล็ด เชน่ ถั่ว ขา้ว 

   (ส .ข.อ. ๒/๔๕/๒๙๙, ส .ม.อ. ๓/๑๕๐/๑๙๙) 

๒ ภตูคาม คอืของเขยีวหรอืพชืพันธุอ์ันเกดิอยูก่ับที ่(ท.ีส.ีอ. ๑๑/๗๘, ส .ม.อ. ๓/๑๕๐/๑๙๙) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๘๐ } 



๘๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑. มัคคสงัยตุ] 

๑๒. พลกรณียวรรค ๓. นาคสตูร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. เจรญิสมัมาทฏิฐอิันอาศัยวเิวก อาศัยวริาคะ อาศัยนโิรธ นอ้มไป 

       ในโวสสคัคะ 

      ฯลฯ 

   ๘. เจรญิสมัมาสมาธอิันอาศัยวเิวก อาศัยวริาคะ อาศัยนโิรธ นอ้มไป 

        ในโวสสคัคะ 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุเมือ่อาศัยศลี ด ารงอยูใ่นศลี เจรญิอรยิมรรคมอีงค ์๘ 

ท าอรยิมรรคมอีงค ์๘ ใหม้าก ยอ่มถงึความเจรญิงอกงามไพบลูยใ์นธรรมทัง้หลาย 

อยา่งนีแ้ล” 

พชีสตูรที ่๒ จบ 

 

๓. นาคสตูร 

วา่ดว้ยอปุมาดว้ยนาค 

  [๑๕๑] “ภกิษุทัง้หลาย พวกนาคอาศัยขนุเขาหมิพานตย์อ่มเตบิโตมกี าลัง 

เตบิโตมกี าลังแลว้ลงสูห่นอง ลงสูห่นองแลว้ลงสูบ่งึ ลงสูบ่งึแลว้ลงสูแ่มน่ ้านอ้ย 

ลงสูแ่มน่ ้านอ้ยแลว้ลงสูแ่มน่ ้าใหญ ่ลงสูแ่มน่ ้าใหญแ่ลว้ลงสูม่หาสมทุรสาคร นาค 

เหลา่นัน้ยอ่มถงึความเจรญิเตบิโตทางกายในมหาสมทุรสาครนัน้ แมฉั้นใด ภกิษุก็ 

ฉันนัน้เหมอืนกัน เมือ่อาศัยศลี ด ารงอยูใ่นศลี เจรญิอรยิมรรคมอีงค ์๘ ท า 

อรยิมรรคมอีงค ์๘ ใหม้าก ยอ่มถงึความเป็นใหญไ่พบลูยใ์นธรรมทัง้หลาย 

  ภกิษุเมือ่อาศยัศลี ด ารงอยูใ่นศลี เจรญิอรยิมรรคมอีงค ์๘ ท าอรยิมรรค 

มอีงค ์๘ ใหม้าก ยอ่มถงึความเป็นใหญไ่พบลูยใ์นธรรมท ัง้หลาย อยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. เจรญิสมัมาทฏิฐอิันอาศัยวเิวก อาศัยวริาคะ อาศัยนโิรธ นอ้มไป 

       ในโวสสคัคะ 

      ฯลฯ 

   ๘. เจรญิสมัมาสมาธอิันอาศัยวเิวก อาศัยวริาคะ อาศัยนโิรธ นอ้มไป 

        ในโวสสคัคะ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๘๑ } 



๘๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑. มัคคสงัยตุ] 

๑๒. พลกรณียวรรค ๔. รกุขสตูร 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุเมือ่อาศัยศลี ด ารงอยูใ่นศลี เจรญิอรยิมรรคมอีงค ์๘ 

ท าอรยิมรรคมอีงค ์๘ ใหม้าก ยอ่มถงึความเป็นใหญไ่พบลูยใ์นธรรมทัง้หลาย อยา่ง 

นีแ้ล” 

นาคสตูรที ่๓ จบ 

 

๔. รกุขสตูร 

วา่ดว้ยอปุมาดว้ยตน้ไม ้

  [๑๕๒] “ภกิษุทัง้หลาย เปรยีบเหมอืนตน้ไมท้ีน่อ้มไปสูท่ศิปราจนี โนม้ไป 

สูท่ศิปราจนี โอนไปสูท่ศิปราจนี ตน้ไมนั้น้ถกูตัดโคนแลว้พงึลม้ไปทางไหน” 

  “ลม้ไปทางทีน่อ้มไป โนม้ไป โอนไป พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ภกิษุทัง้หลาย อปุมานีฉั้นใด อปุไมยก็ฉันนัน้เหมอืนกัน ภกิษุเมือ่เจรญิ 

อรยิมรรคมอีงค ์๘ ท าอรยิมรรคมอีงค ์๘ ใหม้าก ยอ่มนอ้มไปสูน่พิพาน โนม้ไปสู ่

นพิพาน โอนไปสูน่พิพาน 

  ภกิษุเมือ่เจรญิอรยิมรรคมอีงค ์๘ ท าอรยิมรรคมอีงค ์๘ ใหม้าก 

ยอ่มนอ้มไปสูน่พิพาน โนม้ไปสูน่พิพาน โอนไปสูน่พิพาน อยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. เจรญิสมัมาทฏิฐอิันอาศัยวเิวก อาศัยวริาคะ อาศัยนโิรธ นอ้มไป 

       ในโวสสคัคะ 

      ฯลฯ 

   ๘. เจรญิสมัมาสมาธอิันอาศัยวเิวก อาศัยวริาคะ อาศัยนโิรธ นอ้มไป 

        ในโวสสคัคะ 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุเมือ่เจรญิอรยิมรรคมอีงค ์๘ ท าอรยิมรรคมอีงค ์๘ ใหม้าก 

ยอ่มนอ้มไปสูน่พิพาน โนม้ไปสูน่พิพาน โอนไปสูน่พิพาน อยา่งนีแ้ล” 

รกุขสตูรที ่๔ จบ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๘๒ } 



๘๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑. มัคคสงัยตุ] 

๑๒. พลกรณียวรรค ๖. สกูสตูร 

 

๕. กมุภสตูร 

วา่ดว้ยอปุมาดว้ยหมอ้ 

  [๑๕๓] “ภกิษุทัง้หลาย หมอ้ทีค่ว า่ น ้ายอ่มไหลออกอยา่งเดยีว ไมไ่หลเขา้ 

แมฉั้นใด ภกิษุก็ฉันนัน้เหมอืนกัน เมือ่เจรญิอรยิมรรคมอีงค ์๘ ท าอรยิมรรคม ี

องค ์๘ ใหม้าก ยอ่มคายบาปอกศุลธรรมออกอยา่งเดยีว ไมใ่หก้ลับมา 

  ภกิษุเมือ่เจรญิอรยิมรรคมอีงค ์๘ ท าอรยิมรรคมอีงค ์๘ ใหม้าก ยอ่มคาย 

บาปอกศุลธรรมออกอยา่งเดยีว ไมใ่หก้ลบัมา อยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. เจรญิสมัมาทฏิฐอิันอาศัยวเิวก อาศัยวริาคะ อาศัยนโิรธ นอ้มไป 

       ในโวสสคัคะ 

      ฯลฯ 

   ๘. เจรญิสมัมาสมาธอิันอาศัยวเิวก อาศัยวริาคะ อาศัยนโิรธ นอ้มไป 

        ในโวสสคัคะ 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุเมือ่เจรญิอรยิมรรคมอีงค ์๘ ท าอรยิมรรคมอีงค ์๘ ใหม้าก 

ยอ่มคายบาปอกศุลธรรมออกอยา่งเดยีว ไมใ่หก้ลับมา อยา่งนีแ้ล” 

กมุภสตูรที ่๕ จบ 

 

๖. สกูสตูร 

วา่ดว้ยอปุมาดว้ยเดอืย 

  [๑๕๔] “ภกิษุทัง้หลาย เป็นไปไดท้ีเ่ดอืยขา้วสาลหีรอืเดอืยขา้วเหนยีวทีบ่คุคล 

ตัง้ไวต้รงจักต ามอืหรอืเทา้ทีไ่ปกระทบเขา้หรอืท าใหเ้ลอืดออก ขอ้นัน้เพราะเหตไุร 

เพราะตัง้เดอืยขา้วไวต้รง แมฉั้นใด เป็นไปไดท้ีภ่กิษุรปูนัน้มทีฏิฐทิีต่ัง้ไวถ้กู ม ี

มรรคภาวนาทีต่ัง้ไวถ้กู จักท าลายอวชิชา ใหว้ชิชาเกดิขึน้ ท านพิพานใหแ้จง้ ขอ้นัน้ 

เพราะเหตไุร เพราะตัง้ทฏิฐไิวถ้กู ฉันนัน้เหมอืนกัน 

  ภกิษุมทีฏิฐทิ ีต่ ัง้ไวถ้กู มมีรรคภาวนาทีต่ ัง้ไวถ้กู ยอ่มท าลายอวชิชา ให ้

วชิชาเกดิข ึน้ ท านพิพานใหแ้จง้ อยา่งไร 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๘๓ } 



๘๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑. มัคคสงัยตุ] 

๑๒. พลกรณียวรรค ๘. ปฐมเมฆสตูร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. เจรญิสมัมาทฏิฐอิันอาศัยวเิวก อาศัยวริาคะ อาศัยนโิรธ นอ้มไป 

       ในโวสสคัคะ 

      ฯลฯ 

   ๘. เจรญิสมัมาสมาธอิันอาศัยวเิวก อาศัยวริาคะ อาศัยนโิรธ นอ้มไป 

        ในโวสสคัคะ 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุมทีฏิฐทิีต่ัง้ไวถ้กู มมีรรคภาวนาทีต่ัง้ไวถ้กู ยอ่มท าลาย 

อวชิชา ใหว้ชิชาเกดิขึน้ ท านพิพานใหแ้จง้ อยา่งนี้แล” 

สกูสตูรที ่๖ จบ 

 

๗. อากาสสตูร 

วา่ดว้ยอปุมาดว้ยอากาศ 

  [๑๕๕] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  “ภกิษุทัง้หลาย ลมหลายชนดิพัดไปในอากาศ คอื ลมทางทศิตะวนัออกพัดไป 

บา้ง ลมทางทศิตะวนัตกพัดไปบา้ง ลมทางทศิเหนอืพัดไปบา้ง ลมทางทศิใตพั้ดไป 

บา้ง ลมมฝีุ่ นพัดไปบา้ง ลมไมม่ฝีุ่ นพัดไปบา้ง ลมหนาวพัดไปบา้ง ลมรอ้นพัดไปบา้ง 

ลมออ่นพัดไปบา้ง ลมแรงพัดไปบา้ง แมฉั้นใด ภกิษุก็ฉันนัน้เหมอืนกัน เมือ่เจรญิ 

อรยิมรรคมอีงค ์๘ ท าอรยิมรรคมอีงค ์๘ ใหม้าก สตปัิฏฐาน ๔ ประการถงึความเจรญิ 

เต็มทีบ่า้ง สมัมัปปธาน ๔ ประการถงึความเจรญิเต็มทีบ่า้ง อทิธบิาท ๔ ประการถงึ 

ความเจรญิเต็มทีบ่า้ง อนิทรยี ์๕ ประการถงึความเจรญิเต็มทีบ่า้ง พละ ๕ ประการ 

ถงึความเจรญิเต็มทีบ่า้ง โพชฌงค ์๗ ประการถงึความเจรญิเต็มทีบ่า้ง 

  เมือ่ภกิษุเจรญิอรยิมรรคมอีงค ์๘ ท าอรยิมรรคมอีงค ์๘ ใหม้าก สตปิฏัฐาน 

๔ ประการถงึความเจรญิเต็มทีบ่า้ง สมัมปัปธาน ๔ ประการถงึความเจรญิเต็มที ่

บา้ง อทิธบิาท ๔ ประการถงึความเจรญิเต็มทีบ่า้ง อนิทรยี ์๕ ประการถงึ 

ความเจรญิเต็มทีบ่า้ง พละ ๕ ประการถงึความเจรญิเต็มทีบ่า้ง โพชฌงค ์๗ 

ประการถงึความเจรญิเต็มทีบ่า้ง อยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๘๔ } 



๘๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑. มัคคสงัยตุ] 

๑๒. พลกรณียวรรค ๘. ปฐมเมฆสตูร 

   ๑. เจรญิสมัมาทฏิฐ ิฯลฯ 

   ๘. เจรญิสมัมาสมาธอิันอาศัยวเิวก อาศัยวริาคะ อาศัยนโิรธ นอ้มไป 

        ในโวสสคัคะ 

  ภกิษุทัง้หลาย เมือ่ภกิษุเจรญิอรยิมรรคมอีงค ์๘ ท าอรยิมรรคมอีงค ์๘ ให ้

มาก สตปัิฏฐาน ๔ ประการถงึความเจรญิเต็มทีบ่า้ง สมัมัปปธาน ๔ ประการถงึ 

ความเจรญิเต็มทีบ่า้ง อทิธบิาท ๔ ประการถงึความเจรญิเต็มทีบ่า้ง อนิทรยี ์๕ 

ประการถงึความเจรญิเต็มทีบ่า้ง พละ ๕ ประการถงึความเจรญิเต็มทีบ่า้ง โพชฌงค ์

๗ ประการถงึความเจรญิเต็มทีบ่า้ง อยา่งนีแ้ล” 

อากาสสตูรที ่๗ จบ 

 

๘. ปฐมเมฆสตูร 

วา่ดว้ยอปุมาดว้ยเมฆฝน สตูรที ่๑ 

  [๑๕๖] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  “ภกิษุทัง้หลาย เมฆฝนกอ้นใหญท่ีเ่กดินอกฤดกูาล พัดเอาฝุ่ นละอองธลุ ี

ทีต่ัง้ข ึน้ในเดอืนทา้ยฤดรูอ้น๑ใหอ้ันตรธานหายไปโดยฉับพลัน แมฉั้นใด ภกิษุก็ฉันนัน้ 

เหมอืนกัน เมือ่เจรญิอรยิมรรคมอีงค ์๘ ท าอรยิมรรคมอีงค ์๘ ใหม้ากยอ่มท า 

บาปอกศุลธรรมทีเ่กดิขึน้แลว้ ๆ ใหอ้ันตรธานสงบไปโดยฉับพลัน 

  ภกิษุเจรญิอรยิมรรคมอีงค ์๘ ท าอรยิมรรคมอีงค ์๘ ใหม้ากยอ่มท าบาป 

อกศุลธรรมทีเ่กดิข ึน้แลว้ ๆ ใหอ้นัตรธานสงบโดยฉบัพลนั อยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. เจรญิสมัมาทฏิฐ ิฯลฯ 

   ๘. เจรญิสมัมาสมาธอิันอาศัยวเิวก อาศัยวริาคะ อาศัยนโิรธ นอ้มไป 

       ในโวสสคัคะ 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุเจรญิอรยิมรรคมอีงค ์๘ ท าอรยิมรรคมอีงค ์๘ ใหม้าก 

ยอ่มท าบาปอกศุลธรรมทีเ่กดิขึน้แลว้ ๆ ใหอ้ันตรธานสงบไปโดยฉับพลัน อยา่งนีแ้ล” 

ปฐมเมฆสตูรที ่๘ จบ 

 
เชงิอรรถ : 

๑ เดอืนทา้ยฤดรูอ้น ในทีน่ีห้มายถงึเดอืนอาสาฬหะ หรอืเดอืน ๘ (ส .ม.อ. ๓/๑๕๖-๗/๒๐๑) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๘๕ } 



๘๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑. มัคคสงัยตุ] 

๑๒. พลกรณียวรรค ๑๐. นาวาสตูร 

 

๙. ทตุยิเมฆสูตร 

วา่ดว้ยอปุมาดว้ยเมฆฝน สตูรที ่๒ 

  [๑๕๗] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  “ภกิษุทัง้หลาย ลมมรสมุพัดเอาเมฆฝนกอ้นใหญท่ีเ่กดิขึน้ใหอ้ันตรธานหายไป 

ในระหวา่ง แมฉั้นใด ภกิษุก็ฉันนัน้เหมอืนกัน เมือ่เจรญิอรยิมรรคมอีงค ์๘ ท า 

อรยิมรรคมอีงค ์๘ ใหม้ากยอ่มท าบาปอกศุลธรรมทีเ่กดิขึน้แลว้ ๆ ใหอ้ันตรธาน 

สงบไปในระหวา่ง 

  ภกิษุเจรญิอรยิมรรคมอีงค ์๘ ท าอรยิมรรคมอีงค ์๘ ใหม้ากยอ่มท าบาป 

อกศุลธรรมทีเ่กดิข ึน้แลว้ ๆ ใหอ้นัตรธานสงบไปในระหวา่ง อยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. เจรญิสมัมาทฏิฐ ิฯลฯ 

   ๘. เจรญิสมัมาสมาธอิันอาศัยวเิวก อาศัยวริาคะ อาศัยนโิรธ นอ้มไป 

        ในโวสสคัคะ 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุเจรญิอรยิมรรคมอีงค ์๘ ท าอรยิมรรคมอีงค ์๘ ใหม้าก 

ยอ่มท าบาปอกศุลธรรมทีเ่กดิขึน้แลว้ ๆ ใหอ้ันตรธานสงบไปในระหวา่ง อยา่งนีแ้ล” 

ทตุยิเมฆสตูรที ่๙ จบ 

 

๑๐. นาวาสตูร 

วา่ดว้ยอปุมาดว้ยเรอื 

  [๑๕๘] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  “ภกิษุทัง้หลาย เมือ่เรอืเดนิสมทุรทีผ่กูไวด้ว้ยเครือ่งผกูคอืหวาย จอดอยูใ่นน ้า 

๖ เดอืน พอถงึฤดหูนาว เขาก็ยกขึน้บก เครือ่งผกูเหลา่นัน้ตอ้งลมและแดด ถกู 

ฝนตกรดยอ่มเป่ือยผไุปโดยงา่ยดาย แมฉั้นใด ภกิษุก็ฉันนัน้เหมอืนกัน เมือ่เจรญิ 

อรยิมรรคมอีงค ์๘ ท าอรยิมรรคมอีงค ์๘ ใหม้าก สงัโยชนทั์ง้หลายยอ่มสงบราบคาบ 

ไปโดยงา่ยดาย 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๘๖ } 



๘๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑. มัคคสงัยตุ] 

๑๒. พลกรณียวรรค ๑๑. อาคันตกุสตูร 

  เมือ่ภกิษุเจรญิอรยิมรรคมอีงค ์๘ ท าอรยิมรรคมอีงค ์๘ ใหม้าก สงัโยชน ์

ท ัง้หลายยอ่มสงบราบคาบไปโดยงา่ยดาย อยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. เจรญิสมัมาทฏิฐ ิฯลฯ 

   ๘. เจรญิสมัมาสมาธอิันอาศัยวเิวก อาศัยวริาคะ อาศัยนโิรธ นอ้มไป 

        ในโวสสคัคะ 

  ภกิษุทัง้หลาย เมือ่ภกิษุเจรญิอรยิมรรคมอีงค ์๘ ท าอรยิมรรคมอีงค ์๘ ใหม้าก 

สงัโยชนทั์ง้หลายยอ่มสงบราบคาบไปโดยงา่ยดาย อยา่งนีแ้ล” 

นาวาสตูรที ่๑๐ จบ 

 

๑๑. อาคนัตกุสูตร 

วา่ดว้ยอปุมาดว้ยอาคนัตกุะ 

  [๑๕๙] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  “ภกิษุทัง้หลาย มเีรอืนพักคนเดนิทาง๑อยูห่ลังหนึง่ คนทัง้หลายมาจากทศิ 

ตะวนัออกบา้ง มาจากทศิตะวนัตกบา้ง มาจากทศิเหนอืบา้ง มาจากทศิใตบ้า้ง 

เขา้พักในเรอืนนัน้ คอื กษัตรยิม์าพักบา้ง พราหมณ์มาพักบา้ง แพศยม์าพักบา้ง 

ศทูรมาพักบา้ง แมฉั้นใด ภกิษุก็ฉันนัน้เหมอืนกัน เมือ่เจรญิอรยิมรรคมอีงค ์๘ 

ท าอรยิมรรคมอีงค ์๘ ใหม้าก ก าหนดรูธ้รรมทีบ่คุคลรูย้ ิง่แลว้ควรก าหนดรู ้ฯลฯ 

ละธรรมทีบ่คุคลรูย้ ิง่แลว้ควรละ ท าใหแ้จง้ธรรมทีบ่คุคลรูย้ ิง่แลว้ควรท าใหแ้จง้ 

เจรญิธรรมทีบ่คุคลรูย้ ิง่แลว้ควรเจรญิ 

  ธรรมทีบ่คุคลรูย้ ิง่แลว้ควรก าหนดรู ้เป็นอยา่งไร 

  คอื ควรกลา่วไดว้า่ ธรรมทีบ่คุคลรูย้ ิง่แลว้ควรก าหนดรูนั้น้ ไดแ้ก ่อปุาทาน- 

ขนัธ ์(กองอันเป็นทีต่ัง้แหง่ความยดึมั่น) ๕ ประการ

 

เชงิอรรถ : 

๑ เรอืนพกัคนเดนิทาง ในทีน่ีห้มายถงึเรอืนพักส าหรับอาคันตกุะ ทีเ่หลา่ชนผูต้อ้งการบุญพากันสรา้งไว ้ 

   กลางเมอืง ซึง่พระราชาและมหาอ ามาตยข์องพระราชาก็สามารถเขา้ไปพักได ้(ส .ม.อ. ๓/๑๕๘-๑๖๐/๒๐๑) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๘๗ } 



๘๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑. มัคคสงัยตุ] 

๑๒. พลกรณียวรรค ๑๑. อาคันตกุสตูร 

  อปุาทานขนัธ ์๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. รปูปูาทานขนัธ ์(อปุาทานขนัธค์อืรูป) 

     ฯลฯ 

   ๕. วญิญาณูปาทานขนัธ ์(อปุาทานขนัธค์อืวญิญาณ) 

  นีค้อื ธรรมทีบ่คุคลรูย้ ิง่แลว้ควรก าหนดรู ้

  ธรรมทีบ่คุคลรูย้ ิง่แลว้ควรละ เป็นอยา่งไร 

  คอื อวชิชาและภวตัณหา 

  นีค้อื ธรรมทีบ่คุคลรูย้ ิง่แลว้ควรละ 

  ธรรมทีบ่คุคลรูย้ ิง่แลว้ควรท าใหแ้จง้ เป็นอยา่งไร 

  คอื วชิชาและวมิตุต ิ

  นีค้อื ธรรมทีบ่คุคลรูย้ ิง่แลว้ควรท าใหแ้จง้ 

  ธรรมทีบ่คุคลรูย้ ิง่แลว้ควรเจรญิ เป็นอยา่งไร 

  คอื สมถะและวปัิสสนา๑ 

  นีค้อื ธรรมทีบ่คุคลรูย้ ิง่แลว้ควรเจรญิ 

  ภกิษุเมือ่เจรญิอรยิมรรคมอีงค ์๘ ท าอรยิมรรคมอีงค ์๘ ใหม้าก ก าหนดรู ้

ธรรมทีบ่คุคลรูย้ ิง่แลว้ควรก าหนดรู ้ฯลฯ เจรญิธรรมทีบ่คุคลรูย้ ิง่แลว้ควรเจรญิ 

อยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. เจรญิสมัมาทฏิฐ ิฯลฯ 

   ๘. เจรญิสมัมาสมาธอิันอาศัยวเิวก อาศัยวริาคะ อาศัยนโิรธ นอ้มไป 

        ในโวสสคัคะ 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุเจรญิอรยิมรรคมอีงค ์๘ ท าอรยิมรรคมอีงค ์๘ ใหม้าก 

ก าหนดรูธ้รรมทีบ่คุคลรูย้ ิง่แลว้ควรก าหนดรู ้ละธรรมทีบ่คุคลรูย้ ิง่แลว้ควรละ ท าให ้

แจง้ธรรมทีบ่คุคลรูย้ ิง่แลว้ควรท าใหแ้จง้ เจรญิธรรมทีบ่คุคลรูย้ ิง่แลว้ควรเจรญิ 

อยา่งนีแ้ล” 

อาคนัตกุสตูรที ่๑๑ จบ 

 
เชงิอรรถ : 

๑ หมายถงึเอกัคคตาจติ (จติทีม่อีารมณ์เดยีว) และสังขารปรคิคหวปัิสสนาญาณ (ปัญญาเห็นแจง้การก าหนด  

   สังขารวา่ ไมเ่ทีย่ง เป็นทกุข ์เป็นอนัตตา) (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๒๕๔/๔๔๗) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๘๘ } 



๘๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑. มัคคสงัยตุ] 

๑๒. พลกรณียวรรค ๑๒. นทสีตูร 

 

๑๒. นทสีูตร 

วา่ดว้ยอปุมาดว้ยแมน่ า้ 

  [๑๖๐] “ภกิษุทัง้หลาย เปรยีบเหมอืนแมน่ ้าคงคาไหลไปสูท่ศิปราจนี บา่ไป 

สูท่ศิปราจนี หลากไปสูท่ศิปราจนี ถา้หมูม่หาชนพากันถอืเอาจอบและตะกรา้มา 

ดว้ยตัง้ใจวา่ ‘พวกเราจักชว่ยกันทดแมน่ ้าคงคานีใ้หไ้หลไปขา้งหลัง บา่ไปขา้งหลัง 

หลากไปขา้งหลัง’ เธอทัง้หลายจักเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร หมูม่หาชนนัน้จะพงึ 

ทดแมน่ ้าคงคาใหไ้หลไปขา้งหลัง บา่ไปขา้งหลัง หลากไปขา้งหลังไดห้รอื” 

  “ไมไ่ด ้พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ขอ้นัน้เพราะเหตไุร” 

  “เพราะแมน่ ้าคงคาไหลไปสูท่ศิปราจนี บา่ไปสูท่ศิปราจนี หลากไปสูท่ศิ 

ปราจนี พระพทุธเจา้ขา้ ใคร ๆ จะทดแมน่ ้าคงคานัน้ใหไ้หลไปขา้งหลัง บา่ไปขา้งหลัง 

หลากไปขา้งหลังมใิชท่ าไดง้า่ย แตห่มูม่หาชนนัน้พงึมสีว่นแหง่ความล าบาก 

เหน็ดเหนือ่ยแน่นอน” 

  “อปุมานีแ้มฉั้นใด อปุไมยก็ฉันนัน้เหมอืนกัน พระราชา มหาอ ามาตยข์อง 

พระราชา มติร๑ อ ามาตย์๒ ญาติ๓ สาโลหติ๔ก็ตาม พงึปวารณาภกิษุผูเ้จรญิ 

อรยิมรรคมอีงค ์๘ ท าอรยิมรรคมอีงค ์๘ ใหม้ากเพือ่ใหย้นิดยี ิง่ดว้ยโภคทรัพย ์

ทัง้หลายวา่ ‘มาเถดิพระคณุเจา้ผูเ้จรญิ ผา้กาสาวะเหลา่นีท้ าใหท้า่นเรา่รอ้นมใิชห่รอื 

 

เชงิอรรถ : 

๑ มติร หมายถงึคนรูจั้กกัน เพราะการใชข้องในเรอืนรว่มกัน เชน่ ใหข้องแกก่ันและกัน หรอืรับของจากกัน 

   (ส .ม.อ. ๓/๑๐๑๒/๓๖๗, ส .ฏกีา ๒/๑๐๑๒/๖๒๙) 

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

   ๓/๑๐๑๒/๓๖๗, ส .ฏกีา ๒/๑๐๑๒/๖๒๙) 

๓ ญาต ิหมายถงึผูเ้กีย่วขอ้งกันโดยการแตง่งานกัน ไดแ้ก ่มารดาบดิาของสามแีละเครอืญาตฝ่ิายมารดา 

   บดิาของสาม ีหรอืมารดาบดิาของภรรยาและเครอืญาตฝ่ิายมารดาบดิาของภรรยา (องฺ.ตกิ.อ. 

   ๒/๗๖/๒๒๗, ส .ม.อ. ๓/๑๐๑๒/๓๖๗, ส .ฏกีา ๒/๑๐๑๒/๖๒๙) 

๔ สาโลหติ หมายถงึผูร้่วมสายเลอืดเดยีวกัน เชน่ พีช่าย นอ้งชาย พีส่าว นอ้งสาว ลงุ ป้า (องฺ.ตกิ.อ. 

   ๒/๗๖/๒๒๗, ส .ม.อ. ๓/๑๐๑๒/๓๖๗) หรอืญาตฝ่ิายมารดา (องฺ.ตกิ.ฏกีา ๒/๗๖/๒๒๙) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๘๙ } 



๙๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑. มัคคสงัยตุ] 

๑๒. พลกรณียวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

ทา่นจะเป็นคนหัวโลน้เทีย่วถอืกระเบือ้งไปท าไม เชญิเถดิ เชญิทา่นกลับมาเป็น 

คฤหัสถใ์ชส้อยโภคทรัพยแ์ละท าบญุเถดิ’ 

  เป็นไปไมไ่ดเ้ลยทีภ่กิษุนัน้ผูเ้จรญิอรยิมรรคมอีงค ์๘ ท าอรยิมรรคมอีงค ์๘ ให ้

มาก จักบอกคนืสกิขากลบัมาเป็นคฤหัสถ ์ขอ้นัน้เพราะเหตไุร เพราะเป็นไปไมไ่ด ้

เลยทีจ่ตินัน้อันนอ้มไปในวเิวก โนม้ไปในวเิวก โอนไปในวเิวกตลอดกาลนานแลว้ จักเวยีน 

มาเพือ่เป็นคฤหัสถ ์

  ภกิษุเจรญิอรยิมรรคมอีงค ์๘ ท าอรยิมรรคมอีงค ์๘ ใหม้าก อยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี ้

   ๑. เจรญิสมัมาทฏิฐอิันอาศัยวเิวก อาศัยวริาคะ อาศัยนโิรธ นอ้มไป 

       ในโวสสคัคะ 

       ฯลฯ 

   ๘. เจรญิสมัมาสมาธอิันอาศัยวเิวก อาศัยวริาคะ อาศัยนโิรธ นอ้มไป 

        ในโวสสคัคะ 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุเจรญิอรยิมรรคมอีงค ์๘ ท าอรยิมรรคมอีงค ์๘ ใหม้าก 

อยา่งนีแ้ล” 

  (พงึเพิม่ขอ้ความใหพ้สิดารเหมอืนพลสตูรฉะนัน้) 

นทสีตูรที ่๑๒ จบ 

พลกรณียวรรคที ่๑๒ จบ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

     ๑. พลสตูร    ๒. พชีสตูร 

     ๓. นาคสตูร    ๔. รกุขสตูร 

     ๕. กมุภสตูร    ๖. สกูสตูร 

     ๗. อากาสสตูร   ๘. ปฐมเมฆสตูร 

     ๙. ทตุยิเมฆสตูร   ๑๐. นาวาสตูร 

     ๑๑. อาคันตกุสตูร   ๑๒. นทสีตูร 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๙๐ } 



๙๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑. มัคคสงัยตุ] 

๑๓. เอสนาวรรค ๑. เอสนาสตูร 

 

๑๓. เอสนาวรรค 

หมวดวา่ดว้ยการแสวงหา 

๑. เอสนาสตูร 

วา่ดว้ยการแสวงหา 

  [๑๖๑] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย การแสวงหา ๓ ประการนี ้

  การแสวงหา ๓ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. การแสวงหากาม   ๒. การแสวงหาภพ 

   ๓. การแสวงหาพรหมจรรย์๑ 

  การแสวงหา ๓ ประการนี้ 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุพงึเจรญิอรยิมรรคมอีงค ์๘ เพือ่รูย้ ิง่การแสวงหาทัง้ ๓ 

ประการนี ้

  อรยิมรรคมอีงค ์๘ อะไรบา้ง 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. เจรญิสมัมาทฏิฐอิันอาศัยวเิวก ฯลฯ 

   ๘. เจรญิสมัมาสมาธอิันอาศัยวเิวก อาศัยวริาคะ อาศัยนโิรธ นอ้มไป 

        ในโวสสคัคะ 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุพงึเจรญิอรยิมรรคมอีงค ์๘ นีเ้พือ่รูย้ ิง่การแสวงหาทัง้ 

๓ ประการนี ้

  ภกิษุทัง้หลาย การแสวงหา ๓ ประการนี้ 

  การแสวงหา ๓ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. การแสวงหากาม   ๒. การแสวงหาภพ 

   ๓. การแสวงหาพรหมจรรย ์

  การแสวงหา ๓ ประการนี้

 

เชงิอรรถ : 

๑ พรหมจรรย ์ในทีน่ีห้มายถงึมจิฉาทฏิฐ ิ(ส .ม.อ. ๓/๑๖๑/๒๐๒) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๙๑ } 



๙๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑. มัคคสงัยตุ] 

๑๓. เอสนาวรรค ๑. เอสนาสตูร 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุพงึเจรญิอรยิมรรคมอีงค ์๘ เพือ่รูย้ ิง่การแสวงหาทัง้ ๓ 

ประการนี ้

  อรยิมรรคมอีงค ์๘ อะไรบา้ง 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. เจรญิสมัมาทฏิฐ ิฯลฯ 

   ๘. เจรญิสมัมาสมาธอิันเป็นธรรมมกีารก าจัดราคะ โทสะ และโมหะ 

        เป็นทีส่ดุ 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุพงึเจรญิอรยิมรรคมอีงค ์๘ นีเ้พือ่รูย้ ิง่การแสวงหาทัง้ 

๓ ประการนี ้

  ภกิษุทัง้หลาย การแสวงหา ๓ ประการนี้ 

  การแสวงหา ๓ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. การแสวงหากาม   ๒. การแสวงหาภพ 

   ๓. การแสวงหาพรหมจรรย ์

  การแสวงหา ๓ ประการนี้ 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุพงึเจรญิอรยิมรรคมอีงค ์๘ เพือ่รูย้ ิง่การแสวงหาทัง้ ๓ 

ประการนี ้

  อรยิมรรคมอีงค ์๘ อะไรบา้ง 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. เจรญิสมัมาทฏิฐ ิฯลฯ 

   ๘. เจรญิสมัมาสมาธอิันหยั่งลงสูอ่มตะ มอีมตะเป็นเบือ้งหนา้ มอีมตะ 

        เป็นทีส่ดุ 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุพงึเจรญิอรยิมรรคมอีงค ์๘ นีเ้พือ่รูย้ ิง่การแสวงหาทัง้ 

๓ ประการนี ้

  ภกิษุทัง้หลาย การแสวงหา ๓ ประการนี้ 

  การแสวงหา ๓ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. การแสวงหากาม   ๒. การแสวงหาภพ 

   ๓. การแสวงหาพรหมจรรย ์

  การแสวงหา ๓ ประการนี้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๙๒ } 



๙๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑. มัคคสงัยตุ] 

๑๓. เอสนาวรรค ๑. เอสนาสตูร 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุพงึเจรญิอรยิมรรคมอีงค ์๘ เพือ่รูย้ ิง่การแสวงหาทัง้ ๓ 

ประการนี ้

  อรยิมรรคมอีงค ์๘ อะไรบา้ง 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. เจรญิสมัมาทฏิฐ ิฯลฯ 

   ๘. เจรญิสมัมาสมาธอิันนอ้มไปสูน่พิพาน โนม้ไปสูน่พิพาน โอนไปสู ่

        นพิพาน 

  ภกิษุพงึเจรญิอรยิมรรคมอีงค ์๘ นีเ้พือ่รูย้ ิง่การแสวงหาทัง้ ๓ ประการนี ้

  ภกิษุทัง้หลาย การแสวงหา ๓ ประการนี้ 

  การแสวงหา ๓ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. การแสวงหากาม   ๒. การแสวงหาภพ 

   ๓. การแสวงหาพรหมจรรย ์

  การแสวงหา ๓ ประการนี้ 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุพงึเจรญิอรยิมรรคมอีงค ์๘ เพือ่ก าหนดรูก้ารแสวงหา 

ทัง้ ๓ ประการนี ้ฯลฯ 

  ภกิษุพงึเจรญิอรยิมรรคมอีงค ์๘ นี ้ฯลฯ 

  (พงึเพิม่ขอ้ความเพือ่ก าหนดรูใ้หพ้สิดารเหมอืนความรูย้ ิง่ฉะนัน้) 

  ภกิษุทัง้หลาย การแสวงหา ๓ ประการนี้ 

  การแสวงหา ๓ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. การแสวงหากาม   ๒. การแสวงหาภพ 

   ๓. การแสวงหาพรหมจรรย ์

  การแสวงหา ๓ ประการนี้ 

  ภกิษุพงึเจรญิอรยิมรรคมอีงค ์๘ เพือ่ความสิน้ไปแหง่การแสวงหาทัง้ ๓ ประการ 

นี ้ฯลฯ 

  ภกิษุพงึเจรญิอรยิมรรคมอีงค ์๘ นี ้ฯลฯ 

  (พงึเพิม่ขอ้ความเพือ่ความสิน้ไปใหพ้สิดารเหมอืนความรูย้ ิง่ฉะนัน้) 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๙๓ } 



๙๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑. มัคคสงัยตุ] 

๑๓. เอสนาวรรค ๒. วธิาสตูร 

  ภกิษุทัง้หลาย การแสวงหา ๓ ประการนี้ 

  การแสวงหา ๓ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. การแสวงหากาม   ๒. การแสวงหาภพ 

   ๓. การแสวงหาพรหมจรรย ์

  การแสวงหา ๓ ประการนี้ 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุพงึเจรญิอรยิมรรคมอีงค ์๘ เพือ่ละการแสวงหาทัง้ ๓ 

ประการนี ้

  อรยิมรรคมอีงค ์๘ อะไรบา้ง 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. เจรญิสมัมาทฏิฐ ิฯลฯ 

   ๘. เจรญิสมัมาสมาธอิันอาศัยวเิวก อาศัยวริาคะ อาศัยนโิรธ นอ้มไป 

        ในโวสสคัคะ 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุพงึเจรญิอรยิมรรคมอีงค ์๘ นี ้เพือ่ละการแสวงหาทัง้ ๓ 

ประการนีแ้ล” 

  (พงึเพิม่ขอ้ความเพือ่การละใหพ้สิดารเหมอืนความรูย้ ิง่ฉะนัน้) 

เอสนาสตูรที ่๑ จบ 

 

๒. วธิาสตูร 

วา่ดว้ยมานะ 

  [๑๖๒] “ภกิษุทัง้หลาย มานะ (ความถอืตัว) ๓ ประการนี ้

  มานะ ๓ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. มานะวา่เราเลศิกวา่เขา   ๒. มานะวา่เราเสมอเขา 

   ๓. มานะวา่เราดอ้ยกวา่เขา 

  มานะ ๓ ประการนี้ 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุพงึเจรญิอรยิมรรคมอีงค ์๘ เพือ่รูย้ ิง่ เพือ่ก าหนดรู ้เพือ่ 

ความสิน้ไป เพือ่ละมานะทัง้ ๓ ประการนี ้

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๙๔ } 



๙๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑. มัคคสงัยตุ] 

๑๓. เอสนาวรรค ๔. ภวสตูร 

  อรยิมรรคมอีงค ์๘ อะไรบา้ง 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. เจรญิสมัมาทฏิฐ ิฯลฯ 

   ๘. เจรญิสมัมาสมาธอิันอาศัยวเิวก อาศัยวริาคะ อาศัยนโิรธ นอ้มไป 

        ในโวสสคัคะ 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุพงึเจรญิอรยิมรรคมอีงค ์๘ นีเ้พือ่รูย้ ิง่ เพือ่ก าหนดรู ้เพือ่ 

ความสิน้ไป เพือ่ละมานะทัง้ ๓ ประการนีแ้ล” 

  (พงึเพิม่ขอ้ความใหพ้สิดารเหมอืนเอสนาสตูรฉะนัน้) 

วธิาสตูรที ่๒ จบ 

 

๓. อาสวสตูร 

วา่ดว้ยอาสวะ 

  [๑๖๓] “ภกิษุทัง้หลาย อาสวะ ๓ ประการนี้ 

  อาสวะ ๓ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. กามาสวะ (อาสวะคอืกาม)  ๒. ภวาสวะ (อาสวะคอืภพ) 

   ๓. อวชิชาสวะ (อาสวะคอือวชิชา) 

  อาสวะ ๓ ประการนี ้

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุพงึเจรญิอรยิมรรคมอีงค ์๘ เพือ่รูย้ ิง่ เพือ่ก าหนดรู ้เพือ่ 

ความสิน้ไป เพือ่ละอาสวะทัง้ ๓ ประการนี ้ฯลฯ 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุพงึเจรญิอรยิมรรคมอีงค ์๘ นี ้ฯลฯ 

อาสวสตูรที ่๓ จบ 

๔. ภวสตูร 

วา่ดว้ยภพ 

  [๑๖๔] “ภกิษุทัง้หลาย ภพ ๓ ประการนี ้

  ภพ ๓ ประการ อะไรบา้ง คอื 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๙๕ } 



๙๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑. มัคคสงัยตุ] 

๑๓. เอสนาวรรค ๖. ขลีสตูร 

   ๑. กามภพ (ภพทีเ่ป็นกามาวจร)  ๒. รปูภพ (ภพทีเ่ป็นรปูาวจร) 

   ๓. อรปูภพ (ภพทีเ่ป็นอรปูาวจร) 

  ภพ ๓ ประการนี ้

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุพงึเจรญิอรยิมรรคมอีงค ์๘ เพือ่รูย้ ิง่ เพือ่ก าหนดรู ้เพือ่ 

ความสิน้ไป เพือ่ละภพทัง้ ๓ ประการนี ้ฯลฯ 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุพงึเจรญิอรยิมรรคมอีงค ์๘ นี ้ฯลฯ 

ภวสตูรที ่๔ จบ 

 

๕. ทกุขตาสูตร 

วา่ดว้ยสภาวทกุข ์

  [๑๖๕] “ภกิษุทัง้หลาย สภาวทกุข ์๓ ประการนี้ 

  สภาวทกุข ์๓ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. สภาวทกุขค์อืทกุข ์  ๒. สภาวทกุขค์อืสงัขาร 

   ๓. สภาวทกุขค์อืความแปรผันไป 

  สภาวทกุข ์๓ ประการนี ้

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุพงึเจรญิอรยิมรรคมอีงค ์๘ เพือ่รูย้ ิง่ เพือ่ก าหนดรู ้เพือ่ 

ความสิน้ไป เพือ่ละสภาวทกุขทั์ง้ ๓ ประการนี ้ฯลฯ 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุพงึเจรญิอรยิมรรคมอีงค ์๘ นี ้ฯลฯ 

ทกุขตาสตูรที ่๕ จบ 

 

๖. ขลีสตูร 

วา่ดว้ยกเิลสเครือ่งตรงึจติดจุตะป ู

  [๑๖๖] “ภกิษุทัง้หลาย กเิลสเครือ่งตรงึจติดจุตะป ู๓ ประการนี ้

  กเิลสเครือ่งตรงึจติดจุตะป ู๓ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. กเิลสเครือ่งตรงึจติดจุตะปคูอืราคะ 

   ๒. กเิลสเครือ่งตรงึจติดจุตะปคูอืโทสะ 

   ๓. กเิลสเครือ่งตรงึจติดจุตะปคูอืโมหะ 

  กเิลสเครือ่งตรงึจติดจุตะป ู๓ ประการนี ้

 
{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๙๖ } 



๙๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑. มัคคสงัยตุ] 

๑๓. เอสนาวรรค ๘. นฆีสตูร 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุพงึเจรญิอรยิมรรคมอีงค ์๘ เพือ่รูย้ ิง่ เพือ่ก าหนดรู ้เพือ่ 

ความสิน้ไป เพือ่ละกเิลสเครือ่งตรงึจติดจุตะปทัูง้ ๓ ประการนี ้ฯลฯ 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุพงึเจรญิอรยิมรรคมอีงค ์๘ นี ้ฯลฯ 

ขลีสตูรที ่๖ จบ 

 

๗. มลสตูร 

วา่ดว้ยมลทนิ 

  [๑๖๗] “ภกิษุทัง้หลาย มลทนิ ๓ ประการนี ้

  มลทนิ ๓ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. มลทนิคอืราคะ   ๒. มลทนิคอืโทสะ 

   ๓. มลทนิคอืโมหะ 

  มลทนิ ๓ ประการนี ้

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุพงึเจรญิอรยิมรรคมอีงค ์๘ เพือ่รูย้ ิง่ เพือ่ก าหนดรู ้เพือ่ 

ความสิน้ไป เพือ่ละมลทนิทัง้ ๓ ประการนี ้ฯลฯ 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุพงึเจรญิอรยิมรรคมอีงค ์๘ นี ้ฯลฯ 

มลสตูรที ่๗ จบ 

 

๘. นฆีสูตร 

วา่ดว้ยทกุข ์

  [๑๖๘] “ภกิษุทัง้หลาย ทุกข ์๓ ประการนี ้

  ทกุข ์๓ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ทกุขค์อืราคะ   ๒. ทกุขค์อืโทสะ 

   ๓. ทกุขค์อืโมหะ 

  ทกุข ์๓ ประการนี ้

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุพงึเจรญิอรยิมรรคมอีงค ์๘ เพือ่รูย้ ิง่ เพือ่ก าหนดรู ้เพือ่ 

ความสิน้ไป เพือ่ละทกุขทั์ง้ ๓ ประการนี ้ฯลฯ 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุพงึเจรญิอรยิมรรคมอีงค ์๘ นี ้ฯลฯ 

นฆีสตูรที ่๘ จบ 

 
{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๙๗ } 



๙๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑. มัคคสงัยตุ] 

๑๓. เอสนาวรรค ๑๐. ตัณหาสตูร 

 

๙. เวทนาสตูร 

วา่ดว้ยเวทนา 

  [๑๖๙] “ภกิษุทัง้หลาย เวทนา ๓ ประการนี ้

  เวทนา ๓ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. สขุเวทนา (ความรูส้กึสขุ)   ๒. ทกุขเวทนา (ความรูส้กึทกุข)์ 

   ๓. อทกุขมสขุเวทนา (ความรูส้กึทีม่ใิชส่ขุมใิชท่กุข)์ 

  เวทนา ๓ ประการนี้ 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุพงึเจรญิอรยิมรรคมอีงค ์๘ เพือ่รูย้ ิง่ เพือ่ก าหนดรู ้เพือ่ 

ความสิน้ไป เพือ่ละเวทนาทัง้ ๓ ประการนี ้ฯลฯ 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุพงึเจรญิอรยิมรรคมอีงค ์๘ นี ้ฯลฯ 

เวทนาสตูรที ่๙ จบ 

 

๑๐. ตณัหาสตูร 

วา่ดว้ยตณัหา 

  [๑๗๐] “ภกิษุทัง้หลาย ตัณหา (ความทะยานอยาก) ๓ ประการนี ้

  ตณัหา ๓ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. กามตัณหา (ความทะยานอยากในกาม) 

   ๒. ภวตัณหา (ความทะยานอยากในภพ) 

   ๓. วภิวตัณหา (ความทะยานอยากในวภิพ) 

  ตัณหา ๓ ประการนี้ 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุพงึเจรญิอรยิมรรคมอีงค ์๘ เพือ่รูย้ ิง่ เพือ่ก าหนดรู ้เพือ่ 

ความสิน้ไป เพือ่ละตัณหาทัง้ ๓ ประการนี ้ฯลฯ 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุพงึเจรญิอรยิมรรคมอีงค ์๘ นี ้ฯลฯ 

  อรยิมรรคมอีงค ์๘ เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๙๘ } 



๙๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑. มัคคสงัยตุ] 

๑๓. เอสนาวรรค ๑๑. ตสนิาสตูร 

   ๑. เจรญิสมัมาทฏิฐอิันอาศัยวเิวก อาศัยวริาคะ อาศัยนโิรธ นอ้มไป 

       ในโวสสคัคะ 

       ฯลฯ 

   ๘. เจรญิสมัมาสมาธอิันอาศัยวเิวก อาศัยวริาคะ อาศัยนโิรธ นอ้มไป 

        ในโวสสคัคะ 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุพงึเจรญิอรยิมรรคมอีงค ์๘ เพือ่รูย้ ิง่ เพือ่ก าหนดรู ้เพือ่ 

ความสิน้ไป เพือ่ละตัณหาทัง้ ๓ ประการนี ้ฯลฯ 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุพงึเจรญิอรยิมรรคมอีงค ์๘ นี ้ฯลฯ 

ตณัหาสตูรที ่๑๐ จบ 

 

๑๑. ตสนิาสตูร 

วา่ดว้ยตสนิา 

  [๑๗๑] “ภกิษุทัง้หลาย ตสนิา (ความอยาก) ๓ ประการนี ้

  ตสนิา ๓ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. กามตสนิา (ความอยากในกาม) 

   ๒. ภวตสนิา (ความอยากในภพ) 

   ๓. วภิวตสนิา (ความอยากในวภิพ) 

  ตสนิา ๓ ประการนี ้

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุพงึเจรญิอรยิมรรคมอีงค ์๘ เพือ่รูย้ ิง่ เพือ่ก าหนดรู ้เพือ่ 

ความสิน้ไป เพือ่ละตสนิาทัง้ ๓ ประการนี ้ฯลฯ 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี้  

   ๑. เจรญิสมัมาทฏิฐอิันเป็นธรรมมกีารก าจัดราคะ โทสะ และโมหะ 

       เป็นทีส่ดุ 

       ฯลฯ 

   ๑. เจรญิสมัมาทฏิฐอิันหยั่งลงสูอ่มตะ มอีมตะเป็นเบือ้งหนา้ มอีมตะ 

       เป็นทีส่ดุ 

       ฯลฯ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๙๙ } 



๑๐๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑. มัคคสงัยตุ] 

๑๓. เอสนาวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

   ๑. เจรญิสมัมาทฏิฐอิันนอ้มไปสูน่พิพาน โนม้ไปสูน่พิพาน โอนไปสู ่

       นพิพาน 

       ฯลฯ 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุพงึเจรญิอรยิมรรคมอีงค ์๘ เพือ่รูย้ ิง่ เพือ่ก าหนดรู ้เพือ่ 

ความสิน้ไป เพือ่ละตสนิาทัง้ ๓ ประการนี ้ฯลฯ 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุพงึเจรญิอรยิมรรคมอีงค ์๘ นี ้ฯลฯ 

ตสนิาสตูรที ่๑๑ จบ 

เอสนาวรรคที ่๑๓ จบ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

     ๑. เอสนาสตูร    ๒. วธิาสตูร 

     ๓. อาสวสตูร    ๔. ภวสตูร 

     ๕. ทกุขตาสตูรร   ๖. ขลีสตูร 

     ๗. มลสตูร    ๘. นฆีสตูร 

     ๙. เวทนาสตูร   ๑๐. ตัณหาสตูร 

     ๑๑. ตสนิาสตูร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๑๐๐ } 



๑๐๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑. มัคคสงัยตุ] 

๑๔. โอฆวรรค ๒. โยคสตูร 

 

๑๔. โอฆวรรค 

หมวดวา่ดว้ยโอฆะ 

๑. โอฆสูตร 

วา่ดว้ยโอฆะ 

  [๑๗๒] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย โอฆะ (หว้งน ้า) ๔ ประการนี้ 

  โอฆะ ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

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

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

  โอฆะ ๔ ประการนี้ 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุพงึเจรญิอรยิมรรคมอีงค ์๘ เพือ่รูย้ ิง่ เพือ่ก าหนดรู ้เพือ่ 

ความสิน้ไป เพือ่ละโอฆะทัง้ ๔ ประการนี ้ฯลฯ 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุพงึเจรญิอรยิมรรคมอีงค ์๘ นี ้ฯลฯ 

  (พงึเพิม่ขอ้ความใหพ้สิดารเหมอืนเอสนาสตูรฉะนัน้) 

โอฆสตูรที ่๑ จบ 

 

๒. โยคสตูร 

วา่ดว้ยโยคะ 

  [๑๗๓] “ภกิษุทัง้หลาย โยคะ (สภาวะอันประกอบสตัวไ์วใ้นภพ) ๔ ประการนี้ 

  โยคะ ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. กามโยคะ (โยคะคอืกาม)   ๒. ภวโยคะ (โยคะคอืภพ) 

   ๓. ทฏิฐโิยคะ (โยคะคอืทฏิฐ)ิ  ๔. อวชิชาโยคะ (โยคะคอือวชิชา) 

  โยคะ ๔ ประการนี ้

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๑๐๑ } 



๑๐๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑. มัคคสงัยตุ] 

๑๔. โอฆวรรค ๔. คันถสตูร 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุพงึเจรญิอรยิมรรคมอีงค ์๘ เพือ่รูย้ ิง่ เพือ่ก าหนดรู ้เพือ่ 

ความสิน้ไป เพือ่ละโยคะทัง้ ๔ ประการนี ้ฯลฯ 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุพงึเจรญิอรยิมรรคมอีงค ์๘ นี ้ฯลฯ 

โยคสตูรที ่๒ จบ 

 

๓. อปุาทานสตูร 

วา่ดว้ยอปุาทาน 

  [๑๗๔] “ภกิษุทัง้หลาย อปุาทาน (ความยดึมั่น) ๔ ประการนี ้

  อปุาทาน ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. กามปุาทาน (ความยดึมั่นในกาม) 

   ๒ ทฏิฐปุาทาน (ความยดึมั่นในทฏิฐ)ิ 

   ๓. สลีัพพตปุาทาน (ความยดึมั่นในศลีพรต) 

   ๔. อัตตวาทปุาทาน (ความยดึมั่นในวาทะวา่มอีัตตา) 

  อปุาทาน ๔ ประการนี้ 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุพงึเจรญิอรยิมรรคมอีงค ์๘ เพือ่รูย้ ิง่ เพือ่ก าหนดรู ้เพือ่ 

ความสิน้ไป เพือ่ละอปุาทานทัง้ ๔ ประการนี ้ฯลฯ 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุพงึเจรญิอรยิมรรคมอีงค ์๘ นี ้ฯลฯ 

อปุาทานสตูรที ่๓ จบ 

 

๔. คนัถสตูร 

วา่ดว้ยคนัถะ 

  [๑๗๕] “ภกิษุทัง้หลาย คันถะ (กเิลสเครือ่งผกู) ม ี๔ ประการนี ้

  คนัถะ ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. อภชิฌากายคันถะ (กเิลสเครือ่งผกูกายคอือภชิฌา) 

   ๒. พยาปาทกายคันถะ (กเิลสเครือ่งผกูกายคอืพยาบาท) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๑๐๒ } 



๑๐๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑. มัคคสงัยตุ] 

๑๔. โอฆวรรค ๕. อนุสยสตูร 

   ๓. สลีัพพตปรามาสกายคนัถะ (กเิลสเครือ่งผกูกายคอืความถอืมั่น 

       ศลีพรต) 

   ๔. อทัิงสจัจาภนิเิวสกายคันถะ (กเิลสเครือ่งผกูกายคอืความยดึมั่น 

        วา่สิง่นีจ้รงิ) 

  คันถะ ๔ ประการนี ้

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุพงึเจรญิอรยิมรรคมอีงค ์๘ เพือ่รูย้ ิง่ เพือ่ก าหนดรู ้เพือ่ 

ความสิน้ไป เพือ่ละคันถะทัง้ ๔ ประการนี ้ฯลฯ 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุพงึเจรญิอรยิมรรคมอีงค ์๘ นี ้ฯลฯ 

คนัถสตูรที ่๔ จบ 

 

๕. อนสุยสูตร 

วา่ดว้ยอนสุยั 

  [๑๗๖] “ภกิษุทัง้หลาย อนุสยั (กเิลสทีน่อนเนือ่ง) ๗ ประการนี้ 

  อนสุยั ๗ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. กามราคานุสยั (กเิลสทีน่อนเนือ่งคอืกามราคะ) 

   ๒. ปฏฆิานุสยั (กเิลสทีน่อนเนือ่งคอืปฏฆิะ) 

   ๓. ทฏิฐานุสยั (กเิลสทีน่อนเนือ่งคอืทฏิฐ)ิ 

   ๔. วจิกิจิฉานุสยั (กเิลสทีน่อนเนือ่งคอืวจิกิจิฉา) 

   ๕. มานานุสยั (กเิลสทีน่อนเนือ่งคอืมานะ) 

   ๖. ภวราคานุสยั (กเิลสทีน่อนเนือ่งคอืภวราคะ) 

   ๗. อวชิชานุสยั (กเิลสทีน่อนเนือ่งคอือวชิชา) 

  อนุสยั ๗ ประการนี ้

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุพงึเจรญิอรยิมรรคมอีงค ์๘ เพือ่รูย้ ิง่ เพือ่ก าหนดรู ้

เพือ่ความสิน้ไป เพือ่ละอนุสยัทัง้ ๗ ประการนี ้ฯลฯ 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุพงึเจรญิอรยิมรรคมอีงค ์๘ นี ้ฯลฯ 

อนสุยสตูรที ่๕ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๑๐๓ } 



๑๐๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑. มัคคสงัยตุ] 

๑๔. โอฆวรรค ๗. นีวรณสตูร 

 

๖. กามคณุสูตร 

วา่ดว้ยกามคณุ 

  [๑๗๗] “ภกิษุทัง้หลาย กามคณุ ๕ ประการนี้ 

  กามคณุ ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. รปูทีพ่งึรูแ้จง้ทางตา ทีน่่าปรารถนา น่าใคร ่น่าพอใจ ชวนใหรั้ก 

       ชกัใหใ้คร ่พาใจใหก้ าหนัด 

   ๒. เสยีงทีพ่งึรูแ้จง้ทางห ูฯลฯ 

   ๓. กลิน่ทีพ่งึรูแ้จง้ทางจมกู ฯลฯ 

   ๔. รสทีพ่งึรูแ้จง้ทางลิน้ ฯลฯ 

   ๕. โผฏฐัพพะทีพ่งึรูแ้จง้ทางกาย ทีน่่าปรารถนา น่าใคร ่น่าพอใจ 

        ชวนใหรั้ก ชกัใหใ้คร ่พาใจใหก้ าหนัด 

  กามคณุ ๕ ประการนี ้

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุพงึเจรญิอรยิมรรคมอีงค ์๘ เพือ่รูย้ ิง่ เพือ่ก าหนดรู ้

เพือ่ความสิน้ไป เพือ่ละกามคณุทัง้ ๕ ประการนี ้ฯลฯ 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุพงึเจรญิอรยิมรรคมอีงค ์๘ นี ้ฯลฯ 

กามคณุสตูรที ่๖ จบ 

 

๗. นวีรณสตูร 

วา่ดว้ยนวิรณ์ 

  [๑๗๘] “ภกิษุทัง้หลาย นวิรณ์ (สิง่กัน้จติไมใ่หบ้รรลคุวามด)ี ๕ ประการนี้ 

  นวิรณ์ ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. กามฉันทนวิรณ์ (สิง่กัน้จติไมใ่หบ้รรลคุวามดคีอืความพอใจ 

        ในกาม) 

   ๒. พยาบาทนวิรณ์ (สิง่กัน้จติไมใ่หบ้รรลคุวามดคีอืความคดิ 

        ปองรา้ย) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๑๐๔ } 



๑๐๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑. มัคคสงัยตุ] 

๑๔. โอฆวรรค ๘. อปุาทานักขนัธสตูร 

   ๓. ถนีมทิธนวิรณ์ (สิง่กัน้จติไมใ่หบ้รรลคุวามดคีอืความหดหู ่

        และเซือ่งซมึ) 

   ๔. อทุธัจจกกุกจุจนวิรณ์ (สิง่กัน้จติไมใ่หบ้รรลคุวามดคีอืความฟุ้งซา่น 

        และรอ้นใจ) 

   ๕. วจิกิจิฉานวิรณ์ (สิง่กัน้จติไมใ่หบ้รรลคุวามดคีอืความลังเล 

        สงสยั) 

  นวิรณ์ ๕ ประการนี้ 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุพงึเจรญิอรยิมรรคมอีงค ์๘ เพือ่รูย้ ิง่ เพือ่ก าหนดรู ้เพือ่ 

ความสิน้ไป เพือ่ละนวิรณ์ทัง้ ๕ ประการนี ้ฯลฯ 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุพงึเจรญิอรยิมรรคมอีงค ์๘ นี ้ฯลฯ” 

นวีรณสตูรที ่๗ จบ 

 

๘. อปุาทานกัขนัธสตูร 

วา่ดว้ยอปุาทานขนัธ ์

  [๑๗๙] “ภกิษุทัง้หลาย อปุาทานขนัธ ์(กองอันเป็นทีต่ัง้แหง่ความยดึมั่น) ๕ 

ประการนี ้

  อปุาทานขนัธ ์๕ ประการ อะไรบา้ง คอื  

   ๑. รปูปูาทานขนัธ ์  (อปุาทานขนัธค์อืรปู) 

   ๒. เวทนูปาทานขนัธ ์  (อปุาทานขนัธค์อืเวทนา) 

   ๓. สญัญปูาทานขันธ ์  (อปุาทานขนัธค์อืสญัญา) 

   ๔. สงัขารปูาทานขนัธ ์ (อปุาทานขนัธค์อืสงัขาร) 

   ๕. วญิญาณูปาทานขนัธ ์ (อปุาทานขนัธค์อืวญิญาณ) 

  อปุาทานขนัธ ์๕ ประการนี ้

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุพงึเจรญิอรยิมรรคมอีงค ์๘ เพือ่รูย้ ิง่ เพือ่ก าหนดรู ้

เพือ่ความสิน้ไป เพือ่ละอปุาทานขนัธทั์ง้ ๕ ประการนี ้ฯลฯ 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุพงึเจรญิอรยิมรรคมอีงค ์๘ นี ้ฯลฯ 

อปุาทานกัขนัธสตูรที ่๘ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๑๐๕ } 



๑๐๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑. มัคคสงัยตุ] 

๑๔. โอฆวรรค ๑๐. อทุธัมภาคยิสตูร 

 

๙. โอรมัภาคยิสตูร 

วา่ดว้ยโอรมัภาคยิสงัโยชน ์

  [๑๘๐] “ภกิษุทัง้หลาย โอรัมภาคยิสงัโยชน ์(สงัโยชนเ์บือ้งต า่) ๕ ประการนี้ 

  โอรมัภาคยิสงัโยชน ์๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. สกักายทฏิฐ ิ (ความเห็นวา่เป็นตัวของตน) 

   ๒. วจิกิจิฉา   (ความลังเลสงสยั) 

   ๓. สลีัพพตปรามาส  (ความถอืมั่นศลีพรต) 

   ๔. กามฉันทะ   (ความพอใจในกาม) 

   ๕. พยาบาท   (ความคดิปองรา้ย) 

  โอรัมภาคยิสงัโยชน ์๕ ประการนี ้

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุพงึเจรญิอรยิมรรคมอีงค ์๘ เพือ่รูย้ ิง่ เพือ่ก าหนดรู ้

เพือ่ความสิน้ไป เพือ่ละโอรัมภาคยิสงัโยชนทั์ง้ ๕ ประการนี ้ฯลฯ 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุพงึเจรญิอรยิมรรคมอีงค ์๘ นี ้ฯลฯ 

โอรมัภาคยิสตูรที ่๙ จบ 

 

๑๐. อทุธมัภาคยิสตูร 

วา่ดว้ยอทุธมัภาคยิสงัโยชน ์

  [๑๘๑] “ภกิษุทัง้หลาย อทุธัมภาคยิสงัโยชน ์(สงัโยชนเ์บือ้งสงู) ๕ ประการนี ้

  อทุธมัภาคยิสงัโยชน ์๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. รปูราคะ   (ความตดิใจในอารมณ์แหง่รปูฌาน) 

   ๒. อรปูราคะ   (ความตดิใจในอารมณ์แหง่อรปูฌาน) 

   ๓. มานะ   (ความถอืตัว) 

   ๔. อทุธัจจะ   (ความฟุ้งซา่น) 

   ๕. อวชิชา   (ความไมรู่แ้จง้) 

  อทุธัมภาคยิสงัโยชน ์๕ ประการนี ้

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๑๐๖ } 



๑๐๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑. มัคคสงัยตุ] 

๑๔. โอฆวรรค ๑๐. อทุธัมภาคยิสตูร 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุพงึเจรญิอรยิมรรคมอีงค ์๘ เพือ่รูย้ ิง่ เพือ่ก าหนดรู ้

เพือ่ความสิน้ไป เพือ่ละอทุธัมภาคยิสงัโยชนทั์ง้ ๕ ประการนี ้

  อรยิมรรคมอีงค ์๘ เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. เจรญิสมัมาทฏิฐอิันอาศัยวเิวก ฯลฯ 

   ๘. เจรญิสมัมาสมาธอิันอาศัยวเิวก อาศัยวริาคะ อาศัยนโิรธ นอ้มไป 

        ในโวสสคัคะ 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุพงึเจรญิอรยิมรรคมอีงค ์๘ นีเ้พือ่รูย้ ิง่ เพือ่ก าหนดรู ้

เพือ่ความสิน้ไป เพือ่ละอทุธัมภาคยิสงัโยชนทั์ง้ ๕ ประการนี ้

  ภกิษุทัง้หลาย อทุธัมภาคยิสงัโยชน ์๕ ประการนี้ 

  อทุธมัภาคยิสงัโยชน ์๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. รปูราคะ    ๒. อรปูราคะ 

   ๓. มานะ    ๔. อทุธัจจะ 

   ๕. อวชิชา 

  อทุธัมภาคยิสงัโยชน ์๕ ประการนี ้

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุพงึเจรญิอรยิมรรคมอีงค ์๘ เพือ่รูย้ ิง่ เพือ่ก าหนดรู ้

เพือ่ความสิน้ไป เพือ่ละอทุธัมภาคยิสงัโยชนทั์ง้ ๕ ประการนี ้

  อรยิมรรคมอีงค ์๘ เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี ้

   ๑. เจรญิสมัมาทฏิฐ ิฯลฯ 

   ๘. เจรญิสมัมาสมาธอิันเป็นธรรมมกีารก าจัดราคะ โทสะ และโมหะ 

        เป็นทีส่ดุ ... อันหยั่งลงสูอ่มตะ มอีมตะเป็นเบือ้งหนา้ มอีมตะ 

        เป็นทีส่ดุ ... อันนอ้มไปสูน่พิพาน โนม้ไปสูน่พิพาน โอนไปสู ่

        นพิพาน 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๑๐๗ } 



๑๐๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑. มัคคสงัยตุ] 

๑๔. โอฆวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุพงึเจรญิอรยิมรรคมอีงค ์๘ นี ้เพือ่รูย้ ิง่ เพือ่ก าหนดรู ้

เพือ่ความสิน้ไป เพือ่ละอทุธัมภาคยิสงัโยชนทั์ง้ ๕ ประการนี”้ 

อทุธมัภาคยิสตูรที ่๑๐ จบ 

โอฆวรรคที ่๑๔ จบ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

    ๑. โอฆสตูร      ๒. โยคสตูร 

    ๓. อปุาทานสตูร     ๔. คันถสตูร 

     ๕. อนุสยสตู      ๖. กามคณุสตูร 

    ๗. นีวรณสตูร      ๘. อปุาทานักขนัธสตูร 

    ๙. โอรัมภาคยิสตูร     ๑๐. อทุธัมภาคยิสตูร 

 

รวมวรรคทีม่ใีนสงัยตุนี ้คอื 

    ๑. อวชิชาวรรค     ๒. วหิารวรรค 

    ๓. มจิฉัตตวรรค     ๔. ปฏปัิตตวิรรค 

    ๕. อัญญตติถยิเปยยาลวรรค    ๖. สรุยิเปยยาลวรรค 

    ๗. เอกธัมมเปยยาลวรรค    ๘. ทตุยิเอกธัมมเปยยาลวรรค 

    ๙. คังคาเปยยาลวรรค    ๑๐. ทตุยิคังคาเปยยาลวรรค 

    ๑๑. อัปปมาทวรรค     ๑๒. พลกรณียวรรค 

    ๑๓. เอสนาวรรค     ๑๔. โอฆวรรค 

 

มคัคสงัยตุที ่๑ จบ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๑๐๘ } 



๑๐๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๒. โพชฌังคสงัยตุ] 

๑. ปัพพตวรรค ๑. หมิวนัตสตูร 

 

๒. โพชฌงัคสงัยตุ 

๑. ปพัพตวรรค 

หมวดวา่ดว้ยขนุเขา 

๑. หมิวนัตสูตร 

วา่ดว้ยขนุเขาหมิพานต ์

  [๑๘๒] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย พวกนาคอาศัยขนุเขาหมิพานตย์อ่ม 

เตบิโตมกี าลัง เตบิโตมกี าลังแลว้ลงสูห่นอง ลงสูห่นองแลว้ลงสูบ่งึ ลงสูบ่งึแลว้ลง 

สูแ่มน่ ้านอ้ย ลงสูแ่มน่ ้านอ้ยแลว้ลงสูแ่มน่ ้าใหญ ่ลงสูแ่มน่ ้าใหญแ่ลว้ลงสูม่หาสมทุรสาคร 

นาคเหลา่นัน้ยอ่มถงึความเจรญิเตบิโตทางกายในมหาสมทุรสาครนัน้ แมฉั้นใด 

ภกิษุก็ฉันนัน้เหมอืนกัน เมือ่อาศัยศลี ด ารงอยูใ่นศลี เจรญิโพชฌงค ์(ธรรมที ่

เป็นองคแ์หง่การตรัสรู)้ ๗ ประการ ท าโพชฌงค ์๗ ประการใหม้าก ยอ่มถงึ 

ความเป็นใหญไ่พบลูยใ์นธรรมทัง้หลาย 

  ภกิษุเมือ่อาศยัศลี ด ารงอยูใ่นศลี เจรญิโพชฌงค ์๗ ประการ ท าโพชฌงค ์

๗ ประการใหม้าก ยอ่มถงึความเป็นใหญไ่พบลูยใ์นธรรมท ัง้หลาย อยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. เจรญิสตสิมัโพชฌงค ์(ธรรมทีเ่ป็นองคแ์หง่การตรัสรู ้คอืความ 

       ระลกึได)้ อันอาศัยวเิวก (ความสงัด) อาศัยวริาคะ (ความคลาย 

       ก าหนัด) อาศัยนโิรธ (ความดับ) นอ้มไปในโวสสคัคะ (ความสละ) 

   ๒. เจรญิธัมมวจิยสมัโพชฌงค ์(ธรรมทีเ่ป็นองคแ์หง่การตรัสรู ้คอื 

       การเฟ้นธรรม) ฯลฯ 

   ๓. เจรญิวริยิสมัโพชฌงค ์(ธรรมทีเ่ป็นองคแ์หง่การตรัสรู ้คอื 

       ความเพยีร) ... 

   ๔. เจรญิปีตสิมัโพชฌงค ์(ธรรมทีเ่ป็นองคแ์หง่การตรัสรู ้คอื 

       ความอิม่ใจ) ... 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๑๐๙ } 



๑๑๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๒. โพชฌังคสงัยตุ] 

๑. ปัพพตวรรค ๒. กายสตูร 

   ๕. เจรญิปัสสทัธสิมัโพชฌงค ์(ธรรมทีเ่ป็นองคแ์หง่การตรัสรู ้คอื 

       ความสงบกายสงบใจ) ... 

   ๖. เจรญิสมาธสิมัโพชฌงค ์(ธรรมทีเ่ป็นองคแ์หง่การตรัสรู ้คอื 

       ความตัง้จติมั่น) ... 

   ๗. เจรญิอเุบกขาสมัโพชฌงค ์(ธรรมทีเ่ป็นองคแ์หง่การตรัสรู ้คอื 

       ความมใีจเป็นกลาง) อันอาศัยวเิวก อาศัยวริาคะ อาศัยนโิรธ 

       นอ้มไปในโวสสคัคะ 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุเมือ่อาศัยศลี ด ารงอยูใ่นศลี เจรญิโพชฌงค ์๗ ประการ 

ท าโพชฌงค ์๗ ประการใหม้าก ยอ่มถงึความเป็นใหญไ่พบลูยใ์นธรรมทัง้หลาย 

อยา่งนีแ้ล” 

หมิวนัตสตูรที ่๑ จบ 

 

๒. กายสูตร 

วา่ดว้ยอปุมาดว้ยกาย 

  [๑๘๓] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  “ภกิษุทัง้หลาย กายนีด้ ารงอยูไ่ดด้ว้ยอาหาร อาศัยอาหารจงึด ารงอยูไ่ด ้

ขาดอาหารก็ด ารงอยูไ่มไ่ด ้แมฉั้นใด นวิรณ์ ๕ ประการก็ฉันนัน้เหมอืนกัน ด ารง 

อยูไ่ดด้ว้ยอาหาร อาศัยอาหารจงึด ารงอยูไ่ด ้ขาดอาหารก็ด ารงอยูไ่มไ่ด ้

อาหารของนวิรณ์ 

  อะไรเลา่เป็นอาหารทีท่ ากามฉนัทะทีย่งัไมเ่กดิใหเ้กดิข ึน้ หรอืท ากามฉนัทะ 

ทีเ่กดิข ึน้แลว้ใหเ้จรญิไพบลูยย์ ิง่ข ึน้ 

  คอื สภุนมิติ๑มอียู ่การท ามนสกิารโดยไมแ่ยบคายในสภุนมิตินัน้ใหม้าก นี้ 

เป็นอาหารทีท่ ากามฉันทะทีย่ังไมเ่กดิใหเ้กดิขึน้ หรอืท ากามฉันทะทีเ่กดิขึน้แลว้ให ้

เจรญิไพบลูยย์ิง่ข ึน้ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ สภุนมิติ หมายถงึสิง่ทีง่ดงามหรอือารมณ์ทีเ่กดิจากสิง่ทีง่ดงาม (ส .ม.อ. ๓/๑๘๓/๒๐๕) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๑๑๐ } 



๑๑๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๒. โพชฌังคสงัยตุ] 

๑. ปัพพตวรรค ๒. กายสตูร 

  อะไรเลา่เป็นอาหารทีท่ าพยาบาททีย่งัไมเ่กดิใหเ้กดิข ึน้ หรอืท าพยาบาท 

ทีเ่กดิข ึน้แลว้ใหเ้จรญิไพบลูยย์ ิง่ข ึน้ 

  คอื ปฏฆินมิติ๑มอียู ่การท ามนสกิารโดยไมแ่ยบคายในปฏฆินมิตินัน้ใหม้าก 

นีเ้ป็นอาหารทีท่ าพยาบาททีย่ังไมเ่กดิใหเ้กดิขึน้ หรอืท าพยาบาททีเ่กดิขึน้แลว้ให ้

เจรญิไพบลูยย์ิง่ข ึน้ 

  อะไรเลา่เป็นอาหารทีท่ าถนีมทิธะทีย่งัไมเ่กดิใหเ้กดิข ึน้ หรอืท าถนืมทิธะ 

ทีเ่กดิข ึน้แลว้ใหเ้จรญิไพบลูยย์ ิง่ข ึน้ 

  คอื ความไมย่นิด ีความเกยีจครา้น ความเมือ่ยขบของรา่งกาย ความเมา 

อาหาร และความทีจ่ติหดหูม่อียู ่การท ามนสกิารโดยไมแ่ยบคายในธรรมเหลา่นัน้ 

ใหม้าก นีเ้ป็นอาหารทีท่ าถนีมทิธะทีย่ังไมเ่กดิใหเ้กดิขึน้ หรอืท าถนีมทิธะทีเ่กดิขึน้ 

แลว้ใหเ้จรญิไพบลูยย์ิง่ข ึน้ 

  อะไรเลา่เป็นอาหารทีท่ าอทุธจัจกกุกจุจะทีย่งัไมเ่กดิใหเ้กดิข ึน้ หรอืท า 

อทุธจัจกกุกจุจะทีเ่กดิข ึน้แลว้ใหเ้จรญิไพบลูยย์ ิง่ข ึน้ 

  คอื ความไมส่งบจติมอียู ่การท ามนสกิารโดยไมแ่ยบคายในความไมส่งบจติ 

นัน้ใหม้าก นีเ้ป็นอาหารทีท่ าอทุธัจจกกุกจุจะทีย่ังไมเ่กดิใหเ้กดิขึน้ หรอืท าอทุธัจจ- 

กกุกจุจะทีเ่กดิขึน้แลว้ใหเ้จรญิไพบลูยย์ิง่ข ึน้ 

  อะไรเลา่เป็นอาหารทีท่ าวจิกิจิฉาทีย่งัไมเ่กดิใหเ้กดิข ึน้ หรอืท าวจิกิจิฉาที ่

เกดิข ึน้แลว้ใหเ้จรญิไพบลูยย์ ิง่ข ึน้ 

  คอื ธรรมทัง้หลายอันเป็นทีต่ัง้แหง่วจิกิจิฉามอียู ่การท ามนสกิารโดยไมแ่ยบ 

คายในธรรมเหลา่นัน้ใหม้าก นีเ้ป็นอาหารทีท่ าวจิกิจิฉาทีย่ังไมเ่กดิใหเ้กดิขึน้ หรอื 

ท าวจิกิจิฉาทีเ่กดิขึน้แลว้ใหเ้จรญิไพบลูยย์ิง่ข ึน้ 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ปฏฆินมิติ หมายถงึปฏฆิะ (ความกระทบกระทั่งในใจ) หรอือารมณ์ทีเ่กดิจากความกระทบกระทั่งในใจ 

   (ส .ม. อ. ๓/๑๘๓/๒๐๖) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๑๑๑ } 



๑๑๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๒. โพชฌังคสงัยตุ] 

๑. ปัพพตวรรค ๒. กายสตูร 

  ภกิษุทัง้หลาย กายนีด้ ารงอยูไ่ดด้ว้ยอาหาร อาศัยอาหารจงึด ารงอยูไ่ด ้ขาด 

อาหารก็ด ารงอยูไ่มไ่ด ้แมฉั้นใด นวิรณ์ ๕ ประการนี้ก็ฉันนัน้เหมอืนกัน ด ารง 

อยูไ่ดด้ว้ยอาหาร อาศัยอาหารจงึด ารงอยูไ่ด ้ขาดอาหารก็ด ารงอยูไ่มไ่ด ้

  ภกิษุทัง้หลาย กายนีด้ ารงอยูไ่ดด้ว้ยอาหาร อาศัยอาหารจงึด ารงอยูไ่ด ้ขาด 

อาหารก็ด ารงอยูไ่มไ่ด ้แมฉั้นใด โพชฌงค ์๗ ประการนีก็้ฉันนัน้เหมอืนกัน ด ารง 

อยูไ่ดด้ว้ยอาหาร อาศัยอาหารจงึด ารงอยูไ่ด ้ขาดอาหารก็ด ารงอยูไ่มไ่ด ้

อาหารของโพชฌงค ์

  อะไรเลา่เป็นอาหารทีท่ าสตสิมัโพชฌงคท์ีย่งัไมเ่กดิใหเ้กดิข ึน้ หรอืท า 

สตสิมัโพชฌงคท์ีเ่กดิข ึน้แลว้ใหเ้จรญิเต็มที ่

  คอื ธรรมทัง้หลายอันเป็นทีต่ัง้แหง่สตสิมัโพชฌงคม์อียู ่การท ามนสกิารโดย 

แยบคายในธรรมเหลา่นัน้ใหม้าก นีเ้ป็นอาหารทีท่ าสตสิมัโพชฌงคท์ีย่ังไมเ่กดิใหเ้กดิขึน้ 

หรอืท าสตสิมัโพชฌงคท์ีเ่กดิขึน้แลว้ใหเ้จรญิเต็มที ่

  อะไรเลา่เป็นอาหารทีท่ าธมัมวจิยสมัโพชฌงคท์ีย่งัไมเ่กดิใหเ้กดิข ึน้ หรอื 

ท าธมัมวจิยสมัโพชฌงคท์ีเ่กดิข ึน้แลว้ใหเ้จรญิเต็มที ่

  คอื ธรรมทัง้หลายทีเ่ป็นกศุลและอกศุล มโีทษและไมม่โีทษ เลวและประณีต 

เป็นฝ่ายด าและฝ่ายขาวมอียู ่การท ามนสกิารโดยแยบคายในธรรมเหลา่นัน้ใหม้าก 

นีเ้ป็นอาหารทีท่ าธัมมวจิยสมัโพชฌงคท์ีย่ังไมเ่กดิใหเ้กดิขึน้ หรอืท าธัมมวจิย- 

สมัโพชฌงคท์ีเ่กดิขึน้แลว้ใหเ้จรญิเต็มที ่

  อะไรเลา่เป็นอาหารทีท่ าวริยิสมัโพชฌงคท์ีย่งัไมเ่กดิใหเ้กดิข ึน้ หรอืท า 

วริยิสมัโพชฌงคท์ีเ่กดิข ึน้แลว้ใหเ้จรญิเต็มที ่

  คอื ความรเิริม่ ความพากเพยีร ความบากบั่นมอียู ่การท ามนสกิารโดย 

แยบคายในธรรมเหลา่นัน้ใหม้าก นีเ้ป็นอาหารทีท่ าวริยิสมัโพชฌงคท์ีย่ังไมเ่กดิใหเ้กดิขึน้ 

หรอืท าวริยิสมัโพชฌงคท์ีเ่กดิขึน้แลว้ใหเ้จรญิเต็มที ่

  อะไรเลา่เป็นอาหารทีท่ าปีตสิมัโพชฌงคท์ีย่งัไมเ่กดิใหเ้กดิข ึน้ หรอืท าปีต-ิ 

สมัโพชฌงคท์ีเ่กดิข ึน้แลว้ใหเ้จรญิเต็มที ่

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๑๑๒ } 



๑๑๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๒. โพชฌังคสงัยตุ] 

๑. ปัพพตวรรค ๒. กายสตูร 

  คอื ธรรมทัง้หลายอันเป็นทีต่ัง้แหง่ปีตสิมัโพชฌงคม์อียู ่การท ามนสกิารโดย 

แยบคายในธรรมเหลา่นัน้ใหม้าก นีเ้ป็นอาหารทีท่ าปีตสิมัโพชฌงคท์ีย่ังไมเ่กดิให ้

เกดิขึน้ หรอืท าปีตสิมัโพชฌงคท์ีเ่กดิขึน้แลว้ใหเ้จรญิเต็มที ่

  อะไรเลา่เป็นอาหารทีท่ าปสัสทัธสิมัโพชฌงคท์ีย่งัไมเ่กดิใหเ้กดิข ึน้ หรอื 

ท าปสัสทัธสิมัโพชฌงคท์ีเ่กดิข ึน้แลว้ใหเ้จรญิเต็มที ่

  คอื ความสงบกาย ความสงบจติมอียู ่การท ามนสกิารโดยแยบคายในธรรม 

เหลา่นัน้ใหม้าก นีเ้ป็นอาหารทีท่ าปัสสทัธสิมัโพชฌงคท์ีย่ังไมเ่กดิใหเ้กดิขึน้ หรอืท า 

ปัสสทัธสิมัโพชฌงคท์ีเ่กดิขึน้แลว้ใหเ้จรญิเต็มที ่

  อะไรเลา่เป็นอาหารทีท่ าสมาธสิมัโพชฌงคท์ีย่งัไมเ่กดิใหเ้กดิข ึน้ หรอืท า 

สมาธสิมัโพชฌงคท์ีเ่กดิข ึน้แลว้ใหเ้จรญิเต็มที ่

  คอื สมถนมิติ๑ อพัยัคคนมิติ๒มอียู ่การท ามนสกิารโดยแยบคายในนมิติ 

เหลา่นัน้ใหม้าก นีเ้ป็นอาหารทีท่ าสมาธสิมัโพชฌงคท์ีย่ังไมเ่กดิใหเ้กดิขึน้ หรอืท า 

สมาธสิมัโพชฌงคท์ีเ่กดิขึน้แลว้ใหเ้จรญิเต็มที ่

  อะไรเลา่เป็นอาหารทีท่ าอเุบกขาสมัโพชฌงคท์ีย่งัไมเ่กดิใหเ้กดิข ึน้ หรอืท า 

อเุบกขาสมัโพชฌงคท์ีเ่กดิข ึน้แลว้ใหเ้จรญิเต็มที ่

  คอื ธรรมทัง้หลายอันเป็นทีต่ัง้แหง่อเุบกขาสมัโพชฌงคม์อียู ่การท ามนสกิาร 

โดยแยบคายในธรรมเหลา่นัน้ใหม้าก นี้เป็นอาหารทีท่ าอเุบกขาสมัโพชฌงคท์ีย่ังไม ่

เกดิใหเ้กดิขึน้ หรอืท าอเุบกขาสมัโพชฌงคท์ีเ่กดิขึน้แลว้ใหเ้จรญิเต็มที ่

  ภกิษุทัง้หลาย กายนีด้ ารงอยูไ่ดด้ว้ยอาหาร อาศัยอาหารจงึด ารงอยูไ่ด ้ขาด 

อาหารก็ด ารงอยูไ่มไ่ด ้แมฉั้นใด โพชฌงค ์๗ ประการนีก็้ฉันนัน้เหมอืนกัน ด ารง 

อยูไ่ดด้ว้ยอาหาร อาศัยอาหารจงึด ารงอยูไ่ด ้ขาดอาหารก็ด ารงอยูไ่มไ่ด”้ 

กายสตูรที ่๒ จบ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ สมถนมิติ หมายถงึความสงบหรอือารมณ์ทีเ่กดิจากความสงบ (ส .ม.อ. ๓/๑๘๓/๒๐๘) 

๒ อพัยคัคนมิติ (นมิติแหง่จติทีม่อีารมณ์ไมฟุ่้ งซา่น) เป็นไวพจนข์องสมถนมิติ (ส .ม.อ. ๓/๑๘๓/๒๐๘) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๑๑๓ } 



๑๑๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๒. โพชฌังคสงัยตุ] 

๑. ปัพพตวรรค ๓. สลีสตูร 

 

๓. สลีสตูร 

วา่ดว้ยศลี 

  [๑๘๔] “ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุเหลา่ใดสมบรูณ์ดว้ยศลี สมาธ ิปัญญา วมิตุติ๑ 

และวมิตุตญิาณทัสสนะ๒ การเห็น๓ภกิษุเหลา่นัน้ก็ด ีการไดย้นิ๔ภกิษุเหลา่นัน้ก็ด ี

การเขา้ไปหา๕ภกิษุเหลา่นัน้ก็ด ีการเขา้ไปน่ังใกล ้๖ภกิษุเหลา่นัน้ก็ด ีการระลกึ 

ถงึ๗ภกิษุเหลา่นัน้ก็ด ีการบวชตาม๘ภกิษุเหลา่นัน้ก็ด ีเรากลา่ววา่ มอีปุการะมาก 

ขอ้นัน้เพราะเหตไุร เพราะบคุคลไดฟั้งธรรมของภกิษุเห็นปานนัน้แลว้ยอ่มหลกีออก 

ดว้ยการหลกีออก ๒ อยา่ง คอื (๑) หลกีออกทางกาย (๒) หลกีออกทางจติ เขา 

หลกีออกไปอยูอ่ยา่งนัน้ยอ่มระลกึ ตรกึถงึธรรมนัน้ 

  สมัยใด ภกิษุหลกีออกไปอยูอ่ยา่งนัน้ยอ่มระลกึ ตรกึถงึธรรมนัน้ สมัยนัน้ 

สตสิมัโพชฌงคเ์ป็นอันภกิษุปรารภแลว้ ภกิษุชือ่วา่เจรญิสตสิมัโพชฌงค ์สตสิมัโพชฌงค ์

ยอ่มถงึความเจรญิเต็มทีแ่กภ่กิษุ ภกิษุมสีตอิยูอ่ยา่งนัน้ยอ่มเลอืกเฟ้น ตรวจตรา 

พนิจิพจิารณาธรรมนัน้ดว้ยปัญญา 

  สมัยใด ภกิษุมสีตอิยูอ่ยา่งนัน้ยอ่มเลอืกเฟ้น ตรวจตรา พนิจิพจิารณาธรรม 

นัน้ดว้ยปัญญา สมัยนัน้ ธัมมวจิยสมัโพชฌงคเ์ป็นอนัภกิษุปรารภแลว้ ภกิษุชือ่วา่ 

เจรญิธัมมวจิยสมัโพชฌงค ์ธัมมวจิยสมัโพชฌงคย์อ่มถงึความเจรญิเต็มทีแ่กภ่กิษุ 

ความเพยีรไมย่อ่หยอ่นเป็นอันเธอผูเ้ลอืกเฟ้น ตรวจตรา พนิจิพจิารณาธรรมนัน้ 

ดว้ยปัญญาปรารภแลว้

 
เชงิอรรถ : 

๑ วมิตุต ิในทีน่ีห้มายถงึผลวมิตุตซิ ึง่เป็นโลกตุตระอยา่งเดยีว (ส .ม.อ. ๓/๑๘๔/๒๐๘) 

๒ วมิตุตญิาณทสัสนะ ในทีน่ีห้มายถงึปัจจเวกขณญาณซึง่เป็นโลกยิะเทา่นัน้ (ส .ม.อ. ๓/๑๘๔/๒๐๘) 

๓ การเห็น หมายถงึการเห็น ๒ อย่าง คอื การเห็นดว้ยตาและการเห็นดว้ยญาณ (ส .ม.อ. ๓/๑๘๔/๒๐๘) 

๔ การไดย้นิ หมายถงึการไดย้นิไดฟั้งดว้ยหวูา่ พระขณีาสพชือ่โนน้อาศัยอยูใ่นแวน่แควน้ ชนบท คาม นคิม 

   วหิาร หรอืในถ ้าชือ่โนน้ (ส .ม.อ. ๓/๑๘๔/๒๐๘) 

๕ การเขา้ไปหา หมายถงึการเขา้ไปหาพระอรยิะดว้ยความตัง้ใจอยา่งนีว้า่ เราจักถวายทาน จักถามปัญหา 

   จักฟังธรรม หรอืจักท าสักการะ (ส .ม.อ. ๓/๑๘๔/๒๐๘) 

๖ การเขา้ไปน ัง่ใกล ้หมายถงึการเขา้ไปน่ังใกลเ้พือ่สอบถามปัญหา (ส .ม.อ. ๓/๑๘๔/๒๐๘) 

๗ การระลกึถงึ หมายถงึการระลกึถงึพระอรยิะทีอ่ยูใ่นทีพ่ักกลางคนืและกลางวัน หรอืการระลกึถงึโอวาท 

   ของทา่น (ส .ม.อ. ๓/๑๘๔/๒๐๙) 

๘ การบวชตาม หมายถงึการท าจติใหเ้ลือ่มใสในพระอรยิะแลว้ออกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติในส านักของทา่น 

   (ส .ม.อ. ๓/๑๘๔/๒๐๙) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๑๑๔ } 



๑๑๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๒. โพชฌังคสงัยตุ] 

๑. ปัพพตวรรค ๓. สลีสตูร 

  สมัยใด ความเพยีรไมย่อ่หยอ่นเป็นอันเธอผูเ้ลอืกเฟ้น ตรวจตรา พนิจิ 

พจิารณาธรรมนัน้ดว้ยปัญญาปรารภแลว้ สมัยนัน้ วริยิสมัโพชฌงคเ์ป็นอันภกิษุ 

ปรารภแลว้ ภกิษุชือ่วา่เจรญิวริยิสมัโพชฌงค ์วริยิสมัโพชฌงคย์อ่มถงึความเจรญิ 

เต็มทีแ่กภ่กิษุ ปีตไิมม่อีามสิยอ่มเกดิแกเ่ธอผูไ้ดป้รารภความเพยีร 

  สมัยใด ปีตไิมม่อีามสิยอ่มเกดิแกภ่กิษุผูไ้ดป้รารภความเพยีร สมัยนัน้ ปีต-ิ 

สมัโพชฌงคเ์ป็นอันภกิษุปรารภแลว้ ภกิษุชือ่วา่เจรญิปีตสิมัโพชฌงค ์ปีตสิมัโพชฌงค ์

ยอ่มถงึความเจรญิเต็มทีแ่กภ่กิษุ ทัง้กายทัง้จติของเธอผูม้ใีจมปีีตยิอ่มสงบ 

  สมัยใด ทัง้กายทัง้จติของภกิษุผูม้ใีจมปีีตยิอ่มสงบ สมัยนัน้ ปัสสทัธสิมัโพชฌงค ์

เป็นอันภกิษุปรารภแลว้ ภกิษุชือ่วา่เจรญิปัสสทัธสิมัโพชฌงค ์ปัสสทัธสิมัโพชฌงค ์

ยอ่มถงึความเจรญิเต็มทีแ่กภ่กิษุ จติของเธอผูม้กีายสงบ มสีขุยอ่มตัง้มั่น 

  สมัยใด จติของภกิษุผูม้กีายสงบ มสีขุยอ่มตัง้มั่น สมัยนัน้ สมาธสิมัโพชฌงค ์

เป็นอันภกิษุปรารภแลว้ ภกิษุชือ่วา่เจรญิสมาธสิมัโพชฌงค ์สมาธสิมัโพชฌงคย์อ่ม 

ถงึความเจรญิเต็มทีแ่กภ่กิษุ เธอยอ่มเพง่ดจูติทีต่ัง้มัน่อยา่งนัน้ดว้ยด ี

  สมัยใด ภกิษุยอ่มเพง่ดจูติทีต่ัง้มั่นอยา่งนัน้ดว้ยด ีสมยันัน้ อเุบกขาสมัโพชฌงค ์

เป็นอันภกิษุปรารภแลว้ ภกิษุชือ่วา่เจรญิอเุบกขาสมัโพชฌงค ์อเุบกขาสมัโพชฌงค ์

ยอ่มถงึความเจรญิเต็มทีแ่กภ่กิษุ 

อานสิงสก์ารเจรญิโพชฌงค ์

  ภกิษุทัง้หลาย เมือ่โพชฌงค ์๗ ประการทีภ่กิษุเจรญิ ท าใหม้ากแลว้อยา่งนี้ 

พงึหวงัผลานสิงส๑์ ๗ ประการ 

  ผลานสิงส ์๗ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. จะไดบ้รรลอุรหตัตผลทันทใีนปัจจบุัน 

   ๒. หากในปัจจบุันยังไมไ่ดบ้รรล ุก็จะไดบ้รรลใุนเวลาใกลต้าย 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ผลานสิงส ์แปลมาจากค าวา่ ผลา และ อานสิ สา ทัง้ ๒ ค านี ้โดยใจความเป็นอันเดยีวกัน (ส .ม.อ. 

   ๓/๑๘๔/๒๑๐) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๑๑๕ } 



๑๑๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๒. โพชฌังคสงัยตุ] 

๑. ปัพพตวรรค ๓. สลีสตูร 

   ๓. หากในปัจจบุันและในเวลาใกลต้ายยังไมไ่ดบ้รรล ุก็จะไดเ้ป็นพระ 

       อนาคามผีูอ้ันตราปรนิพิพายี๑ เพราะโอรัมภาคยิสงัโยชน ์(สงัโยชน ์

       เบือ้งต า่) ๕ ประการสิน้ไป 

   ๔. หากในปัจจบุันและในเวลาใกลต้ายยังไมไ่ดบ้รรล ุและไมไ่ดเ้ป็น 

       พระอนาคามผีูอ้ันตราปรนิพิพาย ีก็จะไดเ้ป็นพระอนาคามผีู ้

       อปุหัจจปรนิพิพายี๒ เพราะโอรัมภาคยิสงัโยชน ์๕ ประการสิน้ไป 

   ๕. หากในปัจจบุันและในเวลาใกลต้ายยังไมไ่ดบ้รรล ุไมไ่ดเ้ป็นพระ 

       อนาคามผีูอ้ันตราปรนิพิพาย ีและไมไ่ดเ้ป็นพระอนาคามผีูอ้ปุหัจจ- 

       ปรนิพิพาย ีก็จะไดเ้ป็นพระอนาคามผีูอ้สงัขารปรนิพิพายี๓เพราะ 

       โอรัมภาคยิสงัโยชน ์๕ ประการสิน้ไป 

   ๖. หากในปัจจบุันและในเวลาใกลต้ายยังไมไ่ดบ้รรล ุไมไ่ดเ้ป็นพระ 

       อนาคามผีูอ้ันตราปรนิพิพาย ีไมไ่ดเ้ป็นพระอนาคามผีูอ้ปุหัจจ- 

       ปรนิพิพาย ีและไมไ่ดเ้ป็นพระอนาคามผีูอ้สงัขารปรนิพิพาย ีก็ 

       จะไดเ้ป็นพระอนาคามผีูอ้สงัขารปรนิพิพายี๔ เพราะโอรัมภาคยิ- 

       สงัโยชน ์๕ ประการสิน้ไป

 
เชงิอรรถ : 

๑ อนัตราปรนิพิพาย ีหมายถงึพระอนาคามผีูป้รนิพิพานในระหวา่ง คอื เกดิในสทุธาวาสภพใดภพหนึง่แลว้ 

   เมือ่อายุยังไมถ่งึกึง่ของอายผุูเ้กดิในชัน้สทุธาวาสก็ปรนิพิพานเสยีในระหวา่ง เชน่ในชัน้อวหิามอีาย ุ๑,๐๐๐ 

   กัป ม ี๓ จ าพวก ดังนี้ 

    พวกที ่๑ บรรลพุระอรหัตตผลในวันทีเ่กดิ ถา้ไมบ่รรลใุนวันทีเ่กดิก็บรรลไุมเ่กนิภายใน ๑๐๐ กัป 

   พวกที ่๒ เมือ่ไมส่ามารถบรรลพุระอรหัตตผลในวันทีเ่กดิหรอืบรรลภุายใน ๑๐๐ กัปไดก็้บรรลภุายใน 

      ๒๐๐ กัป 

    พวกที ่๓ เมือ่ไมส่ามารถบรรลพุระอรหัตตผลภายใน ๒๐๐ กัป ก็บรรลไุมเ่กนิภายใน ๔๐๐ กัป 

      สว่นในสทุธาวาสชัน้อืน่ ๆ คอื อตัปปาทีม่อีาย ุ๒,๐๐๐ กัป ชัน้สทุัสสาทีม่อีาย ุ๔,๐๐๐ กัป 

      ชัน้สทุัสสทีีม่อีาย ุ๘,๐๐๐ กัป ชัน้อกนฏิฐาทีม่อีาย ุ๑๖,๐๐๐ กัป ก็มนัียเชน่เดยีวกัน 

      (ส .ม.อ. ๓/๑๘๔/๒๑๐, องฺ.ตกิ.อ. ๒/๘๘/๒๔๓) 

๒ อปุหจัจปรนิพิพาย ีหมายถงึพระอนาคามผีูเ้กดิอยูใ่นสทุธาวาสภพใดภพหนึง่แลว้ มอีายพุน้กึง่จงึ 

   ปรนิพิพาน เชน่ ในชัน้อวหิาซึง่มอีาย ุ๑,๐๐๐ กัป พระอนาคามจี าพวกนีม้อีายพุน้กึง่ คอื พน้ ๕๐๐ กัป 

   แลว้จงึปรนิพิพาน สว่นในสทุธาวาสชัน้อืน่ทีเ่หลอืซึง่มอีายแุตกตา่งกันไป ก็มนัียเชน่เดยีวกันนี ้(ส .ม.อ. 

   ๓/๑๘๔/๒๑๐, องฺ.ตกิ.อ. ๒/๘๘/๒๔๓) 

๓ อสงัขารปรนิพิพาย ีหมายถงึพระอนาคามผีูบ้รรลุพระอรหัตปรนิพิพานโดยไมต่อ้งใชค้วามเพยีรมาก 

   (ส .ม.อ. ๓/๑๘๔/๒๑๐, องฺ.ตกิ.อ. ๒/๘๘/๒๔๓) 

๔ สสงัขารปรนิพิพาย ีหมายถงึพระอนาคามผีูเ้กดิในสทุธาวาสภพใดภพหนึง่บรรลพุระอรหัตปรนิพิพานโดย 

   ตอ้งใชค้วามเพยีรมาก (ส .ม.อ. ๓/๑๘๔/๒๑๐, องฺ.ตกิ.อ. ๒/๘๘/๒๔๓) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๑๑๖ } 



๑๑๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๒. โพชฌังคสงัยตุ] 

๑. ปัพพตวรรค ๔. วตัถสตูร 

   ๗. หากในปัจจบุันและในเวลาใกลต้ายยังไมไ่ดบ้รรล ุไมไ่ดเ้ป็นพระ 

       อนาคามผีูอ้ันตราปรนิพิพาย ีไมไ่ดเ้ป็นพระอนาคามผีูอ้ปุหัจจ- 

       ปรนิพิพาย ีไมไ่ดเ้ป็นพระอนาคามผีูอ้สงัขารปรนิพิพาย ีและ 

       ไมไ่ดเ้ป็นพระอนาคามผีูส้สงัขารปรนิพิพาย ีก็จะไดเ้ป็นพระ 

       อนาคามผีูอ้ทุธังโสโตอกนฏิฐคามี๑ เพราะโอรัมภาคยิสงัโยชน ์๕ 

       ประการสิน้ไป 

  ภกิษุทัง้หลาย เมือ่โพชฌงค ์๗ ประการทีภ่กิษุเจรญิ ท าใหม้ากแลว้อยา่งนี้ 

พงึหวงัผลานสิงส ์๗ ประการนี”้ 

สลีสตูรที ่๓ จบ 

 

๔. วตัถสตูร 

วา่ดว้ยอปุมาดว้ยผา้ 

  [๑๘๕] สมัยหนึง่ ทา่นพระสารบีตุรอยู ่ณ พระเชตวนั อารามของอนาถ- 

บณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีณ ทีนั่น้แล ทา่นพระสารบีตุรเรยีกภกิษุทัง้หลาย 

มากลา่ววา่ “ผูม้อีายทัุง้หลาย” ภกิษุเหลา่นัน้รับค าแลว้ ทา่นพระสารบีตุรจงึได ้

กลา่วเรือ่งนีว้า่ 

  “ผูม้อีายทัุง้หลาย โพชฌงค ์๗ ประการนี้ 

  โพชฌงค ์๗ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. สตสิมัโพชฌงค ์   ๒. ธัมมวจิยสมัโพชฌงค ์

   ๓. วริยิสมัโพชฌงค ์   ๔. ปีตสิมัโพชฌงค ์

   ๕. ปัสสทัธสิมัโพชฌงค ์  ๖. สมาธสิมัโพชฌงค ์

   ๗. อเุบกขาสมัโพชฌงค ์

  โพชฌงค ์๗ ประการนี้

 

เชงิอรรถ : 

๑ อทุธงัโสโตอกนฏิฐคาม ีหมายถงึพระอนาคามผีูม้กีระแสสงูขึน้ไปไปจนถงึชัน้อกนฏิฐภพ คอื เกดิใน 

   สทุธาวาสภพใดภพหนึง่แลว้ก็จะเกดิเลือ่นขึน้ไปจนถงึชัน้อกนฏิฐภพ แลว้จงึปรนิพิพานในภพนัน้ (ส .ม.อ. 

   ๓/๑๘๔/๒๑๐, องฺ.ตกิ.อ. ๒/๘๘/๒๔๒) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๑๑๗ } 



๑๑๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๒. โพชฌังคสงัยตุ] 

๑. ปัพพตวรรค ๔. วตัถสตูร 

  บรรดาโพชฌงค ์๗ ประการนี ้ผมประสงคจ์ะอยูด่ว้ยโพชฌงคข์อ้ใด ๆ ใน 

เวลาเชา้ ก็อยูด่ว้ยโพชฌงคข์อ้นัน้ ๆ ประสงคจ์ะอยูด่ว้ยโพชฌงคข์อ้ใด ๆ ในเวลา 

เทีย่ง ก็อยูด่ว้ยโพชฌงคข์อ้นัน้ ๆ ประสงคจ์ะอยูด่ว้ยโพชฌงคข์อ้ใด ๆ ในเวลาเย็น 

ก็อยูด่ว้ยโพชฌงคข์อ้นัน้ ๆ 

  ถา้สตสิมัโพชฌงคข์องผมมอียู ่ผมก็รูช้ดัวา่ สตสิมัโพชฌงคข์องผมไมม่ปีระมาณ 

ผมปรารภดแีลว้ ผมรูช้ดัสตสิมัโพชฌงคท์ีด่ ารงอยูว่า่ด ารงอยู ่ถา้แมส้ตสิมัโพชฌงค ์

ของผมเคลือ่นไป ผมก็รูช้ดัวา่เคลือ่นไป เพราะสิง่นีเ้ป็นปัจจัย ฯลฯ ถา้อเุบกขา- 

สมัโพชฌงคข์องผมมอียู ่ผมก็รูช้ดัวา่ อเุบกขาสมัโพชฌงคข์องผมไมม่ปีระมาณ 

ผมปรารภดแีลว้ ผมรูช้ดัอเุบกขาสมัโพชฌงคท์ีด่ ารงอยูว่า่ด ารงอยู ่ถา้แมอ้เุบกขา- 

สมัโพชฌงคข์องผมเคลือ่นไป ผมก็รูช้ดัวา่เคลือ่นไป เพราะสิง่นีเ้ป็นปัจจัย 

  ตูเ้ก็บผา้ของพระราชาหรอืของมหาอ ามาตยข์องพระราชาบรรจผุา้สตีา่ง ๆ 

พระราชาหรอืมหาอ ามาตยข์องพระราชาประสงคจ์ะนุ่งหม่ผา้คูใ่ด ๆ ในเวลาเชา้ ก็ 

นุ่งหม่ผา้คูนั่น้ ๆ ประสงคจ์ะนุ่งหม่ผา้คูใ่ด ๆ ในเวลาเทีย่ง ก็นุ่งหม่ผา้คูนั่น้ ๆ ประสงค ์

จะนุ่งหม่ผา้คูใ่ด ๆ ในเวลาเย็น ก็นุ่งหม่ผา้คูนั่น้ ๆ แมฉั้นใด บรรดาโพชฌงค ์๗ 

ประการนีก็้ฉันนัน้เหมอืนกนั ผมประสงคจ์ะอยูด่ว้ยโพชฌงคข์อ้ใด ๆ ในเวลาเชา้ ก็ 

อยูด่ว้ยโพชฌงคข์อ้นัน้ ๆ ประสงคจ์ะอยูด่ว้ยโพชฌงคข์อ้ใด ๆ ในเวลาเทีย่ง ก็อยู ่

ดว้ยโพชฌงคข์อ้นัน้ ๆ ประสงคจ์ะอยูด่ว้ยโพชฌงคข์อ้ใด ๆ ในเวลาเย็น ก็อยูด่ว้ย 

โพชฌงคข์อ้นัน้ ๆ 

  ผูม้อีายทัุง้หลาย ถา้สตสิมัโพชฌงคข์องผมมอียู ่ผมก็รูช้ดัวา่ สตสิมัโพชฌงค ์

ของผมไมม่ปีระมาณ ผมปรารภดแีลว้ ผมรูช้ดัสตสิมัโพชฌงคท์ีด่ ารงอยูว่า่ด ารงอยู ่

ถา้แมส้ตสิมัโพชฌงคข์องผมเคลือ่นไป ผมก็รูช้ดัวา่เคลือ่นไป เพราะสิง่นีเ้ป็นปัจจัย 

ฯลฯ ถา้อเุบกขาสมัโพชฌงคข์องผมมอียู ่ผมก็รูช้ดัวา่ อเุบกขาสมัโพชฌงคข์องผม 

ไมม่ปีระมาณ ผมปรารภดแีลว้ ผมรูช้ดัอเุบกขาสมัโพชฌงคท์ีด่ ารงอยูว่า่ด ารงอยู ่

ถา้แมอ้เุบกขาสมัโพชฌงคข์องผมเคลือ่นไป ผมก็รูช้ดัวา่เคลือ่นไป เพราะสิง่นีเ้ป็น 

ปัจจัย”๑ 

วตัถสตูรที ่๔ จบ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ ข.ุ ป. (แปล) ๓๑/๒๐/๔๕๖-๔๕๗ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๑๑๘ } 



๑๑๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๒. โพชฌังคสงัยตุ] 

๑. ปัพพตวรรค ๕. ภกิขสุตูร 

 

๕. ภกิขสุตูร 

วา่ดว้ยภกิษุทลูถามเรือ่งโพชฌงค ์

  [๑๘๖] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  ครัง้นัน้ ภกิษุรปูหนึง่เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ฯลฯ น่ัง 

ณ ทีส่มควร ไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ พระองค ์

ตรัสวา่ ‘โพชฌงค ์โพชฌงค’์ ดว้ยเหตเุพยีงเทา่ไรหนอ พระองคจ์งึตรัสวา่ ‘โพชฌงค’์ 

พระพทุธเจา้ขา้” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “ภกิษุ ทีเ่รยีกวา่ ‘โพชฌงค’์ เพราะเป็นไป 

เพือ่ตรัสรู ้

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. เจรญิสตสิมัโพชฌงคอ์นัอาศัยวเิวก อาศัยวริาคะ อาศัยนโิรธ 

       นอ้มไปในโวสสคัคะ 

       ฯลฯ 

   ๗. เจรญิอเุบกขาสมัโพชฌงคอ์ันอาศัยวเิวก อาศัยวริาคะ อาศัย 

       นโิรธ นอ้มไปในโวสสัคคะ 

  เมือ่เธอเจรญิโพชฌงค ์๗ ประการนีอ้ยู ่จติยอ่มหลดุพน้จากกามาสวะ 

ภวาสวะ และอวชิชาสวะ เมือ่จติหลดุพน้แลว้ก็รูว้า่ ‘หลดุพน้แลว้’ รูช้ดัวา่ ‘ชาต ิ

สิน้แลว้ อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้๑ ท ากจิทีค่วรท า๒เสร็จแลว้ ไมม่กีจิอืน่เพือ่ความเป็น 

อยา่งนีอ้กีตอ่ไป๓’ 

  ภกิษุ ทีเ่รยีกวา่ ‘โพชฌงค’์ เพราะเป็นไปเพือ่ตรัสรู ้อยา่งนีแ้ล” 

ภกิขสุตูรที ่๕ จบ 

 
เชงิอรรถ : 

๑ อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้ หมายถงึกจิแหง่การปฏบัิตเิพือ่ท าลายอาสวกเิลสจบสิน้สมบรูณ์ ไมม่กีจิทีจ่ะตอ้ง 

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

๒ กจิทีค่วรท า ในทีน่ีห้มายถงึกจิในอรยิสัจ ๔ คอื การก าหนดรูท้กุข ์การละเหตแุหง่ทกุข ์การท าใหแ้จง้ 

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

๓ ไมม่กีจิอ ืน่เพือ่ความเป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป หมายถงึไมม่หีนา้ทีใ่นการบ าเพ็ญมรรคญาณเพือ่ความหมด 

   สิน้แหง่กเิลสอกีตอ่ไป เพราะพระพทุธศาสนาถอืวา่การบรรลพุระอรหัตตผลเป็นจุดหมายสงูสดุ (ท.ีส.ีอ. 

   ๒๔๘/๒๐๓) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๑๑๙ } 



๑๒๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๒. โพชฌังคสงัยตุ] 

๑. ปัพพตวรรค ๖. กณุฑลยิสตูร 

 

๖. กณุฑลยิสูตร 

วา่ดว้ยกณุฑลยิปรพิาชก 

  [๑๘๗] สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ ป่าอัญชนวนั สถานที ่

พระราชทานอภัยแกห่มูเ่นือ้ เขตเมอืงสาเกต ครัง้นัน้ กณุฑลยิปรพิาชกเขา้ไปเฝ้า 

พระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ไดส้นทนาปราศรัยพอเป็นทีบ่ันเทงิใจ พอเป็นทีร่ะลกึ 

ถงึกันแลว้ น่ัง ณ ทีส่มควร ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ท่านพระโคดม 

ขา้พเจา้เทีย่วไปในอาราม เขา้ไปหาบรษัิท เมือ่ขา้พเจา้บรโิภคอาหารเชา้เสร็จแลว้ 

ในเวลาหลังอาหารเดนิเทีย่วไปทางอารามสูอ่าราม ทางอทุยานสูอ่ทุยาน ณ ทีนั่น้ 

ขา้พเจา้เห็นสมณพราหมณ์ พวกหนึง่ก าลังกลา่วกถาซึง่มวีธิเีปลือ้งวาทะเป็น 

อานสิงสแ์ละมวีธิโีตว้าทะเป็นอานสิงส ์สว่นทา่นพระโคดมมอีะไรเป็นอานสิงสอ์ยู”่ 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “กณุฑลยิะ ตถาคตมวีชิชาและวมิตุตเิป็นผลานสิงส”์ 

  “ทา่นพระโคดม ธรรมเหลา่ไหนทีบ่คุคลเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ ท าวชิชาและ 

วมิตุตใิหบ้รบิรูณ์” 

  “กณุฑลยิะ โพชฌงค ์๗ ประการทีบ่คุคลเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ ท าวชิชา 

และวมิตุตใิหบ้รบิรูณ์” 

  “ทา่นพระโคดม อนึง่ ธรรมเหลา่ไหนทีบ่คุคลเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ ท าโพชฌงค ์

๗ ประการใหบ้รบิรูณ์” 

  “กณุฑลยิะ สตปัิฏฐาน ๔ ประการทีบ่คุคลเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ ท าโพชฌงค ์

๗ ประการใหบ้รบิรูณ์” 

  “ทา่นพระโคดม อนึง่ ธรรมเหลา่ไหนทีบ่คุคลเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ ท า 

สตปัิฏฐาน ๔ ประการใหบ้รบิรูณ์” 

  “กณุฑลยิะ สจุรติ ๓ ประการทีบ่คุคลเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ ท าสตปัิฏฐาน ๔ 

ประการใหบ้รบิรูณ์” 

  “ทา่นพระโคดม อนึง่ ธรรมเหลา่ไหนทีบ่คุคลเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ ท าสจุรติ 

๓ ประการใหบ้รบิรูณ์” 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เล่ม : ๑๙ หนา้ :๑๒๐ } 



๑๒๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๒. โพชฌังคสงัยตุ] 

๑. ปัพพตวรรค ๖. กณุฑลยิสตูร 

  “กณุฑลยิะ อนิทรยีสงัวรทีบ่คุคลเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ ท าสจุรติ ๓ ประการ 

ใหบ้รบิรูณ์ 

  อนิทรยีสงัวรทีบ่คุคลเจรญิอยา่งไร ท าใหม้ากแลว้อยา่งไร จงึท าสจุรติ ๓ 

ประการใหบ้รบิรูณ์ 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีเ้ห็นรปูทีน่่าชอบใจทางตาแลว้ ไมห่ลงใหล ไมเ่พลดิ 

เพลนิรปูทีน่่าชอบใจ ไมใ่หเ้กดิความก าหนัด กายของเธอก็คงที ่และจติทีค่งทีใ่น 

ภายในก็มั่นคงด ีหลดุพน้ดแีลว้ อนึง่ เธอเห็นรปูทีไ่มน่่าชอบใจทางตาแลว้ ก็ไม่ 

เกอ้เขนิ มจีติไมต่ดิอยู ่ไมเ่สยีใจ มใีจไมพ่ยาบาท ทัง้กายของเธอก็คงที ่และจติ 

ทีค่งทีใ่นภายในก็มั่นคงด ีหลดุพน้ดแีลว้ 

  อกีประการหนึง่ ภกิษุฟังเสยีงทางห ูฯลฯ ดมกลิน่ทางจมกู ... ลิม้รสทางลิน้ 

... ถกูตอ้งโผฏฐัพพะทางกาย ... รูแ้จง้ธรรมารมณ์ทีน่่าชอบใจทางใจแลว้ ไมห่ลงใหล 

ไมเ่พลดิเพลนิ ไมใ่หเ้กดิความก าหนัด กายของเธอก็คงที ่และจติทีค่งทีใ่นภายในก็ 

มั่นคงด ีหลดุพน้ดแีลว้ อนึง่ เธอรูแ้จง้ธรรมารมณ์ทีไ่มน่่าชอบใจทางใจแลว้ ก็ไม่ 

เกอ้เขนิ มจีติไมต่ดิอยู ่ไมเ่สยีใจ มใีจไมพ่ยาบาท ทัง้กายของเธอก็คงที ่และจติ 

ทีค่งทีใ่นภายในก็มั่นคงด ีหลดุพน้ดแีลว้ 

  เพราะเหตทุีภ่กิษุเห็นรปูทางตาแลว้ มกีายคงที ่และมจีติทีค่งทีใ่นภายใน 

มั่นคงด ีหลดุพน้ดแีลว้ในรปูทัง้ทีน่่าชอบใจและไมน่่าชอบใจ ฟังเสยีงทางห ูฯลฯ ดม 

กลิน่ทางจมกู ... ลิม้รสทางลิน้ ... ถกูตอ้งโผฏฐัพพะทางกาย ... รูแ้จง้ธรรมารมณ์ 

ทางใจแลว้ มกีายคงที ่และมจีติทีค่งทีใ่นภายในมั่นคงด ีหลดุพน้ดแีลว้ในธรรมที ่

น่าชอบใจและไมน่่าชอบใจ 

   อนิทรยีสงัวรทีบ่คุคลเจรญิอยา่งนีแ้ล ท าใหม้ากแลว้อยา่งนี ้จงึท าสจุรติ ๓ 

ประการใหบ้รบิรูณ์ 

  สจุรติ ๓ ประการน ัน้ทีบ่คุคลเจรญิอยา่งไร ท าใหม้ากแลว้อยา่งไร จงึท า 

สตปิฏัฐาน ๔ ประการใหบ้รบิรูณ์ 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีล้ะกายทจุรติ เจรญิกายสจุรติ ละวจทีจุรติ เจรญิ 

วจสีจุรติ ละมโนทจุรติ เจรญิมโนสจุรติ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๑๒๑ } 



๑๒๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๒. โพชฌังคสงัยตุ] 

๑. ปัพพตวรรค ๖. กณุฑลยิสตูร 

  สจุรติ ๓ ประการทีบ่คุคลเจรญิอยา่งนีแ้ล ท าใหม้ากแลว้อยา่งนี ้จงึท า 

สตปัิฏฐาน ๔ ประการใหบ้รบิรูณ์ 

  สตปิฏัฐาน ๔ ประการทีบ่คุคลเจรญิอยา่งไร ท าใหม้ากแลว้อยา่งไร จงึ 

ท าโพชฌงค ์๗ ประการใหบ้รบิรูณ์ 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. พจิารณาเห็นกายในกายอยู ่มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ มสีต ิ

       ก าจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกได ้

   ๒. พจิารณาเห็นเวทนาในเวทนาทัง้หลาย ฯลฯ 

   ๓. พจิารณาเห็นจติในจติ ฯลฯ 

   ๔. พจิารณาเห็นธรรมในธรรมทัง้หลายอยู ่มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ 

       มสีต ิก าจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกได ้

  สตปัิฏฐาน ๔ ประการทีบ่คุคลเจรญิอยา่งนีแ้ล ท าใหม้ากแลว้อยา่งนี ้จงึท า 

โพชฌงค ์๗ ประการใหบ้รบิรูณ์ 

  โพชฌงค ์๗ ประการทีบ่คุคลเจรญิอยา่งไร ท าใหม้ากแลว้อยา่งไร จงึ 

ท าวชิชาและวมิตุตใิหบ้รบิรูณ์ 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. เจรญิสตสิมัโพชฌงคอ์นัอาศัยวเิวก อาศัยวริาคะ อาศัยนโิรธ 

       นอ้มไปในโวสสคัคะ 

       ฯลฯ 

   ๗. เจรญิอเุบกขาสมัโพชฌงคอ์ันอาศัยวเิวก อาศัยวริาคะ อาศัย 

        นโิรธ นอ้มไปในโวสสคัคะ 

  โพชฌงค ์๗ ประการทีบ่คุคลเจรญิอยา่งนีแ้ล ท าใหม้ากแลว้อยา่งนี ้จงึท า 

วชิชาและวมิตุตใิหบ้รบิรูณ์” 

  เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสอยา่งนีแ้ลว้ กณุฑลยิปรพิาชกไดก้ราบทลูพระผูม้ ี

พระภาคดังนีว้า่ “ขา้แตท่า่นพระโคดม พระภาษิตของทา่นพระโคดมชดัเจนไพเราะ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๑๒๒ } 



๑๒๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๒. โพชฌังคสงัยตุ] 

๑. ปัพพตวรรค ๗. กฏูาคารสตูร 

ยิง่นัก ขา้แตท่า่นพระโคดม พระภาษิตของทา่นพระโคดมชดัเจนไพเราะยิง่นัก 

ทา่นพระโคดมประกาศธรรมแจม่แจง้โดยประการตา่ง ๆ เปรยีบเหมอืนบคุคลหงาย 

ของทีค่ว า่ เปิดของทีปิ่ด บอกทางแกผู่ห้ลงทาง หรอืตามประทปีในทีม่ดืดว้ยตัง้ใจวา่ 

‘คนมตีาดจัีกเห็นรปูได’้ ขา้พระองคน์ีข้อถงึทา่นพระโคดมพรอ้มทัง้พระธรรมและ 

พระสงฆเ์ป็นสรณะ ขอทา่นพระโคดมจงทรงจ าขา้พระองคว์า่เป็นอบุาสกผูถ้งึสรณะ 

ตัง้แตว่นันีเ้ป็นตน้ไปจนตลอดชวีติ” 

กณุฑลยิสตูรที ่๖ จบ 

 

๗. กฏูาคารสตูร 

วา่ดว้ยอปุมาดว้ยกลอนของเรอืนยอด 

  [๑๘๘] “ภกิษุทัง้หลาย กลอนของเรอืนยอดทัง้หมดลว้นนอ้มไปสูย่อด โนม้ไป 

สูย่อด โอนไปสูย่อด แมฉั้นใด ภกิษุก็ฉันนัน้เหมอืนกัน เมือ่เจรญิโพชฌงค ์๗ 

ประการ ท าโพชฌงค ์๗ ประการใหม้าก ยอ่มนอ้มไปสูน่พิพาน โนม้ไปสูน่พิพาน 

โอนไปสูน่พิพาน 

  ภกิษุเมือ่เจรญิโพชฌงค ์๗ ประการ ท าโพชฌงค ์๗ ประการใหม้าก 

ยอ่มนอ้มไปสูน่พิพาน โนม้ไปสูน่พิพาน โอนไปสูน่พิพาน อยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. เจรญิสตสิมัโพชฌงคอ์นัอาศัยวเิวก อาศัยวริาคะ อาศัยนโิรธ 

        นอ้มไปในโวสสคัคะ 

       ฯลฯ 

   ๗. เจรญิอเุบกขาสมัโพชฌงคอ์ันอาศัยวเิวก อาศัยวริาคะ อาศัย 

        นโิรธ นอ้มไปในโวสสคัคะ 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุเจรญิโพชฌงค ์๗ ประการ ท าโพชฌงค ์๗ ประการใหม้าก 

ยอ่มนอ้มไปสูน่พิพาน โนม้ไปสูน่พิพาน โอนไปสูน่พิพาน อยา่งนีแ้ล” 

กฏูาคารสตูรที ่๗ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๑๒๓ } 



๑๒๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๒. โพชฌังคสงัยตุ] 

๑. ปัพพตวรรค ๘. อปุวาณสตูร 

 

๘. อปุวาณสตูร 

วา่ดว้ยพระอปุวาณะ 

  [๑๘๙] สมัยหนึง่ ทา่นพระอปุวาณะและทา่นพระสารบีตุรอยู ่ณ โฆสติาราม 

เขตกรงุโกสมัพ ีครัน้ในเวลาเย็น ทา่นพระสารบีตุร ออกจากทีห่ลกีเรน้๑ เขา้ไปหา 

ทา่นพระอปุวาณะถงึทีอ่ยู ่ไดส้นทนาปราศรัยพอเป็นทีบ่ันเทงิใจ พอเป็นทีร่ะลกึถงึ 

กันแลว้ น่ัง ณ ทีส่มควร ไดถ้ามทา่นพระอปุวาณะดงันีว้า่ “ทา่นอปุวาณะ 

เพราะมนสกิารโดยแยบคายเฉพาะตน ภกิษุพงึรูไ้หมวา่ ‘โพชฌงค ์๗ ประการที ่

เราปรารภดแีลว้อยา่งนี ้ยอ่มเป็นไปเพือ่อยูผ่าสกุ” 

  ทา่นพระอปุวาณะตอบวา่ “ทา่นสารบีตุร เพราะมนสกิารโดยแยบคายเฉพาะ 

ตน ภกิษุพงึรูไ้ดว้า่ ‘โพชฌงค ์๗ ประการทีเ่ราปรารภดแีลว้อยา่งนี ้ยอ่มเป็นไปเพือ่ 

อยูผ่าสกุ” 

  ทา่นพระสารบีตุรกลา่ววา่ “อาวโุส ภกิษุปรารภสตสิัมโพชฌงคอ์ยูย่อ่มรูช้ดัวา่ 

‘จติของเราหลดุพน้ดแีลว้ ถนีมทิธะเราถอนไดแ้ลว้ อทุธัจจกกุกจุจะเราก าจัดไดแ้ลว้ 

ความเพยีรเราก็ปรารภแลว้ เรามนสกิารอยา่งจรงิจังไมย่อ่หยอ่น ฯลฯ ภกิษุปรารภ 

อเุบกขาสมัโพชฌงคอ์ยูย่อ่มรูช้ดัวา่ ‘จติของเราหลดุพน้ดแีลว้ ถนีมทิธะเราถอนได ้

แลว้ อทุธัจจกกุกจุจะเราก าจัดไดแ้ลว้ ความเพยีรเราปรารภแลว้ เรามนสกิารอยา่ง 

จรงิจังไมย่อ่หยอ่น” 

  ทา่นพระอปุวาณะกลา่ววา่ “ทา่นสารบีตุร เพราะมนสกิารโดยแยบคาย 

เฉพาะตน ภกิษุพงึรูไ้ดว้า่ ‘โพชฌงค ์๗ ประการทีเ่ราปรารภดแีลว้อยา่งนี ้ยอ่ม 

เป็นไปเพือ่อยูผ่าสกุดว้ยประการฉะนี”้ 

อปุวาณสตูรที ่๘ จบ 

 

 

เชงิอรรถ : 

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

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๑๒๔ } 



๑๒๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๒. โพชฌังคสงัยตุ] 

๑. ปัพพตวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

 

๙. ปฐมอปุปนันสูตร 

วา่ดว้ยเหตเุกดิโพชฌงค ์สตูรที ่๑ 

  [๑๙๐] “ภกิษุทัง้หลาย โพชฌงค ์๗ ประการนีท้ีภ่กิษุเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ 

ทีย่ังไมเ่กดิยอ่มเกดิขึน้ เวน้ความอบุัตขิ ึน้ของพระตถาคตอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ 

ยอ่มไมเ่กดิขึน้ 

  โพชฌงค ์๗ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. สตสิมัโพชฌงค ์  ฯลฯ   ๗. อเุบกขาสมัโพชฌงค ์

  โพชฌงค ์๗ ประการนีท้ีภ่กิษุเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ ทีย่ังไมเ่กดิยอ่มเกดิขึน้ 

เวน้ความอบุัตขิ ึน้ของพระตถาคตอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ ยอ่มไมเ่กดิขึน้” 

ปฐมอปุปนันสตูรที ่๙ จบ 

 

๑๐. ทตุยิอปุปนันสตูร 

วา่ดว้ยเหตเุกดิโพชฌงค ์สตูรที ่๒ 

  [๑๙๑] “ภกิษุทัง้หลาย โพชฌงค ์๗ ประการนีท้ีภ่กิษุเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ 

ทีย่ังไมเ่กดิยอ่มเกดิขึน้ เวน้วนัิยของพระสคุต ยอ่มไมเ่กดิขึน้ 

  โพชฌงค ์๗ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. สตสิมัโพชฌงค ์  ฯลฯ   ๗. อเุบกขาสมัโพชฌงค ์

  โพชฌงค ์๗ ประการนีท้ีภ่กิษุเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ ทีย่ังไมเ่กดิยอ่มเกดิขึน้ 

เวน้วนัิยของพระสคุต ยอ่มไมเ่กดิขึน้” 

ทตุยิอปุปนันสตูรที ่๑๐ จบ 

ปพัพตวรรคที ่๑ จบ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

    ๑. หมิวนัตสตูร    ๒. กายสตูร 

    ๓. สลีสตูร     ๔. วตัถสตูร 

    ๕. ภกิขสุตูร     ๖. กณุฑลยิสตูร 

    ๗. กฏูาคารสตูร    ๘. อปุวาณสตูร 

    ๙. ปฐมอปุปันนสตูร    ๑๐. ทตุยิอปุปันนสตูร 

 
{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๑๒๕ } 



๑๒๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๒. โพชฌังคสงัยตุ] 

๒. คลิานวรรค ๒. ปฐมสรุยิปูมสตูร 

 

๒. คลิานวรรค 

หมวดวา่ดว้ยผูอ้าพาธ 

๑. ปาณสตูร 

วา่ดว้ยอปุมาดว้ยสตัว ์

  [๑๙๒] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย สตัวเ์หลา่ใดเหลา่หนึง่ส าเร็จ 

อริยิาบถ ๔ คอื บางคราวก็เดนิ บางคราวก็ยนื บางคราวก็น่ัง บางคราวก็นอน 

สตัวเ์หลา่นัน้ทัง้หมด ลว้นอาศัยแผน่ดนิ ด ารงอยูบ่นแผน่ดนิ จงึส าเร็จอริยิาบถ ๔ 

นี ้แมฉั้นใด ภกิษุก็ฉันนัน้เหมอืนกัน อาศัยศลี ด ารงอยูใ่นศลีแลว้ เจรญิโพชฌงค ์

(ธรรมทีเ่ป็นองคแ์หง่การตรัสรู)้ ๗ ประการ ท าโพชฌงค ์๗ ประการใหม้าก 

  ภกิษุอาศยัศลี ด ารงอยูใ่นศลีแลว้ เจรญิโพชฌงค ์๗ ประการ ท าโพชฌงค ์

๗ ประการใหม้าก อยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. เจรญิสตสิมัโพชฌงคอ์นัอาศัยวเิวก อาศัยวริาคะ อาศัยนโิรธ 

       นอ้มไปในโวสสคัคะ 

      ฯลฯ 

   ๗. เจรญิอเุบกขาสมัโพชฌงคอ์ันอาศัยวเิวก อาศัยวริาคะ อาศัย 

        นโิรธ นอ้มไปในโวสสคัคะ 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุอาศัยศลี ด ารงอยูใ่นศลีแลว้ เจรญิโพชฌงค ์๗ ประการ 

ท าโพชฌงค ์๗ ประการใหม้าก อยา่งนีแ้ล” 

ปาณสตูรที ่๑ จบ 

 

๒. ปฐมสรุยิปูมสูตร 

วา่ดว้ยอปุมาดว้ยดวงอาทติย ์สตูรที ่๑ 

  [๑๙๓] “ภกิษุทัง้หลาย เมือ่ดวงอาทติยก์ าลังจะอทัุย ยอ่มมแีสงอรณุขึน้มา 

กอ่น เป็นบพุนมิติ ฉันใด กัลยาณมติตตา (ความเป็นผูม้มีติรด)ี ก็เป็นตัวน า เป็น 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๑๒๖ } 



๑๒๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๒. โพชฌังคสงัยตุ] 

๒. คลิานวรรค ๓. ทตุยิสรุยิปูมสตูร 

บพุนมิติเพือ่ความเกดิขึน้แหง่โพชฌงค ์๗ ประการ ฉันนัน้ ภกิษุผูม้กีัลยาณมติร 

พงึหวงัขอ้นีไ้ดว้า่ ‘จักเจรญิโพชฌงค ์๗ ประการ ท าโพชฌงค ์๗ ประการใหม้าก’ 

  ภกิษุผูม้กีลัยาณมติรเจรญิโพชฌงค ์๗ ประการ ท าโพชฌงค ์๗ ประการ 

ใหม้าก อยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. เจรญิสตสิมัโพชฌงคอ์นัอาศัยวเิวก  ฯลฯ 

   ๗. เจรญิอเุบกขาสมัโพชฌงคอ์ันอาศัยวเิวก อาศัยวริาคะ อาศัย 

        นโิรธ นอ้มไปในโวสสคัคะ 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุผูม้กีัลยาณมติรเจรญิโพชฌงค ์๗ ประการ ท าโพชฌงค ์

๗ ประการใหม้าก อยา่งนี้แล” 

ปฐมสรุยิปูมสตูรที ่๒ จบ 

 

๓. ทตุยิสรุยิปูมสูตร 

วา่ดว้ยอปุมาดว้ยดวงอาทติย ์สตูรที ่๒ 

  [๑๙๔] “ภกิษุทัง้หลาย เมือ่ดวงอาทติยก์ าลังจะอทัุย ยอ่มมแีสงอรณุขึน้มา 

กอ่น เป็นบพุนมิติ ฉันใด โยนโิสมนสกิาร (การมนสกิารโดยแยบคาย) ก็เป็นตัวน า 

เป็นบพุนมิติเพือ่ความเกดิขึน้แหง่โพชฌงค ์๗ ประการ ฉันนัน้ ภกิษุผูถ้งึพรอ้มดว้ย 

โยนโิสมนสกิารพงึหวงัขอ้นีไ้ดว้า่ ‘จักเจรญิโพชฌงค ์๗ ประการ ท าโพชฌงค ์๗ 

ประการใหม้าก’ 

  ภกิษุผูถ้งึพรอ้มดว้ยโยนโิสมนสกิารเจรญิโพชฌงค ์๗ ประการ ท าโพชฌงค ์

๗ ประการใหม้าก อยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. เจรญิสตสิมัโพชฌงคอ์นัอาศัยวเิวก  ฯลฯ 

   ๗. เจรญิอเุบกขาสมัโพชฌงคอ์ันอาศัยวเิวก อาศัยวริาคะ อาศัย 

        นโิรธ นอ้มไปในโวสสคัคะ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๑๒๗ } 



๑๒๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๒. โพชฌังคสงัยตุ] 

๒. คลิานวรรค ๔. ปฐมคลิานสตูร 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุผูถ้งึพรอ้มดว้ยโยนโิสมนสกิารเจรญิโพชฌงค ์๗ ประการ 

ท าโพชฌงค ์๗ ประการใหม้าก อยา่งนีแ้ล” 

ทตุยิสรุยิปูมสตูรที ่๓ จบ 

 

๔. ปฐมคลิานสูตร 

วา่ดว้ยผูอ้าพาธ สตูรที ่๑ 

   [๑๙๕] สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเวฬวุนั สถานทีใ่ห ้

เหยือ่กระแต เขตกรงุราชคฤห ์สมัยนัน้ ทา่นพระมหากัสสปะอาพาธ ไดรั้บทกุข ์

เป็นไขห้นัก อยูท่ีปิ่ปผลคิหูา 

  ครัน้ในเวลาเย็น พระผูม้พีระภาคเสด็จออกจากทีห่ลกีเรน้ เขา้ไปหาทา่นพระ 

มหากัสสปะถงึทีอ่ยู ่ประทับน่ังบนพทุธอาสนท์ีป่ลูาดไวแ้ลว้ ไดต้รัสถามทา่นพระ 

มหากัสสปะดังนีว้า่ 

  “กัสสปะ เธอยังสบายดหีรอื ยังพอเป็นอยูไ่ดห้รอื ทกุขเวทนาทเุลาลง 

ไมก่ าเรบิขึน้หรอื อาการทเุลาปรากฏ อาการก าเรบิไมป่รากฏหรอื” 

  ทา่นพระมหากัสสปะทลูตอบวา่ “ขา้พระองคไ์มส่บาย จะเป็นอยูไ่มไ่ด ้

ทกุขเวทนามแีตก่ าเรบิหนักขึน้ ไมท่เุลาลงเลย อาการก าเรบิปรากฏ อาการทเุลา 

ไมป่รากฏ พระพทุธเจา้ขา้” 

  “กัสสปะ โพชฌงค ์๗ ประการนีเ้รากลา่วไวช้อบแลว้ ทีบ่คุคลเจรญิ ท าให ้

มากแลว้ ยอ่มเป็นไปเพือ่ความรูย้ ิง่ เพือ่ตรัสรู ้เพือ่นพิพาน 

  โพชฌงค ์๗ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. สตสิมัโพชฌงคเ์รากลา่วไวช้อบแลว้ ทีบ่คุคลเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ 

       ยอ่มเป็นไปเพือ่ความรูย้ ิง่ เพือ่ตรัสรู ้เพือ่นพิพาน 

       ฯลฯ 

   ๗. อเุบกขาสมัโพชฌงคเ์รากลา่วไวช้อบแลว้ ทีบ่คุคลเจรญิ ท าให ้

        มากแลว้ ยอ่มเป็นไปเพือ่ความรูย้ ิง่ เพือ่ตรัสรู ้เพือ่นพิพาน 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๑๒๘ } 



๑๒๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๒. โพชฌังคสงัยตุ] 

๒. คลิานวรรค ๕. ทตุยิคลิานสตูร 

  กัสสปะ โพชฌงค ์๗ ประการนีแ้ลเรากลา่วไวช้อบแลว้ ทีบ่คุคลเจรญิ 

ท าใหม้ากแลว้ ยอ่มเป็นไปเพือ่ความรูย้ ิง่ เพือ่ตรัสรู ้เพือ่นพิพาน” 

“ขา้แตพ่ระผูม้พีระภาค โพชฌงคด์นัีก ขา้แตพ่ระสคุต โพชฌงคด์นัีก” 

  พระผูม้พีระภาคไดต้รัสภาษิตนีแ้ลว้ ทา่นพระมหากัสสปะก็มใีจยนิด ีชืน่ชม 

พระภาษิตของพระผูม้พีระภาค หายขาดจากอาพาธนัน้ และอาพาธนัน้อันทา่น 

พระมหากัสสปะละไดอ้ยา่งนัน้ 

ปฐมคลิานสตูรที ่๔ จบ 

 

๕. ทตุยิคลิานสตูร 

วา่ดว้ยผูอ้าพาธ สตูรที ่๒ 

  [๑๙๖] สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเวฬวุนั สถานทีใ่ห ้

เหยือ่กระแต เขตกรงุราชคฤห ์สมัยนัน้ ทา่นพระมหาโมคคัลลานะอาพาธ ไดรั้บ 

ทกุข ์เป็นไขห้นัก อยูท่ีภ่เูขาคชิฌกฏู 

  ครัน้ในเวลาเย็น พระผูม้พีระภาคเสด็จออกจากทีห่ลกีเรน้ เขา้ไปหาทา่นพระ 

มหาโมคคัลลานะถงึทีอ่ยู ่ประทับน่ังบนพทุธอาสนท์ีป่ลูาดไวแ้ลว้ ไดต้รัสถามทา่น 

พระมหาโมคคัลลานะดังนีว้า่ 

  “โมคคัลลานะ เธอยังสบายดหีรอื ยังพอเป็นอยูไ่ดห้รอื ทกุขเวทนาทเุลาลง 

ไมก่ าเรบิขึน้หรอื อาการทเุลาปรากฏ อาการก าเรบิไมป่รากฏหรอื” 

  ทา่นพระมหาโมคคัลลานะทลูตอบวา่ “ขา้พระองคไ์มส่บาย จะเป็นอยูไ่มไ่ด ้

ทกุขเวทนามแีตก่ าเรบิหนักขึน้ ไมท่เุลาลงเลย อาการก าเรบิปรากฏ อาการทเุลา 

ไมป่รากฏ พระพทุธเจา้ขา้” 

  “โมคคัลลานะ โพชฌงค ์๗ ประการนีเ้รากลา่วไวช้อบแลว้ ทีบ่คุคลเจรญิ 

ท าใหม้ากแลว้ ยอ่มเป็นไปเพือ่ความรูย้ ิง่ เพือ่ตรัสรู ้เพือ่นพิพาน” 

  โพชฌงค ์๗ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. สตสิมัโพชฌงคเ์รากลา่วไวช้อบแลว้ ทีบ่คุคลเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ 

       ยอ่มเป็นไปเพือ่ความรูย้ ิง่ เพือ่ตรัสรู ้เพือ่นพิพาน 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๑๒๙ } 



๑๓๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๒. โพชฌังคสงัยตุ] 

๒. คลิานวรรค ๖. ตตยิคลิานสตูร 

      ฯลฯ 

   ๗. อเุบกขาสมัโพชฌงคเ์รากลา่วไวช้อบแลว้ ทีบ่คุคลเจรญิ ท าให ้

       มากแลว้ ยอ่มเป็นไปเพือ่ความรูย้ ิง่ เพือ่ตรัสรู ้เพือ่นพิพาน 

  โมคคัลลานะ โพชฌงค ์๗ ประการนีเ้รากลา่วไวช้อบแลว้ ทีบ่คุคลเจรญิ 

ท าใหม้ากแลว้ ยอ่มเป็นไปเพือ่ความรูย้ ิง่ เพือ่ตรัสรู ้เพือ่นพิพาน” 

  “ขา้แตพ่ระผูม้พีระภาค โพชฌงคด์นัีก ขา้แตพ่ระสคุต โพชฌงคด์นัีก” 

  พระผูม้พีระภาคไดต้รัสภาษิตนีแ้ลว้ ทา่นพระมหาโมคคัลลานะก็มใีจยนิด ี

ชืน่ชมพระภาษิตของพระผูม้พีระภาค หายขาดจากอาพาธนัน้ และอาพาธนัน้อัน 

ทา่นพระมหาโมคคัลลานะละไดอ้ยา่งนัน้ 

ทตุยิคลิานสตูรที ่๕ จบ 

 

๖. ตตยิคลิานสูตร 

วา่ดว้ยผูอ้าพาธ สตูรที ่๓ 

  [๑๙๗] สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเวฬวุนั สถานทีใ่ห ้

เหยือ่กระแต เขตกรงุราชคฤห ์สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคทรงพระประชวร ไดรั้บ 

ทกุข ์พระอาการหนัก 

  ครัง้นัน้ ทา่นพระมหาจนุทะเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวาย 

อภวิาทแลว้ น่ัง ณ ทีส่มควร พระผูม้พีระภาคไดต้รัสกับทา่นพระมหาจนุทะดังนีว้า่ 

“จนุทะ เฉพาะเธอทีจ่ะอธบิายโพชฌงคใ์หแ้จม่แจง้” 

  ทา่นพระมหาจนุทะทลูตอบวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ โพชฌงค ์๗ ประการ 

นีพ้ระองคต์รัสไวช้อบแลว้ ทีบ่คุคลเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ ยอ่มเป็นไปเพือ่ความรูย้ ิง่ 

เพือ่ตรัสรู ้เพือ่นพิพาน 

  โพชฌงค ์๗ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. สตสิมัโพชฌงคพ์ระผูม้พีระภาคตรัสไวช้อบแลว้ ทีบ่คุคลเจรญิ 

       ท าใหม้ากแลว้ ยอ่มเป็นไปเพือ่ความรูย้ ิง่ เพือ่ตรัสรู ้เพือ่นพิพาน 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๑๓๐ } 



๑๓๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๒. โพชฌังคสงัยตุ] 

๒. คลิานวรรค ๗. ปารังคมสตูร 

      ฯลฯ 

   ๗. อเุบกขาสมัโพชฌงคพ์ระผูม้พีระภาคตรัสไวช้อบแลว้ ทีบ่คุคลเจรญิ 

       ท าใหม้ากแลว้ ยอ่มเป็นไปเพือ่ความรูย้ ิง่ เพือ่ตรัสรู ้เพือ่นพิพาน 

  ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ โพชฌงค ์๗ ประการนีพ้ระผูม้พีระภาคตรัสไวช้อบแลว้ 

 ทีบ่คุคลเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ ยอ่มเป็นไปเพือ่ความรูย้ ิง่ เพือ่ตรัสรู ้เพือ่นพิพาน” 

  “จนุทะ โพชฌงคด์นัีก จนุทะ โพชฌงคด์นัีก” 

  ทา่นพระมหาจนุทะไดก้ลา่วค านีแ้ลว้ พระผูม้พีระภาคทรงชืน่ชม พอพระทัย 

ทรงหายขาดจากพระประชวรนัน้ และพระประชวรนัน้อันพระผูม้พีระภาคทรงละได ้

อยา่งนัน้ 

ตตยิคลิานสตูรที ่๖ จบ 

 

๗. ปารงัคมสตูร 

วา่ดว้ยธรรมทีเ่ป็นไปเพือ่ใหถ้งึฝั่ง 

  [๑๙๘] “ภกิษุทัง้หลาย โพชฌงค ์๗ ประการนีท้ีบ่คุคลเจรญิ ท าใหม้าก 

แลว้ ยอ่มเป็นไปเพือ่ถงึฝ่ังโนน้จากฝ่ังนี้ 

  โพชฌงค ์๗ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. สตสิมัโพชฌงค ์  ฯลฯ   ๗. อเุบกขาสมัโพชฌงค ์

  ภกิษุทัง้หลาย โพชฌงค ์๗ ประการนีท้ีบ่คุคลเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ ยอ่ม 

เป็นไปเพือ่ถงึฝ่ังโนน้จากฝ่ังนี้ 

    ในหมูม่นุษย ์เหลา่ชนผูไ้ปถงึฝ่ังโนน้มจี านวนนอ้ย 

   สว่นหมูส่ตัวน์อกนีเ้ลาะไปตามฝ่ังนีทั้ง้นัน้ 

    สว่นชนเหลา่ใดประพฤตติามธรรม 

   ในธรรมทีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสไวโ้ดยชอบ 

   ชนเหลา่นัน้จักขา้มพน้วัฏฏะ 

   อันเป็นบว่งมารทีข่า้มไดแ้สนยาก จักถงึฝ่ังโนน้ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๑๓๑ } 



๑๓๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๒. โพชฌังคสงัยตุ] 

๒. คลิานวรรค ๘. วรัิทธสตูร 

    บัณฑติละธรรมด าแลว้พงึเจรญิธรรมขาว 

   ออกจากทีม่นี ้า มาสูท่ีไ่มม่นี ้า 

   ละกามทัง้หลายแลว้เป็นผูห้มดความกังวล 

   พงึปรารถนาความยนิดยีิง่ในวเิวกทีย่นิดไีดย้ากยิง่ 

   บัณฑติพงึช าระตนใหผ้อ่งแผว้ 

   จากเครือ่งเศรา้หมองแหง่จติทัง้หลาย 

    บัณฑติเหลา่ใดอบรมจติโดยชอบ 

   ในองคธ์รรมเป็นเครือ่งตรัสรูทั้ง้หลาย 

   ไมถ่อืมั่น ยนิดใีนนพิพานเป็นทีส่ละความถอืมั่น 

   บัณฑติเหลา่นัน้ส ิน้อาสวะแลว้ 

   มคีวามรุง่เรอืง ดับสนทิแลว้ในโลก”๑ 

ปารงัคมสตูรที ่๗ จบ 

 

๘. วริทัธสตูร 

วา่ดว้ยธรรมทีบ่คุคลพลาด 

  [๑๙๙] “ภกิษุทัง้หลาย โพชฌงค ์๗ ประการอันบคุคลเหลา่ใดเหลา่หนึง่ 

พลาดแลว้ อรยิมรรคทีใ่หถ้งึความสิน้ทกุขโ์ดยชอบ ก็ชือ่วา่เป็นอันบคุคลเหลา่นัน้ 

พลาดแลว้ โพชฌงค ์๗ ประการอันบคุคลเหลา่ใดเหลา่หนึง่ปรารภแลว้ อรยิมรรค 

ทีใ่หถ้งึความสิน้ทกุขโ์ดยชอบ ก็ชือ่วา่เป็นอันบคุคลเหลา่นัน้ปรารภแลว้ 

  โพชฌงค ์๗ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. สตสิมัโพชฌงค ์  ฯลฯ   ๗. อเุบกขาสมัโพชฌงค ์

  ภกิษุทัง้หลาย โพชฌงค ์๗ ประการอันบคุคลเหลา่ใดเหลา่หนึง่พลาดแลว้ 

อรยิมรรคทีใ่หถ้งึความสิน้ทกุขโ์ดยชอบ ก็ชือ่วา่เป็นอันบคุคลเหลา่นัน้พลาดแลว้ 

สว่นโพชฌงค ์๗ ประการนีอ้ันบคุคลเหลา่ใดเหลา่หนึง่ปรารภแลว้ อรยิมรรคทีใ่ห ้

ถงึความสิน้ทกุขโ์ดยชอบ ก็ชือ่วา่เป็นอันบคุคลเหลา่นัน้ปรารภแลว้” 

วริทัธสตูรที ่๘ จบ 

 
เชงิอรรถ : 

๑ ดเูชงิอรรถที ่๑-๖ ขอ้ ๓๔ (ปารังคมสตูร) หนา้ ๓๓-๓๔ ในเลม่นี้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๑๓๒ } 



๑๓๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๒. โพชฌังคสงัยตุ] 

๒. คลิานวรรค ๑๐. นพิพทิาสตูร 

 

๙. อรยิสตูร 

วา่ดว้ยธรรมทีเ่ป็นอรยิะ 

  [๒๐๐] “ภกิษุทัง้หลาย โพชฌงค ์๗ ประการนีท้ีบ่คุคลเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ 

เป็นอรยิะ เป็นนยิยานกิธรรม๑ น าออกไปเพือ่ใหส้ ิน้ทกุขโ์ดยชอบแกผู่บ้ าเพ็ญ 

โพชฌงค ์๗ ประการนัน้ 

  โพชฌงค ์๗ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. สตสิมัโพชฌงค ์  ฯลฯ   ๗. อเุบกขาสมัโพชฌงค ์

  ภกิษุทัง้หลาย โพชฌงค ์๗ ประการนีท้ีบ่คุคลเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ เป็น 

อรยิะ เป็นนยิยานกิธรรม น าออกไปเพือ่ใหส้ ิน้ทกุขโ์ดยชอบแกผู่บ้ าเพ็ญโพชฌงค ์๗ 

ประการนัน้” 

อรยิสตูรที ่๙ จบ 

 

๑๐. นพิพทิาสตูร 

วา่ดว้ยธรรมทีเ่ป็นไปเพือ่ความเบือ่หนา่ย 

  [๒๐๑] “ภกิษุทัง้หลาย โพชฌงค ์๗ ประการนีท้ีบ่คุคลเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ 

ยอ่มเป็นไปเพือ่ความเบือ่หน่ายอยา่งทีส่ดุ เพือ่คลายก าหนัด เพือ่ดับ เพือ่สงบระงับ 

เพือ่รูย้ ิง่ เพือ่ตรัสรู ้เพือ่นพิพาน 

  โพชฌงค ์๗ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. สตสิมัโพชฌงค ์  ฯลฯ   ๗. อเุบกขาสมัโพชฌงค ์

  ภกิษุทัง้หลาย โพชฌงค ์๗ ประการนีท้ีบ่คุคลเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ ยอ่ม 

เป็นไปเพือ่ความเบือ่หน่ายอยา่งทีส่ดุ เพือ่คลายก าหนัด เพือ่ดับ เพือ่สงบระงบั 

เพือ่รูย้ ิง่ เพือ่ตรัสรู ้เพือ่นพิพาน” 

นพิพทิาสตูรที ่๑๐ จบ 

คลิานวรรคที ่๒ จบ 

 
เชงิอรรถ : 

๑ นยิยานกิธรรม หมายถงึธรรมทีตั่ดมลูรากแหง่วัฏฏะ ท านพิพานใหเ้ป็นอารมณ์แลว้น าสัตวอ์อกจากวัฏฏะ 

   (อภ.ิส .อ. ๘๓-๑๐๐/๙๘) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๑๓๓ } 



๑๓๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๒. โพชฌังคสงัยตุ] 

๒. คลิานวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

    ๑. ปาณสตูร     ๒. ปฐมสรุยิปูมสตูร 

    ๓. ทตุยิสรุยิปูมสตูร    ๔. ปฐมคลิานสตูร 

    ๕. ทตุยิคลิานสตูร    ๖. ตตยิคลิานสตูร 

    ๗. ปารังคมสตูร    ๘. วรัิทธสตูร 

    ๙. อรยิสตูร     ๑๐. นพิพทิาสตูร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๑๓๔ } 



๑๓๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๒. โพชฌังคสงัยตุ] 

๓. อทุายวิรรค ๒. โพชฌังคเทสนาสตูร 

 

๓. อทุายวิรรค 

หมวดวา่ดว้ยพระอทุาย ี

๑. โพธายสูตร 

วา่ดว้ยธรรมทีเ่ป็นไปเพือ่ตรสัรู ้

  [๒๐๒] ครัง้นัน้ ภกิษุรปูหนึง่เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวาย 

อภวิาทแลว้ น่ัง ณ ทีส่มควร ไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระองค ์

ผูเ้จรญิ พระองคต์รัสวา่ ‘โพชฌงค ์โพชฌงค’์ ดว้ยเหตเุพยีงเทา่ไรหนอ จงึตรัสวา่ 

‘โพชฌงค”์ 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “ภกิษุ เราเรยีกวา่ ‘โพชฌงค’์ เพราะเป็นไป 

เพือ่ตรัสรู ้

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. เจรญิสตสิมัโพชฌงคอ์นัอาศัยวเิวก อาศัยวริาคะ อาศัยนโิรธ 

       นอ้มไปในโวสสคัคะ 

       ฯลฯ 

   ๗. เจรญิอเุบกขาสมัโพชฌงคอ์ันอาศัยวเิวก อาศัยวริาคะ อาศัย 

       นโิรธ นอ้มไปในโวสสัคคะ 

  ภกิษุ เราเรยีกวา่ ‘โพชฌงค’์ เพราะเป็นไปเพือ่ตรัสรู”้ 

โพธายสตูรที ่๑ จบ 

 

๒. โพชฌงัคเทสนาสตูร 

วา่ดว้ยการแสดงโพชฌงค ์

  [๒๐๓] “ภกิษุทัง้หลาย เราจักแสดงโพชฌงค ์๗ ประการแกเ่ธอทัง้หลาย 

เธอทัง้หลายจงฟัง 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๑๓๕ } 



๑๓๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๒. โพชฌังคสงัยตุ] 

๓. อทุายวิรรค ๓. ฐานยิสตูร 

  โพชฌงค ์๗ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. สตสิมัโพชฌงค ์  ฯลฯ   ๗. อเุบกขาสมัโพชฌงค ์

  ภกิษุทัง้หลาย โพชฌงค ์๗ ประการนีแ้ล” 

โพชฌงัคเทสนาสตูรที ่๒ จบ 

 

๓. ฐานยิสตูร 

วา่ดว้ยธรรมอนัเป็นทีต่ ัง้แหง่นวิรณ์ 

  [๒๐๔] “ภกิษุทัง้หลาย กามฉันทะ (ความพอใจในกาม) ทีย่ังไมเ่กดิยอ่ม 

เกดิขึน้ และทีเ่กดิขึน้แลว้ยอ่มเป็นไปเพือ่ความเจรญิไพบลูยย์ ิง่ข ึน้ เพราะท ามนสกิาร 

ถงึธรรมอันเป็นทีต่ัง้แหง่กามราคะใหม้าก พยาบาท (ความคดิปองรา้ย) ทีย่ังไมเ่กดิ 

ยอ่มเกดิขึน้ และทีเ่กดิขึน้แลว้ยอ่มเป็นไปเพือ่ความเจรญิไพบลูยย์ิง่ข ึน้ เพราะท า 

มนสกิารถงึธรรมอันเป็นทีต่ัง้แหง่พยาบาทใหม้าก ถนีมทิธะทีย่ังไมเ่กดิยอ่มเกดิขึน้ 

และทีเ่กดิขึน้แลว้ยอ่มเป็นไปเพือ่ความเจรญิไพบลูยย์ ิง่ข ึน้ เพราะท ามนสกิารถงึ 

ธรรมอันเป็นทีต่ัง้แหง่ถนีมทิธะใหม้าก อทุธัจจกกุกจุจะ (ความฟุ้งซา่นและรอ้นใจ) 

ทีย่ังไมเ่กดิยอ่มเกดิขึน้ และทีเ่กดิขึน้แลว้ยอ่มเป็นไปเพือ่ความเจรญิไพบลูยย์ิง่ข ึน้ 

เพราะท ามนสกิารถงึธรรมอันเป็นทีต่ัง้แหง่อทุธัจจกกุกจุจะใหม้าก วจิกิจิฉา (ความ 

ลังเลสงสยั) ทีย่ังไมเ่กดิยอ่มเกดิขึน้ และทีเ่กดิขึน้แลว้ยอ่มเป็นไปเพือ่ความเจรญิ 

ไพบลูยย์ ิง่ข ึน้ เพราะท ามนสกิารถงึธรรมอันเป็นทีต่ัง้แหง่วจิกิจิฉาใหม้าก 

  ภกิษุทัง้หลาย สตสิมัโพชฌงคท์ีย่ังไมเ่กดิยอ่มเกดิขึน้ และทีเ่กดิขึน้แลว้ยอ่มถงึ 

ความเจรญิเต็มที ่เพราะท ามนสกิารถงึธรรมอันเป็นทีต่ัง้แหง่สตสิมัโพชฌงคใ์หม้าก 

      ฯลฯ 

   อเุบกขาสมัโพชฌงคท์ีย่ังไมเ่กดิยอ่มเกดิขึน้ และทีเ่กดิขึน้แลว้ยอ่มถงึความ 

เจรญิเต็มที ่เพราะท ามนสกิารถงึธรรมอันเป็นทีต่ัง้แหง่อเุบกขาสมัโพชฌงคใ์หม้าก” 

ฐานยิสตูรที ่๓ จบ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๑๓๖ } 



๑๓๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๒. โพชฌังคสงัยตุ] 

๓. อทุายวิรรค ๕. อปรหิานยิสตูร 

 

๔. อโยนโิสมนสกิารสตูร 

วา่ดว้ยการมนสกิารโดยไมแ่ยบคาย 

  [๒๐๕] “ภกิษุทัง้หลาย เมือ่บคุคลมนสกิารโดยไมแ่ยบคาย กามฉันทะทีย่ังไม ่

เกดิยอ่มเกดิขึน้ และทีเ่กดิขึน้แลว้ยอ่มเป็นไปเพือ่ความเจรญิไพบลูยย์ิง่ข ึน้ พยาบาท 

ทีย่ังไมเ่กดิยอ่มเกดิขึน้ และทีเ่กดิขึน้แลว้ยอ่มเป็นไปเพือ่ความเจรญิไพบลูยย์ิง่ข ึน้ 

ถนีมทิธะทีย่ังไมเ่กดิยอ่มเกดิขึน้ และทีเ่กดิขึน้แลว้ยอ่มเป็นไปเพือ่ความเจรญิไพบลูยย์ิง่ข ึน้ 

อทุธัจจกกุกจุจะทีย่ังไมเ่กดิยอ่มเกดิขึน้ และทีเ่กดิขึน้แลว้ยอ่มเป็นไปเพือ่ความเจรญิ 

ไพบลูยย์ิง่ข ึน้ วจิกิจิฉาทีย่ังไมเ่กดิยอ่มเกดิขึน้ และทีเ่กดิขึน้แลว้ยอ่มเป็นไปเพือ่ 

ความเจรญิไพบลูยย์ิง่ข ึน้ 

  สตสิมัโพชฌงคท์ีย่ังไมเ่กดิยอ่มไมเ่กดิขึน้ และทีเ่กดิขึน้แลว้ยอ่มดับไป 

      ฯลฯ 

   อเุบกขาสมัโพชฌงคท์ีย่ังไมเ่กดิยอ่มไมเ่กดิขึน้ และทีเ่กดิขึน้แลว้ยอ่มดับไป 

  ภกิษุทัง้หลาย แตเ่มือ่บคุคลมนสกิารโดยแยบคาย กามฉันทะทีย่ังไมเ่กดิ 

ยอ่มไมเ่กดิขึน้ และทีเ่กดิขึน้แลว้ เขาก็ละได ้พยาบาททีย่ังไมเ่กดิ ยอ่มไมเ่กดิขึน้ 

และทีเ่กดิขึน้แลว้ เขาก็ละได ้ถนีมทิธะทีย่ังไมเ่กดิ ยอ่มไมเ่กดิขึน้ และทีเ่กดิขึน้แลว้ 

เขาก็ละได ้อทุธัจจกกุกจุจะทีย่ังไมเ่กดิ ยอ่มไมเ่กดิขึน้ และทีเ่กดิขึน้แลว้ เขาก็ละได ้

วจิกิจิฉาทีย่ังไมเ่กดิ ยอ่มไมเ่กดิขึน้ และทีเ่กดิขึน้แลว้ เขาก็ละได ้สตสิมัโพชฌงค ์

ทีย่ังไมเ่กดิ ยอ่มเกดิขึน้ และทีเ่กดิขึน้แลว้ยอ่มถงึความเจรญิเต็มที ่

      ฯลฯ 

  อเุบกขาสมัโพชฌงคท์ีย่ังไมเ่กดิยอ่มเกดิขึน้ และทีเ่กดิขึน้แลว้ยอ่มถงึความ 

เจรญิเต็มที”่ 

อโยนโิสมนสกิารสตูรที ่๔ จบ 

 

๕. อปรหิานยิสตูร 

วา่ดว้ยอปรหิานยิธรรม 

  [๒๐๖] “ภกิษุทัง้หลาย เราจักแสดงอปรหิานยิธรรม (ธรรมอันไมเ่ป็นทีต่ัง้ 

แหง่ความเสือ่ม) ๗ ประการแกเ่ธอทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงฟัง 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๑๓๗ } 



๑๓๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๒. โพชฌังคสงัยตุ] 

๓. อทุายวิรรค ๖. ตัณหักขยสตูร 

  อปรหิานยิธรรม ๗ ประการ เป็นอยา่งไร 

  คอื โพชฌงค ์๗ ประการ 

  โพชฌงค ์๗ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. สตสิมัโพชฌงค ์  ฯลฯ   ๗. อเุบกขาสมัโพชฌงค ์

  ภกิษุทัง้หลาย อปรหิานยิธรรม ๗ ประการนีแ้ล” 

อปรหิานยิสตูรที ่๕ จบ 

 

๖. ตณัหกัขยสตูร 

วา่ดว้ยมรรคและปฏปิทาเพือ่ความสิน้ตณัหา 

  [๒๐๗] “ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงเจรญิมรรค(และ)ปฏปิทาทีเ่ป็นไปเพือ่ 

ความสิน้ตัณหา 

  มรรค เป็นอยา่งไร ปฏปิทาทีเ่ป็นไปเพือ่ความสิน้ตณัหา เป็นอยา่งไร 

  คอื โพชฌงค ์๗ ประการ 

  โพชฌงค ์๗ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. สตสิมัโพชฌงค ์  ฯลฯ   ๗. อเุบกขาสมัโพชฌงค”์ 

  เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสอยา่งนีแ้ลว้ ทา่นพระอทุายไีดท้ลูถามพระผูม้พีระภาค 

ดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ โพชฌงค ์๗ ประการทีบ่คุคลเจรญิอยา่งไร ท าให ้

มากแลว้อยา่งไร จงึเป็นไปเพือ่ความสิน้ตัณหา” 

  “อทุาย ีภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. เจรญิสตสิมัโพชฌงคอ์นัอาศัยวเิวก อาศัยวริาคะ อาศัยนโิรธ 

       นอ้มไปในโวสสคัคะ อนัไพบลูย ์เป็นมหัคคตะ ไมม่ขีอบเขต 

       ไมม่คีวามเบยีดเบยีน เมือ่เธอเจรญิสตสิมัโพชฌงคอ์ันอาศัย 

       วเิวก อาศัยวริาคะ อาศัยนโิรธ นอ้มไปในโวสสคัคะ อันไพบลูย ์

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๑๓๘ } 



๑๓๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๒. โพชฌังคสงัยตุ] 

๓. อทุายวิรรค ๗. ตัณหานโิรธสตูร 

       เป็นมหัคคตะ ไมม่ขีอบเขต ไมม่คีวามเบยีดเบยีน ยอ่มละ 

       ตัณหาได ้เพราะละตณัหาไดจ้งึละกรรม๑ได ้เพราะละกรรมได ้

       จงึละทกุข์๒ได ้

       ฯลฯ 

   ๗. เจรญิอเุบกขาสมัโพชฌงคอ์ันอาศัยวเิวก อาศัยวริาคะ อาศัยนโิรธ 

       นอ้มไปในโวสสคัคะ อนัไพบลูย ์เป็นมหัคคตะ ไมม่ขีอบเขต 

       ไมม่คีวามเบยีดเบยีน เมือ่เธอเจรญิอเุบกขาสมัโพชฌงคอ์ันอาศัย 

       วเิวก อาศัยวริาคะ อาศัยนโิรธ นอ้มไปในโวสสคัคะ อันไพบลูย ์

       เป็นมหัคคตะ ไมม่ขีอบเขต ไมม่คีวามเบยีดเบยีน ยอ่มละ 

       ตัณหาได ้เพราะละตณัหาไดจ้งึละกรรมได ้เพราะละกรรมได ้

       จงึละทกุขไ์ด ้

  อทุาย ีเพราะสิน้ตัณหาจงึสิน้กรรม เพราะสิน้กรรมจงึสิน้ทกุข ์ดว้ยประการ 

ฉะนี”้ 

ตณัหกัขยสตูรที ่๖ จบ 

 

๗. ตณัหานโิรธสูตร 

วา่ดว้ยมรรคและปฏปิทาเพือ่ความดบัตณัหา 

  [๒๐๘] “ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงเจรญิมรรค(และ)ปฏปิทาทีเ่ป็นไป 

เพือ่ความดับตัณหา 

  มรรค เป็นอยา่งไร ปฏปิทาทีเ่ป็นไปเพือ่ความดบัตณัหา เป็นอยา่งไร 

  คอื โพชฌงค ์๗ ประการ 

  โพชฌงค ์๗ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. สตสิมัโพชฌงค ์  ฯลฯ   ๗. อเุบกขาสมัโพชฌงค์

 

เชงิอรรถ : 

๑ กรรม ในทีน่ีห้มายถงึกรรมทีม่ตีัณหาเป็นมลู (ส .ม.อ. ๓/๒๐๗-๒๐๘/๒๑๗) 

๒ ทกุข ์ในทีน่ีห้มายถงึทกุขใ์นวัฏฏะทีม่กีรรมเป็นมลู (ส .ม.อ. ๓/๒๐๗-๒๐๘/๒๑๗) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๑๓๙ } 



๑๔๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๒. โพชฌังคสงัยตุ] 

๓. อทุายวิรรค ๘. นพิเพธภาคยิสตูร 

  โพชฌงค ์๗ ประการทีบ่คุคลเจรญิอยา่งไร ท าใหม้ากแลว้อยา่งไร จงึ 

เป็นไปเพือ่ความดบัตณัหา 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. เจรญิสตสิมัโพชฌงคอ์นัอาศัยวเิวก อาศัยวริาคะ อาศัยนโิรธ 

       นอ้มไปในโวสสคัคะ 

       ฯลฯ 

   ๗. เจรญิอเุบกขาสมัโพชฌงคอ์ันอาศัยวเิวก อาศัยวริาคะ อาศัยนโิรธ 

       นอ้มไปในโวสสคัคะ 

  ภกิษุทัง้หลาย โพชฌงค ์๗ ประการทีบ่คุคลเจรญิอยา่งนีแ้ล ท าใหม้าก 

แลว้อยา่งนี ้จงึเป็นไปเพือ่ความดับตัณหา” 

ตณัหานโิรธสตูรที ่๗ จบ 

 

๘. นพิเพธภาคยิสตูร 

วา่ดว้ยทางอนัเป็นสว่นแหง่การช าแรกกเิลส 

  [๒๐๙] “ภกิษุทัง้หลาย เราจักแสดงทางอันเป็นสว่นแหง่การช าแรกกเิลสแก ่

เธอทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงฟัง 

  ทางอนัเป็นสว่นแหง่การช าแรกกเิลส เป็นอยา่งไร 

  คอื โพชฌงค ์๗ ประการ 

  โพชฌงค ์๗ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. สตสิมัโพชฌงค ์  ฯลฯ   ๗. อเุบกขาสมัโพชฌงค ์

  เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสอยา่งนีแ้ลว้ ทา่นพระอทุายไีดท้ลูถามพระผูม้พีระภาค 

ดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ โพชฌงค ์๗ ประการทีบ่คุคลเจรญิอยา่งไร ท าให ้

มากแลว้อยา่งไร จงึเป็นไปเพือ่ความตรัสรู”้ 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๑๔๐ } 



๑๔๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๒. โพชฌังคสงัยตุ] 

๓. อทุายวิรรค ๙. เอกธัมมสตูร 

  “อทุาย ีภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. เจรญิสตสิมัโพชฌงคอ์นัอาศัยวเิวก อาศัยวริาคะ อาศัยนโิรธ 

       นอ้มไปในโวสสคัคะ อนัไพบลูย ์เป็นมหัคคตะ ไมม่ขีอบเขต 

       ไมม่คีวามเบยีดเบยีน เธอมจีติอันสตสิมัสมัโพชฌงคใ์หเ้จรญิ 

       แลว้ ช าแรก ท าลายกองโลภะทีไ่มเ่คยช าแรก ท าลายได ้ช าแรก 

       ท าลายกองโทสะทีไ่มเ่คยช าแรก ท าลายได ้ช าแรก ท าลาย 

       กองโมหะทีไ่มเ่คยช าแรก ท าลายได ้

       ฯลฯ 

   ๗. เจรญิอเุบกขาสมัโพชฌงคอ์ันอาศัยวเิวก อาศัยวริาคะ อาศัยนโิรธ 

       นอ้มไปในโวสสคัคะ อนัไพบลูย ์เป็นมหัคคตะ ไมม่ขีอบเขต 

       ไมม่คีวามเบยีดเบยีน เธอมจีติอันอเุบกขาสมัโพชฌงคใ์หเ้จรญิ 

       แลว้ ช าแรก ท าลายกองโลภะทีไ่มเ่คยช าแรก ท าลายได ้ช าแรก 

       ท าลายกองโทสะทีไ่มเ่คยช าแรก ท าลายได ้ช าแรก ท าลายกอง 

       โมหะทีไ่มเ่คยช าแรก ท าลายได ้

  อทุาย ีโพชฌงค ์๗ ประการทีบ่คุคลเจรญิอยา่งนีแ้ล ท าใหม้ากแลว้อยา่งนี้ 

จงึเป็นไปเพือ่ความช าแรกกเิลส” 

นพิเพธภาคยิสตูรที ่๘ จบ 

 

๙. เอกธมัมสูตร 

วา่ดว้ยธรรมอนัเป็นเอก 

  [๒๑๐] “ภกิษุทัง้หลาย เราไมพ่จิารณาเห็นธรรมอืน่แมอ้ยา่งหนึง่ ทีบ่คุคล 

เจรญิ ท าใหม้ากแลว้ จงึเป็นไปเพือ่ละธรรมทีเ่กือ้กลูแกส่งัโยชนเ์หมอืนโพชฌงค ์๗ 

ประการนีเ้ลย 

  โพชฌงค ์๗ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. สตสิมัโพชฌงค ์  ฯลฯ   ๗. อเุบกขาสมัโพชฌงค ์

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๑๔๑ } 



๑๔๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๒. โพชฌังคสงัยตุ] 

๓. อทุายวิรรค ๑๐. อทุายสิตูร 

  โพชฌงค ์๗ ประการทีบ่คุคลเจรญิอยา่งไร ท าใหม้ากแลว้อยา่งไร จงึ 

เป็นไปเพือ่ละธรรมทีเ่ก ือ้กลูแกส่งัโยชน ์

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. เจรญิสตสิมัโพชฌงคอ์นัอาศัยวเิวก อาศัยวริาคะ อาศัยนโิรธ 

       นอ้มไปในโวสสคัคะ 

       ฯลฯ 

   ๗. เจรญิอเุบกขาสมัโพชฌงคอ์ันอาศัยวเิวก อาศัยวริาคะ อาศัย 

       นโิรธ นอ้มไปในโวสสัคคะ 

  โพชฌงค ์๗ ประการทีบ่คุคลเจรญิอยา่งนีแ้ล ท าใหม้ากแลว้อยา่งนี ้จงึเป็น 

ไปเพือ่ละธรรมทีเ่กือ้กลูแกส่งัโยชน ์

  ธรรมทีเ่ก ือ้กลูแกส่งัโยชน ์เป็นอยา่งไร 

  คอื จักข ุ(ตา) เป็นธรรมทีเ่กือ้กลูแกส่งัโยชน ์เครือ่งผกูคอืสงัโยชน ์ความถอื 

มั่น ยอ่มเกดิขึน้ทีจั่กขนุี ้โสตะ (ห)ู ... ฆานะ (จมกู) ... ชวิหา (ลิน้) เป็นธรรม 

ทีเ่กือ้กลูแกส่งัโยชน ์เครือ่งผกูคอืสงัโยชน ์ความถอืมั่น ยอ่มเกดิขึน้ทีโ่สตะ ... 

ฆานะ ... ชวิหานี ้ฯลฯ มโน (ใจ) เป็นธรรมทีเ่กือ้กลูแกส่งัโยชน ์เครือ่งผกูคอื 

สงัโยชน ์ความถอืมั่น ยอ่มเกดิขึน้ทีม่โนนี ้

  ภกิษุทัง้หลาย นีเ้รยีกวา่ ธรรมทีเ่กือ้กลูแกส่งัโยชน”์ 

เอกธมัมสตูรที ่๙ จบ 

 

๑๐. อทุายสิูตร 

วา่ดว้ยพระอทุาย ี

  [๒๑๑] สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ นคิมของชาวสมุภะชือ่ 

เสตกะ แควน้สมุภะ ครัง้นัน้แล ทา่นพระอทุายเีขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ 

ฯลฯ น่ัง ณ ทีส่มควร ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ น่าอัศจรรยจ์รงิ ไมเ่คยปรากฏ ทีข่า้พระองคม์คีวามรัก 

ความเคารพ ความละอาย และความเกรงกลัวในพระผูม้พีระภาคมากเหลอืเกนิ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๑๔๒ } 



๑๔๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๒. โพชฌังคสงัยตุ] 

๓. อทุายวิรรค ๑๐. อทุายสิตูร 

เพราะเมือ่กอ่น ขา้พระองคเ์ป็นคฤหัสถอ์ยูค่รองเรอืน ไมคุ่น้เคยกับพระธรรม 

ไมคุ่น้เคยกับพระสงฆ ์ขา้พระองคนั์น้เมือ่มคีวามรัก ความเคารพ ความละอาย 

และความเกรงกลัวในพระผูม้พีระภาค จงึออกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติ พระผูม้ ี

พระภาคทรงแสดงธรรมแกข่า้พระองคว์า่ ‘รปูเป็นดังนี ้ความเกดิแหง่รปูเป็นดังนี้ 

ความดับแหง่รปูเป็นดังนี ้เวทนาเป็นดังนี ้ฯลฯ สญัญาเป็นดังนี ้... สงัขารเป็นดังนี ้

... วญิญาณเป็นดังนี ้ความเกดิแหง่วญิญาณเป็นดังนี ้ความดับแหง่วญิญาณเป็น 

ดังนี’้ 

  ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองคอ์ยูใ่นเรอืนวา่ง พจิารณาความเกดิและความ 

เสือ่มแหง่อปุาทานขนัธ ์๕ ประการนี ้ไดรู้ช้ดัตามความเป็นจรงิวา่ ‘นีท้กุข ์นีท้กุข- 

สมทัุย (เหตเุกดิทกุข)์ นีท้กุขนโิรธ (ความดับทกุข)์ นีท้กุขนโิรธคามนิปีฏปิทา (ขอ้ 

ปฏบิัตทิีใ่หถ้งึความดับทกุข)์’ ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ธรรม๑ทีข่า้พระองคบ์รรลแุลว้ 

และมรรค๒ทีข่า้พระองคไ์ดแ้ลว้ ทีข่า้พระองคเ์จรญิท าใหม้ากแลว้นัน้ จักน าขา้พระ 

องคผ์ูอ้ยูเ่พือ่ความเป็นอยา่งนัน้ไปโดยประการทีจั่กรูช้ดัวา่ ‘ชาตสิ ิน้แลว้ อยูจ่บ 

พรหมจรรยแ์ลว้ ท ากจิทีค่วรท าเสร็จแลว้ ไมม่กีจิอืน่เพือ่ความเป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป’ 

  ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ สตสิมัโพชฌงคท์ีข่า้พระองคไ์ดแ้ลว้ ทีข่า้พระองคเ์จรญิ 

ท าใหม้ากแลว้นัน้ จักน าขา้พระองคผ์ูอ้ยูเ่พือ่ความเป็นอยา่งนัน้ไปโดยประการทีจั่กรูช้ดัวา่ 

‘ชาตสิ ิน้แลว้ อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้ ท ากจิทีค่วรท าเสร็จแลว้ ไมม่กีจิอืน่เพือ่ความ 

เป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป’ ฯลฯ ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ อเุบกขาสมัโพชฌงคท์ีข่า้พระองค ์

ไดแ้ลว้ ทีข่า้พระองคเ์จรญิ ท าใหม้ากแลว้นัน้ จักน าขา้พระองคผ์ูอ้ยูเ่พือ่ความเป็น 

อยา่งนัน้ไปโดยประการทีจั่กรูช้ดัวา่ ‘ชาตสิ ิน้แลว้ อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้ ท ากจิที ่

ควรท าเสร็จแลว้ ไมม่กีจิอืน่เพือ่ความเป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป’ ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ 

มรรคทีข่า้พระองคไ์ดแ้ลว้ ทีข่า้พระองคเ์จรญิ ท าใหม้ากแลว้นัน้ จักน าขา้พระองคผ์ู ้

อยูเ่พือ่ความเป็นอยา่งนัน้ไปโดยประการทีจั่กรูช้ดัวา่ ‘ชาตสิ ิน้แลว้ อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้ 

ท ากจิทีค่วรท าเสร็จแลว้ ไมม่กีจิอืน่เพือ่ความเป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป”

 

เชงิอรรถ : 

๑ ธรรม ในทีน่ีห้มายถงึวปัิสสนาธรรม (ส .ม.อ. ๓/๒๑๑/๒๑๗) 

๒ มรรค ในทีน่ีห้มายถงึวปัิสสนามรรค (ส .ม.อ. ๓/๒๑๑/๒๑๘) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๑๔๓ } 



๑๔๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๒. โพชฌังคสงัยตุ] 

๓. อทุายวิรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ดลีะ ดลีะ อทุาย ีมรรคทีเ่ธอไดแ้ลว้ ทีเ่ธอเจรญิ 

ท าใหม้ากแลว้นัน้ จักน าเธอผูอ้ยูเ่พือ่ความเป็นอยา่งนัน้ไปโดยประการทีจั่กรูช้ดัวา่ 

‘ชาตสิ ิน้แลว้ อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้ ท ากจิทีค่วรท าเสร็จแลว้ ไมม่กีจิอืน่เพือ่ 

ความเป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป” 

อทุายสิตูรที ่๑๐ จบ 

อทุายวิรรคที ่๓ จบ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

    ๑. โพธายสตูร    ๒. โพชฌังคเทสนาสตูร 

    ๓. ฐานยิสตูร     ๔. อโยนโิสมนสกิารสตูร 

    ๕. อปรหิานยิสตูร    ๖. ตัณหักขยสตูร 

    ๗. ตัณหานโิรธสตูร    ๘. นพิเพธภาคยิสตูร 

    ๙. เอกธัมมสตูร    ๑๐. อทุายสิตูร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๑๔๔ } 



๑๔๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๒. โพชฌังคสงัยตุ] 

๔. นีวรณวรรค ๒. ทตุยิกสุลสตูร 

 

๔. นวีรณวรรค 

หมวดวา่ดว้ยนวิรณ์ 

๑. ปฐมกสุลสตูร 

วา่ดว้ยธรรมทีเ่ป็นกศุล สตูรที ่๑ 

  [๒๑๒] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย ธรรมทัง้หลายทีเ่ป็นกศุล 

เป็นสว่นกศุล เป็นฝ่ายกศุล ทัง้หมดมคีวามไมป่ระมาทเป็นมลู รวมลงในความ 

ไมป่ระมาท ความไมป่ระมาทบัณฑติกลา่ววา่เลศิกวา่ธรรมเหลา่นัน้ ภกิษุผูไ้ม่ 

ประมาทพงึหวงัขอ้นีไ้ดว้า่ ‘จักเจรญิโพชฌงค ์๗ ประการ ท าโพชฌงค ์๗ ประการ 

ใหม้าก’ 

  ภกิษุผูไ้มป่ระมาทเจรญิโพชฌงค ์๗ ประการ ท าโพชฌงค ์๗ ประการ 

ใหม้าก อยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. เจรญิสตสิมัโพชฌงคอ์นัอาศัยวเิวก อาศัยวริาคะ อาศัยนโิรธ 

       นอ้มไปในโวสสคัคะ 

       ฯลฯ 

   ๗. เจรญิอเุบกขาสมัโพชฌงคอ์ันอาศัยวเิวก อาศัยวริาคะ อาศัย 

       นโิรธ นอ้มไปในโวสสัคคะ 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุผูไ้มป่ระมาทเจรญิโพชฌงค ์๗ ประการ ท าโพชฌงค ์๗ 

ประการใหม้าก อยา่งนีแ้ล” 

ปฐมกสุลสตูรที ่๑ จบ 

 

๒. ทตุยิกสุลสตูร 

วา่ดว้ยธรรมทีเ่ป็นกศุล สตูรที ่๒ 

  [๒๑๓] “ภกิษุทัง้หลาย ธรรมทัง้หลายทีเ่ป็นกศุล เป็นสว่นกศุล เป็นฝ่าย 

กศุล ทัง้หมดมโียนโิสมนสกิาร (การมนสกิารโดยแยบคาย) เป็นมลู รวมลงใน 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๑๔๕ } 



๑๔๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๒. โพชฌังคสงัยตุ] 

๔. นีวรณวรรค ๓. อปัุกกเิลสสตูร 

โยนโิสมนสกิาร โยนโิสมนสกิารบัณฑติกลา่ววา่เลศิกวา่ธรรมเหลา่นัน้ ภกิษุผูถ้งึ 

พรอ้มดว้ยโยนโิสมนสกิาร พงึหวงัขอ้นีไ้ดว้า่ ‘จักเจรญิโพชฌงค ์๗ ประการ 

ท าโพชฌงค ์๗ ประการใหม้าก’ 

  ภกิษุผูถ้งึพรอ้มดว้ยโยนโิสมนสกิารเจรญิโพชฌงค ์๗ ประการ ท า 

โพชฌงค ์๗ ประการใหม้าก อยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. เจรญิสตสิมัโพชฌงคอ์นัอาศัยวเิวก อาศัยวริาคะ อาศัยนโิรธ 

       นอ้มไปในโวสสคัคะ 

       ฯลฯ 

   ๗. เจรญิอเุบกขาสมัโพชฌงคอ์ันอาศัยวเิวก อาศัยวริาคะ อาศัย 

        นโิรธ นอ้มไปในโวสสคัคะ 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุผูถ้งึพรอ้มดว้ยโยนโิสมนสกิาร เจรญิโพชฌงค ์๗ ประการ 

ท าโพชฌงค ์๗ ประการใหม้าก อยา่งนีแ้ล” 

ทตุยิกสุลสตูรที ่๒ จบ 

 

๓. อปุกักเิลสสตูร 

วา่ดว้ยความเศรา้หมองแหง่จติ 

  [๒๑๔] “ภกิษุทัง้หลาย สิง่เศรา้หมองแหง่ทอง ๕ ประการนีเ้ป็นเหตใุหท้อง 

เศรา้หมอง ไมอ่อ่น ใชก้ารไมไ่ด ้ไมผ่ดุผอ่ง แตกงา่ย ใชง้านไมไ่ดด้ ี

  สิง่เศรา้หมองแหง่ทอง ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. เหล็กเป็นสิง่เศรา้หมองแหง่ทอง เป็นเหตใุหท้องเศรา้หมอง ไม ่

       ออ่น ใชก้ารไมไ่ด ้ไมผ่ดุผอ่ง แตกงา่ย ใชง้านไมไ่ดด้ ี

   ๒. โลหะเป็นสิง่เศรา้หมองแหง่ทอง ฯลฯ 

   ๓. ดบีกุเป็นสิง่เศรา้หมองแหง่ทอง ฯลฯ  

   ๔. ตะกั่วเป็นสิง่เศรา้หมองแหง่ทอง ฯลฯ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๑๔๖ } 



๑๔๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๒. โพชฌังคสงัยตุ] 

๔. นีวรณวรรค ๔. อนุปักกเิลสสตูร 

   ๕. เงนิเป็นสิง่เศรา้หมองแหง่ทอง เป็นเหตใุหท้องเศรา้หมอง ไมอ่อ่น 

        ใชก้ารไมไ่ด ้ไมผ่ดุผอ่ง แตกงา่ย ใชง้านไมไ่ดด้ ี

  สิง่เศรา้หมองแหง่ทอง ๕ ประการนีเ้ป็นเหตใุหท้องเศรา้หมอง ไมอ่อ่น ใชก้าร 

ไมไ่ด ้ไมผ่ดุผอ่ง แตกงา่ย ใชง้านไมไ่ดด้ ี

  ความเศรา้หมองแหง่จติ ๕ ประการนีก็้เหมอืนกัน เป็นเหตใุหจ้ติเศรา้หมอง 

ไมอ่อ่น ไมเ่หมาะแกก่ารใชง้าน ไมผ่ดุผอ่ง ฟุ้งซา่น ไมต่ัง้มั่นดเีพือ่ความสิน้ 

อาสวะ 

  ความเศรา้หมองแหง่จติ ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. กามฉันทะเป็นความเศรา้หมองแหง่จติ เป็นเหตใุหจ้ติเศรา้หมอง 

       ไมอ่อ่น ไมเ่หมาะแกก่ารใชง้าน ไมผ่ดุผอ่ง ฟุ้งซา่น ไมต่ัง้มั่น 

        ดเีพือ่ความสิน้อาสวะ 

   ๒. พยาบาทเป็นความเศรา้หมองแหง่จติ เป็นเหตใุหจ้ติเศรา้หมอง 

        ไมอ่อ่น ไมเ่หมาะแกก่ารใชง้าน ไมผ่ดุผอ่ง ฟุ้งซา่น ไมต่ัง้มั่น 

        ดเีพือ่ความสิน้อาสวะ 

       ฯลฯ 

  ภกิษุทัง้หลาย ความเศรา้หมองแหง่จติ ๕ ประการนี ้เป็นเหตใุหจ้ติเศรา้หมอง 

ไมอ่อ่น ไมเ่หมาะแกก่ารใชง้าน ไมผ่ดุผอ่ง ฟุ้งซา่น ไมต่ัง้มั่นดเีพือ่ความสิน้อาสวะ”๑ 

อปุกักเิลสสตูรที ่๓ จบ 

 

๔. อนปุกักเิลสสตูร 

วา่ดว้ยธรรมทีไ่มเ่ป็นความเศรา้หมองแหง่จติ 

  [๒๑๕] “ภกิษุทัง้หลาย โพชฌงค ์๗ ประการนีไ้มเ่ป็นนวิรณ์เครือ่งกางกัน้ 

ไมเ่ป็นความเศรา้หมองแหง่จติ ทีบ่คุคลเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ ยอ่มเป็นไปเพือ่ 

ท าใหแ้จง้ผลแหง่วชิชาและวมิตุต ิ

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ องฺ.ปญฺจก. (แปล) ๒๒/๒๓/๒๗ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๑๔๗ } 



๑๔๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๒. โพชฌังคสงัยตุ] 

๔. นีวรณวรรค ๕. อโยนโิสมนสกิารสตูร 

  โพชฌงค ์๗ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. สตสิมัโพชฌงคไ์มเ่ป็นนวิรณ์เครือ่งกางกัน้ ไมเ่ป็นความเศรา้หมอง 

        แหง่จติ ทีบ่คุคลเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ ยอ่มเป็นไปเพือ่ท าให ้ 

        แจง้ผลแหง่วชิชาและวมิตุต ิ

       ฯลฯ 

   ๗. อเุบกขาสมัโพชฌงคไ์มเ่ป็นนวิรณ์เครือ่งกางกัน้ ไมเ่ป็นความ 

        เศรา้หมองแหง่จติ ทีบ่คุคลเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ ยอ่มเป็นไป 

        เพือ่ท าใหแ้จง้ผลแหง่วชิชาและวมิตุต ิ

  ภกิษุทัง้หลาย โพชฌงค ์๗ ประการนี ้ไมเ่ป็นนวิรณ์เครือ่งกางกัน้ ไมเ่ป็น 

ความเศรา้หมองแหง่จติ ทีบ่คุคลเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ ยอ่มเป็นไปเพือ่ท าใหแ้จง้ 

ผลแหง่วชิชาและวมิตุต”ิ 

อนปุกักเิลสสตูรที ่๔ จบ 

 

๕. อโยนโิสมนสกิารสตูร 

วา่ดว้ยการมนสกิารโดยไมแ่ยบคาย 

  [๒๑๖] “ภกิษุทัง้หลาย เมือ่ภกิษุมนสกิารโดยไมแ่ยบคาย กามฉันทะทีย่ังไม ่

เกดิยอ่มเกดิขึน้ และทีเ่กดิขึน้แลว้ยอ่มเป็นไปเพือ่ความเจรญิไพบลูยย์ิง่ข ึน้ พยาบาท 

ทีย่ังไมเ่กดิยอ่มเกดิขึน้ และทีเ่กดิขึน้แลว้ยอ่มเป็นไปเพือ่ความเจรญิไพบลูยย์ิง่ข ึน้ 

ถนีมทิธะทีย่ังไมเ่กดิยอ่มเกดิขึน้ และทีเ่กดิขึน้แลว้ยอ่มเป็นไปเพือ่ความเจรญิไพบลูย ์

ยิง่ขึน้ อทุธัจจกกุกจุจะทีย่งัไมเ่กดิยอ่มเกดิขึน้ และทีเ่กดิขึน้แลว้ยอ่มเป็นไปเพือ่ 

ความเจรญิไพบลูยย์ิง่ข ึน้ วจิกิจิฉาทีย่ังไมเ่กดิยอ่มเกดิขึน้ และทีเ่กดิขึน้แลว้ยอ่มเป็น 

ไปเพือ่ความเจรญิไพบลูยย์ิง่ข ึน้” 

อโยนโิสมนสกิารสตูรที ่๕ จบ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๑๔๘ } 



๑๔๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๒. โพชฌังคสงัยตุ] 

๔. นีวรณวรรค ๘. อาวรณนวีรณสตูร 

 

๖. โยนโิสมนสกิารสตูร 

วา่ดว้ยการมนสกิารโดยแยบคาย 

  [๒๑๗] “ภกิษุทัง้หลาย อนึง่ เมือ่ภกิษุมนสกิารโดยแยบคาย สตสิมัโพชฌงค ์

ทีย่ังไมเ่กดิยอ่มเกดิขึน้ และทีเ่กดิขึน้แลว้ยอ่มถงึความเจรญิเต็มที ่

      ฯลฯ 

  อเุบกขาสมัโพชฌงคท์ีย่ังไมเ่กดิยอ่มเกดิขึน้ และทีเ่กดิขึน้แลว้ยอ่มถงึความ 

เจรญิเต็มที”่ 

โยนโิสมนสกิารสตูรที ่๖ จบ 

 

๗. วฑุฒสิตูร 

วา่ดว้ยธรรมทีเ่ป็นไปเพือ่ความเจรญิ 

  [๒๑๘] “ภกิษุทัง้หลาย โพชฌงค ์๗ ประการนีท้ีบ่คุคลเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ 

ยอ่มเป็นไปเพือ่ความเจรญิ ไมเ่สือ่ม 

  โพชฌงค ์๗ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. สตสิมัโพชฌงค ์  ฯลฯ   ๗. อเุบกขาสมัโพชฌงค ์

  ภกิษุทัง้หลาย โพชฌงค ์๗ ประการนีแ้ลทีบ่คุคลเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ 

ยอ่มเป็นไปเพือ่ความเจรญิ ไมเ่สือ่ม” 

วฑุฒสิตูรที ่๗ จบ 

 

๘. อาวรณนวีรณสตูร 

วา่ดว้ยนวิรณ์เครือ่งกางก ัน้ 

  [๒๑๙] “ภกิษุทัง้หลาย นวิรณ์เครือ่งกางกัน้ ๕ ประการนี ้เป็นความ 

เศรา้หมองแหง่จติ ทอนก าลังปัญญา๑ 

 
เชงิอรรถ : 

๑ ปญัญา ในทีน่ีห้มายถงึวปัิสสนาปัญญาและมัคคปัญญา (องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๕๑/๒๘) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๑๔๙ } 



๑๕๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๒. โพชฌังคสงัยตุ] 

๔. นีวรณวรรค ๘. อาวรณนวีรณสตูร 

  นวิรณ์เครือ่งกางก ัน้ ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. กามฉันทะเป็นนวิรณ์เครือ่งกางกัน้ เป็นความเศรา้หมองแหง่จติ 

       ทอนก าลังปัญญา 

   ๒. พยาบาทเป็นนวิรณ์เครือ่งกางกัน้ เป็นความเศรา้หมองแหง่จติ 

       ทอนก าลังปัญญา 

   ๓. ถนีมทิธะเป็นนวิรณ์เครือ่งกางกัน้ เป็นความเศรา้หมองแหง่จติ 

       ทอนก าลังปัญญา 

   ๔. อทุธัจจกกุกจุจะเป็นนวิรณ์เครือ่งกางกัน้ เป็นความเศรา้หมอง 

       แหง่จติ ทอนก าลังปัญญา 

   ๕. วจิกิจิฉาเป็นนวิรณ์เครือ่งกางกัน้ เป็นความเศรา้หมองแหง่จติ 

       ทอนก าลังปัญญา 

  นวิรณ์เครือ่งกางกัน้ ๕ ประการนี ้เป็นความเศรา้หมองแหง่จติ ทอนก าลัง 

ปัญญา 

  ภกิษุทัง้หลาย โพชฌงค ์๗ ประการนีไ้มเ่ป็นนวิรณ์เครือ่งกางกัน้ ไมเ่ป็น 

ความเศรา้หมองแหง่จติ ทีบ่คุคลเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ ยอ่มเป็นไปเพือ่ท าใหแ้จง้ 

ผลแหง่วชิชาและวมิตุต ิ

  โพชฌงค ์๗ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. สตสิมัโพชฌงคไ์มเ่ป็นนวิรณ์เครือ่งกางกัน้ ไมเ่ป็นความเศรา้หมอง 

       แหง่จติ ทีบ่คุคลเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ ยอ่มเป็นไปเพือ่ท าให ้

       แจง้ผลแหง่วชิชาและวมิตุต ิ

       ฯลฯ 

   ๗. อเุบกขาสมัโพชฌงคไ์มเ่ป็นนวิรณ์เครือ่งกางกัน้ ไมเ่ป็นความ 

       เศรา้หมองแหง่จติ ทีบ่คุคลเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ ยอ่มเป็นไป 

       เพือ่ท าใหแ้จง้ผลแหง่วชิชาและวมิตุต ิ

  โพชฌงค ์๗ ประการนีไ้มเ่ป็นนวิรณ์เครือ่งกางกัน้ ไมเ่ป็นความเศรา้หมองแหง่ 

จติ ทีบ่คุคลเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ ยอ่มเป็นไปเพือ่ท าใหแ้จง้ผลแหง่วชิชาและวมิตุต ิ

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๑๕๐ } 



๑๕๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๒. โพชฌังคสงัยตุ] 

๔. นีวรณวรรค ๙. รกุขสตูร 

  ภกิษุทัง้หลาย สมัยใด อรยิสาวกตัง้ใจ ใฝ่ใจ ส ารวมใจ เงีย่โสตสดับธรรม 

สมัยนัน้ นวิรณ์ ๕ ประการยอ่มไมม่แีกเ่ธอ โพชฌงค ์๗ ประการยอ่มถงึความ 

เจรญิเต็มที ่

  นวิรณ์ ๕ ประการยอ่มไมม่แีกเ่ธอในสมยัน ัน้ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. กามฉันทนวิรณ์ยอ่มไมม่ใีนสมัยนัน้ 

   ๒. พยาบาทนวิรณ์ยอ่มไมม่ใีนสมัยนัน้ 

   ๓. ถนีมทิธนวิรณ์ยอ่มไมม่ใีนสมัยนัน้ 

   ๔. อทุธัจจกกุกจุจนวิรณ์ยอ่มไมม่ใีนสมัยนัน้ 

   ๕. วจิกิจิฉานวิรณ์ยอ่มไมม่ใีนสมัยนัน้ 

  นวิรณ์ ๕ ประการยอ่มไมม่แีกเ่ธอในสมัยนัน้ 

  โพชฌงค ์๗ ประการยอ่มถงึความเจรญิเต็มทีใ่นสมยัน ัน้ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. สตสิมัโพชฌงคย์อ่มถงึความเจรญิเต็มทีใ่นสมัยนัน้ 

       ฯลฯ 

   ๗. อเุบกขาสมัโพชฌงคย์อ่มถงึความเจรญิเต็มทีใ่นสมัยนัน้ 

  โพชฌงค ์๗ ประการนีย้อ่มถงึความเจรญิเต็มทีใ่นสมัยนัน้ 

  ภกิษุทัง้หลาย สมัยใด อรยิสาวกตัง้ใจ ใฝ่ใจ ส ารวมใจ เงีย่โสตสดับธรรม 

สมัยนัน้ นวิรณ์ ๕ ประการยอ่มไมม่แีกเ่ธอ โพชฌงค ์๗ ประการนีย้อ่มถงึ 

ความเจรญิเต็มที”่ 

อาวรณนวีรณสตูรที ่๘ จบ 

 

๙. รกุขสตูร 

วา่ดว้ยอปุมาดว้ยตน้ไม ้

  [๒๒๐] “ภกิษุทัง้หลาย ตน้ไมใ้หญท่ีม่กีาฝากกอใหญข่ึน้เกาะปกคลมุเป็น 

เหตใุหล้ม้ระเนระนาด ตน้ไมใ้หญเ่หลา่นัน้ทีม่กีาฝากกอใหญข่ึน้เกาะปกคลมุเป็น 

เหตใุหล้ม้ระเนระนาด ไดแ้กต่น้อะไรบา้ง คอื 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๑๕๑ } 



๑๕๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๒. โพชฌังคสงัยตุ] 

๔. นีวรณวรรค ๙. รกุขสตูร 

  ตน้โพธิ ์ตน้ไทร ตน้เลยีบ ตน้มะเดือ่ ตน้กัจฉกะ ตน้มะขวดิ ตน้ไมใ้หญเ่หลา่นี้ 

ทีม่กีาฝากกอใหญข่ึน้เกาะปกคลมุเป็นเหตใุหล้ม้หกัลง ฉันใด กลุบตุรบางคนในโลกนี้ 

ก็ฉันนัน้เหมอืนกัน ละกามเชน่ใด ออกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติ เขายอ่มถกู 

กามเชน่นัน้ หรอืสิง่ทีเ่ลวกวา่นัน้ ท าใหห้ักลม้ลง 

  ภกิษุทัง้หลาย นวิรณ์เครือ่งกางกัน้ ๕ ประการนีค้รอบง าจติแลว้ ทอนก าลัง 

ปัญญา 

  นวิรณ์เครือ่งกางก ัน้ ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. กามฉันทะเป็นนวิรณ์เครือ่งกางกัน้ ครอบง าจติแลว้ ทอนก าลัง 

       ปัญญา 

   ๒. พยาบาทเป็นนวิรณ์เครือ่งกางกัน้ ครอบง าจติแลว้ ทอนก าลัง 

       ปัญญา  

   ๓. ถนีมทิธะเป็นนวิรณ์เครือ่งกางกัน้ ครอบง าจติแลว้ ทอนก าลัง 

       ปัญญา 

   ๔. อทุธัจจกกุกจุจะเป็นนวิรณ์เครือ่งกางกัน้ ครอบง าจติแลว้ ทอน 

       ก าลังปัญญา 

   ๕. วจิกิจิฉาเป็นนวิรณ์เครือ่งกางกัน้ ครอบง าจติแลว้ ทอนก าลัง 

       ปัญญา 

  นวิรณ์เครือ่งกางกัน้ ๕ ประการนีค้รอบง าจติแลว้ ทอนก าลังปัญญา๑ 

  ภกิษุทัง้หลาย โพชฌงค ์๗ ประการนีไ้มเ่ป็นนวิรณ์เครือ่งกางกัน้ ไมค่รอบง า 

จติ ทีบ่คุคลเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ ยอ่มเป็นไปเพือ่ท าใหแ้จง้ผลแหง่วชิชาและวมิตุต ิ

  โพชฌงค ์๗ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. สตสิมัโพชฌงคไ์มเ่ป็นนวิรณ์เครือ่งกางกัน้ ไมค่รอบง าจติ ที ่

       บคุคลเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ ยอ่มเป็นไปเพือ่ท าใหแ้จง้ผลแหง่ 

       วชิชาและวมิตุต ิ

       ฯลฯ

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ องฺ.ปญฺจก. (แปล) ๒๒/๕๑/๘๙ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๑๕๒ } 



๑๕๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๒. โพชฌังคสงัยตุ] 

๔. นีวรณวรรค ๑๐. นวีรณสตูร 

   ๗. อเุบกขาสมัโพชฌงคไ์มเ่ป็นนวิรณ์เครือ่งกางกัน้ ไมค่รอบง าจติ 

       ทีบ่คุคลเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ ยอ่มเป็นไปเพือ่ท าใหแ้จง้ผลแหง่ 

       วชิชาและวมิตุต ิ

  ภกิษุทัง้หลาย โพชฌงค ์๗ ประการนีไ้มเ่ป็นนวิรณ์เครือ่งกางกัน้ ไมค่รอบง า 

จติ ทีบ่คุคลเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ ยอ่มเป็นไปเพือ่ท าใหแ้จง้ผลแหง่วชิชาและวมิตุต”ิ 

รกุขสตูรที ่๙ จบ 

 

๑๐. นวีรณสตูร 

วา่ดว้ยนวิรณ์ 

  [๒๒๑] “ภกิษุทัง้หลาย นวิรณ์ ๕ ประการนีท้ าใหเ้ป็นเหมอืนคนตาบอด 

เป็นเหมอืนคนไมม่ดีวงตา ท าใหไ้มรู่อ้ะไร มปัีญญามดืบอด เป็นไปในฝ่ายความ 

คับแคน้ ไมเ่ป็นไปเพือ่นพิพาน 

  นวิรณ์ ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. กามฉันทนวิรณ์ท าใหเ้ป็นเหมอืนคนตาบอด เป็นเหมอืนคนไมม่ ี

       ดวงตา ท าใหไ้มรู่อ้ะไร มปัีญญามดืบอด เป็นไปในฝ่ายความ 

       คับแคน้ ไมเ่ป็นไปเพือ่นพิพาน 

   ๒. พยาบาทนวิรณ์ท าใหเ้ป็นเหมอืนคนตาบอด ฯลฯ 

   ๓. ถนีมทิธนวิรณ์ท าใหเ้ป็นเหมอืนคนตาบอด ฯลฯ 

   ๔. อทุธัจจกกุกจุจนวิรณ์ท าใหเ้ป็นเหมอืนคนตาบอด ฯลฯ 

   ๕. วจิกิจิฉานวิรณ์ท าใหเ้ป็นเหมอืนคนตาบอด เป็นเหมอืนคนไมม่ ี

       ดวงตา ท าใหไ้มรู่อ้ะไร มปัีญญามดืบอด เป็นไปในฝ่ายความ 

       คับแคน้ ไมเ่ป็นไปเพือ่นพิพาน 

  นวิรณ์ ๕ ประการนี้ 

  ภกิษุทัง้หลาย โพชฌงค ์๗ ประการนีท้ าใหเ้ป็นเหมอืนคนมดีวงตา ท าใหรู้ ้

เจรญิปัญญา ไมเ่ป็นไปในฝ่ายความคับแคน้ เป็นไปเพือ่นพิพาน 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๑๕๓ } 



๑๕๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๒. โพชฌังคสงัยตุ] 

๔. นีวรณวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

  โพชฌงค ์๗ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. สตสิมัโพชฌงคท์ าใหเ้ป็นเหมอืนคนมดีวงตา ท าใหรู้ ้เจรญิ 

       ปัญญา ไมเ่ป็นไปในฝ่ายความคับแคน้ เป็นไปเพือ่นพิพาน 

      ฯลฯ 

   ๗. อเุบกขาสมัโพชฌงคท์ าใหเ้ป็นเหมอืนคนมดีวงตา ท าใหรู้ ้เจรญิ 

       ปัญญา ไมเ่ป็นไปในฝ่ายความคับแคน้ เป็นไปเพือ่นพิพาน 

  ภกิษุทัง้หลาย โพชฌงค ์๗ ประการนีท้ าใหเ้ป็นเหมอืนคนมดีวงตา ท าใหรู้ ้

เจรญิปัญญา ไมเ่ป็นไปในฝ่ายความคับแคน้ เป็นไปเพือ่นพิพาน” 

นวีรณสตูรที ่๑๐ จบ 

นวีรณวรรคที ่๔ จบ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

    ๑. ปฐมกสุลสตูร    ๒. ทตุยิกสุลสตูร 

    ๓. อปัุกกเิลสสตูร    ๔. อนุปักกเิลสสตูร 

    ๕. อโยนโิสมนสกิารสตูร   ๖. โยนโิสมนสกิารสตูร 

    ๗. วฑุฒสิตูร     ๘. อาวรณนวีรณสตูร 

    ๙. รกุขสตูร     ๑๐. นีวรณสตูร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๑๕๔ } 



๑๕๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๒. โพชฌังคสงัยตุ] 

๕. จักกวตัตวิรรค ๒. จักกวตัตสิตูร 

 

๕. จกักวตัตวิรรค 

หมวดวา่ดว้ยพระเจา้จกัรพรรด ิ

๑. วธิาสตูร 

วา่ดว้ยมานะ 

  [๒๒๒] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย สมณะหรอืพราหมณ์ทัง้ปวงทีล่ะมานะ 

(ความถอืตัว) ๓ ประการในอดตีไดก็้เพราะโพชฌงค ์๗ ประการทีส่มณะหรอื 

พราหมณ์ทัง้ปวงเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ สมณะหรอืพราหมณ์ทัง้ปวงทีจั่กละมานะ 

๓ ประการในอนาคตไดก็้เพราะโพชฌงค ์๗ ประการทีส่มณะหรอืพราหมณ์ทัง้ 

ปวงเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ สมณะหรอืพราหมณ์ทัง้ปวงทีล่ะมานะ ๓ ประการได ้

ในปัจจบุันก็เพราะโพชฌงค ์๗ ประการทีส่มณะหรอืพราหมณ์ทัง้ปวงเจรญิ ท า 

ใหม้ากแลว้ 

  โพชฌงค ์๗ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. สตสิมัโพชฌงค ์  ฯลฯ   ๗. อเุบกขาสมัโพชฌงค ์

  ภกิษุทัง้หลาย สมณะหรอืพราหมณ์ทัง้ปวงทีล่ะมานะ ๓ ประการในอดตีได ้

ฯลฯ จักละ ฯลฯ ละมานะ ๓ ประการในปัจจบุันไดก็้เพราะโพชฌงค ์๗ ประการนี ้

ทีส่มณะหรอืพราหมณ์ทัง้ปวงเจรญิ ท าใหม้ากแลว้” 

วธิาสตูรที ่๑ จบ 

 

๒. จกักวตัตสิูตร 

วา่ดว้ยพระเจา้จกัรพรรด ิ

  [๒๒๓] “ภกิษุทัง้หลาย เพราะพระเจา้จักรพรรดปิรากฏ แกว้ ๗ ประการ 

จงึปรากฏ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๑๕๕ } 



๑๕๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๒. โพชฌังคสงัยตุ] 

๕. จักกวตัตวิรรค ๓. มารสตูร 

  แกว้ ๗ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. จักรแกว้    ๒. ชา้งแกว้ 

   ๓. มา้แกว้    ๔. มณีแกว้ 

   ๕. นางแกว้    ๖. คหบดแีกว้ 

   ๗. ปรณิายกแกว้ 

  เพราะพระเจา้จักรพรรดปิรากฏ แกว้ ๗ ประการนีจ้งึปรากฏ 

  เพราะตถาคตอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ปรากฏ แกว้คอืโพชฌงค ์๗ ประการ 

จงึปรากฏ 

  แกว้คอืโพชฌงค ์๗ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. แกว้คอืสตสิมัโพชฌงค ์ ฯลฯ  ๗. แกว้คอือเุบกขาสมัโพชฌงค ์

  ภกิษุทัง้หลาย เพราะตถาคตอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ปรากฏ แกว้คอื 

โพชฌงค ์๗ ประการนีจ้งึปรากฏ” 

จกักวตัตสิตูรที ่๒ จบ 

 

๓. มารสตูร 

วา่ดว้ยมาร 

  [๒๒๔] “ภกิษุทัง้หลาย เราจักแสดงทางส าหรับย า่ยมีารและกองทัพมารแก ่

เธอทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงฟัง 

  ทางส าหรบัย า่ยมีารและกองทพัมาร เป็นอยา่งไร 

  คอื โพชฌงค ์๗ ประการ 

  โพชฌงค ์๗ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. สตสิมัโพชฌงค ์  ฯลฯ   ๗. อเุบกขาสมัโพชฌงค ์

  ภกิษุทัง้หลาย นีแ้ล คอืทางส าหรับย า่ยมีารและกองทัพมาร” 

มารสตูรที ่๓ จบ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๑๕๖ } 



๑๕๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๒. โพชฌังคสงัยตุ] 

๕. จักกวตัตวิรรค ๕. ปัญญวนัตสตูร 

 

๔. ทปุปญัญสตูร 

วา่ดว้ยเหตใุหค้นมปีญัญาทราม 

  [๒๒๕] ครัง้นัน้ ภกิษุรปูหนึง่เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ฯลฯ น่ัง 

ณ ทีส่มควรแลว้ ไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ พระองค ์

ตรัสวา่ ‘มปัีญญาทราม เป็นคนเซอะ๑ มปัีญญาทราม เป็นคนเซอะ’ ดว้ยเหตเุพยีง 

เทา่ไรหนอ พระองคจ์งึตรัสวา่ ‘มปัีญญาทราม เป็นคนเซอะ’ พระพทุธเจา้ขา้” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “ภกิษุ เรากลา่ววา่ ‘มปัีญญาทราม เป็นคนเซอะ’ 

ก็เพราะโพชฌงค ์๗ ประการทีบ่คุคลนัน้ไมเ่จรญิ ไมท่ าใหม้ากแลว้ 

  โพชฌงค ์๗ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. สตสิมัโพชฌงค ์  ฯลฯ   ๗. อเุบกขาสมัโพชฌงค ์

  ภกิษุ เรากลา่ววา่ ‘มปัีญญาทราม เป็นคนเซอะ’ ก็เพราะโพชฌงค ์๗ ประการนี้ 

อันบคุคลนัน้ไมเ่จรญิ ไมท่ าใหม้ากแลว้” 

ทปุปญัญสตูรที ่๔ จบ 

 

๕. ปญัญวนัตสตูร 

วา่ดว้ยเหตใุหค้นมปีญัญา 

  [๒๒๖] ภกิษุทลูถามวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ พระองคต์รัสวา่ ‘มปัีญญา 

ไมเ่ป็นคนเซอะ มปัีญญา ไมเ่ป็นคนเซอะ’ ดว้ยเหตเุพยีงเทา่ไรหนอ พระองคจ์งึ 

ตรัสวา่ ‘มปัีญญา ไมเ่ป็นคนเซอะ’ พระพทุธเจา้ขา้” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “ภกิษุ เรากลา่ววา่ ‘มปัีญญา ไมเ่ป็นคนเซอะ’ 

ก็เพราะโพชฌงค ์๗ ประการทีบ่คุคลนัน้เจรญิ ท าใหม้ากแลว้ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ คนเซอะ ในทีน่ีห้มายถงึคนทีใ่ชป้ากพดูได ้แตพ่ดูไมช่ดั (ส .ม.อ. ๓/๒๒๕-๒๓๑/๒๒๓) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๑๕๗ } 



๑๕๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๒. โพชฌังคสงัยตุ] 

๕. จักกวตัตวิรรค ๗. อทลทิทสตูร 

  โพชฌงค ์๗ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. สตสิมัโพชฌงค ์  ฯลฯ   ๗. อเุบกขาสมัโพชฌงค ์

  ภกิษุ เรากลา่ววา่ ‘มปัีญญา ไมเ่ป็นคนเซอะ’ ก็เพราะโพชฌงค ์๗ ประการนี ้

ทีบ่คุคลนัน้เจรญิ ท าใหม้ากแลว้” 

ปญัญวนัตสตูรที ่๕ จบ 

 

๖. ทลทิทสตูร 

วา่ดว้ยเหตใุหเ้ป็นคนจน 

  [๒๒๗] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ พระองคต์รัสวา่ ‘คนจน คนจน’ ดว้ยเหตเุพยีง 

เทา่ไรหนอ พระองคจ์งึตรัสวา่ ‘คนจน’ พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ภกิษุ เรากลา่ววา่ ‘คนจน’ ก็เพราะโพชฌงค ์๗ ประการทีบ่คุคลนัน้ไมเ่จรญิ 

ไมท่ าใหม้ากแลว้ 

  โพชฌงค ์๗ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. สตสิมัโพชฌงค ์  ฯลฯ   ๗. อเุบกขาสมัโพชฌงค ์

  ภกิษุ เรากลา่ววา่ ‘คนจน’ ก็เพราะโพชฌงค ์๗ ประการนีท้ีบ่คุคลนัน้ไมเ่จรญิ 

ไมท่ าใหม้ากแลว้” 

ทลทิทสตูรที ่๖ จบ 

 

๗. อทลทิทสตูร 

วา่ดว้ยเหตใุหเ้ป็นคนไมจ่น 

  [๒๒๘] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ พระองคต์รัสวา่ ‘คนไมจ่น คนไมจ่น’ ดว้ยเหตเุพยีง 

เทา่ไรหนอ พระองคจ์งึตรัสวา่ ‘คนไมจ่น’ พระพทุธเจา้ขา้” 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๑๕๘ } 



๑๕๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๒. โพชฌังคสงัยตุ] 

๕. จักกวตัตวิรรค ๘. อาทจิจสตูร 

  “ภกิษุ เรากลา่ววา่ ‘คนไมจ่น’ ก็เพราะโพชฌงค ์๗ ประการทีบ่คุคลนัน้เจรญิ 

ท าใหม้ากแลว้ 

  โพชฌงค ์๗ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. สตสิมัโพชฌงค ์  ฯลฯ   ๗. อเุบกขาสมัโพชฌงค ์

  ภกิษุ เรากลา่ววา่ ‘คนไมจ่น’ ก็เพราะโพชฌงค ์๗ ประการนีท้ีบ่คุคลนัน้เจรญิ 

ท าใหม้ากแลว้” 

อทลทิทสตูรที ่๗ จบ 

 

๘. อาทจิจสตูร 

วา่ดว้ยอปุมาดว้ยดวงอาทติย ์

  [๒๒๙] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

   “ภกิษุทัง้หลาย เมือ่ดวงอาทติยก์ าลังจะอทัุย ยอ่มมแีสงอรณุขึน้มากอ่น เป็น 

บพุนมิติ ฉันใด กัลยาณมติตตา (ความเป็นผูม้มีติรด)ี ก็เป็นตัวน า เป็นบุพนมิติ 

เพือ่ความเกดิขึน้แหง่โพชฌงค ์๗ ประการ ฉันนัน้ 

  ภกิษุผูม้กีัลยาณมติร (มติรด)ี พงึหวงัขอ้นีไ้ดว้า่ ‘จักเจรญิโพชฌงค ์๗ ประการ 

ท าโพชฌงค ์๗ ประการใหม้าก’ 

  ภกิษุผูม้กีลัยาณมติรเจรญิโพชฌงค ์๗ ประการ ท าโพชฌงค ์๗ 

ประการใหม้าก อยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี ้

   ๑. เจรญิสตสิมัโพชฌงคอ์นัอาศัยวเิวก  ฯลฯ 

   ๗. เจรญิอเุบกขาสมัโพชฌงคอ์ันอาศัยวเิวก อาศัยวริาคะ อาศัยนโิรธ 

       นอ้มไปในโวสสคัคะ 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุผูม้กีัลยาณมติรเจรญิโพชฌงค ์๗ ประการ ท าโพชฌงค ์๗ 

ประการใหม้าก อยา่งนีแ้ล” 

อาทจิจสตูรที ่๘ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๑๕๙ } 



๑๖๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๒. โพชฌังคสงัยตุ] 

๕. จักกวตัตวิรรค ๑๐. พาหรัิงคสตูร 

 

๙. อชัฌตัตกิงัคสตูร 

วา่ดว้ยเหตภุายในใหโ้พชฌงคเ์กดิ 

  [๒๓๐] “ภกิษุทัง้หลาย เราไมพ่จิารณาเห็นเหตอุืน่แมอ้ยา่งหนึง่ทีเ่ป็นเหต ุ

ภายในใหโ้พชฌงค ์๗ ประการเกดิขึน้เหมอืนโยนโิสมนสกิาร 

  ภกิษุผูถ้งึพรอ้มดว้ยโยนโิสมนสกิารพงึหวงัขอ้นีไ้ดว้า่ ‘จักเจรญิโพชฌงค ์๗ 

ประการ ท าโพชฌงค ์๗ ประการใหม้าก’ 

  ภกิษุผูถ้งึพรอ้มดว้ยโยนโิสมนสกิารเจรญิโพชฌงค ์๗ ประการ ท าโพชฌงค ์

๗ ประการใหม้าก อยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. เจรญิสตสิมัโพชฌงคอ์นัอาศัยวเิวก  ฯลฯ 

   ๗. เจรญิอเุบกขาสมัโพชฌงคอ์ันอาศัยวเิวก อาศัยวริาคะ อาศัย 

       นโิรธ นอ้มไปในโวสสัคคะ 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุผูถ้งึพรอ้มดว้ยโยนโิสมนสกิาร เจรญิโพชฌงค ์๗ ประการ 

ท าโพชฌงค ์๗ ประการใหม้าก อยา่งนีแ้ล” 

อชัฌตัตกิงัคสตูรที ่๙ จบ 

 

๑๐. พาหริงัคสตูร 

วา่ดว้ยเหตภุายนอกใหโ้พชฌงคเ์กดิ 

  [๒๓๑] “ภกิษุทัง้หลาย เราไมพ่จิารณาเห็นเหตอุืน่แมอ้ยา่งหนึง่ทีเ่ป็นเหตุ 

ภายนอกใหโ้พชฌงค ์๗ ประการเกดิขึน้เหมอืนกลัยาณมติตตา 

  ภกิษุผูม้กีัลยาณมติร พงึหวงัขอ้นีไ้ดว้า่ ‘จักเจรญิโพชฌงค ์๗ ประการ ท า 

โพชฌงค ์๗ ประการใหม้าก’ 

  ภกิษุผูม้กีลัยาณมติรเจรญิโพชฌงค ์๗ ประการ ท าโพชฌงค ์๗ ประการ 

ใหม้าก อยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. เจรญิสตสิมัโพชฌงคอ์นัอาศัยวเิวก  ฯลฯ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๑๖๐ } 



๑๖๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๒. โพชฌังคสงัยตุ] 

๕. จักกวตัตวิรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

   ๗. เจรญิอเุบกขาสมัโพชฌงคอ์ันอาศัยวเิวก อาศัยวริาคะ อาศัยนโิรธ 

       นอ้มไปในโวสสคัคะ 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุผูม้กีัลยาณมติรเจรญิโพชฌงค ์๗ ประการ ท าโพชฌงค ์

๗ ประการใหม้าก อยา่งนี้แล” 

พาหริงัคสตูรที ่๑๐ จบ 

จกักวตัตวิรรคที ่๕ จบ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

    ๑. วธิาสตูร     ๒. จักกวตัตสิตูร 

   ๓. มารสตูร     ๔. ทปุปัญญสตูร 

   ๕. ปัญญวนัตสตูร    ๖. ทลทิทสตูร 

   ๗. อทลทิทสตูร    ๘. อาทจิจสตูร 

   ๙. อัชฌัตตกิังคสตูร    ๑๐. พาหรัิงคสตูร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๑๖๑ } 



๑๖๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๒. โพชฌังคสงัยตุ] 

๖. โพชฌังคสากัจฉวรรค ๑. อาหารสตูร 

 

๖. โพชฌงัคสากจัฉวรรค 

หมวดวา่ดว้ยการสนทนาเรือ่งโพชฌงค ์

๑. อาหารสตูร 

วา่ดว้ยอาหารของนวิรณ์และโพชฌงค ์

  [๒๓๒] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย เราจักแสดงอาหารและสิง่ไมใ่ชอ่าหาร 

ของนวิรณ์ ๕ ประการและโพชฌงค ์๗ ประการแกเ่ธอทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงฟัง 

อาหารของนวิรณ์ 

  อะไรเลา่เป็นอาหารทีท่ ากามฉนัทะทีย่งัไมเ่กดิใหเ้กดิข ึน้ หรอืท ากามฉนัทะ 

ทีเ่กดิข ึน้แลว้ใหเ้จรญิไพบลูยย์ ิง่ข ึน้ 

  คอื สภุนมิติมอียู ่การท ามนสกิารโดยไมแ่ยบคายในสภุนมิตินัน้ใหม้าก นี ้

เป็นอาหารทีท่ ากามฉันทะทีย่ังไมเ่กดิใหเ้กดิขึน้ หรอืท ากามฉันทะทีเ่กดิขึน้แลว้ให ้

เจรญิไพบลูยย์ิง่ข ึน้ 

  อะไรเลา่เป็นอาหารทีท่ าพยาบาททีย่งัไมเ่กดิใหเ้กดิข ึน้ หรอืท าพยาบาท 

ทีเ่กดิข ึน้แลว้ใหเ้จรญิไพบลูยย์ ิง่ข ึน้ 

  คอื ปฏฆินมิติมอียู ่การท ามนสกิารโดยไมแ่ยบคายในปฏฆินมิตินัน้ใหม้าก 

นีเ้ป็นอาหารทีท่ าพยาบาททีย่ังไมเ่กดิใหเ้กดิขึน้ หรอืท าพยาบาททีเ่กดิขึน้แลว้ให ้

เจรญิไพบลูยย์ิง่ข ึน้ 

  อะไรเลา่เป็นอาหารทีท่ าถนีมทิธะทีย่งัไมเ่กดิใหเ้กดิข ึน้ หรอืท าถนีมทิธะ 

ทีเ่กดิข ึน้แลว้ใหเ้จรญิไพบลูยย์ ิง่ข ึน้ 

  คอื ความไมย่นิด ีความเกยีจครา้น ความเมือ่ยขบของรา่งกาย ความเมา 

อาหาร และความทีจ่ติหดหูม่อียู ่การท ามนสกิารโดยไมแ่ยบคายในธรรมเหลา่นัน้ 

ใหม้าก นีเ้ป็นอาหารทีท่ าถนีมทิธะทีย่ังไมเ่กดิใหเ้กดิขึน้ หรอืท าถนีมทิธะทีเ่กดิขึน้ 

แลว้ใหเ้จรญิไพบลูยย์ิง่ข ึน้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๑๖๒ } 



๑๖๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๒. โพชฌังคสงัยตุ] 

๖. โพชฌังคสากัจฉวรรค ๑. อาหารสตูร 

  อะไรเลา่เป็นอาหารทีท่ าอทุธจัจกกุกจุจะทีย่งัไมเ่กดิใหเ้กดิข ึน้ หรอืท า 

อทุธจัจกกุกจุจะทีเ่กดิข ึน้แลว้ใหเ้จรญิไพบลูยย์ ิง่ข ึน้ 

  คอื ความไมส่งบจติมอียู ่การท ามนสกิารโดยไมแ่ยบคายในความไมส่งบ 

จตินัน้ใหม้าก นีเ้ป็นอาหารทีท่ าอทุธจัจกกุกจุจะทีย่งัไมเ่กดิใหเ้กดิขึน้ หรอืท า 

อทุธัจจกกุกจุจะทีเ่กดิขึน้แลว้ใหเ้จรญิไพบลูยย์ิง่ข ึน้ 

  อะไรเลา่เป็นอาหารทีท่ าวจิกิจิฉาทีย่งัไมเ่กดิใหเ้กดิข ึน้ หรอืท าวจิกิจิฉาที ่

เกดิข ึน้แลว้ใหเ้จรญิไพบลูยย์ ิง่ข ึน้ 

  คอื ธรรมทัง้หลายอันเป็นทีต่ัง้แหง่วจิกิจิฉามอียู ่การท ามนสกิารโดยไม ่

แยบคายในธรรมเหลา่นัน้ใหม้าก นีเ้ป็นอาหารทีท่ าวจิกิจิฉาทีย่ังไมเ่กดิใหเ้กดิขึน้ 

หรอืท าวจิกิจิฉาทีเ่กดิขึน้แลว้ใหเ้จรญิไพบลูยย์ิง่ข ึน้ 

อาหารของโพชฌงค ์

  อะไรเลา่เป็นอาหารทีท่ าสตสิมัโพชฌงคท์ีย่งัไมเ่กดิใหเ้กดิข ึน้ หรอืท า 

สตสิมัโพชฌงคท์ีเ่กดิข ึน้แลว้ใหเ้จรญิเต็มที ่

  คอื ธรรมทัง้หลายอันเป็นทีต่ัง้แหง่สตสิมัโพชฌงคม์อียู ่การท ามนสกิารโดย 

แยบคายในธรรมเหลา่นัน้ใหม้าก นีเ้ป็นอาหารทีท่ าสตสิมัโพชฌงคท์ีย่ังไมเ่กดิใหเ้กดิขึน้ 

หรอืท าสตสิมัโพชฌงคท์ีเ่กดิขึน้แลว้ใหเ้จรญิเต็มที ่

  อะไรเลา่เป็นอาหารทีท่ าธมัมวจิยสมัโพชฌงคท์ีย่งัไมเ่กดิใหเ้กดิข ึน้ หรอื 

ท าธมัมวจิยสมัโพชฌงคท์ีเ่กดิข ึน้แลว้ใหเ้จรญิเต็มที ่

  คอื ธรรมทัง้หลายทีเ่ป็นกศุลและอกศุล มโีทษและไมม่โีทษ เลวและประณีต 

เป็นฝ่ายด าและฝ่ายขาวมอียู ่การท ามนสกิารโดยแยบคายในธรรมเหลา่นัน้ใหม้าก นี ้

เป็นอาหารทีท่ าธัมมวจิยสมัโพชฌงคท์ีย่ังไมเ่กดิใหเ้กดิขึน้ หรอืท าธัมมวจิยสมัโพชฌงค ์

ทีเ่กดิขึน้แลว้ใหเ้จรญิเต็มที ่

  อะไรเลา่เป็นอาหารทีท่ าวริยิสมัโพชฌงคท์ีย่งัไมเ่กดิใหเ้กดิข ึน้ หรอืท า 

วริยิสมัโพชฌงคท์ีเ่กดิข ึน้แลว้ใหเ้จรญิเต็มที ่

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๑๖๓ } 



๑๖๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๒. โพชฌังคสงัยตุ] 

๖. โพชฌังคสากัจฉวรรค ๑. อาหารสตูร 

  คอื ความรเิริม่ ความพากเพยีร ความบากบั่นมอียู ่การท ามนสกิารโดย 

แยบคายในธรรมเหลา่นัน้ใหม้าก นีเ้ป็นอาหารทีท่ าวริยิสมัโพชฌงคท์ีย่ังไมเ่กดิใหเ้กดิขึน้ 

หรอืท าวริยิสมัโพชฌงคท์ีเ่กดิขึน้แลว้ใหเ้จรญิเต็มที ่

  อะไรเลา่เป็นอาหารทีท่ าปีตสิมัโพชฌงคท์ีย่งัไมเ่กดิใหเ้กดิข ึน้ หรอืท าปีต-ิ 

สมัโพชฌงคท์ีเ่กดิข ึน้แลว้ใหเ้จรญิเต็มที ่

  คอื ธรรมทัง้หลายอันเป็นทีต่ัง้แหง่ปีตสิมัโพชฌงคม์อียู ่การท ามนสกิารโดย 

แยบคายในธรรมเหลา่นัน้ใหม้าก นีเ้ป็นอาหารทีท่ าปีตสิมัโพชฌงคท์ีย่ังไมเ่กดิใหเ้กดิขึน้ 

หรอืท าปีตสิมัโพชฌงคท์ีเ่กดิขึน้แลว้ใหเ้จรญิเต็มที ่

  อะไรเลา่เป็นอาหารทีท่ าปสัสทัธสิมัโพชฌงคท์ีย่งัไมเ่กดิใหเ้กดิข ึน้ หรอื 

ท าปสัสทัธสิมัโพชฌงคท์ีเ่กดิข ึน้แลว้ใหเ้จรญิเต็มที ่

  คอื ความสงบกาย ความสงบจติมอียู ่การท ามนสกิารโดยแยบคายในธรรม 

เหลา่นัน้ใหม้าก นีเ้ป็นอาหารทีท่ าปัสสทัธสิมัโพชฌงคท์ีย่ังไมเ่กดิใหเ้กดิขึน้ หรอืท า 

ปัสสทัธสิมัโพชฌงคท์ีเ่กดิขึน้แลว้ใหเ้จรญิเต็มที ่

  อะไรเลา่เป็นอาหารทีท่ าสมาธสิมัโพชฌงคท์ีย่งัไมเ่กดิใหเ้กดิข ึน้ หรอืท า 

สมาธสิมัโพชฌงคท์ีเ่กดิข ึน้แลว้ใหเ้จรญิเต็มที ่

  คอื สมาธนิมิติ อัพยคัคนมิติมอียู ่การท ามนสกิารโดยแยบคายในนมิติ 

เหลา่นัน้ใหม้าก นีเ้ป็นอาหารทีท่ าสมาธสิมัโพชฌงคท์ีย่ังไมเ่กดิใหเ้กดิขึน้ หรอืท า 

สมาธสิมัโพชฌงคท์ีเ่กดิขึน้แลว้ใหเ้จรญิเต็มที ่

  อะไรเลา่เป็นอาหารทีท่ าอเุบกขาสมัโพชฌงคท์ีย่งัไมเ่กดิใหเ้กดิข ึน้ หรอื 

ท าอเุบกขาสมัโพชฌงคท์ีเ่กดิข ึน้แลว้ใหเ้จรญิเต็มที ่

  คอื ธรรมทัง้หลายอันเป็นทีต่ัง้แหง่อเุบกขาสมัโพชฌงคม์อียู ่การท ามนสกิาร 

โดยแยบคายในธรรมเหลา่นัน้ใหม้าก นี้เป็นอาหารทีท่ าอเุบกขาสมัโพชฌงคท์ีย่ังไม ่

เกดิใหเ้กดิขึน้ หรอืท าอเุบกขาสมัโพชฌงคท์ีเ่กดิขึน้แลว้ใหเ้จรญิเต็มที ่

สิง่ทีไ่มใ่ชอ่าหารของนวิรณ์ 

  อะไรเลา่ไมเ่ป็นอาหารทีท่ ากามฉนัทะทีย่งัไมเ่กดิใหเ้กดิข ึน้ หรอืท ากามฉนัทะ 

ทีเ่กดิข ึน้แลว้ใหเ้จรญิไพบลูยย์ ิง่ข ึน้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๑๖๔ } 



๑๖๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๒. โพชฌังคสงัยตุ] 

๖. โพชฌังคสากัจฉวรรค ๑. อาหารสตูร 

  คอื อสภุนมิติมอียู ่การท ามนสกิารโดยแยบคายในอสภุนมิตินัน้ใหม้าก นี ้

ไมเ่ป็นอาหารทีท่ ากามฉันทะทีย่ังไมเ่กดิใหเ้กดิขึน้ หรอืท ากามฉันทะทีเ่กดิขึน้แลว้ 

ใหเ้จรญิไพบลูยย์ิง่ข ึน้ 

  อะไรเลา่ไมเ่ป็นอาหารทีท่ าพยาบาททีย่งัไมเ่กดิใหเ้กดิข ึน้ หรอืท าพยาบาท 

ทีเ่กดิข ึน้แลว้ใหเ้จรญิไพบลูยย์ ิง่ข ึน้ 

  คอื เมตตาเจโตวมิตุตมิอียู ่การท ามนสกิารโดยแยบคายในเมตตาเจโตวมิตุต ิ

นัน้ใหม้าก นีไ้มเ่ป็นอาหารทีท่ าพยาบาททีย่ังไมเ่กดิใหเ้กดิขึน้ หรอืท าพยาบาทที่ 

เกดิขึน้แลว้ใหเ้จรญิไพบลูยย์ิง่ข ึน้ 

  อะไรเลา่ไมเ่ป็นอาหารทีท่ าถนีมทิธะทีย่งัไมเ่กดิใหเ้กดิข ึน้ หรอืท าถนี- 

มทิธะทีเ่กดิข ึน้แลว้ใหเ้จรญิไพบลูยย์ ิง่ข ึน้ 

  คอื ความรเิริม่ ความพากเพยีร ความบากบั่นมอียู ่การท ามนสกิารโดย 

แยบคายในธรรมเหลา่นัน้ใหม้าก นีไ้มเ่ป็นอาหารทีท่ าถนีมทิธะทีย่ังไมเ่กดิใหเ้กดิขึน้ 

หรอืท าถนีมทิธะทีเ่กดิขึน้แลว้ใหเ้จรญิไพบลูยย์ิง่ข ึน้ 

  อะไรเลา่ไมเ่ป็นอาหารทีท่ าอทุธจัจกกุกจุจะทีย่งัไมเ่กดิใหเ้กดิข ึน้ หรอืท า 

อทุธจัจกกุกจุจะทีเ่กดิข ึน้แลว้ใหเ้จรญิไพบลูยย์ ิง่ข ึน้ 

  คอื ความสงบจติมอียู ่การท ามนสกิารโดยแยบคายในความสงบจตินัน้ใหม้าก 

นีไ้มเ่ป็นอาหารทีท่ าอทุธัจจกกุกจุจะทีย่ังไมเ่กดิใหเ้กดิขึน้ หรอืท าอทุธจัจกกุกจุจะที ่

เกดิขึน้แลว้ใหเ้จรญิไพบลูยย์ิง่ข ึน้ 

  อะไรเลา่ไมเ่ป็นอาหารทีท่ าวจิกิจิฉาทีย่งัไมเ่กดิใหเ้กดิข ึน้ หรอืท าวจิกิจิฉา 

ทีเ่กดิข ึน้แลว้ ใหเ้จรญิไพบลูยย์ ิง่ข ึน้ 

  คอื ธรรมทัง้หลายทีเ่ป็นกศุลและอกศุล มโีทษและไมม่โีทษ เลวและประณีต 

เป็นฝ่ายด าและฝ่ายขาวมอียู ่การท ามนสกิารโดยแยบคายในธรรมเหลา่นัน้ใหม้าก 

นีไ้มเ่ป็นอาหารทีท่ าวจิกิจิฉาทีย่ังไมเ่กดิใหเ้กดิขึน้ หรอืท าวจิกิจิฉาทีเ่กดิขึน้แลว้ 

ใหเ้จรญิไพบลูยย์ิง่ข ึน้ 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๑๖๕ } 



๑๖๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๒. โพชฌังคสงัยตุ] 

๖. โพชฌังคสากัจฉวรรค ๑. อาหารสตูร 

 

สิง่ทีไ่มใ่ชอ่าหารของโพชฌงค ์

  อะไรเลา่ไมเ่ป็นอาหารทีท่ าสตสิมัโพชฌงคท์ีย่งัไมเ่กดิใหเ้กดิข ึน้ หรอืท า 

สตสิมัโพชฌงคท์ีเ่กดิข ึน้แลว้ใหเ้จรญิเต็มที ่

  คอื ธรรมทัง้หลายอันเป็นทีต่ัง้แหง่สตสิมัโพชฌงคม์อียู ่การไมท่ ามนสกิาร 

ในธรรมเหลา่นัน้ใหม้าก นี้ไมเ่ป็นอาหารทีท่ าสตสิมัโพชฌงคท์ีย่ังไมเ่กดิใหเ้กดิขึน้ 

หรอืท าสตสิมัโพชฌงคท์ีเ่กดิขึน้แลว้ใหเ้จรญิเต็มที ่

  อะไรเลา่ไมเ่ป็นอาหารทีท่ าธมัมวจิยสมัโพชฌงคท์ีย่งัไมเ่กดิใหเ้กดิขึน้ หรอืท า 

ธมัมวจิยสมัโพชฌงคท์ีเ่กดิข ึน้แลว้ใหเ้จรญิเต็มที ่

  คอื ธรรมทัง้หลายทีเ่ป็นกศุลและอกศุล มโีทษและไมม่โีทษ เลวและประณีต 

เป็นฝ่ายด าและฝ่ายขาวมอียู ่การไมท่ ามนสกิารในธรรมเหลา่นัน้ใหม้าก นีไ้มเ่ป็น 

อาหารทีท่ าธัมมวจิยสมัโพชฌงคท์ีย่ังไมเ่กดิใหเ้กดิขึน้ หรอืท าธัมมวจิยสมัโพชฌงค ์

ทีเ่กดิขึน้แลว้ใหเ้จรญิเต็มที ่

  อะไรเลา่ไมเ่ป็นอาหารทีท่ าวริยิสมัโพชฌงคท์ีย่งัไมเ่กดิใหเ้กดิข ึน้ หรอืท า 

วริยิสมัโพชฌงคท์ีเ่กดิข ึน้แลว้ใหเ้จรญิเต็มที ่

  คอื ความรเิริม่ ความพากเพยีร ความบากบั่นมอียู ่การไมท่ ามนสกิารใน 

ธรรมเหลา่นัน้ใหม้าก นีไ้มเ่ป็นอาหารทีท่ าวริยิสมัโพชฌงคท์ีย่ังไมเ่กดิใหเ้กดิขึน้ 

หรอืท าวริยิสมัโพชฌงคท์ีเ่กดิขึน้แลว้ใหเ้จรญิเต็มที ่

  อะไรเลา่ไมเ่ป็นอาหารทีท่ าปีตสิมัโพชฌงคท์ีย่งัไมเ่กดิใหเ้กดิข ึน้ หรอืท า 

ปีตสิมัโพชฌงคท์ีเ่กดิข ึน้แลว้ใหเ้จรญิเต็มที ่

  คอื ธรรมทัง้หลายอันเป็นทีต่ัง้แหง่ปีตสิมัโพชฌงคม์อียู ่การไมท่ ามนสกิาร 

ในธรรมเหลา่นัน้ใหม้าก นี้ไมเ่ป็นอาหารทีท่ าปีตสิมัโพชฌงคท์ีย่ังไมเ่กดิใหเ้กดิขึน้ 

หรอืท าปีตสิมัโพชฌงคท์ีเ่กดิขึน้แลว้ใหเ้จรญิเต็มที ่

  อะไรเลา่ไมเ่ป็นอาหารทีท่ าปสัสทัธสิมัโพชฌงคท์ีย่งัไมเ่กดิใหเ้กดิข ึน้ หรอื 

ท าปสัสทัธสิมัโพชฌงคท์ีเ่กดิข ึน้แลว้ใหเ้จรญิเต็มที ่

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๑๖๖ } 



๑๖๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๒. โพชฌังคสงัยตุ] 

๖. โพชฌังคสากัจฉวรรค ๒. ปรยิายสตูร 

  คอื ความสงบกาย ความสงบจติมอียู ่การไมท่ ามนสกิารในธรรมเหลา่นัน้ 

ใหม้าก นีไ้มเ่ป็นอาหารทีท่ าปัสสทัธสิมัโพชฌงคท์ีย่ังไมเ่กดิใหเ้กดิขึน้ หรอืท าปัสสทัธ-ิ 

สมัโพชฌงคท์ีเ่กดิขึน้แลว้ใหเ้จรญิเต็มที ่

  อะไรเลา่ไมเ่ป็นอาหารทีท่ าสมาธสิมัโพชฌงคท์ีย่งัไมเ่กดิใหเ้กดิข ึน้ หรอืท า 

สมาธสิมัโพชฌงคท์ีเ่กดิข ึน้แลว้ใหเ้จรญิเต็มที ่

  คอื สมาธนิมิติ อัพยคัคนมิติมอียู ่การไมท่ ามนสกิารในนมิติเหลา่นัน้ใหม้าก นี้ 

ไมเ่ป็นอาหารทีท่ าสมาธสิัมโพชฌงคท์ีย่ังไมเ่กดิใหเ้กดิขึน้ หรอืท าสมาธสิมัโพชฌงค ์

ทีเ่กดิขึน้แลว้ใหเ้จรญิเต็มที ่

  อะไรเลา่ไมเ่ป็นอาหารทีท่ าอุเบกขาสมัโพชฌงคท์ีย่งัไมเ่กดิใหเ้กดิขึน้ หรอืท า 

อุเบกขาสมัโพชฌงคท์ีเ่กดิข ึน้แลว้ใหเ้จรญิเต็มที ่

  คอื ธรรมทัง้หลายอันเป็นทีต่ัง้แหง่อเุบกขาสมัโพชฌงคม์อียู ่การไมท่ ามนสกิาร 

ในธรรมเหลา่นัน้ใหม้าก นี้ไมเ่ป็นอาหารทีท่ าอเุบกขาสมัโพชฌงคท์ีย่ังไมเ่กดิใหเ้กดิขึน้ 

หรอืท าอเุบกขาสมัโพชฌงคท์ีเ่กดิขึน้แลว้ใหเ้จรญิเต็มที”่ 

อาหารสตูรที ่๑ จบ 

 

๒. ปรยิายสูตร 

วา่ดว้ยเหตทุีน่วิรณ์และโพชฌงคอ์าศยั 

  [๒๓๓] ครัน้ในเวลาเชา้ ภกิษุหลายรปูครองอันตรวาสก ถอืบาตรและจวีร 

เขา้ไปบณิฑบาตยังกรงุสาวตัถ ีไดม้คีวามคดิอยา่งนีว้า่ “การเทีย่วไปบณิฑบาต 

ยังกรงุสาวตัถยีังเชา้นัก ทางทีด่ ีเราทัง้หลายควรจะเขา้ไปยังอารามของพวก 

อัญเดยีรถยีป์รพิาชก” 

  ครัง้นัน้แล ภกิษุเหลา่นัน้จงึเขา้ไปยังอารามของพวกอัญเดยีรถยีป์รพิาชก ได ้

สนทนาปราศรัยพอเป็นทีบ่ันเทงิใจ พอเป็นทีร่ะลกึถงึกันแลว้ น่ัง ณ ทีส่มควร พวก 

อญัเดยีรถยีป์รพิาชกไดก้ลา่วกับภกิษุเหลา่นัน้ดังนี้วา่ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๑๖๗ } 



๑๖๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๒. โพชฌังคสงัยตุ] 

๖. โพชฌังคสากัจฉวรรค ๒. ปรยิายสตูร 

  “ผูม้อีายทัุง้หลาย พระสมณโคดมแสดงธรรมแกส่าวกทัง้หลายอยา่งนีว้า่ 

‘มาเถดิ ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงละนวิรณ์ ๕ ประการอันเป็นความเศรา้หมอง 

แหง่จติ ทอนก าลังปัญญาแลว้เจรญิโพชฌงค ์๗ ประการตามความเป็นจรงิเถดิ’ 

แมแ้ตเ่ราทัง้หลายก็แสดงธรรมแกส่าวกทัง้หลายอยา่งนีว้า่ ‘มาเถดิ ผูม้อีายทัุง้หลาย 

ทา่นทัง้หลายจงละนวิรณ์ ๕ ประการอันเป็นความเศรา้หมองแหง่จติ ทอนก าลงั 

ปัญญาแลว้เจรญิโพชฌงค ์๗ ประการตามความเป็นจรงิเถดิ’ ผูม้อีายทัุง้หลาย 

ในธรรมเทศนาหรอือนุสาสนนีี ้คอื ธรรมเทศนาของพระสมณโคดมกับธรรม- 

เทศนาของพวกเรา หรอือนุสาสนขีองพระสมณโคดมกับอนุสาสนขีองพวกเราจะผดิ 

แผกแตกตา่งกันอยา่งไร” 

  ครัง้นัน้ ภกิษุเหลา่นัน้ไมย่นิด ีไมค่ัดคา้นภาษิตของอัญเดยีรถยีป์รพิาชก 

เหลา่นัน้ ลกุจากอาสนะจากไปดว้ยคดิวา่ “เราทัง้หลายจักรูช้ดัเนือ้ความแหง่ภาษิต 

นีใ้นส านักของพระผูม้พีระภาค” 

  ภกิษุเหลา่นัน้ครัน้เทีย่วไปบณิฑบาตยังกรงุสาวตัถ ีกลับจากบณิฑบาต ภาย 

หลังฉันภัตตาหารเสร็จแลว้ จงึเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวายอภวิาท 

แลว้ น่ัง ณ ทีส่มควร ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ เมือ่เชา้นี ้ขา้พระองคทั์ง้หลายครองอันตรวาสก ถอื 

บาตรและจวีรเขา้ไปบณิฑบาตยังกรงุสาวตัถ ีไดม้คีวามคดิอยา่งนีว้า่ ‘การเทีย่วไป 

บณิฑบาตยังกรงุสาวตัถยีังเชา้นัก ทางทีด่ ีเราทัง้หลายควรจะเขา้ไปยังอารามของ 

พวกอัญเดยีรถยีป์รพิาชก’ 

  ครัง้นัน้แล ขา้พระองคทั์ง้หลายจงึไดเ้ขา้ไปยังอารามของพวกอัญเดยีถยี ์

ปรพิาชกไดส้นทนาปราศรัยพอเป็นทีบ่ันเทงิใจ พอเป็นทีร่ะลกึถงึกันแลว้ น่ัง ณ 

ทีส่มควร พวกอัญเดยีรถยีป์รพิาชกไดก้ลา่วกับขา้พระองคทั์ง้หลายดังนีว้า่ 

  ‘ผูม้อีายทัุง้หลาย พระสมณโคดมแสดงธรรมแกส่าวกทัง้หลายอยา่งนีว้า่ 

‘มาเถดิ ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงละนวิรณ์ ๕ ประการอันเป็นความเศรา้หมอง 

แหง่จติ ทอนก าลังปัญญาแลว้เจรญิโพชฌงค ์๗ ประการตามความเป็นจรงิเถดิ’ 

แมแ้ตเ่ราทัง้หลายก็แสดงธรรมแกส่าวกทัง้หลายอยา่งนีว้า่ ‘มาเถดิ ผูม้อีายทัุง้หลาย 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๑๖๘ } 



๑๖๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๒. โพชฌังคสงัยตุ] 

๖. โพชฌังคสากัจฉวรรค ๒. ปรยิายสตูร 

ทา่นทัง้หลายจงละนวิรณ์ ๕ ประการอันเป็นความเศรา้หมองแหง่จติ ทอนก าลงั 

ปัญญาแลว้เจรญิโพชฌงค ์๗ ประการตามความเป็นจรงิเถดิ’ ผูม้อีายทัุง้หลาย 

ในธรรมเทศนาหรอือนุสาสนนีี ้คอื ธรรมเทศนาของพระสมณโคดมกับธรรม- 

เทศนาของพวกเรา หรอือนุสาสนขีองพระสมณโคดมกับอนุสาสนขีองพวกเราจะผดิ 

แผกแตกตา่งกันอยา่งไร’ 

  ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ครัง้นัน้ ขา้พระองคทั์ง้หลายไมย่นิด ีไมค่ัดคา้นภาษิต 

ของอัญเดยีรถยีป์รพิาชกเหลา่นัน้ ลกุจากอาสนะจากไปดว้ยคดิวา่ ‘เราทัง้หลายจัก 

รูช้ดัเนือ้ความแหง่ภาษิตนี้ในส านักของพระผูม้พีระภาค” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย พวกอัญเดยีรถยีป์รพิาชกมวีาทะ 

อยา่งนี ้เธอทัง้หลายควรถามอยา่งนีว้า่ ‘ผูม้อีายทัุง้หลาย ก็เหตทุีน่วิรณ์ ๕ ประการ 

อาศัยกลายเป็น ๑๐ ประการ และเหตทุีโ่พชฌงค ์๗ ประการ อาศัยกลายเป็น 

๑๔ ประการมอียูห่รอื’ พวกอัญเดยีรถยีป์รพิาชกถกูถามอยา่งนีแ้ลว้จักไมส่ามารถ 

ตอบได ้จักถงึความล าบากอยา่งยิง่ ขอ้นัน้เพราะเหตไุร เพราะพวกอัญเดยีรถยี-์ 

ปรพิาชกถกูถามในสิง่อันมใิชว่สิยั๑ 

  ภกิษุทัง้หลาย ในโลกนีพ้รอ้มทัง้เทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมูส่ตัว ์

พรอ้มทัง้สมณพราหมณ์ เทวดาและมนุษย ์เรายังไมเ่ห็นบคุคลทีจ่ะท าจติใหย้นิด ี

ไดด้ว้ยการตอบปัญหาเหลา่นี ้เวน้ตถาคตหรอืสาวกของตถาคต หรอืผูท้ีฟั่งจาก 

ค าสอนของตถาคตนี ้

  เหตทุีน่วิรณ์ ๕ ประการอาศยักลายเป็น ๑๐ ประการ เป็นอยา่งไร 

  คอื แมก้ามฉันทะในภายใน๒ก็เป็นนวิรณ์ แมก้ามฉันทะในภายนอก๓ก็เป็น 

นวิรณ์ ค าวา่ ‘กามฉันทนวิรณ์’ ยอ่มมาสูอ่ทุเทสนี ้แมด้ว้ยเหตนุี ้กามฉันทนวิรณ์ 

นัน้จงึเป็น ๒ ประการ

 

เชงิอรรถ : 

๑ ส ิง่อนัมใิชว่สิยั หมายถงึการท าในสิง่ทีเ่ป็นไปไมไ่ด ้เชน่ การเทนิศลิาขนาดเทา่เรอืนยอด ขา้มน ้าลกึ 

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

๒ กามฉนัทะในภายใน หมายถงึความพอใจและความก าหนัดทีเ่กดิขึน้เพราะปรารภขันธ ์๕ ของตน (ส .ม.อ. 

   ๓/๒๓๓/๒๓๙) 

๓ กามฉนัทะในภายนอก หมายถงึความพอใจและความก าหนัดทีเ่กดิขึน้เพราะปรารภขันธ ์๕ ของผูอ้ืน่ 

   (ส .ม.อ. ๓/๒๓๓/๒๓๙) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๑๖๙ } 



๑๗๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๒. โพชฌังคสงัยตุ] 

๖. โพชฌังคสากัจฉวรรค ๒. ปรยิายสตูร 

  แมพ้ยาบาทในภายใน๑ก็เป็นนวิรณ์ แมพ้ยาบาทในภายนอก๒ก็เป็นนวิรณ์ 

ค าวา่ ‘พยาบาทนวิรณ์’ ยอ่มไปสูอ่ทุเทสนี ้แมด้ว้ยเหตนุี ้พยาบาทนวิรณ์นัน้จงึเป็น 

๒ ประการ 

  แมถ้นีะก็เป็นนวิรณ์ แมม้ทิธะก็เป็นนวิรณ์ ค าวา่ ‘ถนีมทิธนวิรณ์’ ยอ่มไปสู ่

อทุเทสนี ้แมด้ว้ยเหตนุี ้ถนีมทิธนวิรณ์นัน้จงึเป็น ๒ ประการ 

  แมอ้ทุธัจจะก็เป็นนวิรณ์ แมก้กุกจุจะก็เป็นนวิรณ์ ค าวา่ ‘อทุธัจจกกุกจุจนวิรณ์’ 

ยอ่มไปสูอ่ทุเทสนี ้แมด้ว้ยเหตนุี ้อทุธัจจกกุกจุจนวิรณ์นัน้จงึเป็น ๒ ประการ 

  แมว้จิกิจิฉาในธรรมทัง้หลายในภายใน๓ก็เป็นนวิรณ์ แมว้จิกิจิฉาในธรรม 

ทัง้หลายในภายนอก๔ก็เป็นนวิรณ์ ค าวา่ ‘วจิกิจิฉานวิรณ์’ ยอ่มไปสูอ่ทุเทสนี ้แม ้

ดว้ยเหตนุี ้วจิกิจิฉานวิรณ์นัน้จงึเป็น ๒ ประการ 

  ภกิษุทัง้หลาย เหตนุีแ้ลทีน่วิรณ์ ๕ ประการอาศัยกลายเป็น ๑๐ ประการ 

  เหตทุีโ่พชฌงค ์๗ ประการอาศยักลายเป็น ๑๔ ประการ เป็นอยา่งไร 

  คอื แมส้ตใินธรรมทัง้หลายในภายใน๕ก็เป็นสตสิมัโพชฌงค ์แมส้ตใินธรรม 

ทัง้หลายในภายนอก๖ก็เป็นสตสิมัโพชฌงค ์ค าวา่ ‘สตสิมัโพชฌงค’์ ยอ่มไปสู ่

อทุเทสนี ้แมด้ว้ยเหตนุี ้สตสิมัโพชฌงคนั์น้จงึเป็น ๒ ประการ 

  แมธ้รรมทีบ่คุคลเลอืกเฟ้นตรวจสอบพนิจิพจิารณาในธรรมทัง้หลายในภายใน 

ดว้ยปัญญาก็เป็นธัมมวจิยสมัโพชฌงค ์แมธ้รรมทีบ่คุคลเลอืกเฟ้นตรวจสอบพนิจิ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ พยาบาทในภายใน หมายถงึปฏฆิะ (ความกระทบกระทั่งในใจ) ทีเ่กดิขึน้เพราะมอืและเทา้เป็นตน้ของตน  

   (ส .ม.อ. ๓/๒๓๓/๒๓๙) 

๒ พยาบาทในภายนอก หมายถงึปฏฆิะทีเ่กดิขึน้เพราะมอืและเทา้เป็นตน้ของผูอ้ ืน่ (ส .ม.อ. ๓/๒๓๓/๒๓๙) 

๓ วจิกิจิฉาในธรรมท ัง้หลายในภายใน หมายถงึความสงสัยในขันธข์องตน (ส .ม.อ. ๓/๒๓๓/๒๓๙) 

๔ วจิกิจิฉาในธรรมท ัง้หลายในภายนอก หมายถงึความสงสัยมากในฐานะทัง้ ๘ ในภายนอก คอื มนุษย ์

   เทวดา มาร พรหม มนุษยโลก เทวโลก มารโลก และพรหมโลก (ส .ม.อ. ๓/๒๓๓/๒๓๙, ส .ฎกีา ๒/๒๓๓/๕๒๓) 

๕ สตใินธรรมท ัง้หลายในภายใน หมายถงึสต ิ(ความระลกึได)้ ทีเ่กดิขึน้แกบ่คุคลผูก้ าหนดสังขารในภายใน 

   (ส .ม.อ. ๓/๒๓๓/๒๓๙) 

๖ สตใินธรรมท ัง้หลายในภายนอก หมายถงึสตทิีเ่กดิขึน้แกบ่คุคลผูก้ าหนดสังขารในภายนอก (ส .ม.อ. 

   ๓/๒๓๓/๒๓๙) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๑๗๐ } 



๑๗๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๒. โพชฌังคสงัยตุ] 

๖. โพชฌังคสากัจฉวรรค ๓. อัคคสิตูร 

พจิารณาในธรรมทัง้หลายในภายนอกดว้ยปัญญาก็เป็นธัมมวจิยสมัโพชฌงค ์ค าวา่ 

‘ธัมมวจิยสมัโพชฌงค’์ ยอ่มไปสูอ่ทุเทสนี ้แมด้ว้ยเหตนุี ้ธัมมวจิยสมัโพชฌงคนั์น้จงึ 

เป็น ๒ ประการ 

  แมค้วามเพยีรทางกายก็เป็นวริยิสมัโพชฌงค ์แมค้วามเพยีรทางจติก็เป็น 

วริยิสมัโพชฌงค ์ค าวา่ ‘วริยิสมัโพชฌงค’์ ยอ่มไปสูอ่ทุเทสนี ้แมด้ว้ยเหตนุี ้

วริยิสมัโพชฌงคนั์น้จงึเป็น ๒ ประการ 

  แมปี้ตทิีม่วีติกวจิารก็เป็นปีตสิมัโพชฌงค ์แมปี้ตทิีไ่มม่วีติกวจิารก็เป็นปีต-ิ 

สมัโพชฌงค ์ค าวา่ ‘ปีตสิมัโพชฌงค’์ ยอ่มมาสูอ่ทุเทสนี ้แมด้ว้ยเหตนุี ้ปีต-ิ 

สมัโพชฌงคนั์น้จงึเป็น ๒ ประการ 

  แมก้ายปัสสทัธก็ิเป็นปัสสทัธสิมัโพชฌงค ์แมจ้ติตปัสสทัธก็ิเป็นปัสสทัธ-ิ 

สมัโพชฌงค ์ค าวา่ ‘ปัสสัทธสิมัโพชฌงค’์ ยอ่มไปสูอ่ทุเทสนี ้แมด้ว้ยเหตนุี ้

ปัสสทัธสิมัโพชฌงคนั์น้จงึเป็น ๒ ประการ 

  แมส้มาธทิีม่วีติกวจิารก็เป็นสมาธสิมัโพชฌงค ์แมส้มาธทิีไ่มม่วีติกวจิารก็เป็น 

สมาธสิมัโพชฌงค ์ค าวา่ ‘สมาธสิมัโพชฌงค’์ ยอ่มไปสูอ่ทุเทสนี ้แมด้ว้ยเหตนุี ้

สมาธสิมัโพชฌงคนั์น้จงึเป็น ๒ ประการ 

  แมอ้เุบกขาในธรรมทัง้หลายในภายในก็เป็นอเุบกขาสมัโพชฌงค ์แมอ้เุบกขา 

ในธรรมทัง้หลายในภายนอกก็เป็นอเุบกขาสมัโพชฌงค ์ค าวา่ ‘อเุบกขาสมัโพชฌงค’์ 

ยอ่มไปสูอ่ทุเทสนี ้แมด้ว้ยเหตนุี ้อเุบกขาสมัโพชฌงคนั์น้จงึเป็น ๒ ประการ 

  ภกิษุทัง้หลาย เหตนุีแ้ลทีโ่พชฌงค ์๗ ประการอาศัยกลายเป็น ๑๔ ประการ” 

ปรยิายสตูรที ่๒ จบ 

 

๓. อคัคสิตูร 

วา่ดว้ยอปุมาดว้ยไฟ 

  [๒๓๔] ครัน้ในเวลาเชา้ ภกิษุหลายรปูครองอันตรวาสก ถอืบาตรและจวีร 

เขา้ไปบณิฑบาตยังกรงุสาวตัถ ี(ความตอ่ไปเหมอืนปรยิายสตูร) 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๑๗๑ } 



๑๗๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๒. โพชฌังคสงัยตุ] 

๖. โพชฌังคสากัจฉวรรค ๓. อัคคสิตูร 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย พวกอัญเดยีรถยีป์รพิาชกมวีาทะ 

อยา่งนี ้เธอทัง้หลายควรถามอยา่งนีว้า่ ‘ผูม้อีายทัุง้หลาย สมัยใด จติหดหู ่สมยันัน้ 

ไมเ่ป็นเวลาเพือ่เจรญิโพชฌงคเ์หลา่ไหน เป็นเวลาเพือ่เจรญิโพชฌงคเ์หลา่ไหน อนึง่ 

สมัยใด จติฟุ้งซา่น สมัยนัน้ ไมเ่ป็นเวลาเพือ่เจรญิโพชฌงคเ์หลา่ไหน เป็นเวลา 

เพือ่เจรญิโพชฌงคเ์หลา่ไหน’ 

  ภกิษุทัง้หลาย พวกอัญเดยีรถยีป์รพิาชกถกูถามอยา่งนีแ้ลว้จักไมส่ามารถ 

ตอบใหบ้รบิรูณ์ได ้จักถงึความล าบากอยา่งยิง่ ขอ้นัน้เพราะเหตไุร เพราะพวก 

อัญเดยีรถยีป์รพิาชกถกูถามในสิง่อันมใิชว่สิยั 

  ภกิษุทัง้หลาย ในโลกนีพ้รอ้มทัง้เทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมูส่ตัว ์

พรอ้มทัง้สมณพราหมณ์ เทวดาและมนุษย ์เรายังไมเ่ห็นบคุคลทีจ่ะยังจติใหย้นิดไีด ้

ดว้ยการตอบปัญหาเหลา่นี ้เวน้ตถาคตหรอืสาวกของตถาคต หรอืผูท้ีฟั่งจากค าสอน 

ของตถาคตนี ้

  ภกิษุทัง้หลาย สมัยใด จติหดหู ่สมัยนัน้ ไมเ่ป็นเวลาเพือ่เจรญิปัสสทัธ-ิ 

สมัโพชฌงค ์ไมเ่ป็นเวลาเพือ่เจรญิสมาธสิมัโพชฌงค ์ไมเ่ป็นเวลาเพือ่เจรญิอเุบกขา- 

สมัโพชฌงค ์ขอ้นัน้เพราะเหตไุร เพราะจติหดหู ่จติทีห่ดหูนั่น้ยากทีจ่ะใหฟ้ื้นขึน้ดว้ย 

ธรรมเหลา่นัน้ 

  ภกิษุทัง้หลาย เปรยีบเหมอืนบรุษุตอ้งการจะใหไ้ฟนอ้ยนดิลกุโพลง จงึใสห่ญา้สด 

โคมัยเปียก ไมส้ด พรมน ้าและโปรยฝุ่ นลงในไฟนัน้ เขาสามารถจะใหไ้ฟนอ้ยนดิ 

ลกุโพลงไดห้รอื” 

  “ไมไ่ด ้พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ภกิษุทัง้หลาย อปุมานีฉั้นใด อปุไมยก็ฉันนัน้ สมัยใด จติหดหู ่สมัยนัน้ 

ไมเ่ป็นเวลาเพือ่เจรญิปัสสทัธสิมัโพชฌงค ์ไมเ่ป็นเวลาเพือ่เจรญิสมาธสิมัโพชฌงค ์

ไมเ่ป็นเวลาเพือ่เจรญิอเุบกขาสมัโพชฌงค ์ขอ้นัน้เพราะเหตไุร เพราะจติหดหู ่จติที ่

หดหูนั่น้ยากทีจ่ะใหฟ้ื้นขึน้ดว้ยธรรมเหลา่นัน้ 

  แตส่มัยใด จติหดหู ่สมัยนัน้ เป็นเวลาเพือ่เจรญิธัมมวจิยสมัโพชฌงค ์เป็น 

เวลาเพือ่เจรญิวริยิสมัโพชฌงค ์เป็นเวลาเพือ่เจรญิปีตสิมัโพชฌงค ์ขอ้นัน้เพราะเหตไุร 

เพราะจติหดหู ่จติทีห่ดหูนั่น้งา่ยทีจ่ะใหฟ้ื้นขึน้ดว้ยธรรมเหลา่นัน้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๑๗๒ } 



๑๗๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๒. โพชฌังคสงัยตุ] 

๖. โพชฌังคสากัจฉวรรค ๓. อัคคสิตูร 

  ภกิษุทัง้หลาย เปรยีบเหมอืนบรุษุตอ้งการจะใหไ้ฟนอ้ยนดิลกุโพลง จงึใสห่ญา้แหง้ 

โคมัยแหง้ ไมแ้หง้ เป่าลมและไมโ่ปรยฝุ่ นลงในไฟนัน้ เขาสามารถจะใหไ้ฟนอ้ยนดิ 

ลกุโพลงไดห้รอื” 

  “ได ้พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ภกิษุทัง้หลาย อปุมานีฉั้นใด อปุไมยก็ฉันนัน้ สมัยใด จติหดหู ่สมัยนัน้ 

เป็นเวลาเพือ่เจรญิธัมมวจิยสมัโพชฌงค ์เป็นเวลาเพือ่เจรญิวริยิสมัโพชฌงค ์เป็น 

เวลาเพือ่เจรญิปีตสิมัโพชฌงค ์ขอ้นัน้เพราะเหตไุร เพราะจติหดหู ่จติทีห่ดหูนั่น้ 

งา่ยทีจ่ะใหฟ้ื้นขึน้ดว้ยธรรมเหลา่นัน้ 

  ภกิษุทัง้หลาย สมัยใด จติฟุ้งซา่น สมัยนัน้ ไมเ่ป็นเวลาเพือ่เจรญิธัมม- 

วจิยสมัโพชฌงค ์ไมเ่ป็นเวลาเพือ่เจรญิวริยิสมัโพชฌงค ์ไมเ่ป็นเวลาเพือ่เจรญิ 

ปีตสิมัโพชฌงค ์ขอ้นัน้เพราะเหตไุร เพราะจติฟุ้งซา่น จติทีฟุ่้ งซา่นนัน้ยากทีจ่ะให ้

สงบดว้ยธรรมเหลา่นัน้ 

  ภกิษุทัง้หลาย เปรยีบเหมอืนบรุษุตอ้งการจะดับไฟกองใหญ ่จงึใสห่ญา้แหง้ 

โคมัยแหง้ ไมแ้หง้ เป่าลมและไมโ่ปรยฝุ่ นลงในกองไฟนัน้ เขาสามารถจะดับไฟ 

กองใหญไ่ดห้รอื” 

  “ไมไ่ด ้พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ภกิษุทัง้หลาย อปุมานีฉั้นใด อปุไมยก็ฉันนัน้ สมัยใด จติฟุ้งซา่น สมัยนัน้ 

ไมเ่ป็นเวลาเพือ่เจรญิธัมมวจิยสมัโพชฌงค ์ไมเ่ป็นเวลาเพือ่เจรญิวริยิสมัโพชฌงค ์

ไมเ่ป็นเวลาเพือ่เจรญิปีตสิมัโพชฌงค ์ขอ้นัน้เพราะเหตไุร เพราะจติฟุ้งซา่น จติที ่

ฟุ่ งซา่นนัน้ยากทีจ่ะใหส้งบดว้ยธรรมเหลา่นัน้ 

  แตส่มัยใด จติฟุ้งซา่น สมัยนัน้ เป็นเวลาเพือ่เจรญิปัสสทัธสิมัโพชฌงค ์

เป็นเวลาเพือ่เจรญิสมาธสิัมโพชฌงค ์เป็นเวลาเพือ่เจรญิอเุบกขาสมัโพชฌงค ์ขอ้นัน้ 

เพราะเหตไุร เพราะจติฟุ้งซา่น จติทีฟุ่้ งซา่นนัน้งา่ยทีจ่ะใหส้งบดว้ยธรรมเหลา่นัน้ 

  ภกิษุทัง้หลาย เปรยีบเหมอืนบรุษุตอ้งการจะดับไฟกองใหญ ่จงึใสห่ญา้สด 

โคมัยเปียก พรมน ้าและโปรยฝุ่ นลงในกองไฟนัน้ เขาสามารถจะดับไฟกองใหญ่ 

ไดห้รอื” 

  “ได ้พระพทุธเจา้ขา้” 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๑๗๓ } 



๑๗๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๒. โพชฌังคสงัยตุ] 

๖. โพชฌังคสากัจฉวรรค ๔. เมตตาสหคตสตูร 

  “ภกิษุทัง้หลาย อปุมานีฉั้นใด อปุไมยก็ฉันนัน้ สมัยใด จติฟุ้งซา่น สมัยนัน้ 

เป็นเวลาเพือ่เจรญิปัสสทัธสิมัโพชฌงค ์เป็นเวลาเพือ่เจรญิสมาธสิมัโพชฌงค ์เป็น 

เวลาเพือ่เจรญิอเุบกขาสมัโพชฌงค ์ขอ้นัน้เพราะเหตไุร เพราะจติฟุ้งซา่น จติที ่

ฟุ้งซา่นนัน้งา่ยทีจ่ะใหส้งบดว้ยธรรมเหลา่นัน้ และเรากลา่วสตวิา่จ าตอ้งประสงคใ์น 

ทีท่กุสถาน” 

อคัคสิตูรที ่๓ จบ 

 

๔. เมตตาสหคตสตูร 

วา่ดว้ยจติมเีมตตา 

  [๒๓๕] สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ นคิมของชาวโกลยิะ ชือ่ 

หลทิทวสนะ แควน้โกลยิะ ครัน้ในเวลาเชา้ ภกิษุหลายรปูครองอันตรวาสก ถอื 

บาตรและจวีรเขา้ไปบณิฑบาตยังหลทิทวสนนคิม ไดม้คีวามคดิอยา่งนีว้า่ “การ 

เทีย่วไปบณิฑบาตในหลทิทวสนนคิมยังเชา้นัก ทางทีด่ ีเราทัง้หลายควรจะเขา้ไป 

ยังอารามของพวกอัญเดยีรถยีป์รพิาชก” 

  ครัง้นัน้แล ภกิษุเหลา่นัน้จงึเขา้ไปยังอารามของพวกอัญเดยีรถยีป์รพิาชก ได ้

สนทนาปราศรัยพอเป็นทีบ่ันเทงิใจ พอเป็นทีร่ะลกึถงึกันแลว้ น่ัง ณ ทีส่มควร พวก 

อัญเดยีรถยีป์รพิาชกไดก้ลา่วกับภกิษุเหลา่นัน้ดังนี้วา่ 

  “ผูม้อีายทัุง้หลาย พระสมณโคดมแสดงธรรมแกส่าวกทัง้หลายอยา่งนีว้า่ ‘มาเถดิ 

ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงละนวิรณ์ ๕ ประการอันเป็นความเศรา้หมองแหง่จติ 

ทอนก าลังปัญญาแลว้ มเีมตตาจติแผไ่ปตลอดทศิที ่๑ ... ทศิที ่๒ ... ทศิที ่๓ ... 

ทศิที ่๔ ... ทศิเบือ้งบน๑ ทศิเบือ้งลา่ง๒ ทศิเฉียง๓ แผไ่ปตลอดโลกท่ัวทกุหมูเ่หลา่ 

ในทีท่กุสถานดว้ยเมตตาจติอันไพบลูย ์เป็นมหัคคตะ ไมม่ขีอบเขต ไมม่เีวร ไมม่ ี

ความเบยีดเบยีนอยู ่มกีรณุาจติแผไ่ปตลอดทศิที ่๑ ... ทศิที ่๒ ... ทศิที ่๓ ...

 

เชงิอรรถ : 

๑ เบือ้งบน หมายถงึเทวโลก (วสิุทฺธ.ิมหาฏกีา ๑/๒๕๔/๔๓๕) 

๒ เบือ้งลา่ง หมายถงึนรกและนาคภพ (วสิทฺุธ.ิมหาฏกีา ๑/๒๕๔/๔๓๕) 

๓ ทศิเฉยีง หมายถงึทศิยอ่ยของทศิใหญห่รอืทศิรอบ ๆ (วสิทฺุธ.ิมหาฏกีา ๑/๒๕๔/๔๓๕) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๑๗๔ } 



๑๗๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๒. โพชฌังคสงัยตุ] 

๖. โพชฌังคสากัจฉวรรค ๔. เมตตาสหคตสตูร 

ทศิที ่๔ ... ทศิเบือ้งบน ทศิเบือ้งลา่ง ทศิเฉียง แผไ่ปตลอดโลกท่ัวทกุหมูเ่หลา่ 

ในทีท่กุสถานดว้ยกรณุาจติอันไพบลูย ์เป็นมหัคคตะ ไมม่ขีอบเขต ไมม่เีวร ไมม่ ี

ความเบยีดเบยีนอยู ่มมีทุติาจติแผไ่ปตลอดทศิที ่๑ ... ทศิที ่๒ ... ทศิที ่๓ ... ทศิ 

ที ่๔ ... ทศิเบือ้งบน ทศิเบือ้งลา่ง ทศิเฉียง แผไ่ปตลอดโลกท่ัวทกุหมูเ่หลา่ในที ่

ทกุสถานดว้ยมทุติาจติอันไพบลูย ์เป็นมหัคคตะ ไมม่ขีอบเขต ไมม่เีวร ไมม่คีวาม 

เบยีดเบยีนอยู ่มอีเุบกขาจติแผไ่ปตลอดทศิที ่๑ ... ทศิที ่๒ ... ทศิที ่๓ ... ทศิ 

ที ่๔ ... ทศิเบือ้งบน ทศิเบือ้งลา่ง ทศิเฉียง แผไ่ปตลอดโลกท่ัวทกุหมูเ่หลา่ใน 

ทีท่กุสถานดว้ยอเุบกขาจติอันไพบลูย ์เป็นมหัคคตะ ไมม่ขีอบเขต ไมม่เีวร ไมม่ ี

ความเบยีดเบยีนอยู’่ 

  แมแ้ตเ่ราทัง้หลายก็แสดงธรรมแกส่าวกทัง้หลายอยา่งนีว้า่ ‘มาเถดิ ผูม้อีาย ุ

ทัง้หลาย ทา่นทัง้หลายจงละนวิรณ์ ๕ ประการอันเป็นความเศรา้หมองแหง่จติ 

ทอนก าลังปัญญาแลว้ มเีมตตาจติแผไ่ปตลอดทศิที ่๑ ฯลฯ มกีรณุาจติ ฯลฯ 

มมีทุติาจติ ฯลฯ มอีเุบกขาจติแผไ่ปตลอดทศิที ่๑ ... ทศิที ่๒ ... ทศิ 

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

ทกุหมูเ่หลา่ในทีท่กุสถานดว้ยอเุบกขาจติอันไพบลูย ์เป็นมหัคคตะ ไมม่ขีอบเขต 

ไมม่เีวร ไมม่คีวามเบยีดเบยีนอยู’่ ผูม้อีายทัุง้หลาย ในธรรมเทศนาหรอือนุสาสนนีี้ 

คอื ธรรมเทศนาของพระสมณโคดมกับธรรมเทศนาของพวกเรา หรอือนุสาสนขีอง 

พระสมณโคดมกับอนุสาสนขีองพวกเราจะผดิแผกแตกตา่งกันอยา่งไร” 

  ครัง้นัน้ ภกิษุเหลา่นัน้ไมย่นิด ีไมค่ัดคา้นภาษิตของอัญเดยีรถยีป์รพิาชก 

เหลา่นัน้ ลกุจากอาสนะจากไปดว้ยคดิวา่ “เราทัง้หลายจักรูช้ดัเนือ้ความแหง่ภาษิต 

นีใ้นส านักของพระผูม้พีระภาค” 

  ภกิษุเหลา่นัน้ครัน้เทีย่วไปบณิฑบาตในหลทิทวสนนคิม กลับจากบณิฑบาต 

ภายหลังฉันภัตตาหารเสร็จแลว้ จงึเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวาย 

อภวิาทแลว้ น่ัง ณ ทีส่มควร ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ เมือ่เชา้นี ้ขา้พระองคทั์ง้หลายครองอันตรวาสก ถอื 

บาตรและจวีรเขา้ไปบณิฑบาตในหลทิทวสนนคิม ไดม้คีวามคดิอยา่งนีว้า่ ‘การ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๑๗๕ } 



๑๗๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๒. โพชฌังคสงัยตุ] 

๖. โพชฌังคสากัจฉวรรค ๔. เมตตาสหคตสตูร 

เทีย่วไปบณิฑบาตในหลทิทวสนนคิมยังเชา้นัก ทางทีด่ ีเราทัง้หลายควรจะเขา้ไป 

ยังอารามของพวกอัญเดยีรถยีป์รพิาชก’ 

  ครัง้นัน้แล ขา้พระองคทั์ง้หลายจงึไดเ้ขา้ไปยังอารามของพวกอัญเดยีรถยีป์รพิาชก 

ไดส้นทนาปราศรัยพอเป็นทีบ่ันเทงิใจ พอเป็นทีร่ะลกึถงึกันแลว้ น่ัง ณ ทีส่มควร 

พวกอัญเดยีรถยีป์รพิาชกไดก้ลา่วกับขา้พระองคทั์ง้หลายดังนีว้า่ 

  ‘ผูม้อีายทัุง้หลาย พระสมณโคดมแสดงธรรมแกส่าวกทัง้หลายอยา่งนีว้า่ 

‘มาเถดิ ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงละนวิรณ์ ๕ ประการอันเป็นความเศรา้หมอง 

แหง่จติ ทอนก าลังปัญญาแลว้ มเีมตตาจติแผไ่ปตลอดทศิที ่๑ ... ฯลฯ มกีรณุาจติ 

ฯลฯ มมีทุติาจติ ฯลฯ มอีเุบกขาจติแผไ่ปตลอดทศิที ่๑ ... ทศิที ่๒ ... ทศิที ่๓ 

... ทศิที ่๔ ... ทศิเบือ้งบน ทศิเบือ้งลา่ง ทศิเฉียง แผไ่ปตลอดโลกท่ัวทกุหมู่ 

เหลา่ในทีท่กุสถานดว้ยอเุบกขาจติอันไพบลูย ์เป็นมหัคคตะ ไมม่ขีอบเขต ไมม่เีวร 

ไมม่คีวามเบยีดเบยีนอยู’่ 

  แมแ้ตเ่ราทัง้หลายก็แสดงธรรมแกส่าวกทัง้หลายอยา่งนีว้า่ ‘มาเถดิ ผูม้อีาย ุ

ทัง้หลาย ทา่นทัง้หลายจงละนวิรณ์ ๕ ประการอันเป็นความเศรา้หมองแหง่จติ 

ทอนก าลังปัญญาแลว้ มเีมตตาจติแผไ่ปตลอดทศิที ่๑ ... ฯลฯ มกีรณุาจติ ฯลฯ 

มมีทุติาจติ ฯลฯ มอีเุบกขาจติแผไ่ปตลอดทศิที ่๑ ... ทศิที ่๒ ... ทศิที ่๓ ... ทศิที ่

๔ ... ทศิเบือ้งบน ทศิเบือ้งลา่ง ทศิเฉียง แผไ่ปตลอดโลกท่ัวทกุหมูเ่หลา่ในที ่

ทกุสถานดว้ยอเุบกขาจติอันไพบลูย ์เป็นมหัคคตะ ไมม่ขีอบเขต ไมม่เีวร 

ไมม่คีวามเบยีดเบยีนอยู’่ ผูม้อีายทัุง้หลาย ในธรรมเทศนาหรอือนุสาสนนีี ้คอื 

ธรรมเทศนาของพระสมณโคดมกับธรรมเทศนาของพวกเรา หรอือนุสาสนขีองพระ 

สมณโคดมกับอนุสาสนขีองพวกเราจะผดิแผกแตกตา่งกันอยา่งไร’ 

  ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ครัง้นัน้ ขา้พระองคทั์ง้หลายไมย่นิด ีไมค่ัดคา้นภาษิต 

ของอัญเดยีรถยีป์รพิาชกเหลา่นัน้ ลกุจากอาสนะจากไปดว้ยคดิวา่ ‘เราทัง้หลาย 

จักรูช้ดัเนือ้ความแหง่ภาษิตนีใ้นส านักของพระผูม้พีระภาค” 

เมตตาเจโตวมิตุตมิอีะไรเป็นคต ิ

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย พวกอัญเดยีรถยีป์รพิาชกมวีาทะ 

อยา่งนี ้เธอทัง้หลายควรถามอยา่งนีว้า่ ‘ผูม้อีายทัุง้หลาย เมตตาเจโตวมิตุตทิี ่

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๑๗๖ } 



๑๗๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๒. โพชฌังคสงัยตุ] 

๖. โพชฌังคสากัจฉวรรค ๔. เมตตาสหคตสตูร 

บคุคลเจรญิแลว้อยา่งไร มอีะไรเป็นคต ิมอีะไรเป็นอยา่งยิง่ มอีะไรเป็นผล มอีะไร 

เป็นทีส่ดุ อนึง่ กรณุาเจโตวมิตุตทิีบ่คุคลเจรญิแลว้อยา่งไร มอีะไรเป็นคต ิมอีะไร 

เป็นอยา่งยิง่ มอีะไรเป็นผล มอีะไรเป็นทีส่ดุ อนึง่ มทุติาเจโตวมิตุตทิีบ่คุคลเจรญิ 

แลว้อยา่งไร มอีะไรเป็นคต ิมอีะไรเป็นอยา่งยิง่ มอีะไรเป็นผล มอีะไรเป็นทีส่ดุ อนึง่ 

อเุบกขาเจโตวมิตุตทิีบ่คุคลเจรญิแลว้อยา่งไร มอีะไรเป็นคต ิมอีะไรเป็นอยา่งยิง่ ม ี

อะไรเป็นผล มอีะไรเป็นทีส่ดุ’ พวกอัญเดยีรถยีป์รพิาชกถกูถามอยา่งนีแ้ลว้จัก 

ไมส่ามารถตอบได ้จักถงึความล าบากอยา่งยิง่ ขอ้นัน้เพราะเหตไุร เพราะพวก 

อัญเดยีรถยีป์รพิาชกถกูถามในสิง่อันมใิชว่สิยั 

  ภกิษุทัง้หลาย ในโลกนีพ้รอ้มทัง้เทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมูส่ตัว ์

พรอ้มทัง้สมณพราหมณ์ เทวดาและมนุษย ์เรายังไมเ่ห็นบคุคลทีจ่ะท าจติใหย้นิดไีด ้

ดว้ยการตอบปัญหาเหลา่นี ้เวน้ตถาคตหรอืสาวกของตถาคต หรอืผูท้ีฟั่งจากค าสอน 

ของตถาคตนี ้

  เมตตาเจโตวมิตุตทิ ีบ่คุคลเจรญิแลว้อยา่งไร มอีะไรเป็นคต ิมอีะไรเป็น 

อยา่งยิง่ มอีะไรเป็นผล มอีะไรเป็นทีส่ดุ 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. เจรญิสตสิมัโพชฌงคท์ีส่หรคตดว้ยเมตตา  ฯลฯ 

   ๗. เจรญิอเุบกขาสมัโพชฌงคท์ีส่หรคตดว้ยเมตตา อันอาศัยวเิวก 

        อาศัยวริาคะ อาศัยนโิรธ นอ้มไปในโวสสคัคะ 

  หากเธอหวงัวา่ ‘เราพงึมคีวามหมายรูว้า่ปฏกิลูในสิง่ไมป่ฏกิลูอยู’่ ก็มคีวาม 

หมายรูว้า่ปฏกิลูในสิง่ไมป่ฏกิลูนัน้อยู ่

  หากเธอหวงัวา่ ‘เราพงึมคีวามหมายรูว้า่ไมป่ฏกิลูในสิง่ปฏกิลูอยู’่ ก็มคีวาม 

หมายรูว้า่ไมป่ฏกิลูในสิง่ปฏกิลูนัน้อยู ่

  หากเธอหวงัวา่ ‘เราพงึมคีวามหมายรูว้า่ปฏกิลูในสิง่ไมป่ฏกิลูและสิง่ปฏกิลูอยู’่ 

ก็มคีวามหมายรูว้า่ปฏกิลูในสิง่ไมป่ฏกิลูและสิง่ปฏกิลูนัน้อยู ่

  หากเธอหวงัวา่ ‘เราพงึมคีวามหมายรูว้า่ไมป่ฏกิลูในสิง่ปฏกิลูและไมป่ฏกิลูอยู’่ 

ก็มคีวามหมายรูว้า่ไมป่ฏกิลูในสิง่ปฏกิลูและไมป่ฏกิลูนัน้อยู ่

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๑๗๗ } 



๑๗๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๒. โพชฌังคสงัยตุ] 

๖. โพชฌังคสากัจฉวรรค ๔. เมตตาสหคตสตูร 

  หากเธอหวงัวา่ ‘เราพงึเวน้สิง่ทัง้ ๒ นัน้ คอื ส ิง่ไมป่ฏกิลูและสิง่ปฏกิลูแลว้ เป็นผู ้

มอีเุบกขา มสีตสิมัปชญัญะอยู’่ ก็เป็นผูม้อีเุบกขา มสีตสิมัปชญัญะในสิง่ทัง้ ๒ นัน้อยู ่

หรอืเขา้ถงึสภุวโิมกขอ์ยู’่ 

  ภกิษุทัง้หลาย เรากลา่วเมตตาเจโตวมิตุตวิา่มสีภุวโิมกขเ์ป็นอยา่งยิง่ส าหรับ 

ภกิษุผูม้ปัีญญาอันเป็นโลกยิะยังไมรู่แ้จง้วมิตุตทิีย่อดเยีย่มในธรรมวนัิยนี้ 

  กรณุาเจโตวมิตุตทิ ีบ่คุคลเจรญิแลว้อยา่งไร มอีะไรเป็นคต ิมอีะไรเป็น 

อยา่งยิง่ มอีะไรเป็นผล มอีะไรเป็นทีส่ดุ 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. เจรญิสตสิมัโพชฌงคท์ีส่หรคตดว้ยกรณุา   ฯลฯ 

   ๗. เจรญิอเุบกขาสมัโพชฌงคท์ีส่หรคตดว้ยกรณุา อันอาศัยวเิวก อาศัย 

        วริาคะ อาศัยนโิรธ นอ้มไปในโวสสคัคะ 

  หากเธอหวงัวา่ ‘เราพงึมคีวามหมายรูว้า่ปฏกิลูในสิง่ไมป่ฏกิลูอยู’่ ก็มคีวาม 

หมายรูว้า่ปฏกิลูในสิง่ไมป่ฏกิลูนัน้อยู ่

      ฯลฯ 

  หากเธอหวงัวา่ ‘เราพงึเวน้สิง่ทัง้ ๒ นัน้ คอื ส ิง่ไมป่ฏกิลูและสิง่ปฏกิลูแลว้ 

เป็นผูม้อีเุบกขา มสีตสิมัปชญัญะอยู’่ ก็เป็นผูม้อีเุบกขา มสีตสิมัปชญัญะในสิง่ทัง้ ๒ 

นัน้อยู ่หรอืบรรลอุากาสานัญจายตนฌานอยูโ่ดยก าหนดวา่ ‘อากาศหาทีส่ดุมไิด’้ 

เพราะลว่งรปูสญัญา ดับปฏฆิสญัญา ไมก่ าหนดนานัตตสญัญาโดยประการทัง้ปวง 

  ภกิษุทัง้หลาย เรากลา่วกรณุาเจโตวมิตุตวิา่มอีากาสานัญจายตนฌานเป็น อยา่งยิง่ 

ส าหรับภกิษุผูม้ปัีญญาอันเป็นโลกยิะยังไมรู่แ้จง้วมิตุตทิีย่อดเยีย่มในธรรมวนัิยนี้ 

  มทุติาเจโตวมิตุตทิ ีบ่คุคลเจรญิแลว้อยา่งไร มอีะไรเป็นคต ิมอีะไรเป็น 

อยา่งยิง่ มอีะไรเป็นผล มอีะไรเป็นทีส่ดุ 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. เจรญิสตสิมัโพชฌงคท์ีส่หรคตดว้ยมทุติา   ฯลฯ 

   ๗. เจรญิอเุบกขาสมัโพชฌงคท์ีส่หรคตดว้ยมทุติา อันอาศัยวเิวก 

        อาศัยวริาคะ อาศัยนโิรธ นอ้มไปในโวสสคัคะ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๑๗๘ } 



๑๗๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๒. โพชฌังคสงัยตุ] 

๖. โพชฌังคสากัจฉวรรค ๔. เมตตาสหคตสตูร 

  หากเธอหวงัวา่ ‘เราพงึมคีวามหมายรูว้า่ปฏกิลูในสิง่ไมป่ฏกิลูอยู’่ ก็มคีวาม 

หมายรูว้า่ปฏกิลูในสิง่ไมป่ฏกิลูนัน้อยู ่

      ฯลฯ 

  หากเธอหวงัวา่ ‘เราพงึเวน้สิง่ทัง้ ๒ นัน้ คอื ส ิง่ไมป่ฏกิลูและสิง่ปฏกิลูแลว้ 

เป็นผูม้อีเุบกขา มสีตสิมัปชญัญะอยู’่ ก็เป็นผูม้อีเุบกขา มสีตสิมัปชญัญะในสิง่ทัง้ ๒ 

นัน้อยู ่หรอืบรรลวุญิญาณัญจายตนฌานอยูโ่ดยก าหนดวา่ ‘วญิญาณหาทีส่ดุมไิด’้ 

เพราะลว่งอากาสานัญจายตนฌานโดยประการทัง้ปวง 

  ภกิษุทัง้หลาย เรากลา่วมทุติาเจโตวมิตุตวิา่มวีญิญาณัญจายตนฌานเป็นอยา่งยิง่ 

ส าหรับภกิษุผูม้ปัีญญาอันเป็นโลกยิะยังไมรู่แ้จง้วมิตุตทิีย่อดเยีย่มในธรรมวนัิยนี้ 

  อเุบกขาเจโตวมิตุตทิ ีบ่คุคลเจรญิแลว้อยา่งไร มอีะไรเป็นคต ิมอีะไรเป็น 

อยา่งยิง่ มอีะไรเป็นผล มอีะไรเป็นทีส่ดุ 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. เจรญิสตสิมัโพชฌงคท์ีส่หรคตดว้ยอเุบกขา อันอาศัยวเิวก อาศัย 

       วริาคะ อาศัยนโิรธ นอ้มไปในโวสสคัคะ 

      ฯลฯ 

   ๗. เจรญิอเุบกขาสมัโพชฌงคท์ีส่หรคตดว้ยอเุบกขา อันอาศัยวเิวก 

        อาศัยวริาคะ อาศัยนโิรธ นอ้มไปในโวสสคัคะ 

  หากเธอหวงัวา่ ‘เราพงึมคีวามหมายรูว้า่ปฏกิลูในสิง่ไมป่ฏกิลูอยู’่ ก็มคีวาม 

หมายรูว้า่ปฏกิลูในสิง่ไมป่ฏกิลูนัน้อยู ่

  หากเธอหวงัวา่ ‘เราพงึมคีวามหมายรูว้า่ไมป่ฏกิลูในสิง่ปฏกิลูอยู’่ ก็มคีวาม 

หมายรูว้า่ไมป่ฏกิลูในสิง่ปฏกิลูนัน้อยู ่

  หากเธอหวงัวา่ ‘เราพงึมคีวามหมายรูว้า่ปฏกิลูในสิง่ไมป่ฏกิลูและสิง่ปฏกิลูอยู’่ 

ก็มคีวามหมายรูว้า่ปฏกิลูในสิง่ไมป่ฏกิลูและสิง่ปฏกิลูนัน้อยู ่

  หากเธอหวงัวา่ ‘เราพงึมคีวามหมายรูว้า่ไมป่ฏกิลูในสิง่ปฏกิลูและสิง่ไมป่ฏกิลู 

อยู’่ ก็มคีวามหมายรูว้า่ไมป่ฏกิลูในสิง่ปฏกิลูและสิง่ไมป่ฏกิลูนัน้อยู ่

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๑๗๙ } 



๑๘๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๒. โพชฌังคสงัยตุ] 

๖. โพชฌังคสากัจฉวรรค ๕. สงัคารวสตูร 

  หากเธอหวงัวา่ ‘เราพงึเวน้สิง่ทัง้ ๒ นัน้ คอื ส ิง่ไมป่ฏกิลูและสิง่ปฏกิลูแลว้ 

เป็นผูม้อีเุบกขา มสีตสิมัปชญัญะอยู’่ ก็เป็นผูม้อีเุบกขา มสีตสิมัปชญัญะในสิง่ทัง้ ๒ 

นัน้อยู ่หรอืบรรลอุากญิจัญญายตนฌานอยูโ่ดยก าหนดวา่ ‘ไมม่อีะไร’ เพราะลว่ง 

วญิญาณัญจายตนฌานโดยประการทัง้ปวง 

  ภกิษุทัง้หลาย เรากลา่วอเุบกขาเจโตวมิตุตวิา่มอีากญิจัญญายตนฌานเป็น 

อยา่งยิง่ส าหรับภกิษุผูม้ปัีญญาอันเป็นโลกยิะยังไมรู่แ้จง้วมิตุตทิีย่อดเยีย่มในธรรม- 

วนัิยนี”้ 

เมตตาสหคตสตูรที ่๔ จบ 

 

๕. สงัคารวสตูร 

วา่ดว้ยสงัคารวพราหมณ์ 

  [๒๓๖] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  ครัง้นัน้ สงัคารวพราหมณ์เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ไดส้นทนา 

ปราศรัยพอเป็นทีบ่ันเทงิใจ พอเป็นทีร่ะลกึถงึกันแลว้ น่ัง ณ ทีส่มควร ไดท้ลูถาม 

พระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระโคดมผูเ้จรญิ อะไรเป็นเหตเุป็นปัจจัยใหม้นตร ์

แมท้ีส่าธยายมาเป็นเวลานานก็ไมแ่จม่แจง้ได ้ไมจ่ าเป็นตอ้งพดูถงึมนตรท์ีไ่มไ่ดส้าธยาย 

เลย อนึง่ อะไรเป็นเหตเุป็นปัจจัยใหม้นตรแ์มท้ีไ่มไ่ดส้าธยายมาเป็นเวลานานก็แจม่แจง้ 

ได ้ไมจ่ าเป็นตอ้งพดูถงึมนตรท์ีส่าธยายเลย” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “พราหมณ์ 

   ๑. สมัยใด บคุคลมจีติถกูกามราคะกลุม้รมุ ถกูกามราคะครอบง า 

       อยู ่และไมรู่ช้ดัธรรมเครือ่งสลัดออกจากกามราคะทีเ่กดิขึน้แลว้ 

       ตามความเป็นจรงิ สมัยนัน้ บคุคลไมรู่ ้ไมเ่ห็นแมป้ระโยชนต์น 

       ประโยชนผ์ูอ้ ืน่ และประโยชนทั์ง้สองตามความเป็นจรงิ มนตร ์

       แมท้ีส่าธยายมาเป็นเวลานานก็ไมแ่จม่แจง้ได ้ไมจ่ าเป็นตอ้งพดู 

       ถงึมนตรท์ีไ่มไ่ดส้าธยายเลย 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๑๘๐ } 



๑๘๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๒. โพชฌังคสงัยตุ] 

๖. โพชฌังคสากัจฉวรรค ๕. สงัคารวสตูร 

  ภาชนะน ้าซึง่ระคนดว้ยคร่ัง ขมิน้ สเีขยีว หรอืสเีหลอืงออ่น คนมตีาดมีองด ู

เงาหนา้ของตนในภาชนะน ้านัน้ ไมพ่งึรู ้ไมพ่งึเห็นตามความเป็นจรงิ แมฉั้นใด 

  สมัยใด บคุคลมจีติถกูกามราคะกลุม้รมุ ถกูกามราคะครอบง าอยู ่และไม่ 

รูช้ดัธรรมเครือ่งสลดัออกจากกามราคะทีเ่กดิขึน้แลว้ตามความเป็นจรงิ สมัยนัน้ 

บคุคลไมรู่ ้ไมเ่ห็นแมป้ระโยชนต์น ประโยชนผ์ูอ้ ืน่ และประโยชนทั์ง้สองตามความ 

เป็นจรงิ มนตรแ์มท้ีส่าธยายมาเป็นเวลานานก็ไมแ่จ่มแจง้ได ้ไมจ่ าเป็นตอ้งพดูถงึ 

มนตรท์ีไ่มไ่ดส้าธยายเลย ฉันนัน้เหมอืนกัน 

   ๒. สมัยใด บคุคลมจีติถกูพยาบาทกลุม้รมุ ถกูพยาบาทครอบง าอยู่ 

       และไมรู่ช้ดัธรรมเครือ่งสลัดออกจากพยาบาททีเ่กดิขึน้แลว้ตาม 

       ความเป็นจรงิ สมัยนัน้ บคุคลไมรู่ ้ไมเ่ห็นแมป้ระโยชนต์น 

       ประโยชนผ์ูอ้ ืน่ และประโยชนทั์ง้สองตามความเป็นจรงิ มนตร ์

       แมท้ีส่าธยายมาเป็นเวลานานก็ไมแ่จม่แจง้ได ้ไมจ่ าเป็นตอ้งพดู 

       ถงึมนตรท์ีไ่มไ่ดส้าธยายเลย 

  ภาชนะน ้ารอ้นเพราะไฟเดอืดพลา่นเป็นไอ คนมตีาดมีองดเูงาหนา้ของตนใน 

ภาชนะน ้านัน้ไมพ่งึรู ้ไมพ่งึเห็นตามความเป็นจรงิ แมฉั้นใด 

  สมัยใด บคุคลมจีติถกูพยาบาทกลุม้รมุ ถกูพยาบาทครอบง าอยู ่และไมรู่ ้

ชดัธรรมเครือ่งสลดัออกจากพยาบาททีเ่กดิขึน้แลว้ตามความเป็นจรงิ สมัยนัน้ บคุคลไมรู่ ้

ไมเ่ห็นแมป้ระโยชนต์น ประโยชนผ์ูอ้ ืน่ และประโยชนทั์ง้สองตามความเป็นจรงิ 

มนตรแ์มท้ีส่าธยายมาเป็นเวลานานก็ไมแ่จม่แจง้ได ้ไมจ่ าเป็นตอ้งพดูถงึมนตรท์ีไ่มไ่ด ้

สาธยายเลย ฉันนัน้เหมอืนกัน 

   ๓. สมัยใด บคุคลมจีติถกูถนีมทิธะกลุม้รมุ ถกูถนีมทิธะครอบง าอยู่ 

       และไมรู่ช้ดัธรรมเครือ่งสลัดออกจากถนีมทิธะทีเ่กดิขึน้แลว้ตาม 

       ความเป็นจรงิ สมัยนัน้ บคุคลไมรู่ ้ไมเ่ห็นแมป้ระโยชนต์น 

       ประโยชนผ์ูอ้ ืน่ และประโยชนทั์ง้สองตามความเป็นจรงิ มนตรแ์ม ้

       ทีส่าธยายมาเป็นเวลานานก็ไมแ่จม่แจง้ได ้ไมจ่ าเป็นตอ้งพดูถงึ 

       มนตรท์ีไ่มไ่ดส้าธยายเลย 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๑๘๑ } 



๑๘๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๒. โพชฌังคสงัยตุ] 

๖. โพชฌังคสากัจฉวรรค ๕. สงัคารวสตูร 

  ภาชนะน ้าถกูสาหรา่ยและแหนปกคลมุไว ้คนมตีาดมีองดเูงาหนา้ของตนใน 

ภาชนะน ้านัน้ไมพ่งึรู ้ไมพ่งึเห็นตามความเป็นจรงิ แมฉั้นใด 

  สมัยใด บคุคลมจีติถกูถนีมทิธะกลุม้รมุ ถกูถนีมทิธะครอบง าอยู ่และไมรู่ช้ดั 

ธรรมเครือ่งสลดัออกจากถนีมทิธะทีเ่กดิขึน้แลว้ตามความเป็นจรงิ สมัยนัน้ บคุคล 

ไมรู่ ้ไมเ่ห็นแมป้ระโยชนต์น ประโยชนผ์ูอ้ ืน่ และประโยชนทั์ง้สองตามความเป็นจรงิ 

มนตรแ์มท้ีส่าธยายมาเป็นเวลานานก็ไมแ่จม่แจง้ได ้ไมจ่ าเป็นตอ้งพดูถงึมนตรท์ีไ่ม่ 

ไดส้าธยายเลย ฉันนัน้เหมอืนกัน 

   ๔. สมัยใด บคุคลมจีติถกูอทุธัจจกกุกจุจะกลุม้รมุ ถกูอทุธจัจ- 

       กกุกจุจะครอบง าอยู ่และไมรู่ช้ดัธรรมเครือ่งสลัดออกจาก 

       อทุธัจจกกุกจุจะทีเ่กดิขึน้แลว้ตามความเป็นจรงิ สมัยนัน้ บคุคล 

       ไมรู่ ้ไมเ่ห็นแมป้ระโยชนต์น ประโยชนผ์ูอ้ ืน่ และประโยชนทั์ง้สอง 

       ตามความเป็นจรงิ มนตรแ์มท้ีส่าธยายมาเป็นเวลานานก็ไมแ่จม่ 

       แจง้ได ้ไมจ่ าเป็นตอ้งพดูถงึมนตรท์ีไ่มไ่ดส้าธยายเลย 

  ภาชนะน ้าถกูลมพัด ไหว วน เป็นคลืน่ คนมตีาดมีองดเูงาหนา้ของตนใน 

ภาชนะน ้านัน้ ไมพ่งึรู ้ไมพ่งึเห็นตามความเป็นจรงิ แมฉั้นใด 

  สมัยใด บคุคลมจีติถกูอทุธัจจกกุกจุจะกลุม้รมุ ถกูอทุธัจจกกุกจุจะครอบง าอยู่ 

และไมรู่ช้ดัธรรมเครือ่งสลดัออกจากอทุธจัจกกุกจุจะทีเ่กดิขึน้แลว้ตามความเป็นจรงิ 

สมัยนัน้ บคุคลไมรู่ ้ไมเ่ห็นแมป้ระโยชนต์น ประโยชนผ์ูอ้ ืน่ และประโยชนทั์ง้สอง 

ตามความเป็นจรงิ มนตรแ์มท้ีส่าธยายมาเป็นเวลานานก็ไมแ่จม่แจง้ได ้ไมจ่ าเป็น 

ตอ้งพดูถงึมนตรท์ีไ่มไ่ดส้าธยายเลย ฉันนัน้เหมอืนกัน 

   ๕. สมัยใด บคุคลมจีติถกูวจิกิจิฉากลุม้รมุ ถกูวจิกิจิฉาครอบง าอยู่ 

       และไมรู่ช้ดัธรรมเครือ่งสลัดออกจากวจิกิจิฉาทีเ่กดิขึน้แลว้ตามความ 

       เป็นจรงิ สมัยนัน้ บคุคลไมรู่ ้ไมเ่ห็นแมป้ระโยชนต์น ประโยชน์ 

       ผูอ้ืน่ และประโยชนทั์ง้สองตามความเป็นจรงิ มนตรแ์มท้ีส่าธยาย 

       มาเป็นเวลานานก็ไมแ่จม่แจง้ได ้ไมจ่ าเป็นตอ้งพดูถงึมนตรท์ีไ่ม ่

       ไดส้าธยายเลย 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๑๘๒ } 



๑๘๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๒. โพชฌังคสงัยตุ] 

๖. โพชฌังคสากัจฉวรรค ๕. สงัคารวสตูร 

  ภาชนะน ้าขุน่มัว เป็นตม ทีเ่ขาวางไวใ้นทีม่ดื คนมตีาด ีมองดเูงาหนา้ของ 

ตนในภาชนะน ้านัน้ ไมพ่งึรู ้ไมพ่งึเห็นตามความเป็นจรงิ แมฉั้นใด 

  สมัยใด บคุคลมจีติถกูวจิกิจิฉากลุม้รมุ ถกูวจิกิจิฉาครอบง าอยู ่และไมรู่ช้ดั 

ธรรมเครือ่งสลดัออกจากวจิกิจิฉาทีเ่กดิขึน้แลว้ตามความเป็นจรงิ สมัยนัน้ บคุคล 

ไมรู่ ้ไมเ่ห็นแมป้ระโยชนต์น ประโยชนผ์ูอ้ ืน่ และประโยชนทั์ง้สองตามความเป็นจรงิ 

มนตรแ์มท้ีส่าธยายมาเป็นเวลานานก็ไมแ่จม่แจง้ได ้ไมจ่ าเป็นตอ้งพดูถงึมนตรท์ีไ่ม่ 

ไดส้าธยายเลย ฉันนัน้เหมอืนกัน 

  นีแ้ล เป็นเหตเุป็นปัจจัยใหม้นตรแ์มท้ีส่าธยายมาเป็นเวลานานก็ไมแ่จม่แจง้ได ้

ไมจ่ าเป็นตอ้งพดูถงึมนตรท์ีไ่มไ่ดส้าธยายเลย 

  พราหมณ์ แต ่

   ๑. สมัยใด บคุคลมจีติไมถ่กูกามราคะกลุม้รมุ ไมถ่กูกามราคะ 

       ครอบง าอยู ่และรูช้ดัธรรมเครือ่งสลดัออกจากกามราคะทีเ่กดิ 

       ขึน้แลว้ตามความเป็นจรงิ สมัยนัน้ บคุคลยอ่มรู ้ยอ่มเห็นแม ้

       ประโยชนต์น ประโยชนผ์ูอ้ ืน่ และประโยชนทั์ง้สองตามความ 

       เป็นจรงิ มนตรแ์มท้ีไ่มไ่ดส้าธยายมาเป็นเวลานานก็แจม่แจง้ได ้

       ไมจ่ าเป็นตอ้งพดูถงึมนตรท์ีส่าธยายเลย 

  ภาชนะน ้าซึง่ไมร่ะคนดว้ยคร่ัง ขมิน้ สเีขยีว หรอืสเีหลอืงออ่น คนมตีาด ีมอง 

ดเูงาหนา้ของตนในภาชนะน ้านัน้พงึรู ้พงึเห็นตามความเป็นจรงิ แมฉั้นใด 

  สมัยใด บคุคลมจีติไมถ่กูกามราคะกลุม้รมุ ไมถ่กูกามราคะครอบง าอยู ่และ 

รูช้ดัธรรมเครือ่งสลดัออกจากกามราคะทีเ่กดิขึน้แลว้ตามความเป็นจรงิ ฯลฯ 

   ๒. สมัยใด บคุคลมจีติไมถ่กูพยาบาทกลุม้รมุ ไมถ่กูพยาบาท 

       ครอบง าอยู ่และรูช้ดัธรรมเครือ่งสลดัออกจากพยาบาททีเ่กดิขึน้ 

       แลว้ตามความเป็นจรงิ สมัยนัน้ บคุคลยอ่มรู ้ยอ่มเห็น 

       แมป้ระโยชนต์น ประโยชนผ์ูอ้ ืน่ และประโยชนทั์ง้สองตามความ 

       เป็นจรงิ มนตรแ์มท้ีไ่มไ่ดส้าธยายมาเป็นเวลานานก็แจม่แจง้ได ้

       ไมจ่ าเป็นตอ้งพดูถงึมนตรท์ีส่าธยายเลย 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๑๘๓ } 



๑๘๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๒. โพชฌังคสงัยตุ] 

๖. โพชฌังคสากัจฉวรรค ๕. สงัคารวสตูร 

  ภาชนะน ้าไมร่อ้นเพราะไฟ ไมเ่ดอืดพลา่น ไมเ่ป็นไอ คนมตีาดมีองดเูงาหนา้ 

ของตนในภาชนะน ้านัน้พงึรู ้พงึเห็นตามความเป็นจรงิ แมฉั้นใด 

  สมัยใด บคุคลมจีติไมถ่กูพยาบาทกลุม้รมุ ไมถ่กูพยาบาทครอบง าอยู ่และรูช้ดั 

ธรรมเครือ่งสลดัออกจากพยาบาททีเ่กดิขึน้แลว้ตามความเป็นจรงิ สมัยนัน้ บคุคล 

ยอ่มรู ้ยอ่มเห็นแมป้ระโยชนต์น ประโยชนผ์ูอ้ ืน่ และประโยชนทั์ง้สองตามความเป็นจรงิ 

มนตรแ์มท้ีไ่มไ่ดส้าธยายมาเป็นเวลานานก็แจม่แจง้ได ้ไมจ่ าเป็นตอ้งพดูถงึมนตรท์ี ่

สาธยายเลย ฉันนัน้เหมอืนกัน 

   ๓. สมัยใด บคุคลมจีติไมถ่กูถนีมทิธะกลุม้รมุ ไมถ่กูถนีมทิธะ 

       ครอบง าอยู ่และรูช้ดัธรรมเครือ่งสลดัออกจากถนีมทิธะทีเ่กดิขึน้ 

       แลว้ตามความเป็นจรงิ สมัยนัน้ บคุคลยอ่มรู ้ยอ่มเห็นแม ้

       ประโยชนต์น ประโยชนผ์ูอ้ ืน่ และประโยชนทั์ง้สองตามความ 

       เป็นจรงิ มนตรแ์มท้ีไ่มไ่ดส้าธยายมาเป็นเวลานานก็แจม่แจง้ได ้

       ไมจ่ าเป็นตอ้งพดูถงึมนตรท์ีส่าธยายเลย 

  ภาชนะน ้าไมถ่กูสาหรา่ยและแหนปกคลมุไว ้คนมตีาดมีองดเูงาหนา้ของตนใน 

ภาชนะน ้านัน้พงึรู ้พงึเห็นตามความเป็นจรงิ แมฉั้นใด 

  สมัยใด บคุคลมจีติไมถ่กูถนีมทิธะกลุม้รมุ ไมถ่กูถนีมทิธะครอบง าอยู ่และรูช้ดั 

ธรรมเครือ่งสลดัออกจากถนีมทิธะทีเ่กดิขึน้แลว้ตามความเป็นจรงิ สมัยนัน้ บคุคล 

ยอ่มรู ้ยอ่มเห็นแมป้ระโยชนต์น ประโยชนผ์ูอ้ ืน่ และประโยชนทั์ง้สองตามความ 

เป็นจรงิ มนตรแ์มท้ีไ่มไ่ดส้าธยายมาเป็นเวลานานก็แจม่แจง้ได ้ไมจ่ าเป็นตอ้งพดู 

ถงึมนตรท์ีส่าธยายเลย ฉันนัน้เหมอืนกัน 

   ๔. สมัยใด บคุคลมจีติไมถ่กูอทุธัจจกกุกจุจะกลุม้รมุ ไมถ่กูอทุธัจจ- 

       กกุกจุจะครอบง าอยู ่และรูช้ดัธรรมเครือ่งสลัดออกจากอทุธัจจ- 

       กกุกจุจะทีเ่กดิขึน้แลว้ตามความเป็นจรงิ สมัยนัน้ บคุคลยอ่มรู ้

       ยอ่มเห็นแมป้ระโยชน์ตน ประโยชนผ์ูอ้ ืน่ และประโยชนทั์ง้สอง 

       ตามความเป็นจรงิ มนตรแ์มท้ีไ่มไ่ดส้าธยายมาเป็นเวลานาน ก็ 

       แจม่แจง้ได ้ไมจ่ าเป็นตอ้งพดูถงึมนตรท์ีส่าธยายเลย 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๑๘๔ } 



๑๘๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๒. โพชฌังคสงัยตุ] 

๖. โพชฌังคสากัจฉวรรค ๕. สงัคารวสตูร 

  ภาชนะน ้าไมถ่กูลมพัด ก็ไมไ่หว ไมว่น ไมเ่ป็นคลืน่ คนมตีาดมีองดเูงาหนา้ 

ของตนในภาชนะน ้านัน้ พงึรู ้พงึเห็นตามความเป็นจรงิ แมฉั้นใด 

  สมัยใด บคุคลมจีติไมถ่กูอทุธัจจกกุกจุจะกลุม้รมุ ไมถ่กูอทุธัจจกกุกจุจะ 

ครอบง าอยู ่และรูช้ดัธรรมเครือ่งสลดัออกจากอทุธจัจกกุกจุจะทีเ่กดิขึน้แลว้ตาม 

ความเป็นจรงิ สมัยนัน้ บคุคลยอ่มรู ้ยอ่มเห็นแมป้ระโยชนต์น ประโยชนผ์ูอ้ ืน่ 

และประโยชนทั์ง้สองตามความเป็นจรงิ มนตรแ์มท้ีไ่มไ่ดส้าธยายมาเป็นเวลานาน 

ก็แจม่แจง้ได ้ไมจ่ าเป็นตอ้งพดูถงึมนตรท์ีส่าธยายเลย ฉันนัน้เหมอืนกัน 

   ๕. สมัยใด บคุคลมจีติไมถ่กูวจิกิจิฉากลุม้รมุ ไมถ่กูวจิกิจิฉาครอบง า 

       อยู ่และรูช้ดัธรรมเครือ่งสลัดออกจากวจิกิจิฉาทีเ่กดิขึน้แลว้ตาม 

       ความเป็นจรงิ สมัยนัน้ บคุคลยอ่มรู ้ยอ่มเห็นแมป้ระโยชนต์น 

       ประโยชนผ์ูอ้ ืน่ และประโยชนทั์ง้สองตามความเป็นจรงิ มนตร ์

       แมท้ีไ่มไ่ดส้าธยายมาเป็นเวลานานก็แจม่แจง้ได ้ไมจ่ าเป็นตอ้ง 

       พดูถงึมนตรท์ีส่าธยายเลย 

  ภาชนะน ้าใสแจว๋ ไมขุ่น่มัว ทีเ่ขาวางไวใ้นทีแ่จง้ คนมตีาดมีองดเูงาหนา้ของ 

ตนในภาชนะน ้านัน้พงึรู ้พงึเห็นตามความเป็นจรงิ แมฉั้นใด 

  สมัยใด บคุคลมจีติไมถ่กูวจิกิจิฉากลุม้รมุ ไมถ่กูวจิกิจิฉาครอบง าอยู ่และรูช้ดั 

ธรรมเครือ่งสลดัออกจากวจิกิจิฉาทีเ่กดิขึน้แลว้ตามความเป็นจรงิ สมัยนัน้ บคุคล 

ยอ่มรู ้ยอ่มเห็นแมป้ระโยชนต์น ประโยชนผ์ูอ้ ืน่ และประโยชนทั์ง้สองตามความ 

เป็นจรงิ มนตรแ์มท้ีไ่มไ่ดส้าธยายมาเป็นเวลานานก็แจม่แจง้ได ้ไมจ่ าเป็นตอ้งพดู 

ถงึมนตรท์ีส่าธยายเลย ฉันนัน้เหมอืนกัน 

  นีแ้ล เป็นเหตเุป็นปัจจัยใหม้นตรแ์มท้ีไ่มไ่ดส้าธยายมาเป็นเวลานานก็แจม่แจง้ 

ไดใ้นกาลบางคราว ไมจ่ าเป็นตอ้งพดูถงึมนตรท์ีส่าธยายเลย๑ 

  พราหมณ์ โพชฌงค ์๗ ประการนีไ้มเ่ป็นนวิรณ์เครือ่งกางกัน้ ไมเ่ป็นความ 

เศรา้หมองแหง่จติ ทีบ่คุคลเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ ยอ่มเป็นไปเพือ่ท าใหแ้จง้ผล 

แหง่วชิชาและวมิตุติ

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ องฺ.ปญฺจก. (แปล) ๒๒/๑๙๓/๓๒๔-๓๒๙ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๑๘๕ } 



๑๘๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๒. โพชฌังคสงัยตุ] 

๖. โพชฌังคสากัจฉวรรค ๖. อภยสตูร 

  โพชฌงค ์๗ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. สตสิมัโพชฌงคไ์มเ่ป็นนวิรณ์เครือ่งกางกัน้ ไมเ่ป็นความเศรา้หมอง 

       แหง่จติ ทีบ่คุคลเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ ยอ่มเป็นไปเพือ่ท าให ้

       แจง้ผลแหง่วชิชาและวมิตุต ิ

      ฯลฯ 

   ๗. อเุบกขาสมัโพชฌงคไ์มเ่ป็นนวิรณ์เครือ่งกางกัน้ ไมเ่ป็นความ 

       เศรา้หมองแหง่จติทีบ่คุคลเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ ยอ่มเป็นไป 

       เพือ่ท าใหแ้จง้ผลแหง่วชิชาและวมิตุต ิ

  พราหมณ์ โพชฌงค ์๗ ประการนีไ้มเ่ป็นนวิรณ์เครือ่งกางกัน้ ไมเ่ป็นความ 

เศรา้หมองแหง่จติ ทีบ่คุคลเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ ยอ่มเป็นไปเพือ่ท าใหแ้จง้ผลแหง่ 

วชิชาและวมิตุต”ิ 

  เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสอยา่งนีแ้ลว้ สงัคารวพราหมณ์ไดก้ราบทลูวา่ “ขา้แต ่

ทา่นพระโคดม พระภาษิตของทา่นพระโคดมชดัเจนไพเราะยิง่นัก ฯลฯ ขอทา่น 

พระโคดมจงทรงจ าขา้พระองคว์า่เป็นอบุาสกผูถ้งึสรณะ ตัง้แตว่นันีเ้ป็นตน้ไปจน 

ตลอดชวีติ” 

สงัคารวสตูรที ่๕ จบ 

 

๖. อภยสตูร 

วา่ดว้ยอภยัราชกมุาร 

  [๒๓๗] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ ภเูขาคชิฌกฏู เขตกรงุราชคฤห ์

ครัง้นัน้ อภัยราชกมุารเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวายอภวิาทแลว้ 

ประทับน่ัง ณ ทีส่มควร ไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ 

ปรูณะ กัสสปะไดก้ลา่ววา่ ‘เหตไุมม่ ีปัจจัยไมม่เีพือ่ความไมรู่ ้เพือ่ความไมเ่ห็น 

ความไมรู่ ้ความไมเ่ห็นไมม่เีหต ุไมม่ปัีจจัย เหตไุมม่ ีปัจจัยไมม่เีพือ่ความรู ้เพือ่ 

ความเห็น ความรู ้ความเห็นไมม่เีหต ุไมม่ปัีจจัย’ ในเรือ่งนี ้พระองคต์รัสวา่อยา่งไร” 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๑๘๖ } 



๑๘๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๒. โพชฌังคสงัยตุ] 

๖. โพชฌังคสากัจฉวรรค ๖. อภยสตูร 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “ราชกมุาร เหตมุ ีปัจจัยมเีพือ่ความไมรู่ ้เพือ่ 

ความไมเ่ห็น ความไมรู่ ้ความไมเ่ห็นมเีหต ุมปัีจจัย เหตมุ ีปัจจัยมเีพือ่ความรู ้

เพือ่ความเห็น ความรู ้ความเห็นมเีหต ุมปัีจจัย” 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ เหตเุป็นอยา่งไร ปัจจัยเพือ่ความไมรู่ ้เพือ่ความไม่ 

เห็นเป็นอยา่งไร ความไมรู่ ้ความไมเ่ห็นมเีหต ุมปัีจจัยอยา่งไร” 

  “ราชกมุาร สมัยใด บคุคลมจีติถกูกามราคะกลุม้รมุ ถกูกามราคะครอบง าอยู่ 

และไมรู่ ้ไมเ่ห็นธรรมเครือ่งสลัดออกจากกามราคะทีเ่กดิขึน้แลว้ตามความเป็นจรงิ 

นีแ้ลเป็นเหต ุเป็นปัจจัย เพือ่ความไมรู่ ้เพือ่ความไมเ่ห็น ความไมรู่ ้ความไมเ่ห็น 

มเีหต ุมปัีจจัย แมอ้ยา่งนี้ 

  อกีประการหนึง่ สมัยใด บคุคลมจีติถกูพยาบาทกลุม้รมุ ถกูพยาบาท 

ครอบง าอยู ่และไมรู่ ้ไมเ่ห็นธรรมเครือ่งสลดัออกจากพยาบาททีเ่กดิขึน้แลว้ตาม 

ความเป็นจรงิ นีแ้ลเป็นเหต ุเป็นปัจจัย เพือ่ความไมรู่ ้เพือ่ความไมเ่ห็น ความไมรู่ ้

ความไมเ่ห็นมเีหต ุมปัีจจัย แมอ้ยา่งนี้ 

  อกีประการหนึง่ สมัยใด บคุคลมจีติถกูถนีมทิธะกลุม้รมุ ฯลฯ มจีติถกู 

อทุธัจจกกุกจุจะกลุม้รมุ ฯลฯ มจีติถกูวจิกิจิฉากลุม้รมุ ถกูวจิกิจิฉาครอบง าอยู่ 

และไมรู่ ้ไมเ่ห็นธรรมเครือ่งสลัดออกจากวจิกิจิฉาทีเ่กดิขึน้แลว้ตามความเป็นจรงิ 

นีแ้ลเป็นเหต ุเป็นปัจจัย เพือ่ความไมรู่ ้เพือ่ความไมเ่ห็น ความไมรู่ ้ความไมเ่ห็น 

มเีหต ุมปัีจจัย แมอ้ยา่งนี้” 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ธรรมบรรยายนีช้ ือ่อะไร” 

  “ราชกมุาร ธรรมเหลา่นีช้ ือ่นวิรณ์” 

  “ขา้แตพ่ระผูม้พีระภาค นวิรณ์เป็นอยา่งนี้ ขา้แตพ่ระสคุต นวิรณ์เป็นอยา่งนี้ 

ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ บคุคลถกูนวิรณ์แมอ้ยา่งใดอยา่งหนึง่ครอบง าแลว้ ก็ไมรู่ ้

ไมเ่ห็นตามความเป็นจรงิ ไมจ่ าเป็นตอ้งพดูถงึบคุคลผูถ้กูนวิรณ์ทัง้ ๕ ครอบง าเลย 

  ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ อนึง่ เหตเุป็นอยา่งไร ปัจจัยเพือ่ความรู ้เพือ่ความ 

เห็นเป็นอยา่งไร ความรู ้ความเห็นมเีหต ุมปัีจจัยอยา่งไร” 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๑๘๗ } 



๑๘๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๒. โพชฌังคสงัยตุ] 

๖. โพชฌังคสากัจฉวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

  “ราชกมุาร ภกิษุในธรรมวนัิยนีเ้จรญิสตสิมัโพชฌงคอ์ันอาศัยวเิวก อาศัย 

วริาคะ อาศัยนโิรธ นอ้มไปในโวสสคัคะ เธอมจีติอนัสตสิมัโพชฌงคใ์หเ้จรญิแลว้ยอ่ม 

รู ้ยอ่มเห็นตามความเป็นจรงิ ราชกมุาร นีแ้ลเป็นเหต ุเป็นปัจจัยเพือ่ความรู ้

เพือ่ความเห็น ความรู ้ความเห็นมเีหต ุมปัีจจัย แมอ้ยา่งนี ้

  อกีประการหนึง่ ฯลฯ ภกิษุเจรญิอเุบกขาสมัโพชฌงคอ์ันอาศัยวเิวก อาศัย 

วริาคะ อาศัยนโิรธ นอ้มไปในโวสสคัคะ เธอมจีติอนัอเุบกขาสมัโพชฌงคใ์หเ้จรญิ 

แลว้ยอ่มรู ้ยอ่มเห็นตามความเป็นจรงิ ราชกมุาร นีแ้ลเป็นเหต ุเป็นปัจจัย เพือ่ 

ความรู ้เพือ่ความเห็น ความรู ้ความเห็นมเีหต ุมปัีจจัย แมอ้ยา่งนี้” 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ธรรมบรรยายนีช้ ือ่อะไร” 

  “ราชกมุาร ธรรมเหลา่นีช้ ือ่โพชฌงค”์ 

  “ขา้แตพ่ระผูม้พีระภาค โพชฌงคเ์ป็นอยา่งนี ้ขา้แตพ่ระสคุต โพชฌงคเ์ป็น 

อยา่งนี ้ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ บคุคลผูป้ระกอบดว้ยโพชฌงคแ์มอ้ย่างใดอยา่งหนึง่ 

พงึรู ้พงึเห็นตามความเป็นจรงิ ไมจ่ าเป็นตอ้งพดูถงึบคุคลผูป้ระกอบดว้ยโพชฌงคทั์ง้ 

๗ ประการเลย ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ แมค้วามเหน็ดเหนือ่ยเมือ่ยลา้กายใจทีม่แีก่ 

ขา้พระองคผ์ูข้ ึน้ภเูขาคชิฌกฏูก็ระงับไป และธรรมอันขา้พระองคก็์ไดบ้รรลแุลว้” 

อภยสตูรที ่๖ จบ 

โพชฌงัคสากจัฉวรรคที ่๖ จบ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

    ๑. อาหารสตูร     ๒. ปรยิายสตูร 

    ๓. อัคคสิตูร     ๔. เมตตาสหคตสตูร 

    ๕. สงัคารวสตูร    ๖. อภยสตูร 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๑๘๘ } 



๑๘๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๒. โพชฌังคสงัยตุ] 

๗. อานาปานวรรค (๑) อัญญตรผลสตูร 

 

๗. อานาปานวรรค 

หมวดวา่ดว้ยอานาปานสต ิ

๑. อฏัฐกิมหปัผลสตูร 

วา่ดว้ยอฏัฐกิสญัญามผีลมาก 

  [๒๓๘] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย อัฏฐกิสญัญา (ความหมายรูซ้ากศพ 

ทีย่ังเหลอือยูแ่ตร่า่งกระดกูหรอืกระดกูทอ่น) ทีบ่คุคลเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ มผีลมาก 

มอีานสิงสม์าก 

  อฏัฐกิสญัญาทีบ่คุคลเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ มผีลมาก มอีานสิงสม์าก อยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. เจรญิสตสิมัโพชฌงคท์ีส่หรคตดว้ยอัฏฐกิสญัญา อันอาศัยวเิวก 

          อาศัยวริาคะ อาศัยนโิรธ นอ้มไปในโวสสคัคะ 

      ฯลฯ 

   ๗. เจรญิอเุบกขาสมัโพชฌงคท์ีส่หรคตดว้ยอัฏฐกิสญัญา อันอาศัย 

       วเิวก อาศัยวริาคะ อาศัยนโิรธ นอ้มไปในโวสสคัคะ 

  ภกิษุทัง้หลาย อัฏฐกิสญัญาทีบ่คุคลเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ มผีลมาก ม ี

อานสิงสม์าก อยา่งนีแ้ล” 

(๑) อญัญตรผลสตูร 

วา่ดว้ยอฏัฐกิสญัญามผีลอยา่งใดอยา่งหนึง่ 

  “ภกิษุทัง้หลาย เมือ่อัฏฐกิสญัญาอันบคุคลเจรญิ ท าใหม้ากแลว้พงึหวงัผล 

อยา่ง ๑ ใน ๒ อยา่ง คอื อรหัตตผลในปัจจบุัน หรอืเมือ่ยังมอีปุาทานเหลอือยู ่

ก็จักเป็นพระอนาคาม ี

  เมือ่อฏัฐกิสญัญาอนับคุคลเจรญิ ท าใหม้ากแลว้พงึหวงัผลอยา่ง ๑ ใน 

๒ อยา่ง คอื อรหตัตผลในปจัจบุนั หรอืเมือ่ยงัมอีปุาทานเหลอือยูก็่จกัเป็นพระ 

อนาคาม ีอยา่งไร 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๑๘๙ } 



๑๙๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๒. โพชฌังคสงัยตุ] 

๗. อานาปานวรรค (๒) มหัตถสตูร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. เจรญิสตสิมัโพชฌงคท์ีส่หรคตดว้ยอัฏฐกิสญัญา   ฯลฯ 

   ๗. เจรญิอเุบกขาสมัโพชฌงคท์ีส่หรคตดว้ยอัฏฐกิสญัญา อันอาศัย 

       วเิวก อาศัยวริาคะ อาศัยนโิรธ นอ้มไปในโวสสคัคะ 

  ภกิษุทัง้หลาย เมือ่อัฏฐกิสญัญาอันบคุคลเจรญิ ท าใหม้ากแลว้พงึหวงัผลอยา่ง 

๑ ใน ๒ อยา่ง คอื อรหัตตผลในปัจจบุัน หรอืเมือ่ยังมอีปุาทานเหลอือยูก็่จัก 

เป็นพระอนาคาม ีอยา่งนีแ้ล” 

(๒) มหตัถสูตร 

วา่ดว้ยอฏัฐกิสญัญาเป็นไปเพือ่ประโยชนม์าก 

  “ภกิษุทัง้หลาย อัฏฐกิสญัญาทีบ่คุคลเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ ยอ่มเป็นไปเพือ่ 

ประโยชนม์าก๑ 

  อฏัฐกิสญัญาทีบ่คุคลเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ ยอ่มเป็นไปเพือ่ประโยชนม์าก 

อยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. เจรญิสตสิมัโพชฌงคท์ีส่หรคตดว้ยอัฏฐกิสญัญา   ฯลฯ 

   ๗. เจรญิอเุบกขาสมัโพชฌงคท์ีส่หรคตดว้ยอัฏฐกิสญัญา อันอาศัย 

       วเิวก อาศัยวริาคะ อาศัยนโิรธ นอ้มไปในโวสสคัคะ 

  ภกิษุทัง้หลาย อัฏฐกิสญัญาทีบ่คุคลเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ ยอ่มเป็นไปเพือ่ 

ประโยชนม์าก อยา่งนีแ้ล” 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ประโยชนม์าก ในทีน่ีห้มายถงึมรรค ๔ อกีนัยหนึง่ หมายถงึสามัญญผล ๔ (องฺ.เอกก.อ. ๑/๕๖๔-๕๗๐ 

   /๔๗๒) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๑๙๐ } 



๑๙๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๒. โพชฌังคสงัยตุ] 

๗. อานาปานวรรค (๔) สงัเวคสตูร 

 

(๓) โยคกัเขมสตูร 

วา่ดว้ยอฏัฐกิสญัญาเป็นไปเพือ่ธรรมเป็นแดนเกษมจากโยคะ 

  “ภกิษุทัง้หลาย อัฏฐกิสญัญาทีบ่คุคลเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ ยอ่มเป็นไปเพือ่ 

ธรรมเป็นแดนเกษมจากโยคะมาก๑ 

  อฏัฐกิสญัญาทีบ่คุคลเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ ยอ่มเป็นไปเพือ่ธรรม 

เป็นแดนเกษมจากโยคะมาก อยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. เจรญิสตสิมัโพชฌงคท์ีส่หรคตดว้ยอัฏฐกิสญัญา   ฯลฯ 

   ๗. เจรญิอเุบกขาสมัโพชฌงคท์ีส่หรคตดว้ยอัฏฐกิสญัญา อันอาศัย 

       วเิวก อาศัยวริาคะ อาศัยนโิรธ นอ้มไปในโวสสคัคะ 

  ภกิษุทัง้หลาย อัฏฐกิสญัญาทีบ่คุคลเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ ยอ่มเป็นไปเพือ่ 

ธรรมเป็นแดนเกษมจากโยคะมาก อยา่งนีแ้ล” 

(๔) สงัเวคสตูร 

วา่ดว้ยอฏัฐกิสญัญาเป็นไปเพือ่ความสงัเวช 

  “ภกิษุทัง้หลาย อัฏฐกิสญัญาทีบ่คุคลเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ ยอ่มเป็นไปเพือ่ 

ความสงัเวชมาก๒ 

  อฏัฐกิสญัญาทีบ่คุคลเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ ยอ่มเป็นไปเพือ่ความสงัเวช 

มาก อยา่งไร 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ธรรมเป็นแดนเกษมจากโยคะมาก หมายถงึสามัญญผล ๔ อกีนัยหนึง่ หมายถงึนพิพาน (องฺ.เอกก.อ. 

   ๑/๕๖๔-๕๗๐/๔๗๒) 

๒ สงัเวชมาก ในทีน่ีห้มายถงึวปัิสสนา อกีนัยหนึง่ หมายถงึมรรคแห่งวปัิสสนา (องฺ.เอกก.อ. ๑/๕๖๔-๕๗๐/ 

   ๔๗๒) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๑๙๑ } 



๑๙๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๒. โพชฌังคสงัยตุ] 

๗. อานาปานวรรค ๒. ปฬุวกสตูร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. เจรญิสตสิมัโพชฌงคท์ีส่หรคตดว้ยอัฏฐกิสญัญา   ฯลฯ 

   ๗. เจรญิอเุบกขาสมัโพชฌงคท์ีส่หรคตดว้ยอัฏฐกิสญัญา อันอาศัย 

        วเิวก อาศัยวริาคะ อาศัยนโิรธ นอ้มไปในโวสสคัคะ 

  ภกิษุทัง้หลาย อัฏฐกิสญัญาทีบ่คุคลเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ ยอ่มเป็นไปเพือ่ 

ความสงัเวชมาก อยา่งนี้แล” 

(๕) ผาสวุหิารสูตร 

วา่ดว้ยอฏัฐกิสญัญาเป็นไปเพือ่ความอยูผ่าสกุ 

  “ภกิษุทัง้หลาย อัฏฐกิสญัญา ทีบ่คุคลเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ ยอ่มเป็นไป 

เพือ่ความอยูผ่าสกุมาก 

  อฏัฐกิสญัญาทีบ่คุคลเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ ยอ่มเป็นไปเพือ่ความอยูผ่าสกุ 

มาก อยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. เจรญิสตสิมัโพชฌงคท์ีส่หรคตดว้ยอัฏฐกิสญัญา   ฯลฯ 

   ๗. เจรญิอเุบกขาสมัโพชฌงคท์ีส่หรคตดว้ยอัฏฐกิสญัญา อันอาศัย 

        วเิวก อาศัยวริาคะ อาศัยนโิรธ นอ้มไปในโวสสคัคะ 

  ภกิษุทัง้หลาย อัฏฐกิสญัญาทีบ่คุคลเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ ยอ่มเป็นไปเพือ่ 

ความอยูผ่าสกุมาก อยา่งนีแ้ล” 

อฏัฐกิมหปัผลสตูรที ่๑ จบ 

 

๒. ปฬุวกสูตร 

วา่ดว้ยปฬุวกสญัญา 

  [๒๓๙] “ภกิษุทัง้หลาย ปฬุวกสญัญา (ความหมายรูซ้ากศพทีม่หีนอนคลา 

คล า่เต็มไปหมด) ทีบ่คุคลเจรญิแลว้ ฯลฯ 

ปฬุวกสตูรที ่๒ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๑๙๒ } 



๑๙๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๒. โพชฌังคสงัยตุ] 

๗. อานาปานวรรค ๗. กรุณาสตูร 

 

๓. วนิลีกสตูร 
วา่ดว้ยวนิลิกสญัญา 

  [๒๔๐] “ภกิษุทัง้หลาย วนิลีกสญัญา (ความหมายรูซ้ากศพทีม่สีเีขยีวคล ้า 

คละดว้ยสตีา่ง ๆ) ทีบ่คุคลเจรญิแลว้ ฯลฯ 

วนิลีกสตูรที ่๓ จบ 

 

๔. วจิฉทิทกสูตร 
วา่ดว้ยวจิฉทิทกสญัญา 

  [๒๔๑] “ภกิษุทัง้หลาย วจิฉทิทกสญัญา (ความหมายรูซ้ากศพทีข่าดจากกัน 

เป็นทอ่น ๆ) ทีบ่คุคลเจรญิแลว้ ฯลฯ 

วจิฉทิทกสตูรที ่๔ จบ 

 

๕. อทุธมุาตกสูตร 
วา่ดว้ยอทุธุมาตกสญัญา 

  [๒๔๒] “ภกิษุทัง้หลาย อทุธมุาตกสญัญา (ความหมายรูซ้ากศพทีเ่น่าพอง 

ขึน้อดื) ทีบ่คุคลเจรญิแลว้ ฯลฯ 

อทุธุมาตกสตูรที ่๕ จบ 

 

๖. เมตตาสตูร 

วา่ดว้ยเมตตา 

  [๒๔๓] “ภกิษุทัง้หลาย เมตตาทีบ่คุคลเจรญิแลว้ ฯลฯ 

เมตตาสตูรที ่๖ จบ 

 

๗. กรณุาสตูร 
วา่ดว้ยกรณุา 

  [๒๔๔] “ภกิษุทัง้หลาย กรณุาทีบ่คุคลเจรญิแลว้ ฯลฯ 

กรณุาสตูรที ่๗ จบ 

 
{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๑๙๓ } 



๑๙๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๒. โพชฌังคสงัยตุ] 

๘. นโิรธวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

 

๘. มทุติาสตูร 

วา่ดว้ยมทุติา 

  [๒๔๕] “ภกิษุทัง้หลาย มทุติาทีบ่คุคลเจรญิแลว้ ฯลฯ 

มทุติาสตูรที ่๘ จบ 

 

๙. อเุบกขาสตูร 

วา่ดว้ยอเุบกขา 

  [๒๔๖] “ภกิษุทัง้หลาย อเุบกขาทีบ่คุคลเจรญิแลว้ ฯลฯ 

อเุบกขาสตูรที ่๙ จบ 

 

๑๐. อานาปานสูตร 

วา่ดว้ยอานาปานสต ิ

  [๒๔๗] “ภกิษุทัง้หลาย อานาปานสต ิ(สตกิ าหนดลมหายใจเขา้ออก) ทีบ่คุคล 

เจรญิแลว้ ฯลฯ 

อานาปานสตูรที ่๑๐ จบ 

อานาปานวรรคที ่๗ จบ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

    ๑. อัฏฐกิมหัปผลสตูร     ๒. ปฬุวกสตูร 

    ๓. วนิลีกสตูร      ๔. วจิฉทิทกสตูร 

    ๕. อทุธมุาตกสตูร     ๖. เมตตาสตูร 

    ๗. กรณุาสตูร      ๘. มทุติาสตูร 

    ๙. อเุบกขาสตูร     ๑๐. อานาปานสตูร 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๑๙๔ } 



๑๙๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๒. โพชฌังคสงัยตุ] 

๘. นโิรธวรรค ๔. อนภริตสิตูร 

 

๘. นโิรธวรรค 
หมวดวา่ดว้ยนโิรธ 

๑. อสภุสตูร 

วา่ดว้ยอสภุสญัญา 

  [๒๔๘] “ภกิษุทัง้หลาย อสภุสญัญา (ความหมายรูค้วามไมง่าม) ทีบ่คุคล 

เจรญิแลว้ ฯลฯ 

อสภุสตูรที ่๑ จบ 

 

๒. มรณสตูร 

วา่ดว้ยมรณสญัญา 

  [๒๔๙] “ภกิษุทัง้หลาย มรณสญัญา (ความหมายรูค้วามตาย) ทีบ่คุคลเจรญิ 

แลว้ ฯลฯ 

มรณสตูรที ่๒ จบ 

 

๓. อาหาเรปฏกิลูสตูร 

วา่ดว้ยอาหาเรปฏกิลูสญัญา 

  [๒๕๐] “ภกิษุทัง้หลาย อาหาเรปฏกิลูสญัญา (ความหมายรูค้วามปฏกิลูใน 

อาหาร) ทีบ่คุคลเจรญิแลว้ ฯลฯ 

อาหาเรปฏกิลูสตูรที ่๓ จบ 

 

๔. อนภริตสิูตร 

วา่ดว้ยอนภริตสิญัญา 

  [๒๕๑] “ภกิษุทัง้หลาย สัพพโลเกอนภริตสิญัญา (ความหมายรูค้วามไมน่่า 

เพลดิเพลนิในโลกทัง้ปวง) ทีบ่คุคลเจรญิแลว้ ฯลฯ 

อนภริตสิตูรที ่๔ จบ 

 
{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๑๙๕ } 



๑๙๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๒. โพชฌังคสงัยตุ] 

๘. นโิรธวรรค ๘. ปหานสตูร 

 

๕. อนจิจสูตร 

วา่ดว้ยอนจิจสญัญา 

  [๒๕๒] “ภกิษุทัง้หลาย อนจิจสญัญา(ความหมายรูค้วามไมเ่ทีย่ง) ทีบ่คุคล 

เจรญิแลว้ ฯลฯ 

อนจิจสตูรที ่๕ จบ 

 

๖. ทกุขสตูร 

วา่ดว้ยทกุขสญัญา 

  [๒๕๓] “ภกิษุทัง้หลาย ทกุขสญัญา(ความหมายรูค้วามเป็นทกุข)์ ทีบ่คุคล 

เจรญิแลว้ ฯลฯ 

ทกุขสตูรที ่๖ จบ 

 

๗. อนตัตสตูร 

วา่ดว้ยอนตัตสญัญา 

  [๒๕๔] “ภกิษุทัง้หลาย อนัตตสญัญา (ความหมายรูค้วามเป็นอนัตตา) ที ่

บคุคลเจรญิแลว้ ฯลฯ 

อนตัตสตูรที ่๗ จบ 

 

๘. ปหานสตูร 

วา่ดว้ยปหานสญัญา 

  [๒๕๕] “ภกิษุทัง้หลาย ปหานสญัญา (ความหมายรูก้ารละ) ทีบ่คุคลเจรญิ 

แลว้ ฯลฯ 

ปหานสตูรที ่๘ จบ 

 
{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๑๙๖ } 



๑๙๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๒. โพชฌังคสงัยตุ] 

๘. นโิรธวรรค ๑๐. นโิรธสตูร 

 

๙. วริาคสตูร 

วา่ดว้ยวริาคสญัญา 

  [๒๕๖] “ภกิษุทัง้หลาย วริาคสญัญา (ความหมายรูว้ริาคะ) ทีบ่คุคลเจรญิ 

แลว้ ฯลฯ 

วริาคสตูรที ่๙ จบ 

 

๑๐. นโิรธสตูร 

วา่ดว้ยนโิรธสญัญา 

  [๒๕๗] “ภกิษุทัง้หลาย นโิรธสญัญา (ความหมายรูน้โิรธ) ทีบ่คุคลเจรญิ 

ท าใหม้ากแลว้มผีลมาก มอีานสิงสม์าก 

  นโิรธสญัญาทีบ่คุคลเจรญิ ท าใหม้ากแลว้มผีลมาก มอีานสิงสม์าก อยา่งไร 

   คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. เจรญิสตสิมัโพชฌงคท์ีส่หรคตดว้ยนโิรธสญัญา   ฯลฯ 

   ๗. เจรญิอเุบกขาสมัโพชฌงคท์ีส่หรคตดว้ยนโิรธสญัญา อันอาศัย 

        วเิวก อาศัยวริาคะ อาศัยนโิรธ นอ้มไปในโวสสคัคะ 

  นโิรธสญัญาทีบ่คุคลเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ มผีลมาก มอีานสิงสม์าก อยา่งนีแ้ล 

  ภกิษุทัง้หลาย เมือ่นโิรธสญัญาทีบ่คุคลเจรญิ ท าใหม้ากแลว้พงึหวงัผลอยา่ง ๑ 

ใน ๒ อยา่ง คอื อรหัตตผลในปัจจบุัน หรอืเมือ่ยังมอีปุาทานเหลอือยูก็่จักเป็น 

พระอนาคาม ี

  เม ือ่นโิรธสญัญาทีบ่คุคลเจรญิ ท าใหม้ากแลว้พงึหวงัผลอยา่ง ๑ ใน 

๒ อยา่ง คอื อรหตัตผลในปจัจบุนั หรอืเมือ่ยงัมอีปุาทานเหลอือยูก็่จกัเป็นพระ 

อนาคาม ีอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. เจรญิสตสิมัโพชฌงคท์ีส่หรคตดว้ยนโิรธสญัญา   ฯลฯ 

   ๗. เจรญิอเุบกขาสมัโพชฌงคท์ีส่หรคตดว้ยนโิรธสญัญา อันอาศัย 

        วเิวก อาศัยวริาคะ อาศัยนโิรธ นอ้มไปในโวสสคัคะ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๑๙๗ } 



๑๙๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๒. โพชฌังคสงัยตุ] 

๘. นโิรธวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

  เมือ่นโิรธสญัญาทีบ่คุคลเจรญิ ท าใหม้ากแลว้พงึหวังผลอยา่ง ๑ ใน ๒ 

อยา่ง คอื อรหัตตผลในปัจจบุัน หรอืเมือ่ยังมอีปุาทานเหลอือยูก็่จักเป็นพระอนาคามี 

อยา่งนีแ้ล 

  นโิรธสญัญาทีบ่คุคลเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ ยอ่มเป็นไปเพือ่ประโยชนม์าก เพือ่ 

ธรรมทีเ่ป็นแดนเกษมจากโยคะมาก เพือ่ความสงัเวชมาก เพือ่ความอยูผ่าสกุมาก 

  นโิรธสญัญาทีบ่คุคลเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ ยอ่มเป็นไปเพือ่ประโยชนม์าก 

เพือ่ธรรมทีเ่ป็นแดนเกษมจากโยคะมาก เพือ่ความสงัเวชมาก เพือ่ความอยู ่

ผาสกุมาก อยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. เจรญิสตสิมัโพชฌงคท์ีส่หรคตดว้ยนโิรธสญัญา   ฯลฯ 

   ๗. เจรญิอเุบกขาสมัโพชฌงคท์ีส่หรคตดว้ยนโิรธสญัญา อันอาศัย 

        วเิวก อาศัยวริาคะ อาศัยนโิรธ นอ้มไปในโวสสคัคะ 

  ภกิษุทัง้หลาย นโิรธสญัญาทีบ่คุคลเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ ยอ่มเป็นไปเพือ่ 

ประโยชนม์าก เพือ่ธรรมทีเ่ป็นแดนเกษมจากโยคะมาก เพือ่ความสงัเวชมาก เพือ่ 

ความอยูผ่าสกุมาก อยา่งนีแ้ล” 

นโิรธสตูรที ่๑๐ จบ 

นโิรธวรรคที ่๘ จบ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

    ๑. อสภุสตูร     ๒. มรณสตูร 

    ๓. อาหาเรปฏกิลูสตูร    ๔. อนภริตสิตูร 

    ๕. อนจิจสตูร     ๖. ทกุขสตูร 

    ๗. อนัตตสตูร     ๘. ปหานสตูร 

    ๙. วริาคสตูร     ๑๐. นโิรธสตูร 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๑๙๘ } 



๑๙๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๒. โพชฌังคสงัยตุ] 

๙. คังคาเปยยาลวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

 

๙. คงัคาเปยยาลวรรค 

หมวดวา่ดว้ยคงัคาเปยยาล 

๑-๑๒. คงัคานทอีาทสิตูร 

วา่ดว้ยอปุมาดว้ยแมน่ า้คงคาเป็นตน้ 

  [๒๕๘-๒๖๙] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย แมน่ ้าคงคาไหลไปสู ่

ทศิปราจนี บา่ไปสูท่ศิปราจนี หลากไปสูท่ศิปราจนี ฉันใด ภกิษุเมือ่เจรญิโพชฌงค ์

๗ ประการ ท าโพชฌงค ์๗ ประการใหม้ากยอ่มนอ้มไปสูน่พิพาน โนม้ไปสูน่พิพาน 

โอนไปสูน่พิพาน ฉันนัน้ 

  ภกิษุเมือ่เจรญิโพชฌงค ์๗ ประการ ท าโพชฌงค ์๗ ประการใหม้าก 

ยอ่มนอ้มไปสูน่พิพาน โนม้ไปสูน่พิพาน โอนไปสูน่พิพาน อยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. เจรญิสตสิมัโพชฌงค ์  ฯลฯ 

   ๗. เจรญิอเุบกขาสมัโพชฌงคอ์ันอาศัยวเิวก อาศัยวริาคะ อาศัยนโิรธ 

        นอ้มไปในโวสสคัคะ 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุเจรญิโพชฌงค ์๗ ประการ ท าโพชฌงค ์๗ ประการใหม้าก 

ยอ่มนอ้มไปสูน่พิพาน โนม้ไปสูน่พิพาน โอนไปสูน่พิพาน อยา่งนีแ้ล” 

  (พงึเพิม่บาลใีหพ้สิดารจนถงึเอสนาสตูร) 

คงัคานทอีาทสิตูรที ่๑-๑๒ จบ 

คงัคาเปยยาลวรรคที ่๙ จบ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

    ๑. ปฐมปาจนีนนินสตูร   ๒-๕. ทตุยิาทปิาจนีนนินสตุตจตกุกะ 

    ๖. ฉัฏฐปาจนีนนินสตูร   ๗. ปฐมสมทุทนนินสตูร 

    ๘-๑๒. ทตุยิาทสิมทุทนนินสตุตปัญจกะ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๑๙๙ } 



๒๐๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๒. โพชฌังคสงัยตุ] 

๑๐. อัปปมาทวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

 

๑๐. อปัปมาทวรรค 

หมวดวา่ดว้ยความไมป่ระมาท 

๑-๑๐. ตถาคตาทสิตูร 

วา่ดว้ยพระตถาคตเลศิกวา่สตัวท์ ัง้หลายเป็นตน้ 

  [๒๗๐-๒๗๙] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย สตัวทั์ง้หลายไมม่เีทา้ 

มสีองเทา้ มสีีเ่ทา้ หรอืมเีทา้มากก็ตาม มปีระมาณเทา่ใด 

  พงึเพิม่ขอ้ความตอ่จากนีไ้ปใหพ้สิดาร๑ 

ตถาคตาทสิตูรที ่๑-๑๐ จบ 

อปัปมาทวรรคที ่๑๐ จบ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

    ๑. ตถาคตสตูร    ๒. ปทสตูร 

    ๓. กฏูสตูร     ๔. มลูสตูร 

    ๕. สารสตูร     ๖. วสัสกิสตูร 

    ๗. ราชาสตูร     ๘. จันทมิสตูร 

    ๙. สรุยิสตูร     ๑๐. วตัถสตูร 

 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดขูอ้ความพสิดารในขอ้ ๑๓๙-๑๔๘ (มัคคสังยตุ) หนา้ ๗๒-๗๗ ในเลม่นี ้

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๒๐๐ } 



๒๐๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๒. โพชฌังคสงัยตุ] 

๑๑. พลกรณียวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

 

๑๑. พลกรณียวรรค 

หมวดวา่ดว้ยการงานทีพ่งึท าดว้ยก าลงั 

๑-๑๒. พลาทสิตูร 

วา่ดว้ยอปุมาดว้ยการงานทีพ่งึท าดว้ยก าลงัเป็นตน้ 

  [๒๘๐-๒๙๑] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย การงานทีพ่งึท า 

ดว้ยก าลังทัง้หมด บคุคลตอ้งอาศัยแผน่ดนิ ด ารงอยูบ่นแผน่ดนิจงึท าได ้แมฉั้นใด 

  พงึเพิม่ขอ้ความตอ่จากนีไ้ปใหพ้สิดาร๑ 

พลาทสิตูรที ่๑-๑๒ จบ 

พลกรณียวรรคที ่๑๑ จบ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

    ๑. พลสตูร    ๒. พชีสตูร 

    ๓. นาคสตูร    ๔. รกุขสตูร 

    ๕. กมุภสตูร    ๖. สกูสตูร 

    ๗. อากาสสตูร   ๘. ปฐมเมฆสตูร 

    ๙. ทตุยิเมฆสตูร   ๑๐. นาวาสตูร 

    ๑๑. อาคันตกุสตูร   ๑๒. นทสีตูร 

 

(พงึขยายพลกรณียวรรคใหพ้สิดารดว้ยอ านาจโพชฌงคแ์หง่โพชฌังคสงัยตุ) 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดขูอ้ความพสิดารในขอ้ ๑๔๙-๑๖๐ (มัคคสังยตุ) หนา้ ๗๘-๙๐ ในเลม่นี ้

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๒๐๑ } 



๒๐๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๒. โพชฌังคสงัยตุ] 

๑๒. เอสนาวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

 

๑๒. เอสนาวรรค 

หมวดวา่ดว้ยการแสวงหา 

๑-๑๑. เอสนาทสิูตร 

วา่ดว้ยการแสวงหาเป็นตน้ 

  [๒๙๒-๓๐๑] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย การแสวงหา ๓ 

ประการนี ้

  การแสวงหา ๓ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. การแสวงหากาม    ๒. การแสวงหาภพ 

   ๓. การแสวงหาพรหมจรรย ์

  พงึเพิม่ขอ้ความตอ่จากนีไ้ปใหพ้สิดาร๑ 

เอสนาทสิตูรที ่๑-๑๑ จบ 

เอสนาวรรคที ่๑๒ จบ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

    ๑. เอสนาสตูร     ๒. วธิาสตูร 

    ๓. อาสวสตูร     ๔. ภวสตูร 

    ๕. ทกุขตาสตูร    ๖. ขลีสตูร 

    ๗. มลสตูร     ๘. นฆีสตูร 

    ๙. เวทนาสตูร    ๑๐. ตัณหาสตูร 

    ๑๑. ตสนิาสตูร 

(ผูรู้ทั้ง้หลายพงึขยายเอสนาเปยยาลแหง่โพชฌังคสงัยตุโดยอาศัยวเิวก) 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดขูอ้ความพสิดารในขอ้ ๑๖๑-๑๗๑ (มัคคสังยตุ) หนา้ ๙๑-๑๐๐ ในเลม่นี ้

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๒๐๒ } 



๒๐๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๒. โพชฌังคสงัยตุ] 

๑๓. โอฆวรรค ๑๐. อทุธัมภาคยิสตูร 

 

๑๓. โอฆวรรค 

หมวดวา่ดว้ยโอฆะ 

๑-๙. โอฆาทสิตูร 

วา่ดว้ยโอฆะเป็นตน้ 

  [๓๐๒-๓๑๐] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย โอฆะ (หว้งน ้า) ๔ 

ประการนี ้

  โอฆะ ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. กาโมฆะ     ๒. ภโวฆะ 

   ๓. ทฏิโฐฆะ     ๔. อวชิโชฆะ 

  พงึเพิม่ขอ้ความตอ่จากนีไ้ปใหพ้สิดาร๑ 

โอฆาทสิตูรที ่๑-๙ จบ 

 

๑๐. อทุธมัภาคยิสตูร 

วา่ดว้ยอทุธมัภาคยิสงัโยชน ์

  [๓๑๑] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  “ภกิษุทัง้หลาย อทุธัมภาคยิสงัโยชน ์(สงัโยชนเ์บือ้งสงู) ๕ ประการนี้ 

  อทุธมัภาคยิสงัโยชน ์๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. รปูราคะ 

   ๒. อรปูราคะ 

   ๓. มานะ 

   ๔. อทุธัจจะ 

   ๕. อวชิชา 

  อทุธัมภาคยิสงัโยชน ์๕ ประการนี ้

 

 
เชงิอรรถ : 

๑ ดขูอ้ความพสิดารในขอ้ ๑๗๒-๑๘๑ (มัคคสังยตุ) หนา้ ๑๐๑-๑๐๘ ในเลม่นี ้

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๒๐๓ } 



๒๐๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๒. โพชฌังคสงัยตุ] 

๑๓. โอฆวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

  ภกิษุพงึเจรญิโพชฌงค ์๗ ประการ เพือ่รูย้ ิง่ เพือ่ก าหนดรู ้เพือ่ความสิน้ไป 

เพือ่ละอทุธัมภาคยิสงัโยชน ์๕ ประการนี้ 

  โพชฌงค ์๗ ประการ อะไรบา้ง 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี ้

   ๑. เจรญิสตสิมัโพชฌงคอ์นัอาศัยวเิวก อาศัยวริาคะ อาศัยนโิรธ 

       นอ้มไปในโวสสคัคะ 

      ฯลฯ 

   ๗. เจรญิอเุบกขาสมัโพชฌงคอ์ันเป็นธรรมมกีารก าจัดราคะ โทสะ 

       และโมหะเป็นทีส่ดุ ... อันหยั่งลงสูอ่มตะ มอีมตะเป็นเบือ้งหนา้ 

       มอีมตะเป็นทีส่ดุ ... อนันอ้มไปสูน่พิพาน โนม้ไปสูน่พิพาน โอนไปสูน่พิพาน 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุพงึเจรญิโพชฌงค ์๗ ประการนี้ เพือ่รูย้ ิง่ เพือ่ก าหนดรู ้

เพือ่ความสิน้ไป เพือ่ละอทุธัมภาคยิสงัโยชน ์๕ ประการนี”้ 

อทุธมัภาคยิสตูรที ่๑๐ จบ 

โอฆวรรคที ่๑๓ จบ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

    ๑. โอฆสตูร     ๒. โยคสตูร 

    ๓. อปุาทานสตูร    ๔. คันถสตูร 

    ๕. อนุสยสตูร     ๖. กามคณุสตูร 

    ๗. นีวรณสตูร     ๘. อปุาทานักขนัธสตูร 

    ๙. โอรัมภาคยิสตูร    ๑๐. อทุธัมภาคยิสตูร 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๒๐๔ } 



๒๐๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๒. โพชฌังคสงัยตุ] 

๑๔. ปนุคังคาเปยยาลวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

 

๑๔. ปนุคงัคาเปยยาลวรรค 

หมวดวา่ดว้ยคงัคาเปยยาล อกีหมวดหนึง่ 

 

๓๑๒-๓๒๓. ปนุคงัคานทอีาทสิตูร๑ 

วา่ดว้ยอปุมาดว้ยแมน่ า้คงคาเป็นตน้ อกีสตูรหนึง่ 

 

ปนุคงัคานทอีาทสิตูรที ่๓๑๒-๓๒๓ จบ 

วรรคที ่๑๔ จบ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

   ๑. ปฐมปาจนีนนินสตูร    ๒-๕. ทตุยิาทปิาจนีนนินสตุตจตกุกะ 

   ๖. ฉัฏฐปาจนีนนินสตูร    ๗. ปฐมสมทุทนนินสตูร 

   ๘-๑๒. ทตุยิาทสิมทุทนนินสตุตปัญจกะ 

 

  (พงึขยายคังคาเปยยาลแหง่โพชฌังคสงัยตุใหพ้สิดารดว้ยอ านาจราคะ) 

 

 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดขูอ้ความพสิดารในขอ้ ๑๐๓-๑๓๘ (มัคคสังยตุ) หนา้ ๖๒-๗๑ ในเลม่นี ้

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๒๐๕ } 



๒๐๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๒. โพชฌังคสงัยตุ] 

๑๕. ปนุอัปปมาทวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

 

๑๕. ปนุอปัปมาทวรรค 

หมวดวา่ดว้ยความไมป่ระมาท อกีหมวดหนึง่ 

 

๓๒๔-๓๓๓. ตถาคตาทสิูตร๑ 

วา่ดว้ยพระตถาคตเลศิกวา่สตัวท์ ัง้หลายเป็นตน้ 

 

ตถาคตาทสิตูรที ่๓๒๔-๓๓๓ จบ 

ปนุอปัปมาทวรรคที ่๑๕ จบ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

   ๑. ตถาคตสตูร    ๒. ปทสตูร 

   ๓-๗. กฏูาทสิตุตปัญจกะ   ๘-๑๐. จันทมิาทสิตุตตกิะ 

(พงึขยายอัปปมาทวรรคใหพ้สิดารดว้ยอ านาจราคะ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดขูอ้ความพสิดารในขอ้ ๑๓๙-๑๔๘ (มัคคสังยตุ) หนา้ ๗๒-๗๗ ในเลม่นี ้

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๒๐๖ } 



๒๐๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๒. โพชฌังคสงัยตุ] 

๑๖. ปนุพลกรณียวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

 

๑๖. ปนุพลกรณียวรรค 

หมวดวา่ดว้ยการงานทีพ่งึท าดว้ยก าลงั อกีหมวดหนึง่ 

 

๓๓๔-๓๔๕. ปนุพลาทสิตูร๑ 

วา่ดว้ยอปุมาดว้ยการงานทีพ่งึท าดว้ยก าลงัเป็นตน้ อกีสตูรหนึง่ 

 

ปนุพลาทสิตูรที ่๓๓๔-๓๔๕ จบ 

ปนุพลกรณียวรรคที ่๑๖ จบ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

    ๑. พลสตูร     ๒. พชีสตูร 

    ๓. นาคสตูร     ๔. รกุขสตูร 

    ๕. กมุภสตูร     ๖. สกูสตูร 

    ๗. อากาสสตูร    ๘. ปฐมเมฆสตูร 

    ๙. ทตุยิเมฆสตูร    ๑๐. นาวาสตูร 

    ๑๑. อาคันตกุสตูร    ๑๒. นทสีตูร 

 

 

  (พงึขยายพลกรณียวรรคแหง่โพชฌังคสงัยตุใหพ้สิดารดว้ยอ านาจราคะ) 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดขูอ้ความพสิดารในขอ้ ๑๔๙-๑๖๐ (มัคคสังยตุ) หนา้ ๗๘-๙๐ ในเลม่นี ้

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๒๐๗ } 



๒๐๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๒. โพชฌังคสงัยตุ] 

๑๗. ปนุเอสนาวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

 

๑๗. ปนุเอสนาวรรค 

หมวดวา่ดว้ยการแสวงหา อกีหมวดหนึง่ 

 

๓๔๖-๓๕๖. ปนุเอสนาทสิตูร๑ 

วา่ดว้ยการแสวงหาเป็นตน้ อกีสตูรหนึง่ 

 

ปนุเอสนาทสิตูรที ่๓๔๖-๓๕๖ จบ 

ปนุเอสนาวรรคแหง่โพชฌงัคสงัยตุที ่๑๗ จบ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

    ๑. เอสนาสตูร      ๒. วธิาสตูร 

    ๓. อาสวสตูร      ๔. ภวสตูร 

    ๕. ทกุขตาสตูร     ๖. ขลีสตูร 

    ๗. มลสตูร      ๘. นฆีสตูร 

    ๙. เวทนาสตูร     ๑๐. ตัณหาสตูร 

    ๑๑. ตสนิาสตูร 

 

 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดขูอ้ความพสิดารในขอ้ ๑๖๑-๑๗๑ (มัคคสังยตุ) หนา้ ๙๑-๑๐๐ ในเลม่นี ้

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๒๐๘ } 



๒๐๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๒. โพชฌังคสงัยตุ] 

๑๘. ปนุโอฆวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

 

๑๘. ปนุโอฆวรรค 

หมวดวา่ดว้ยโอฆะ อกีหมวดหนึง่ 

 

๓๕๗-๓๖๖. ปนุโอฆาทสิตูร๑ 

วา่ดว้ยโอฆะเป็นตน้ อกีสตูรหนึง่ 

 

ปนุโอฆาทสิตูรที ่๓๕๗-๓๖๖ จบ 

ปนุโอฆวรรคแหง่โพชฌงัคสงัยตุที ่๑๘ จบ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

    ๑. โอฆสตูร     ๒. โยคสตูร 

    ๓. อปุาทานสตูร    ๔. คันถสตูร 

    ๕. อนุสยสตูร     ๖. กามคณุสตูร 

    ๗. นีวรณสตูร     ๘. อปุาทานักขนัธสตูร 

    ๙. โอรัมภาคยิสตูร    ๑๐. อทุธัมภาคยิสตูร 

 

  (พงึขยายโอฆวรรคใหพ้สิดารดว้ยอ านาจการก าจัดราคะ โทสะ และโมหะเป็นทีส่ดุ) 

 

  (พงึขยายแมโ้พชฌังคสงัยตุใหพ้สิดารเหมอืนมคัคสงัยตุฉะนัน้) 

 

โพชฌงัคสงัยตุที ่๒ จบ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดขูอ้ความพสิดารในขอ้ ๑๗๒-๑๘๑ (มัคคสังยตุ) หนา้ ๑๐๑-๑๐๘ ในเลม่นี ้

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๒๐๙ } 



๒๑๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๓. สตปัิฏฐานสงัยตุ] 

๑. อัมพปาลวิรรค ๑. อัมพปาลสิตูร 

 

๓. สตปิฏัฐานสงัยตุ 

๑. อมัพปาลวิรรค 

หมวดวา่ดว้ยพระธรรมเทศนาทีอ่มัพปาลวีนั 

๑. อมัพปาลสิตูร 

วา่ดว้ยพระธรรมเทศนาทีอ่มัพปาลวีนั 

  [๓๖๗] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ อัมพปาลวีนั เขตกรงุเวสาล ี

ณ ทีนั่น้แล พระผูม้พีระภาครับสัง่เรยีกภกิษุทัง้หลายมาตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย” 

  ภกิษุเหลา่นัน้ทลูรับสนองพระด ารัสแลว้ พระผูม้พีระภาคจงึไดต้รัสเรือ่งนีว้า่ 

“ภกิษุทัง้หลาย ทางนีเ้ป็นทางเดยีว๑ เพือ่ความหมดจดแหง่สตัวทั์ง้หลาย 

เพือ่กา้วลว่งโสกะและปรเิทวะ เพือ่ดับทกุขแ์ละโทมนัส เพือ่บรรลญุายธรรม เพือ่ 

ท านพิพานใหแ้จง้ คอื สตปัิฏฐาน ๔ ประการ 

  สตปิฏัฐาน ๔ ประการ อะไรบา้ง 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. พจิารณาเห็นกายในกายอยู ่มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ มสีต ิ

       ก าจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกได ้

   ๒. พจิารณาเห็นเวทนาในเวทนาทัง้หลายอยู ่มคีวามเพยีร ม ี

       สมัปชญัญะ มสีต ิก าจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกได ้

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ทางเดยีว หมายถงึ (๑) เป็นทางทีบ่คุคลผูล้ะการเกีย่วขอ้งกับหมู่คณะไปประพฤตธิรรมอยูแ่ตผู่เ้ดยีว 

   (๒) เป็นทางสายเดยีว ทีพ่ระพุทธเจา้ทรงท าใหเ้กดิขึน้ เป็นทางของผูเ้ดยีว คอืพระผูม้พีระภาค เพราะทรง 

   ท าใหเ้กดิขึน้ (๓) เป็นทางปฏบัิตใินศาสนาเดยีว คอืพระพทุธศาสนา (๔) เป็นทางด าเนนิไปสูจุ่ดหมายเดยีว 

   คอืพระนพิพาน (ท.ีม.อ. ๓๗๓/๓๕๙) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๒๑๐ } 



๒๑๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๓. สตปัิฏฐานสงัยตุ] 

๑. อัมพปาลวิรรค ๒. สตสิตูร 

   ๓. พจิารณาเห็นจติในจติอยู ่มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ มสีต ิ

       ก าจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกได ้

   ๔. พจิารณาเห็นธรรมในธรรมทัง้หลายอยู ่มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ 

       มสีต ิก าจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกได ้

  ภกิษุทัง้หลาย ทางนีเ้ป็นทางเดยีวเพือ่ความหมดจดแหง่สตัวทั์ง้หลาย เพือ่ 

กา้วลว่งโสกะและปรเิทวะ เพือ่ดับทกุขแ์ละโทมนัส เพือ่บรรลญุายธรรม เพือ่ท า 

นพิพานใหแ้จง้ คอื สตปัิฏฐาน ๔ ประการ” 

  พระผูม้พีระภาคไดต้รัสภาษิตนีแ้ลว้ ภกิษุเหลา่นัน้มใีจยนิด ีตา่งชืน่ชมพระ 

ภาษิตของพระผูม้พีระภาค 

อมัพปาลสิตูรที ่๑ จบ 

 

๒. สตสิตูร 

วา่ดว้ยผูม้สีตสิมัปชญัญะ 

  [๓๖๘] สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ อัมพปาลวีนั เขตกรงุเวสาล ี

ณ ทีนั่น้แล พระผูม้พีระภาครับสัง่เรยีกภกิษุทัง้หลายมาตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย” 

ภกิษุเหลา่นัน้ทลูรับสนองพระด ารัสแลว้ พระผูม้พีระภาคจงึไดต้รัสเรือ่งนีว้า่ 

  “ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุพงึมสีตสิมัปชญัญะอยูเ่ถดิ นีเ้ป็นค าพร ่าสอนของเรา 

ส าหรับเธอทัง้หลาย 

  ภกิษุผูม้สีต ิเป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. พจิารณาเห็นกายในกายอยู ่มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ มสีต ิ

       ก าจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกได ้

   ๒. พจิารณาเห็นเวทนาในเวทนาทัง้หลาย ฯลฯ 

   ๓. พจิารณาเห็นจติในจติ ฯลฯ 

   ๔. พจิารณาเห็นธรรมในธรรมทัง้หลายอยู ่มสีมัปชญัญะ มสีต ิ

       ก าจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกได ้

  ภกิษุผูม้สีต ิเป็นอยา่งนีแ้ล 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๒๑๑ } 



๒๑๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๓. สตปัิฏฐานสงัยตุ] 

๑. อัมพปาลวิรรค ๓. ภกิขสุตูร 

  ภกิษุผูม้สีมัปชญัญะ เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีท้ าความรูส้กึตัวในการกา้วไป การถอยกลับ การแลด ู

การเหลยีวด ูการคูเ้ขา้ การเหยยีดออก การครองสงัฆาฏ ิบาตรและจวีร การฉัน 

การดืม่ การเคีย้ว การลิม้ การถา่ยอจุจาระปัสสาวะ การเดนิ การยนื การน่ัง 

การนอน การตืน่ การพดู การนิง่ 

  ภกิษุผูม้สีมัปชญัญะ เป็นอยา่งนีแ้ล 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุพงึมสีตสิมัปชญัญะอยูเ่ถดิ นีเ้ป็นค าพร ่าสอนของเรา 

ส าหรับเธอทัง้หลาย”๑ 

สตสิตูรที ่๒ จบ 

 

๓. ภกิขสุตูร 

วา่ดว้ยภกิษุ 

  [๓๖๙] สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อารามของ 

อนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้แล ภกิษุรปูหนึง่เขา้ไปเฝ้าพระผูม้ ี

พระภาคถงึทีป่ระทับ ถวายอภวิาทแลว้ น่ัง ณ ทีส่มควร ไดก้ราบทลูพระผูม้ ี

พระภาคดังนีว้า่ 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขอประทานวโรกาส ขอพระผูม้พีระภาคโปรดแสดง 

ธรรมแกข่า้พระองคโ์ดยยอ่ ซึง่ขา้พระองคไ์ดฟั้งแลว้ จะพงึหลกีออกไปอยูค่นเดยีว 

ไมป่ระมาท มคีวามเพยีร อทุศิกายและใจอยูเ่ถดิ” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “โมฆะบรุษุบางพวกในโลกนี ้เชือ้เชญิเราอยา่งนีเ้หมอืนกัน 

และเมือ่เราไดก้ลา่วธรรม ยอ่มส าคัญเราวา่ควรตดิตามเทา่นัน้” 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขอพระผูม้พีระภาคโปรดแสดงธรรมแกข่า้พระองคโ์ดย 

ยอ่ ขอพระสคุตโปรดแสดงธรรมแกข่า้พระองคโ์ดยยอ่เถดิ บางท ีขา้พระองคพ์งึรู ้

ท่ัวถงึเนือ้ความแหง่พระด ารัสของพระผูม้พีระภาค บางท ีขา้พระองคพ์งึเป็นผูส้บื 

ทอดพระด ารัสของพระผูม้พีระภาค” 

  “ภกิษุ เพราะเหตนัุน้ เธอจงท าเบือ้งตน้ในกศุลธรรมทัง้หลายใหห้มดจดกอ่น 

อะไรเป็นเบือ้งตน้แหง่กศุลธรรมทัง้หลาย คอื ศลีทีบ่รสิทุธิด์แีละความเห็นทีต่รง

 
เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ ท.ีม. (แปล) ๑๐/๑๖๐/๑๐๕, ส .สฬา. (แปล) ๑๘/๒๕๕/๒๗๗ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๒๑๒ } 



๒๑๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๓. สตปัิฏฐานสงัยตุ] 

๑. อัมพปาลวิรรค ๓. ภกิขสุตูร 

เมือ่ใด ศลีของเธอจักบรสิทุธิด์ ีและความเห็นจักตรง เมือ่นัน้ เธออาศัยศลี 

ด ารงอยูใ่นศลีแลว้ พงึเจรญิสตปัิฏฐาน ๔ ประการ โดย ๓ วธิ ี

  สตปิฏัฐาน ๔ ประการ อะไรบา้ง 

  คอื ในธรรมวนัิยนี ้เธอ 

   ๑. จงพจิารณาเห็นกายในกายภายในอยู ่มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ 

       มสีต ิก าจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกได ้จงพจิารณาเห็นกาย 

       ในกายภายนอกอยู ่มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ มสีต ิก าจัด 

       อภชิฌาและโทมนัสในโลกได ้หรอืจงพจิารณาเห็นกายในกาย 

       ทัง้ภายในทัง้ภายนอกอยู ่มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ มสีต ิ

       ก าจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกได ้

   ๒. จงพจิารณาเห็นเวทนาในเวทนาทัง้หลายภายในอยู ่... จงพจิารณา 

       เห็นเวทนาในเวทนาทัง้หลายภายนอกอยู ่... จงพจิารณาเห็น 

       เวทนาในเวทนาทัง้หลายทัง้ภายในทัง้ภายนอกอยู ่มคีวามเพยีร 

       มสีมัปชญัญะ มสีต ิก าจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกได ้

   ๓. จงพจิารณาเห็นจติในจติภายในอยู ่... จงพจิารณาเห็นจติในจติ 

       ภายนอกอยู ่... จงพจิารณาเห็นจติในจติทัง้ภายในทัง้ภายนอกอยู ่

       มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ มสีต ิก าจัดอภชิฌาและโทมนัสใน 

       โลกได ้

   ๔. จงพจิารณาเห็นธรรมในธรรมทัง้หลายภายในอยู ่... จงพจิารณา 

       เห็นธรรมในธรรมทัง้หลายภายนอกอยู ่... จงพจิารณาเห็นธรรม  

       ในธรรมทัง้หลายทัง้ภายในทัง้ภายนอกอยู ่มคีวามเพยีร ม ี 

       สมัปชญัญะ มสีต ิก าจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกได ้

  ภกิษุ เมือ่ใด เธออาศัยศลี ด ารงอยูใ่นศลีแลว้จักเจรญิสตปัิฏฐาน ๔ ประการนี้ 

โดย ๓ วธิอียา่งนี ้เมือ่นัน้ เธอพงึหวงัความเจรญิในกศุลธรรมทัง้หลายตลอดคนื 

หรอืวนัทีจั่กมาถงึ ไมม่คีวามเสือ่มเลย” 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๒๑๓ } 



๒๑๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๓. สตปัิฏฐานสงัยตุ] 

๑. อัมพปาลวิรรค ๔. สาลสตูร 

  ล าดับนัน้ ภกิษุรปูนัน้ชืน่ชมยนิดพีระภาษิตของพระผูม้พีระภาคแลว้ ลกุจาก 

อาสนะ ถวายอภวิาท ท าประทักษิณแลว้จากไป ตอ่มา เธอก็หลกีออกไปอยูค่น 

เดยีว ไมป่ระมาท มคีวามเพยีร อทุศิกายและใจอยู ่ไมน่านนักไดท้ าใหแ้จง้ซึง่ 

ประโยชนย์อดเยีย่มอันเป็นทีส่ดุแหง่พรหมจรรยท์ีเ่หลา่กลุบตุรออกจากเรอืนบวชเป็น 

บรรพชติโดยชอบตอ้งการดว้ยปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุัน รูช้ดัวา่ “ชาต ิ

สิน้แลว้ อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้ ท ากจิทีค่วรท าเสร็จแลว้ ไมม่กีจิอืน่เพือ่ความเป็น 

อยา่งนีอ้กีตอ่ไป” 

  อนึง่ ภกิษุรปูนัน้ไดเ้ป็นพระอรหันตอ์งคห์นึง่ในบรรดาพระอรหันตทั์ง้หลาย 

ภกิขสุตูรที ่๓ จบ 

 

๔. สาลสตูร 

วา่ดว้ยพระธรรมเทศนาทีห่มูบ่า้นพราหมณ์ชือ่สาลา 

  [๓๗๐] สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ หมูบ่า้นพราหมณ์ชือ่สาลา 

แควน้โกศล ณ ทีนั่น้แล พระผูม้พีระภาครับสัง่เรยีกภกิษุทัง้หลายมาตรัสวา่ ฯลฯ 

จงึไดต้รัสเรือ่งนีว้า่ 

  “ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุเหลา่ใดยังเป็นผูใ้หม ่บวชไดไ้มน่าน เพิง่มาสูธ่รรมวนัิยนี้ 

เธอทัง้หลายพงึชกัชวนภกิษุเหลา่นัน้ใหต้ัง้มั่น ใหด้ ารงอยูใ่นการเจรญิสตปัิฏฐาน ๔ 

ประการ 

  สตปิฏัฐาน ๔ ประการ อะไรบา้ง 

  คอื มาเถดิ ผูม้อีายทัุง้หลาย เธอทัง้หลาย 

   ๑. จงพจิารณาเห็นกายในกายอยู ่มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ ม ี

       ธรรมเป็นหนึง่ผดุขึน้ มจีติผอ่งใส ตัง้มั่น มอีารมณ์เดยีวเพือ่รู ้

       ยิง่กายตามความเป็นจรงิ 

   ๒. จงพจิารณาเห็นเวทนาในเวทนาทัง้หลายอยู ่มคีวามเพยีร ม ี

       สมัปชญัญะ มธีรรมเป็นหนึง่ผดุขึน้ มจีติผอ่งใส ตัง้มั่น มอีารมณ์ 

       เดยีวเพือ่รูย้ ิง่เวทนาตามความเป็นจรงิ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๒๑๔ } 



๒๑๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๓. สตปัิฏฐานสงัยตุ] 

๑. อัมพปาลวิรรค ๔. สาลสตูร 

   ๓. จงพจิารณาเห็นจติในจติอยู ่มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ มธีรรม 

       เป็นหนึง่ผดุขึน้ มจีติผอ่งใส ตัง้มั่น มอีารมณ์เดยีวเพือ่รูย้ ิง่จติ 

       ตามความเป็นจรงิ 

   ๔. จงพจิารณาเห็นธรรมในธรรมทัง้หลายอยู ่มคีวามเพยีร ม ี

       สมัปชญัญะ มธีรรมเป็นหนึง่ผดุขึน้ มจีติผอ่งใส ตัง้มั่น ม ี

       อารมณ์เดยีวเพือ่รูย้ ิง่ธรรมทัง้หลายตามความเป็นจรงิ 

  แมภ้กิษุเหลา่ใดทีย่ังเป็นเสขะ ยังไมบ่รรลอุรหัตตผล ปรารถนาธรรมทีเ่ป็น 

แดนเกษมจากโยคะอันยอดเยีย่ม แมภ้กิษุเหลา่นัน้ก็พจิารณาเห็นกายในกายอยู ่ม ี

ความเพยีร มสีมัปชญัญะ มธีรรมเป็นหนึง่ผดุขึน้ มจีติผอ่งใส ตัง้มั่น มอีารมณ์เดยีว 

เพือ่ก าหนดรูก้าย พจิารณาเห็นเวทนาในเวทนาทัง้หลายอยู ่มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ 

มธีรรมเป็นหนึง่ผดุขึน้ มจีติผอ่งใส ตัง้มั่น มอีารมณ์เดยีวเพือ่ก าหนดรูเ้วทนา 

พจิารณาเห็นจติในจติอยู ่มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ มธีรรมเป็นหนึง่ผดุขึน้ ม ี

จติผอ่งใส ตัง้มั่น มอีารมณ์เดยีวเพือ่ก าหนดรูจ้ติ พจิารณาเห็นธรรมในธรรม 

ทัง้หลายอยู ่มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ มธีรรมเป็นหนึง่ผดุขึน้ มจีติผอ่งใส 

ตัง้มั่นมอีารมณ์เดยีวเพือ่ก าหนดรูธ้รรมทัง้หลาย 

  แมภ้กิษุเหลา่ใดทีเ่ป็นพระอรหันตขณีาสพ อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้ ท ากจิทีค่วร 

ท าเสร็จแลว้ ปลงภาระไดแ้ลว้ บรรลปุระโยชนต์นโดยล าดับแลว้ สิน้ภวสงัโยชนแ์ลว้ 

หลดุพน้เพราะรูโ้ดยชอบ แมภ้กิษุเหลา่นัน้ก็พจิารณาเห็นกายในกายอยู ่มคีวามเพยีร 

มสีมัปชญัญะ มธีรรมเป็นหนึง่ผดุขึน้ มจีติผอ่งใส ตัง้มั่น มอีารมณ์เดยีว พราก 

จากกายแลว้ พจิารณาเห็นเวทนาในเวทนาทัง้หลายอยู ่มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ 

มธีรรมเป็นหนึง่ผดุขึน้ มจีติผอ่งใส ตัง้มั่น มอีารมณ์เดยีว พรากจากเวทนาทัง้หลาย 

แลว้ พจิารณาเห็นจติในจติอยู ่มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ มธีรรมเป็นหนึง่ผดุขึน้ 

มจีติผอ่งใส ตัง้มั่น มอีารมณ์เดยีว พรากจากจติแลว้ พจิารณาเห็นธรรมในธรรม 

ทัง้หลายอยู ่มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ มธีรรมเป็นหนึง่ผดุขึน้ มจีติผอ่งใส ตัง้มั่น 

มอีารมณ์เดยีว พรากจากธรรมทัง้หลายแลว้ 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุเหลา่ใดยังเป็นผูใ้หม ่บวชไดไ้มน่าน เพิง่มาสูธ่รรมวนัิยนี้ 

เธอทัง้หลายพงึชกัชวนภกิษุเหลา่นัน้ใหต้ัง้มั่น ใหด้ ารงอยูใ่นการเจรญิสตปัิฏฐาน ๔ 

ประการนี”้ 

สาลสตูรที ่๔ จบ 

 
{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๒๑๕ } 



๒๑๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๓. สตปัิฏฐานสงัยตุ] 

๑. อัมพปาลวิรรค ๕. อกสุลราสสิตูร 

 

๕. อกสุลราสสิตูร 

วา่ดว้ยกองอกศุล 

  [๓๗๑] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  ณ ทีนั่น้แล พระผูม้พีระภาคไดต้รัสเรือ่งนีว้า่ “ภกิษุทัง้หลาย บคุคลเมือ่จะ 

กลา่วถงึกองอกศุล จะกลา่วใหถ้กูตอ้ง พงึกลา่วถงึนวิรณ์ (ธรรมทีก่ัน้จติไมใ่ห ้

บรรลคุวามด)ี ๕ ประการ เพราะกองอกศุลทัง้ส ิน้นีก็้คอืนวิรณ์ ๕ ประการ 

  นวิรณ์ ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. กามฉันทนวิรณ์    ๒. พยาบาทนวิรณ์ 

   ๓. ถนีมทิธนวิรณ์    ๔. อทุธัจจกกุกจุจนวิรณ์ 

   ๕. วจิกิจิฉานวิรณ์ 

  บคุคลเมือ่จะกลา่วถงึกองอกศุล จะกลา่วใหถ้กูตอ้ง พงึกลา่วถงึนวิรณ์ ๕ 

ประการนี ้เพราะกองอกศุลทัง้ส ิน้นีก็้คอืนวิรณ์ ๕ ประการ 

  บคุคลเมือ่จะกลา่วถงึกองกศุล จะกลา่วใหถ้กูตอ้ง พงึกลา่วถงึสตปัิฏฐาน ๔ 

ประการนี ้เพราะกองกศุลทัง้ส ิน้นีก็้คอืสตปัิฏฐาน ๔ ประการ 

  สตปิฏัฐาน ๔ ประการ อะไรบา้ง 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี ้

   ๑. พจิารณาเห็นกายในกายอยู ่มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ มสีต ิ

       ก าจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกได ้

   ๒. พจิารณาเห็นเวทนาในเวทนาทัง้หลาย ... 

   ๓. พจิารณาเห็นจติในจติ ... 

   ๔. พจิารณาเห็นธรรมในธรรมทัง้หลายอยู ่มคีวามเพยีร ม ี

        สมัปชญัญะ มสีต ิก าจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกได ้

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคลเมือ่จะกลา่วถงึกองกศุล จะกลา่วใหถ้กูตอ้ง พงึกลา่วถงึ 

สตปัิฏฐาน ๔ ประการนี ้เพราะกองกศุลทัง้ส ิน้นีก็้คอืสตปัิฏฐาน ๔ ประการ” 

อกสุลราสสิตูรที ่๕ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๒๑๖ } 



๒๑๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๓. สตปัิฏฐานสงัยตุ] 

๑. อัมพปาลวิรรค ๖. สกณัุคฆสิตูร 

 

๖. สกณุคัฆสิูตร 

วา่ดว้ยเหยีย่ว 

  [๓๗๒] “ภกิษุทัง้หลาย เรือ่งเคยมมีาแลว้ เหยีย่วโฉบลงจับนกมลูไถอยา่ง 

รวดเร็ว ขณะนัน้ นกมลูไถก าลังถกูเหยีย่วพาไป ไดร้อ้งคร ่าครวญอยา่งนีว้า่ ‘เรา 

อับโชคมบีญุนอ้ย เทีย่วไปในแดนอืน่ซึง่ไมใ่ชท่ีห่ากนิ ถา้ในวนันีเ้ราเทีย่วหากนิใน 

แดนหากนิทีเ่ป็นของบดิาของตนไซร ้เราก็อาจสูเ้หยีย่วตัวนีไ้ด’้ 

  เหยีย่วจงึถามวา่ ‘เจา้นกมลูไถ แดนหากนิทีเ่ป็นของบดิาของเจา้คอือะไร’ 

  นกมลูไถตอบวา่ ‘คอืถิน่ทีเ่ป็นดนิกอ้นมลูไถทีเ่ขาไถไว’้ 

  ขณะนัน้เหยีย่วหยิง่ในก าลังของตน เมือ่จะอวดอา้งก าลังของตน จงึปลอ่ยนก 

มลูไถไปดว้ยพดูวา่ ‘ไปเถดิ เจา้นกมลูไถ ถงึเจา้จะไปในทีนั่น้ก็ไมพ่น้เรา’ 

  ทนัีน้นกมลูไถจงึไปยังถิน่ทีเ่ป็นดนิกอ้นมลูไถทีเ่ขาไถไว ้จับทีก่อ้นใหญ ่ยนืรอ้ง 

ทา้เหยีย่ววา่ ‘เจา้เหยีย่ว เจา้จงมาจับเราเดีย๋วนี ้เจา้เหยีย่ว เจา้จงมาจับเราเดีย๋วนี้’ 

ขณะนัน้ เหยีย่วหยิง่ในก าลังของตน เมือ่จะอวดอา้งก าลังของตน จงึหบุปีกทัง้ ๒ 

ลงโฉบนกมลูไถอยา่งรวดเร็ว เมือ่นกมลูไถรูว้า่ ‘เหยีย่วตัวนีโ้ฉบมาอยา่งรวดเร็ว 

หมายจะจับเรา’ จงึหลบเขา้ซอกกอ้นดนินัน้เอง เหยีย่วท าใหอ้กกระแทกมลูไถ (ตาย) 

ในทีนั่น้เอง เรือ่งนกมลูไถเทีย่วไปในแดนอืน่ซึง่ไมใ่ชท่ีห่ากนิก็เป็นเชน่นีแ้ล 

  ภกิษุทัง้หลาย เพราะเหตนัุน้ เธอทัง้หลายอยา่เทีย่วไปในแดนอืน่ทีเ่ป็นอโคจร 

เมือ่เธอทัง้หลายเทีย่วไปในแดนอืน่ทีเ่ป็นอโคจร มารก็จักไดช้อ่ง ไดอ้ารมณ์ 

  แดนอืน่ทีเ่ป็นอโคจรของภกิษุ เป็นอยา่งไร 

  คอื กามคณุ ๕ ประการ 

  กามคณุ ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. รปูทีพ่งึรูแ้จง้ทางตา ทีน่่าปรารถนา น่าใคร ่น่าพอใจ ชวนใหรั้ก 

       ชกัใหใ้คร ่พาใจใหก้ าหนัด 

   ๒. เสยีงทีพ่งึรูแ้จง้ทางห ู... 

   ๓. กลิน่ทีพ่งึรูแ้จง้ทางจมกู ... 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๒๑๗ } 



๒๑๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๓. สตปัิฏฐานสงัยตุ] 

๑. อัมพปาลวิรรค ๗. มักกฏสตูร 

   ๔. รสทีพ่งึรูแ้จง้ทางลิน้ ... 

   ๕. โผฏฐัพพะทีพ่งึรูแ้จง้ทางกาย ทีน่่าปรารถนา น่าใคร ่น่าพอใจ 

        ชวนใหรั้ก ชกัใหใ้คร ่พาใจใหก้ าหนัด 

  ภกิษุทัง้หลาย นีค้อืแดนอืน่ทีเ่ป็นอโคจรของภกิษุ 

  ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงเทีย่วไปในแดนทีเ่ป็นของบดิาของตนอันเป็น 

โคจรเถดิ เมือ่เธอทัง้หลายเทีย่วไปในแดนทีเ่ป็นของบดิาของตนอันเป็นโคจร มาร 

ก็จักไมไ่ดช้อ่ง ไมไ่ดอ้ารมณ์ 

  แดนทีเ่ป็นของบดิาของตนอนัเป็นโคจรของภกิษุ เป็นอยา่งไร 

  คอื สตปัิฏฐาน ๔ ประการ 

  สตปิฏัฐาน ๔ ประการ อะไรบา้ง 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. พจิารณาเห็นกายในกายอยู ่มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ มสีต ิ

       ก าจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกได ้

   ๒. พจิารณาเห็นเวทนาในเวทนาทัง้หลาย ... 

   ๓. พจิารณาเห็นจติในจติ ... 

   ๔. พจิารณาเห็นธรรมในธรรมทัง้หลายอยู ่มคีวามเพยีร ม ี

        สมัปชญัญะ มสีต ิก าจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกได ้

  ภกิษุทัง้หลาย นีค้อืแดนทีเ่ป็นของบดิาของตนอันเป็นโคจรของภกิษุ” 

สกณุคัฆสิตูรที ่๖ จบ 

 

๗. มกักฏสูตร 

วา่ดว้ยลงิตดิตงั 

  [๓๗๓] “ภกิษุทัง้หลาย ถิน่ทีเ่ป็นขนุเขาหมิพานต ์ซึง่ไปไดย้าก ขรขุระ ไม ่

เป็นทีเ่ทีย่วไปทัง้ของฝงูลงิทัง้ของหมูม่นุษย ์มอียู ่ถิน่ทีเ่ป็นขนุเขาหมิพานต ์ซึง่ไป 

ไดย้าก ขรขุระ เป็นทีเ่ทีย่วไปของฝงูลงิ ไมใ่ชท่ีเ่ทีย่วไปของหมูม่นุษย ์มอียู ่

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๒๑๘ } 



๒๑๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๓. สตปัิฏฐานสงัยตุ] 

๑. อัมพปาลวิรรค ๗. มักกฏสตูร 

ภาคพืน้ขนุเขาหมิพานตซ์ ึง่ราบเรยีบ น่ารืน่รมย ์เป็นทีเ่ทีย่วไปทัง้ของฝงูลงิทัง้ของ 

หมูม่นุษย ์ก็มอียู ่ณ ทีนั่น้ พวกนายพรานวางตัง๑ดักไวท้ีท่างเดนิของฝงูลงิเพือ่ดักลงิ 

  ภกิษุทัง้หลาย บรรดาลงิเหลา่นัน้ ลงิเหลา่ใดไมโ่ง ่ไมล่อกแลก ลงิเหลา่นัน้ 

เห็นตังนัน้ก็หลกีหา่งไกล สว่นลงิตัวใดโง ่ลอกแลก ลงิตัวนัน้เขา้ไปใกลต้ังนัน้แลว้ 

เอามอืจับด ูมอืจงึตดิทีต่ังนัน้ มันคดิจะดงึมอืออก จงึเอามอืขา้งที ่๒ จับ มอืขา้งที ่

๒ ก็ตดิทีต่ังนัน้ มันคดิจะดงึมอืทัง้ ๒ ขา้งออกจงึเอาเทา้ยัน เทา้ก็ตดิทีต่ังนัน้ 

มันคดิจะดงึมอืทัง้ ๒ และเทา้ออก จงึเอาเทา้ขา้งที ่๒ ยัน เทา้ขา้งที ่๒ ก็ตดิทีต่ัง 

นัน้ มันคดิจะดงึมอืทัง้ ๒ และเทา้ทัง้ ๒ ออกจงึเอาปากกัด ปากก็ตดิทีต่ังนัน้อกี 

ลงิตัวนัน้ตดิตัง ๕ แหง่อยา่งนี ้นอนถอนใจ ถงึความพนิาศ ยอ่ยยับแลว้ ถกู 

นายพรานท าไดต้ามใจปรารถนา นายพรานแยกลงิตัวนัน้ออกแลว้ ยกแขวนไวใ้นที ่

นัน้เอง ไมใ่หห้ลดุไปแลว้หลกีไปตามตอ้งการ เรือ่งลงิเทีย่วไปในแดนอืน่ซึง่ไมใ่ชท่ี ่

หากนิ ก็เป็นเชน่นีแ้ล 

  ภกิษุทัง้หลาย เพราะเหตนัุน้ เธอทัง้หลายอยา่เทีย่วไปในแดนอืน่ทีเ่ป็นอโคจร 

เมือ่เธอทัง้หลายเทีย่วไปในแดนอืน่ทีเ่ป็นอโคจร มารก็จักไดช้อ่ง ไดอ้ารมณ ์

  แดนอืน่ทีเ่ป็นอโคจรของภกิษุ เป็นอยา่งไร 

  คอื กามคณุ ๕ ประการ 

  กามคณุ ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. รปูทีพ่งึรูแ้จง้ทางตา ทีน่่าปรารถนา น่าใคร ่น่าพอใจ ชวนใหรั้ก 

       ชกัใหใ้คร ่พาใจใหก้ าหนัด 

   ๒. เสยีงทีพ่งึรูแ้จง้ทางห ู... 

   ๓. กลิน่ทีพ่งึรูแ้จง้ทางจมกู ... 

   ๔. รสทีพ่งึรูแ้จง้ทางลิน้ ... 

   ๕. โผฏฐัพพะทีพ่งึรูแ้จง้ทางกาย ทีน่่าปรารถนา น่าใคร ่น่าพอใจ 

       ชวนใหรั้ก ชกัใหใ้คร ่พาใจใหก้ าหนัด 

  ภกิษุทัง้หลาย นีค้อืแดนอืน่ทีเ่ป็นอโคจร

 

เชงิอรรถ : 

๑ ตงั ไดแ้ก ่ยางไมท้ีป่ระสมกับสิง่อืน่แลว้ท าใหเ้หนยีวส าหรับดักนกเป็นตน้ (พจนานุกรม ฉบับราช- 

   บัณฑติยสถาน พ.ศ.๒๕๒๕ หนา้ ๓๓๖) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๒๑๙ } 



๒๒๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๓. สตปัิฏฐานสงัยตุ] 

๑. อัมพปาลวิรรค ๘. สทูสตูร 

  ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงเทีย่วไปในแดนทีเ่ป็นของบดิาของตนอันเป็น 

โคจรเถดิ เมือ่เธอทัง้หลายเทีย่วไปในแดนทีเ่ป็นของบดิาของตนอันเป็นโคจร มารก็ 

จักไมไ่ดช้อ่ง ไมไ่ดอ้ารมณ์ 

  แดนทีเ่ป็นของบดิาของตนอนัเป็นโคจร อะไรบา้ง 

  คอื สตปัิฏฐาน ๔ ประการ 

  สตปิฏัฐาน ๔ ประการ เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. พจิารณาเห็นกายในกายอยู ่มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ มสีต ิ

       ก าจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกได ้

   ๒. พจิารณาเห็นเวทนาในเวทนาทัง้หลาย ... 

   ๓. พจิารณาเห็นจติในจติ ... 

   ๔. พจิารณาเห็นธรรมในธรรมทัง้หลายอยู ่มคีวามเพยีร ม ี

       สมัปชญัญะ มสีต ิก าจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกได ้

  ภกิษุทัง้หลาย นีค้อืแดนทีเ่ป็นของบดิาของตนอันเป็นโคจรของภกิษุ” 

มกักฏสตูรที ่๗ จบ 

 

๘. สทูสตูร 

วา่ดว้ยอปุมาดว้ยพอ่ครวั 

  [๓๗๔] “ภกิษุทัง้หลาย พอ่ครัวผูเ้ขลา ไมฉ่ลาด ไมเ่ฉียบแหลม บ ารงุพระ 

ราชาหรอืมหาอ ามาตยข์องพระราชาดว้ยแกงชนดิตา่ง ๆ คอื เปรีย้วจัดบา้ง ขมจัด 

บา้ง เผ็ดจัดบา้ง หวานจัดบา้ง เฝ่ือนบา้ง ไมเ่ฝ่ือนบา้ง เค็มบา้ง จดืบา้ง พอ่ครัว 

ผูเ้ขลา ไมฉ่ลาด ไมเ่ฉียบแหลมนัน้ไมส่งัเกตชนดิแหง่อาหารของตนวา่ ‘วนันี้ ทา่น 

ชอบขา้วและแกงชนดินีข้องเรา หรอืรับแกงชนดินี้ ตักแกงชนดินีม้าก หรอืชมแกง 

ชนดินี ้วนันี ้ทา่นชอบขา้วและแกงทีม่รีสเปรีย้วจัดของเรา หรอืรับแกงทีม่รีสเปรีย้ว 

จัด ตกัแกงทีม่รีสเปรีย้วจัดมาก หรอืชมแกงทีม่รีสเปรีย้วจัด วนันี ้แกงของเรา 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๒๒๐ } 



๒๒๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๓. สตปัิฏฐานสงัยตุ] 

๑. อัมพปาลวิรรค ๘. สทูสตูร 

มรีสขมจัด ... มรีสเผ็ดจัด ... มรีสหวานจัด ... มรีสเฝ่ือน ... มรีสไมเ่ฝ่ือน ... 

มรีสเค็ม ... วนันี้ ทา่นชอบขา้วและแกงทีม่รีสจดืของเรา หรอืรับแกงทีม่รีสจดื 

ตักแกงทีม่รีสจดืมาก หรอืชมแกงทีม่รีสจดื’ พอ่ครัวผูเ้ขลา ไมฉ่ลาด ไมเ่ฉียบ 

แหลมนัน้ ยอ่มไมไ่ดเ้ครือ่งนุ่งหม่ ไมไ่ดค้า่จา้ง ไมไ่ดร้างวลั ขอ้นัน้เพราะเหตไุร 

เพราะพอ่ครัวนัน้เป็นคนเขลา ไมฉ่ลาด ไมเ่ฉียบแหลม ไมส่งัเกตชนดิแหง่อาหาร 

ของตน แมฉั้นใด 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุบางรูปในธรรมวนัิยนีก็้ฉันนัน้เหมอืนกัน เขลา ไมฉ่ลาด 

ไมเ่ฉียบแหลม พจิารณาเห็นกายในกายอยู ่มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ มสีต ิ

ก าจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกได ้เมือ่เธอพจิารณาเห็นกายในกายอยู ่จติไมต่ัง้มั่น 

ละความเศรา้หมองไมไ่ด ้เธอไมก่ าหนดนมิตินัน้ พจิารณาเห็นเวทนาในเวทนา 

ทัง้หลาย ... พจิารณาเห็นจติในจติ ... พจิารณาเห็นธรรมในธรรมทัง้หลายอยู ่

มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ มสีต ิก าจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกได ้เมือ่เธอ 

พจิารณาเห็นธรรมในธรรมทัง้หลายอยู ่จติไมต่ัง้มั่น ละความเศรา้หมองไมไ่ด ้

เธอไมก่ าหนดนมิตินัน้ ภกิษุนัน้ ยอ่มไมไ่ดธ้รรมเครือ่งอยูเ่ป็นสขุในปัจจบุัน และ 

ไมไ่ดส้ตสิมัปชญัญะ ขอ้นัน้เพราะเหตไุร เพราะภกิษุนัน้เป็นผูเ้ขลา ไมฉ่ลาด 

ไมเ่ฉียบแหลม ไมก่ าหนดนมิติแหง่จติของตน 

  ภกิษุทัง้หลาย พอ่ครัวผูเ้ป็นบัณฑติ ฉลาด เฉียบแหลม บ ารงุพระราชา 

หรอืมหาอ ามาตยข์องพระราชาดว้ยแกงชนดิตา่ง ๆ คอื เปรีย้วจัดบา้ง ขมจัดบา้ง 

เผ็ดจัดบา้ง หวานจัดบา้ง เฝ่ือนบา้ง ไมเ่ฝ่ือนบา้ง เค็มบา้ง จดืบา้ง พอ่ครัวผู ้

เป็นบัณฑติ ฉลาด เฉียบแหลมนัน้สงัเกตชนดิแหง่อาหารของตนวา่ ‘วันนี ้ทา่นชอบ 

ขา้วและแกงชนดินีข้องเรา หรอืรับแกงชนดินี ้ตักแกงชนดินีม้าก หรอืชมแกงชนดินี้ 

วนันี ้ทา่นชอบขา้วและแกงทีม่รีสเปรีย้วจัดของเรา หรอืรับแกงทีม่รีสเปรีย้วจัด ตัก 

แกงทีม่รีสเปรีย้วจัดมาก หรอืชมแกงทีม่รีสเปรีย้วจัด วนันี ้แกงของเรามรีสขมจัด ... 

มรีสเผ็ดจัด ... มรีสหวานจัด ... มรีสเฝ่ือน ... มรีสไมเ่ฝ่ือน ... มรีสเค็ม ... วันนี ้

ทา่นชอบขา้วและแกงทีม่รีสจดืของเรา หรอืรับแกงทีม่รีสจดื ตักแกงทีม่รีสจดืมาก 

หรอืชมแกงทีม่รีสจดื’ พอ่ครัวผูเ้ป็นบัณฑติ ฉลาด เฉียบแหลมนัน้ยอ่มไดเ้ครือ่ง 

นุ่งหม่ ไดค้า่จา้ง ไดร้างวัล ขอ้นัน้เพราะเหตไุร เพราะพอ่ครัวนัน้เป็นบัณฑติ ฉลาด 

เฉียบแหลม สงัเกตชนดิแหง่อาหารของตน แมฉั้นใด 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๒๒๑ } 



๒๒๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๓. สตปัิฏฐานสงัยตุ] 

๑. อัมพปาลวิรรค ๙. คลิานสตูร 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุบางรูปในธรรมวนัิยนีก็้ฉันนัน้เหมอืนกัน เป็นบัณฑติ 

ฉลาด เฉียบแหลม พจิารณาเห็นกายในกายอยู ่มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ มสีต ิ

ก าจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกได ้เมือ่เธอพจิารณาเห็นกายในกายอยู ่จติยอ่ม 

ตัง้มั่น ละความเศรา้หมองได ้เธอยอ่มก าหนดนมิตินัน้ได ้พจิารณาเห็นเวทนาใน 

เวทนาทัง้หลาย ... พจิารณาเห็นจติในจติ ... พจิารณาเห็นธรรมในธรรมทัง้หลายอยู ่

มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ มสีต ิก าจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกได ้เมือ่เธอ 

พจิารณาเห็นธรรมในธรรมทัง้หลายอยู ่จติยอ่มตัง้มัน่ ละความเศรา้หมองได ้เธอ 

ยอ่มก าหนดนมิตินัน้ได ้

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุนัน้เป็นบัณฑติ ฉลาด เฉียบแหลม ยอ่มไดธ้รรมเครือ่ง 

อยูเ่ป็นสขุในปัจจบุัน และไดส้ตสิมัปชญัญะ ขอ้นัน้เพราะเหตไุร เพราะภกิษุนัน้ 

เป็นบัณฑติ ฉลาด เฉียบแหลม ก าหนดนมิติแหง่จติของตน” 

สทูสตูรที ่๘ จบ 

 

๙. คลิานสตูร 

วา่ดว้ยพระผูม้พีระภาคทรงพระประชวร 

  [๓๗๕] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ เวฬวุคาม เขตกรงุเวสาล ี

ณ ทีนั่น้แล พระผูม้พีระภาครับสัง่เรยีกภกิษุทัง้หลายมาตรัสวา่ “มาเถดิ ภกิษุ 

ทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงเขา้จ าพรรษารอบกรงุเวสาล ีตามทีท่ีม่เีพือ่น ตามที ่

ทีม่คีนเคยคบกัน ตามทีท่ีม่คีนเคยคบกันมา เราก็จะเขา้จ าพรรษาในเวฬวุคามนี้ 

เหมอืนกัน” ภกิษุเหลา่นัน้ทลูรับสนองพระด ารัสแลว้เขา้จ าพรรษารอบกรงุเวสาล ี

ตามทีท่ีม่เีพือ่น ตามทีท่ีม่คีนเคยคบกัน ตามทีท่ีม่คีนเคยคบกันมา สว่นพระผูม้ ี

พระภาคก็ทรงเขา้จ าพรรษาในเวฬวุคามนัน้เอง 

  ครัน้เมือ่พระผูม้พีระภาคทรงเขา้จ าพรรษาแลว้ ทรงพระประชวรอยา่ง 

รนุแรง มทีกุขเวทนาอยา่งแสนสาหัส จวนเจยีนปรนิพิพาน พระองคท์รงม ี

สตสิมัปชญัญะ ทรงอดกลัน้ ไมพ่ร่ันพรงึ ทรงพระด ารวิา่ “การทีเ่ราไมบ่อกผู ้

อปัุฏฐาก ไมอ่ าลาภกิษุสงฆป์รนิพิพานนัน้ ไมเ่หมาะแกเ่รา ทางทีด่ ีเราควรใช ้

ความเพยีรขบัไลอ่าพาธนี้ ด ารงชวีติสงัขารอยูต่อ่ไป” 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๒๒๒ } 



๒๒๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๓. สตปัิฏฐานสงัยตุ] 

๑. อัมพปาลวิรรค ๙. คลิานสตูร 

ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาคทรงใชค้วามเพยีรขบัไลพ่ระอาการประชวรนัน้ 

ทรงด ารงชวีติสงัขารอยู ่อาการพระประชวรจงึสงบ เมือ่พระผูม้พีระภาคทรงหาย 

จากพระประชวรหายจากพระอาการไขไ้มน่าน ไดเ้สด็จออกจากพระวหิาร ไป 

ประทับน่ังบนพทุธอาสนท์ีป่ลูาดไวแ้ลว้ในรม่เงาพระวหิาร 

  ทนัีน้ ทา่นพระอานนทเ์ขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวายอภวิาท 

แลว้ น่ัง ณ ทีส่มควร ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ 

เมือ่ขา้พระองคไ์ดเ้ห็นพระสขุภาพของพระองคแ์ลว้ ไดเ้ห็นพระองคท์รงอดทนตอ่ 

ทกุขเวทนาแลว้ ท าใหร้่างกายของขา้พระองคอ์อ่นเปลีย้ประดจุคนเมา ขา้พระองค ์

รูส้กึมดืทกุดา้น แมธ้รรมก็ไมป่รากฏแกข่า้พระองคอ์กีแลว้ เพราะพระอาการไขข้อง 

พระผูม้พีระภาค แตข่า้พระองคก็์ยังเบาใจอยูห่น่อยหนึง่วา่ ‘พระผูม้พีระภาคจะยัง 

ไมป่รนิพิพานตราบเทา่ทีย่ังไมไ่ดป้รารภภกิษุสงฆแ์ลว้ตรัสพระพทุธพจนอ์ยา่งใด 

อยา่งหนึง่” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “อานนท ์ภกิษุสงฆย์ังจะหวงัไดอ้ะไรในเราอกีเลา่ 

ธรรมทีเ่ราแสดงแลว้ไมม่ใีนไมม่นีอก๑ ในเรือ่งธรรมทัง้หลาย ตถาคตไมม่อีาจรยิมฏุฐิ๒ 

ผูท้ีค่ดิวา่ เราเทา่นัน้จักเป็นผูบ้รหิารภกิษุสงฆต์อ่ไป หรอืวา่ ภกิษุสงฆจ์ะตอ้งยดึ 

เราเทา่นัน้เป็นหลัก ผูนั้น้จะตอ้งปรารภภกิษุสงฆแ์ลว้กลา่วอยา่งใดอยา่งหนึง่เป็นแน่ 

แตต่ถาคตไมค่ดิวา่ เราเท่านัน้จักเป็นผูบ้รหิารภกิษุสงฆต์อ่ไป หรอืวา่ ภกิษุสงฆจ์ะ 

ตอ้งยดึเราเทา่นัน้เป็นหลัก แลว้ท าไมตถาคตจะตอ้งปรารภภกิษุสงฆก์ลา่วอยา่งใด 

อยา่งหนึง่อกีเลา่ บัดนีเ้ราเป็นผูช้รา แก ่เฒา่ ลว่งกาลมานาน ผา่นวยัมามาก 

เรามวียั ๘๐ ปี ร่างกายของตถาคตยังเป็นไปไดก็้เหมอืนกับเกวยีนเกา่ทีซ่อ่มแซม 

ดว้ยไมไ้ผ ่ฉะนัน้ รา่งกายของตถาคตยังสบายขึน้ ก็เพราะในเวลาทีต่ถาคตเขา้

 

เชงิอรรถ : 

๑ ไมม่ใีนไมม่นีอก หมายถงึไมแ่บง่เป็น ๒ ฝ่าย ไม่วา่จะเป็นการแบ่งธรรมหรอืแบง่บคุคล (ผูฟั้ง) เชน่ 

   ผูท้ีค่ดิวา่ เราจะไมแ่สดงธรรมประมาณเทา่นีแ้กบ่คุคลอืน่ ชือ่วา่ท าธรรมใหม้ใีน แตจ่ะแสดงธรรม 

   ประมาณเทา่นีแ้กบ่คุคลอืน่ ชือ่ว่าท าธรรมใหม้นีอก สว่นผูท้ีค่ดิวา่ เราจะแสดงแกบ่คุคลนี ้ชือ่วา่ท า 

   บคุคลใหม้ใีน ไม่แสดงแกบ่คุคลนี ้ชือ่วา่ท าบคุคลใหม้นีอก (ส .ม.อ. ๓/๓๗๕/๒๗๖, ท.ีม.อ. ๑๖๕/๑๔๙) 

๒ อาจรยิมฏุฐ ิแปลว่า ก ามอืของอาจารย ์อธบิายวา่ มอืทีก่ าไว ้ใชเ้รยีกอาการของอาจารยภ์ายนอก 

   พทุธศาสนาทีห่วงวชิาไม่ยอมบอกแกศ่ษิยข์ณะทีต่นเองยังหนุ่ม แตจ่ะบอกแกศ่ษิยท์ีต่นรัก ขณะทีต่นใกล ้

   จะตายเทา่นัน้ แตพ่ระผูม้พีระภาคไมท่รงถอืตามคตเิชน่นี ้(ส .ม.อ. ๓/๓๗๕/๒๗๖, ท.ีม.อ. ๑๖๕/๑๕๐) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๒๒๓ } 



๒๒๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๓. สตปัิฏฐานสงัยตุ] 

๑. อัมพปาลวิรรค ๑๐. ภกิขนูุปัสสยสตูร 

เจโตสมาธอิันไมม่นีมิติ๑ เพราะไมใ่สใ่จนมิติทกุอยา่ง และเพราะดับเวทนาบางอยา่ง 

ไดเ้ทา่นัน้ เธอทัง้หลายจงมตีนเป็นเกาะ๒ มตีนเป็นทีพ่ ึง่ อยา่มสี ิง่อืน่เป็นทีพ่ ึง่เลย 

มธีรรมเป็นเกาะ มธีรรมเป็นทีพ่ ึง่ อยา่มสี ิง่อืน่เป็นทีพ่ ึง่อยูเ่ถดิ 

  ภกิษุจะชือ่วา่มตีนเป็นเกาะ มตีนเป็นทีพ่ ึง่ ไมม่สี ิง่อ ืน่เป็นทีพ่ ึง่ มธีรรม 

เป็นเกาะ มธีรรมเป็นทีพ่ ึง่ ไมม่สี ิง่อ ืน่เป็นทีพ่ ึง่อยู ่อยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. พจิารณาเห็นกายในกายอยู ่มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ มสีต ิ

       ก าจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกได ้

   ๒. พจิารณาเห็นเวทนาในเวทนาทัง้หลาย ... 

   ๓. พจิารณาเห็นจติในจติ ... 

   ๔. พจิารณาเห็นธรรมในธรรมทัง้หลายอยู ่มคีวามเพยีร ม ี

       สมัปชญัญะ มสีต ิก าจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกได ้

  ภกิษุจะชือ่วา่มตีนเป็นเกาะ มตีนเป็นทีพ่ ึง่ ไมม่สี ิง่อืน่เป็นทีพ่ ึง่ มธีรรมเป็น 

เกาะ มธีรรมเป็นทีพ่ ึง่ ไมม่สี ิง่อืน่เป็นทีพ่ ึง่อยู ่อยา่งนีแ้ล 

  อานนท ์ภกิษุเหลา่ใดเหลา่หนึง่ในบัดนีก็้ด ีในเวลาทีเ่ราลว่งไปก็ด ีจักมตีน 

เป็นเกาะ มตีนเป็นทีพ่งึ ไมม่สี ิง่อืน่เป็นทีพ่ ึง่ มธีรรมเป็นเกาะ มธีรรมเป็นทีพ่ ึง่ 

ไมม่สี ิง่อืน่เป็นทีพ่ ึง่อยู ่ภกิษุเหลา่นัน้จักเป็นผูเ้ลศิกวา่ภกิษุผูใ้ครต่อ่การศกึษา”๓ 

คลิานสตูรที ่๙ จบ 

 

๑๐. ภกิขนุปูสัสยสตูร 

วา่ดว้ยการสนทนาธรรมในส านกัภกิษุณี 

  [๓๗๖] ครัน้ในเวลาเชา้ ทา่นพระอานนทค์รองอันตรวาสก ถอืบาตรและ 

จวีรเขา้ไปยังส านักภกิษุณีแหง่หนึง่ น่ังบนอาสนะทีป่ลูาดไว ้ล าดับนัน้ ภกิษุณี

 

เชงิอรรถ : 

๑ เจโตสมาธอินัไมม่นีมิติ หมายถงึวปัิสสนาสมาธ ิ(ส .สฬา.อ. ๓/๓๔๐/๑๕๑) 

๒ มตีนเป็นเกาะ หมายถงึท าตนใหพ้น้จากหว้งน ้าคอืโอฆะ ๔ เหมอืนกับเกาะกลางมหาสมทุรทีน่ ้าทว่มไมถ่งึ 

   ฉะนัน้ (ส .ม.อ. ๓/๓๗๕/๒๗๗, ท.ีม.อ. ๑๖๕/๑๕๐, ท.ีม.ฏกีา ๑๖๕/๑๘๐) 

๓ ดเูทยีบ ท.ีม. (แปล) ๑๐/๑๖๓-๑๖๕/๑๐๙-๑๑๑ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๒๒๔ } 



๒๒๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๓. สตปัิฏฐานสงัยตุ] 

๑. อัมพปาลวิรรค ๑๐. ภกิขนูุปัสสยสตูร 

หลายรปูเขา้ไปหาทา่นพระอานนทถ์งึทีอ่ยู ่ไหวแ้ลว้ น่ัง ณ ทีส่มควร ไดก้ลา่วกับ 

ทา่นพระอานนทด์ังนีว้า่ “ทา่นอานนท ์ภกิษุณีจ านวนมากในพระธรรมวนัิยนีม้จีติ 

ตัง้มั่นดใีนสตปัิฏฐาน ๔ ประการอยู ่ยอ่มรูค้ณุวเิศษอันยิง่อยา่งอืน่จากคณุวเิศษที ่

มอียูก่อ่น” 

  ทา่นพระอานนทก์ลา่ววา่ “นอ้งหญงิทัง้หลาย ขอ้นีเ้ป็นอยา่งนัน้ นอ้งหญงิ 

ทัง้หลาย ขอ้นีเ้ป็นอยา่งนัน้ ภกิษุหรอืภกิษุณีรปูใดรปูหนึง่ มจีติตัง้มั่นดใีน 

สตปัิฏฐาน ๔ ประการอยู ่ภกิษุหรอืภกิษุณีรปูนัน้พงึหวงัขอ้นีไ้ดว้า่ จักรูค้ณุวเิศษ 

อันยิง่อยา่งอืน่จากคณุวเิศษทีม่อียูก่อ่น” จากนัน้ไดช้ีแ้จงใหภ้กิษุณีเหลา่นัน้เห็นชดั 

ชวนใจใหอ้ยากรับเอาไปปฏบิัต ิเรา้ใจใหอ้าจหาญแกลว้กลา้ ปลอบชโลมใจใหส้ดชืน่ 

รา่เรงิดว้ยธรรมกีถาแลว้ ลกุจากอาสนะจากไป 

  ตอ่มา ทา่นพระอานนทเ์ทีย่วบณิฑบาตในกรงุสาวตัถ ีกลับจากบณิฑบาต 

ภายหลังฉันภัตตาหารเสร็จแลว้ จงึเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวาย 

อภวิาทแลว้ น่ัง ณ ทีส่มควร ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระองค ์

ผูเ้จรญิ ขอประทานวโรกาส เมือ่เชา้นี ้ขา้พระองคค์รองอันตรวาสก ถอืบาตรและ 

จวีรเขา้ไปยังส านักภกิษุณีแหง่หนึง่ น่ังบนอาสนะทีป่ลูาดไว ้ล าดับนัน้ ภกิษุณี 

จ านวนมากเขา้มาหาขา้พระองคถ์งึทีอ่ยู ่ไหวแ้ลว้ น่ัง ณ ทีส่มควร ไดก้ลา่วกับ 

ขา้พระองคด์ังนีว้า่ ‘ทา่นอานนท ์ภกิษุณีจ านวนมากในพระธรรมวนัิยนีม้จีติตัง้มั่นด ี

ในสตปัิฏฐาน ๔ ประการอยู ่ยอ่มรูค้ณุวเิศษอันยิง่อยา่งอืน่จากคณุวเิศษทีม่อียูก่อ่น’ 

ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ เมือ่ภกิษุณีทัง้หลายกลา่วอยา่งนีแ้ลว้ ขา้พระองคจ์งึกลา่ววา่ 

‘นอ้งหญงิทัง้หลาย ขอ้นีเ้ป็นอยา่งนัน้ นอ้งหญงิทัง้หลาย ขอ้นีเ้ป็นอยา่งนัน้ ภกิษุ 

หรอืภกิษุณีรปูใดรปูหนึง่มจีติตัง้มั่นดใีนสตปัิฏฐาน ๔ ประการอยู ่ภกิษุหรอืภกิษุณีรปูนัน้ 

พงึหวงัขอ้นีไ้ดว้า่ ‘จักรูค้ณุวเิศษอันยิง่อยา่งอืน่จากคณุวเิศษทีม่อียูก่อ่น” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “อานนท ์ขอ้นีเ้ป็นอยา่งนัน้ อานนท ์ขอ้นีเ้ป็น 

อยา่งนัน้ ภกิษุหรอืภกิษุณีรปูใดรปูหนึง่มจีติตัง้มั่นดใีนสตปัิฏฐาน ๔ ประการอยู ่

ภกิษุหรอืภกิษุณีรปูนัน้พงึหวงัขอ้นีไ้ดว้า่ ‘จักรูค้ณุวเิศษอันยิง่อยา่งอืน่จากคณุวเิศษที ่

มอียูก่อ่น’ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๒๒๕ } 



๒๒๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๓. สตปัิฏฐานสงัยตุ] 

๑. อัมพปาลวิรรค ๑๐. ภกิขนูุปัสสยสตูร 

  สตปิฏัฐาน ๔ ประการ อะไรบา้ง 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. พจิารณาเห็นกายในกายอยู ่มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ มสีต ิ

       ก าจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกได ้เมือ่เธอพจิารณาเห็นกายใน 

       กายอยู ่ความเร่ารอ้นในกายทีม่กีายเป็นอารมณ์เกดิขึน้ 

       บา้ง จติหดหูบ่า้ง จติฟุ้งซา่นไปภายนอกบา้ง ภกิษุนัน้พงึตัง้จติ 

       ไวท้ีน่มิติอันเป็นทีต่ัง้แหง่ความเลือ่มใสอยา่งใดอยา่งหนึง่ เมือ่ 

       เธอตัง้จติไวท้ีน่มิติอันเป็นทีต่ัง้แหง่ความเลือ่มใสอยา่งใดอยา่งหนึง่ 

       ปราโมทยย์อ่มเกดิ เมือ่มปีราโมทย ์ปีตยิอ่มเกดิ เมือ่ใจมปีีต ิ

       กายยอ่มสงบ เธอมกีายสงบ ยอ่มไดรั้บสขุ เมือ่มสีขุ จติยอ่มตัง้ 

       มั่น เธอพจิารณาเห็นวา่ ‘เราตัง้จติไวเ้พือ่ประโยชนใ์ด ประโยชน์ 

       นัน้ส าเร็จแลว้แกเ่รา เอาเถดิ บัดนีเ้ราจะคมุจติไว’้ เธอคมุจติไว ้

       ไมต่รกึ และไมต่รอง ยอ่มรูช้ดัวา่ ‘เราไมม่วีติก ไมม่วีจิาร ม ี

       สตใินภายใน มคีวามสขุ’ 

   ๒. พจิารณาเห็นเวทนาในเวทนาทัง้หลาย ... 

   ๓. พจิารณาเห็นจติในจติ ... 

   ๔. พจิารณาเห็นธรรมในธรรมทัง้หลายอยู ่มคีวามเพยีร ม ี

       สมัปชญัญะ มสีต ิก าจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกได ้เมือ่เธอ 

       พจิารณาเห็นธรรมในธรรมทัง้หลายอยู ่ความเรา่รอ้นในกายทีม่ ี

       ธรรมเป็นอารมณ์เกดิขึน้บา้ง จติหดหูบ่า้ง จติฟุ้งซา่นไปภายนอก 

       บา้ง ภกิษุนัน้พงึตัง้จติไวท้ีน่มิติอันเป็นทีต่ัง้แหง่ความเลือ่มใส 

       อยา่งใดอยา่งหนึง่ เมือ่เธอตัง้จติไวท้ีน่มิติอันเป็นทีต่ัง้แหง่ความ 

       เลือ่มใสอยา่งใดอยา่งหนึง่อยู ่ปราโมทยย์อ่มเกดิ เมือ่มปีราโมทย ์

       ปีตยิอ่มเกดิ เมือ่ใจมปีีต ิกายยอ่มสงบ เธอมกีายสงบยอ่มได ้

       รับสขุ เมือ่มสีขุ จติยอ่มตัง้มั่น เธอพจิารณาเห็นวา่ ‘เราตัง้จติไว ้

       เพือ่ประโยชนใ์ด ประโยชนนั์น้ส าเร็จแลว้แกเ่รา เอาเถดิ บัดนี ้

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๒๒๖ } 



๒๒๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๓. สตปัิฏฐานสงัยตุ] 

๑. อัมพปาลวิรรค ๑๐. ภกิขนูุปัสสยสตูร 

       เราจะคมุจติไว’้ เธอคมุจติไว ้ไมต่รกึ และไมต่รอง ยอ่มรูช้ดัวา่ 

       ‘เราไมม่วีติก ไมม่วีจิาร มสีตใินภายใน มคีวามสขุ’ 

  อานนท ์ภาวนายอ่มมเีพราะการตัง้จติไว ้อยา่งนี้ 

  ภาวนายอ่มมเีพราะไมต่ ัง้จติไว ้อยา่งไร 

  คอื ภกิษุไมต่ัง้จติไวใ้นภายนอก ยอ่มรูช้ดัวา่ ‘เราไมไ่ดต้ัง้จติไวใ้นภายนอก’ 

ล าดับนัน้ เธอรูช้ดัวา่ ‘จติของเราไมฟุ่้งซา่นไปขา้งหลัง๑หรอืขา้งหนา้๒ หลดุพน้แลว้ 

ไมต่ัง้อยู’่ ตอ่มาก็รูช้ดัวา่ ‘เราพจิารณาเห็นกายในกายอยู ่มคีวามเพยีร ม ี

สมัปชญัญะ มสีต ิมคีวามสขุ’ 

  ภกิษุไมต่ัง้จติไวใ้นภายนอก ยอ่มรูช้ดัวา่ ‘เราไมไ่ดต้ัง้จติไวใ้นภายนอก’ ล าดับนัน้ 

เธอรูช้ดัวา่ ‘จติของเราไมฟุ่้งซา่นไปขา้งหลังหรอืขา้งหนา้ หลดุพน้แลว้ ไมต่ัง้อยู’่ 

ตอ่มาก็รูช้ดัวา่ ‘เราพจิารณาเห็นเวทนาในเวทนาทัง้หลายอยู ่มคีวามเพยีร ม ี

สมัปชญัญะ มสีต ิมคีวามสขุ” 

  ภกิษุไมต่ัง้จติไวใ้นภายนอก ยอ่มรูช้ดัวา่ ‘เราไมไ่ดต้ัง้จติไวใ้นภายนอก’ ล าดับนัน้ 

เธอรูช้ดัวา่ ‘จติของเราไมฟุ่้งซา่นไปขา้งหลังหรอืขา้งหนา้ หลดุพน้แลว้ ไมต่ัง้อยู’่ 

ตอ่มาก็รูช้ดัวา่ ‘เราพจิารณาเห็นจติในจติอยู ่มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ มสีต ิ

มคีวามสขุ’ 

  ภกิษุไมต่ัง้จติไวใ้นภายนอก ยอ่มรูช้ดัวา่ ‘เราไมไ่ดต้ัง้จติไวใ้นภายนอก’ ล าดับนัน้ 

เธอรูช้ดัวา่ ‘จติของเราไมฟุ่้งซา่นไปขา้งหลังหรอืขา้งหนา้ หลดุพน้แลว้ ไมต่ัง้อยู’่ 

ตอ่มาก็รูช้ดัวา่ ‘เราพจิารณาเห็นธรรมในธรรมทัง้หลาย มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ 

มสีต ิมคีวามสขุ’ 

  อานนท ์ภาวนายอ่มมเีพราะไมต่ัง้จติไว ้อยา่งนี้ 

  อานนท ์ภาวนาเพราะการตัง้จติไวเ้ราไดแ้สดงแลว้ ภาวนาเพราะการไมต่ัง้จติไว ้

เราก็ไดแ้สดงแลว้ ดว้ยประการฉะนี้

 

เชงิอรรถ : 

๑ ขา้งหลงั ในทีน่ีม้คีวามหมาย ๓ นัย คอื (๑) พระอรหัต (๒) กะโหลกศรีษะ หรอื (๓) มันสมอง (ส .ม.อ.  

   ๓/๓๗๖/๒๗๙) 

๒ ขา้งหนา้ ในทีน่ีม้คีวามหมาย ๓ นัย คอื (๑) ความยดึมั่นกัมมัฏฐาน (๒) ปลายนิว้เทา้ หรอื (๓) ผม (ส .ม.อ. 

   ๓/๓๗๖/๒๗๙) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๒๒๗ } 



๒๒๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๓. สตปัิฏฐานสงัยตุ] 

๒. นาลันทวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

  อานนท ์กจิใดทีศ่าสดาผูแ้สวงหาประโยชนเ์กือ้กลูผูอ้นุเคราะหพ์งึอาศัย 

ความอนุเคราะหก์ระท าแกส่าวกทัง้หลาย กจินัน้เราก็ไดก้ระท าแลว้แกเ่ธอทัง้หลาย 

อานนท ์น่ันโคนไม ้น่ันเรอืนวา่ง เธอทัง้หลายจงเพ่งพนิจิ อยา่ประมาท อยา่ได ้

มคีวามรอ้นใจในภายหลัง นีค้อืค าพร ่าสอนของเราส าหรับเธอทัง้หลาย” 

  พระผูม้พีระภาคไดต้รัสภาษิตนีแ้ลว้ ทา่นพระอานนทม์ใีจยนิด ีชืน่ชม 

พระภาษิตของพระผูม้พีระภาค 

ภกิขนุปูสัสยสตูรที ่๑๐ จบ 

อมัพปาลวิรรคที ่๑ จบ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

    ๑. อัมพปาลสิตูร     ๒. สตสิตูร 

    ๓. ภกิขสุตูร      ๔. สาลสตูร 

    ๕. อกสุลราสสิตูร     ๖. สกณัุคฆสิตูร 

    ๗. มักกฏสตูร      ๘. สทูสตูร 

    ๙. คลิานสตูร      ๑๐. ภกิขนูุปัสสยสตูร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๒๒๘ } 



๒๒๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๓. สตปัิฏฐานสงัยตุ] 

๒. นาลันทวรรค ๑. มหาปรุสิสตูร 

 

๒. นาลนัทวรรค 

หมวดวา่ดว้ยพระธรรมเทศนาทีเ่มอืงนาลนัทา 

๑. มหาปรุสิสตูร 

วา่ดว้ยมหาบรุษุ 

  [๓๗๗] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวัตถ ี

  ครัง้นัน้แล ทา่นพระสารบีตุรเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวาย 

อภวิาทแลว้ น่ัง ณ ทีส่มควร ไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระองค ์

ผูเ้จรญิ พระองคต์รัสวา่ ‘มหาบรุษุ มหาบรุุษ’ ดว้ยเหตเุพยีงเทา่ไรหนอ บคุคล 

จงึชือ่วา่เป็นมหาบรุษุ พระพทุธเจา้ขา้” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “สารบีตุร เรากลา่ววา่ ‘มหาบรุษุ’ เพราะม ี

จติหลดุพน้ เรากลา่ววา่ ‘ไมใ่ชม่หาบรุษุ’ เพราะมจีติยังไมห่ลดุพน้ 

  บคุคลผูม้จีติหลดุพน้ เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. พจิารณาเห็นกายในกายอยู ่มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ มสีต ิ

       ก าจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกได ้เมือ่เธอพจิารณาเห็นกายใน 

       กายอยู ่จติยอ่มคลายก าหนัด หลดุพน้จากอาสวะทัง้หลาย 

       เพราะไมถ่อืมั่น 

   ๒. พจิารณาเห็นเวทนาในเวทนาทัง้หลาย ... 

   ๓. พจิารณาเห็นจติในจติ ... 

   ๔. พจิารณาเห็นธรรมในธรรมทัง้หลายอยู ่มคีวามเพยีร ม ี

       สมัปชญัญะ มสีต ิก าจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกได ้เมือ่เธอ 

       พจิารณาเห็นธรรมในธรรมทัง้หลายอยู ่จติยอ่มคลายก าหนัด 

       หลดุพน้จากอาสวะทัง้หลายเพราะไมถ่อืมั่น 

       บคุคลผูม้จีติหลดุพน้ เป็นอยา่งนีแ้ล 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๒๒๙ } 



๒๓๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๓. สตปัิฏฐานสงัยตุ] 

๒. นาลันทวรรค ๒. นาลันทสตูร 

  สารบีตุร เรากลา่ววา่ ‘มหาบรุษุ’ เพราะมจีติหลดุพน้ เรากลา่ววา่ ‘ไมใ่ช ่

มหาบรุษุ’ เพราะมจีติยังไมห่ลดุพน้” 

มหาปรุสิสตูรที ่๑ จบ 

 

๒. นาลนัทสตูร 

วา่ดว้ยพระธรรมเทศนาทีเ่มอืงนาลนัทา 

  [๓๗๘] สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ ปาวารกิัมพวนั เขต 

เมอืงนาลันทา ครัง้นัน้แล ทา่นพระสารบีตุรเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึที ่

ประทับ ถวายอภวิาทแลว้ น่ัง ณ ทีส่มควร ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ 

“ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองคเ์ลือ่มใสในพระผูม้พีระภาคอยา่งนีว้า่ ‘ไมเ่คยม ี

จักไมม่ ีและยอ่มไมม่สีมณะหรอืพราหมณ์ผูอ้ ืน่ซ ึง่จะมปัีญญาในทางสมัโพธญิาณ 

ยิง่กวา่พระผูม้พีระภาค” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “สารบีตุร เธอกลา่วอาสภวิาจา๑อยา่งยิง่ เธอถอื 

เอาดา้นเดยีว บันลอืสหีนาท๒วา่ ‘ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองคเ์ลือ่มใสใน 

พระผูม้พีระภาคอยา่งนีว้า่ ‘ไมเ่คยม ีจักไมม่ ีและยอ่มไมม่สีมณะหรอืพราหมณ์ผูอ้ ืน่ 

ซึง่จะมปัีญญาในทางสมัโพธญิาณยิง่กวา่พระผูม้พีระภาค’ 

  สารบีตุร เธอก าหนดรูพ้ระทัยของพระผูม้พีระภาคอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ 

ทกุพระองคใ์นอดตีกาลดว้ยใจแลว้หรอืวา่ ‘แมเ้พราะเหตนุี ้พระผูม้พีระภาคเหลา่นัน้ 

ทรงมศีลีอยา่งนี ้แมเ้พราะเหตนุี ้พระผูม้พีระภาคเหลา่นัน้ทรงมธีรรมอยา่งนี ้แม ้

เพราะเหตนุี ้พระผูม้พีระภาคเหลา่นัน้ทรงมปัีญญาอยา่งนี ้แมเ้พราะเหตนุี ้พระผูม้ ี

พระภาคเหลา่นัน้ทรงมธีรรมเครือ่งอยูอ่ยา่งนี ้แมเ้พราะเหตนุี ้พระผูม้พีระภาค 

เหลา่นัน้ทรงหลดุพน้อยา่งนี้” 

  “มไิดก้ าหนดรู ้พระพทุธเจา้ขา้”

 

เชงิอรรถ : 

๑ อาสภวิาจา หมายถงึวาจาทีแ่สดงถงึความเป็นผูอ้งอาจ ไมห่ว่ันไหว ไมส่ะทกสะทา้น (ส .ม.อ. ๓/๓๗๘/ 

   ๒๘๑, ส .ฏกีา ๒/๓๗๘/๕๖๐) 

๒ บนัลอืสหีนาท ในทีน่ีห้มายถงึอาการทีเ่ปลง่วาจาอย่างองอาจดจุพญาราชสหีท์ีค่ ารามอยูใ่นป่า (ส .ม.อ. 

   ๓/๓๗๘/๒๘๑, ส .ฏกีา ๒/๓๗๘/๕๖๐) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๒๓๐ } 



๒๓๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๓. สตปัิฏฐานสงัยตุ] 

๒. นาลันทวรรค ๒. นาลันทสตูร 

  “สารบีตุร เธอก าหนดรูพ้ระทัยของพระผูม้พีระภาคอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ 

ทกุพระองคใ์นอนาคตกาลดว้ยใจแลว้หรอืวา่ ‘แมเ้พราะเหตนุี ้พระผูม้พีระภาค 

เหลา่นัน้ จักทรงมศีลีอยา่งนี ้แมเ้พราะเหตนุี ้พระผูม้พีระภาคเหลา่นัน้จักทรงม ี

ธรรมอยา่งนี ้แมเ้พราะเหตนุี ้พระผูม้พีระภาคเหลา่นัน้จักทรงมปัีญญาอยา่งนี้ 

แมเ้พราะเหตนุี ้พระผูม้พีระภาคเหลา่นัน้จักทรงมธีรรมเครือ่งอยูอ่ยา่งนี ้แมเ้พราะ 

เหตนุี ้พระผูม้พีระภาคเหลา่นัน้จักทรงหลดุพน้อยา่งนี้” 

  “มไิดก้ าหนดรู ้พระพทุธเจา้ขา้” 

  “สารบีตุร เธอก าหนดรูใ้จเราผูเ้ป็นพระอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ในเวลานีด้ว้ย 

ใจแลว้หรอืวา่ ‘แมเ้พราะเหตนุี ้พระผูม้พีระภาคทรงมศีลีอยา่งนี ้แมเ้พราะเหตนุี ้

พระผูม้พีระภาคทรงมธีรรมอยา่งนี ้แมเ้พราะเหตนุี ้พระผูม้พีระภาคทรงมปัีญญา 

อยา่งนี ้แมเ้พราะเหตนุี ้พระผูม้พีระภาคทรงมธีรรมเครือ่งอยูอ่ยา่งนี ้แมเ้พราะเหตนุี้ 

พระผูม้พีระภาคทรงหลดุพน้อยา่งนี้” 

  “มไิดก้ าหนดรู ้พระพทุธเจา้ขา้” 

  “สารบีตุร ในเรือ่งนี ้เธอไมม่ญีาณก าหนดรูพ้ระทัยพระอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ 

ทัง้ในอดตี อนาคต และปัจจบุัน เมือ่เป็นเชน่นัน้ เพราะเหตไุร เธอจงึกลา่ว 

อาสภวิาจาอยา่งยิง่นี้ เธอถอืเอาดา้นเดยีวบันลอืสหีนาทวา่ ‘ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ 

ขา้พระองคเ์ลือ่มใสในพระผูม้ภีาคอยา่งนีว้า่ ‘ไมเ่คยม ีจักไมม่ ีและยอ่มไมม่ ี

สมณะหรอืพราหมณ์ผูอ้ ืน่ซ ึง่จะมปัีญญาในทางสมัโพธญิาณยิง่กวา่พระผูม้พีระภาค” 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ถงึแมว้า่ขา้พระองคจ์ะไมม่ญีาณก าหนดรูพ้ระทัยของ 

พระอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ทัง้ในอดตี อนาคต และปัจจบุัน แตข่า้พระองคก็์รู ้

วธิกีารอนุมาน ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ เมอืงชายแดนของพระราชามรีากฐานมั่นคง 

มกี าแพงและป้อมคา่ยแน่นหนา มปีระตเูดยีว นายประตขูองเมอืงนัน้เป็นคนเฉลยีว 

ฉลาด หลักแหลม หา้มคนทีไ่มรู่จั้ก อนุญาตใหค้นทีรู่จั้กเขา้ไปได ้เขาเดนิส ารวจ 

ดหูนทางไปรอบเมอืงนัน้ ไมพ่บรอยตอ่หรอืชอ่งก าแพง โดยทีส่ดุแมพ้อทีแ่มวรอด 

ออกไปได ้เขายอ่มรูว้า่ ‘สัตวใ์หญท่กุชนดิจะเขา้หรอืออกทีเ่มอืงนี ้จะเขา้หรอืออก 

ทางประตนูีเ้ทา่นัน้’ แมฉั้นใด วธิกีารอนุมานก็ฉันนัน้เหมอืนกัน ขา้พระองคท์ราบ 

วา่ ‘พระผูม้พีระภาคอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ทกุพระองคใ์นอดตีกาล ทรงละนวิรณ์ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๒๓๑ } 



๒๓๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๓. สตปัิฏฐานสงัยตุ] 

๒. นาลันทวรรค ๓. จนุทสตูร 

๕ ประการอันเป็นความเศรา้หมองแหง่จติ ทอนก าลงัปัญญา มพีระทัยมั่นคงดใีน 

สตปัิฏฐาน ๔ ประการ ทรงเจรญิโพชฌงค ์๗ ประการตามความเป็นจรงิ ได ้

ตรัสรูพ้ระสมัมาสมัโพธญิาณอันยอดเยีย่ม แมพ้ระผูม้พีระภาคอรหันตสมัมา- 

สมัพทุธเจา้ทกุพระองคใ์นอนาคตกาล ทรงละนวิรณ์ ๕ ประการอันเป็นความ 

เศรา้หมองแหง่จติ ทอนก าลังปัญญา มพีระทัยมั่นคงดใีนสตปัิฏฐาน ๔ ประการ 

ทรงเจรญิโพชฌงค ์๗ ประการตามความเป็นจรงิ จักตรัสรูส้มัมาสมัโพธญิาณอัน 

ยอดเยีย่ม แมพ้ระผูม้พีระภาคอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ในบัดนี ้ก็ทรงละนวิรณ์ ๕ 

ประการอันเป็นความเศรา้หมองแหง่จติ ทอนก าลังปัญญา มพีระทัยมั่นคงดใีน 

สตปัิฏฐาน ๔ ประการ ทรงเจรญิโพชฌงค ์๗ ประการตามความเป็นจรงิ ตรัสรู ้

สมัมาสมัโพธญิาณอันยอดเยีย่ม” 

  “ดลีะ ดลีะ สารบีตุร เพราะเหตนัุน้ เธอพงึกลา่วธรรมบรรยายนีเ้นอืงๆ 

แกภ่กิษุ ภกิษุณี อบุาสก อบุาสกิาทัง้หลาย ดว้ยวา่โมฆะบรุษุเหลา่ใดจักมคีวาม 

เคลอืบแคลงหรอืความสงสยัในตถาคต โมฆะบรุษุเหลา่นัน้จักละความเคลอืบแคลง 

หรอืความสงสยัในตถาคต เพราะไดฟั้งธรรมบรรยายนี”้๑ 

นาลนัทสตูรที ่๒ จบ 

 

๓. จนุทสตูร 

วา่ดว้ยจนุทสมณุทเทส 

  [๓๗๙] สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อารามของ 

อนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีสมัยนัน้ ทา่นพระสารบีตุรอยู ่ณ บา้น 

นาฬกคาม แควน้มคธ อาพาธ ไดรั้บทกุข ์เป็นไขห้นัก อนึง่ จนุทะ 

สมณุทเทส๒ เป็นผูป้รนนบิัตทิา่น 

  ครัง้นัน้ ทา่นพระสารบีตุรปรนิพิพานดว้ยอาพาธนัน้แล ทนัีน้ จนุทะ 

สมณุทเทสจงึถอืบาตรและจวีรของทา่นพระสารบีตุรเขา้ไปหาทา่นพระอานนทถ์งึ

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ ท.ีม. (แปล) ๑๐/๑๔๕-๑๔๗/๙๐-๙๒ 

๒ จนุทะ สมณุทเทส (สามเณรจุนทะ) เป็นนอ้งชายคนเล็กของทา่นพระสารบีตุร ขณะเป็นสามเณร 

   พวกภกิษุเรยีกทา่นวา่ จุนทะ สมณุทเทส จนตดิปาก เมือ่เป็นพระเถระแลว้ก็ยังเรยีกเหมอืนเดมิ (ส .ม.อ. 

   ๓/๓๗๙/๒๘๖) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๒๓๒ } 



๒๓๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๓. สตปัิฏฐานสงัยตุ] 

๒. นาลันทวรรค ๓. จนุทสตูร 

พระเชตวนั ไหวแ้ลว้ น่ัง ณ ทีส่มควร ไดก้ลา่วกับทา่นพระอานนทด์ังนีว้า่ “ทา่น 

สารบีตุรปรนิพิพานแลว้ ขอรับ นีบ้าตรและจวีรของทา่น” 

  ทา่นพระอานนทก์ลา่ววา่ “จนุทะ มลูเรือ่งนีใ้หเ้ขา้เฝ้าพระผูม้พีระภาคได ้มาเถดิ 

จนุทะ พวกเราจักเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับแลว้กราบทลูเรือ่งนี”้ จนุทะ 

สมณุทเทสรับค าของทา่นพระอานนทแ์ลว้ 

  ตอ่มา ทา่นพระอานนทแ์ละจนุทะ สมณุทเทส เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาค 

ถงึทีป่ระทับ ถวายอภวิาทแลว้ น่ัง ณ ทีส่มควร ทา่นพระอานนทไ์ดก้ราบทลู 

พระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ จนุทะ สมณุทเทสนีไ้ดก้ลา่วอยา่ง 

นีว้า่ ‘ทา่นสารบีตุรปรนิพิพานแลว้ นีบ้าตรและจวีรของทา่น’ ขา้แตพ่ระองค ์

ผูเ้จรญิ รา่งกายของขา้พระองคอ์อ่นเปลีย้ประดจุคนเมา ขา้พระองคร์ูส้กึมดืทกุดา้น 

แมธ้รรมก็ไมป่รากฏแกข่า้พระองคเ์พราะไดฟั้งวา่ ‘ทา่นสารบีตุรปรนิพิพานแลว้” 

  พระผูม้พีระภาคไดต้รัสถามวา่ “อานนท ์สารบีตุรพาเอาสลีขนัธ ์สมาธขินัธ ์

ปัญญาขนัธ ์วมิตุตขินัธ ์หรอืวมิตุตญิาณทัสสนขนัธ์๑ปรนิพิพานไปดว้ยหรอื” 

  ทา่นพระอานนทท์ลูตอบวา่ “มใิชอ่ยา่งนัน้ พระพทุธเจา้ขา้ ทา่นสารบีตุร 

ไมไ่ดพ้าเอาสลีขนัธ ์ฯลฯ วมิตุตญิาณทัสสนขนัธป์รนิพิพานไปดว้ย แตท่า่น 

สารบีตุรไดเ้ป็นผูใ้หโ้อวาท ชกัน าใหรู้ ้ชีแ้จงใหเ้ห็นชดั ชวนใจใหอ้ยากรับเอาไปปฏบิัต ิ

เรา้ใจใหอ้าจหาญแกลว้กลา้ ปลอบชโลมใจใหส้ดชืน่รา่เรงิ เอาใจใสใ่นการแสดงธรรม 

อนุเคราะหเ์พือ่นพรหมจาร ีขา้พระองคทั์ง้หลายระลกึถงึโอชะแหง่ธรรม โภคธรรม 

และการอนุเคราะหด์ว้ยธรรมนัน้ของทา่น” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “อานนท ์เราไดบ้อกเรือ่งนัน้ไวก้อ่นแลว้มใิชห่รอืวา่ 

‘ความพลัดพราก ความทอดทิง้ ความแปรเปลีย่นเป็นอยา่งอืน่จากของรักของชอบใจ 

ทกุอยา่งจะตอ้งม ีฉะนัน้ จะไปหวงัอะไรในสิง่เหลา่นัน้เลา่ ส ิง่ทีเ่กดิขึน้ มขี ึน้ 

ถกูปัจจัยปรงุแตง่ ลว้นแตกสลายเป็นธรรมดา เป็นไปไมไ่ดเ้ลยทีจ่ะปรารถนาวา่ 

‘ขอสิง่นัน้อยา่เสือ่มสลายไป’ เมือ่ตน้ไมใ้หญ ่มแีกน่ ยนืตน้อยู ่ตน้ทีใ่หญก่วา่

 

เชงิอรรถ : 

๑ สลีขนัธ ์สมาธขินัธ ์ปญัญาขนัธ ์หมายถงึ ศลี สมาธ ิปัญญาทีเ่ป็นขันธร์ะดับโลกยิะและโลกตุตระ 

   สว่นวมิตุตขินัธ ์หมายถงึวมิตุตทิีเ่ป็นขันธร์ะดับโลกตุตระอยา่งเดยีว และวมิตุตญิาณทสัสนขนัธ ์

   หมายถงึ ปัจจเวกขณญาณทีเ่ป็นขันธร์ะดับโลกยิะอยา่งเดยีว (ส .ม.อ. ๓/๓๗๙/๒๙๘) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๒๓๓ } 



๒๓๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๓. สตปัิฏฐานสงัยตุ] 

๒. นาลันทวรรค ๔. อกุกเจลสตูร 

พงึโคน่ลง แมฉั้นใด เมือ่ภกิษุสงฆห์มูใ่หญผู่เ้ป็นหลักยังด ารงอยู ่สารบีตุร 

ปรนิพิพานแลว้ก็ฉันนัน้ ฉะนัน้ จะไปหวงัอะไรในสิง่เหลา่นัน้เลา่ ส ิง่ทีเ่กดิขึน้ มขีึน้ 

ถกูปัจจัยปรงุแตง่ ลว้นแตกสลายเป็นธรรมดา เป็นไปไมไ่ดเ้ลยทีจ่ะปรารถนาวา่ 

‘ขอสิง่นัน้อยา่เสือ่มสลายไป’ 

  เพราะเหตนัุน้ เธอทัง้หลายจงมตีนเป็นเกาะ มตีนเป็นทีพ่ ึง่ อยา่มสี ิง่อืน่เป็น 

ทีพ่ึง่ มธีรรมเป็นเกาะ มธีรรมเป็นทีพ่ ึง่ อยา่มสี ิง่อืน่เป็นทีพ่ ึง่อยูเ่ถดิ 

  ภกิษุจะชือ่วา่มตีนเป็นเกาะ มตีนเป็นทีพ่ ึง่ ไมม่สี ิง่อ ืน่เป็นทีพ่ ึง่ มธีรรม 

เป็นเกาะ มธีรรมเป็นทีพ่ ึง่ ไมม่สี ิง่อ ืน่เป็นทีพ่ ึง่อยู ่อยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. พจิารณาเห็นกายในกายอยู ่มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ มสีต ิ

       ก าจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกได ้

   ๒. พจิารณาเห็นเวทนาในเวทนาทัง้หลาย ฯลฯ 

   ๓. พจิารณาเห็นจติในจติ ฯลฯ 

   ๔. พจิารณาเห็นธรรมในธรรมทัง้หลายอยู ่มคีวามเพยีร ม ี

       สมัปชญัญะ มสีต ิก าจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกได ้

  ภกิษุจะชือ่วา่มตีนเป็นเกาะ มตีนเป็นทีพ่ ึง่ ไมม่สี ิง่อืน่เป็นทีพ่ ึง่ มธีรรมเป็น 

เกาะ มธีรรมเป็นทีพ่ ึง่ ไมม่สี ิง่อืน่เป็นทีพ่ ึง่อยู ่อยา่งนีแ้ล 

  อานนท ์ภกิษุเหลา่ใดเหลา่หนึง่ในบัดนีก็้ด ีในเวลาทีเ่ราลว่งไปก็ด ีจักมตีน 

เป็นเกาะ มตีนเป็นทีพ่ ึง่ ไมม่สี ิง่อืน่เป็นทีพ่ ึง่ มธีรรมเป็นเกาะ มธีรรมเป็นทีพ่ ึง่ 

ไมม่สี ิง่อืน่เป็นทีพ่ ึง่อยู ่ภกิษุเหลา่นัน้จักเป็นผูเ้ลศิกวา่ภกิษุผูใ้ครต่อ่การศกึษา” 

จนุทสตูรที ่๓ จบ 

 

๔. อกุกเจลสูตร 

วา่ดว้ยพระธรรมเทศนาทีอ่กุกเจลนคิม 

  [๓๘๐] สมัยหนึง่ เมือ่พระสารบีตุรและพระโมคคัลลานะปรนิพิพานไดไ้มน่าน 

พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ รมิฝ่ังแมน่ ้าคงคา เขตอกุกเจลนคิม แควน้วชัช ี

พรอ้มดว้ยภกิษุสงฆห์มูใ่หญ ่สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคทรงแวดลอ้มดว้ยภกิษุสงฆ ์

ประทับน่ัง ณ ทีก่ลางแจง้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๒๓๔ } 



๒๓๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๓. สตปัิฏฐานสงัยตุ] 

๒. นาลันทวรรค ๔. อกุกเจลสตูร 

  ครัง้นัน้ พระผูม้พีระภาคทรงช าเลอืงดภูกิษุสงฆท์ีน่ิง่อยูแ่ลว้รับสัง่เรยีกภกิษุ 

ทัง้หลายมาตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย เมือ่สารบีตุรและโมคคัลลานะปรนิพิพานแลว้ 

บรษัิทของเรานีป้รากฏเหมอืนวา่งเปลา่ สารบีตุรและโมคคัลลานะอยูใ่นทศิใด 

บรษัิทของเราไมว่า่งเปลา่ ไมม่คีวามหว่งใยในทศินัน้ พระอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ 

เหลา่นัน้ใดไดม้แีลว้ในอดตีกาล แมพ้ระผูม้พีระภาคเหลา่นัน้ไดม้คีูส่าวกนัน้เป็น 

อยา่งยิง่เหมอืนกับสารบีตุรและโมคคลัลานะของเรา พระอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ 

เหลา่นัน้ใดจักมใีนอนาคตกาล แมพ้ระผูม้พีระภาคเหลา่นัน้ก็จักมคีูส่าวกนัน้เป็นอยา่งยิง่ 

เหมอืนสารบีตุรและโมคคลัลานะของเรา 

  ภกิษุทัง้หลาย น่าอัศจรรยจ์รงิ ไมเ่คยปรากฏส าหรับสาวกทัง้หลาย ชือ่วา่ 

สาวกทัง้หลายจักท าตามค าสอนและท าตามค าสัง่ของพระศาสดา จักเป็นทีรั่ก 

ทีพ่อใจ และเป็นทีเ่คารพสรรเสรญิของบรษัิท ๔ 

  ภกิษุทัง้หลาย น่าอัศจรรยจ์รงิ ไมเ่คยปรากฏส าหรับตถาคต เมือ่คูส่าวก 

เห็นปานนีป้รนิพิพานแลว้ โสกะหรอืปรเิทวะยอ่มไมม่แีกต่ถาคต ฉะนัน้ จะไปหวงั 

อะไรในสิง่เหลา่นัน้เลา่ ส ิง่ทีเ่กดิขึน้ มขี ึน้ ถกูปัจจัยปรงุแตง่ ลว้นแตกสลายเป็น 

ธรรมดา เป็นไปไมไ่ดเ้ลยทีจ่ะปรารถนาวา่ ‘ขอสิง่นัน้อยา่เสือ่มสลายไป’ เมือ่ 

ตน้ไมใ้หญ ่มแีกน่ ยนืตน้อยู ่ตน้ทีใ่หญก่วา่พงึโคน่ลง แมฉั้นใด เมือ่ภกิษุสงฆ ์

หมูใ่หญผู่เ้ป็นหลักยังด ารงอยู ่สารบีตุรและโมคคัลลานะปรนิพิพานแลว้ก็ฉันนัน้ ฉะนัน้ 

จะไปหวงัอะไรในสิง่เหลา่นัน้เลา่ ส ิง่ทีเ่กดิขึน้ มขี ึน้ ถกูปัจจัยปรงุแตง่ ลว้นแตก 

สลายเป็นธรรมดา เป็นไปไมไ่ดเ้ลยทีจ่ะปรารถนาวา่ ‘ขอสิง่นัน้อยา่เสือ่มสลายไป’ 

  เพราะเหตนัุน้ เธอทัง้หลายจงมตีนเป็นเกาะ มตีนเป็นทีพ่ ึง่ อยา่มสี ิง่อืน่เป็น 

ทีพ่ึง่ มธีรรมเป็นเกาะ มธีรรมเป็นทีพ่ ึง่ อยา่มสี ิง่อืน่เป็นทีพ่ ึง่อยูเ่ถดิ 

  ภกิษุจะชือ่วา่มตีนเป็นเกาะ มตีนเป็นทีพ่ ึง่ ไมม่สี ิง่อ ืน่เป็นทีพ่ ึง่ มธีรรม 

เป็นเกาะ มธีรรมเป็นทีพ่ ึง่ ไมม่สี ิง่อ ืน่เป็นทีพ่ ึง่อยู ่อยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. พจิารณาเห็นกายในกายอยู ่มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ มสีต ิ

       ก าจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกได ้

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๒๓๕ } 



๒๓๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๓. สตปัิฏฐานสงัยตุ] 

๒. นาลันทวรรค ๕. พาหยิสตูร 

   ๒. พจิารณาเห็นเวทนาในเวทนาทัง้หลาย ฯลฯ 

   ๓. พจิารณาเห็นจติในจติ ฯลฯ 

   ๔. พจิารณาเห็นธรรมในธรรมทัง้หลายอยู ่มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ 

       มสีต ิก าจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกได ้

  ภกิษุจะชือ่วา่มตีนเป็นเกาะ มตีนเป็นทีพ่ ึง่ ไมม่สี ิง่อืน่เป็นทีพ่ ึง่ มธีรรมเป็นเกาะ 

มธีรรมเป็นทีพ่ ึง่ ไมม่สี ิง่อืน่เป็นทีพ่ ึง่อยู ่อยา่งนีแ้ล 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุเหลา่ใดเหลา่หนึง่ในบัดนีก็้ด ีในเวลาทีเ่ราลว่งไปก็ด ีจักม ี

ตนเป็นเกาะ มตีนเป็นทีพ่ ึง่ ไมม่สี ิง่อืน่เป็นทีพ่ ึง่ มธีรรมเป็นเกาะ มธีรรมเป็นทีพ่ ึง่ 

ไมม่สี ิง่อืน่เป็นทีพ่ ึง่อยู ่ภกิษุเหลา่นัน้จักเป็นผูเ้ลศิกวา่ภกิษุผูใ้ครต่อ่การศกึษา” 

อกุกเจลสตูรที ่๔ จบ 

 

๕. พาหยิสตูร 

วา่ดว้ยพระพาหยิะ 

  [๓๘๑] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  ครัง้นัน้ ทา่นพระพาหยิะเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวายอภวิาท 

แลว้ น่ัง ณ ทีส่มควร ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ 

ขอประทานวโรกาส ขอพระผูม้พีระภาคโปรดแสดงธรรมแกข่า้พระองคโ์ดยยอ่ ซึง่ 

ขา้พระองคไ์ดฟั้งแลว้ จะพงึหลกีออกไปอยูค่นเดยีว ไมป่ระมาท มคีวามเพยีร 

อทุศิกายและใจอยูเ่ถดิ” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “พาหยิะ เพราะเหตนัุน้ เธอจงท าเบือ้งตน้ในกศุลธรรม 

ทัง้หลายใหห้มดจดกอ่น 

  อะไรเป็นเบือ้งตน้แหง่กศุลธรรมท ัง้หลาย 

  คอื ศลีทีบ่รสิทุธิด์แีละความเห็น๑ทีต่รง 

  พาหยิะ เมือ่ใด ศลีของเธอจักบรสิทุธิด์ ีและความเห็นจักตรง เมือ่นัน้ 

เธออาศัยศลี ด ารงอยูใ่นศลีแลว้ พงึเจรญิสตปัิฏฐาน ๔ ประการ

 

เชงิอรรถ : 

๑ ความเห็น ในทีน่ีห้มายถงึกัมมัสสกตทฏิฐ ิ(ส .ม.อ. ๓/๓๘๐-๓๘๑/๒๙๙) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๒๓๖ } 



๒๓๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๓. สตปัิฏฐานสงัยตุ] 

๒. นาลันทวรรค ๖. อตุตยิสตูร 

  สตปิฏัฐาน ๔ ประการ อะไรบา้ง 

  คอื ในธรรมวนัิยนี ้เธอ 

   ๑. จงพจิารณาเห็นกายในกายอยู ่มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ มสีต ิ

       ก าจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกได ้

   ๒. จงพจิารณาเห็นเวทนาในเวทนาทัง้หลาย ฯลฯ 

   ๓. จงพจิารณาเห็นจติในจติ ฯลฯ 

   ๔. จงพจิารณาเห็นธรรมในธรรมทัง้หลายอยู ่มคีวามเพยีร ม ี

       สมัปชญัญะ มสีต ิก าจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกได ้

  พาหยิะ เมือ่ใด เธออาศัยศลี ด ารงอยูใ่นศลีแลว้จักเจรญิสตปัิฏฐาน ๔ 

ประการนีอ้ยา่งนี ้เมือ่นัน้ เธอพงึหวงัความเจรญิในกศุลธรรมทัง้หลายตลอดคนืหรอื 

วนัทีจั่กมาถงึ ไมม่คีวามเสือ่มเลย” 

  ล าดับนัน้ ทา่นพระพาหยิะชืน่ชมยนิดพีระภาษิตของพระผูม้พีระภาคแลว้ ลกุ 

จากอาสนะ ถวายอภวิาท ท าประทักษิณแลว้จากไป ตอ่มา ทา่นพระพาหยิะก็หลกี 

ออกไปอยูค่นเดยีว ไมป่ระมาท มคีวามเพยีร อทุศิกายและใจอยู ่ไมน่านนักได ้

ท าใหแ้จง้ซึง่ประโยชนย์อดเยีย่มอันเป็นทีส่ดุแหง่พรหมจรรยท์ีเ่หลา่กลุบตุรออกจากเรอืน 

บวชเป็นบรรพชติโดยชอบตอ้งการดว้ยปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุัน รูช้ดัวา่ 

“ชาตสิ ิน้แลว้ อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้ ท ากจิทีค่วรท าเสร็จแลว้ ไมม่กีจิอืน่เพือ่ความ 

เป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป” 

  อนึง่ ทา่นพระพาหยิะไดเ้ป็นพระอรหันตอ์งคห์นึง่ในบรรดาพระอรหันตทั์ง้หลาย 

พาหยิสตูรที ่๕ จบ 

 

๖. อตุตยิสตูร 

วา่ดว้ยพระอตุตยิะ 

  [๓๘๒] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  ครัง้นัน้ ทา่นพระอตุตยิะเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ฯลฯ น่ัง ณ 

ทีส่มควรแลว้ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขอประทาน 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๒๓๗ } 



๒๓๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๓. สตปัิฏฐานสงัยตุ] 

๒. นาลันทวรรค ๖. อตุตยิสตูร 

วโรกาส ขอพระผูม้พีระภาคโปรดแสดงธรรมแกข่า้พระองคโ์ดยยอ่ ซึง่ขา้พระองค ์

ไดฟั้งแลว้ จะพงึหลกีออกไปอยูค่นเดยีว ไมป่ระมาท มคีวามเพยีร อทุศิกายและใจ 

อยูเ่ถดิ” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “อตุตยิะ เพราะเหตนัุน้ เธอจงท าเบือ้งตน้ในกศุลธรรม 

ทัง้หลายใหห้มดจดกอ่น 

  อะไรเป็นเบือ้งตน้แหง่กศุลธรรมท ัง้หลาย 

  คอื ศลีทีบ่รสิทุธิด์แีละความเห็นทีต่รง 

  อตุตยิะ เมือ่ใด ศลีของเธอจักบรสิทุธิด์แีละความเห็นจักตรง เมือ่นัน้ เธอ 

อาศัยศลี ด ารงอยูใ่นศลีแลว้ พงึเจรญิสตปัิฏฐาน ๔ ประการ 

  สตปิฏัฐาน ๔ ประการ อะไรบา้ง 

  คอื ในธรรมวนัิยนี ้เธอ 

   ๑. จงพจิารณาเห็นกายในกายอยู ่มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ มสีต ิ

       ก าจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกได ้

   ๒. จงพจิารณาเห็นเวทนาในเวทนาทัง้หลาย ฯลฯ 

   ๓. จงพจิารณาเห็นจติในจติ ฯลฯ 

   ๔. จงพจิารณาเห็นธรรมในธรรมทัง้หลายอยู ่มคีวามเพยีร ม ี

       สมัปชญัญะ มสีต ิก าจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกได ้

  อตุตยิะ เมือ่ใด เธออาศัยศลี ด ารงอยูใ่นศลีแลว้ จักเจรญิสตปัิฏฐาน ๔ 

ประการนีอ้ยา่งนี ้เมือ่นัน้ เธอจักถงึจดุจบแหง่ความตาย๑ 

  ล าดับนัน้ ทา่นพระอตุตยิะชืน่ชมยนิดพีระภาษิตของพระผูม้พีระภาคแลว้ ลกุ 

จากอาสนะ ถวายอภวิาท ท าประทักษิณแลว้จากไป ตอ่มา ทา่นพระอตุตยิะก็หลกี 

ออกไปอยูค่นเดยีว ไมป่ระมาท มคีวามเพยีร อทุศิกายและใจอยู ่ไมน่านนักได ้

ท าใหแ้จง้ซึง่ประโยชนย์อดเยีย่มอันเป็นทีส่ดุแหง่พรหมจรรยท์ีเ่หลา่กลุบตุรออกจาก 

 

เชงิอรรถ : 

๑ จดุจบแหง่ความตาย ในทีน่ีห้มายถงึนพิพานอันเป็นทีส่ดุแหง่วัฏฏะอันเป็นไปในภมู ิ๓ (กามาวจรภมู ิ

   รปูาวจรภมู ิอรปูาวจรภมู)ิ (ส .ม.อ. ๓/๓๘๒/๒๙๙) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๒๓๘ } 



๒๓๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๓. สตปัิฏฐานสงัยตุ] 

๒. นาลันทวรรค ๗. อรยิสตูร 

เรอืนบวชเป็นบรรพชติโดยชอบตอ้งการดว้ยปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุัน 

รูช้ดัวา่ “ชาตสิ ิน้แลว้ อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้ ท ากจิทีค่วรท าเสร็จแลว้ ไมม่กีจิอืน่ 

เพือ่ความเป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป” 

  อนึง่ ทา่นพระอตุตยิะไดเ้ป็นพระอรหันตอ์งคห์นึง่ในบรรดาพระอรหันตทั์ง้หลาย 

อตุตยิสตูรที ่๖ จบ 

 

๗. อรยิสตูร 

วา่ดว้ยธรรมทีเ่ป็นอรยิะ 

  [๓๘๓] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย สตปัิฏฐาน ๔ ประการนีท้ีบ่คุคลเจรญิ 

ท าใหม้ากแลว้ เป็นอรยิะ เป็นนยิยานกิธรรม น าออกไปเพือ่ใหส้ ิน้ทกุขโ์ดยชอบ 

แกผู่บ้ าเพ็ญสตปัิฏฐาน ๔ ประการนัน้ 

  สตปิฏัฐาน ๔ ประการ อะไรบา้ง 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. พจิารณาเห็นกายในกายอยู ่มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ มสีต ิ

       ก าจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกได ้

   ๒. พจิารณาเห็นเวทนาในเวทนาทัง้หลาย ฯลฯ 

   ๓. พจิารณาเห็นจติในจติ ฯลฯ 

   ๔. พจิารณาเห็นธรรมในธรรมทัง้หลายอยู ่มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ 

       มสีต ิก าจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกได ้

  ภกิษุทัง้หลาย สตปัิฏฐาน ๔ ประการนีท้ีบ่คุคลเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ เป็น 

อรยิะ เป็นนยิยานกิธรรม น าออกไปเพือ่ใหส้ ิน้ทกุขโ์ดยชอบแกผู่บ้ าเพ็ญสตปัิฏฐาน ๔ 

ประการนัน้” 

อรยิสตูรที ่๗ จบ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๒๓๙ } 



๒๔๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๓. สตปัิฏฐานสงัยตุ] 

๒. นาลันทวรรค ๘. พรหมสตูร 

 

๘. พรหมสตูร 

วา่ดว้ยทา้วสหมับดพีรหม 

  [๓๘๔] สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคแรกตรัสรู ้ประทับอยูใ่ตต้น้อชปาลนโิครธ 

รมิฝ่ังแมน่ ้าเนรัญชรา ต าบลอรุเุวลา ทรงหลกีเรน้อยูใ่นทีส่งัด ไดเ้กดิความร าพงึขึน้ 

มาวา่ “ทางนีเ้ป็นทางเดยีวเพือ่ความหมดจดแหง่สตัวทั์ง้หลาย เพือ่กา้วลว่งโสกะ 

และปรเิทวะ เพือ่ดับทกุขแ์ละโทมนัส เพือ่บรรลญุายธรรม เพือ่ท านพิพานใหแ้จง้ 

คอื สตปัิฏฐาน ๔ ประการ 

  สตปิฏัฐาน ๔ ประการ อะไรบา้ง 

  คอื ภกิษุ 

   ๑. พงึพจิารณาเห็นกายในกายอยู ่มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ มสีต ิ

       ก าจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกได ้

   ๒. พงึพจิารณาเห็นเวทนาในเวทนาทัง้หลาย ฯลฯ 

   ๓. พงึพจิารณาเห็นจติในจติ ฯลฯ 

   ๔. พงึพจิารณาเห็นธรรมในธรรมทัง้หลายอยู ่มคีวามเพยีร ม ี

       สมัปชญัญะ มสีต ิก าจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกได ้

  ทางนีเ้ป็นทางเดยีวเพือ่ความหมดจดแหง่สตัวทั์ง้หลาย เพือ่กา้วลว่งโสกะและ 

ปรเิทวะ เพือ่ดับทกุขแ์ละโทมนัส เพือ่บรรลญุายธรรม เพือ่ท านพิพานใหแ้จง้ 

คอื สตปัิฏฐาน ๔ ประการ 

  ล าดับนัน้ ทา้วสหัมบดพีรหมทราบความร าพงึของพระผูม้พีระภาคแลว้ จงึ 

หายตัวจากพรหมโลกมาปรากฏตรงพระพักตรข์องพระผูม้พีระภาค เปรยีบเหมอืน 

บรุษุมกี าลังเหยยีดแขนออกหรอืคูเ้แขนเขา้ฉะนัน้ ครัน้แลว้ทา้วเธอหม่ผา้เฉวยีงบา่ 

ขา้งหนึง่ ประนมอัญชลไีปทางพระผูม้พีระภาคแลว้ ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาค 

ดังนีว้า่ 

  “ขา้แตพ่ระผูม้พีระภาค เรือ่งนีเ้ป็นอยา่งนัน้ ขา้แตพ่ระสคุต เรือ่งนีเ้ป็นอยา่ง 

นัน้ ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ทางนีเ้ป็นทางเดยีวเพือ่ความหมดจดแหง่สตัวทั์ง้หลาย 

เพือ่กา้วลว่งโสกะและปรเิทวะ เพือ่ดับทกุขแ์ละโทมนัส เพือ่บรรลญุายธรรม เพือ่ 

ท านพิพานใหแ้จง้ คอื สตปัิฏฐาน ๔ ประการ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๒๔๐ } 



๒๔๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๓. สตปัิฏฐานสงัยตุ] 

๒. นาลันทวรรค ๙. เสทกสตูร 

  สตปิฏัฐาน ๔ ประการ อะไรบา้ง 

  คอื ภกิษุ 

   ๑. พงึพจิารณาเห็นกายในกายอยู ่มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ มสีต ิ

       ก าจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกได ้

   ๒. พงึพจิารณาเห็นเวทนาในเวทนาทัง้หลาย ฯลฯ 

   ๓. พงึพจิารณาเห็นจติในจติ ฯลฯ 

   ๔. พงึพจิารณาเห็นธรรมในธรรมทัง้หลายอยู ่มคีวามเพยีร ม ี

       สมัปชญัญะ มสีต ิก าจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกได ้

  ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ทางนีเ้ป็นทางเดยีว เพือ่ความหมดจดแหง่สตัว ์

ทัง้หลาย เพือ่กา้วลว่งโสกะและปรเิทวะ เพือ่ดับทกุขแ์ละโทมนัส เพือ่บรรลญุายธรรม 

เพือ่ท านพิพานใหแ้จง้ คอื สตปัิฏฐาน ๔ ประการ” 

  ทา้วสหัมบดพีรหมไดก้ราบทลูค านีแ้ลว้ จงึไดก้ลา่วคาถาประพันธต์อ่ไปอกีวา่ 

    “พระผูม้พีระภาคผูท้รงเห็นธรรม 

   อันเป็นสว่นทีส่ดุส ิน้แหง่ชาต ิ

   ทรงอนุเคราะหด์ว้ยความเกือ้กลู 

   ทรงรูจั้กทางอันเป็นทางเดยีว 

   ซึง่เหลา่บัณฑติไดข้า้มมากอ่นแลว้ 

   จักขา้ม และก าลังขา้มโอฆะไดด้ว้ยทางนี้” 

พรหมสตูรที ่๘ จบ 

 

๙. เสทกสตูร 

วา่ดว้ยธรรมเทศนาทีเ่สทกนคิม 

  [๓๘๕] สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ นคิมของชาวสมุภะชือ่ 

เสทกะ แควน้สมุภะ ณ ทีนั่น้แล พระผูม้พีระภาครับสัง่เรยีกภกิษุทัง้หลายมาตรัส 

วา่ “ภกิษุทัง้หลาย เรือ่งเคยมมีาแลว้ คนจัณฑาลผูเ้ป็นนักไตร่าว ยกไมไ้ผข่ ึน้ตัง้ไว ้

แลว้เรยีกศษิยช์ือ่เมทกถาลกิะมาบอกวา่ ‘เมทกถาลกิะผูส้หาย เธอจงขึน้ราวไมไ้ผ ่

แลว้ยนืบนคอของเราเถดิ’ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๒๔๑ } 



๒๔๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๓. สตปัิฏฐานสงัยตุ] 

๒. นาลันทวรรค ๙. เสทกสตูร 

  ภกิษุทัง้หลาย เมทกถาลกิะผูเ้ป็นศษิยรั์บค าของคนจัณฑาลผูเ้ป็นนักไตร่าว 

แลว้ไดข้ ึน้ราวไมไ้ผ ่ยนือยูบ่นคอของอาจารย ์คนจัณฑาลผูเ้ป็นนักไตร่าวไดก้ลา่ววา่ 

‘เมทกถาลกิะผูส้หาย เธอจงรักษาเรา เราก็จักรักษาเธอ เราทัง้สองตา่งคุม้ครอง 

รักษากันและกันอยา่งนี ้จักแสดงศลิปะ จักไดล้าภ และจักลงจากราวไมไ้ผโ่ดย 

ความสวสัด’ี 

  ภกิษุทัง้หลาย เมือ่อาจารยก์ลา่วอยา่งนีแ้ลว้ เมทกถาลกิะผูเ้ป็นศษิยไ์ดก้ลา่ว 

วา่ ‘ทา่นอาจารย ์ก็เรือ่งนี ้จักเป็นอยา่งนัน้หามไิด ้ทา่นจงรักษาตน ผมก็จักรักษาตน 

เราทัง้สองตา่งคุม้ครองรักษาตนอยา่งนี ้จักแสดงศลิปะ จักไดล้าภ และจักลงจาก 

ราวไมไ้ผโ่ดยความสวสัด”ี 

  พระผูม้พีระภาคไดต้รัสสนับสนุนวา่ “อบุายในเรือ่งนัน้มอียู”่ เหมอืนศษิยช์ือ่ 

เมทกถาลกิะไดพ้ดูกับอาจารย ์คอื พระองคไ์ดต้รัสวา่ 

  “ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายพงึปฏบิัตสิตปัิฏฐานดว้ยคดิวา่ ‘จักรักษาตน’ 

พงึปฏบิัตสิตปัิฏฐานดว้ยคดิวา่ ‘จักรักษาผูอ้ืน่’ บคุคลเมือ่รักษาตน ชือ่วา่รักษา 

ผูอ้ืน่ เมือ่รักษาผูอ้ ืน่ ก็ชือ่วา่รักษาตน 

  บคุคลเมือ่รกัษาตน ชือ่วา่รกัษาผูอ้ ืน่ เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลเมือ่รักษาตนดว้ยการปฏบิัต ิดว้ยการเจรญิ ดว้ยการท าใหม้าก 

ชือ่วา่รักษาผูอ้ ืน่ 

  บคุคลเมือ่รักษาตน ชือ่วา่รักษาผูอ้ ืน่ เป็นอยา่งนีแ้ล 

  บคุคลเมือ่รกัษาผูอ้ ืน่ ชือ่วา่รกัษาตน เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลเมือ่รักษาผูอ้ืน่ดว้ยความอดทน ดว้ยความไมเ่บยีดเบยีน ดว้ยจติ 

เมตตา ดว้ยความเอ็นด ูชือ่วา่รักษาตน 

  บคุคลเมือ่รักษาผูอ้ ืน่ ชือ่วา่รักษาตน เป็นอยา่งนีแ้ล 

  เธอทัง้หลายพงึปฏบิัตสิตปัิฏฐานดว้ยคดิวา่ ‘จักรักษาตน’ พงึปฏบิัต ิ

สตปัิฏฐานดว้ยคดิวา่ ‘จักรักษาผูอ้ืน่’ 

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคลเมือ่รักษาตน ชือ่วา่รักษาผูอ้ ืน่ เมือ่รักษาผูอ้ ืน่ ก็ชือ่วา่ 

รักษาตน” 

เสทกสตูรที ่๙ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๒๔๒ } 



๒๔๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๓. สตปัิฏฐานสงัยตุ] 

๒. นาลันทวรรค ๑๐. ชนปทกัลยาณีสตูร 

 

๑๐. ชนปทกลัยาณีสตูร 

วา่ดว้ยนางงามในชนบท 

  [๓๘๖] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ นคิมของชาวสมุภะชือ่เสทกะ ใน 

แควน้สมุภะ ณ ทีนั่น้แล พระผูม้พีระภาครับสัง่เรยีกภกิษุทัง้หลายมาตรัสวา่ 

“ภกิษุทัง้หลาย” ภกิษุเหลา่นัน้ทลูรับสนองพระด ารัสแลว้ พระผูม้พีระภาคจงึได ้

ตรัสเรือ่งนีว้า่ 

  “ภกิษุทัง้หลาย หมูม่หาชนไดท้ราบขา่ววา่ ‘มนีางงามในชนบท๑ มนีางงามใน 

ชนบท’ จงึประชมุกัน ก็นางงามในชนบทนัน้น่าดยูิง่นักในเวลาฟ้อนร า น่าฟังยิง่นัก 

ในเวลาขบัรอ้ง หมูม่หาชนไดท้ราบขา่วอกีวา่ ‘นางงามในชนบทจะฟ้อนร า จะขบัรอ้ง’ 

จงึประชมุกันแน่นขนัดประมาณไมไ่ด ้ทนัีน้ มบีรุษุคนหนึง่ผูรั้กตัวกลัวตาย รักสขุ 

เกลยีดทกุขเ์ดนิมา หมูม่หาชนพงึพดูกับเขาอยา่งนีว้า่ ‘บรุษุผูเ้จรญิ ทา่นพงึน า 

ภาชนะน ้ามันซึง่เต็มเป่ียมนีผ้า่นไประหวา่งทีป่ระชมุใหญก่ับนางงามชนบท และจักม ี

บรุษุเงือ้ดาบตดิตามไปขา้งหลังๆ โดยบอกวา่ ‘ถา้ทา่นจักท าน ้ามันหกแมเ้พยีง 

หน่อยหนึง่ในทีใ่ด ศรีษะของทา่นจักขาดตกลงในทีนั่น้’ 

  ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายจะเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร บรุษุนัน้จะไมใ่ส ่

ใจภาชนะน ้ามันโนน้แลว้ เผลอน าไปในภายนอกเทยีวหรอื” 

  ภกิษุทัง้หลายกราบทลูวา่ “ไมใ่ชอ่ยา่งนัน้ พระพทุธเจา้ขา้” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย เรายกอปุมานีม้า ก็เพือ่ใหเ้ขา้ใจ 

เนือ้ความชดัเจน เนือ้ความในเรือ่งนีม้ดีังตอ่ไปนี ้

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ นางงามในชนบท หมายถงึหญงิทีง่ดงามกวา่หญงิอืน่ในชนบท เพราะประกอบดว้ยความงาม ๕ อย่าง 

   คอื (๑) มผีวิพรรณงาม (๒) มเีนื้องาม (มมีอื เทา้ และรมิฝีปากแดงงาม) (๓) มเีล็บงาม (๔) มฟัีนงาม 

   (๕) มวัียงาม (แมจ้ะมอีาย ุ๑๒๐ ปี ก็ยังงดงามเหมอืนหญงิสาวอายุ ๑๖ ปี) (ท.ีส.ีอ. ๑/๔๒๖/๓๑๔, ส .ม.อ. 

   ๓/๓๘๖/๓๐๑-๓๐๒) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๒๔๓ } 



๒๔๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๓. สตปัิฏฐานสงัยตุ] 

๒. นาลันทวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

  ค าวา่ ‘ภาชนะน ้ามันซึง่เต็มเป่ียม’ นีเ้ป็นค าเรยีกกายคตาสต ิเพราะเหตนัุน้ 

เธอทัง้หลายพงึส าเหนยีกอยา่งนีว้า่ ‘กายคตาสตจัิกเป็นกัมมัฏฐานทีพ่วกเราเจรญิ 

ท าใหม้าก ท าใหเ้ป็นดจุยาน ท าใหเ้ป็นทีต่ัง้ ใหม้ั่นคง สัง่สม ปรารภดแีลว้’ 

ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายพงึส าเหนยีกอยา่งนีแ้ล” 

ชนปทกลัยาณีสตูรที ่๑๐ จบ 

นาลนัทวรรคที ่๒ จบ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

    ๑. มหาปรุสิสตูร    ๒. นาลันทสตูร 

    ๓. จนุทสตูร     ๔. อกุกเจลสตูร 

    ๕. พาหยิสตูร     ๖. อตุตยิสตูร 

    ๗. อรยิสตูร     ๘. พรหมสตูร 

    ๙. เสทกสตูร     ๑๐. ชนปทกัลยาณีสตูร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๒๔๔ } 



๒๔๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๓. สตปัิฏฐานสงัยตุ] 

๓. สลีัฏฐติวิรรค ๑. สลีสตูร 

 

๓. สลีฏัฐติวิรรค 

หมวดวา่ดว้ยความด ารงอยูแ่หง่ศลี 

๑. สลีสตูร 

วา่ดว้ยศลีทีเ่ป็นกศุล 

  [๓๘๗] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ ทา่นพระอานนทแ์ละทา่นพระภัททะอยู ่ณ กกุกฏุาราม เขตเมอืง 

ปาฏลบีตุร ครัน้ในเวลาเย็น ทา่นพระภัททะออกจากทีห่ลกีเรน้แลว้ เขา้ไปหาทา่น 

พระอานนทถ์งึทีอ่ยู ่ไดส้นทนาปราศรัยพอเป็นทีบ่ันเทงิใจ พอเป็นทีร่ะลกึถงึกนัแลว้ 

น่ัง ณ ทีส่มควร ไดถ้ามทา่นพระอานนทด์ังนีว้า่ “ทา่นอานนท ์พระผูม้พีระภาค 

ตรัสศลีทีเ่ป็นกศุล๑เหลา่นีไ้วท้รงมพีระประสงคอ์ะไร” 

  ทา่นพระอานนทก์ลา่วสอบถามวา่ “ดลีะ ดลีะ ทา่นภัททะ ปัญญาใฝ่รูข้อง 

ทา่นดนัีก ปฏภิาณดนัีก สอบถามเขา้ท ีก็ทา่นถามวา่ ‘ทา่นอานนท ์พระผูม้ ี

พระภาคตรัสศลีทีเ่ป็นกศุลเหลา่นีไ้ว ้ทรงมพีระประสงคอ์ะไร’ อยา่งนัน้หรอื” 

  “อยา่งนัน้ ผูม้อีาย”ุ 

  “ทา่นภัททะ พระผูม้พีระภาคตรัสศลีทีเ่ป็นกศุลเหลา่นีไ้ว ้ก็เพยีงเพือ่เจรญิ 

สตปัิฏฐาน ๔ ประการเทา่นัน้ 

  สตปิฏัฐาน ๔ ประการ อะไรบา้ง 

  คอื ภกิษุในพระธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. พจิารณาเห็นกายในกายอยู ่มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ มสีต ิ

       ก าจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกได ้

   ๒. พจิารณาเห็นเวทนาในเวทนาทัง้หลาย ฯลฯ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ศลีทีเ่ป็นกศุล หมายถงึศลีทีไ่มม่โีทษ เป็นไปเพือ่ความไมเ่กอ้เขนิ ไมร่อ้นใจ (องฺ.ทสก.อ. ๓/๑/๓๑๘) 

   ในทีน่ีห้มายถงึปารสิทุธศิลี ๔ (ส .ม.อ. ๓/๓๘๗-๓๘๘/๓๐๒) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๒๔๕ } 



๒๔๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๓. สตปัิฏฐานสงัยตุ] 

๓. สลีัฏฐติวิรรค ๒. จรัิฏฐติสิตูร 

   ๓. พจิารณาเห็นจติในจติ ฯลฯ 

   ๔. พจิารณาเห็นธรรมในธรรมทัง้หลายอยู ่มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ 

       มสีต ิก าจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกได ้

  ทา่นภัททะ พระผูม้พีระภาคตรัสศลีทีเ่ป็นกศุลเหลา่นีไ้ว ้ก็เพยีงเพือ่เจรญิ 

สตปัิฏฐาน ๔ ประการนีเ้ทา่นัน้” 

สลีสตูรที ่๑ จบ 

 

๒. จริฏัฐติสิตูร 

วา่ดว้ยความด ารงอยูไ่ดน้านแหง่พระสทัธรรม 

  [๓๘๘] ตน้เรือ่งนีเ้หมอืนสตูรแรก 

  ทา่นพระภัททะน่ัง ณ ทีส่มควรแลว้ ไดถ้ามทา่นพระอานนทด์ังนีว้า่ “ทา่น 

อานนท ์อะไรหนอเป็นเหต ุเป็นปัจจัยใหพ้ระสทัธรรมด ารงอยูไ่ดไ้มน่านในเมือ่ 

พระตถาคตเสด็จปรนิพิพานแลว้ และอะไรเป็นเหต ุเป็นปัจจัยใหพ้ระสทัธรรม 

ด ารงอยูไ่ดน้านในเมือ่พระตถาคตเสด็จปรนิพิพานแลว้” 

  ทา่นพระอานนทก์ลา่วสอบถามวา่ “ดลีะ ดลีะ ทา่นภัททะ ปัญญาใฝ่รูข้อง 

ทา่นดนัีก ปฏภิาณดนัีก สอบถามเขา้ท ีก็ทา่นถามวา่ ‘ทา่นอานนท ์อะไรหนอ 

เป็นเหต ุเป็นปัจจัยใหพ้ระสทัธรรมด ารงอยูไ่ดไ้มน่านในเมือ่พระตถาคตเสด็จ 

ปรนิพิพานแลว้ และอะไรเป็นเหต ุเป็นปัจจัยใหพ้ระสทัธรรมด ารงอยูไ่ดน้านในเมือ่ 

พระตถาคตเสด็จปรนิพิพานแลว้’ อยา่งนัน้หรอื” 

  “อยา่งนัน้ ผูม้อีาย”ุ 

  “ผูม้อีาย ุเพราะสตปัิฏฐาน ๔ ประการนีท้ีบ่คุคลไมเ่จรญิ ไมท่ าใหม้ากแลว้ 

พระสทัธรรมจงึด ารงอยูไ่ดไ้มน่านในเมือ่พระตถาคตเสด็จปรนิพิพานแลว้ และ 

เพราะสตปัิฏฐาน ๔ ประการนีท้ีบ่คุคลเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ พระสทัธรรมจงึด ารง 

อยูไ่ดน้านในเมือ่พระตถาคตเสด็จปรนิพิพานแลว้ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๒๔๖ } 



๒๔๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๓. สตปัิฏฐานสงัยตุ] 

๓. สลีัฏฐติวิรรค ๓. ปรหิานสตูร 

  สตปิฏัฐาน ๔ ประการ อะไรบา้ง 

  คอื ภกิษุในพระธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. พจิารณาเห็นกายในกายอยู ่มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ มสีต ิ

       ก าจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกได ้

   ๒. พจิารณาเห็นเวทนาในเวทนาทัง้หลาย ฯลฯ 

   ๓. พจิารณาเห็นจติในจติ ฯลฯ 

   ๔. พจิารณาเห็นธรรมในธรรมทัง้หลายอยู ่มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ 

       มสีต ิก าจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกได ้

  ผูม้อีาย ุเพราะสตปัิฏฐาน ๔ ประการนีท้ีบ่คุคลไมเ่จรญิ ไมท่ าใหม้ากแลว้ 

พระสทัธรรมจงึด ารงอยูไ่ดไ้มน่านในเมือ่พระตถาคตเสด็จปรนิพิพานแลว้ และเพราะ 

สตปัิฏฐาน ๔ ประการนีท้ีบ่คุคลเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ พระสทัธรรมจงึด ารงอยูไ่ด ้

นานในเมือ่พระตถาคตเสด็จปรนิพิพานแลว้” 

จริฏัฐติสิตูรที ่๒ จบ 

 

๓. ปรหิานสตูร 

วา่ดว้ยความเสือ่มแหง่พระสทัธรรม 

  [๓๘๙] สมัยหนึง่ ทา่นพระอานนทแ์ละทา่นพระภัททะอยู ่ณ กกุกฏุาราม 

เขตเมอืงปาฏลบีตุร ครัน้ในเวลาเย็น ทา่นพระภัททะออกจากทีห่ลกีเรน้เขา้ไปหาทา่น 

พระอานนทถ์งึทีอ่ยู ่ไดส้นทนาปราศรัยพอเป็นทีบ่ันเทงิใจ พอเป็นทีร่ะลกึถงึกนัแลว้ 

น่ัง ณ ทีส่มควร ไดถ้ามทา่นพระอานนทด์ังนีว้า่ “ทา่นอานนท ์อะไรหนอเป็นเหต ุ

เป็นปัจจัยใหพ้ระสทัธรรมเสือ่ม และอะไรเป็นเหต ุเป็นปัจจัยใหพ้ระสทัธรรมไมเ่สือ่ม” 

  ทา่นพระอานนทก์ลา่วสอบถามวา่ “ดลีะ ดลีะ ทา่นภัททะ ปัญญาใฝ่รูข้อง 

ทา่นดนัีก ปฏภิาณดนัีก สอบถามเขา้ท ีก็ทา่นถามวา่ ‘ทา่นอานนท ์อะไรหนอ 

เป็นเหต ุเป็นปัจจัยใหพ้ระสทัธรรมเสือ่ม และอะไรเป็นเหต ุเป็นปัจจัยใหพ้ระ 

สทัธรรมไมเ่สือ่ม’ อยา่งนัน้หรอื” 

  “อยา่งนัน้ ผูม้อีาย”ุ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๒๔๗ } 



๒๔๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๓. สตปัิฏฐานสงัยตุ] 

๓. สลีัฏฐติวิรรค ๔. สทุธสตูร 

  “ผูม้อีาย ุเพราะสตปัิฏฐาน ๔ ประการทีบ่คุคลไมเ่จรญิ ไมท่ าใหม้ากแลว้ 

พระสทัธรรมจงึเสือ่ม และเพราะสตปัิฏฐาน ๔ ประการทีบ่คุคลเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ 

พระสทัธรรมจงึไมเ่สือ่ม” 

  สตปิฏัฐาน ๔ ประการ อะไรบา้ง 

  คอื ภกิษุในพระธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. พจิารณาเห็นกายในกายอยู ่มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ มสีต ิ

       ก าจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกได ้

   ๒. พจิารณาเห็นเวทนาในเวทนาทัง้หลาย ฯลฯ 

   ๓. พจิารณาเห็นจติในจติ ฯลฯ 

   ๔. พจิารณาเห็นธรรมในธรรมทัง้หลายอยู ่มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ 

       มสีต ิก าจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกได ้

  ผูม้อีาย ุเพราะสตปัิฏฐาน ๔ ประการนีท้ีบ่คุคลไมเ่จรญิ ไมท่ าใหม้ากแลว้ 

พระสทัธรรมจงึเสือ่ม และเพราะสตปัิฏฐาน ๔ ประการนีท้ีบ่คุคลเจรญิ ท าใหม้าก 

แลว้ พระสทัธรรมจงึไมเ่สือ่ม” 

ปรหิานสตูรที ่๓ จบ 

 

๔. สทุธสตูร 

วา่ดว้ยสตปิฏัฐานลว้น 

  [๓๙๐] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย สตปัิฏฐาน ๔ ประการนี ้

  สตปิฏัฐาน ๔ ประการ อะไรบา้ง 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี ้

   ๑. พจิารณาเห็นกายในกายอยู ่มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ มสีต ิ

       ก าจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกได ้

   ๒. พจิารณาเห็นเวทนาในเวทนาทัง้หลาย ฯลฯ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๒๔๘ } 



๒๔๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๓. สตปัิฏฐานสงัยตุ] 

๓. สลีัฏฐติวิรรค ๕. อัญญตรพราหมณสตูร 

   ๓. พจิารณาเห็นจติในจติ ฯลฯ 

   ๔. พจิารณาเห็นธรรมในธรรมทัง้หลายอยู ่มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ 

       มสีต ิก าจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกได ้

  ภกิษุทัง้หลาย สตปัิฏฐาน ๔ ประการนี”้ 

สทุธสตูรที ่๔ จบ 

 

๕. อญัญตรพราหมณสูตร 

วา่ดว้ยพราหมณ์คนหนึง่ทลูถามปญัหา 

  [๓๙๑] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อารามของอนาถบณิฑกิ- 

เศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้แล พราหมณ์คนหนึง่เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึ 

ทีป่ระทับ ไดส้นทนาปราศรัยพอเป็นทีบ่ันเทงิใจ พอเป็นทีร่ะลกึถงึกันแลว้ น่ัง ณ 

ทีส่มควร ไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระโคดมผูเ้จรญิ อะไรหนอ 

เป็นเหต ุเป็นปัจจัยใหพ้ระสทัธรรมด ารงอยูไ่ดไ้มน่านในเมือ่พระตถาคตปรนิพิพานแลว้ 

และอะไรเป็นเหต ุเป็นปัจจัยใหพ้ระสทัธรรมด ารงอยูไ่ดน้านในเมือ่พระตถาคต 

ปรนิพิพานแลว้” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “พราหมณ์ เพราะสตปัิฏฐาน ๔ ประการ 

ทีบ่คุคลไมเ่จรญิ ไมท่ าใหม้ากแลว้ พระสทัธรรมจงึด ารงอยูไ่ดไ้มน่านในเมือ่ 

ตถาคตปรนิพิพาน แลว้ และเพราะสตปัิฏฐาน ๔ ประการทีบ่คุคลเจรญิ ท าให ้

มากแลว้ พระสทัธรรมจงึด ารงอยูไ่ดน้านในเมือ่ตถาคตปรนิพิพานแลว้ 

  สตปิฏัฐาน ๔ ประการ อะไรบา้ง 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. พจิารณาเห็นกายในกายอยู ่มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ มสีต ิ

       ก าจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกได ้

   ๒. พจิารณาเห็นเวทนาในเวทนาทัง้หลาย ฯลฯ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๒๔๙ } 



๒๕๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๓. สตปัิฏฐานสงัยตุ] 

๓. สลีัฏฐติวิรรค ๖. ปเทสสตูร 

   ๓. พจิารณาเห็นจติในจติ ฯลฯ 

   ๔. พจิารณาเห็นธรรมในธรรมทัง้หลายอยู ่มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ 

       มสีต ิก าจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกได ้

  พราหมณ์ เพราะสตปัิฏฐาน ๔ ประการนีท้ีบ่คุคลไมเ่จรญิ ไมท่ าใหม้ากแลว้ 

พระสทัธรรมจงึด ารงอยูไ่ดไ้มน่านในเมือ่ตถาคตปรนิพิพานแลว้ และเพราะสตปัิฏฐาน 

๔ ประการนีท้ีบ่คุคลเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ พระสทัธรรมจงึด ารงอยูไ่ดน้านในเมือ่ 

ตถาคตปรนิพิพานแลว้” 

  เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสอยา่งนีแ้ลว้ พราหมณ์นัน้ไดก้ราบทลูวา่ “ขา้แต ่

ทา่นพระโคดม พระภาษิตของทา่นพระโคดมไพเราะชดัเจนยิง่นัก ขอทา่นพระโคดม 

จงทรงจ าขา้พระองคว์า่เป็นอบุาสกผูถ้งึสรณะตัง้แตว่นันีเ้ป็นตน้ไปจนตลอดชวีติ” 

อญัญตรพราหมณสตูรที ่๕ จบ 

 

๖. ปเทสสตูร 

วา่ดว้ยการเจรญิสตปิฏัฐานบางขอ้ 

  [๓๙๒] สมัยหนึง่ ทา่นพระสารบีตุร ทา่นพระมหาโมคคัลลานะ และทา่นพระ 

อนุรทุธะอยู ่ณ กัณฏกวีนั เขตเมอืงสาเกต ครัน้ในเวลาเย็น ทา่นพระสารบีตุรและ 

ทา่นพระมหาโมคคัลลานะออกจากทีห่ลกีเรน้แลว้เขา้ไปหาทา่นพระอนุรทุธะถงึทีอ่ยู ่

ไดส้นทนาปราศรัยพอเป็นทีบ่ันเทงิใจ พอเป็นทีร่ะลกึถงึกันแลว้ น่ัง ณ ทีส่มควร 

ทา่นพระสารบีตุรไดถ้ามทา่นพระอนุรทุธะดังนีว้า่ “ทา่นอนุรทุธะ ทีเ่รยีกกันวา่ ‘พระเสขะ 

พระเสขะ’ ดว้ยเหตเุพยีงเทา่ไรหนอ บคุคลจงึชือ่วา่เป็นพระเสขะ” 

  ทา่นพระอนุรทุธะตอบวา่ “ผูม้อีาย ุบคุคลชือ่วา่เป็นพระเสขะ เพราะได ้

เจรญิสตปัิฏฐาน ๔ ประการเป็นบางขอ้ 

  สตปิฏัฐาน ๔ ประการ อะไรบา้ง 

  คอื ภกิษุในพระธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. พจิารณาเห็นกายในกายอยู ่มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ มสีต ิ

       ก าจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกได ้

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๒๕๐ } 



๒๕๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๓. สตปัิฏฐานสงัยตุ] 

๓. สลีัฏฐติวิรรค ๗. สมัตตสตูร 

   ๒. พจิารณาเห็นเวทนาในเวทนาทัง้หลาย ฯลฯ 

   ๓. พจิารณาเห็นจติในจติ ฯลฯ 

   ๔. พจิารณาเห็นธรรมในธรรมทัง้หลายอยู ่มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ 

       มสีต ิก าจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกได ้

  ผูม้อีาย ุบคุคลชือ่วา่เป็นพระเสขะ เพราะเจรญิสตปัิฏฐาน ๔ ประการนีเ้ป็น 

บางขอ้” 

ปเทสสตูรที ่๖ จบ 

 

๗. สมตัตสูตร 

วา่ดว้ยการเจรญิสตปิฏัฐานครบบรบิรูณ์ 

  [๓๙๓] ตน้เรือ่งนีเ้หมอืนสตูรที ่๖ 

  ทา่นพระสารบีตุรน่ัง ณ ทีส่มควรแลว้ ไดถ้ามทา่นพระอนุรทุธะวา่ “ทา่น 

อนุรทุธะ ทีเ่รยีกกันวา่ ‘พระอเสขะ พระอเสขะ’ ดว้ยเหตเุพยีงเทา่ไรหนอ 

บคุคลจงึชือ่วา่เป็นพระอเสขะ” 

  ทา่นพระอนุรทุธะตอบวา่ “ผูม้อีาย ุบคุคลชือ่วา่เป็นพระอเสขะ เพราะไดเ้จรญิ 

สตปัิฏฐาน ๔ ประการครบบรบิรูณ์” 

  สตปิฏัฐาน ๔ ประการ อะไรบา้ง 

  คอื ภกิษุในพระธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. พจิารณาเห็นกายในกายอยู ่มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ มสีต ิ

       ก าจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกได ้

   ๒. พจิารณาเห็นเวทนาในเวทนาทัง้หลาย ฯลฯ 

   ๓. พจิารณาเห็นจติในจติ ฯลฯ 

   ๔. พจิารณาเห็นธรรมในธรรมทัง้หลายอยู ่มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ 

       มสีต ิก าจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกได ้

  ผูม้อีาย ุบคุคลชือ่วา่เป็นพระอเสขะ เพราะไดเ้จรญิสตปัิฏฐาน ๔ ประการนี้ 

ครบบรบิรูณ์” 

สมตัตสตูรที ่๗ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๒๕๑ } 



๒๕๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๓. สตปัิฏฐานสงัยตุ] 

๓. สลีัฏฐติวิรรค ๙. สริวิฑัฒสตูร 

 

๘. โลกสตูร 

วา่ดว้ยผูรู้โ้ลก 

  [๓๙๔] ตน้เรือ่งนีเ้หมอืนสตูรที ่๖ 

  ทา่นพระสารบีตุรน่ัง ณ ทีส่มควรแลว้ ไดถ้ามทา่นพระอนุรทุธะดังนีว้า่ 

“ทา่นอนุรทุธะถงึความเป็นผูม้อีภญิญามาก เพราะธรรมเหลา่ไหน ทีท่า่นเจรญิ 

ท าใหม้ากแลว้ 

  ทา่นพระอนุรทุธะตอบวา่ “ผูม้อีาย ุผมถงึความเป็นผูม้อีภญิญามาก เพราะ 

สตปัิฏฐาน ๔ ประการ ทีผ่มเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ 

  สตปิฏัฐาน ๔ ประการ อะไรบา้ง 

  คอื ในพระธรรมวนัิยนี ้ผม 

   ๑. พจิารณาเห็นกายในกายอยู ่มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ มสีต ิ

       ก าจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกได ้

   ๒. พจิารณาเห็นเวทนาในเวทนาทัง้หลาย ฯลฯ 

   ๓. พจิารณาเห็นจติในจติ ฯลฯ 

   ๔. พจิารณาเห็นธรรมในธรรมทัง้หลายอยู ่มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ 

       มสีต ิก าจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกได ้

  ผูม้อีาย ุผมถงึความเป็นผูม้อีภญิญามาก เพราะสตปัิฏฐาน ๔ ประการนี้ 

ทีผ่มเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ และผมรูแ้จง้โลก ๑,๐๐๐ โลกได ้เพราะสตปัิฏฐาน ๔ 

ประการนีท้ีผ่มเจรญิ ท าใหม้ากแลว้” 

โลกสตูรที ่๘ จบ 

 

๙. สริวิฑัฒสตูร 

วา่ดว้ยสริวิฑัฒคหบด ี

  [๓๙๕] สมัยหนึง่ ทา่นพระอานนทอ์ยู ่ณ พระเวฬวุัน สถานทีใ่หเ้หยือ่กระแต 

เขตกรงุราชคฤห ์สมัยนัน้ คหบดชีือ่สริวิฑัฒะป่วย ไดรั้บทกุข ์เป็นไขห้นัก ได ้

เรยีกบรุษุคนหนึง่มาสัง่วา่ “มานีแ่น่ะบรุษุผูเ้จรญิ เธอจงเขา้ไปหาท่านพระ 

อานนทถ์งึทีอ่ยู ่แลว้กราบเทา้ทัง้สองของทา่นดว้ยเศยีรเกลา้ เรยีนตามค าของเราวา่ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๒๕๒ } 



๒๕๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๓. สตปัิฏฐานสงัยตุ] 

๓. สลีัฏฐติวิรรค ๙. สริวิฑัฒสตูร 

‘ทา่นผูเ้จรญิ สริวิฑัฒคหบดป่ีวย ไดรั้บทกุข ์เป็นไขห้นัก ขอกราบเทา้ทัง้สองของ 

ทา่นดว้ยเศยีรเกลา้’ และเธอจงเรยีนวา่ ‘ขอทา่นพระอานนทโ์ปรดอนุเคราะหเ์ขา้ไป 

เยีย่มสริวิฑัฒคหบดถีงึนเิวศนด์ว้ยเถดิ” บรุษุนัน้รับค าของสริวิฑัฒคหบดแีลว้เขา้ไป 

หาทา่นพระอานนทถ์งึทีอ่ยู ่อภวิาทแลว้น่ัง ณ ทีส่มควร ไดเ้รยีนทา่นพระอานนท ์

ดังนีว้า่ “ทา่นผูเ้จรญิ สริวิัฑฒคหบดป่ีวย ไดรั้บทกุข ์เป็นไขห้นัก ขอกราบเทา้ทัง้ 

สองของทา่นดว้ยเศยีรเกลา้ และฝากมาเรยีนวา่ ‘ขอทา่นพระอานนทโ์ปรดอนุเคราะห ์

เขา้ไปเยีย่มสริวิฑัฒคหบดถีงึนเิวศนด์ว้ยเถดิ” ทา่นพระอานนทรั์บนมินตโ์ดยดษุณีภาพ 

  ครัน้ในเวลาเชา้ ท่านพระอานนทค์รองอันตรวาสก ถอืบาตรและจวีรเขา้ไป 

ยังนเิวศนข์องสริวิฑัฒคหบด ีน่ังบนอาสนะทีป่ลูาดไวแ้ลว้ถามวา่ “คหบด ีทา่นยัง 

สบายดหีรอื ยังพอเป็นอยูไ่ดห้รอื ทกุขเวทนาทเุลาลงไมก่ าเรบิขึน้หรอื อาการ 

ทเุลาปรากฏ อาการก าเรบิไมป่รากฏหรอื” 

  สริวิฑัฒคหบดตีอบวา่ “ผมไมส่บาย จะเป็นอยูไ่มไ่ด ้ทกุขเวทนามแีต ่

ก าเรบิหนักขึน้ ไมท่เุลาลงเลย อาการก าเรบิปรากฏ อาการทเุลาไมป่รากฏ ขอรับ” 

  “คหบด ีเพราะเหตนัุน้ ทา่นพงึส าเหนยีกอยา่งนีว้า่ ‘เราจักพจิารณาเห็นกาย 

ในกายอยู ่มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ มสีต ิก าจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกได ้

จักพจิารณาเห็นเวทนาในเวทนาทัง้หลาย ฯลฯ จักพจิารณาเห็นจติในจติ ฯลฯ จัก 

พจิารณาเห็นธรรมในธรรมทัง้หลายอยู ่มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ มสีต ิ

ก าจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกได’้ คหบด ีทา่นพงึส าเหนยีกอยา่งนีแ้ล” 

  “ทา่นผูเ้จรญิ ธรรมคอืสตปัิฏฐาน ๔ ประการทีพ่ระผูม้พีระภาคทรงแสดงแลว้ม ี

อยูใ่นผม และผมก็เห็นชดัในธรรมเหลา่นัน้ เพราะผมพจิารณาเห็นกายในกายอยู ่ม ี

ความเพยีร มสีมัปชญัญะ มสีต ิก าจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกได ้พจิารณาเห็น 

เวทนาในเวทนาทัง้หลาย ฯลฯ พจิารณาเห็นจติในจติ ฯลฯ พจิารณาเห็นธรรมในธรรม 

ทัง้หลายอยู ่มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ มสีต ิก าจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกได ้

  ทา่นผูเ้จรญิ โอรัมภาคยิสงัโยชน ์๕ ประการใดทีพ่ระผูม้พีระภาคทรงแสดง 

แลว้ ผมไมเ่ล็งเห็นโอรัมภาคยิสงัโยชน ์๕ ประการนัน้ขอ้ใดขอ้หนึง่ในตนทีย่ังละไมไ่ด”้ 

  “คหบด ีเป็นลาภของทา่นหนอ ทา่นไดด้แีลว้หนอ อนาคามผิลทา่นก็ท าให ้

แจง้แลว้” 

สริวิฑัฒสตูรที ่๙ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๒๕๓ } 



๒๕๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๓. สตปัิฏฐานสงัยตุ] 

๓. สลีัฏฐติวิรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

 

๑๐. มานทนินสูตร 

วา่ดว้ยมานทนินคหบด ี

  [๓๙๖] ตน้เรือ่งนีเ้หมอืนสตูรที ่๙ 

  สมัยนัน้ คหบดชีือ่มานทนินะป่วย ไดรั้บทกุข ์เป็นไขห้นัก ไดเ้รยีกบรุษุคน 

หนึง่มาสัง่วา่ “มานีแ่น่ะบรุุษผูเ้จรญิ ฯลฯ๑ 

  มานทนินคหบดตีอบวา่ “ผมไมส่บาย จะเป็นอยูไ่มไ่ด ้ทกุขเวทนามแีต ่

ก าเรบิหนักขึน้ ไมท่เุลาลงเลย อาการก าเรบิปรากฏ อาการทเุลาไมป่รากฏ ทา่น 

ผูเ้จรญิ แมผ้มจะไดรั้บทกุขเวทนาเห็นปานนีก็้ยังพจิารณาเห็นกายในกายอยู ่ม ี

ความเพยีร มสีมัปชญัญะ มสีต ิก าจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกได ้พจิารณา 

เห็นเวทนาในเวทนาทัง้หลาย ฯลฯ พจิารณาเห็นจติในจติ ฯลฯ พจิารณาเห็น 

ธรรมในธรรมทัง้หลายอยู ่มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ มสีต ิก าจัดอภชิฌาและ 

โทมนัสในโลกได ้

  ทา่นผูเ้จรญิ โอรัมภาคยิสงัโยชน ์๕ ประการใดทีพ่ระผูม้พีระภาคทรงแสดงแลว้ 

ผมไมเ่ล็งเห็นโอรัมภาคยิสงัโยชน ์๕ ประการนัน้ขอ้ใดขอ้หนึง่ในตนทีย่ังละไมไ่ด”้ 

  “คหบด ีเป็นลาภของทา่นหนอ ทา่นไดด้แีลว้หนอ อนาคามผิลทา่นก็ท าใหแ้จง้แลว้” 

มานทนินสตูรที ่๑๐ จบ 

สลีฏัฐติวิรรคที ่๓ จบ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

    ๑. สลีสตูร     ๒. จรัิฏฐติสิตูร 

    ๓. ปรหิานสตูร    ๔. สทุธสตูร 

    ๕. อัญญตรพราหมณสตูร   ๖. ปเทสสตูร 

    ๗. สมัตตสตูร     ๘. โลกสตูร 

    ๙. สริวิฑัฒสตูร    ๑๐. มานทนินสตูร 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูนือ้ความเต็มในขอ้ ๓๙๕ (สริวัิฑฒสตูร) หนา้ ๒๕๒-๒๕๓ ในเลม่นี ้

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๒๕๔ } 



๒๕๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๓. สตปัิฏฐานสงัยตุ] 

๔. อนนุสสตุวรรค ๑. อนนุสสตุสตูร 

 

๔. อนนสุสตุวรรค 

หมวดวา่ดว้ยธรรมทีไ่มเ่คยไดฟ้งัมากอ่น 

๑. อนนสุสตุสตูร 

วา่ดว้ยธรรมทีไ่มเ่คยไดฟ้งัมากอ่น 

  [๓๙๗] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย จักษุเกดิขึน้แลว้ ญาณเกดิขึน้แลว้ 

ปัญญาเกดิขึน้แลว้ วชิชาเกดิขึน้แลว้ แสงสวา่งเกดิขึน้แลว้แกเ่ราในธรรมทัง้หลาย 

ทีไ่มเ่คยไดฟั้งมากอ่นวา่๑ ‘นีค้อืการพจิารณาเห็นกายในกาย’ จักษุเกดิขึน้แลว้ 

ญาณเกดิขึน้แลว้ ปัญญาเกดิขึน้แลว้ วชิชาเกดิขึน้แลว้ แสงสวา่งเกดิขึน้แลว้ 

แกเ่ราในธรรมทัง้หลายทีไ่มเ่คยไดฟั้งมากอ่นวา่ ‘การพจิารณาเห็นกายในกายนี้ 

ควรเจรญิ’ จักษุเกดิขึน้แลว้ ญาณเกดิขึน้แลว้ ปัญญาเกดิขึน้แลว้ วชิชาเกดิขึน้แลว้ 

แสงสวา่งเกดิขึน้แลว้แกเ่ราในธรรมทัง้หลายทีไ่มเ่คยไดฟั้งมากอ่นวา่ ‘การพจิารณา 

เห็นกายในกายนี ้เราไดเ้จรญิแลว้’ 

  ภกิษุทัง้หลาย จักษุเกดิขึน้แลว้ ญาณเกดิขึน้แลว้ ปัญญาเกดิขึน้แลว้ วชิชา 

เกดิขึน้แลว้ แสงสวา่งเกดิขึน้แลว้แกเ่ราในธรรมทัง้หลายทีไ่มเ่คยไดฟั้งมากอ่นวา่ 

‘นีค้อืการพจิารณาเห็นเวทนาในเวทนาทัง้หลาย’ จักษุเกดิขึน้แลว้ ญาณเกดิขึน้แลว้ 

ปัญญาเกดิขึน้แลว้ วชิชาเกดิขึน้แลว้ แสงสวา่งเกดิขึน้แลว้แกเ่ราในธรรมทัง้หลาย 

ทีไ่มเ่คยไดฟั้งมากอ่นวา่ ‘การพจิารณาเห็นเวทนาในเวทนาทัง้หลายนีค้วรเจรญิ’ 

จักษุเกดิขึน้แลว้ ญาณเกดิขึน้แลว้ ปัญญาเกดิขึน้แลว้ วชิชาเกดิขึน้แลว้ แสงสวา่ง 

เกดิขึน้แลว้แกเ่ราในธรรมทัง้หลายทีไ่มเ่คยไดฟั้งมากอ่นวา่ ‘การพจิารณาเห็น 

เวทนาในเวทนาทัง้หลายนีเ้ราไดเ้จรญิแลว้’ 

  ภกิษุทัง้หลาย จักษุเกดิขึน้แลว้ ญาณเกดิขึน้แลว้ ปัญญาเกดิขึน้แลว้ วชิชา 

เกดิขึน้แลว้ แสงสวา่งเกดิขึน้แลว้แกเ่ราในธรรมทัง้หลายทีไ่มเ่คยไดฟั้งมากอ่นวา่ 

‘นีค้อืการพจิารณาเห็นจติในจติ’ จักษุเกดิขึน้แลว้ ญาณเกดิขึน้แลว้ ปัญญาเกดิขึน้

 

เชงิอรรถ : 

๑ ด ูว.ิม. (แปล) ๔/๑๕/๒๒ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๒๕๕ } 



๒๕๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๓. สตปัิฏฐานสงัยตุ] 

๔. อนนุสสตุวรรค ๒. วริาคสตูร 

แลว้ วชิชาเกดิขึน้แลว้ แสงสวา่งเกดิขึน้แลว้แกเ่ราในธรรมทัง้หลายทีไ่มเ่คยไดฟั้ง 

มากอ่นวา่ ‘การพจิารณาเห็นจติในจตินีค้วรเจรญิ’ จักษุเกดิขึน้แลว้ ญาณเกดิขึน้แลว้ 

ปัญญาเกดิขึน้แลว้ วชิชาเกดิขึน้แลว้ แสงสวา่งเกดิขึน้แลว้แกเ่ราในธรรมทัง้หลาย 

ทีไ่มเ่คยไดฟั้งมากอ่นวา่ ‘การพจิารณาเห็นจติในจตินีเ้ราไดเ้จรญิแลว้’ 

  ภกิษุทัง้หลาย จักษุเกดิขึน้แลว้ ญาณเกดิขึน้แลว้ ปัญญาเกดิขึน้แลว้ วชิชา 

เกดิขึน้แลว้ แสงสวา่งเกดิขึน้แลว้แกเ่ราในธรรมทัง้หลายทีไ่มเ่คยไดฟั้งมากอ่นวา่ 

‘นีค้อืการพจิารณาเห็นธรรมในธรรมทัง้หลาย’ จักษุเกดิขึน้แลว้ ญาณเกดิขึน้แลว้ 

ปัญญาเกดิขึน้แลว้ วชิชาเกดิขึน้แลว้ แสงสวา่งเกดิขึน้แลว้แกเ่ราในธรรมทัง้หลาย 

ทีไ่มเ่คยไดฟั้งมากอ่นวา่ ‘การพจิารณาเห็นธรรมในธรรมทัง้หลายนีค้วรเจรญิ’ 

จักษุเกดิขึน้แลว้ ญาณเกดิขึน้แลว้ ปัญญาเกดิขึน้แลว้ วชิชาเกดิขึน้แลว้ แสงสวา่ง 

เกดิขึน้แลว้แกเ่ราในธรรมทัง้หลายทีไ่มเ่คยไดฟั้งมากอ่นวา่ ‘การพจิารณาเห็นธรรม 

ในธรรมทัง้หลายนีเ้ราไดเ้จรญิแลว้” 

อนนสุสตุสตูรที ่๑ จบ 

 

๒. วริาคสตูร 

วา่ดว้ยธรรมทีเ่ป็นไปเพือ่ความคลายก าหนดั 

  [๓๙๘] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  “ภกิษุทัง้หลาย สตปัิฏฐาน ๔ ประการนีท้ีบ่คุคลเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ 

ยอ่มเป็นไปเพือ่ความเบือ่หน่ายอยา่งทีส่ดุ เพือ่คลายก าหนัด เพือ่ดับ เพือ่สงบระงับ 

เพือ่รูย้ ิง่ เพือ่ตรัสรู ้เพือ่นพิพาน 

  สตปิฏัฐาน ๔ ประการ อะไรบา้ง 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. พจิารณาเห็นกายในกายอยู ่มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ มสีต ิ

       ก าจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกได ้

   ๒. พจิารณาเห็นเวทนาในเวทนาทัง้หลาย ฯลฯ 

   ๓. พจิารณาเห็นจติในจติ ฯลฯ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๒๕๖ } 



๒๕๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๓. สตปัิฏฐานสงัยตุ] 

๔. อนนุสสตุวรรค ๓. วรัิทธสตูร 

   ๔. พจิารณาเห็นธรรมในธรรมทัง้หลายอยู ่มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ 

       มสีต ิก าจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกได ้

  ภกิษุทัง้หลาย สตปัิฏฐาน ๔ ประการนีท้ีบ่คุคลเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ ยอ่ม 

เป็นไปเพือ่ความเบือ่หน่ายอยา่งทีส่ดุ เพือ่คลายก าหนัด เพือ่ดับ เพือ่สงบระงบั 

เพือ่รูย้ ิง่ เพือ่ตรัสรู ้เพือ่นพิพาน” 

วริาคสตูรที ่๒ จบ 

 

๓. วริทัธสตูร 

วา่ดว้ยธรรมทีบ่คุคลพลาด 

  [๓๙๙] “ภกิษุทัง้หลาย สตปัิฏฐาน ๔ ประการ อันบคุคลเหลา่ใดเหลา่หนึง่ 

พลาดแลว้ อรยิมรรคมอีงค ์๘ ทีใ่หถ้งึความสิน้ทกุขโ์ดยชอบ ชือ่วา่เป็นอันบคุคล 

เหลา่นัน้พลาดแลว้ สตปัิฏฐาน ๔ ประการ อันบคุคลเหลา่ใดเหลา่หนึง่ปรารภแลว้ 

อรยิมรรคมอีงค ์๘ ทีใ่หถ้งึความสิน้ทกุขโ์ดยชอบ ชือ่วา่เป็นอันบคุคลเหลา่นัน้ 

ปรารภแลว้ 

  สตปิฏัฐาน ๔ ประการ อะไรบา้ง 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. พจิารณาเห็นกายในกายอยู ่มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ มสีต ิ

       ก าจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกได ้

   ๒. พจิารณาเห็นเวทนาในเวทนาทัง้หลาย ฯลฯ 

   ๓. พจิารณาเห็นจติในจติ ฯลฯ 

   ๔. พจิารณาเห็นธรรมในธรรมทัง้หลายอยู ่มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ 

       มสีต ิก าจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกได ้

  ภกิษุทัง้หลาย สตปัิฏฐาน ๔ ประการนี ้อันบคุคลเหลา่ใดเหลา่หนึง่พลาดแลว้ 

อรยิมรรคมอีงค ์๘ ทีใ่หถ้งึความสิน้ทกุขโ์ดยชอบ ชือ่วา่เป็นอันบคุคลเหลา่นัน้พลาด 

แลว้ สตปัิฏฐาน ๔ ประการนี ้อันบคุคลเหลา่ใดเหลา่หนึง่ปรารภแลว้ อรยิมรรค 

มอีงค ์๘ ทีใ่หถ้งึความสิน้ทกุขโ์ดยชอบ ชือ่วา่เป็นอันบคุคลเหลา่นัน้ปรารภแลว้” 

วริทัธสตูรที ่๓ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๒๕๗ } 



๒๕๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๓. สตปัิฏฐานสงัยตุ] 

๔. อนนุสสตุวรรค ๕. สตสิตูร 

 

๔. ภาวติสตูร 

วา่ดว้ยผูเ้จรญิสตปิฏัฐาน 

  [๔๐๐] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย สตปัิฏฐาน ๔ ประการนีท้ีบ่คุคลเจรญิ 

ท าใหม้ากแลว้ ยอ่มเป็นไปเพือ่ถงึฝ่ังโนน้จากฝ่ังนี้ 

  สตปิฏัฐาน ๔ ประการ อะไรบา้ง 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. พจิารณาเห็นกายในกายอยู ่มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ มสีต ิ

       ก าจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกได ้

   ๒. พจิารณาเห็นเวทนาในเวทนาทัง้หลาย ฯลฯ 

   ๓. พจิารณาเห็นจติในจติ ฯลฯ 

   ๔. พจิารณาเห็นธรรมในธรรมทัง้หลายอยู ่มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ 

       มสีต ิก าจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกได ้

  ภกิษุทัง้หลาย สตปัิฏฐาน ๔ ประการนีท้ีบ่คุคลเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ ยอ่ม 

เป็นไปเพือ่ถงึฝ่ังโนน้จากฝ่ังนี้” 

ภาวติสตูรที ่๔ จบ 

 

๕. สตสิตูร 

วา่ดว้ยผูม้สีตสิมัปชญัญะ 

  [๔๐๑] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  “ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุพงึมสีตสิมัปชญัญะอยูเ่ถดิ นีเ้ป็นค าพร ่าสอนของเรา 

ส าหรับเธอทัง้หลาย 

  ภกิษุผูม้สีต ิเป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๒๕๘ } 



๒๕๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๓. สตปัิฏฐานสงัยตุ] 

๔. อนนุสสตุวรรค ๖. อัญญาสตูร 

   ๑. พจิารณาเห็นกายในกายอยู ่มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ มสีต ิ

       ก าจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกได ้

   ๒. พจิารณาเห็นเวทนาในเวทนาทัง้หลาย ฯลฯ 

   ๓. พจิารณาเห็นจติในจติ ฯลฯ 

   ๔. พจิารณาเห็นธรรมในธรรมทัง้หลายอยู ่มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ 

       มสีต ิก าจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกได ้

  ภกิษุผูม้สีต ิเป็นอยา่งนีแ้ล 

  ภกิษุผูม้สีมัปชญัญะ เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี ้มเีวทนาปรากฏเกดิขึน้ ปรากฏเขา้ไปตัง้อยู่ 

ปรากฏถงึความดับไป มวีติกปรากฏเกดิขึน้ ปรากฏเขา้ไปตัง้อยู ่ปรากฏถงึความ 

ดับไป มสีญัญาปรากฏเกดิขึน้ ปรากฏเขา้ไปตัง้อยู ่ปรากฏถงึความดับไป 

  ภกิษุผูม้สีมัปชญัญะ เป็นอยา่งนีแ้ล 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุพงึมสีตสิมัปชญัญะอยูเ่ถดิ นีเ้ป็นค าพร ่าสอนของเรา 

ส าหรับเธอทัง้หลาย” 

สตสิตูรที ่๕ จบ 

 

๖. อญัญาสตูร 

วา่ดว้ยเหตใุหบ้รรลอุรหตัตผล 

  [๔๐๒] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  “ภกิษุทัง้หลาย สตปัิฏฐาน ๔ ประการนี้ 

  สตปิฏัฐาน ๔ ประการ อะไรบา้ง 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. พจิารณาเห็นกายในกายอยู ่มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ มสีต ิ

       ก าจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกได ้

   ๒. พจิารณาเห็นเวทนาในเวทนาทัง้หลาย ฯลฯ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๒๕๙ } 



๒๖๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๓. สตปัิฏฐานสงัยตุ] 

๔. อนนุสสตุวรรค ๗. ฉันทสตูร 

   ๓. พจิารณาเห็นจติในจติ ฯลฯ 

   ๔. พจิารณาเห็นธรรมในธรรมทัง้หลายอยู ่มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ 

       มสีต ิก าจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกได ้

  สตปัิฏฐาน ๔ ประการนี ้

  ภกิษุทัง้หลาย เพราะสตปัิฏฐาน ๔ ประการนีท้ีภ่กิษุเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ 

พงึหวงัผลอยา่ง ๑ ใน ๒ อยา่ง คอื อรหัตผลในปัจจบุัน หรอืเมือ่ยังมอีปุาทาน 

เหลอือยูก็่จักเป็นพระอนาคาม”ี 

อญัญาสตูรที ่๖ จบ 

 

๗. ฉนัทสตูร 

วา่ดว้ยผูล้ะฉนัทะ 

  [๔๐๓] “ภกิษุทัง้หลาย สตปัิฏฐาน ๔ ประการนี้ 

  สตปิฏัฐาน ๔ ประการ อะไรบา้ง 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี ้

   ๑. พจิารณาเห็นกายในกายอยู ่มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ มสีต ิ

       ก าจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกได ้เมือ่เธอพจิารณาเห็นกายในกาย 

       อยู ่ยอ่มละฉันทะ(ความพอใจ)ในกายนัน้ได ้เพราะละฉันทะได ้

       จงึท าอมตะ(นพิพาน)ใหแ้จง้ 

   ๒. พจิารณาเห็นเวทนาในเวทนาทัง้หลายอยู ่มคีวามเพยีร ม ี

       สมัปชญัญะ มสีต ิก าจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกได ้เมือ่เธอ 

       พจิารณาเห็นเวทนาในเวทนาทัง้หลายอยู ่ยอ่มละฉันทะในเวทนา 

       ทัง้หลาย เพราะละฉันทะไดจ้งึท าอมตะใหแ้จง้ 

   ๓. พจิารณาเห็นจติในจติอยู ่มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ มสีต ิ

       ก าจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกได ้เมือ่เธอพจิารณาเห็นจติในจติ 

       อยู ่ยอ่มละฉันทะในจติ เพราะละฉันทะไดจ้งึท าอมตะใหแ้จง้ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๒๖๐ } 



๒๖๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๓. สตปัิฏฐานสงัยตุ] 

๔. อนนุสสตุวรรค ๘. ปรญิญาตสตูร 

   ๔. พจิารณาเห็นธรรมในธรรมทัง้หลายอยู ่มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ 

       มสีต ิก าจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกได ้เมือ่เธอพจิารณาเห็น 

       ธรรมในธรรมทัง้หลายอยู ่ยอ่มละฉันทะในธรรมทัง้หลาย เพราะ 

       ละฉันทะไดจ้งึท าอมตะใหแ้จง้” 

ฉนัทสตูรที ่๗ จบ 

 

๘. ปรญิญาตสูตร 

วา่ดว้ยผูก้ าหนดรูส้ตปิฏัฐาน 

  [๔๐๔] “ภกิษุทัง้หลาย สตปัิฏฐาน ๔ ประการนี้ 

  สตปิฏัฐาน ๔ ประการ อะไรบา้ง 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. พจิารณาเห็นกายในกายอยู ่มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ มสีต ิ

       ก าจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกได ้เมือ่เธอพจิารณาเห็นกายในกาย 

       อยู ่ยอ่มก าหนดรูก้าย เพราะก าหนดรูก้ายจงึท าอมตะใหแ้จง้ 

   ๒. พจิารณาเห็นเวทนาในเวทนาทัง้หลายอยู ่มคีวามเพยีร ม ี

       สมัปชญัญะ มสีต ิก าจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกได ้เมือ่เธอ 

       พจิารณาเห็นเวทนาในเวทนาทัง้หลายอยู ่ยอ่มก าหนดรูเ้วทนา 

       เพราะก าหนดรูเ้วทนาจงึท าอมตะใหแ้จง้ 

   ๓. พจิารณาเห็นจติในจติอยู ่มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ มสีต ิ

       ก าจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกได ้เมือ่เธอพจิารณาเห็นจติในจติ 

       อยู ่ยอ่มก าหนดรูจ้ติ เพราะก าหนดรูจ้ติจงึท าอมตะใหแ้จง้ 

   ๔. พจิารณาเห็นธรรมในธรรมทัง้หลายอยู ่มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ 

       มสีต ิก าจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกได ้เมือ่เธอพจิารณาเห็น 

       ธรรมในธรรมทัง้หลาย ยอ่มก าหนดรูธ้รรม เพราะก าหนดรูธ้รรม 

       จงึท าอมตะใหแ้จง้” 

ปรญิญาตสตูรที ่๘ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๒๖๑ } 



๒๖๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๓. สตปัิฏฐานสงัยตุ] 

๔. อนนุสสตุวรรค ๑๐. วภิังคสตูร 

 

๙. ภาวนาสตูร 

วา่ดว้ยการเจรญิสตปิฏัฐาน 

  [๔๐๕] “ภกิษุทัง้หลาย เราจักแสดงการเจรญิสตปัิฏฐาน ๔ ประการ เธอ 

ทัง้หลายจงฟัง 

  การเจรญิสตปิฏัฐาน ๔ ประการ เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. พจิารณาเห็นกายในกายอยู ่มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ มสีต ิ

       ก าจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกได ้

   ๒. พจิารณาเห็นเวทนาในเวทนาทัง้หลาย ฯลฯ 

   ๓. พจิารณาเห็นจติในจติ ฯลฯ 

   ๔. พจิารณาเห็นธรรมในธรรมทัง้หลายอยู ่มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ 

       มสีต ิก าจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกได ้

  ภกิษุทัง้หลาย การเจรญิสตปัิฏฐาน ๔ ประการ เป็นอยา่งนีแ้ล” 

ภาวนาสตูรที ่๙ จบ 

 

๑๐. วภิงัคสูตร 

วา่ดว้ยการจ าแนกสตปิฏัฐาน 

  [๔๐๖] “ภกิษุทัง้หลาย เราจักแสดงสตปัิฏฐาน การเจรญิสตปัิฏฐานและ 

ปฏปิทาทีใ่หถ้งึการเจรญิสตปัิฏฐานแกเ่ธอทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงฟัง 

  สตปิฏัฐาน เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. พจิารณาเห็นกายในกายอยู ่มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ มสีต ิ

       ก าจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกได ้

   ๒. พจิารณาเห็นเวทนาในเวทนาทัง้หลาย ฯลฯ 

   ๓. พจิารณาเห็นจติในจติ ฯลฯ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๒๖๒ } 



๒๖๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๓. สตปัิฏฐานสงัยตุ] 

๔. อนนุสสตุวรรค ๑๐. วภิังคสตูร 

   ๔. พจิารณาเห็นธรรมในธรรมทัง้หลายอยู ่มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ 

       มสีต ิก าจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกได ้

  นีเ้รยีกวา่ สตปัิฏฐาน 

  การเจรญิสตปิฏัฐาน เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. พจิารณาเห็นธรรมเป็นเหตเุกดิในกายอยู ่พจิารณาเห็นธรรม 

       เป็นเหตดุับในกายอยู ่พจิารณาเห็นทัง้ธรรมเป็นเหตเุกดิทัง้ธรรม 

       เป็นเหตดุับในกายอยู ่มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ มสีต ิ

       พงึก าจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกได ้

   ๒. พจิารณาเห็นธรรมเป็นเหตเุกดิในเวทนาทัง้หลายอยู ่พจิารณา 

       เห็นธรรมเป็นเหตดุับในเวทนาทัง้หลายอยู ่พจิารณาเห็นทัง้ 

       ธรรมเป็นเหตเุกดิทัง้ธรรมเป็นเหตดุับในเวทนาทัง้หลายอยู ่ฯลฯ 

   ๓. พจิารณาเห็นธรรมเป็นเหตเุกดิในจติ ฯลฯ 

   ๔. พจิารณาเห็นธรรมเป็นเหตเุกดิในธรรมทัง้หลายอยู ่พจิารณา 

       เห็นธรรมเป็นเหตดุับในธรรมทัง้หลายอยู ่พจิารณาเห็นทัง้ธรรม 

       เป็นเหตเุกดิทัง้ธรรมเป็นเหตดุับในธรรมทัง้หลายอยู ่มคีวามเพยีร 

       มสีมัปชญัญะ มสีต ิก าจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกได ้

  นีเ้รยีกวา่ การเจรญิสตปัิฏฐาน 

  ปฏปิทาทีใ่หถ้งึการเจรญิสตปิฏัฐาน เป็นอยา่งไร 

  คอื อรยิมรรคมอีงค ์๘ ไดแ้ก ่

   ๑. สมัมาทฏิฐ ิ    ๒. สมัมาสงักัปปะ 

   ๓. สมัมาวาจา    ๔. สมัมากัมมันตะ 

   ๕. สมัมาอาชวีะ    ๖. สมัมาวายามะ 

   ๗. สมัมาสต ิ    ๘. สมัมาสมาธ ิ

  นีเ้รยีกวา่ ปฏปิทาทีใ่หถ้งึการเจรญิสตปัิฏฐาน” 

วภิงัคสตูรที ่๑๐ จบ 

อนนสุสตุวรรคที ่๔ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เล่ม : ๑๙ หนา้ :๒๖๓ } 



๒๖๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๓. สตปัิฏฐานสงัยตุ] 

๔. อนนุสสตุวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

    ๑. อนนุสสตุสตูร    ๒. วริาคสตูร 

    ๓. วรัิทธสตูร     ๔. ภาวติสตูร 

    ๕. สตสิตูร     ๖. อัญญาสตูร 

    ๗. ฉันทสตูร     ๘. ปรญิญาตสตูร 

    ๙. ภาวนาสตูร    ๑๐. วภิังคสตูร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๒๖๔ } 



๒๖๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๓. สตปัิฏฐานสงัยตุ] 

๕. อมตวรรค ๒. สมทุยสตูร 

 

๕. อมตวรรค 

หมวดวา่ดว้ยอมตะ 

๑. อมตสตูร 

วา่ดว้ยอมตะ 

  [๔๐๗] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงมจีติตัง้มั่นในสต-ิ 

ปัฏฐาน ๔ ประการอยูเ่ถดิ อยา่มจีติไมต่ัง้มั่นอยูเ่ลย และอมตะ (นพิพาน) พงึม ี

แกเ่ธอทัง้หลาย 

  สตปิฏัฐาน ๔ ประการ อะไรบา้ง 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. พจิารณาเห็นกายในกายอยู ่มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ มสีต ิ

       ก าจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกได ้

   ๒. พจิารณาเห็นเวทนาในเวทนาทัง้หลาย ฯลฯ 

   ๓. พจิารณาเห็นจติในจติ ฯลฯ 

   ๔. พจิารณาเห็นธรรมในธรรมทัง้หลายอยู ่มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ 

       มสีต ิก าจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกได ้

  ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงมจีติตัง้มั่นในสตปัิฏฐาน ๔ ประการนีอ้ยูเ่ถดิ 

อยา่มจีติไมต่ัง้มั่นอยูเ่ลย และอมตะพงึมแีกเ่ธอทัง้หลาย” 

อมตสตูรที ่๑ จบ 

 

๒. สมทุยสูตร 

วา่ดว้ยความเกดิแหง่สตปิฏัฐาน 

  [๔๐๘] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  “ภกิษุทัง้หลาย เราจักแสดงความเกดิและความดับแหง่สตปัิฏฐาน ๔ ประการ 

เธอทัง้หลายจงฟัง 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๒๖๕ } 



๒๖๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๓. สตปัิฏฐานสงัยตุ] 

๕. อมตวรรค ๓. มัคคสตูร 

  ความเกดิแหง่กาย เป็นอยา่งไร 

  คอื เพราะอาหารเกดิ กายจงึเกดิ เพราะอาหารดับ กายจงึดับ เพราะผัสสะ 

เกดิ เวทนาจงึเกดิ เพราะผัสสะดับ เวทนาจงึดับ เพราะนามรปูเกดิ จติจงึเกดิ 

เพราะนามรปูดับ จติจงึดับ เพราะมนสกิารเกดิ ธรรมจงึเกดิ เพราะมนสกิารดับ 

ธรรมจงึดับ” 

สมทุยสตูรที ่๒ จบ 

 

๓. มคัคสตูร 

วา่ดว้ยทางเดยีว 

  [๔๐๙] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  ณ ทีนั่น้แล พระผูม้พีระภาครับสัง่เรยีกภกิษุทัง้หลายมาตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย 

สมัยหนึง่ เราเมือ่แรกตรัสรูอ้ยูใ่ตต้น้ไมอ้ชปาลนโิครธ รมิฝ่ังแมน่ ้าเนรัญชรา 

ต าบลอรุเุวลา หลกีเรน้อยูใ่นทีส่งัดไดเ้กดิความร าพงึขึน้มาวา่ ‘ทางนีเ้ป็นทาง 

เดยีวเพือ่ความหมดจดแหง่สตัวทั์ง้หลาย เพือ่กา้วลว่งโสกะและปรเิทวะ เพือ่ดับ 

ทกุขแ์ละโทมนัส เพือ่บรรลญุายธรรม เพือ่ท านพิพานใหแ้จง้ คอื สตปัิฏฐาน 

๔ ประการ 

  สตปิฏัฐาน ๔ ประการ อะไรบา้ง 

  คอื ภกิษุ 

   ๑. พงึพจิารณาเห็นกายในกายอยู ่มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ มสีต ิ

       ก าจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกได ้

   ๒. พงึพจิารณาเห็นเวทนาในเวทนาทัง้หลายอยู ่ฯลฯ 

   ๓. พงึพจิารณาเห็นจติในจติอยู ่ฯลฯ 

   ๔. พงึพจิารณาเห็นธรรมในธรรมทัง้หลายอยู ่มคีวามเพยีร ม ี

       สมัปชญัญะ มสีต ิก าจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกได ้

  ทางนีเ้ป็นทางเดยีวเพือ่ความหมดจดแหง่สตัวทั์ง้หลาย เพือ่กา้วลว่งโสกะและ 

ปรเิทวะ เพือ่ดับทกุขแ์ละโทมนัส เพือ่บรรลญุายธรรม เพือ่ท านพิพานใหแ้จง้ คอื 

สตปัิฏฐาน ๔ ประการ’ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๒๖๖ } 



๒๖๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๓. สตปัิฏฐานสงัยตุ] 

๕. อมตวรรค ๓. มัคคสตูร 

  ล าดับนัน้ ทา้วสหัมบดพีรหมทราบความร าพงึของเราแลว้ จงึหายตัวจาก 

พรหมโลกมาปรากฏตรงหนา้เรา เปรยีบเหมอืนบรุษุมกี าลังเหยยีดแขนออก หรอืคู ้

แขนเขา้ฉะนัน้ ครัน้แลว้ทา้วเธอหม่ผา้เฉวยีงบา่ขา้งหนึง่ ประนมมอืมาทางเราแลว้ 

กลา่ววา่ ‘ขา้แตพ่ระผูม้พีระภาค เรือ่งนีเ้ป็นอยา่งนัน้ ขา้แตพ่ระสคุต เรือ่งนีเ้ป็น 

อยา่งนัน้ ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ทางนีเ้ป็นทางเดยีวเพือ่ความหมดจดแหง่สตัวทั์ง้ 

หลาย เพือ่กา้วลว่งโสกะและปรเิทวะ เพือ่ดับทกุขแ์ละโทมนัส เพือ่บรรลญุายธรรม 

เพือ่ท านพิพานใหแ้จง้ คอื สตปัิฏฐาน ๔ ประการ 

  สตปิฏัฐาน ๔ ประการ อะไรบา้ง 

  คอื ภกิษุ 

   ๑. พงึพจิารณาเห็นกายในกายอยู ่มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ 

       มสีต ิก าจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกได ้

   ๒. พงึพจิารณาเห็นเวทนาในเวทนาทัง้หลาย ฯลฯ 

   ๓. พงึพจิารณาเห็นจติในจติ ฯลฯ 

   ๔. พงึพจิารณาเห็นธรรมในธรรมทัง้หลายอยู ่มคีวามเพยีร ม ี

       สมัปชญัญะ มสีต ิก าจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกได ้

  ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ทางนีเ้ป็นทางเดยีว เพือ่ความหมดจดแหง่สตัว ์

ทัง้หลาย เพือ่กา้วลว่งโสกะและปรเิทวะ เพือ่ดับทกุขแ์ละโทมนัส เพือ่บรรลญุายธรรม 

เพือ่ท านพิพานใหแ้จง้ คอื สตปัิฏฐาน ๔ ประการ’ 

  ภกิษุทัง้หลาย ทา้วสหัมบดพีรหมไดก้ราบทลูค านีแ้ลว้จงึไดก้ลา่วคาถาประพันธ ์

ตอ่ไปอกีวา่ 

    “พระผูม้พีระภาคผูท้รงเห็นธรรม 

   อันเป็นสว่นทีส่ดุส ิน้แหง่ชาต ิ

   ทรงอนุเคราะหด์ว้ยความเกือ้กลู 

   ทรงรูจั้กทางอันเป็นทางเดยีว 

   ซึง่เหลา่บัณฑติไดข้า้มมากอ่นแลว้ 

   จักขา้ม และก าลังขา้มโอฆะไดด้ว้ยทางนี้” 

มคัคสตูรที ่๓ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๒๖๗ } 



๒๖๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๓. สตปัิฏฐานสงัยตุ] 

๕. อมตวรรค ๕. กสุลราสสิตูร 

 

๔. สตสิตูร 

วา่ดว้ยผูม้สีต ิ

  [๔๑๐] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  “ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุพงึมสีตอิยูเ่ถดิ นีเ้ป็นค าพร ่าสอนของเราส าหรับเธอ 

ทัง้หลาย 

  ภกิษุผูม้สีต ิเป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. พจิารณาเห็นกายในกายอยู ่มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ มสีต ิ

       ก าจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกได ้

   ๒. พจิารณาเห็นเวทนาในเวทนาทัง้หลาย ฯลฯ 

   ๓. พจิารณาเห็นจติในจติ ฯลฯ 

   ๔. พจิารณาเห็นธรรมในธรรมทัง้หลาย มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ 

       มสีต ิก าจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกได ้

  ภกิษุผูม้สีต ิเป็นอยา่งนีแ้ล 

  ภกิษุพงึมสีตอิยูเ่ถดิ นีเ้ป็นค าพร ่าสอนของเราส าหรับเธอทัง้หลาย” 

สตสิตูรที ่๔ จบ 

 

๕. กสุลราสสิตูร 

วา่ดว้ยกองกศุล 

  [๔๑๑] “ภกิษุทัง้หลาย บคุคลเมือ่จะกลา่วถงึกองกศุล จะกลา่วใหถ้กูตอ้ง 

พงึกลา่วถงึสตปัิฏฐาน ๔ ประการ เพราะกองกศุลทัง้ส ิน้นีก็้คอืสตปัิฏฐาน ๔ ประการ 

  สตปิฏัฐาน ๔ ประการ อะไรบา้ง 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. พจิารณาเห็นกายในกายอยู ่มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ มสีต ิ

           ก าจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกได ้

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๒๖๘ } 



๒๖๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๓. สตปัิฏฐานสงัยตุ] 

๕. อมตวรรค ๖. ปาตโิมกขสงัวรสตูร 

   ๒. พจิารณาเห็นเวทนาในเวทนาทัง้หลาย ฯลฯ 

   ๓. พจิารณาเห็นจติในจติ ฯลฯ 

   ๔. พจิารณาเห็นธรรมในธรรมทัง้หลายอยู ่มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ 

       มสีต ิก าจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกได ้

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคลเมือ่จะกลา่วถงึกองกศุล จะกลา่วใหถ้กูตอ้ง พงึกลา่ว 

ถงึสตปัิฏฐาน ๔ ประการนี ้เพราะกองกศุลทัง้ส ิน้นีก็้คอืสตปัิฏฐาน ๔ ประการ” 

กสุลราสสิตูรที ่๕ จบ 

 

๖. ปาตโิมกขสงัวรสตูร 

วา่ดว้ยปาตโิมกขสงัวร 

  [๔๑๒] ครัง้นัน้แล ภกิษุรูปหนึง่เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ฯลฯ 

น่ัง ณ ทีส่มควรแลว้ ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ 

ขอประทานวโรกาส ขอพระผูม้พีระภาคโปรดแสดงธรรมแกข่า้พระองคโ์ดยยอ่ ซึง่ 

ขา้พระองคไ์ดฟั้งแลว้ จะพงึหลกีออกไปอยูค่นเดยีว ไมป่ระมาท มคีวามเพยีร 

อทุศิกายและใจอยูเ่ถดิ” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุ เพราะเหตนัุน้ เธอจงท าเบือ้งตน้ในกศุลธรรม 

ทัง้หลายใหห้มดจดกอ่น 

  อะไรเป็นเบือ้งตน้แหง่กศุลธรรมท ัง้หลาย 

  คอื ในธรรมวนัิยนี ้เธอจงส ารวมดว้ยสงัวรในพระปาตโิมกข ์เพยีบพรอ้ม 

ดว้ยอาจาระ(มารยาท) และโคจร(การเทีย่วไป) มปีกตเิห็นภัยในโทษเพยีงเล็กนอ้ย 

สมาทานศกึษาในสกิขาบททัง้หลายเถดิ เมือ่ใด เธอจักส ารวมดว้ยสงัวรในพระ 

ปาตโิมกข ์เพยีบพรอ้มดว้ยอาจาระและโคจร มปีกตเิห็นภัยในโทษเพยีงเล็กนอ้ย 

สมาทานศกึษาในสกิขาบททัง้หลาย เมือ่นัน้ เธออาศัยศลี ด ารงอยูใ่นศลีแลว้ พงึ 

เจรญิสตปัิฏฐาน ๔ ประการ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๒๖๙ } 



๒๗๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๓. สตปัิฏฐานสงัยตุ] 

๕. อมตวรรค ๗. ทจุจรติสตูร 

  สตปิฏัฐาน ๔ ประการ อะไรบา้ง 

  คอื ในธรรมวนัิยนี ้เธอ 

   ๑. จงพจิารณาเห็นกายในกายอยู ่มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ มสีต ิ

       ก าจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกได ้

   ๒. จงพจิารณาเห็นเวทนาในเวทนาทัง้หลาย ฯลฯ 

   ๓. จงพจิารณาเห็นจติในจติ ฯลฯ 

   ๔. จงพจิารณาเห็นธรรมในธรรมทัง้หลายอยู ่มคีวามเพยีร ม ี

       สมัปชญัญะ มสีต ิก าจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกได ้

  ภกิษุ เมือ่ใด เธออาศัยศลี ด ารงอยูใ่นศลีแลว้จักเจรญิสตปัิฏฐาน ๔ ประการ 

นีอ้ยา่งนี ้เมือ่นัน้ เธอพงึหวงัความเจรญิในกศุลธรรมทัง้หลายตลอดคนืและวนัทีจั่ก 

มาถงึ ไมม่คีวามเสือ่มเลย” 

  ล าดับนัน้ ภกิษุรปูนัน้ชืน่ชมยนิดพีระภาษิตของพระผูม้พีระภาคแลว้ ลกุจาก 

อาสนะ ถวายอภวิาท ท าประทักษิณแลว้จากไป ตอ่มา เธอก็หลกีออกไปอยูค่นเดยีว 

ไมป่ระมาท มคีวามเพยีร อทุศิกายและใจอยู ่ไมน่านนักไดท้ าใหแ้จง้ซึง่ประโยชน ์

ยอดเยีย่มอันเป็นทีส่ดุแหง่พรหมจรรยท์ีเ่หลา่กลุบตุรออกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติ 

โดยชอบตอ้งการดว้ยปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุัน รูช้ดัวา่ “ชาตสิ ิน้แลว้ 

อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้ ท ากจิทีค่วรท าเสร็จแลว้ ไมม่กีจิอืน่เพือ่ความเป็นอยา่งนี้ 

อกีตอ่ไป” 

  อนึง่ ภกิษุรปูนัน้ไดเ้ป็นพระอรหันตอ์งคห์นึง่ในบรรดาพระอรหันตทั์ง้หลาย 

ปาตโิมกขสงัวรสตูรที ่๖ จบ 

 

๗. ทจุจรติสตูร 

วา่ดว้ยการละทจุรติ 

  [๔๑๓] ครัง้นัน้ ภกิษุรปูหนึง่เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ฯลฯ ได ้

กราบทลูพระผูม้พีระภาคดงันีว้า่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขอประทานวโรกาส ขอ 

พระผูม้พีระภาคโปรดแสดงธรรมแกข่า้พระองคโ์ดยยอ่ ซึง่ขา้พระองคไ์ดฟั้งแลว้ จะ 

พงึหลกีออกไปอยูค่นเดยีว ไมป่ระมาท มคีวามเพยีร อทุศิกายและใจอยูเ่ถดิ” 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๒๗๐ } 



๒๗๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๓. สตปัิฏฐานสงัยตุ] 

๕. อมตวรรค ๘. มติตสตูร 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุ เพราะเหตนัุน้ เธอจงท าเบือ้งตน้ในกศุลธรรม 

ทัง้หลายใหห้มดจดกอ่น 

  อะไรเป็นเบือ้งตน้แหง่กศุลธรรมท ัง้หลาย 

  คอื ในธรรมวนัิยนี ้เธอจักละกายทจุรติแลว้ เจรญิกายสจุรติ จักละวจทีจุรติ 

แลว้ เจรญิวจสีจุรติ จักละมโนทจุรติแลว้ เจรญิมโนสจุรติ เมือ่ใด เธอจักละกายทจุรติ 

แลว้ เจรญิกายสจุรติ จักละวจทีจุรติแลว้ เจรญิวจสีจุรติ จักละมโนทจุรติแลว้ เจรญิ 

มโนสจุรติ เมือ่นัน้ เธออาศัยศลี ด ารงอยูใ่นศลีแลว้พงึเจรญิสตปัิฏฐาน ๔ ประการ 

  สตปิฏัฐาน ๔ ประการ อะไรบา้ง 

  คอื ในธรรมวนัิยนี ้เธอ 

   ๑. จงพจิารณาเห็นกายในกายอยู ่มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ มสีต ิ

       ก าจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกได ้

   ๒. จงพจิารณาเห็นเวทนาในเวทนาทัง้หลาย ฯลฯ 

   ๓. จงพจิารณาเห็นจติในจติ ฯลฯ 

   ๔. จงพจิารณาเห็นธรรมในธรรมทัง้หลายอยู ่มคีวามเพยีร ม ี

        สมัปชญัญะ มสีต ิก าจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกได ้

  เมือ่ใด เธออาศัยศลี ด ารงอยูใ่นศลีแลว้จักเจรญิสตปัิฏฐาน ๔ ประการนี้ 

อยา่งนี ้เมือ่นัน้ เธอพงึหวังความเจรญิในกศุลธรรมทัง้หลายตลอดคนืและวนัทีจั่ก 

มาถงึ ไมม่คีวามเสือ่มเลย ฯลฯ 

  อนึง่ ภกิษุรปูนัน้ไดเ้ป็นพระอรหันตอ์งคห์นึง่ในบรรดาพระอรหันตทั์ง้หลาย” 

ทจุจรติสตูรที ่๗ จบ 

 

๘. มติตสตูร 

วา่ดว้ยการชกัชวนมติรใหเ้จรญิสตปิฏัฐาน 

  [๔๑๔] “ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายพงึอนุเคราะหค์นเหลา่ใด และคน 

เหลา่ใดจะเป็นมติร อ ามาตย ์ญาต ิสาโลหติก็ตามใหค้วามส าคัญค าทีค่วรรับฟัง 

เธอทัง้หลายพงึชกัชวนคนเหลา่นัน้ใหต้ัง้มั่น ใหด้ ารงอยูใ่นการเจรญิสตปัิฏฐาน ๔ 

ประการ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๒๗๑ } 



๒๗๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๓. สตปัิฏฐานสงัยตุ] 

๕. อมตวรรค ๙. เวทนาสตูร 

  สตปิฏัฐาน ๔ ประการ อะไรบา้ง 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. พจิารณาเห็นกายในกายอยู ่มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ มสีต ิ

       ก าจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกได ้

   ๒. พจิารณาเห็นเวทนาในเวทนาทัง้หลาย ฯลฯ 

   ๓. พจิารณาเห็นจติในจติ ฯลฯ 

   ๔. พจิารณาเห็นธรรมในธรรมทัง้หลายอยู ่มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ 

       มสีต ิก าจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกได ้

  ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายพงึอนุเคราะหค์นเหลา่ใด และคนเหลา่ใดจะเป็น 

มติร อ ามาตย ์ญาต ิสาโลหติก็ตามใหค้วามส าคัญค าทีค่วรรับฟัง เธอทัง้หลาย 

พงึชกัชวนคนเหลา่นัน้ใหต้ัง้มั่น ใหด้ ารงอยูใ่นการเจรญิสตปัิฏฐาน ๔ ประการนี”้ 

มติตสตูรที ่๘ จบ 

 

๙. เวทนาสตูร 

วา่ดว้ยเวทนา 

  [๔๑๕] “ภกิษุทัง้หลาย เวทนา ๓ ประการนี ้

  เวทนา ๓ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. สขุเวทนา     ๒. ทกุขเวทนา 

   ๓. อทกุขมสขุเวทนา 

  เวทนา ๓ ประการนี้ 

  ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายพงึเจรญิสตปัิฏฐาน ๔ ประการ เพือ่ก าหนด 

รูเ้วทนา ๓ ประการนี้ 

  สตปิฏัฐาน ๔ ประการ อะไรบา้ง 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๒๗๒ } 



๒๗๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๓. สตปัิฏฐานสงัยตุ] 

๕. อมตวรรค ๑๐. อาสวสตูร 

   ๑. พจิารณาเห็นกายในกายอยู ่มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ มสีต ิ

       ก าจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกได ้

   ๒. พจิารณาเห็นเวทนาในเวทนาทัง้หลาย ฯลฯ 

   ๓. พจิารณาเห็นจติในจติ ฯลฯ 

   ๔. พจิารณาเห็นธรรมในธรรมทัง้หลายอยู ่มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ 

       มสีต ิก าจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกได ้

  ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายพงึเจรญิสตปัิฏฐาน ๔ ประการนีเ้พือ่ก าหนดรู ้

เวทนา ๓ ประการนี”้ 

เวทนาสตูรที ่๙ จบ 

 

๑๐. อาสวสตูร 

วา่ดว้ยอาสวะ 

  [๔๑๖] “ภกิษุทัง้หลาย อาสวะ ๓ ประการนี้ 

  อาสวะ ๓ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. กามาสวะ     ๒. ภวาสวะ 

   ๓. อวชิชาสวะ 

  อาสวะ ๓ ประการนี ้

  ภกิษุทัง้หลายพงึเจรญิสตปัิฏฐาน ๔ ประการเพือ่ละอาสวะ ๓ ประการนี ้

  สตปิฏัฐาน ๔ ประการ อะไรบา้ง 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. พจิารณาเห็นกายในกายอยู ่มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ มสีต ิ

       ก าจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกได ้

   ๒. พจิารณาเห็นเวทนาในเวทนาทัง้หลาย ฯลฯ 

   ๓. พจิารณาเห็นจติในจติ ฯลฯ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๒๗๓ } 



๒๗๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๓. สตปัิฏฐานสงัยตุ] 

๕. อมตวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

   ๔. พจิารณาเห็นธรรมในธรรมทัง้หลายอยู ่มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ 

       มสีต ิก าจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกได ้

  ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายพงึเจรญิสตปัิฏฐาน ๔ ประการนีเ้พือ่ละอาสวะ 

๓ ประการนี”้ 

อาสวสตูรที ่๑๐ จบ 

อมตวรรคที ่๕ จบ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

    ๑. อมตสตูร     ๒. สมทุยสตูร 

    ๓. มัคคสตูร     ๔. สตสิตูร 

    ๕. กสุลราสสิตูร    ๖. ปาตโิมกขสงัวรสตูร 

    ๗. ทจุจรติสตูร    ๘. มติตสตูร 

    ๙. เวทนาสตูร    ๑๐. อาสวสตูร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๒๗๔ } 



๒๗๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๓. สตปัิฏฐานสงัยตุ] 

๖. คังคาเปยยาลวรรค ๑-๑๒. คังคานทอีาทอีาทสิตุตทวาทสกะ 

 

๖. คงัคาเปยยาลวรรค 

หมวดวา่ดว้ยคงัคาเปยยาล 

๑-๑๒. คงัคานทอีาทสิตุตทวาทสกะ 

วา่ดว้ยพระสตูร ๑๒ สตูรมคีงัคานทสีตูรเป็นตน้ 

  [๔๑๗-๔๒๘] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย แมน่ ้าคงคาไหลไป 

สูท่ศิปราจนี บา่ไปสูท่ศิปราจนี หลากไปสูท่ศิปราจนี แมฉั้นใด ภกิษุก็ฉันนัน้ 

เหมอืนกัน เมือ่เจรญิสตปัิฏฐาน ๔ ประการ ท าสตปัิฏฐาน ๔ ประการใหม้าก 

ยอ่มนอ้มไปสูน่พิพาน โนม้ไปสูน่พิพาน โอนไปสูน่พิพาน 

  ภกิษุเมือ่เจรญิสตปิฏัฐาน ๔ ประการ ท าสตปิฏัฐาน ๔ ประการใหม้าก 

ยอ่มนอ้มไปสูน่พิพาน โนม้ไปสูน่พิพาน โอนไปสูน่พิพาน อยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. พจิารณาเห็นกายในกายอยู ่มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ มสีต ิ

       ก าจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกได ้

   ๒. พจิารณาเห็นเวทนาในเวทนาทัง้หลาย ฯลฯ 

   ๓. พจิารณาเห็นจติในจติ ฯลฯ 

   ๔. พจิารณาเห็นธรรมในธรรมทัง้หลายอยู ่มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ 

       มสีต ิก าจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกได ้

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุเมือ่เจรญิสตปัิฏฐาน ๔ ประการ ท าสตปัิฏฐาน ๔ ประการ 

ใหม้าก ยอ่มนอ้มไปสูน่พิพาน โนม้ไปสูน่พิพาน โอนไปสูน่พิพาน อยา่งนีแ้ล” 

  พงึเพิม่ขอ้ความตอ่จากนีไ้ปใหพ้สิดาร๑ 

คงัคานทอีาทสิตุตทวาทสกะที ่๑-๑๒ จบ 

คงัคาเปยยาลวรรคที ่๖ จบ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดขูอ้ความพสิดารในขอ้ ๙๑-๑๐๒ (มัคคสังยตุ) หนา้ ๕๘-๖๑ ในเลม่นี ้

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๒๗๕ } 



๒๗๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๓. สตปัิฏฐานสงัยตุ] 

๖. คังคาเปยยาลวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

   ๑. ปฐมปาจนีนนินสตูร   ๒-๕. ทตุยิาทปิาจนีนนินสตุตจตกุกะ 

   ๖. ฉัฏฐปาจนีนนินสตูร   ๗. ปฐมสมทุทนนินสตูร 

   ๘-๑๒. ทตุยิาทสิมทุทนนินสตุตปัญจกะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๒๗๖ } 



๒๗๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๓. สตปัิฏฐานสงัยตุ] 

๗. อัปปมาทวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

 

๗. อปัปมาทวรรค 

หมวดวา่ดว้ยความไมป่ระมาท 

๑-๑๐. ตถาคตาทสิตูร 

วา่ดว้ยพระตถาคตเป็นตน้ 

  [๔๒๙-๔๓๘] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย สตัวทั์ง้หลายทีไ่มม่ ี

เทา้ มสีองเทา้ มสีีเ่ทา้ หรอืมเีทา้มากก็ตาม 

  พงึเพิม่ขอ้ความตอ่จากนีไ้ปใหพ้สิดาร๑ 

ตถาคตาทสิตูรที ่๑-๑๐ จบ 

อปัปมาทวรรคที ่๗ จบ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

    ๑. ตถาคตสตูร    ๒. ปทสตูร 

    ๓. กฏูสตูร     ๔. มลูสตูร 

    ๕. สารสตูร     ๖. วสัสกิสตูร 

    ๗. ราชาสตูร     ๘. จันทมิสตูร 

    ๙. สรุยิสตูร     ๑๐. วตัถสตูร 

 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดขูอ้ความพสิดารในขอ้ ๑๓๙-๑๔๘ (มัคคสังยตุ) หนา้ ๗๒-๗๗ ในเลม่นี ้

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๒๗๗ } 



๒๗๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๓. สตปัิฏฐานสงัยตุ] 

๘. พลกรณียวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

 

๘. พลกรณียวรรค 

หมวดวา่ดว้ยอปุมาดว้ยการงานทีพ่งึท าดว้ยก าลงั 

๑-๑๒. พลาทสิตูร 

วา่ดว้ยอปุมาดว้ยการงานทีพ่งึท าดว้ยก าลงัเป็นตน้ 

  [๔๓๙-๔๕๐] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย การงานทีพ่งึท า 

ดว้ยก าลังทัง้หมด 

  พงึเพิม่ขอ้ความตอ่จากนีไ้ปใหพ้สิดาร๑ 

พลาทสิตูรที ่๑-๑๒ จบ 

พลกรณียวรรคที ่๘ จบ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

    ๑. พลสตูร      ๒. พชีสตูร 

    ๓. นาคสตูร      ๔. รกุขสตูร 

    ๕. กมุภสตูร      ๖. สกูสตูร 

    ๗. อากาสสตูร     ๘. ปฐมเมฆสตูร 

    ๙. ทตุยิเมฆสตูร     ๑๐. นาวาสตูร 

    ๑๑. อาคันตกุสตูร     ๑๒. นทสีตูร 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดขูอ้ความพสิดารในขอ้ ๑๔๙ ๑๖๐ (มัคคสังยตุ) หนา้ ๗๘-๙๐ ในเลม่นี ้

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๒๗๘ } 



๒๗๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๓. สตปัิฏฐานสงัยตุ] 

๙. เอสนาวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

 

๙. เอสนาวรรค 

หมวดวา่ดว้ยการแสวงหา 

๑-๑๐. เอสนาทสิตูร 

วา่ดว้ยการแสวงหาเป็นตน้ 

  [๔๕๑-๔๖๐] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย การแสวงหา ๓ 

ประการนี ้

  การแสวงหา ๓ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. การแสวงหากาม    ๒. การแสวงหาภพ 

   ๓. การแสวงหาพรหมจรรย ์

  พงึเพิม่ขอ้ความตอ่จากนีไ้ปใหพ้สิดาร๑ 

เอสนาทสิตูรที ่๑-๑๐ จบ 

เอสนาวรรคที ่๙ จบ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

    ๑. เอสนาสตูร     ๒. วธิาสตูร 

    ๓. อาสวสตูร     ๔. ภวสตูร 

    ๕. ทกุขตาสตูร    ๖. ขลีสตูร 

    ๗. มลสตูร     ๘. นฆีสตูร 

    ๙. เวทนาสตูร    ๑๐. ตัณหาสตูร 

    ๑๑. ตสนิาสตูร 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดขูอ้ความพสิดารในขอ้ ๑๖๑ ๑๗๑ (มัคคสังยตุ) หนา้ ๙๑-๑๐๐ ในเลม่นี ้

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๒๗๙ } 



๒๘๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๓. สตปัิฏฐานสงัยตุ] 

๑๐. โอฆวรรค ๑-๑๐. อทุธัมภาคยิาทสิตูร 

 

๑๐. โอฆวรรค 
หมวดวา่ดว้ยโอฆะ 

๑-๑๐. อทุธมัภาคยิาทสิตูร 

วา่ดว้ยอทุธมัภาคยิสงัโยชนเ์ป็นตน้ 

  [๔๖๑-๔๗๐] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย อทุธัมภาคยิสงัโยชน ์

(สงัโยชนเ์บือ้งสงู) ๕ ประการนี ้

  อทุธมัภาคยิสงัโยชน ์๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. รปูราคะ    ๒. อรปูราคะ 

   ๓. มานะ    ๔. อทุธัจจะ 

   ๕. อวชิชา 

  อทุธัมภาคยิสงัโยชน ์๕ ประการนี ้

  ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายพงึเจรญิสตปัิฏฐาน ๔ ประการเพือ่รูย้ ิง่ เพือ่ 

ก าหนดรู ้เพือ่ความสิน้ไป เพือ่ละอทุธัมภาคยิสงัโยชน ์๕ ประการนี้ 

  สตปิฏัฐาน ๔ ประการ อะไรบา้ง 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี ้

   ๑. พจิารณาเห็นกายในกายอยู ่มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ มสีต ิ

       ก าจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกได ้

   ๒. พจิารณาเห็นเวทนาในเวทนาทัง้หลาย ฯลฯ 

   ๓. พจิารณาเห็นจติในจติ ฯลฯ 

   ๔. พจิารณาเห็นธรรมในธรรมทัง้หลายอยู ่มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ 

       มสีต ิก าจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกได ้

  ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายพงึเจรญิสตปัิฏฐาน ๔ ประการนี ้เพือ่รูย้ ิง่ 

เพือ่ก าหนดรู ้เพือ่ความสิน้ไป เพือ่ละอทุธัมภาคยิสงัโยชน ์๕ ประการนี”้ 

อทุธมัภาคยิาทสิตูรที ่๑-๑๐ จบ 

 

(บัณฑติพงึขยายสตปัิฏฐานสงัยตุใหพ้สิดารเหมอืนมัคคสงัยตุ) 

 

โอฆวรรคที ่๑๐ จบ 

 
{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๒๘๐ } 



๒๘๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๓. สตปัิฏฐานสงัยตุ] 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

    ๑. โอฆสตูร      ๒. โยคสตูร 

    ๓. อปุาทานสตูร     ๔. คันถสตูร 

    ๕. อนุสยสตูร      ๖. กามคณุสตูร 

    ๗. นีวรณสตูร      ๘. อปุาทานักขนัธสตูร 

    ๙. โอรัมภาคยิสตูร     ๑๐. อทุธัมภาคยิสตูร 

 

 

สตปิฏัฐานสงัยตุที ่๓ จบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๒๘๑ } 



๒๘๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๔. อนิทรยิสงัยตุ] 

๑. สทุธกิวรรค ๒. ปฐมโสตาปันนสตูร 

 

๔. อนิทรยิสงัยตุ 

๑. สทุธกิวรรค 

หมวดวา่ดว้ยอนิทรยีล์ว้น 

๑. สทุธกิสูตร 

วา่ดว้ยอนิทรยีล์ว้น 

  [๔๗๑] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

ณ ทีนั่น้แล พระผูม้พีระภาคไดต้รัสดังนีว้า่ “ภกิษุทัง้หลาย อนิทรยี ์๕ ประการนี ้

  อนิทรยี ์๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. สทัธนิทรยี ์  (อนิทรยีค์อืศรัทธา) 

   ๒. วริยินิทรยี ์  (อนิทรยีค์อืวริยิะ) 

   ๓. สตนิทรยี ์  (อนิทรยีค์อืสต)ิ 

   ๔. สมาธนิทรยี ์ (อนิทรยีค์อืสมาธ)ิ 

   ๕. ปัญญนิทรยี ์ (อนิทรยีค์อืปัญญา) 

  ภกิษุทัง้หลาย อนิทรยี ์๕ ประการนี”้ 

สทุธกิสตูรที ่๑ จบ 

 

๒. ปฐมโสตาปนันสตูร 

วา่ดว้ยพระโสดาบนั สตูรที ่๑ 

  [๔๗๒] “ภกิษุทัง้หลาย อนิทรยี ์๕ ประการนี ้

  อนิทรยี ์๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. สทัธนิทรยี ์   ๒. วริยินิทรยี ์

   ๓. สตนิทรยี ์   ๔. สมาธนิทรยี ์

   ๕. ปัญญนิทรยี ์

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๒๘๒ } 



๒๘๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๔. อนิทรยิสงัยตุ] 

๑. สทุธกิวรรค ๓. ทตุยิโสตาปันนสตูร 

  ภกิษุทัง้หลาย เมือ่ใด อรยิสาวกรูช้ดัคณุ โทษ และเครือ่งสลดัออกจาก 

อนิทรยี ์๕ ประการนีต้ามความเป็นจรงิ เมือ่นัน้ อรยิสาวกนีเ้รากลา่ววา่ ‘เป็น 

โสดาบัน๑ ไมม่ทีางตกต า่๒ มคีวามแน่นอนทีจ่ะส าเร็จสมัโพธิ๓ในวนัขา้งหนา้” 

ปฐมโสตาปนันสตูรที ่๒ จบ 

 

๓. ทตุยิโสตาปนันสตูร 

วา่ดว้ยพระโสดาบนั สตูรที ่๒ 

  [๔๗๓] “ภกิษุทัง้หลาย อนิทรยี ์๕ ประการนี ้

  อนิทรยี ์๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. สทัธนิทรยี ์   ๒. วริยินิทรยี ์

   ๓. สตนิทรยี ์   ๔. สมาธนิทรยี ์

   ๕. ปัญญนิทรยี ์

  ภกิษุทัง้หลาย เมือ่ใด อรยิสาวกรูช้ดัความเกดิ ความดับ คณุ โทษ และ 

เครือ่งสลดัออกจากอนิทรยี ์๕ ประการนีต้ามความเป็นจรงิ เมือ่นัน้ อรยิสาวกนี้ 

เรากลา่ววา่ ‘เป็นโสดาบัน ไมม่ทีางตกต า่ มคีวามแน่นอนทีจ่ะส าเร็จสมัโพธ ิ

ในวนัขา้งหนา้” 

ทตุยิโสตาปนันสตูรที ่๓ จบ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ โสดาบนั หมายถงึผูป้ระกอบดว้ยอรยิมรรคมอีงค ์๘ เพราะค าวา่ โสตะ เป็นชือ่ของอรยิมรรคมอีงค ์๘ 

   (อภ.ิปญฺจก.อ. ๓๑/๕๓๐) 

๒ ไมม่ทีางตกต า่ หมายถงึไมต่กไปในอบาย ๔ คอื นรก ก าเนดิสัตวด์รัิจฉาน แดนเปรต และพวกอสรู 

   (องฺ.ตกิ.อ. ๒/๘๗/๒๔๒) 

๓ สมัโพธ ิในทีน่ีห้มายถงึมรรคเบือ้งสงู ๓ (สกทาคามมิรรค อนาคามมิรรค และอรหัตตมรรค) (ท.ีส.ีอ. 

   ๓๗๗/๒๘๑, องฺ.ตกิ.อ. ๒/๘๗/๒๔๒) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๒๘๓ } 



๒๘๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๔. อนิทรยิสงัยตุ] 

๑. สทุธกิวรรค ๕. ทตุยิอรหันตสตูร 

 

๔. ปฐมอรหนัตสูตร 

วา่ดว้ยพระอรหนัต ์สตูรที ่๑ 

  [๔๗๔] “ภกิษุทัง้หลาย อนิทรยี ์๕ ประการนี ้

  อนิทรยี ์๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. สทัธนิทรยี ์   ๒. วริยินิทรยี ์

   ๓. สตนิทรยี ์   ๔. สมาธนิทรยี ์

   ๕. ปัญญนิทรยี ์

  ภกิษุทัง้หลาย เมือ่ใด ภกิษุรูช้ดัคณุ โทษ และเครือ่งสลัดออกจากอนิทรยี ์๕ 

ประการนีต้ามความเป็นจรงิ เป็นผูห้ลดุพน้เพราะไมถ่อืมั่น เมือ่นัน้ ภกิษุนี้ 

เรากลา่ววา่ ‘เป็นอรหันตขณีาสพ อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้ ท ากจิทีค่วรท าเสร็จแลว้ 

ปลงภาระไดแ้ลว้๑ บรรลปุระโยชนต์น๒โดยล าดับแลว้ สิน้ภวสงัโยชน์๓แลว้ 

หลดุพน้เพราะรูโ้ดยชอบ” 

ปฐมอรหนัตสตูรที ่๔ จบ 

 

๕. ทตุยิอรหนัตสูตร 

วา่ดว้ยพระอรหนัต ์สตูรที ่๒ 

  [๔๗๕] “ภกิษุทัง้หลาย อนิทรยี ์๕ ประการนี ้

  อนิทรยี ์๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. สทัธนิทรยี ์   ๒. วริยินิทรยี ์

   ๓. สตนิทรยี ์   ๔. สมาธนิทรยี ์

   ๕. ปัญญนิทรยี ์

  ภกิษุทัง้หลาย เมือ่ใด ภกิษุรูช้ดัความเกดิ ความดับ คณุ โทษ และเครือ่ง 

สลัดออกจากอนิทรยี ์๕ ประการนีต้ามความเป็นจรงิ เป็นผูห้ลดุพน้เพราะไม่

 
เชงิอรรถ : 

๑ ปลงภาระไดแ้ลว้ ในทีน่ีห้มายถงึปลงขันธภาระได ้ปลงกเิลสภาระได ้และปลงอภสิังขารภาระได ้

   (องฺ.ตกิ.อ. ๒/๓๘/๑๓๙) 

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

๓ สิน้ภวสงัโยชน ์ในทีน่ีห้มายถงึสิน้กเิลสเป็นเครือ่งผกูสัตวไ์วใ้นภพทัง้หลาย (องฺ.ตกิ.อ. ๒/๓๘/๑๓๙) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๒๘๔ } 



๒๘๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๔. อนิทรยิสงัยตุ] 

๑. สทุธกิวรรค ๗. ทตุยิสมณพราหมณสตูร 

ถอืมั่น เมือ่นัน้ ภกิษุนีเ้รากลา่ววา่ ‘เป็นอรหันตขณีาสพ อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้ 

ท ากจิทีค่วรท าเสร็จแลว้ ปลงภาระไดแ้ลว้ บรรลปุระโยชนต์นโดยล าดับแลว้ สิน้ 

ภวสงัโยชนแ์ลว้ หลดุพน้เพราะรูโ้ดยชอบ” 

ทตุยิอรหนัตสตูรที ่๕ จบ 

 

๖. ปฐมสมณพราหมณสูตร 

วา่ดว้ยสมณพราหมณ์ สตูรที ่๑ 

  [๔๗๖] “ภกิษุทัง้หลาย อนิทรยี ์๕ ประการนี ้

  อนิทรยี ์๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. สทัธนิทรยี ์   ๒. วริยินิทรยี ์

   ๓. สตนิทรยี ์   ๔. สมาธนิทรยี ์

   ๕. ปัญญนิทรยี ์

  ภกิษุทัง้หลาย สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่ใดเหลา่หนึง่ไมรู่ช้ดัความเกดิ ความ 

ดับ คณุ โทษ และเครือ่งสลัดออกจากอนิทรยี ์๕ ประการนีต้ามความเป็นจรงิ 

สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่นัน้เราไมจั่ดวา่เป็นสมณะในหมูส่มณะ หรอืไมจั่ดวา่เป็น 

พราหมณ์ในหมูพ่ราหมณ์ ทัง้ทา่นเหลา่นัน้ก็ไมท่ าใหแ้จง้ประโยชนแ์หง่ความเป็น 

สมณะหรอืประโยชนแ์หง่ความเป็นพราหมณ์ดว้ยปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุัน 

  ภกิษุทัง้หลาย สว่นสมณะหรอืพราหมณ์เหลา่ใดเหลา่หนึง่รูช้ดัความเกดิ ความ 

ดับ คณุ โทษ และเครือ่งสลัดออกจากอนิทรยี ์๕ ประการนีต้ามความเป็นจรงิ 

สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่นัน้เราจัดวา่เป็นสมณะในหมูส่มณะ และจัดวา่เป็น 

พราหมณ์ในหมูพ่ราหมณ์ ทัง้ทา่นเหลา่นัน้ก็ท าใหแ้จง้ประโยชนแ์หง่ความเป็น 

สมณะและประโยชนแ์หง่ความเป็นพราหมณ์ดว้ยปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุัน” 

ปฐมสมณพราหมณสตูรที ่๖ จบ 

 

๗. ทตุยิสมณพราหมณสตูร 

วา่ดว้ยสมณพราหมณ์ สตูรที ่๒ 

  [๔๗๗] “ภกิษุทัง้หลาย สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่ใดเหลา่หนึง่ไมรู่ช้ดัสทัธนิทรยี ์

ความเกดิแหง่สทัธนิทรยี ์ความดับแหง่สทัธนิทรยี ์และปฏปิทาทีใ่หถ้งึความดับ 

 
{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๒๘๕ } 



๒๘๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๔. อนิทรยิสงัยตุ] 

๑. สทุธกิวรรค ๙. ปฐมวภิังคสตูร 

แหง่สทัธนิทรยี ์ไมรู่ช้ดัวริยินิทรยี ์ฯลฯ ไมรู่ช้ดัสตนิทรยี ์ฯลฯ ไมรู่ช้ดัสมาธนิทรยี ์

ฯลฯ ไมรู่ช้ดัปัญญนิทรยี ์ความเกดิแหง่ปัญญนิทรยี ์ความดับแหง่ปัญญนิทรยี ์

และปฏปิทาทีใ่หถ้งึความดับแหง่ปัญญนิทรยี ์สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่นัน้เราไม่ 

จัดวา่เป็นสมณะในหมูส่มณะ หรอืไมจั่ดวา่เป็นพราหมณ์ในหมูพ่ราหมณ์ ทัง้ทา่น 

เหลา่นัน้ก็ไมท่ าใหแ้จง้ประโยชนแ์หง่ความเป็นสมณะหรอืประโยชนแ์หง่ความเป็น 

พราหมณ์ดว้ยปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุัน 

  ภกิษุทัง้หลาย สว่นสมณะหรอืพราหมณ์เหลา่ใดเหลา่หนึง่รูช้ดัสทัธนิทรยี ์

ความเกดิแหง่สทัธนิทรยี ์ความดับแหง่สทัธนิทรยี ์และปฏปิทาทีใ่หถ้งึความดับ 

แหง่สทัธนิทรยี ์รูช้ดัวริยินิทรยี ์ความเกดิแหง่วริยินิทรยี ์ความดับแหง่วริยินิทรยี ์

และปฏปิทาทีใ่หถ้งึความดับแหง่วริยินิทรยี ์รูช้ดัสตนิทรยี ์ฯลฯ รูช้ดัสมาธนิทรยี ์

ฯลฯ รูช้ดัปัญญนิทรยี ์ความเกดิแหง่ปัญญนิทรยี ์ความดับแหง่ปัญญนิทรยี ์และ 

ปฏปิทาทีใ่หถ้งึความดับแหง่ปัญญนิทรยี ์สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่นัน้เราจัดวา่ 

เป็นสมณะในหมูส่มณะ และจัดวา่เป็นพราหมณ์ในหมูพ่ราหมณ์ ทัง้ทา่นเหลา่นัน้ 

ก็ท าใหแ้จง้ประโยชนแ์หง่ความเป็นสมณะและประโยชนแ์หง่ความเป็นพราหมณ์ดว้ย 

ปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุัน” 

ทตุยิสมณพราหมณสตูรที ่๗ จบ 

 

๘. ทฏัฐพัพสตูร 

วา่ดว้ยการเห็นอนิทรยีใ์นธรรมตา่ง ๆ 

  [๔๗๘] “ภกิษุทัง้หลาย อนิทรยี ์๕ ประการนี ้

  อนิทรยี ์๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. สทัธนิทรยี ์  ฯลฯ   ๕. ปัญญนิทรยี ์

  พงึเห็นสทัธนิทรยีไ์ดท้ ีไ่หน 

  พงึเห็นไดใ้นองคเ์ครือ่งบรรลโุสดา ๔ ประการ พงึเห็นสทัธนิทรยีไ์ดใ้นทีน่ี ้

  พงึเห็นวริยินิทรยีไ์ดท้ ีไ่หน 

  พงึเห็นไดใ้นสมัมัปปธาน ๔ ประการ พงึเห็นวริยินิทรยีไ์ดใ้นทีน่ี้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๒๘๖ } 



๒๘๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๔. อนิทรยิสงัยตุ] 

๑. สทุธกิวรรค ๙. ปฐมวภิังคสตูร 

  พงึเห็นสตนิทรยีไ์ดท้ ีไ่หน 

  พงึเห็นไดใ้นสตปัิฏฐาน ๔ ประการ พงึเห็นสตนิทรยีไ์ดใ้นทีน่ี้ 

  พงึเห็นสมาธนิทรยีไ์ดท้ ีไ่หน 

  พงึเห็นไดใ้นฌาน ๔ ประการ พงึเห็นสมาธนิทรยีไ์ดใ้นทีน่ี้ 

  พงึเห็นปญัญนิทรยีไ์ดท้ ีไ่หน 

  พงึเห็นไดใ้นอรยิสจั ๔ ประการ พงึเห็นปัญญนิทรยีไ์ดใ้นทีน่ี้ 

  ภกิษุทัง้หลาย อนิทรยี ์๕ ประการนี”้ 

ทฏัฐพัพสตูรที ่๘ จบ 

 

๙. ปฐมวภิงัคสตูร 

วา่ดว้ยการจ าแนกอนิทรยี ์สตูรที ่๑ 

  [๔๗๙] “ภกิษุทัง้หลาย อนิทรยี ์๕ ประการนี ้

  อนิทรยี ์๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. สทัธนิทรยี ์  ฯลฯ   ๕. ปัญญนิทรยี ์

  สทัธนิทรยี ์เป็นอยา่งไร 

  คอื อรยิสาวกในธรรมวนัิยนีเ้ป็นผูม้ศีรัทธา เชือ่พระปัญญาตรัสรูข้องตถาคตวา่ 

‘แมเ้พราะเหตนุี ้พระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้เป็นพระอรหันต ์ตรัสรูด้ว้ยพระองคเ์อง 

โดยชอบ เพยีบพรอ้มดว้ยวชิชาและจรณะ เสด็จไปด ีรูแ้จง้โลก เป็นสารถฝึีกผูท้ีค่วร 

ฝึกไดอ้ยา่งยอดเยีย่ม เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย เป็นพระพทุธเจา้ 

เป็นพระผูม้พีระภาค๑’ 

  นีเ้รยีกวา่ สทัธนิทรยี์

 

เชงิอรรถ : 

๑ พระพทุธคณุ ๙ บทนี ้แตล่ะบทมอีรรถอเนกประการ คอื 

  ๑. ชือ่วา่เป็นพระอรหนัต ์เพราะหา่งไกลจากกเิลส เพราะก าจัดขา้ศกึคอืกเิลส เพราะหักซีก่ าแหง่สังสาระ 

      คอืการเวยีนวา่ยตายเกดิ เพราะเป็นผูค้วรรับไทยธรรม เพราะไมท่ าบาปในทีล่ับ 

  ๒. ชือ่วา่ตรสัรูด้ว้ยพระองคเ์องโดยชอบ เพราะตรัสรูธ้รรมทัง้ปวงโดยชอบและดว้ยพระองคเ์อง 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๒๘๗ } 



๒๘๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๔. อนิทรยิสงัยตุ] 

๑. สทุธกิวรรค ๑๐. ทตุยิวภิังคสตูร 

  วริยินิทรยี ์เป็นอยา่งไร  

  คอื อรยิสาวกในธรรมวนัิยนีเ้ป็นผูป้รารภความเพยีร๑ เพือ่ละอกศุลธรรม 

เขา้ถงึกศุลธรรม มคีวามเขม้แข็ง๒ มคีวามบากบั่น มั่นคง ไมท่อดธรุะในกศุล- 

ธรรมอยู ่

  นีเ้รยีกวา่ วริยินิทรยี์

 

เชงิอรรถ : 

  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 ์

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

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

      รูจั้กประมาณในการบรโิภค (๔) ชาครยิานุโยค การหมั่นประกอบความเพยีรเป็นเครือ่งตืน่ (๕) ม ี

      ศรัทธา (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 ความดับแหง่โลก วธิปีฏบัิตใิหล้ถุงึความ 

      ดับแหง่โลก (ทกุข ์สมทุัย นโิรธ และมรรค) และทรงรูแ้จง้โลกทัง้สาม คอื สังขารโลก สัตวโลก 

      และโอกาสโลก 

  ๖. ชือ่วา่สารถฝึีกผูท้ ีค่วรฝึกไดอ้ยา่งยอดเยีย่ม เพราะทรงฝึกผูท้ีค่วรฝึกฝนทัง้เทวดา มนุษย ์อมนุษย ์

      และสัตวด์รัิจฉาน ดว้ยอบุายต่าง ๆ 

  ๗. ชือ่วา่เป็นศาสดาของเทวดาและมนษุยท์ ัง้หลาย เพราะทรงสั่งสอนทัง้เทวดาและมนุษยด์ว้ยประโยชน ์

      ในโลกนีแ้ละประโยชนใ์นโลกหนา้ ผูป้ฏบัิตติามแลว้ส าเร็จมรรคผลในโลกนีบ้า้ง จุตไิปเกดิในสวรรค ์

      กลับมาฟังธรรมแลว้ส าเร็จมรรคผลบา้ง ทรงชว่ยเหลอืหมูส่ัตวใ์หพ้น้ความกันดารคอืความเกดิ 

  ๘. ชือ่วา่เป็นพระพทุธเจา้ เพราะรูส้ ิง่ทีค่วรรูท้ัง้หมดดว้ยพระองคเ์อง และทรงสอนใหผู้อ้ ืน่รูต้าม 

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

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

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

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

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

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

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

๑ เป็นผูป้รารภความเพยีร ในทีน่ีห้มายถงึประคองความเพยีรทางกายและใจไว ้(องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๒/๑) 

๒ มคีวามเขม้แข็ง ในทีน่ีห้มายถงึมกี าลังความเพยีร (องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๒/๑) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๒๘๘ } 



๒๘๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๔. อนิทรยิสงัยตุ] 

๑. สทุธกิวรรค ๑๐. ทตุยิวภิังคสตูร 

  สตนิทรยี ์เป็นอยา่งไร 

  คอื อรยิสาวกในธรรมวนัิยนีเ้ป็นผูม้สีต ิประกอบดว้ยสตปัิญญาเป็นเครือ่ง 

รักษาตน๑อยา่งยิง่ ระลกึนกึถงึสิง่ทีท่ า ค าทีไ่ดพ้ดูไวน้านบา้ง 

  นีเ้รยีกวา่ สตนิทรยี ์

  สมาธนิทรยี ์เป็นอยา่งไร 

  คอื อรยิสาวกในธรรมวนัิยนี ้ท านพิพานใหเ้ป็นอารมณ์แลว้ ไดส้มาธ ิได ้

เอกัคคตาจติ 

  นีเ้รยีกวา่ สมาธนิทรยี ์

  ปญัญนิทรยี ์เป็นอยา่งไร 

  คอื อรยิสาวกในธรรมวนัิยนีเ้ป็นผูม้ปัีญญา ประกอบดว้ยปัญญาเป็นเครือ่ง 

พจิารณาเห็นทัง้ความเกดิและความดับอันเป็นอรยิะ ช าแรกกเิลส ใหถ้งึความสิน้ 

ทกุขโ์ดยชอบ 

  นีเ้รยีกวา่ ปัญญนิทรยี ์

  ภกิษุทัง้หลาย อนิทรยี ์๕ ประการนี”้ 

ปฐมวภิงัคสตูรที ่๙ จบ 

 

๑๐. ทตุยิวภิงัคสูตร 

วา่ดว้ยการจ าแนกอนิทรยี ์สตูรที ่๒ 

  [๔๘๐] “ภกิษุทัง้หลาย อนิทรยี ์๕ ประการนี ้

  อนิทรยี ์๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. สทัธนิทรยี ์  ฯลฯ   ๕. ปัญญนิทรยี ์

  สทัธนิทรยี ์เป็นอยา่งไร 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ปญัญาเป็นเครือ่งรกัษาตน แปลจากค าบาลวีา่ เนปกฺก อรรถกถาอธบิายวา่ เป็นชือ่ของปัญญาทีเ่ป็น 

   อปุการะแกส่ต ิ(องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๑๔/๔) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๒๘๙ } 



๒๙๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๔. อนิทรยิสงัยตุ] 

๑. สทุธกิวรรค ๑๐. ทตุยิวภิังคสตูร 

  คอื อรยิสาวกในธรรมวนัิยนีเ้ป็นผูม้ศีรัทธา เชือ่พระปัญญาตรัสรูข้องตถาคตวา่ 

‘แมเ้พราะเหตนุี ้พระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้เป็นพระอรหันต ์ตรัสรูด้ว้ยพระองค ์

เองโดยชอบ เพยีบพรอ้มดว้ยวชิชาและจรณะ เสด็จไปด ีรูแ้จง้โลก เป็นสารถฝึีกผู ้

ทีค่วรฝึกไดอ้ยา่งยอดเยีย่ม เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย เป็นพระพทุธเจา้ 

เป็นพระผูม้พีระภาค’ 

  นีเ้รยีกวา่ สทัธนิทรยี ์

  วริยินิทรยี ์เป็นอยา่งไร 

  คอื อรยิสาวกในธรรมวนัิยนีเ้ป็นผูป้รารภความเพยีร เพือ่ละอกศุลธรรม 

เขา้ถงึกศุลธรรม มคีวามเขม้แข็ง มคีวามบากบั่น มั่นคง ไมท่อดธรุะในกศุลธรรม 

  เธอสรา้งฉันทะ พยายาม ปรารภความเพยีร ประคองจติ มุง่มั่นเพือ่ 

ป้องกันบาปอกศุลธรรมทีย่ังไมเ่กดิมใิหเ้กดิขึน้ 

  เธอสรา้งฉันทะ พยายาม ปรารภความเพยีร ประคองจติ มุง่มั่นเพือ่ละ 

บาปอกศุลธรรมทีเ่กดิขึน้แลว้ 

  เธอสรา้งฉันทะ พยายาม ปรารภความเพยีร ประคองจติ มุง่มั่นเพือ่ท า 

กศุลธรรมทีย่ังไมเ่กดิใหเ้กดิขึน้ 

  เธอสรา้งฉันทะ พยายาม ปรารภความเพยีร ประคองจติ มุง่มั่นเพือ่ความ 

ด ารงอยู ่ไมเ่ลอืนหาย ภญิโญภาพ ไพบลูย ์เจรญิเต็มทีแ่หง่กศุลธรรมทีเ่กดิขึน้แลว้ 

  นีเ้รยีกวา่ วริยินิทรยี ์

  สตนิทรยี ์เป็นอยา่งไร 

  คอื อรยิสาวกในธรรมวนัิยนีเ้ป็นผูม้สีต ิประกอบดว้ยสตปัิญญาเป็นเครือ่ง 

รักษาตนอยา่งยิง่ ระลกึนกึถงึสิง่ทีท่ า ค าทีไ่ดพ้ดูไวน้านบา้ง 

  เธอพจิารณาเห็นกายในกายอยู ่มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ มสีต ิก าจัด 

อภชิฌาและโทมนัสในโลกได ้พจิารณาเห็นเวทนาในเวทนาทัง้หลาย ฯลฯ พจิารณา 

เห็นจติในจติ ฯลฯ พจิารณาเห็นธรรมในธรรมทัง้หลายอยู ่มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ ม ี

สต ิก าจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกได ้

  นีเ้รยีกวา่ สตนิทรยี ์

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๒๙๐ } 



๒๙๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๔. อนิทรยิสงัยตุ] 

๑. สทุธกิวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

  สมาธนิทรยี ์เป็นอยา่งไร 

  คอื อรยิสาวกในธรรมวนัิยนีท้ านพิพานใหเ้ป็นอารมณ์ ไดส้มาธ ิไดเ้อกัคคตา- 

จติ เธอสงัดจากกามและอกศุลธรรมทัง้หลายแลว้ บรรลปุฐมฌานทีม่วีติกวจิาร ม ี

ปีตแิละสขุอันเกดิจากวเิวกอยู ่เพราะวติกวจิารสงบระงับไป บรรลทุตุยิฌานม ี

ความผอ่งใสภายใน มภีาวะทีจ่ติเป็นหนึง่ผดุขึน้ ไมม่วีติก ไมม่วีจิาร มแีตปี่ตแิละ 

สขุอันเกดิจากสมาธอิยู ่เพราะปีตจิางคลายไป เธอมอีเุบกขา มสีตสิมัปชญัญะ 

เสวยสขุดว้ยนามกาย บรรลตุตยิฌานทีพ่ระอรยิทัง้หลายสรรเสรญิวา่ ‘ผูม้อีเุบกขา 

มสีต ิอยูเ่ป็นสขุ’ เพราะละสขุและทกุขไ์ด ้เพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปกอ่นแลว้ 

เธอบรรลจุตตุถฌานทีไ่มม่ทีกุขแ์ละไมม่สีขุ มสีตบิรสิทุธิเ์พราะอเุบกขาอยู่ 

  นีเ้รยีกวา่ สมาธนิทรยี ์

  ปญัญนิทรยี ์เป็นอยา่งไร 

  คอื อรยิสาวกในธรรมวนัิยนีเ้ป็นผูม้ปัีญญา ประกอบดว้ยปัญญาเป็นเครือ่ง 

พจิารณาเห็นทัง้ความเกดิและความดับอันเป็นอรยิะ ช าแรกกเิลส ใหถ้งึความสิน้ 

ทกุขโ์ดยชอบ เธอรูช้ดัตามความเป็นจรงิวา่ ‘นีท้กุข ์นีท้กุขสมทัุย นีท้กุขนโิรธ 

นีท้กุขนโิรธคามนิปีฏปิทา’ 

  นีเ้รยีกวา่ ปัญญนิทรยี ์

  ภกิษุทัง้หลาย อนิทรยี ์๕ ประการนี”้ 

ทตุยิวภิงัคสตูรที ่๑๐ จบ 

สทุธกิวรรคที ่๑ จบ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

    ๑. สทุธกิสตูร     ๒. ปฐมโสตาปันนสตูร 

    ๓. ทตุยิโสตาปันนสตูร   ๔. ปฐมอรหันตสตูร 

    ๕. ทตุยิอรหันตสตูร    ๖. ปฐมสมณพราหมณสตูร 

    ๗. ทตุยิสมณพราหมณสตูร   ๘. ทัฏฐัพพสตูร 

    ๙. ปฐมวภิังคสตูร    ๑๐. ทตุยิวภิังคสตูร 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๒๙๑ } 



๒๙๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๔. อนิทรยิสงัยตุ] 

๒. มทุตุรวรรค ๑. ปฏลิาภสตูร 

 

๒. มทุตุรวรรค 

หมวดวา่ดว้ยอนิทรยีท์ ีอ่อ่นกวา่ 

๑. ปฏลิาภสตูร 

วา่ดว้ยการไดอ้นิทรยี ์

  [๔๘๑] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย อนิทรยี ์๕ ประการนี ้

  อนิทรยี ์๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. สทัธนิทรยี ์  ฯลฯ   ๕. ปัญญนิทรยี ์

  สทัธนิทรยี ์เป็นอยา่งไร 

  คอื อรยิสาวกในธรรมวนัิยนีเ้ป็นผูม้ศีรัทธา เชือ่พระปัญญาตรัสรูข้องตถาคต 

วา่ ‘แมเ้พราะเหตนุี ้พระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้เป็นพระอรหันต ์ตรัสรูด้ว้ยพระองค ์

เองโดยชอบ เพยีบพรอ้มดว้ยวชิชาและจรณะ เสด็จไปด ีรูแ้จง้โลก เป็นสารถ ี

ฝึกผูท้ีค่วรฝึกไดอ้ยา่งยอดเยีย่ม เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย เป็น 

พระพทุธเจา้ เป็นพระผูม้พีระภาค’ 

  นีเ้รยีกวา่ สทัธนิทรยี ์

  วริยินิทรยี ์เป็นอยา่งไร 

  คอื อรยิสาวกปรารภสมัมัปปธาน ๔ ประการ ยอ่มไดค้วามเพยีร 

นีเ้รยีกวา่ วริยินิทรยี ์

  สตนิทรยี ์เป็นอยา่งไร 

  คอื อรยิสาวกปรารภสตปัิฏฐาน ๔ ประการ ยอ่มไดส้ต ิ

นีเ้รยีกวา่ สตนิทรยี ์

  สมาธนิทรยี ์เป็นอยา่งไร 

  คอื อรยิสาวกในธรรมวนัิยนีท้ านพิพานใหเ้ป็นอารมณ์แลว้ ไดส้มาธ ิได ้

เอกัคคตาจติ 

  นีเ้รยีกวา่ สมาธนิทรยี ์

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๒๙๒ } 



๒๙๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๔. อนิทรยิสงัยตุ] 

๒. มทุตุรวรรค ๒. ปฐมสงัขติตสตูร 

  ปญัญนิทรยี ์เป็นอยา่งไร 

  คอื อรยิสาวกในธรรมวนัิยนีเ้ป็นผูม้ปัีญญา ประกอบดว้ยปัญญาเป็นเครือ่ง 

พจิารณาเห็นทัง้ความเกดิและความดับอันเป็นอรยิะ ช าแรกกเิลส ใหถ้งึความสิน้ 

ทกุขโ์ดยชอบ 

  นีเ้รยีกวา่ ปัญญนิทรยี ์

  ภกิษุทัง้หลาย อนิทรยี ์๕ ประการนี”้ 

ปฏลิาภสตูรที ่๑ จบ 

 

๒. ปฐมสงัขติตสูตร 

วา่ดว้ยผลแหง่อนิทรยีโ์ดยยอ่ สตูรที ่๑ 

  [๔๘๒] “ภกิษุทัง้หลาย อนิทรยี ์๕ ประการนี ้

  อนิทรยี ์๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. สทัธนิทรยี ์  ฯลฯ   ๕. ปัญญนิทรยี ์

  อนิทรยี ์๕ ประการนี ้

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคล 

   ๑. เป็นพระอรหันตเ์พราะมอีนิทรยี ์๕ ประการนีค้รบถว้นบรบิรูณ์ 

   ๒. เป็นพระอนาคามเีพราะมอีนิทรยีอ์อ่นกวา่พระอรหันตนั์น้ 

   ๓. เป็นพระสกทาคามเีพราะมอีนิทรยีอ์อ่นกวา่พระอนาคามนัีน้ 

   ๔. เป็นพระโสดาบันเพราะมอีนิทรยีอ์อ่นกวา่พระสกทาคามนัีน้ 

   ๕. เป็นพระโสดาบันผูธ้ัมมานุสารี๑เพราะมอีนิทรยีอ์อ่นกวา่พระ 

       โสดาบันนัน้ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ธมัมานสุาร ีหมายถงึผูแ้ลน่ไปตามธรรม ทา่นผูป้ฏบัิตเิพือ่บรรลุโสดาปัตตผิลมปัีญญาแกก่ลา้ บรรลผุล 

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

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๒๙๓ } 



๒๙๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๔. อนิทรยิสงัยตุ] 

๒. มทุตุรวรรค ๓. ทตุยิสงัขติตสตูร 

   ๖. เป็นพระโสดาบันผูส้ทัธานุสารี๑เพราะมอีนิทรยีอ์อ่นกวา่พระ 

       โสดาบันผูธ้ัมมานุสารนัีน้” 

ปฐมสงัขติตสตูรที ่๒ จบ 

 

๓. ทตุยิสงัขติตสูตร 

วา่ดว้ยผลแหง่อนิทรยีโ์ดยยอ่ สตูรที ่๒ 

  [๔๘๓] “ภกิษุทัง้หลาย อนิทรยี ์๕ ประการนี ้

  อนิทรยี ์๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. สทัธนิทรยี ์  ฯลฯ   ๕. ปัญญนิทรยี ์

  อนิทรยี ์๕ ประการนี ้

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคล 

   ๑. เป็นพระอรหันตเ์พราะมอีนิทรยี ์๕ ประการนีค้รบถว้นบรบิรูณ์ 

   ๒. เป็นพระอนาคามเีพราะมอีนิทรยีอ์อ่นกวา่พระอรหันตนั์น้ 

   ๓. เป็นพระสกทาคามเีพราะมอีนิทรยีอ์อ่นกวา่พระอนาคามนัีน้ 

   ๔. เป็นพระโสดาบันเพราะมอีนิทรยีอ์อ่นกวา่พระสกทาคามนัีน้ 

   ๕. เป็นพระโสดาบันผูธ้ัมมานุสารเีพราะมอีนิทรยีอ์อ่นกวา่พระ 

       โสดาบันนัน้ 

   ๖. เป็นพระโสดาบันผูส้ทัธานุสารเีพราะมอีนิทรยีอ์อ่นกวา่พระ 

       โสดาบันผูธ้ัมมานุสารนัีน้ 

  ภกิษุทัง้หลาย ความแตกตา่งแหง่ผลยอ่มมเีพราะความแตกตา่งแหง่อนิทรยี ์

ความแตกตา่งแหง่บคุคลยอ่มมเีพราะความแตกตา่งแหง่ผล อยา่งนี้” 

ทตุยิสงัขติตสตูรที ่๓ จบ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ สทัธานสุาร ีหมายถงึผูแ้ลน่ไปตามศรัทธา ทา่นผูป้ฏบัิตเิพือ่บรรลโุสดาปัตตผิลมศีรัทธาแกก่ลา้ บรรลุ 

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

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๒๙๔ } 



๒๙๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๔. อนิทรยิสงัยตุ] 

๒. มทุตุรวรรค ๕. ปฐมวติถารสตูร 

 

๔. ตตยิสงัขติตสตูร 

วา่ดว้ยผลแหง่อนิทรยีโ์ดยยอ่ สตูรที ่๓ 

  [๔๘๔] “ภกิษุทัง้หลาย อนิทรยี ์๕ ประการนี ้

  อนิทรยี ์๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. สทัธนิทรยี ์  ฯลฯ   ๕. ปัญญนิทรยี ์

  อนิทรยี ์๕ ประการนี ้

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคล 

   ๑. เป็นพระอรหันตเ์พราะมอีนิทรยี ์๕ ประการนีค้รบถว้นบรบิรูณ์ 

   ๒. เป็นพระอนาคามเีพราะมอีนิทรยีอ์อ่นกวา่พระอรหันตนั์น้ 

   ๓. เป็นพระสกทาคามเีพราะมอีนิทรยีอ์อ่นกวา่พระอนาคามนัีน้ 

   ๔. เป็นพระโสดาบันเพราะมอีนิทรยีอ์อ่นกวา่พระสกทาคามนัีน้ 

   ๕. เป็นพระโสดาบันผูธ้ัมมานุสารเีพราะมอีนิทรยีอ์อ่นกวา่พระ 

       โสดาบันนัน้ 

   ๖. เป็นพระโสดาบันผูส้ทัธานุสารเีพราะมอีนิทรยีอ์อ่นกวา่พระโสดาบัน 

       ผูธ้ัมมานุสารนัีน้ 

  บคุคลผูบ้ าเพ็ญอรหัตตมรรคใหบ้รบิรูณ์ ยอ่มไดบ้รรลอุรหัตตผล บคุคลผู ้

บ าเพ็ญมรรคทัง้ ๓ (ทีเ่หลอืใหบ้รบิรูณ์) ยอ่มไดบ้รรลผุลทัง้ ๓ ดังกลา่วนี ้ภกิษุ 

ทัง้หลาย เรากลา่วอนิทรยี ์๕ ประการวา่ไมเ่ป็นหมันเลย” 

ตตยิสงัขติตสตูรที ่๔ จบ 

 

๕. ปฐมวติถารสตูร 

วา่ดว้ยผลแหง่อนิทรยีโ์ดยพสิดาร สตูรที ่๑ 

  [๔๘๕] “ภกิษุทัง้หลาย อนิทรยี ์๕ ประการนี ้

  อนิทรยี ์๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. สทัธนิทรยี ์  ฯลฯ   ๕. ปัญญนิทรยี ์

  อนิทรยี ์๕ ประการนี ้

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๒๙๕ } 



๒๙๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๔. อนิทรยิสงัยตุ] 

๒. มทุตุรวรรค ๖. ทตุยิวติถารสตูร 

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคล 

   ๑. เป็นพระอรหันตเ์พราะอนิทรยี ์๕ ประการนีค้รบถว้นบรบิรูณ์ 

   ๒. เป็นพระอนาคามผีูอ้ันตราปรนิพิพายเีพราะมอีนิทรยีอ์อ่นกวา่พระ 

       อรหันตนั์น้ 

   ๓. เป็นพระอนาคามผีูอ้ปุหัจจปรนิพิพายเีพราะมอีนิทรยีอ์อ่นกวา่พระ 

       อนาคามผีูอ้ันตราปรนิพิพายนัีน้ 

   ๔. เป็นพระอนาคามผีูอ้สงัขารปรนิพิพายเีพราะมอีนิทรยีอ์อ่นกวา่พระ 

       อนาคามผีูอ้ปุหัจจปรนิพิพายนัีน้ 

   ๕. เป็นพระอนาคามผีูส้สังขารปรนิพิพายเีพราะมอีนิทรยีอ์อ่นกวา่พระ 

       อนาคามผีูอ้สงัขารปรนิพิพายนัีน้ 

   ๖. เป็นพระอนาคามผีูอ้ทุธังโสโตอกนฏิฐคามเีพราะมอีนิทรยีอ์อ่นกวา่ 

       พระอนาคามผีูส้สงัขารปรนิพิพายนัีน้ 

   ๗. เป็นพระสกทาคามเีพราะมอีนิทรยีอ์อ่นกวา่พระอนาคามผีูอ้ทุธัง- 

       โสโตอกนฏิฐคามนัีน้ 

   ๘. เป็นพระโสดาบันเพราะมอีนิทรยีอ์อ่นกวา่พระสกทาคามนัีน้ 

   ๙. เป็นพระโสดาบันผูธ้ัมมานุสารเีพราะมอีนิทรยีอ์อ่นกวา่พระโสดาบัน 

       นัน้ 

   ๑๐. เป็นพระโสดาบันผูส้ัทธานุสารเีพราะมอีนิทรยีอ์อ่นกวา่พระโสดาบัน 

       ผูธ้ัมมานุสารนัีน้” 

ปฐมวติถารสตูรที ่๕ จบ 

 

๖. ทตุยิวติถารสตูร 

วา่ดว้ยผลแหง่อนิทรยีโ์ดยพสิดาร สตูรที ่๒ 

  [๔๘๖] “ภกิษุทัง้หลาย อนิทรยี ์๕ ประการนี ้

  อนิทรยี ์๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. สทัธนิทรยี ์  ฯลฯ   ๕. ปัญญนิทรยี ์

  อนิทรยี ์๕ ประการนี ้

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๒๙๖ } 



๒๙๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๔. อนิทรยิสงัยตุ] 

๒. มทุตุรวรรค ๖. ทตุยิวติถารสตูร 

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคล 

   ๑. เป็นพระอรหันตเ์พราะอนิทรยี ์๕ ประการนีค้รบถว้นบรบิรูณ์ 

   ๒. เป็นพระอนาคามผีูอ้ันตราปรนิพิพายเีพราะมอีนิทรยีอ์อ่นกวา่พระ 

       อรหันตนั์น้ 

   ๓. เป็นพระอนาคามผีูอ้ปุหัจจปรนิพิพายเีพราะมอีนิทรยีอ์อ่นกวา่พระ 

       อนาคามผีูอ้ันตราปรนิพิพายนัีน้ 

   ๔. เป็นพระอนาคามผีูอ้สงัขารปรนิพิพายเีพราะมอีนิทรยีอ์อ่นกวา่พระ 

       อนาคามผีูอ้ปุหัจจปรนิพิพายนัีน้ 

   ๕. เป็นพระอนาคามผีูส้สังขารปรนิพิพายเีพราะมอีนิทรยีอ์อ่นกวา่พระ 

       อนาคามผีูอ้สงัขารปรนิพิพายนัีน้ 

   ๖. เป็นพระอนาคามผีูอ้ทุธังโสโตอกนฏิฐคามเีพราะมอีนิทรยีอ์อ่นกวา่ 

       พระอนาคามผีูส้สงัขารปรนิพิพายนัีน้ 

   ๗. เป็นพระสกทาคามเีพราะมอีนิทรยีอ์อ่นกวา่พระอนาคามผีูอ้ทุธัง- 

       โสโตอกนฏิฐคามนัีน้ 

   ๘. เป็นพระโสดาบันเพราะมอีนิทรยีอ์อ่นกวา่พระสกทาคามนัีน้ 

   ๙. เป็นพระโสดาบันผูธ้ัมมานุสารเีพราะมอีนิทรยีอ์อ่นกวา่พระโสดาบัน 

       นัน้ 

   ๑๐. เป็นพระโสดาบันผูส้ัทธานุสารเีพราะมอีนิทรยีอ์อ่นกวา่พระโสดาบัน 

       ผูธ้ัมมานุสารนัีน้ 

  ภกิษุทัง้หลาย ความแตกตา่งแหง่ผลยอ่มมเีพราะความแตกตา่งแหง่อนิทรยี ์

ความแตกตา่งแหง่บคุคลยอ่มมเีพราะความแตกตา่งแหง่ผล อยา่งนี”้ 

ทตุยิวติถารสตูรที ่๖ จบ 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๒๙๗ } 



๒๙๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๔. อนิทรยิสงัยตุ] 

๒. มทุตุรวรรค ๗. ตตยิวติถารสตูร 

 

๗. ตตยิวติถารสตูร 

วา่ดว้ยผลแหง่อนิทรยีโ์ดยพสิดาร สตูรที ่๓ 

  [๔๘๗] “ภกิษุทัง้หลาย อนิทรยี ์๕ ประการนี ้

  อนิทรยี ์๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. สทัธนิทรยี ์  ฯลฯ   ๕. ปัญญนิทรยี ์

  อนิทรยี ์๕ ประการนี ้

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคล 

   ๑. เป็นพระอรหันตเ์พราะอนิทรยี ์๕ ประการนีค้รบถว้นบรบิรูณ์ 

   ๒. เป็นพระอนาคามผีูอ้ันตราปรนิพิพายเีพราะมอีนิทรยีอ์อ่นกวา่ 

       พระอรหันตนั์น้ 

   ๓. เป็นพระอนาคามผีูอ้ปุหัจจปรนิพิพายเีพราะมอีนิทรยีอ์อ่นกวา่พระ 

       อนาคามผีูอ้ันตราปรนิพิพายนัีน้ 

   ๔. เป็นพระอนาคามผีูอ้สงัขารปรนิพิพายเีพราะมอีนิทรยีอ์อ่นกวา่พระ 

       อนาคามผีูอ้ปุหัจจปรนิพิพายนัีน้ 

   ๕. เป็นพระอนาคามผีูส้สังขารปรนิพิพายเีพราะมอีนิทรยีอ์อ่นกวา่พระ 

       อนาคามผีูอ้สงัขารปรนิพิพายนัีน้ 

   ๖. เป็นพระอนาคามผีูอ้ทุธังโสโตอกนฏิฐคามเีพราะมอีนิทรยีอ์อ่นกวา่ 

       พระอนาคามผีูส้สงัขารปรนิพิพายนัีน้ 

   ๗. เป็นพระสกทาคามเีพราะมอีนิทรยีอ์อ่นกวา่พระอนาคามผีูอ้ทุธัง- 

       โสโตอกนฏิฐคามนัีน้ 

   ๘. เป็นพระโสดาบันเพราะมอีนิทรยีอ์อ่นกวา่พระสกทาคามนัีน้ 

   ๙. เป็นพระโสดาบันผูธ้ัมมานุสารเีพราะมอีนิทรยีอ์อ่นกวา่พระโสดาบัน 

       นัน้ 

   ๑๐. เป็นพระโสดาบันผูส้ทัธานุสารเีพราะมอีนิทรยีอ์อ่นกวา่พระโสดาบัน 

       ผูธ้ัมมานุสารนัีน้ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๒๙๘ } 



๒๙๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๔. อนิทรยิสงัยตุ] 

๒. มทุตุรวรรค ๘. ปฏปัินนสตูร 

  บคุคลผูบ้ าเพ็ญอรหัตตมรรคใหบ้รบิรูณ์ ยอ่มไดบ้รรลอุรหัตตผล บคุคลผู ้

บ าเพ็ญมรรคทัง้ ๓ (ทีเ่หลอืใหบ้รบิรูณ์) ยอ่มไดบ้รรลผุลทัง้ ๓ ดังกลา่วนี้ 

ภกิษุทัง้หลาย เรากลา่วอนิทรยี ์๕ ประการวา่ไมเ่ป็นหมันเลย” 

ตตยิวติถารสตูรที ่๗ จบ 

 

๘. ปฏปินันสตูร 

วา่ดว้ยผลแหง่การปฏบิตัติามล าดบัอนิทรยี ์

  [๔๘๘] “ภกิษุทัง้หลาย อนิทรยี ์๕ ประการนี ้

  อนิทรยี ์๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. สทัธนิทรยี ์  ฯลฯ   ๕. ปัญญนิทรยี ์

  อนิทรยี ์๕ ประการนี ้

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคล 

   ๑. เป็นพระอรหันตเ์พราะมอีนิทรยี ์๕ ประการนีค้รบถว้นบรบิรูณ์ 

   ๒. เป็นผูป้ฏบิัตเิพือ่ท าใหแ้จง้อรหัตตผลเพราะมอีนิทรยีอ์อ่นกวา่พระ 

       อรหันตนั์น้ 

   ๓. เป็นพระอนาคามเีพราะมอีนิทรยีอ์อ่นกวา่ผูป้ฏบิัตเิพือ่ท าใหแ้จง้ 

       อรหัตตผลนัน้ 

   ๔. เป็นผูป้ฏบิัตเิพือ่ท าใหแ้จง้อนาคามผิลเพราะมอีนิทรยีอ์อ่นกวา่พระ 

       อนาคามนัีน้ 

   ๕. เป็นพระสกทาคามเีพราะมอีนิทรยีอ์อ่นกวา่ผูป้ฏบิัตเิพือ่ท าใหแ้จง้ 

       อนาคามผิลนัน้ 

   ๖. เป็นผูป้ฏบิัตเิพือ่ท าใหแ้จง้สกทาคามผิลเพราะมอีนิทรยีอ์อ่นกวา่พระ 

       สกทาคามนัีน้ 

   ๗. เป็นพระโสดาบันเพราะมอีนิทรยีอ์อ่นกวา่ผูป้ฏบิัตเิพือ่ท าใหแ้จง้ 

       สกทาคามผิลนัน้ 

   ๘. เป็นผูป้ฏบิัตเิพือ่ท าใหแ้จง้โสดาปัตตผิลเพราะมอีนิทรยีอ์อ่นกวา่พระ 

       โสดาบันนัน้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๒๙๙ } 



๓๐๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๔. อนิทรยิสงัยตุ] 

๒. มทุตุรวรรค ๑๐. อาสวกัขยสตูร 

  ภกิษุทัง้หลาย ผูใ้ดไมม่อีนิทรยี ์๕ ประการนีโ้ดยประการทัง้ปวง ผูนั้น้เรา 

กลา่ววา่ ‘เป็นผูเ้หนิหา่ง อยูใ่นฝ่ายปถุชุน” 

ปฏปินันสตูรที ่๘ จบ 

 

๙. สมัปนันสูตร 

วา่ดว้ยผูส้มบรูณ์ดว้ยอนิทรยี ์

  [๔๘๙] ครัง้นัน้แล ภกิษุรูปหนึง่เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวาย 

อภวิาทแลว้ น่ัง ณ ทีส่มควร ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ พระองคต์รัสวา่ ‘ผูส้มบรูณ์ดว้ยอนิทรยี ์ผูส้มบรูณ์ 

ดว้ยอนิทรยี’์ ดว้ยเหตเุพยีงเทา่ไรหนอ ภกิษุจงึชือ่วา่เป็นผูส้มบรูณ์ดว้ยอนิทรยี”์ 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุ ภกิษุในธรรมวนัิยนีเ้จรญิสทัธนิทรยีใ์หถ้งึความ 

สงบ ใหถ้งึความตรัสรู ้เจรญิวริยินิทรยีท์ีใ่หถ้งึความสงบ ใหถ้งึความตรัสรู ้เจรญิ 

สตนิทรยีท์ีใ่หถ้งึความสงบ ใหถ้งึความตรัสรู ้เจรญิสมาธนิทรยีท์ีใ่หถ้งึความสงบ 

ใหถ้งึความตรัสรู ้เจรญิปัญญนิทรยีท์ีใ่หถ้งึความสงบ ใหถ้งึความตรัสรู ้ดว้ยเหต ุ

เพยีงเทา่นีแ้ล ภกิษุจงึชือ่วา่เป็นผูส้มบรูณ์ดว้ยอนิทรยี”์ 

สมัปนันสตูรที ่๙ จบ 

 

๑๐. อาสวกัขยสตูร 

วา่ดว้ยธรรมเป็นเหตใุหส้ ิน้อาสวะ 

  [๔๙๐] “ภกิษุทัง้หลาย อนิทรยี ์๕ ประการนี ้

  อนิทรยี ์๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. สทัธนิทรยี ์  ฯลฯ   ๕. ปัญญนิทรยี ์

  อนิทรยี ์๕ ประการนี ้

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๓๐๐ } 



๓๐๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๔. อนิทรยิสงัยตุ] 

๒. มทุตุรวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุท าใหแ้จง้เจโตวมิตุต ิปัญญาวมิตุตอิันหาอาสวะมไิดเ้พราะ 

อาสวะทัง้หลายสิน้ไปดว้ยปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุัน เพราะอนิทรยี ์๕ 

ประการนีท้ีภ่กิษุเจรญิ ท าใหม้ากแลว้” 

อาสวกัขยสตูรที ่๑๐ จบ 

มทุตุรวรรคที ่๒ จบ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

    ๑. ปฏลิาภสตูร    ๒. ปฐมสงัขติตสตูร 

    ๓. ทตุยิสงัขติตสตูร    ๔. ตตยิสงัขติตสตูร 

    ๕. ปฐมวติถารสตูร    ๖. ทตุยิวติถารสตูร 

    ๗. ตตยิวติถารสตูร    ๘. ปฏปัินนสตูร 

    ๙. สมัปันนสตูร    ๑๐. อาสวกัขยสตูร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๓๐๑ } 



๓๐๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๔. อนิทรยิสงัยตุ] 

๓. ฉฬนิทรยิวรรค ๑. ปนัุพภวสตูร 

 

๓. ฉฬนิทรยิวรรค 

หมวดวา่ดว้ยอนิทรยี ์๖ 

 

๑. ปนุพัภวสตูร 

วา่ดว้ยเหตทุีท่ าใหไ้มม่ภีพใหม ่

  [๔๙๑] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย อนิทรยี ์๕ ประการนี ้

  อนิทรยี ์๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. สทัธนิทรยี ์  ฯลฯ   ๕. ปัญญนิทรยี ์

  ภกิษุทัง้หลาย ตราบใดเรายังไมรู่ช้ดัความเกดิ ความดับ คณุ โทษ และ 

เครือ่งสลดัออกจากอนิทรยี ์๕ ประการนีต้ามความเป็นจรงิ ตราบนัน้เรายังไมย่นืยัน 

วา่ ‘เป็นผูต้รัสรูส้มัมาสมัโพธญิาณอันยอดเยีย่มในโลก พรอ้มทัง้เทวโลก มารโลก 

พรหมโลก ในหมูส่ตัว ์พรอ้มทัง้สมณพราหมณ์ เทวดาและมนุษย’์ 

  แตเ่มือ่ใด เรารูช้ดัความเกดิ ความดับ คณุ โทษ และเครือ่งสลดัออกจาก 

อนิทรยี ์๕ ประการนีต้ามความเป็นจรงิ เมือ่นัน้ เราจงึยนืยันวา่ ‘เป็นผูต้รัสรู ้

สมัมาสมัโพธญิาณอันยอดเยีย่มในโลก พรอ้มทัง้เทวโลก มารโลก พรหมโลก 

ในหมูส่ตัว ์พรอ้มทัง้สมณพราหมณ์ เทวดาและมนุษย’์ 

  อนึง่ ญาณทัสสนะ๑เกดิขึน้แลว้แกเ่ราวา่ ‘วมิตุตขิองเราไมก่ าเรบิ ชาตนิีเ้ป็น 

ชาตสิดุทา้ย บัดนีภ้พใหมไ่มม่อีกี” 

ปนุพัภวสตูรที ่๑ จบ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ญาณทสัสนะ หมายถงึปัจจเวกขณญาณ ญาณหย่ังรูด้ว้ยการพจิารณาทบทวน คอื ส ารวจรูม้รรค ผล 

   กเิลสทีล่ะไดแ้ลว้ กเิลสทีเ่หลอือยูแ่ละนพิพาน (เวน้พระอรหันตไ์มม่กีารพจิารณากเิลสทียั่งเหลอือยู)่ (องฺ.ตกิ.อ. 

   ๒/๑๐๔/๒๕๗) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๓๐๒ } 



๓๐๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๔. อนิทรยิสงัยตุ] 

๓. ฉฬนิทรยิวรรค ๓. อัญญนิทรยิสตูร 

 

๒. ชวีตินิทรยิสูตร 

วา่ดว้ยชวีตินิทรยี ์

  [๔๙๒] “ภกิษุทัง้หลาย อนิทรยี ์๓ ประการนี ้

  อนิทรยี ์๓ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. อติถนิทรยี ์  (อนิทรยีค์อือติถภีาวะ) 

   ๒. ปรุสินิทรยี ์  (อนิทรยีค์อืปรุสิภาวะ) 

   ๓. ชวีตินิทรยี ์  (อนิทรยีค์อืชวีติ) 

  อนิทรยี ์๓ ประการนี”้ 

ชวีตินิทรยิสตูรที ่๒ จบ 

 

๓. อญัญนิทรยิสูตร 

วา่ดว้ยอญัญนิทรยี ์

  [๔๙๓] “ภกิษุทัง้หลาย อนิทรยี ์๓ ประการนี ้

  อนิทรยี ์๓ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. อนัญญาตัญญัสสามตีนิทรยี ์ (อนิทรยีข์องทา่นผูป้ฏบิัตดิว้ยมุง่วา่ 

            เราจักรูส้จัธรรมทีม่ไิดรู้)้ 

   ๒. อัญญนิทรยี ์   (อนิทรยีค์อืปัญญาอันรูท่ั้วถงึ) 

   ๓. อัญญาตาวนิทรยี ์   (อนิทรยีข์องทา่นผูรู้ท่ั้วถงึแลว้) 

  อนิทรยี ์๓ ประการนี”้ 

อญัญนิทรยิสตูรที ่๓ จบ 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๓๐๓ } 



๓๐๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๔. อนิทรยิสงัยตุ] 

๓. ฉฬนิทรยิวรรค ๔. เอกพชีสีตูร 

 

๔. เอกพชีสีตูร 

วา่ดว้ยพระเอกพชีโีสดาบนั 

  [๔๙๔] “ภกิษุทัง้หลาย อนิทรยี ์๕ ประการนี ้

  อนิทรยี ์๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. สทัธนิทรยี ์  ฯลฯ   ๕. ปัญญนิทรยี ์

  อนิทรยี ์๕ ประการนี ้

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคล 

   ๑. เป็นพระอรหันตเ์พราะมอีนิทรยี ์๕ ประการนีค้รบถว้นบรบิรูณ์ 

   ๒. เป็นพระอนาคามผีูอ้ันตราปรนิพิพายเีพราะมอีนิทรยีอ์อ่นกวา่ 

       พระอรหันตนั์น้ 

   ๓. เป็นพระอนาคามผีูอ้ปุหัจจปรนิพิพายเีพราะมอีนิทรยีอ์อ่นกวา่ 

       พระอนาคามผีูอ้ันตราปรนิพิพายนัีน้ 

   ๔. เป็นพระอนาคามผีูอ้สงัขารปรนิพิพายเีพราะมอีนิทรยีอ์อ่นกวา่พระ 

       อนาคามผีูอ้ปุหัจจปรนิพิพายนัีน้ 

   ๕. เป็นพระอนาคามผีูส้สังขารปรนิพิพายเีพราะมอีนิทรยีอ์อ่นกวา่พระ 

       อนาคามผีูอ้สงัขารปรนิพิพายนัีน้ 

   ๖. เป็นพระอนาคามผีูอ้ทุธังโสโตอกนฏิฐคามเีพราะมอีนิทรยีอ์อ่นกวา่ 

       พระอนาคามผีูส้สงัขารปรนิพิพายนัีน้ 

   ๗. เป็นพระสกทาคามเีพราะมอีนิทรยีอ์อ่นกวา่พระอนาคามผีูอ้ทุธัง- 

       โสโตอกนฏิฐคามนัีน้ 

   ๘. เป็นพระเอกพชีโีสดาบัน๑ เพราะมอีนิทรยีอ์อ่นกวา่พระสกทาคาม ี

       นัน้ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ เอกพชีโีสดาบนั หมายถงึผูม้พีชืคอือัตภาพอันเดยีว คอืเกดิอกีครัง้เดยีวก็จักบรรลอุรหัตตผล (ส .ม.อ. 

   ๓/๔๙๔/๓๑๓) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๓๐๔ } 



๓๐๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๔. อนิทรยิสงัยตุ] 

๓. ฉฬนิทรยิวรรค ๕. สทุธสตูร 

   ๙. เป็นพระโกลังโกลโสดาบัน๑ เพราะมอีนิทรยีอ์อ่นกวา่พระเอกพชี-ี 

       โสดาบันนัน้ 

         ๑๐. เป็นพระสตัตักขตัตปุรมโสดาบัน๒เพราะมอีนิทรยีอ์อ่นกวา่พระ 

       โกลังโกลโสดาบันนัน้ 

         ๑๑. เป็นพระโสดาบันผูธ้ัมมานุสารเีพราะมอีนิทรยีอ์อ่นกวา่พระ 

       สตัตักขตัตปุรมโสดาบันนัน้ 

         ๑๒. เป็นพระโสดาบันผูส้ทัธานุสารเีพราะมอีนิทรยีอ์อ่นกวา่พระโสดาบัน 

       ผูธ้ัมมานุสารนัีน้” 

เอกพชีสีตูรที ่๔ จบ 

๕. สทุธสตูร 

วา่ดว้ยอนิทรยีล์ว้น 

  [๔๙๕] “ภกิษุทัง้หลาย อนิทรยี ์๖ ประการนี ้

  อนิทรยี ์๖ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. จักขนุทรยี ์  (อนิทรยีค์อืจักขปุสาท) 

   ๒. โสตนิทรยี ์  (อนิทรยีค์อืโสตปสาท) 

   ๓. ฆานนิทรยี ์  (อนิทรยีค์อืฆานปสาท) 

   ๔. ชวิหนิทรยี ์  (อนิทรยีค์อืชวิหาปสาท) 

   ๕. กายนิทรยี ์  (อนิทรยีค์อืกายปสาท) 

   ๖. มนนิทรยี ์  (อนิทรยีค์อืใจ) 

  อนิทรยี ์๖ ประการนี”้ 

สทุธสตูรที ่๕ จบ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ โกลงัโกลโสดาบนั หมายถงึผูไ้ปจากตระกลูสูต่ระกลู คอืเกดิในตระกลูสงูอกี ๒-๓ ครัง้ หรอืเกดิใน 

   สคุตภิพอกี ๒-๓ ครัง้ ก็จักบรรลุอรหัตตผล (ส .ม.อ. ๓/๔๙๔/๓๑๓) 

๒ สตัตกัขตัตปุรมโสดาบนั หมายถงึผูเ้กดิ ๗ ครัง้เป็นอยา่งยิง่ คอื เวยีนเกดิในสคุตภิพอกีอยา่งมากเพยีง 

   ๗ ครัง้ ก็จักบรรลอุรหัตตผล (ส .ม.อ. ๓/๔๙๔/๓๑๔) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๓๐๕ } 



๓๐๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๔. อนิทรยิสงัยตุ] 

๓. ฉฬนิทรยิวรรค ๗. อรหันตสตูร 

 

๖. โสตาปนันสตูร 

วา่ดว้ยพระโสดาบนั 

  [๔๙๖] “ภกิษุทัง้หลาย อนิทรยี ์๖ ประการนี ้

  อนิทรยี ์๖ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. จักขนุทรยี ์   ๒. โสตนิทรยี ์

   ๓. ฆานนิทรยี ์   ๔. ชวิหนิทรยี ์

   ๕. กายนิทรยี ์   ๖. มนนิทรยี ์

  ภกิษุทัง้หลาย เมือ่ใด อรยิสาวกรูช้ดัความเกดิ ความดับ คณุ โทษ และเครือ่ง 

สลัดออกจากอนิทรยี ์๖ ประการนีต้ามความเป็นจรงิ เมือ่นัน้ อรยิสาวกนีเ้รากลา่ว 

วา่ ‘เป็นโสดาบัน ไมม่ทีางตกต า่ มคีวามแน่นอนทีจ่ะส าเร็จสมัโพธใินวนัขา้งหนา้” 

โสตาปนันสตูรที ่๖ จบ 

 

๗. อรหนัตสตูร 

วา่ดว้ยพระอรหนัต ์

  [๔๙๗] “ภกิษุทัง้หลาย อนิทรยี ์๖ ประการนี ้

  อนิทรยี ์๖ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. จักขนุทรยี ์   ๒. โสตนิทรยี ์

   ๓. ฆานนิทรยี ์   ๔. ชวิหนิทรยี ์

   ๕. กายนิทรยี ์   ๖. มนนิทรยี ์

  ภกิษุทัง้หลาย เมือ่ใด ภกิษุรูช้ดัความเกดิ ความดับ คณุ โทษ และเครือ่งสลัด 

ออกจากอนิทรยี ์๖ ประการนีต้ามความเป็นจรงิ เป็นผูห้ลดุพน้เพราะไมถ่อืมั่น 

เมือ่นัน้ ภกิษุนีเ้รากลา่ววา่ ‘อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้ ท ากจิทีค่วรท าเสร็จแลว้ ปลง 

ภาระไดแ้ลว้ บรรลปุระโยชนต์นโดยล าดับแลว้ สิน้ภวสงัโยชนแ์ลว้ หลดุพน้เพราะ 

รูโ้ดยชอบ” 

อรหนัตสตูรที ่๗ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๓๐๖ } 



๓๐๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๔. อนิทรยิสงัยตุ] 

๓. ฉฬนิทรยิวรรค ๙. ปฐมสมณพราหมณสตูร 

 

๘. สมัมทัธสูตร 

วา่ดว้ยเหตทุีท่ าใหเ้ป็นพระสมัมาสมัพทุธเจา้ 

  [๔๙๘] “ภกิษุทัง้หลาย อนิทรยี ์๖ ประการนี ้

  อนิทรยี ์๖ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. จักขนุทรยี ์   ๒. โสตนิทรยี ์

   ๓. ฆานนิทรยี ์   ๔. ชวิหนิทรยี ์

   ๕. กายนิทรยี ์   ๖. มนนิทรยี ์

  ภกิษุทัง้หลาย ตราบใด เรายังไมรู่ช้ดัความเกดิ ความดับ คณุ โทษ และเครือ่ง 

สลัดออกจากอนิทรยี ์๖ ประการนีต้ามความเป็นจรงิ ตราบนัน้ เรายังไมย่นืยันวา่ 

‘เป็นผูต้รัสรูส้มัมาสมัโพธญิาณอันยอดเยีย่มในโลก พรอ้มทัง้เทวโลก มารโลก พรหมโลก 

ในหมูส่ตัว ์พรอ้มทัง้สมณพราหมณ์ เทวดาและมนุษย’์ 

  แตเ่มือ่ใด เรารูช้ดัความเกดิ ความดับ คณุ โทษ และเครือ่งสลดัออกจาก 

อนิทรยี ์๖ ประการนีต้ามความเป็นจรงิ เมือ่นัน้ เราจงึยนืยันวา่ ‘เป็นผูต้รัสรู ้

สมัมาสมัโพธญิาณอันยอดเยีย่มในโลก พรอ้มทัง้เทวโลก มารโลก พรหมโลก ใน 

หมูส่ตัว ์พรอ้มทัง้สมณพราหมณ์ เทวดาและมนุษย’์ 

  อนึง่ ญาณทัสสนะเกดิขึน้แลว้แกเ่ราวา่ “วมิตุตขิองเราไมก่ าเรบิ ชาตนิีเ้ป็น 

ชาตสิดุทา้ย บัดนีภ้พใหมไ่มม่อีกี” 

สมัมทัธสตูรที ่๘ จบ 

 

๙. ปฐมสมณพราหมณสูตร 

วา่ดว้ยสมณพราหมณ์ สตูรที ่๑ 

  [๔๙๙] “ภกิษุทัง้หลาย อนิทรยี ์๖ ประการนี ้

  อนิทรยี ์๖ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. จักขนุทรยี ์   ๒. โสตนิทรยี ์

   ๓. ฆานนิทรยี ์   ๔. ชวิหนิทรยี ์

   ๕. กายนิทรยี ์   ๖. มนนิทรยี ์

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๓๐๗ } 



๓๐๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๔. อนิทรยิสงัยตุ] 

๓. ฉฬนิทรยิวรรค ๑๐. ทุตยิสมณพราหมณสตูร 

  ภกิษุทัง้หลาย สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่ใดเหลา่หนึง่ไมรู่ช้ดัความเกดิ ความ 

ดับ คณุ โทษ และเครือ่งสลัดออกจากอนิทรยี ์๖ ประการนีต้ามความเป็นจรงิ 

สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่นัน้เราไมจั่ดวา่เป็นสมณะในหมูส่มณะ หรอืไมจั่ดวา่เป็น 

พราหมณ์ในหมูพ่ราหมณ์ ทัง้ทา่นเหลา่นัน้ก็ไมท่ าใหแ้จง้ประโยชนแ์หง่ความเป็น 

สมณะหรอืประโยชนแ์หง่ความเป็นพราหมณ์ดว้ยปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุัน 

  ภกิษุทัง้หลาย สว่นสมณะหรอืพราหมณ์เหลา่ใดเหลา่หนึง่รูช้ดัความเกดิ 

ความดับ คณุ โทษ และเครือ่งสลดัออกจากอนิทรยี ์๖ ประการนีต้ามความ 

เป็นจรงิ สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่นัน้เราจัดวา่เป็นสมณะในหมูส่มณะและจัดวา่ 

เป็นพราหมณ์ในหมูพ่ราหมณ์ ทัง้ทา่นเหลา่นัน้ก็ท าใหแ้จง้ประโยชนแ์หง่ความเป็นสมณะ 

และประโยชนแ์หง่ความเป็นพราหมณ์ดว้ยปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุัน” 

ปฐมสมณพราหมณสตูรที ่๙ จบ 

 

๑๐. ทตุยิสมณพราหมณสตูร 

วา่ดว้ยสมณพราหมณ์ สตูรที ่๒ 

  [๕๐๐] “ภกิษุทัง้หลาย สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่ใดเหลา่หนึง่ไมรู่ช้ดั 

จักขนุทรยีค์วามเกดิแหง่จักขนุทรยี ์ความดับแหง่จักขนุทรยี ์และปฏปิทาทีใ่หถ้งึ 

ความดับแหง่จักขนุทรยี ์ไมรู่ช้ดัโสตนิทรยี ์ฯลฯ ฆานนิทรยี ์ฯลฯ ชวิหนิทรยี ์ฯลฯ 

กายนิทรยี ์ฯลฯ ไมรู่ช้ดัมนนิทรยี ์ความเกดิแหง่มนนิทรยี ์ความดับแหง่มนนิทรยี ์

และปฏปิทาทีใ่หถ้งึความดับแหง่มนนิทรยี ์สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่นัน้เราไมจั่ด 

วา่เป็นสมณะในหมูส่มณะหรอืไมจั่ดวา่เป็นพราหมณ์ในหมูพ่ราหมณ์ ทัง้ทา่น 

เหลา่นัน้ก็ไมท่ าใหแ้จง้ประโยชนแ์หง่ความเป็นสมณะหรอืประโยชนแ์หง่ความเป็น 

พราหมณ์ ดว้ยปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุัน 

  ภกิษุทัง้หลาย สว่นสมณะหรอืพราหมณ์เหลา่ใดเหลา่หนึง่รูช้ดัจักขนุทรยี ์

ความเกดิแหง่จักขนุทรยี ์ความดับแหง่จักขนุทรยี ์ปฏปิทาทีใ่หถ้งึความดับแหง่ 

จักขนุทรยี ์รูช้ดัโสตนิทรยี ์ฯลฯ ฆานนิทรยี ์ฯลฯ ชวิหนิทรยี ์ฯลฯ กายนิทรยี ์

ฯลฯ รูช้ดัมนนิทรยี ์ความเกดิแหง่มนนิทรยี ์ความดบัแหง่มนนิทรยี ์ปฏปิทาที ่

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๓๐๘ } 



๓๐๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๔. อนิทรยิสงัยตุ] 

๓. ฉฬนิทรยิวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

ใหถ้งึความดับแหง่มนนิทรยี ์สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่นัน้เราจัดวา่เป็นสมณะในหมู่ 

สมณะและจัดวา่เป็นพราหมณ์ในหมูพ่ราหมณ์ ทัง้ท่านเหลา่นัน้ก็ท าใหแ้จง้ 

ประโยชนแ์หง่ความเป็นสมณะและประโยชนแ์หง่ความเป็นพราหมณ์ดว้ยปัญญา 

อันยิง่เองเขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุัน” 

ทตุยิสมณพราหมณสตูรที ่๑๐ จบ 

ฉฬนิทรยิวรรคที ่๓ จบ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

    ๑. ปนัุพภวสตูร    ๒. ชวีตินิทรยิสตูร 

    ๓. อัญญนิทรยิสตูร    ๔. เอกพชีสีตูร 

    ๕. สทุธสตูร     ๖. โสตาปันนสตูร 

    ๗. อรหันตสตูร    ๘. สมัมัทธสตูร 

    ๙. ปฐมสมณพราหมณสตูร   ๑๐. ทตุยิสมณพราหมณสตูร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๓๐๙ } 



๓๑๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๔. อนิทรยิสงัยตุ] 

๔. สขุนิทรยิวรรค ๒. โสตาปันนสตูร 

 

๔. สขุนิทรยิวรรค 

หมวดวา่ดว้ยสขุนิทรยี ์

๑. สทุธกิสูตร 

วา่ดว้ยอนิทรยีล์ว้น 

  [๕๐๑] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย อนิทรยี ์๕ ประการนี้ 

  อนิทรยี ์๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. สขุนิทรยี ์  (อนิทรยีค์อืสขุเวทนา) 

   ๒. ทกุขนิทรยี ์  (อนิทรยีค์อืทกุขเวทนา) 

   ๓. โสมนัสสนิทรยี ์ (อนิทรยีค์อืโสมนัสสเวทนา) 

   ๔. โทมนัสสนิทรยี ์ (อนิทรยีค์อืโทมนัสสเวทนา) 

   ๕. อเุปกขนิทรยี ์ (อนิทรยีค์อือเุบกขา) 

  อนิทรยี ์๕ ประการนีแ้ล” 

สทุธกิสตูรที ่๑ จบ 

 

๒. โสตาปนันสตูร 

วา่ดว้ยพระโสดาบนั 

  [๕๐๒] “ภกิษุทัง้หลาย อนิทรยี ์๕ ประการนี ้

  อนิทรยี ์๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. สขุนิทรยี ์   ๒. ทกุขนิทรยี ์

   ๓. โสมนัสสนิทรยี ์  ๔. โทมนัสสนิทรยี ์

   ๕. อเุปกขนิทรยี ์

  ภกิษุทัง้หลาย เมือ่ใด อรยิสาวกรูช้ดัความเกดิ ความดับ คณุ โทษ และเครือ่ง 

สลัดออกจากอนิทรยี ์๕ ประการนีต้ามความเป็นจรงิ เมือ่นัน้ อรยิสาวกนีเ้รากลา่ววา่ 

‘เป็นโสดาบัน ไมม่ทีางตกต า่ มคีวามแน่นอนทีจ่ะส าเร็จสมัโพธใินวนัขา้งหนา้” 

โสตาปนันสตูรที ่๒ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๓๑๐ } 



๓๑๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๔. อนิทรยิสงัยตุ] 

๔. สขุนิทรยิวรรค ๔. ปฐมสมณพราหมณสตูร 

 

๓. อรหนัตสูตร 

วา่ดว้ยพระอรหนัต ์

  [๕๐๓] “ภกิษุทัง้หลาย อนิทรยี ์๕ ประการนี ้

  อนิทรยี ์๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. สขุนิทรยี ์   ๒. ทกุขนิทรยี ์

   ๓. โสมนัสสนิทรยี ์  ๔. โทมนัสสนิทรยี ์

   ๕. อเุปกขนิทรยี ์

  ภกิษุทัง้หลาย เมือ่ใด ภกิษุรูช้ดัความเกดิ ความดับ คณุ โทษ และเครือ่ง 

สลัดออกจากอนิทรยี ์๕ ประการนีต้ามความเป็นจรงิ เป็นผูห้ลดุพน้เพราะไมถ่อืมั่น 

เมือ่นัน้ ภกิษุนีเ้รากลา่ววา่ ‘เป็นอรหันตขณีาสพ อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้ ท ากจิที ่

ควรท าเสร็จแลว้ ปลงภาระไดแ้ลว้ บรรลปุระโยชนต์นโดยล าดับแลว้ สิน้ภวสงัโยชน ์

แลว้ หลดุพน้เพราะรูโ้ดยชอบ” 

อรหนัตสตูรที ่๓ จบ 

 

๔. ปฐมสมณพราหมณสูตร 

วา่ดว้ยสมณพราหมณ์ สตูรที ่๑ 

  [๕๐๔] “ภกิษุทัง้หลาย อนิทรยี ์๕ ประการนี ้

  อนิทรยี ์๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. สขุนิทรยี ์   ๒. ทกุขนิทรยี ์

   ๓. โสมนัสสนิทรยี ์  ๔. โทมนัสสนิทรยี ์

   ๕. อเุปกขนิทรยี ์

  ภกิษุทัง้หลาย สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่ใดเหลา่หนึง่ไมรู่ช้ดัความเกดิ ความดับ 

คณุ โทษ และเครือ่งสลัดออกจากอนิทรยี ์๕ ประการนีต้ามความเป็นจรงิ สมณะ 

หรอืพราหมณ์เหลา่นัน้เราไมจั่ดวา่เป็นสมณะในหมูส่มณะ หรอืไมจั่ดวา่เป็น 

พราหมณ์ในหมูพ่ราหมณ์ ทัง้ทา่นเหลา่นัน้ก็ไมท่ าใหแ้จง้ประโยชนแ์หง่ความเป็น 

สมณะหรอืประโยชนแ์หง่ความเป็นพราหมณ์ดว้ยปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุัน 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๓๑๑ } 



๓๑๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๔. อนิทรยิสงัยตุ] 

๔. สขุนิทรยิวรรค ๕. ทตุยิสมณพราหมณสตูร 

  ภกิษุทัง้หลาย สว่นสมณะหรอืพราหมณ์เหลา่ใดเหลา่หนึง่รูช้ดัความเกดิ ความ 

ดับ คณุ โทษ และเครือ่งสลัดออกจากอนิทรยี ์๕ ประการนีต้ามความเป็นจรงิ 

สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่นัน้เราจัดวา่เป็นสมณะในหมูส่มณะ หรอืจัดวา่เป็น 

พราหมณ์ในหมูพ่ราหมณ์ ทัง้ทา่นเหลา่นัน้ก็ท าใหแ้จง้ประโยชนแ์หง่ความเป็นสมณะ 

และประโยชนแ์หง่ความเป็นพราหมณ์ดว้ยปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุัน” 

ปฐมสมณพราหมณสตูรที ่๔ จบ 

 

๕. ทตุยิสมณพราหมณสูตร 

วา่ดว้ยสมณพราหมณ์ สตูรที ่๒ 

  [๕๐๕] “ภกิษุทัง้หลาย อนิทรยี ์๕ ประการนี ้

  อนิทรยี ์๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. สขุนิทรยี ์    ๒. ทกุขนิทรยี ์

   ๓. โสมนัสสนิทรยี ์   ๔. โทมนัสสนิทรยี ์

   ๕. อเุปกขนิทรยี ์

  ภกิษุทัง้หลาย สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่ใดเหลา่หนึง่ไมรู่ช้ดัสขุนิทรยี ์ความ 

เกดิแหง่สขุนิทรยี ์ความดับแหง่สขุนิทรยี ์และปฏปิทาทีใ่หถ้งึความดับแหง่สขุนิทรยี ์

ไมรู่ช้ดัทกุขนิทรยี ์ฯลฯ ไมรู่ช้ดัโสมนัสสนิทรยี ์ฯลฯ ไมรู่ช้ดัโทมนัสสนิทรยี ์ฯลฯ 

ไมรู่ช้ดัอเุปกขนิทรยี ์ความเกดิแหง่อเุปกขนิทรยี ์ความดับแหง่อเุปกขนิทรยี ์และ 

ปฏปิทาทีใ่หถ้งึความดับแหง่อเุปกขนิทรยี ์สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่นัน้เราไมจั่ดวา่ 

เป็นสมณะในหมูส่มณะ หรอืไมจั่ดวา่เป็นพราหมณ์ในหมูพ่ราหมณ์ ทัง้ทา่นเหลา่นัน้ 

ก็ไมท่ าใหแ้จง้ประโยชนแ์หง่ความเป็นสมณะหรอืประโยชนแ์หง่ความเป็นพราหมณ์ดว้ย 

ปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุัน 

  ภกิษุทัง้หลาย สว่นสมณะหรอืพราหมณ์เหลา่ใดเหลา่หนึง่รูช้ดัสขุนิทรยี ์รูช้ดั 

ความเกดิแหง่สขุนิทรยี ์ความดับแหง่สขุนิทรยี ์และปฏปิทาทีใ่หถ้งึความดับแหง่ 

สขุนิทรยี ์รูช้ดัทกุขนิทรยี ์ฯลฯ รูช้ดัโสมนัสสนิทรยี ์ฯลฯ รูช้ดัโทมนัสสนิทรยี ์ฯลฯ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๓๑๒ } 



๓๑๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๔. อนิทรยิสงัยตุ] 

๔. สขุนิทรยิวรรค ๖. ปฐมวภิังคสตูร 

รูช้ดัอเุปกขนิทรยี ์ความเกดิแหง่อเุปกขนิทรยี ์ความดับแหง่อเุปกขนิทรยี ์และ 

ปฏปิทาทีใ่หถ้งึความดับแหง่อเุปกขนิทรยี ์สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่นัน้เราจัดวา่ 

เป็นสมณะในหมูส่มณะ หรอืจัดวา่เป็นพราหมณ์ในหมูพ่ราหมณ์ ทัง้ทา่นเหลา่นัน้ 

ก็ท าใหแ้จง้ประโยชนแ์หง่ความเป็นสมณะและประโยชนแ์หง่ความเป็นพราหมณ์ดว้ย 

ปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุัน” 

ทตุยิสมณพราหมณสตูรที ่๕ จบ 

 

๖. ปฐมวภิงัคสูตร 

วา่ดว้ยการจ าแนกอนิทรยี ์สตูรที ่๑ 

  [๕๐๖] “ภกิษุทัง้หลาย อนิทรยี ์๕ ประการนี ้

  อนิทรยี ์๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. สขุนิทรยี ์    ๒. ทกุขนิทรยี ์

   ๓. โสมนัสสนิทรยี ์   ๔. โทมนัสสนิทรยี ์

   ๕. อเุปกขนิทรยี ์

  สขุนิทรยี ์เป็นอยา่งไร 

  คอื ความสขุทางกาย ความส าราญทางกาย ความเสวยอารมณ์ทีเ่ป็นสขุ 

ส าราญ อันเกดิจากกายสมัผัส 

  นีเ้รยีกวา่ สขุนิทรยี ์

  ทกุขนิทรยี ์เป็นอยา่งไร 

  คอื ความทกุขท์างกาย ความไมส่ าราญทางกาย ความเสวยอารมณ์ทีเ่ป็น 

ทกุข ์ไมส่ าราญ อันเกดิจากกายสมัผัส 

  นีเ้รยีกวา่ ทกุขนิทรยี ์

  โสมนสัสนิทรยี ์เป็นอยา่งไร 

  คอื ความสขุทางใจ ความส าราญทางใจ ความเสวยอารมณ์ทีเ่ป็นสขุ ส าราญ 

อันเกดิจากมโนสมัผัส 

  นีเ้รยีกวา่ โสมนัสสนิทรยี ์

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๓๑๓ } 



๓๑๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๔. อนิทรยิสงัยตุ] 

๔. สขุนิทรยิวรรค ๗. ทตุยิวภิังคสตูร 

  โทมนสัสนิทรยี ์เป็นอยา่งไร 

  คอื ความทกุขท์างใจ ความไมส่ าราญทางใจ ความเสวยอารมณ์ทีเ่ป็นทกุข ์

ไมส่ าราญ อันเกดิจากมโนสมัผัส 

  นีเ้รยีกวา่ โทมนัสสนิทรยี ์

  อเุปกขนิทรยี ์เป็นอยา่งไร 

  คอื ความเสวยอารมณ์ทางกายหรอืทางใจทีส่ าราญก็มใิช ่ไมส่ าราญก็มใิช ่

  นีเ้รยีกวา่ อเุปกขนิทรยี ์

  ภกิษุทัง้หลาย อนิทรยี ์๕ ประการนีแ้ล” 

ปฐมวภิงัคสตูรที ่๖ จบ 

 

๗. ทตุยิวภิงัคสตูร 

วา่ดว้ยการจ าแนกอนิทรยี ์สตูรที ่๒ 

  [๕๐๗] “ภกิษุทัง้หลาย อนิทรยี ์๕ ประการนี ้

  อนิทรยี ์๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. สขุนิทรยี ์    ๒. ทกุขนิทรยี ์

   ๓. โสมนัสสนิทรยี ์   ๔. โทมนัสสนิทรยี ์

   ๕. อเุปกขนิทรยี ์

  สขุนิทรยี ์เป็นอยา่งไร 

  คอื ความสขุทางกาย ความส าราญทางกาย ความเสวยอารมณ์ทีเ่ป็นสขุ 

ส าราญ อันเกดิจากกายสมัผัส 

  นีเ้รยีกวา่ สขุนิทรยี ์

  ทกุขนิทรยี ์เป็นอยา่งไร 

  คอื ความทกุขท์างกาย ความไมส่ าราญทางกาย ความเสวยอารมณ์ทีเ่ป็น 

ทกุข ์ไมส่ าราญ อันเกดิจากกายสมัผัส 

  นีเ้รยีกวา่ ทกุขนิทรยี ์

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๓๑๔ } 



๓๑๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๔. อนิทรยิสงัยตุ] 

๔. สขุนิทรยิวรรค ๘. ตตยิวภิังคสตูร 

  โสมนสัสนิทรยี ์เป็นอยา่งไร 

  คอื ความสขุทางใจ ความส าราญทางใจ ความเสวยอารมณ์ทีเ่ป็นสขุ ส าราญ 

อันเกดิจากมโนสมัผัส 

  นีเ้รยีกวา่ โสมนัสสนิทรยี ์

  โทมนสัสนิทรยี ์เป็นอยา่งไร 

  คอื ความทกุขท์างใจ ความไมส่ าราญทางใจ ความเสวยอารมณ์ทีเ่ป็นทกุข ์

ไมส่ าราญ อันเกดิจากมโนสมัผัส 

  นีเ้รยีกวา่ โทมนัสสนิทรยี ์

  อเุปกขนิทรยี ์เป็นอยา่งไร 

  คอื ความเสวยอารมณ์ทางกายหรอืทางใจทีส่ าราญก็มใิช ่ไมส่ าราญก็มใิช ่

  นีเ้รยีกวา่ อเุปกขนิทรยี ์

  ในอนิทรยี ์๕ ประการนัน้ สขุนิทรยีแ์ละโสมนัสสนิทรยี ์พงึเห็นวา่เป็นสขุเวทนา 

  ทกุขนิทรยีแ์ละโทมนัสสนิทรยี ์พงึเห็นวา่เป็นทกุขเวทนา 

  อเุปกขนิทรยี ์พงึเห็นวา่เป็นอทกุขมสขุเวทนา 

  ภกิษุทัง้หลาย อนิทรยี ์๕ ประการนี”้ 

ทตุยิวภิงัคสตูรที ่๗ จบ 

 

๘. ตตยิวภิงัคสตูร 

วา่ดว้ยการจ าแนกอนิทรยี ์สตูรที ่๓ 

  [๕๐๘] “ภกิษุทัง้หลาย อนิทรยี ์๕ ประการนี ้

  อนิทรยี ์๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. สขุนิทรยี ์    ๒. ทกุขนิทรยี ์

   ๓. โสมนัสสนิทรยี ์   ๔. โทมนัสสนิทรยี ์

   ๕. อเุปกขนิทรยี ์

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๓๑๕ } 



๓๑๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๔. อนิทรยิสงัยตุ] 

๔. สขุนิทรยิวรรค ๘. ตตยิวภิังคสตูร 

  สขุนิทรยี ์เป็นอยา่งไร 

  คอื ความสขุทางกาย ความส าราญทางกาย ความเสวยอารมณ์ทีเ่ป็นสขุ 

ส าราญ อันเกดิจากกายสมัผัส 

  นีเ้รยีกวา่ สขุนิทรยี ์

  ทกุขนิทรยี ์เป็นอยา่งไร 

  คอื ความทกุขท์างกาย ความไมส่ าราญทางกาย ความเสวยอารมณ์ทีเ่ป็นทกุข ์

ไมส่ าราญ อันเกดิจากกายสมัผัส 

  นีเ้รยีกวา่ ทกุขนิทรยี ์

  โสมนสัสนิทรยี ์เป็นอยา่งไร 

  คอื ความสขุทางใจ ความส าราญทางใจ ความเสวยอารมณ์ทีเ่ป็นสขุ ส าราญ 

อันเกดิจากมโนสมัผัส 

  นีเ้รยีกวา่ โสมนัสสนิทรยี ์

  โทมนสัสนิทรยี ์เป็นอยา่งไร 

  คอื ความทกุขท์างใจ ความไมส่ าราญทางใจ ความเสวยอารมณ์ทีเ่ป็นทกุข ์

ไมส่ าราญ อันเกดิจากมโนสมัผัส 

  นีเ้รยีกวา่ โทมนัสสนิทรยี ์

  อเุปกขนิทรยี ์เป็นอยา่งไร 

  คอื ความเสวยอารมณ์ทางกายหรอืทางใจทีส่ าราญก็มใิช ่ไมส่ าราญก็มใิช ่

  นีเ้รยีกวา่ อเุปกขนิทรยี ์

  ในอนิทรยี ์๕ ประการนัน้ สขุนิทรยีแ์ละโสมนัสสนิทรยี ์พงึเห็นวา่เป็นสขุเวทนา 

  ทกุขนิทรยีแ์ละโทมนัสสนิทรยี ์พงึเห็นวา่เป็นทกุขเวทนา 

  อเุปกขนิทรยี ์พงึเห็นวา่เป็นอทกุขมสขุเวทนา 

  อนิทรยี ์๕ ประการนี ้เป็น ๕ ประการแลว้ยอ่เป็น ๓ ประการ เป็น ๓ ประการ 

แลว้ขยายออกเป็น ๕ ประการโดยปรยิาย ดว้ยประการฉะนี”้ 

ตตยิวภิงัคสตูรที ่๘ จบ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๓๑๖ } 



๓๑๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๔. อนิทรยิสงัยตุ] 

๔. สขุนิทรยิวรรค ๙. กัฏโฐปมสตูร 

 

๙. กฏัโฐปมสตูร 

วา่ดว้ยอปุมาดว้ยไมเ้สยีดสกีนั 

  [๕๐๙] “ภกิษุทัง้หลาย อนิทรยี ์๕ ประการนี ้

  อนิทรยี ์๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. สขุนิทรยี ์    ๒. ทกุขนิทรยี ์

   ๓. โสมนัสสนิทรยี ์   ๔. โทมนัสสนิทรยี ์

   ๕. อเุปกขนิทรยี ์

  ภกิษุทัง้หลาย สขุนิทรยีเ์กดิขึน้เพราะอาศัยผัสสะอนัเป็นทีต่ัง้แหง่สขุเวทนา 

ภกิษุนัน้มสีขุก็รูช้ดัวา่ เรามสีขุ เพราะผัสสะอันเป็นทีต่ัง้แหง่สขุเวทนานัน้แลดับไป 

เธอก็รูช้ดัวา่ สขุนิทรยีท์ีเ่กดิขึน้เพราะอาศัยผัสสะอันเป็นทีต่ัง้แหง่สขุเวทนาทีเ่สวยอยู ่

อันเกดิจากผัสสะนัน้ดับไป คอืสงบไป 

  ทกุขนิทรยีเ์กดิขึน้เพราะอาศัยผัสสะอันเป็นทีต่ัง้แหง่ทกุขเวทนา ภกิษุนัน้ม ี

ทกุขก็์รูช้ดัวา่ เรามทีกุข ์เพราะผัสสะอันเป็นทีต่ัง้แหง่ทกุขเวทนานัน้แลดับไป เธอ 

ก็รูช้ดัวา่ ทกุขนิทรยีท์ีเ่กดิขึน้เพราะอาศัยผัสสะอันเป็นทีต่ัง้แหง่ทกุขเวทนาทีเ่สวยอยู ่

อันเกดิจากผัสสะนัน้ดับไป คอืสงบไป 

  โสมนัสสนิทรยีเ์กดิขึน้เพราะอาศัยผัสสะอันเป็นทีต่ัง้แหง่โสมนัสสเวทนา ภกิษุ 

นัน้สบายใจก็รูช้ดัวา่ เราสบายใจ เพราะผัสสะอันเป็นทีต่ัง้แหง่โสมนัสสเวทนานัน้แล 

ดับไป เธอก็รูช้ดัวา่ โสมนัสสนิทรยีท์ีเ่กดิขึน้เพราะอาศัยผัสสะอันเป็นทีต่ัง้แหง่ 

โสมนัสสเวทนาทีเ่สวยอยูอ่ันเกดิจากผัสสะนัน้ดับไป คอืสงบไป 

  โทมนัสสนิทรยีเ์กดิขึน้เพราะอาศัยผัสสะอันเป็นทีต่ัง้แหง่โทมนัสสเวทนา ภกิษุ 

นัน้ไมส่บายใจก็รูช้ดัวา่ เราไมส่บายใจ เพราะผัสสะอันเป็นทีต่ัง้แหง่โทมนัสสเวทนา 

นัน้แลดับไป เธอก็รูช้ดัวา่ โทมนัสสนิทรยีท์ีเ่กดิขึน้เพราะอาศัยผัสสะอันเป็นทีต่ัง้ 

แหง่โทมนัสสเวทนาทีเ่สวยอยูอ่ันเกดิจากผัสสะนัน้ดับไป คอืสงบไป 

  อเุปกขนิทรยีเ์กดิขึน้เพราะอาศัยผัสสะอันเป็นทีต่ัง้แหง่อเุบกขาเวทนา ภกิษุนัน้ 

วางเฉยก็รูช้ดัวา่ เราวางเฉย เพราะผัสสะอันเป็นทีต่ัง้แหง่อเุบกขาเวทนานัน้แลดับไป 

เธอก็รูช้ดัวา่ อเุปกขนิทรยีท์ีเ่กดิขึน้เพราะอาศัยผัสสะอันเป็นทีต่ัง้แหง่อเุบกขาเวทนา 

ทีเ่สวยอยูอ่ันเกดิจากผัสสะนัน้ดับไป คอืสงบไป 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๓๑๗ } 



๓๑๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๔. อนิทรยิสงัยตุ] 

๔. สขุนิทรยิวรรค ๑๐. อปุปฏปิาฏกิสตูร 

  ภกิษุทัง้หลาย เพราะไม ้๒ อันเสยีดสกีันจงึเกดิความรอ้น ลกุเป็นไฟขึน้ เพราะ 

แยกไม ้๒ อันนัน้ออกจากกัน ความรอ้นทีเ่กดิจากการเสยีดสนัีน้ก็ดับไป ระงับไป 

แมฉั้นใด สขุนิทรยีก็์ฉันนัน้เหมอืนกัน เกดิขึน้เพราะอาศัยผัสสะอันเป็นทีต่ัง้แหง่ 

สขุเวทนา ภกิษุนัน้มสีขุก็รูช้ดัวา่ เรามสีขุ เพราะผัสสะอันเป็นทีต่ัง้แหง่สขุเวทนา 

นัน้แลดับไป เธอก็รูช้ดัวา่ สขุนิทรยีท์ีเ่กดิขึน้เพราะอาศัยผัสสะอันเป็นทีต่ัง้แหง่ 

สขุเวทนาทีเ่สวยอยูอ่ันเกดิจากผัสสะนัน้ดับไป ระงบัไป ทกุขนิทรยีเ์กดิขึน้เพราะ 

อาศัยผัสสะอันเป็นทีต่ัง้แหง่ทกุขเวทนา ฯลฯ โสมนัสสนิทรยีเ์กดิขึน้เพราะอาศัย 

ผัสสะอันเป็นทีต่ัง้แหง่โสมนัสสเวทนา ฯลฯ โทมนัสสนิทรยีเ์กดิขึน้เพราะอาศัย 

ผัสสะอันเป็นทีต่ัง้แหง่โทมนัสสเวทนา ฯลฯ อเุปกขนิทรยีเ์กดิขึน้เพราะอาศัยผัสสะ 

อันเป็นทีต่ัง้แหง่อเุบกขาเวทนา ภกิษุนัน้วางเฉยก็รูช้ดัวา่ เราวางเฉย เพราะผัสสะ 

อันเป็นทีต่ัง้แหง่อเุบกขาเวทนานัน้แลดับไป เธอก็รูช้ดัวา่ อเุปกขนิทรยีท์ีเ่กดิขึน้ 

เพราะอาศัยผัสสะอันเป็นทีต่ัง้แหง่อเุบกขาเวทนาทีเ่สวยอยูอ่ันเกดิจากผัสสะนัน้ 

ดับไป ระงับไป” 

กฏัโฐปมสตูรที ่๙ จบ 

 

๑๐. อปุปฏปิาฏกิสตูร 

วา่ดว้ยอนิทรยีท์ ีเ่กดิสบัล าดบักนั 

  [๕๑๐] “ภกิษุทัง้หลาย อนิทรยี ์๕ ประการนี ้

  อนิทรยี ์๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ทกุขนิทรยี ์    ๒. โทมนันสนิทรยี ์

   ๓. สขุนิทรยี ์    ๔. โทมนัสสนิทรยี ์

   ๕. อเุปกขนิทรยี ์

  เมือ่ภกิษุในธรรมวนัิยนีไ้มป่ระมาท มคีวามเพยีร อทุศิกายและใจอยู ่

ทกุขนิทรยีย์อ่มเกดิขึน้ เธอรูช้ดัวา่ ‘ทกุขนิทรยีน์ีเ้กดิขึน้แกเ่รา และทกุขนิทรยีนั์น้ 

มเีครือ่งหมาย มเีหต ุมสี ิง่ปรงุแตง่ มปัีจจัย ทัง้เป็นไปไมไ่ดเ้ลยทีท่กุขนิทรยีนั์น้ซึง่ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๓๑๘ } 



๓๑๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๔. อนิทรยิสงัยตุ] 

๔. สขุนิทรยิวรรค ๑๐. อปุปฏปิาฏกิสตูร 

ไมม่เีครือ่งหมาย ไมม่เีหต ุไมม่สี ิง่ปรงุแตง่ ไมม่ปัีจจัย จักเกดิขึน้’ เธอรูช้ดัทกุขนิทรยี ์

รูช้ดัความเกดิแหง่ทกุขนิทรยี ์รูช้ดัความดับแหง่ทกุขนิทรยี ์และรูช้ดัทีด่ับไปไม ่

เหลอืแหง่ทกุขนิทรยีท์ีเ่กดิขึน้แลว้ 

  ทกุขนิทรยีท์ ีเ่กดิข ึน้แลว้ยอ่มดบัไปไมเ่หลอืในทีไ่หน 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีส้งัดจากกามและอกศุลธรรมทัง้หลายแลว้ บรรลปุฐมฌาน 

ทีม่วีติก วจิาร ปีตแิละสขุทีเ่กดิจากวเิวกอยู ่ทกุขนิทรยีท์ีเ่กดิขึน้แลว้ยอ่มดับไปไม่ 

เหลอืในปฐมฌานนี ้

  ภกิษุนีเ้รากลา่ววา่ รูค้วามดับแหง่ทกุขนิทรยีแ์ลว้นอ้มจติไปเพือ่ความเป็นอยา่งนัน้ 

  เมือ่ภกิษุในธรรมวนัิยนีไ้มป่ระมาท มคีวามเพยีร อทุศิกายและใจอยู ่

โทมนัสสนิทรยีย์อ่มเกดิขึน้ เธอรูช้ดัวา่ ‘โทมนัสสนิทรยีน์ีเ้กดิขึน้แกเ่รา และ 

โทมนัสสนิทรยีนั์น้มเีครือ่งหมาย มเีหต ุมสี ิง่ปรงุแตง่ มปัีจจัย ทัง้เป็นไปไมไ่ดเ้ลย 

ทีโ่ทมนัสสนิทรยีนั์น้ซึง่ไมม่เีครือ่งหมาย ไมม่เีหต ุไมม่สี ิง่ปรงุแตง่ ไมม่ปัีจจัย จัก 

เกดิขึน้’ เธอรูช้ดัโทมนัสสนิทรยี ์รูช้ดัความเกดิแหง่โทมนัสสนิทรยี ์รูช้ดัความดับ 

แหง่โทมนัสสนิทรยี ์และรูช้ดัทีด่ับไปไมเ่หลอืแหง่โทมนัสสนิทรยีท์ีเ่กดิขึน้แลว้ 

  โทมนสัสนิทรยีท์ ีเ่กดิข ึน้แลว้ยอ่มดบัไปไมเ่หลอืในทีไ่หน 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี ้เพราะวติกวจิารสงบระงับไป บรรลทุตุยิฌานทีม่ ี

ความผอ่งใสภายใน มภีาวะทีจ่ติเป็นหนึง่ผดุขึน้ ไมม่วีติกไมม่วีจิาร มแีตปี่ตแิละ 

สขุอันเกดิจากสมาธอิยู ่โทมนัสสนิทรยีท์ีเ่กดิขึน้แลว้ยอ่มดับไปไมเ่หลอืในทตุยิฌานนี ้

  ภกิษุนีเ้รากลา่ววา่ รูค้วามดับแหง่โทมนัสสนิทรยีแ์ลว้นอ้มจติไปเพือ่ความเป็น 

อยา่งนัน้ 

  เมือ่ภกิษุในธรรมวนัิยนีไ้มป่ระมาท มคีวามเพยีร อทุศิกายและใจอยู ่

สขุนิทรยีย์อ่มเกดิขึน้ เธอรูช้ดัวา่ ‘สขุนิทรยีน์ีเ้กดิขึน้แกเ่รา และสขุนิทรยีนั์น้ 

มเีครือ่งหมาย มเีหต ุมสี ิง่ปรงุแตง่ มปัีจจัย ทัง้เป็นไปไมไ่ดเ้ลยทีส่ขุนิทรยีนั์น้ซึง่ 

ไมม่เีครือ่งหมาย ไมม่เีหต ุไมม่สี ิง่ปรงุแตง่ ไมม่ปัีจจัย จักเกดิขึน้’ เธอรูช้ดัสขุนิทรยี ์

รูช้ดัความเกดิแหง่สขุนิทรยี ์รูช้ดัความดับแหง่สขุนิทรยี ์และรูช้ดัทีด่ับไปไมเ่หลอืแหง่ 

สขุนิทรยีท์ีเ่กดิขึน้แลว้ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๓๑๙ } 



๓๒๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค[๔. อนิทรยิสงัยตุ] 

๔. สขุนิทรยิวรรค ๑๐. อปุปฏปิาฏกิสตูร 

  สขุนิทรยีท์ ีเ่กดิข ึน้แลว้ยอ่มดบัไปไมเ่หลอืในทีไ่หน 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีเ้พราะปีตจิางคลายไป มอีเุบกขา มสีตสิมัปชญัญะ 

เสวยสขุดว้ยนามกาย บรรลตุตยิฌานทีพ่ระอรยิะทัง้หลายสรรเสรญิวา่ ‘ผูม้อีเุบกขา 

มสีต ิอยูเ่ป็นสขุ’ สขุนิทรยีท์ีเ่กดิขึน้แลว้ยอ่มดบัไปไมเ่หลอืในตตยิฌานนี้ 

  ภกิษุนีเ้รากลา่ววา่ รูค้วามดับแหง่สขุนิทรยีแ์ลว้นอ้มจติไปเพือ่ความเป็นอยา่ง 

นัน้ 

  เมือ่ภกิษุในธรรมวนัิยนีไ้มป่ระมาท มคีวามเพยีร อทุศิกายและใจอยู ่

โสมนัสสนิทรยีย์อ่มเกดิขึน้ เธอรูช้ดัวา่ ‘โสมนัสสนิทรยีน์ีเ้กดิขึน้แกเ่รา และ 

โสมนัสสนิทรยีนั์น้มเีครือ่งหมาย มเีหต ุมสี ิง่ปรงุแตง่ มปัีจจัย ทัง้เป็นไปไมไ่ดเ้ลยที ่

โสมนัสสนิทรยีนั์น้ซึง่ไมม่เีครือ่งหมาย ไมม่เีหต ุไมม่สี ิง่ปรงุแตง่ ไมม่ปัีจจัย 

จักเกดิขึน้’ เธอรูช้ดัโสมนัสสนิทรยี ์รูช้ดัความเกดิแหง่โสมนัสสนิทรยี ์รูช้ดัความ 

ดับแหง่โสมนัสสนิทรยี ์และรูช้ดัทีด่ับไปไมเ่หลอืแหง่โสมนัสสนิทรยีท์ีเ่กดิขึน้แลว้ 

  โสมนสัสนิทรยีท์ ีเ่กดิข ึน้แลว้ยอ่มดบัไปไมเ่หลอืในทีไ่หน 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี ้เพราะละสขุและทกุขไ์ด ้เพราะโสมนัสและโทมนัส 

ดับไปกอ่นแลว้ บรรลจุตตุถฌานทีไ่มม่ทีกุข ์ไมม่สีขุ มสีตบิรสิทุธิเ์พราะอเุบกขาอยู่ 

โสมนัสสนิทรยีท์ีเ่กดิขึน้แลว้ยอ่มดับไปไมเ่หลอืในจตตุถฌานนี ้

  ภกิษุนีเ้รากลา่ววา่ รูค้วามดับแหง่โสมนัสสนิทรยีแ์ลว้นอ้มจติไปเพือ่ความเป็น 

อยา่งนัน้ 

  เมือ่ภกิษุในธรรมวนัิยนีไ้มป่ระมาท มคีวามเพยีร อทุศิกายและใจอยู ่

อเุปกขนิทรยีย์อ่มเกดิขึน้ เธอรูช้ดัวา่ ‘อเุปกขนิทรยีน์ีเ้กดิขึน้แกเ่รา และ 

อเุปกขนิทรยีนั์น้มเีครือ่งหมาย มเีหต ุมสี ิง่ปรงุแตง่ มปัีจจัย ทัง้เป็นไปไมไ่ดเ้ลยที ่

อเุปกขนิทรยีนั์น้ซึง่ไมม่เีครือ่งหมาย ไมม่เีหต ุไมม่สี ิง่ปรงุแตง่ ไมม่ปัีจจัย จักเกดิขึน้’ 

เธอรูช้ดัอเุปกขนิทรยี ์รูช้ดัความเกดิแหง่อเุปกขนิทรยี ์รูช้ดัความดับแหง่อเุปกขนิทรยี ์

และรูช้ดัทีด่ับไปไมเ่หลอืแหง่อเุปกขนิทรยีท์ีเ่กดิขึน้แลว้ 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๓๒๐ } 



๓๒๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๔. อนิทรยิสงัยตุ] 

๔. สขุนิทรยิวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

  อเุปกขนิทรยีท์ ีเ่กดิข ึน้แลว้ยอ่มดบัไปไมเ่หลอืในทีไ่หน 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี ้กา้วลว่งเนวสญัญานาสญัญายตนฌานโดยประการ 

ทัง้ปวงแลว้ เขา้สญัญาเวทยตินโิรธสมาบัตอิยู ่อเุปกขนิทรยีท์ีเ่กดิขึน้แลว้ยอ่มดับ 

ไมเ่หลอืในสญัญาเวทยตินโิรธสมาบัตนิี ้

  ภกิษุนีเ้รากลา่ววา่ รูค้วามดับแหง่อเุปกขนิทรยีแ์ลว้นอ้มจติไปเพือ่ความเป็น 

อยา่งนัน้” 

อปุปฏปิาฏกิสตูรที ่๑๐ จบ 

สขุนิทรยิวรรคที ่๔ จบ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

    ๑. สทุธกิสตูร     ๒. โสตาปันนสตูร 

    ๓. อรหันตสตูร    ๔. ปฐมสมณพราหมณสตูร 

    ๕. ทตุยิสมณพราหมณสตูร   ๖. ปฐมวภิังคสตูร 

    ๗. ทตุยิวภิังคสตูร    ๘. ตตยิวภิังคสตูร 

    ๙. กัฏโฐปมสตูร    ๑๐. อปุปฏปิาฏกิสตูร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๓๒๑ } 



๓๒๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๔. อนิทรยิสงัยตุ] 

๕. ชราวรรค ๑. ชราธัมมสตูร 

 

๕. ชราวรรค 

หมวดวา่ดว้ยความแก ่

๑. ชราธมัมสตูร 

วา่ดว้ยผูม้คีวามแก ่

  [๕๑๑] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ ปราสาทของนางวสิาขามคิารมาตา 

ในบพุพาราม เขตกรงุสาวัตถ ีครัน้ในเวลาเย็น พระผูม้พีระภาคเสด็จออกจากที ่

หลกีเรน้ ประทับน่ังผนิพระปฤษฎางคใ์หแ้ดดทีส่อ่งมาจากทศิตะวนัตก 

  ครัง้นัน้ ทา่นพระอานนทเ์ขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวายอภวิาท 

แลว้บบีนวดพระวรกายของพระผูม้พีระภาคดว้ยฝ่ามอืพลางกราบทลูพระผูม้พีระภาค 

ดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ น่าอัศจรรยจ์รงิ ไมเ่คยปรากฏ บัดนีพ้ระฉววีรรณ 

ของพระผูม้พีระภาคไมบ่รสิทุธิผ์ดุผอ่งเหมอืนเมือ่กอ่น พระอวยัวะทกุสว่นก็เหีย่วยน่ 

เป็นเกลยีว พระวรกายก็คอ้มไปขา้งหนา้ และพระอนิทรยีทั์ง้หลาย คอื จักขนุทรยี ์

โสตนิทรยี ์ฆานนิทรยี ์ชวิหนิทรยี ์กายนิทรยี ์ก็ปรากฏแปรเปลีย่นไป” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “จรงิอยา่งนัน้ อานนท ์ความแกม่อียูใ่นความเป็น 

หนุ่มสาว ความเจ็บไขม้อียูใ่นความไมม่โีรค ความตายก็มอียูใ่นชวีติ ผวิพรรณไม ่

บรสิทุธิผ์ดุผอ่งเหมอืนเมือ่กอ่น อวยัวะทกุสว่นก็เหีย่วยน่เป็นเกลยีว กายก็คอ้มไป 

ขา้งหนา้ และอนิทรยีทั์ง้หลาย คอื จักขนุทรยี ์โสตนิทรยี ์ฆานนิทรยี ์ชวิหนิทรยี ์

กายนิทรยี ์ก็ปรากฏแปรเปลีย่นไป” 

  พระผูม้พีระภาคผูส้คุตศาสดาไดต้รัสพระด ารัสนีแ้ลว้ จงึไดต้รัสคาถาประพันธ ์

ตอ่ไปอกีวา่ 

    “ถงึทา่นจะตคิวามแกท่ีเ่ลวทราม 

   จะตคิวามแกท่ีท่ าใหผ้วิพรรณทรามไปสกัเพยีงใด 

   รปูทีน่่าพงึพอใจก็คงถกูความแกย่ า่ยเีพยีงนัน้ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๓๒๒ } 



๓๒๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๔. อนิทรยิสงัยตุ] 

๕. ชราวรรค ๒. อณุณาภพราหมณสตูร 

   แมผู้ใ้ดพงึมชีวีติอยูถ่งึ ๑๐๐ ปี 

   ผูนั้น้ก็มคีวามตายอยูเ่บือ้งหนา้ 

   ความตายไมล่ะเวน้ใคร ๆ ยอ่มย า่ยสีตัวทั์ง้หมดทเีดยีว” 

ชราธมัมสตูรที ่๑ จบ 

 

๒. อณุณาภพราหมณสูตร 

วา่ดว้ยอณุณาภพราหมณ์ 

  [๕๑๒] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  ครัง้นัน้แล พราหมณ์ชือ่อณุณาภะเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ได ้

สนทนาปราศรัยพอเป็นทีบ่ันเทงิใจ พอเป็นทีร่ะลกึถงึกันแลว้ น่ัง ณ ทีส่มควร ได ้

กราบทลูพระผูม้พีระภาคดงันีว้า่ 

  “ทา่นพระโคดม อนิทรยี ์๕ ประการนี ้มอีารมณ์ตา่งกัน มโีคจรตา่งกัน ไม ่

เสวยอารมณ์อันเป็นโคจรของกันและกัน 

  อนิทรยี ์๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. จักขนุทรยี ์    ๒. โสตนิทรยี ์

   ๓. ฆานนิทรยี ์    ๔. ชวิหนิทรยี ์

   ๕. กายนิทรยี ์

  ทา่นพระโคดม อะไรเป็นทีย่ดึเหนีย่วของอนิทรยี ์๕ ประการนีท้ีม่อีารมณ์ตา่งกัน 

มโีคจรตา่งกัน ไมเ่สวยอารมณ์อันเป็นโคจรของกันและกัน และอะไรเลา่ยอ่มเสวย 

อารมณ์อันเป็นโคจรของอนิทรยี ์๕ ประการนี”้ 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “พราหมณ ์อนิทรยี ์๕ ประการนี ้มอีารมณ์ 

ตา่งกัน มโีคจรตา่งกัน ไมเ่สวยอารมณ์อันเป็นโคจรของกันและกัน 

  อนิทรยี ์๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. จักขนุทรยี ์    ๒. โสตนิทรยี ์

   ๓. ฆานนิทรยี ์    ๔. ชวิหนิทรยี ์

   ๕. กายนิทรยี ์

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๓๒๓ } 



๓๒๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๔. อนิทรยิสงัยตุ] 

๕. ชราวรรค ๒. อณุณาภพราหมณสตูร 

  พราหมณ์ ใจเป็นทีย่ดึเหนีย่วของอนิทรยี ์๕ ประการนีท้ีม่อีารมณ์ตา่งกัน ม ี

โคจรตา่งกัน ไมเ่สวยอารมณ์อันเป็นโคจรของกันและกัน และใจยอ่มเสวยอารมณ์ 

อันเป็นโคจรของอนิทรยี ์๕ ประการนี”้ 

  “ทา่นพระโคดม อะไรเป็นทีย่ดึเหนีย่วของใจ” 

  “พราหมณ์ สตเิป็นทีย่ดึเหนีย่วของใจ” 

  “ทา่นพระโคดม อะไรเป็นทีย่ดึเหนีย่วของสต”ิ 

  “พราหมณ์ วมิตุตเิป็นทีย่ดึเหนีย่วของสต”ิ 

  “ทา่นพระโคดม อะไรเป็นทีย่ดึเหนี่ยวของวมิตุต”ิ 

  “พราหมณ์ นพิพานเป็นทีย่ดึเหนีย่วของวมิตุต”ิ 

  “ทา่นพระโคดม อะไรเป็นทีย่ดึเหนีย่วของนพิพาน” 

  “พราหมณ์ ทา่นลว่งเลยปัญหาไป ไมส่ามารถก าหนดทีส่ดุแหง่ปัญหาได ้ดว้ยวา่ 

พรหมจรรยท์ีบ่คุคลอยูจ่บแลว้ หยั่งลงสูน่พิพาน มนีพิพานเป็นเบือ้งหนา้ ม ี

นพิพานเป็นทีส่ดุ” 

  ล าดับนัน้ อณุณาภพราหมณ์ชืน่ชมยนิดพีระภาษิตของพระผูม้พีระภาคแลว้ 

ลกุจากทีน่ั่ง ถวายอภวิาท ท าประทักษิณแลว้จากไป 

  ครัน้อณุณาภพราหมณ์จากไปไดไ้มน่าน พระผูม้พีระภาครับสัง่เรยีกภกิษุทัง้หลาย 

มาตรัสวา่ 

  “ภกิษุทัง้หลาย เปรยีบเหมอืนเรอืนยอดหรอืศาลาเรอืนยอด มหีนา้ตา่งอยู ่

ดา้นทศิตะวนัออก เมือ่ดวงอาทติยข์ ึน้ แสง (ดวงอาทติย)์ สอ่งเขา้ไปทางหนา้ตา่ง 

จะปรากฏทีไ่หน” 

  “ทีฝ่าดา้นทศิตะวนัตก พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ภกิษุทัง้หลาย อปุมานีฉั้นใด อปุไมยก็ฉันนัน้เหมอืนกัน ศรัทธาในตถาคตของ 

อณุณาภพราหมณ์ตัง้มั่นหยั่งรากลงแลว้มั่นคง อันสมณะหรอืพราหมณ์ เทวดาหรอืมาร 

พรหมหรอืใคร ๆ ในโลกใหห้วัน่ไหวไมไ่ด ้ถา้อณุณาภพราหมณ์พงึท ากาละในเวลา 

นีไ้ซร ้ยอ่มไมม่สีงัโยชนท์ีเ่ป็นเครือ่งประกอบใหอ้ณุณาภพราหมณ์ตอ้งมาสูโ่ลกนีอ้กี” 

อณุณาภพราหมณสตูรที ่๒ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๓๒๔ } 



๓๒๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๔. อนิทรยิสงัยตุ] 

๕. ชราวรรค ๓. สาเกตสตูร 

 

๓. สาเกตสตูร 

วา่ดว้ยพระธรรมเทศนาทีเ่มอืงสาเกต 

  [๕๑๓] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ ป่าอัญชนวนั สถานทีพ่ระราชทาน 

อภัยแกห่มูเ่นือ้ เขตเมอืงสาเกต ณ ทีนั่น้แล พระผูม้พีระภาครับสัง่เรยีกภกิษุ 

ทัง้หลายมาตรัสถามวา่ “ภกิษุทัง้หลาย เหตทุีอ่นิทรยี ์๕ ประการอาศัยแลว้กลาย 

เป็นพละ ๕ ประการ และทีพ่ละ ๕ ประการอาศัยแลว้กลายเป็นอนิทรยี ์๕ ประการ 

มอียูห่รอื” 

  ภกิษุทัง้หลายทลูตอบวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ธรรมของขา้พระองค ์

ทัง้หลายมพีระผูม้พีระภาคเป็นหลัก มพีระผูม้พีระภาคเป็นผูน้ า มพีระผูม้พีระภาค 

เป็นทีพ่ ึง่ ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขอประทานวโรกาส เฉพาะพระผูม้พีระภาคเทา่นัน้ 

จะทรงอธบิายเนือ้ความแหง่พระภาษิตนัน้ใหแ้จ่มแจง้ได ้ภกิษุทัง้หลายฟังตอ่จาก 

พระผูม้พีระภาคแลว้จักทรงจ าไว”้ 

  “ภกิษุทัง้หลาย เหตทุีอ่นิทรยี ์๕ ประการอาศัยแลว้กลายเป็นพละ ๕ ประการ 

และทีพ่ละ ๕ ประการอาศัยแลว้กลายเป็นอนิทรยี ์๕ ประการมอียู ่

  เหตทุีอ่นิทรยี ์๕ ประการอาศยัแลว้กลายเป็นพละ ๕ ประการ และที ่

พละ ๕ ประการอาศยัแลว้กลายเป็นอนิทรยี ์๕ ประการ เป็นอยา่งไร 

  คอื สิง่ใดเป็นสทัธนิทรยี ์ส ิง่นัน้เป็นสทัธาพละ สิง่ใดเป็นสทัธาพละ สิง่นัน้ 

เป็นสทัธนิทรยี ์ส ิง่ใดเป็นวริยินิทรยี ์ส ิง่นัน้เป็นวริยิพละ สิง่ใดเป็นวริยิพละ สิง่นัน้ 

เป็นวริยินิทรยี ์ส ิง่ใดเป็นสตนิทรยี ์ส ิง่นัน้เป็นสตพิละ สิง่ใดเป็นสตพิละ สิง่นัน้ 

เป็นสตนิทรยี ์ส ิง่ใดเป็นสมาธนิทรยี ์ส ิง่นัน้เป็นสมาธพิละ สิง่ใดเป็นสมาธพิละ 

สิง่นัน้เป็นสมาธนิทรยี ์ส ิง่ใดเป็นปัญญนิทรยี ์ส ิง่นัน้เป็นปัญญาพละ สิง่ใดเป็น 

ปัญญาพละ สิง่นัน้เป็นปัญญนิทรยี ์

  ภกิษุทัง้หลาย แมน่ ้าไหลไปสูท่ศิปราจนี บา่ไปสูท่ศิปราจนี หลากไปสูท่ศิ 

ปราจนี กลางแมน่ ้านัน้มเีกาะ เหตทุีจ่ะใหนั้บวา่แมน่ ้านัน้มกีระแสเดยีวมอียู่ และ 

เหตทุีจ่ะใหนั้บวา่แมน่ ้านัน้ม ี๒ กระแสก็มอียู ่

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๓๒๕ } 



๓๒๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๔. อนิทรยิสงัยตุ] 

๕. ชราวรรค ๔. ปพุพโกฏฐกสตูร 

  เหตทุีจ่ะใหน้บัวา่แมน่ า้น ัน้มกีระแสเดยีว เป็นอยา่งไร 

  คอื น ้าทีอ่ยูส่ดุทศิตะวนัออกและสดุทศิตะวนัตกของเกาะนัน้ 

  นีแ้ล คอืเหตทุีใ่หนั้บวา่แมน่ ้านัน้มกีระแสเดยีว 

  เหตทุีจ่ะใหน้บัวา่แมน่ า้น ัน้ม ี๒ กระแส เป็นอยา่งไร 

  คอื น ้าทีอ่ยูส่ดุทศิเหนอืและสดุทศิใตข้องเกาะนัน้ 

  นีแ้ล คอืเหตทุีใ่หนั้บวา่แมน่ ้านัน้ม ี๒ กระแส แมฉั้นใด 

  ภกิษุทัง้หลาย ขอ้นีก็้ฉันนัน้เหมอืนกัน สิง่ใดเป็นสทัธนิทรยี ์ส ิง่นัน้เป็นสทัธา- 

พละ สิง่ใดเป็นสทัธาพละ สิง่นัน้เป็นสทัธนิทรยี ์ส ิง่ใดเป็นวริยินิทรยี ์ส ิง่นัน้เป็น 

วริยิพละ สิง่ใดเป็นวริยิพละ สิง่นัน้เป็นวริยินิทรยี ์ส ิง่ใดเป็นสตนิทรยี ์ส ิง่นัน้เป็น 

สตพิละ สิง่ใดเป็นสตพิละ สิง่นัน้เป็นสตนิทรยี ์ส ิง่ใดเป็นสมาธนิทรยี ์ส ิง่นัน้ 

เป็นสมาธพิละ สิง่ใดเป็นสมาธพิละ สิง่นัน้เป็นสมาธนิทรยี ์ส ิง่ใดเป็นปัญญนิทรยี ์

สิง่นัน้เป็นปัญญาพละ สิง่ใดเป็นปัญญาพละ สิง่นัน้เป็นปัญญนิทรยี ์

  ภกิษุท าใหแ้จง้เจโตวมิตุต ิปัญญาวมิตุตอิันหาอาสวะมไิดเ้พราะอาสวะทัง้หลาย 

สิน้ไปดว้ยปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุัน เพราะอนิทรยี ์๕ ประการทีภ่กิษุนัน้ 

เจรญิ ท าใหม้ากแลว้” 

สาเกตสตูรที ่๓ จบ 

 

๔. ปพุพโกฏฐกสูตร 

วา่ดว้ยพระธรรมเทศนาทีป่พุพโกฏฐกะ 

  [๕๑๔] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ ปพุพโกฏฐกะ เขตกรงุสาวตัถ ีณ 

ทีนั่น้แล พระผูม้พีระภาครับสัง่เรยีกทา่นพระสารบีตุรมาตรัสวา่ 

  “สารบีตุร เธอเชือ่หรอืไมว่า่ สทัธนิทรยีท์ีบ่คุคลเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ ยอ่ม 

หยั่งลงสูอ่มตะ มอีมตะเป็นทีไ่ปในเบือ้งหนา้ มอีมตะเป็นทีส่ดุ ฯลฯ ปัญญนิทรยี ์

ทีบ่คุคลเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ ยอ่มหยั่งลงสูอ่มตะ มอีมตะเป็นทีไ่ปในเบือ้งหนา้ 

มอีมตะเป็นทีส่ดุ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๓๒๖ } 



๓๒๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๔. อนิทรยิสงัยตุ] 

๕. ชราวรรค ๕. ปฐมปพุพารามสตูร 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขอ้นีช้นเหลา่ใดไมรู่ ้ไมเ่ห็น ไมเ่ขา้ใจ มไิดท้ าใหแ้จง้ 

มไิดส้มัผัสดว้ยปัญญา ชนเหลา่นัน้พงึถงึความเชือ่ตอ่ผูอ้ ืน่ในขอ้นัน้วา่ สทัธนิทรยี ์

ฯลฯ ปัญญนิทรยีท์ีบ่คุคลเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ ยอ่มหยั่งลงสูอ่มตะ มอีมตะเป็น 

เบือ้งหนา้ มอีมตะเป็นทีส่ดุ ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขอ้นีช้นเหลา่ใดรู ้เห็น เขา้ใจ 

ท าใหแ้จง้ สมัผัสดว้ยปัญญาแลว้ ชนเหลา่นัน้ยอ่มไมม่คีวามสงสยั ไมม่คีวาม 

แคลงใจในขอ้นัน้เลยวา่ สัทธนิทรยี ์ฯลฯ ปัญญนิทรยีท์ีบ่คุคลเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ 

ยอ่มหยั่งลงสูอ่มตะ มอีมตะเป็นเบือ้งหนา้ มอีมตะเป็นทีส่ดุ ก็ขอ้นัน้ขา้พระองค ์

รู ้เห็น เขา้ใจ ท าใหแ้จง้ สมัผัสดว้ยปัญญาแลว้ ขา้พระองคไ์มม่คีวามสงสยั 

ไมม่คีวามแคลงใจในขอ้นัน้วา่ สทัธนิทรยี ์ฯลฯ ปัญญนิทรยีท์ีบ่คุคลเจรญิ ท าให ้

มากแลว้ ยอ่มหยั่งลงสูอ่มตะ มอีมตะเป็นเบือ้งหนา้ มอีมตะเป็นทีส่ดุ” 

  “ดลีะ ดลีะ สารบีตุร ขอ้นีช้นเหลา่ใดไมรู่ ้ไมเ่ห็น ไมเ่ขา้ใจ มไิดท้ าใหแ้จง้ 

มไิดส้มัผัสดว้ยปัญญา ชนเหลา่นัน้พงึด าเนนิไปดว้ยความเชือ่ตอ่ผูอ้ ืน่ในขอ้นัน้วา่ 

สทัธนิทรยีท์ีบ่คุคลเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ ยอ่มหยั่งลงสูอ่มตะ มอีมตะเป็นเบือ้งหนา้ 

มอีมตะเป็นทีส่ดุ ฯลฯ ปัญญนิทรยีท์ีบ่คุคลเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ ยอ่มหยั่งลงสู ่

อมตะ มอีมตะเป็นเบือ้งหนา้ มอีมตะเป็นทีส่ดุ ขอ้นี้ชนเหลา่ใดรู ้เห็น เขา้ใจ 

ท าใหแ้จง้ ไดส้มัผัสดว้ยปัญญา ชนเหลา่นัน้หมดความระแวงสงสยัในขอ้นัน้วา่ 

สทัธนิทรยีท์ีบ่คุคลเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ ยอ่มหยั่งลงสูอ่มตะ มอีมตะเป็นเบือ้งหนา้ 

มอีมตะเป็นทีส่ดุ ฯลฯ ปัญญนิทรยีท์ีบ่คุคลเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ ยอ่มหยั่งลงสูอ่มตะ 

มอีมตะเป็นเบือ้งหนา้ มอีมตะเป็นทีส่ดุ” 

ปพุพโกฏฐกสตูรที ่๔ จบ 

 

๕. ปฐมปพุพารามสตูร 

วา่ดว้ยพระธรรมเทศนาทีบ่พุพาราม สตูรที ่๑ 

  [๕๑๕] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ ปราสาทของนางวสิาขามคิารมาตา 

ในบพุพาราม เขตกรงุสาวัตถ ีณ ทีนั่น้แล พระผูม้พีระภาครับสัง่เรยีกภกิษุทัง้หลาย 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๓๒๗ } 



๓๒๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๔. อนิทรยิสงัยตุ] 

๕. ชราวรรค ๖. ทตุยิปพุพารามสตูร 

มาตรัสถามวา่ “ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุขณีาสพพยากรณ์อรหัตตผลวา่ ‘เรารูช้ดัวา่ 

ชาตสิ ิน้แลว้ อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้ ท ากจิทีค่วรท าเสร็จแลว้ ไมม่กีจิอืน่เพือ่ความ 

เป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป’ เพราะอนิทรยีเ์ทา่ไรทีภ่กิษุขณีาสพเจรญิ ท าใหม้ากแลว้” 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ธรรมของขา้พระองคทั์ง้หลายมพีระผูม้พีระภาคเป็น 

หลัก ฯลฯ๑ 

  “ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุขณีาสพพยากรณ์อรหัตตผลวา่ ‘เรารูช้ดัวา่ ชาตสิ ิน้แลว้ 

อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้ ท ากจิทีค่วรท าเสร็จแลว้ ไมม่กีจิอืน่เพือ่ความเป็นอยา่งนี้ 

อกีตอ่ไป’ เพราะอนิทรยีอ์ยา่งหนึง่ทีภ่กิษุขณีาสพเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ 

  อนิทรยีอ์ยา่งหนึง่ คอือะไร 

  คอื ปัญญนิทรยี ์ศรัทธาทีเ่ป็นไปตามปัญญา วริยิะทีเ่ป็นไปตามปัญญา 

สตทิีเ่ป็นไปตามปัญญา สมาธทิีเ่ป็นไปตามปัญญาของอรยิสาวกผูม้ปัีญญายอ่ม 

ตัง้มั่น 

  ภกิษุขณีาสพพยากรณ์อรหัตตผลวา่ ‘เรารูช้ดัวา่ ชาตสิ ิน้แลว้ อยูจ่บ 

พรหมจรรยแ์ลว้ ท ากจิทีค่วรท าเสร็จแลว้ ไมม่กีจิอืน่เพือ่ความเป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป’ 

เพราะอนิทรยีอ์ยา่งหนึง่นีท้ีภ่กิษุขณีาสพเจรญิ ท าใหม้ากแลว้” 

ปฐมปพุพารามสตูรที ่๕ จบ 

 

๖. ทตุยิปพุพารามสตูร 

วา่ดว้ยพระธรรมเทศนาทีบ่พุพาราม สตูรที ่๒ 

  [๕๑๖] ตน้เรือ่งเหมอืนสตูรที ่๕ 

  “ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุขณีาสพพยากรณ์อรหัตผลวา่ ‘เรารูช้ดัวา่ ชาตสิ ิน้แลว้ 

อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้ ท ากจิทีค่วรท าเสร็จแลว้ ไมม่กีจิอืน่เพือ่ความเป็นอยา่งนี้ 

อกีตอ่ไป’ เพราะอนิทรยีเ์ทา่ไรทีภ่กิษุขณีาสพเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูนือ้ความเต็มในขอ้ ๕๑๓ (สาเกตสตูร) หนา้ ๓๒๕ ในเลม่นี้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๓๒๘ } 



๓๒๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๔. อนิทรยิสงัยตุ] 

๕. ชราวรรค ๗. ตตยิปพุพารามสตูร 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ธรรมของขา้พระองคทั์ง้หลายมพีระผูม้พีระภาคเป็น 

หลัก ฯลฯ 

  “ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุขณีาสพพยากรณ์อรหัตผลวา่ ‘เรารูช้ดัวา่ ชาตสิ ิน้แลว้ 

อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้ ท ากจิทีค่วรท าเสร็จแลว้ ไมม่กีจิอืน่เพือ่ความเป็นอยา่งนี้ 

อกีตอ่ไป’ เพราะอนิทรยี ์๒ ประการทีภ่กิษุขณีาสพเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ 

  อนิทรยี ์๒ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ปัญญาทีเ่ป็นอรยิะ    ๒. วมิตุตทิีเ่ป็นอรยิะ 

  ปัญญาทีเ่ป็นอรยิะเป็นปัญญนิทรยี ์วมิตุตทิีเ่ป็นอรยิะเป็นสมาธนิทรยี ์

  ภกิษุขณีาสพพยากรณ์อรหัตตผลวา่ ‘เรารูช้ดัวา่ ชาตสิ ิน้แลว้ อยูจ่บพรหม- 

จรรยแ์ลว้ ท ากจิทีค่วรท าเสร็จแลว้ ไมม่กีจิอืน่เพือ่ความเป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป’ 

เพราะอนิทรยี ์๒ ประการนีท้ีภ่กิษุขณีาสพเจรญิ ท าใหม้ากแลว้” 

ทตุยิปพุพารามสตูรที ่๖ จบ 

 

๗. ตตยิปพุพารามสตูร 

วา่ดว้ยพระธรรมเทศนาทีบ่พุพาราม สตูรที ่๓ 

  [๕๑๗] ตน้เรือ่งเหมอืนสตูรที ่๕ 

  “ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุขณีาสพพยากรณ์อรหัตตผลวา่ ‘เรารูช้ดัวา่ ชาตสิ ิน้แลว้ 

อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้ ท ากจิทีค่วรท าเสร็จแลว้ ไมม่กีจิอืน่เพือ่ความเป็นอยา่งนี้ 

อกีตอ่ไป’ เพราะอนิทรยีเ์ทา่ไรทีภ่กิษุขณีาสพเจรญิ ท าใหม้ากแลว้” 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ธรรมของขา้พระองคทั์ง้หลายมพีระผูม้พีระภาคเป็น 

หลัก ฯลฯ 

  “ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุขณีาสพพยากรณ์อรหัตตผลวา่ ‘เรารูช้ดัวา่ ชาตสิ ิน้แลว้ 

อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้ ท ากจิทีค่วรท าเสร็จแลว้ ไมม่กีจิอืน่เพือ่ความเป็นอยา่งนี้ 

อกีตอ่ไป’ เพราะอนิทรยี ์๔ ประการทีภ่กิษุขณีาสพเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๓๒๙ } 



๓๓๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๔. อนิทรยิสงัยตุ] 

๕. ชราวรรค ๘. จตตุถปพุพารามสตูร 

  อนิทรยี ์๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. วริยินิทรยี ์    ๒. สตนิทรยี ์

   ๓. สมาธนิทรยี ์   ๔. ปัญญนิทรยี ์

  ภกิษุขณีาสพพยากรณ์อรหัตผลวา่ ‘เรารูช้ดัวา่ ชาตสิ ิน้แลว้ อยูจ่บพรหมจรรย ์

แลว้ ท ากจิทีค่วรท าเสร็จแลว้ ไมม่กีจิอืน่เพือ่ความเป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป’ เพราะ 

อนิทรยี ์๔ ประการนีท้ีภ่กิษุขณีาสพเจรญิ ท าใหม้ากแลว้” 

ตตยิปพุพารามสตูรที ่๗ จบ 

 

๘. จตตุถปพุพารามสตูร 

วา่ดว้ยพระธรรมเทศนาทีบ่พุพาราม สตูรที ่๔ 

  [๕๑๘] ตน้เรือ่งเหมอืนสตูรที ่๕ 

  “ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุขณีาสพพยากรณ์อรหัตตผลวา่ ‘เรารูช้ดัวา่ ชาตสิ ิน้แลว้ 

อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้ ท ากจิทีค่วรท าเสร็จแลว้ ไมม่กีจิอืน่เพือ่ความเป็นอยา่งนี้ 

อกีตอ่ไป’ เพราะอนิทรยีเ์ทา่ไรทีภ่กิษุขณีาสพเจรญิ ท าใหม้ากแลว้” 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ธรรมของขา้พระองคทั์ง้หลายมพีระผูม้พีระภาคเป็น 

หลัก ฯลฯ 

  “ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุขณีาสพพยากรณ์อรหัตตผลวา่ ‘เรารูช้ดัวา่ ชาตสิ ิน้แลว้ 

อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้ ท ากจิทีค่วรท าเสร็จแลว้ ไมม่กีจิอืน่เพือ่ความเป็นอยา่งนี้ 

อกีตอ่ไป’ เพราะอนิทรยี ์๕ ประการทีภ่กิษุขณีาสพเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ 

  อนิทรยี ์๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. สทัธนิทรยี ์    ๒. วริยินิทรยี ์

   ๓. สตนิทรยี ์    ๔. สมาธนิทรยี ์

   ๕. ปัญญนิทรยี ์

  ภกิษุขณีาสพพยากรณ์อรหัตตผลวา่ ‘เรารูช้ดัวา่ ชาตสิ ิน้แลว้ อยูจ่บ 

พรหมจรรยแ์ลว้ ท ากจิทีค่วรท าเสร็จแลว้ ไมม่กีจิอืน่เพือ่ความเป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป’ 

เพราะอนิทรยี ์๕ ประการนีท้ีภ่กิษุขณีาสพเจรญิ ท าใหม้ากแลว้” 

จตตุถปพุพารามสตูรที ่๘ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๓๓๐ } 



๓๓๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๔. อนิทรยิสงัยตุ] 

๕. ชราวรรค ๙. ปิณโฑลภารทวาชสตูร 

 

๙. ปิณโฑลภารทวาชสตูร 

วา่ดว้ยพระปิณโฑลภารทวาชะ 

  [๕๑๙] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ โฆสติาราม เขตกรงุโกสมัพ ีสมัยนัน้ 

ทา่นพระปิณโฑลภารทวาชะไดพ้ยากรณ์อรหตัตผลวา่ “เรารูช้ดัวา่ ชาตสิ ิน้แลว้ อยูจ่บ 

พรหมจรรยแ์ลว้ ท ากจิทีค่วรท าเสร็จแลว้ ไมม่กีจิอืน่เพือ่ความเป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป” 

  ครัง้นัน้ ภกิษุจ านวนมากเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวายอภวิาท 

แลว้ น่ัง ณ ทีส่มควร ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ทา่นพระปิณโฑลภารทวาชะพยากรณ์อรหัตตผลวา่ 

‘เรารูช้ดัวา่ ชาตสิ ิน้แลว้ อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้ ท ากจิทีค่วรท าเสร็จแลว้ ไมม่กีจิ 

อืน่เพือ่ความเป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป’ ทา่นพระปิณโฑลภารทวาชะเห็นอ านาจประโยชนอ์ะไร 

จงึพยากรณ์อรหัตตผลวา่ ‘เรารูช้ดัวา่ ชาตสิ ิน้แลว้ อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้ ท ากจิ 

ทีค่วรท าเสร็จแลว้ ไมม่กีจิอืน่เพือ่ความเป็นอยา่งนี้อกีตอ่ไป” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุปิณโฑลภารทวาชะพยากรณ์ 

อรหัตตผลวา่ ‘เรารูช้ดัวา่ ชาตสิ ิน้แลว้ อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้ ท ากจิทีค่วรท า 

เสร็จแลว้ ไมม่กีจิอืน่เพือ่ความเป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป’ เพราะอนิทรยี ์๓ ประการที ่

ภกิษุปิณโฑลภารทวาชะเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ 

  อนิทรยี ์๓ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. สทัธนิทรยี ์    ๒. สมาธนิทรยี ์

   ๓. ปัญญนิทรยี ์

  ภกิษุปิณโฑลภารทวาชะพยากรณ์อรหัตตผลวา่ ‘เรารูช้ดัวา่ ชาตสิ ิน้แลว้ อยูจ่บ 

พรหมจรรยแ์ลว้ ท ากจิทีค่วรท าเสร็จแลว้ ไมม่กีจิอืน่เพือ่ความเป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป’ 

เพราะอนิทรยี ์๓ ประการนีท้ีภ่กิษุปิณโฑลภารทวาชะเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ 

  อนิทรยี ์๓ ประการนีม้อีะไรเป็นทีส่ดุ 

  คอื มคีวามสิน้ไปเป็นทีส่ดุ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๓๓๑ } 



๓๓๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๔. อนิทรยิสงัยตุ] 

๕. ชราวรรค ๑๐. อาปณสตูร 

  อะไรมคีวามสิน้ไปเป็นทีส่ดุ 

  คอื ชาต ิชรา และมรณะมคีวามสิน้ไปเป็นทีส่ดุ 

  ภกิษุปิณโฑลภารทวาชะพจิารณาเห็นวา่ ‘ชาต ิชรา และมรณะสิน้ไป’ จงึ 

พยากรณ์อรหัตตผลวา่ ‘เรารูช้ดัวา่ ชาตสิ ิน้แลว้ อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้ ท ากจิที ่

ควรท าเสร็จแลว้ ไมม่กีจิอืน่เพือ่ความเป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป” 

ปิณโฑลภารทวาชสตูรที ่๙ จบ 

 

๑๐. อาปณสตูร 

วา่ดว้ยพระธรรมเทศนาทีอ่าปณนคิม 

  [๕๒๐] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ นคิมของชาวอังคะชือ่อาปณะ แควน้ 

อังคะ ณ ทีนั่น้แล พระผูม้พีระภาครับสัง่เรยีกทา่นพระสารบีตุรมาตรัสวา่ “สารบีตุร 

อรยิสาวกใดมศีรัทธามั่นคง เลือ่มใสยิง่ในตถาคต อรยิสาวกนัน้ไมพ่งึสงสยัหรอื 

เคลอืบแคลงในตถาคตหรอืในค าสอนของตถาคต” 

  ทา่นพระสารบีตุรกราบทลูวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ พระอรยิสาวกใดม ี

ศรัทธามั่นคง เลือ่มใสอยา่งยิง่ในพระตถาคต พระอรยิสาวกนัน้ไมพ่งึสงสยัหรอื 

เคลอืบแคลงในพระตถาคตหรอืในค าสอนของพระตถาคต 

  อนึง่ พระอรยิสาวกผูม้ศีรัทธาพงึหวงัไดว้า่จักเป็นผูป้รารภความเพยีรเพือ่ละ 

อกศุลธรรม เขา้ถงึกศุลธรรม มคีวามเขม้แข็ง มคีวามบากบั่น มั่นคง ไมท่อดธรุะ 

ในกศุลธรรมอยู ่ก็วริยิะของพระอรยิสาวกนัน้พงึจัดเป็นวริยินิทรยี ์

  อนึง่ พระอรยิสาวกผูม้ศีรัทธา ปรารภความเพยีร พงึหวงัไดว้า่จักเป็นผูม้สีต ิ

ประกอบดว้ยสตปัิญญาเป็นเครือ่งรักษาตนอยา่งยิง่ ระลกึนกึถงึสิง่ทีท่ า ค าทีไ่ดพ้ดู 

ไวน้านบา้ง ก็สตขิองพระอรยิสาวกนัน้พงึจัดเป็นสตนิทรยี ์

  อนึง่ พระอรยิสาวกผูม้ศีรัทธา ปรารภความเพยีร มสีตมิั่นคง พงึหวงัไดว้า่ 

จักท านพิพานใหเ้ป็นอารมณ์ ไดส้มาธ ิไดเ้อกัคคตาจติ ก็สมาธขิองพระอรยิสาวก 

นัน้พงึจัดเป็นสมาธนิทรยี ์

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๓๓๒ } 



๓๓๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๔. อนิทรยิสงัยตุ] 

๕. ชราวรรค ๑๐. อาปณสตูร 

  อนึง่ พระอรยิสาวกผูม้ศีรัทธา ปรารภความเพยีร มสีตมิั่นคง มจีติตัง้มั่น 

พงึหวงัไดว้า่ จักรูช้ดัวา่ ‘สงสารมทีีส่ดุและเบือ้งตน้ก าหนดรูไ้มไ่ด ้เบือ้งตน้และ 

ทีส่ดุไมป่รากฏแกเ่หลา่สตัวผ์ูม้อีวชิชาปิดกัน้ มตีัณหาผกูไว ้แลน่ไป ทอ่งเทีย่วไป 

สว่นความดับกองแหง่ความมดืคอือวชิชาไมใ่หเ้หลอืดว้ยวริาคะ นีเ้ป็นทางอันสงบ 

นีเ้ป็นทางอันประณีต คอื ความระงับสงัขารทัง้ปวง ความสละคนือปุธทัิง้ปวง ความ 

สิน้ตณัหา ความสิน้ก าหนัด ความดับ นพิพาน’ ก็ปัญญาของพระอรยิสาวกนัน้ 

พงึจัดเป็นปัญญนิทรยี ์

  ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ พระอรยิสาวกผูม้ศีรัทธานัน้พยายามอยา่งนี ้ครัน้ 

พยายามแลว้ระลกึอยา่งนี ้ครัน้ระลกึแลว้ตัง้มั่นอยา่งนี ้ครัน้ตัง้มั่นแลว้รูช้ดัอยา่งนี ้

ครัน้รูช้ดัแลว้ยอ่มเชือ่มั่นอยา่งนีว้า่ ‘นี้แลคอืธรรมทีเ่ราไดฟั้งมากอ่น บัดนีเ้ราถกู 

ตอ้งดว้ยนามกายนัน้อยูแ่ละเห็นแจง้แทงตลอดดว้ยปัญญา’ ก็ศรัทธาของพระอรยิ- 

สาวกนัน้พงึจัดเป็นสทัธนิทรยี”์ 

   “ดลีะ ดลีะ สารบีตุร อรยิสาวกใดมศีรัทธามั่นคง เลือ่มใสอยา่งยิง่ในตถาคต 

อรยิสาวกนัน้ไมพ่งึสงสยัหรอืเคลอืบแคลงในตถาคตหรอืในค าสอนของตถาคต ดว้ยวา่ 

อรยิสาวกผูม้ศีรัทธาพงึหวงัไดว้า่ จักเป็นผูป้รารภความเพยีรเพือ่ละอกศุลธรรม 

เพือ่ใหก้ศุลธรรมเกดิ มคีวามเขม้แข็ง มคีวามบากบั่น มั่นคง ไมท่อดธรุะในกศุล- 

ธรรมทัง้หลายอยู ่ก็วริยิะของอรยิสาวกนัน้พงึจัดเป็นวริยินิทรยี ์

  อนึง่ อรยิสาวกผูม้ศีรัทธา ปรารภความเพยีร พงึหวังไดว้า่ จักเป็นผูม้สีต ิ

ประกอบดว้ยสตปัิญญาเป็นเครือ่งรักษาตนอยา่งยิง่ ระลกึนกึถงึสิง่ทีท่ า ค าทีไ่ดพ้ดู 

ไวน้านบา้ง ก็สตขิองอรยิสาวกนัน้พงึจัดเป็นสตนิทรยี ์

  อนึง่ อรยิสาวกผูม้ศีรัทธา ปรารภความเพยีร มสีตมิั่นคง พงึหวงัไดว้า่ 

จักยดึนพิพานใหเ้ป็นอารมณ์ ไดส้มาธ ิไดเ้อกัคคตาจติ ก็สมาธขิองอรยิสาวกนัน้ 

พงึจัดเป็นสมาธนิทรยี ์

  อนึง่ อรยิสาวกผูม้ศีรัทธา ปรารภความเพยีร มสีตมิั่นคง มจีติตัง้มั่น พงึ 

หวงัไดว้า่ จักรูช้ดัวา่ ‘สงสารมทีีส่ดุและเบือ้งตน้ก าหนดรูไ้มไ่ด ้เบือ้งตน้และทีส่ดุ 

ไมป่รากฏแกเ่หลา่สตัวผ์ูม้อีวชิชาปิดกัน้ มตีัณหาผกูไว ้แลน่ไป ทอ่งเทีย่วไป 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๓๓๓ } 



๓๓๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๔. อนิทรยิสงัยตุ] 

๕. ชราวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

สว่นความดับกองแหง่ความมดืคอือวชิชาไมใ่หเ้หลอืดว้ยวริาคะ นีเ้ป็นทางอันสงบ 

นีเ้ป็นทางอันประณีต คอื ความระงับสงัขารทัง้ปวง ความสละคนือปุธทัิง้ปวง ความ 

สิน้ตัณหา ความสิน้ก าหนัด ความดับ นพิพาน’ ก็ปัญญาของอรยิสาวกนัน้พงึจัด 

เป็นปัญญนิทรยี ์

  สารบีตุร อรยิสาวกผูม้ศีรัทธานัน้พยายามอยา่งนี้ ครัน้พยายามแลว้ระลกึ 

อยา่งนี ้ครัน้ระลกึแลว้ตัง้มัน่อยา่งนี ้ครัน้ตัง้มั่นแลว้รูช้ดัอยา่งนี ้ครัน้รูช้ดัแลว้ยอ่ม 

เชือ่มั่นอยา่งนีว้า่ ‘นี้แลคอืธรรมทีเ่ราไดฟั้งมากอ่น บัดนีเ้ราถกูตอ้งดว้ยนามกาย 

นัน้อยู ่และเห็นแจง้แทงตลอดดว้ยปัญญา’ ก็ศรัทธาของอรยิสาวกนัน้พงึจัดเป็น 

สทัธนิทรยี”์ 

อาปณสตูรที ่๑๐ จบ 

ชราวรรคที ่๕ จบ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

    ๑. ชราธัมมสตูร    ๒. อณุณาภพราหมณสตูร 

    ๓. สาเกตสตูร    ๔. ปพุพโกฏฐกสตูร 

    ๕. ปฐมปพุพารามสตูร   ๖. ทตุยิปพุพารามสตูร 

    ๗. ตตยิปพุพารามสตูร   ๘. จตตุถปพุพารามสตูร  

    ๙. ปิณโฑลภารทวาชสตูร   ๑๐. อาปณสตูร 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๓๓๔ } 



๓๓๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๔. อนิทรยิสงัยตุ] 

๖. สกูรขตวรรค ๑. สาลสตูร 

 

๖. สกูรขตวรรค 

หมวดวา่ดว้ยถ า้สกุรขาตา 

๑. สาลสตูร 

วา่ดว้ยพระธรรมเทศนาทีห่มูบ่า้นพราหณ์ชือ่สาลา 

  [๕๒๑] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ หมูบ่า้นพราหมณ์ชือ่สาลา แควน้ 

โกศล ณ ทีนั่น้แล พระผูม้พีระภาครับสัง่เรยีกภกิษุทัง้หลายมาตรัสวา่ 

  “ภกิษุทัง้หลาย สตัวด์รัิจฉานเหลา่ใดเหลา่หนึง่ พญาราชสหีช์าวโลกกลา่ววา่ 

เลศิกวา่สตัวด์รัิจฉานเหลา่นัน้ เพราะพละก าลัง ความเร็ว ความกลา้ แมฉั้นใด 

โพธปัิกขยิธรรมเหลา่ใดเหลา่หนึง่ ปัญญนิทรยีบ์ัณฑติกลา่ววา่เลศิกวา่โพธปัิกขยิ- 

ธรรมเหลา่นัน้ เพราะเป็นไปเพือ่ความตรัสรู ้ก็ฉันนัน้เหมอืนกัน 

  โพธปิกัขยิธรรม อะไรบา้ง คอื 

  สทัธนิทรยีเ์ป็นโพธปัิกขยิธรรม ยอ่มเป็นไปเพือ่ความตรัสรู ้

  วริยินิทรยีเ์ป็นโพธปัิกขยิธรรม ยอ่มเป็นไปเพือ่ความตรัสรู ้

  สตนิทรยีเ์ป็นโพธปัิกขยิธรรม ยอ่มเป็นไปเพือ่ความตรัสรู ้

  สมาธนิทรยีเ์ป็นโพธปัิกขยิธรรม ยอ่มเป็นไปเพือ่ความตรัสรู ้

  ปัญญนิทรยีเ์ป็นโพธปัิกขยิธรรม ยอ่มเป็นไปเพือ่ความตรัสรู ้

  ภกิษุทัง้หลาย สตัวด์รัิจฉานเหลา่ใดเหลา่หนึง่ พญาราชสหีช์าวโลกกลา่ววา่ 

เลศิกวา่สตัวเ์หลา่นัน้ เพราะพละก าลัง ความเร็ว ความกลา้ แมฉั้นใด โพธปัิกขยิ- 

ธรรมเหลา่ใดเหลา่หนึง่ ปัญญนิทรยีบ์ัณฑติกลา่ววา่เลศิกวา่โพธปัิกขยิธรรมเหลา่นัน้ 

เพราะเป็นไปเพือ่ความตรัสรู ้ก็ฉันนัน้เหมอืนกัน” 

สาลสตูรที ่๑ จบ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๓๓๕ } 



๓๓๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๔. อนิทรยิสงัยตุ] 

๖. สกูรขตวรรค ๓. เสขสตูร 

 

๒. มลัลกสตูร 

วา่ดว้ยพระธรรมเทศนาทีน่คิมของชาวมลัละ 

  [๕๒๒] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ นคิมของชาวมัลละชือ่อรุเุวลกัปปะ 

แควน้มัลละ ณ ทีนั่น้แล พระผูม้พีระภาครับสัง่เรยีกภกิษุทัง้หลายมาตรัสวา่ “ภกิษุ 

ทัง้หลาย อรยิญาณยังไมเ่กดิขึน้แกอ่รยิสาวกเพยีงใด อนิทรยี ์๔ ประการ ก็ชือ่วา่ 

ยังไมต่ัง้มั่น ไมห่ยั่งลงเพยีงนัน้ แตเ่มือ่ใด อรยิญาณเกดิขึน้แกอ่รยิสาวก เมือ่นัน้ 

อนิทรยี ์๔ ประการก็ชือ่วา่ยอ่มตัง้มั่น ยอ่มหยั่งลง 

  ภกิษุทัง้หลาย ยอดของเรอืนยอดเขายังไมย่กขึน้เพยีงใด กลอนทัง้หลายก็ชือ่ 

วา่ยังไมไ่ดต้ัง้ ยังไมไ่ดใ้สเ่พยีงนัน้ แตเ่มือ่ใด ยอดของเรอืนเขายกขึน้แลว้ เมือ่นัน้ 

กลอนทัง้หลายก็ชือ่วา่ไดต้ัง้ ไดใ้สไ่ว ้แมฉั้นใด อรยิญาณก็ฉันนัน้เหมอืนกันยัง 

ไมเ่กดิขึน้แกอ่รยิสาวกเพยีงใด อนิทรยี ์๔ ประการก็ชือ่วา่ยังไมต่ัง้มั่น ไมห่ยั่งลง 

เพยีงนัน้ แตเ่มือ่ใด อรยิญาณเกดิขึน้แกอ่รยิสาวก เมือ่นัน้ อนิทรยี ์๔ ประการ 

ก็ชือ่วา่ยอ่มตัง้มั่น ยอ่มหยัง่ลง 

  อนิทรยี ์๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. สทัธนิทรยี ์    ๒. วริยินิทรยี ์

   ๓. สตนิทรยี ์    ๔. สมาธนิทรยี ์

  ภกิษุทัง้หลาย สทัธาทีเ่ป็นไปตามปัญญา วริยิะทีเ่ป็นไปตามปัญญา สตทิี ่

เป็นไปตามปัญญา สมาธทิีเ่ป็นไปตามปัญญาของอรยิสาวกผูม้ปัีญญา ยอ่มตัง้มั่น” 

มลัลกสตูรที ่๒ จบ 

 

๓. เสขสตูร 

วา่ดว้ยพระเสขะและพระอเสขะ 

  [๕๒๓] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ โฆสติาราม เขตกรงุโกสมัพ ี

ณ ทีนั่น้แล พระผูม้พีระภาครับสัง่เรยีกภกิษุทัง้หลายมาตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๓๓๖ } 



๓๓๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๔. อนิทรยิสงัยตุ] 

๖. สกูรขตวรรค ๓. เสขสตูร 

เหตทุีใ่หภ้กิษุผูเ้ป็นเสขะอาศัยแลว้ตัง้อยูใ่นเสขภมู ิรูช้ดัวา่ ‘เราเป็นพระเสขะ’ และ 

ทีใ่หภ้กิษุผูเ้ป็นอเสขะอาศัยแลว้ตัง้อยูใ่นอเสขภมู ิรูช้ดัวา่ ‘เราเป็นพระอเสขะ’ ม ี

อยูห่รอื” 

  ภกิษุทัง้หลายกราบทลูวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ธรรมของขา้พระองค ์

ทัง้หลายมพีระผูม้พีระภาคเป็นหลัก ฯลฯ๑ 

  “ภกิษุทัง้หลาย เหตทุีใ่หภ้กิษุผูเ้ป็นเสขะอาศัยแลว้ตัง้อยูใ่นเสขภมู ิรูช้ดัวา่ 

‘เราเป็นพระเสขะ’ และทีใ่หภ้กิษุผูเ้ป็นอเสขะอาศัยแลว้ตัง้อยูใ่นอเสขภมู ิรูช้ดัวา่ 

‘เราเป็นพระอเสขะ’ มอียู ่

  เหตทุีใ่หภ้กิษุผูเ้ป็นเสขะอาศยัแลว้ต ัง้อยูใ่นเสขภมู ิรูช้ดัวา่ ‘เราเป็น 

พระเสขะ‘ เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุผูเ้ป็นเสขะในธรรมวนัิยนีรู้ช้ดัตามความเป็นจรงิวา่ ‘นีท้กุข ์นีท้กุข- 

สมทัุย นีท้กุขนโิรธ นีท้กุขนโิรธคามนิปีฏปิทา’ 

  เหตทุีใ่หภ้กิษุผูเ้ป็นเสขะอาศัยแลว้ตัง้อยูใ่นเสขภมู ิรูช้ดัวา่ ‘เราเป็นพระเสขะ’ 

เป็นอยา่งนีแ้ล 

  อกีประการหนึง่ ภกิษุผูเ้ป็นเสขะพจิารณาเห็นวา่ ‘สมณะหรอืพราหมณ์อืน่ 

นอกศาสนานีผู้ท้ีแ่สดงธรรมจรงิแทแ้น่นอนเหมอืนพระผูม้พีระภาคมอียูห่รอื’ เธอรู ้

ชดัวา่ ‘สมณะหรอืพราหมณ์อืน่นอกศาสนานีผู้ท้ีแ่สดงธรรมจรงิแทแ้น่นอนเหมอืน 

พระผูม้พีระภาคไมม่เีลย’ 

  เหตทุีใ่หภ้กิษุผูเ้ป็นเสขะอาศัยแลว้ตัง้อยูใ่นเสขภมู ิรูช้ดัวา่ ‘เราเป็นพระเสขะ’ 

เป็นอยา่งนีแ้ล 

  อกีประการหนึง่ ภกิษุผูเ้ป็นเสขะยอ่มรูช้ดัอนิทรยี ์๕ ประการ คอื 

   ๑. สทัธนิทรยี ์    ๒. วริยินิทรยี ์

   ๓. สตนิทรยี ์    ๔. สมาธนิทรยี ์

   ๕. ปัญญนิทรยี ์

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูนือ้ความเต็มในขอ้ ๕๑๓ (สาเกตสตูร) หนา้ ๓๒๕ ในเลม่นี้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๓๓๗ } 



๓๓๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๔. อนิทรยิสงัยตุ] 

๖. สกูรขตวรรค ๓. เสขสตูร 

  อนิทรยี ์๕ ประการซึง่มคีต ิมคีวามเป็นเลศิ มผีล และมทีีส่ดุ เธอยังไมถ่กู 

ตอ้งดว้ยนามกาย แตเ่ห็นแจง้แทงตลอดดว้ยปัญญา 

  เหตทุีใ่หภ้กิษุผูเ้ป็นเสขะอาศัยแลว้ตัง้อยูใ่นเสขภมู ิรูช้ดัวา่ ‘เราเป็นพระเสขะ’ 

เป็นอยา่งนีแ้ล 

  เหตทุีใ่หภ้กิษุผูเ้ป็นอเสขะอาศยัแลว้ต ัง้อยูใ่นอเสขภมู ิรูช้ดัวา่ ‘เราเป็น 

พระอเสขะ‘ เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุผูเ้ป็นอเสขะในธรรมวนัิยนีย้อ่มรูช้ดัอนิทรยี ์๕ ประการ คอื 

   ๑. สทัธนิทรยี ์    ๒. วริยินิทรยี ์

   ๓. สตนิทรยี ์    ๔. สมาธนิทรยี ์

   ๕. ปัญญนิทรยี ์

  อนิทรยี ์๕ ประการซึง่มคีต ิมคีวามเป็นเลศิ มผีล และมทีีส่ดุ เธอยังไมถ่กู 

ตอ้งดว้ยนามกาย แตเ่ห็นแจง้แทงตลอดดว้ยปัญญา 

  เหตทุีใ่หภ้กิษุผูเ้ป็นอเสขะอาศัยแลว้ตัง้อยูใ่นอเสขภมู ิรูช้ดัวา่ ‘เราเป็น 

พระอเสขะ’ เป็นอยา่งนีแ้ล 

  อกีประการหนึง่ ภกิษุผูเ้ป็นอเสขะยอ่มรูช้ดัอนิทรยี ์๖ ประการ คอื 

   ๑. จักขนุทรยี ์    ๒. โสตนิทรยี ์

   ๓. ฆานนิทรยี ์    ๔. ชวิหนิทรยี ์

   ๕. กายนิทรยี ์    ๖. มนนิทรยี ์

  เธอรูช้ดัวา่ ‘อนิทรยี ์๖ ประการนีจั้กดับทกุสิง่โดยอาการทัง้หมดทกุอยา่งไม ่

เหลอืโดยประการทัง้ปวง และอนิทรยี ์๖ ประการอืน่ก็จักไมเ่กดิในภพไหน ๆ’ 

  เหตทุีใ่หภ้กิษุผูเ้ป็นอเสขะอาศัยแลว้ตัง้อยูใ่นอเสขภมู ิรูช้ดัวา่ ‘เราเป็นพระอเสขะ’ 

เป็นอยา่งนีแ้ล” 

เสขสตูรที ่๓ จบ 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๓๓๘ } 



๓๓๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๔. อนิทรยิสงัยตุ] 

๖. สกูรขตวรรค ๕. สารสตูร 

 

๔. ปทสตูร 

วา่ดว้ยอปุมาดว้ยรอยเทา้สตัว ์

  [๕๒๔] “ภกิษุทัง้หลาย รอยเทา้ของสตัวท์ีเ่ทีย่วไปบนแผน่ดนิทัง้หมดรวมลง 

ในรอยเทา้ชา้ง รอยเทา้ชา้งชาวโลกกลา่ววา่เลศิกวา่รอยเทา้เหลา่นัน้ เพราะเป็น 

รอยใหญ ่แมฉั้นใด บทแหง่ธรรมเหลา่ใดเหลา่หนึง่ยอ่มเป็นไปเพือ่ความตรัสรู ้

ปัญญนิทรยีบ์ัณฑติกลา่ววา่เลศิกวา่บทแหง่ธรรมเหลา่นัน้ เพราะเป็นไปเพือ่ความตรัสรู ้

ก็ฉันนัน้เหมอืนกัน 

  บทแหง่ธรรมทีเ่ป็นไปเพือ่ความตรสัรู ้อะไรบา้ง คอื 

  สทัธนิทรยีเ์ป็นบทแหง่ธรรม ยอ่มเป็นไปเพือ่ความตรัสรู ้

  วริยินิทรยีเ์ป็นบทแหง่ธรรม ยอ่มเป็นไปเพือ่ความตรัสรู ้

  สตนิทรยีเ์ป็นบทแหง่ธรรม ยอ่มเป็นไปเพือ่ความตรัสรู ้

  สมาธนิทรยีเ์ป็นบทแหง่ธรรม ยอ่มเป็นไปเพือ่ความตรัสรู ้

  ปัญญนิทรยีเ์ป็นบทแหง่ธรรม ยอ่มเป็นไปเพือ่ความตรัสรู ้

  ภกิษุทัง้หลาย รอยเทา้ของสตัวท์ีเ่ทีย่วไปบนแผน่ดนิทัง้หมดรวมลงในรอยเทา้ชา้ง 

รอยเทา้ชา้งชาวโลกกลา่ววา่เลศิกวา่รอยเทา้เหลา่นัน้ เพราะเป็นรอยใหญ ่แมฉั้นใด 

บทแหง่ธรรมเหลา่ใดเหลา่หนึง่ยอ่มเป็นไปเพือ่ความตรัสรู ้ปัญญนิทรยีบ์ัณฑติกลา่ว 

วา่เลศิกวา่บทแหง่ธรรมเหลา่นัน้ เพราะเป็นไปเพือ่ความตรัสรู ้ก็ฉันนัน้เหมอืนกัน” 

ปทสตูรที ่๔ จบ 

 

๕. สารสตูร 

วา่ดว้ยอปุมาดว้ยแกน่ไม ้

  [๕๒๕] “ภกิษุทัง้หลาย กลิน่หอมทีเ่กดิจากแกน่ชนดิใดชนดิหนึง่ จันทนแ์ดง 

ชาวโลกกลา่ววา่เลศิกวา่กลิน่หอมทีเ่กดิจากแกน่เหลา่นัน้ แมฉั้นใด โพธปัิกขยิธรรม 

เหลา่ใดเหลา่หนึง่ ปัญญนิทรยีบ์ัณฑติกลา่ววา่เลศิกวา่โพธปัิกขยิธรรมเหลา่นัน้ 

เพราะเป็นไปเพือ่ตรัสรู ้ก็ฉันนัน้เหมอืนกัน 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๓๓๙ } 



๓๔๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๔. อนิทรยิสงัยตุ] 

๖. สกูรขตวรรค ๖. ปตฏิฐติสตูร 

  โพธปิกัขยิธรรม อะไรบา้ง คอื 

  สทัธนิทรยีเ์ป็นโพธปัิกขยิธรรม ยอ่มเป็นไปเพือ่ความตรัสรู ้

  วริยินิทรยี ์ฯลฯ 

  สตนิทรยี ์ฯลฯ 

  สมาธนิทรยี ์ฯลฯ 

  ปัญญนิทรยีเ์ป็นโพธปัิกขยิธรรม ยอ่มเป็นไปเพือ่ความตรัสรู ้

  ภกิษุทัง้หลาย จันทนแ์ดงชาวโลกกลา่ววา่เลศิกวา่กลิน่หอมทีเ่กดิจากแกน่ 

เหลา่นัน้ แมฉั้นใด โพธปัิกขยิธรรมเหลา่ใดเหลา่หนึง่ ปัญญนิทรยีบ์ัณฑติกลา่ววา่ 

เลศิกวา่โพธปัิกขยิธรรมทัง้หลายเหลา่นัน้ เพราะเป็นไปเพือ่ความตรัสรู ้ก็ฉันนัน้ 

เหมอืนกัน” 

สารสตูรที ่๕ จบ 

 

๖. ปตฏิฐติสูตร 

วา่ดว้ยภกิษุต ัง้อยูใ่นธรรมอนัเป็นเอก 

  [๕๒๖] “ภกิษุทัง้หลาย อนิทรยี ์๕ ประการ เป็นอันภกิษุผูต้ัง้อยูใ่นธรรม 

อันเป็นเอกเจรญิ อบรมดแีลว้ 

  ธรรมอนัเป็นเอก คอือะไร 

  คอื ความไมป่ระมาท 

  ความไมป่ระมาท เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีย้อ่มรักษาจติในธรรมทัง้หลายทัง้ทีเ่ป็นอาสวะและที ่

เป็นไปพรอ้มกับอาสวะ เมือ่เธอรักษาจติในธรรมทัง้หลายทัง้ทีเ่ป็นอาสวะและทีเ่ป็นไป 

พรอ้มกับอาสวะ สทัธนิทรยีก็์ด ีวริยินิทรยีก็์ด ีสตนิทรยีก็์ด ีสมาธนิทรยีก็์ด ีปัญญนิทรยีก็์ด ี

ยอ่มถงึความเจรญิเต็มที ่

  ภกิษุทัง้หลาย อนิทรยี ์๕ ประการเป็นอันภกิษุผูต้ัง้อยูใ่นธรรมอันเป็นเอก 

เจรญิ อบรมดแีลว้ แมอ้ยา่งนีแ้ล” 

ปตฏิฐติสตูรที ่๖ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๓๔๐ } 



๓๔๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๔. อนิทรยิสงัยตุ] 

๖. สกูรขตวรรค ๗. สหัมปตพิรหมสตูร 

 

๗. สหมัปตพิรหมสตูร 

วา่ดว้ยทา้วสหมับดพีรหม 

  [๕๒๗] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคแรกตรัสรู ้ประทับอยูใ่ตต้น้อชปาลนโิครธ รมิฝ่ัง 

แมน่ ้าเนรัญชรา ต าบลอรุเุวลา ทรงหลกีเรน้อยูใ่นทีส่งัด ไดเ้กดิความร าพงึขึน้วา่ 

“อนิทรยี ์๕ ประการทีบ่คุคลเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ ยอ่มหยั่งลงสูอ่มตะ มอีมตะ 

เป็นเบือ้งหนา้ มอีมตะเป็นทีส่ดุ 

  อนิทรยี ์๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. สทัธนิทรยีท์ีบ่คุคลเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ ยอ่มหยั่งลงสูอ่มตะ 

       มอีมตะเป็นเบือ้งหนา้ มอีมตะเป็นทีส่ดุ 

   ๒. วริยินิทรยี ์ฯลฯ 

   ๓. สตนิทรยี ์ฯลฯ 

   ๔. สมาธนิทรยี ์ฯลฯ 

   ๕. ปัญญนิทรยีท์ีบ่คุคลเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ ยอ่มหยั่งลงสูอ่มตะ 

       มอีมตะเป็นเบือ้งหนา้ มอีมตะเป็นทีส่ดุ 

  อนิทรยี ์๕ ประการนีท้ีบ่คุคลเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ ยอ่มหยั่งลงสูอ่มตะ ม ี

อมตะเป็นเบือ้งหนา้ มอีมตะเป็นทีส่ดุ 

  ครัง้นัน้ ทา้วสหัมบดพีรหมทราบความร าพงึของพระผูม้พีระภาคแลว้ จงึ 

หายตัวจากพรหมโลกมาปรากฏตรงพระพักตรข์องพระผูม้พีระภาค เปรยีบเหมอืน 

บรุษุผูม้กี าลังเหยยีดแขนออกหรอืคูแ้ขนเขา้ฉะนัน้ หม่ผา้เฉวยีงบา่ขา้งหนึง่ ประนม 

อัญชลไีปทางพระผูม้พีระภาคแลว้กราบทลูวา่ ‘ขา้แตพ่ระผูม้พีระภาค เรือ่งนีเ้ป็น 

อยา่งนัน้ ขา้แตพ่ระสคุต เรือ่งนีเ้ป็นอยา่งนัน้ อนิทรยี ์๕ ประการทีบ่คุคลเจรญิ 

ท าใหม้ากแลว้ ยอ่มหยั่งลงสูอ่มตะ มอีมตะเป็นเบือ้งหนา้ มอีมตะเป็นทีส่ดุ 

  อนิทรยี ์๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. สทัธนิทรยีท์ีบ่คุคลเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ ยอ่มหยั่งลงสูอ่มตะ 

       มอีมตะเป็นเบือ้งหนา้ มอีมตะเป็นทีส่ดุ 

       ฯลฯ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๓๔๑ } 



๓๔๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๔. อนิทรยิสงัยตุ] 

๖. สกูรขตวรรค ๘. สกูรขตสตูร 

   ๕. ปัญญนิทรยีท์ีบ่คุคลเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ ยอ่มหยั่งลงสูอ่มตะ 

       มอีมตะเป็นเบือ้งหนา้ มอีมตะเป็นทีส่ดุ 

  อนิทรยี ์๕ ประการนีท้ีบ่คุคลเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ ยอ่มหยั่งลงสูอ่มตะ ม ี

อมตะเป็นเบือ้งหนา้ มอีมตะเป็นทีส่ดุ 

  ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ เรือ่งเคยมมีาแลว้ ขา้พระองคไ์ดป้ระพฤตพิรหมจรรย ์

ในพระกัสสปสมัมาสมัพทุธเจา้ แมใ้นสมัยนัน้ พวกเขารูจั้กขา้พระองคอ์ยา่งนีว้า่ 

‘สหกภกิษุ สหกภกิษุ’ ขา้พระองคนั์น้คลายกามฉันทะในกามทัง้หลาย หลังจาก 

ตายแลว้ไปเกดิในสคุตพิรหมโลก เพราะอนิทรยี ์๕ ประการทีข่า้พระองคเ์จรญิ 

ท าใหม้ากแลว้ แมใ้นพรหมโลกนัน้ พวกเขาก็รูจั้กขา้พระองคว์า่ ‘ทา้วสหัมบดพีรหม 

ทา้วสหัมบดพีรหม’ ขา้แตพ่ระผูม้พีระภาค เรือ่งนีเ้ป็นอยา่งนัน้ ขา้แตพ่ระสคุต 

เรือ่งนีเ้ป็นอยา่งนัน้ ขา้พระองคร์ู ้ขา้พระองคเ์ห็นขอ้ทีอ่นิทรยีท์ีบ่คุคลเจรญิ ท าให ้

มากแลว้ หยั่งลงสูอ่มตะ มอีมตะเป็นเบือ้งหนา้ มอีมตะเป็นทีส่ดุ” 

สหมัปตพิรหมสตูรที ่๗ จบ 

 

๘. สกูรขตสูตร 

วา่ดว้ยการสนทนาธรรมทีถ่ า้สกุรขาตา 

  [๕๒๘] สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ ถ ้าสกุรขาตา เขาคชิฌกฏู 

เขตกรงุราชคฤห ์ณ ทีนั่น้แล พระผูม้พีระภาครับสัง่เรยีกทา่นพระสารบีตุรมาตรัส 

ถามวา่ “สารบีตุร ภกิษุขณีาสพเห็นอ านาจประโยชนอ์ะไร จงึประพฤตนิอบนอ้ม 

อยา่งยิง่ในตถาคตหรอืในค าสอนของตถาคต” 

  ทา่นพระสารบีตุรทลูตอบวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ภกิษุขณีาสพเห็นธรรม 

เป็นแดนเกษมจากโยคะอนัยอดเยีย่ม จงึประพฤตนิอบนอ้มอยา่งยิง่ในพระตถาคต 

หรอืในค าสอนของพระตถาคต” 

  “ดลีะ ดลีะ สารบีตุร ภกิษุขณีาสพเห็นธรรมเป็นแดนเกษมจากโยคะอันยอด 

เยีย่ม จงึประพฤตนิอบนอ้มอยา่งยิง่ในตถาคตหรอืในค าสอนของตถาคต 

  ธรรมเป็นแดนเกษมจากโยคะอันยอดเยีย่มทีภ่กิษุขณีาสพเห็นอยู ่จงึประพฤต ิ

นอบนอ้มอยา่งยิง่ในตถาคตหรอืในค าสอนของตถาคต เป็นอยา่งไร” 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๓๔๒ } 



๓๔๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๔. อนิทรยิสงัยตุ] 

๖. สกูรขตวรรค ๙. ปฐมอปุปาทสตูร 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ภกิษุขณีาสพในพระธรรมวนัิยนีเ้จรญิสทัธนิทรยีท์ีใ่ห ้

ถงึความสงบ ใหถ้งึความตรัสรู ้เจรญิวริยินิทรยี ์ฯลฯ เจรญิสตนิทรยี ์ฯลฯ 

เจรญิสมาธนิทรยี ์ฯลฯ เจรญิปัญญนิทรยีท์ีใ่หถ้งึความสงบ ใหถ้งึความตรัสรู ้

ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ธรรมเป็นแดนเกษมจากโยคะอันยอดเยีย่มนีท้ีภ่กิษุขณีาสพ 

เห็นอยู ่จงึประพฤตนิอบนอ้มอยา่งยิง่ในพระตถาคตหรอืในค าสอนของพระตถาคต” 

  “ดลีะ ดลีะ สารบีตุร ธรรมเป็นแดนเกษมจากโยคะอนัยอดเยีย่มนีท้ีภ่กิษุขณีาสพ 

เห็นอยู ่จงึประพฤตนิอบนอ้มอยา่งยิง่ในตถาคตหรอืในค าสอนของตถาคต 

  สารบีตุร การนอบนอ้มอยา่งยิง่ทีภ่กิษุขณีาสพประพฤตใินตถาคตหรอืในค าสอน 

ของตถาคต เป็นอยา่งไร” 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ภกิษุขณีาสพในพระธรรมวนัิยนีม้คีวามเคารพย าเกรง 

ในพระศาสดา ในพระธรรม ในพระสงฆ ์ในสกิขา ในสมาธ ิขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ 

นีแ้ล คอืการนอบนอ้มอยา่งยิง่ทีภ่กิษุขณีาสพประพฤตใินพระตถาคตหรอืในค าสอน 

ของพระตถาคต” 

  “ดลีะ ดลีะ สารบีตุร การนอบนอ้มอยา่งยิง่นีท้ีภ่กิษุขณีาสพประพฤตใิน 

ตถาคตหรอืในค าสอนของตถาคต” 

สกูรขตสตูรที ่๘ จบ 

 

๙. ปฐมอปุปาทสตูร 

วา่ดว้ยความเกดิข ึน้แหง่อนิทรยี ์สตูรที ่๑ 

  [๕๒๙] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  “ภกิษุทัง้หลาย อนิทรยี ์๕ ประการนีท้ีบ่คุคลเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ ทีย่ังไมเ่กดิ 

ยอ่มเกดิขึน้ เวน้ความอบุัตขิ ึน้ของพระตถาคตอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้ ยอ่มไม ่

เกดิขึน้ 

  อนิทรยี ์๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. สทัธนิทรยี ์    ๒. วริยินิทรยี ์

   ๓. สตนิทรยี ์    ๔. สมาธนิทรยี ์

   ๕. ปัญญนิทรยี ์

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๓๔๓ } 



๓๔๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๔. อนิทรยิสงัยตุ] 

๖. สกูรขตวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

  อนิทรยี ์๕ ประการนีท้ีบ่คุคลเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ ทีย่ังไมเ่กดิยอ่มเกดิขึน้ 

เวน้ความอบุัตขิ ึน้ของพระตถาคตอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ ยอ่มไมเ่กดิขึน้” 

ปฐมอปุปาทสตูรที ่๙ จบ 

 

๑๐. ทตุยิอปุปาทสตูร 

วา่ดว้ยความเกดิข ึน้แหง่อนิทรยี ์สตูรที ่๒ 

  [๕๓๐] “ภกิษุทัง้หลาย อนิทรยี ์๕ ประการนีท้ีบ่คุคลเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ 

ทีย่ังไมเ่กดิยอ่มเกดิขึน้ เวน้วนัิยของพระสคุต ยอ่มไมเ่กดิขึน้ 

  อนิทรยี ์๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. สทัธนิทรยี ์    ๒. วริยินิทรยี ์

   ๓. สตนิทรยี ์    ๔. สมาธนิทรยี ์

   ๕. ปัญญนิทรยี ์

  อนิทรยี ์๕ ประการนีท้ีบ่คุคลเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ ทีย่ังไมเ่กดิยอ่มเกดิขึน้ 

เวน้วนัิยของพระสคุต ยอ่มไมเ่กดิขึน้” 

ทตุยิอปุปาทสตูรที ่๑๐ จบ 

สกูรขตวรรคที ่๖ จบ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

    ๑. สาลสตูร     ๒. มัลลกสตูร 

    ๓. เสขสตูร     ๔. ปทสตูร 

    ๕. สารสตูร     ๖. ปตฏิฐติสตูร 

    ๗. สหัมปตพิรหมสตูร   ๘. สกูรขตสตูร 

    ๙. ปฐมอปุปาทสตูร    ๑๐. ทตุยิอปุปาทสตูร 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๓๔๔ } 



๓๔๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๔. อนิทรยิสงัยตุ] 

๗. โพธปัิกขยิวรรค ๓. ปรญิญาสตูร 

 

๗. โพธปิกัขยิวรรค 

หมวดวา่ดว้ยโพธปิกัขยิธรรม 

๑. สญัโญชนสูตร 

วา่ดว้ยธรรมทีเ่ป็นไปเพือ่ละสงัโยชน ์

  [๕๓๑] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย อนิทรยี ์๕ ประการนีท้ีบ่คุคลเจรญิ 

ท าใหม้ากแลว้ ยอ่มเป็นไปเพือ่ละสงัโยชน ์

  อนิทรยี ์๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. สทัธนิทรยี ์  ฯลฯ   ๕. ปัญญนิทรยี ์

  อนิทรยี ์๕ ประการนีท้ีบ่คุคลเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ ยอ่มเป็นไปเพือ่ละสงัโยชน”์ 

สญัโญชนสตูรที ่๑ จบ 

 

๒. อนสุยสตูร 

วา่ดว้ยธรรมทีเ่ป็นไปเพือ่ถอนอนสุยั 

  [๕๓๒] “ภกิษุทัง้หลาย อนิทรยี ์๕ ประการนีท้ีบ่คุคลเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ 

ยอ่มเป็นไปเพือ่ถอนอนุสยั 

  อนิทรยี ์๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. สทัธนิทรยี ์   ฯลฯ   ๕. ปัญญนิทรยี ์

  อนิทรยี ์๕ ประการนีท้ีบ่คุคลเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ ยอ่มเป็นไปเพือ่ถอนอนุสยั” 

อนสุยสตูรที ่๒ จบ 

 

๓. ปรญิญาสตูร 

วา่ดว้ยธรรมทีเ่ป็นไปเพือ่ก าหนดรูอ้ทัธานะ 

  [๕๓๓] “ภกิษุทัง้หลาย อนิทรยี ์๕ ประการนีท้ีบ่คุคลเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ 

ยอ่มเป็นไปเพือ่ก าหนดรูอ้ทัธานะ(ทางไกล) 

 
{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๓๔๕ } 



๓๔๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๔. อนิทรยิสงัยตุ] 

๗. โพธปัิกขยิวรรค ๔. อาสวกัขยสตูร 

  อนิทรยี ์๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. สทัธนิทรยี ์  ฯลฯ   ๕. ปัญญนิทรยี ์

  อนิทรยี ์๕ ประการนีท้ีบ่คุคลเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ ยอ่มเป็นไปเพือ่ก าหนดรู ้

อัทธานะ” 

ปรญิญาสตูรที ่๓ จบ 

 

๔. อาสวกัขยสตูร 

วา่ดว้ยธรรมทีเ่ป็นไปเพือ่ความสิน้อาสวะ 

  [๕๓๔] “ภกิษุทัง้หลาย อนิทรยี ์๕ ประการนีท้ีบ่คุคลเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ 

ยอ่มเป็นไปเพือ่ความสิน้อาสวะ 

  อนิทรยี ์๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. สทัธนิทรยี ์  ฯลฯ   ๕. ปัญญนิทรยี ์

  อนิทรยี ์๕ ประการนีท้ีบ่คุคลเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ ยอ่มเป็นไปเพือ่ความสิน้ 

อาสวะ 

  อนิทรยี ์๕ ประการนีท้ีบ่คุคลเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ ยอ่มเป็นไปเพือ่ละสงัโยชน ์

เพือ่ถอนอนุสยั เพือ่ก าหนดรูอ้ัทธานะ เพือ่ความสิน้อาสวะ 

  อนิทรยี ์๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. สทัธนิทรยี ์  ฯลฯ   ๕. ปัญญนิทรยี ์

  อนิทรยี ์๕ ประการนีท้ีบ่คุคลเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ ยอ่มเป็นไปเพือ่ละสงัโยชน ์

เพือ่ถอนอนุสยั เพือ่ก าหนดรูอ้ัทธานะ เพือ่ความสิน้อาสวะ” 

อาสวกัขยสตูรที ่๔ จบ 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๓๔๖ } 



๓๔๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๔. อนิทรยิสงัยตุ] 

๗. โพธปัิกขยิวรรค ๖. ทุตยิผลสตูร 

 

๕. ปฐมผลสตูร 

วา่ดว้ยผลแหง่การเจรญิอนิทรยี ์สตูรที ่๑ 

  [๕๓๕] “ภกิษุทัง้หลาย อนิทรยี ์๕ ประการนี ้

  อนิทรยี ์๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. สทัธนิทรยี ์  ฯลฯ   ๕. ปัญญนิทรยี ์

  อนิทรยี ์๕ ประการนี ้

  ภกิษุทัง้หลาย เพราะอนิทรยี ์๕ ประการนีท้ีบ่คุคลเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ พงึ 

หวงัผลอยา่ง ๑ ใน ๒ อยา่ง คอื อรหัตตผลในปัจจบุัน หรอืเมือ่ยังมอีปุาทาน 

เหลอือยู ่ก็จักเป็นพระอนาคาม”ี 

ปฐมผลสตูรที ่๕ จบ 

 

๖. ทตุยิผลสูตร 

วา่ดว้ยผลแหง่การเจรญิอนิทรยี ์สตูรที ่๒ 

  [๕๓๖] “ภกิษุทัง้หลาย อนิทรยี ์๕ ประการนี ้

  อนิทรยี ์๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

  ๑. สทัธนิทรยี ์  ฯลฯ   ๕. ปัญญนิทรยี ์

  อนิทรยี ์๕ ประการนี ้

  ภกิษุทัง้หลาย เพราะอนิทรยี ์๕ ประการนีท้ีบ่คุคลเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ พงึ 

หวงัผลานสิงส ์๗ ประการ 

  ผลานสิงส ์๗ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. จะไดบ้รรลอุรหตัตผลทันทใีนปัจจบุัน 

   ๒. ถา้ไมไ่ดบ้รรลอุรหตัตผลในปัจจบุัน จะไดบ้รรลใุนเวลาใกลต้าย 

   ๓. ถา้ในปัจจบุันและเวลาใกลต้ายยังไมไ่ดบ้รรล ุก็จะไดเ้ป็นพระ 

       อนาคาม ีผูอ้ันตราปรนิพิพาย ี

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๓๔๗ } 



๓๔๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๔. อนิทรยิสงัยตุ] 

๗. โพธปัิกขยิวรรค ๗. ปฐมรกุขสตูร 

   ๔. ...ก็จะไดเ้ป็นพระอนาคามผีูอ้ปุหัจจปรนิพิพาย ี

   ๕. ...ก็จะไดเ้ป็นพระอนาคามผีูอ้สงัขารปรนิพิพาย ี

   ๖. ...ก็จะไดเ้ป็นพระอนาคามผีูส้สงัขารปรนิพิพาย ี

   ๗. ...ก็จะไดเ้ป็นพระอนาคามผีูอ้ทุธังโสโตอกนฏิฐคาม ีเพราะอทุธัม- 

       ภาคยิสงัโยชน ์๕ ประการสิน้ไป 

  ภกิษุทัง้หลาย เพราะอนิทรยี ์๕ ประการนีท้ีบ่คุคลเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ พงึ 

หวงัผลานสิงส ์๗ ประการนี”้๑ 

ทตุยิผลสตูรที ่๖ จบ 

 

๗. ปฐมรกุขสูตร 

วา่ดว้ยอปุมาดว้ยตน้ไม ้สตูรที ่๑ 

  [๕๓๗] “ภกิษุทัง้หลาย ตน้ไมท้ีม่อียูใ่นชมพทูวปีเหลา่ใดเหลา่หนึง่ ตน้หวา้ 

ชาวโลกกลา่ววา่เลศิกวา่ตน้ไมเ้หลา่นัน้ แมฉั้นใด โพธปัิกขยิธรรมเหลา่ใดเหลา่หนึง่ 

ปัญญนิทรยีบ์ัณฑติกลา่ววา่เลศิกวา่โพธปัิกขยิธรรมเหลา่นัน้ เพราะเป็นไปเพือ่ 

ความตรัสรู ้ก็ฉันนัน้เหมอืนกัน 

  โพธปิกัขยิธรรม อะไรบา้ง คอื 

  สทัธนิทรยีเ์ป็นโพธปัิกขยิธรรม ยอ่มเป็นไปเพือ่ความตรัสรู ้

  วริยินิทรยี ์ฯลฯ 

  สตนิทรยี ์ฯลฯ 

  สมาธนิทรยี ์ฯลฯ 

  ปัญญนิทรยีเ์ป็นโพธปัิกขยิธรรม ยอ่มเป็นไปเพือ่ความตรัสรู ้

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบขอ้ ๑๘๔ (สลีสตูร) หนา้ ๑๑๕-๑๑๗ ในเลม่นี้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๓๔๘ } 



๓๔๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๔. อนิทรยิสงัยตุ] 

๗. โพธปัิกขยิวรรค ๘. ทตุยิรกุขสตูร 

  ภกิษุทัง้หลาย ตน้ไมเ้หลา่ใดเหลา่หนึง่ทีม่อียูใ่นชมพทูวปี ตน้หวา้ชาวโลก 

กลา่ววา่เลศิกวา่ตน้ไมเ้หลา่นัน้ แมฉั้นใด โพธปัิกขยิธรรมเหลา่ใดเหลา่หนึง่ 

ปัญญนิทรยีบ์ัณฑติกลา่ววา่เลศิกวา่โพธปัิกขยิธรรมเหลา่นัน้ เพราะเป็นไปเพือ่ 

ความตรัสรู ้ก็ฉันนัน้เหมอืนกัน” 

ปฐมรกุขสตูรที ่๗ จบ 

 

๘. ทตุยิรกุขสูตร 

วา่ดว้ยอปุมาดว้ยตน้ไม ้สตูรที ่๒ 

  [๕๓๘] “ภกิษุทัง้หลาย ตน้ไมเ้หลา่ใดเหลา่หนึง่ของเหลา่เทพชัน้ดาวดงึส ์

ตน้ปารฉัิตตกะ (ตน้ทองหลาง) ชาวโลกกลา่ววา่เลศิกวา่ตน้ไมเ้หลา่นัน้ แมฉั้นใด 

โพธปัิกขยิธรรมเหลา่ใดเหลา่หนึง่ ปัญญนิทรยีบ์ัณฑติกลา่ววา่เลศิกวา่โพธปัิกขยิ- 

ธรรมเหลา่นัน้ เพราะเป็นไปเพือ่ความตรัสรู ้ก็ฉันนัน้เหมอืนกัน 

  โพธปิกัขยิธรรม อะไรบา้ง คอื 

  สทัธนิทรยีเ์ป็นโพธปัิกขยิธรรม ยอ่มเป็นไปเพือ่ความตรัสรู ้

  วริยินิทรยี ์ฯลฯ 

  สตนิทรยี ์ฯลฯ 

  สมาธนิทรยี ์ฯลฯ 

  ปัญญนิทรยีเ์ป็นโพธปัิกขยิธรรม ยอ่มเป็นไปเพือ่ความตรัสรู ้

  ภกิษุทัง้หลาย ตน้ไมเ้หลา่ใดเหลา่หนึง่ของเหลา่เทพชัน้ดาวดงึส ์ตน้ปารฉัิตตกะ 

ชาวโลกกลา่ววา่เลศิกวา่ตน้ไมเ้หลา่นัน้ แมฉั้นใด โพธปัิกขยิธรรมเหลา่ใดเหลา่หนึง่ 

ปัญญนิทรยีบ์ัณฑติกลา่ววา่เลศิกวา่โพธปัิกขยิธรรมเหลา่นัน้ เพราะเป็นไปเพือ่ 

ความตรัสรู ้ก็ฉันนัน้เหมอืนกัน” 

ทตุยิรกุขสตูรที ่๘ จบ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๓๔๙ } 



๓๕๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๔. อนิทรยิสงัยตุ] 

๗. โพธปัิกขยิวรรค ๑๐. จตตุถรกุขสตูร 

 

๙. ตตยิรกุขสตูร 

วา่ดว้ยอปุมาดว้ยตน้ไม ้สตูรที ่๓ 

  [๕๓๙] “ภกิษุทัง้หลาย ตน้ไมเ้หลา่ใดเหลา่หนึง่ของพวกอสรู ตน้จติตปาฏล ี

(ตน้ไมป้ระจ าพภิพอสรู) ชาวโลกกลา่ววา่เลศิกวา่ตน้ไมเ้หลา่นัน้ แมฉั้นใด โพธ-ิ 

ปักขยิธรรมเหลา่ใดเหลา่หนึง่ ปัญญนิทรยีบ์ัณฑติกลา่ววา่เลศิกวา่โพธปัิกขยิธรรม 

เหลา่นัน้ เพราะเป็นไปเพือ่ความตรัสรู ้ก็ฉันนัน้เหมอืนกัน” 

  โพธปิกัขยิธรรม อะไรบา้ง คอื 

  สทัธนิทรยีเ์ป็นโพธปัิกขยิธรรม ยอ่มเป็นไปเพือ่ความตรัสรู ้

      ฯลฯ 

  ปัญญนิทรยีเ์ป็นโพธปัิกขยิธรรม ยอ่มเป็นไปเพือ่ความตรัสรู ้

  ภกิษุทัง้หลาย ตน้ไมเ้หลา่ใดเหลา่หนึง่ของพวกอสรู ตน้จติตปาฏลชีาวโลก 

กลา่ววา่เลศิกวา่ตน้ไมเ้หลา่นัน้ แมฉั้นใด โพธปัิกขยิธรรมเหลา่ใดเหลา่หนึง่ 

ปัญญนิทรยีบ์ัณฑติกลา่ววา่เลศิกวา่โพธปัิกขยิธรรมเหลา่นัน้ เพราะเป็นไปเพือ่ 

ความตรัสรู ้ก็ฉันนัน้เหมอืนกัน” 

ตตยิรกุขสตูรที ่๙ จบ 

 

๑๐. จตตุถรกุขสตูร 

วา่ดว้ยอปุมาดว้ยตน้ไม ้สตูรที ่๔ 

  [๕๔๐] “ภกิษุทัง้หลาย ตน้ไมเ้หลา่ใดเหลา่หนึง่ของพวกครฑุ ตน้โกฏสมิพล ี

(ไมง้ิว้ป่า) ชาวโลกกลา่ววา่เลศิกวา่ตน้ไมเ้หลา่นัน้ แมฉั้นใด โพธปัิกขยิธรรมเหลา่ใด 

เหลา่หนึง่ ปัญญนิทรยีบ์ัณฑติกลา่ววา่เลศิกวา่โพธปัิกขยิธรรมเหลา่นัน้ เพราะเป็น 

ไปเพือ่ความตรัสรู ้ก็ฉันนัน้เหมอืนกัน” 

  โพธปิกัขยิธรรม อะไรบา้ง คอื 

  สทัธนิทรยีเ์ป็นโพธปัิกขยิธรรม ยอ่มเป็นไปเพือ่ความตรัสรู ้

      ฯลฯ 

  ปัญญนิทรยีเ์ป็นโพธปัิกขยิธรรม ยอ่มเป็นไปเพือ่ความตรัสรู ้

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๓๕๐ } 



๓๕๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๔. อนิทรยิสงัยตุ] 

๗. โพธปัิกขยิวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

  ภกิษุทัง้หลาย ตน้ไมเ้หลา่ใดเหลา่หนึง่ของพวกครฑุ ตน้โกฏสมิพล ีชาวโลก 

กลา่ววา่เลศิกวา่ตน้ไมเ้หลา่นัน้ แมฉั้นใด โพธปัิกขยิธรรมเหลา่ใดเหลา่หนึง่ 

ปัญญนิทรยีบ์ัณฑติกลา่ววา่เลศิกวา่โพธปัิกขยิธรรมเหลา่นัน้เพราะเป็นไปเพือ่ความตรัสรู ้

ก็ฉันนัน้เหมอืนกัน” 

จตตุถรกุขสตูรที ่๑๐ จบ 

โพธปิกัขยิวรรคที ่๗ จบ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

    ๑. สญัโญชนสตูร    ๒. อนุสยสตูร 

    ๓. ปรญิญาสตูร    ๔. อาสวกัขยสตูร 

    ๕. ปฐมผลสตูร    ๖. ทตุยิผลสตูร 

    ๗. ปฐมรกุขสตูร    ๘. ทตุยิรกุขสตูร 

    ๙. ตตยิรกุขสตูร    ๑๐. จตตุถรกุขสตูร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๓๕๑ } 



๓๕๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๔. อนิทรยิสงัยตุ] 

๑-๑๒. ปาจนีาทสิตูร 

 

๘. คงัคาเปยยาลวรรค 

หมวดวา่ดว้ยคงัคาเปยยาล 

๑-๑๒. ปาจนีาทสิูตร 

วา่ดว้ยอปุมาดว้ยแมน่ า้คงคาไหลไปสูท่ศิปราจนีเป็นตน้ 

  [๕๔๑-๕๕๒] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย แมน่ ้าคงคาไหลไปสู ่

ทศิปราจนี บา่ไปสูท่ศิปราจนี หลากไปสูท่ศิปราจนี แมฉั้นใด ภกิษุก็ฉันนัน้เหมอืนกัน 

เมือ่เจรญิอนิทรยี ์๕ ประการ ท าอนิทรยี ์๕ ประการใหม้าก ยอ่มนอ้มไปสูน่พิพาน 

โนม้ไปสูน่พิพาน โอนไปสูน่พิพาน 

  ภกิษุเมือ่เจรญิอนิทรยี ์๕ ประการ ท าอนิทรยี ์๕ ประการใหม้าก ยอ่ม 

นอ้มไปสูน่พิพาน โนม้ไปสูน่พิพาน โอนไปสูน่พิพาน อยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. เจรญิสทัธนิทรยีอ์ันอาศัยวเิวก อาศัยวริาคะ อาศัยนโิรธ นอ้มไป 

       ในโวสสคัคะ 

   ๒. เจรญิวริยินิทรยี ์ฯลฯ 

   ๓. เจรญิสตนิทรยี ์ฯลฯ 

   ๔. เจรญิสมาธนิทรยี ์ฯลฯ 

   ๕. เจรญิปัญญนิทรยีอ์ันอาศัยวเิวก อาศัยวริาคะ อาศัยนโิรธ 

       นอ้มไปในโวสสคัคะ 

  ภกิษุเมือ่เจรญิอนิทรยี ์๕ ประการ ท าอนิทรยี ์๕ ประการใหม้าก ยอ่มนอ้มไป 

สูน่พิพาน โนม้ไปสูน่พิพาน โอนไปสูน่พิพาน อยา่งนีแ้ล” 

ปาจนีาทสิตูรที ่๑-๑๒ จบ 

คงัคาเปยยาลวรรคที ่๘ จบ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๓๕๒ } 



๓๕๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๔. อนิทรยิสงัยตุ] 

๘. คังคาเปยยาลวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

   ๑. ปฐมปาจนีนนินสตูร   ๒-๕. ทตุยิาทปิาจนีนนินสตุตจตกุกะ 

   ๖. ฉัฏฐปาจนีนนินสตูร   ๗. ปฐมสมทุทนนินสตูร 

   ๘-๑๒. ทตุยิาทสิมทุทนนินสตุตปัญจกะ 

อปัปมาทวรรคพงึใหพ้สิดาร๑ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

    ๑. ตถาคตสตูร    ๒. ปทสตูร 

    ๓. กฏูสตูร     ๔. มลูสตูร 

    ๕. สารสตูร     ๖. วสัสกิสตูร 

    ๗. ราชาสตูร     ๘. จันทมิสตูร 

    ๙. สรุยิสตูร     ๑๐. วตัถสุตูร 

 

พลกรณยีวรรคพงึใหพ้สิดาร๒ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

    ๑. พลสตูร     ๒. พชีสตูร 

    ๓. นาคสตูร     ๔. รกุขสตูร 

    ๕. กมุภสตูร     ๖. สกูสตูร 

    ๗. อากาสสตูร    ๘. ปฐมเมฆสตูร 

    ๙. ทตุยิเมฆสตูร    ๑๐. นาวาสตูร 

    ๑๑. อาคันตกุสตูร    ๑๒. นทสีตูร 

 
เชงิอรรถ : 

๑ ดคูวามพสิดารในขอ้ ๑๓๙ ๑๔๘ (มัคคสังยตุ) หนา้ ๗๒-๗๗ ในเล่มนี ้

๒ ดคูวามพสิดารในขอ้ ๑๔๙ ๑๖๐ (มัคคสังยตุ) หนา้ ๗๘-๙๐ ในเล่มนี ้

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๓๕๓ } 



๓๕๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๔. อนิทรยิสงัยตุ] 

๘. คังคาเปยยาลวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

 

เอสนาวรรคพงึใหพ้สิดาร๑ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

    ๑. เอสนาสตูร    ๒. วธิาสตูร 

    ๓. อาสวสตูร    ๔. ภวสตูร 

    ๕. ทกุขตาสตูร   ๖. ขลีสตูร 

    ๗. มลสตูร    ๘. นฆีสตูร 

    ๙. เวทนาสตูร   ๑๐. ตัณหาสตูร 

    ๑๑. ตสนิาสตูร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดคูวามพสิดารในขอ้ ๑๖๑ ๑๗๑ (มัคคสังยตุ) หนา้ ๙๑-๑๐๐ ในเล่มนี ้

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๓๕๔ } 



๓๕๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๔. อนิทรยิสงัยตุ] 

๑๒. โอฆวรรค ๑-๑๐. โอฆาทสิตูร 

 

๑๒. โอฆวรรค 

หมวดวา่ดว้ยโอฆะ 

๑-๑๐. โอฆาทสิูตร 

วา่ดว้ยโอฆะเป็นตน้ 

  [๕๘๗-๕๙๖] “ภกิษุทัง้หลาย อทุธัมภาคยิสงัโยชน ์(สงัโยชนเ์บือ้งสงู) ๕ 

ประการนี ้

  อทุธมัภาคยิสงัโยชน ์๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. รปูราคะ    ๒. อรปูราคะ 

   ๓. มานะ    ๔. อทุธัจจะ 

   ๕. อวชิชา 

  อทุธัมภาคยิสงัโยชน ์๕ ประการนี ้

  ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายพงึเจรญิอนิทรยี ์๕ ประการเพือ่รูย้ ิง่ เพือ่ก าหนดรู ้

เพือ่ความสิน้ไป เพือ่ละอทุธัมภาคยิสงัโยชน ์๕ ประการนี ้

  อนิทรยี ์๕ ประการ อะไรบา้ง 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. เจรญิสทัธนิทรยี ์อันอาศัยวเิวก อาศัยวริาคะ อาศัยนโิรธ 

       นอ้มไปในโวสสคัคะ 

      ฯลฯ 

   ๕. เจรญิปัญญนิทรยี ์อันอาศัยวเิวก อาศัยวริาคะ อาศัยนโิรธ 

       นอ้มไปในโวสสคัคะ 

  ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายพงึเจรญิอนิทรยี ์๕ ประการนีเ้พือ่รูย้ ิง่ เพือ่ก าหนดรู ้

เพือ่ความสิน้ไป เพือ่ละอทุธัมภาคยิสงัโยชน ์๕ ประการนีแ้ล” 

โอฆาทสิตูรที ่๑-๑๐ จบ 

 

(พงึเพิม่ขอ้ความใหพ้สิดารเหมอืนมัคคสงัยตุ) 

 

โอฆวรรคที ่๑๒ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๓๕๕ } 



๓๕๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๔. อนิทรยิสงัยตุ] 

๑๒. โอฆวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

    ๑. โอฆสตูร     ๒. โยคสตูร 

    ๓. อปุาทานสตูร    ๔. คันถสตูร 

    ๕. อนุสยสตูร     ๖. กามคณุสตูร 

    ๗. นีวรณสตูร     ๘. อปุาทานักขนัธสตูร 

    ๙. โอรัมภาคยิสตูร    ๑๐. อทุธัมภาคยิสตูร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๓๕๖ } 



๓๕๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๔. อนิทรยิสงัยตุ] 

๑๓. คังคาเปยยาลวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

 

๑๓. คงัคาเปยยาลวรรค 

หมวดวา่ดว้ยคงัคาเปยยาล 

๑-๑๒. ปาจนีาทสิูตร 

วา่ดว้ยอปุมาดว้ยแมน่ า้คงคาไหลไปสูท่ศิปราจนีเป็นตน้ 

  [๕๙๗-๖๐๘] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย แมน่ ้าคงคาไหลไปสู ่

ทศิปราจนี บา่ไปสูท่ศิปราจนี หลากไปสูท่ศิปราจนี แมฉั้นใด ภกิษุก็ฉันนัน้เหมอืน 

กัน เมือ่เจรญิอนิทรยี ์๕ ประการ ท าอนิทรยี ์๕ ประการใหม้าก ยอ่มนอ้มไปสู ่

นพิพาน โนม้ไปสูน่พิพาน โอนไปสูน่พิพาน 

  ภกิษุเมือ่เจรญิอนิทรยี ์๕ ประการ ท าอนิทรยี ์๕ ประการใหม้าก ยอ่ม 

นอ้มไปสูน่พิพาน โนม้ไปสูน่พิพาน โอนไปสูน่พิพาน อยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. เจรญิสทัธนิทรยีอ์ันเป็นธรรมมกีารก าจัดราคะ โทสะ และโมหะ 

       เป็นทีส่ดุ 

      ฯลฯ 

   ๕. เจรญิปัญญนิทรยีอ์ันเป็นธรรมมกีารก าจัดราคะ โทสะ และโมหะ 

       เป็นทีส่ดุ 

  ภกิษุเมือ่เจรญิอนิทรยี ์๕ ประการ ท าอนิทรยี ์๕ ประการใหม้าก ยอ่มนอ้ม 

ไปสูน่พิพาน โนม้ไปสูน่พิพาน โอนไปสูน่พิพาน อยา่งนีแ้ล” 

ปาจนีาทสิตูรที ่๑-๑๒ จบ 

คงัคาเปยยาลวรรคที ่๑๓ จบ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

  ๑. ปฐมปาจนีนนินสตูร    ๒-๕. ทตุยิาทปิาจนีนนินสตุตจตกุกะ 

  ๖. ฉัฏฐปาจนีนนินสตูร    ๗. ปฐมสมทุทนนินสตูร 

  ๘-๑๒. ทตุยิาทสิมทุทนนินสตุตปัญจกะ 

      (อปัปมาทวรรค พลกรณียวรรค และเอสนาวรรคพงึใหพ้สิดาร) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๓๕๗ } 



๓๕๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๔. อนิทรยิสงัยตุ] 

๑๗. โอฆวรรค ๑-๑๐. โอฆาทสิตูร 

 

๑๗. โอฆวรรค 

หมวดวา่ดว้ยโอฆะ 

๑-๑๐. โอฆาทสิูตร 

วา่ดว้ยโอฆะเป็นตน้ 

  [๖๔๑-๖๕๐] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย อทุธัมภาคยิสงัโยชน ์

(สงัโยชนเ์บือ้งสงู) ๕ ประการนี ้

  อทุธมัภาคยิสงัโยชน ์๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. รปูราคะ    ๒. อรปูราคะ 

   ๓. มานะ    ๔. อทุธัจจะ 

   ๕. อวชิชา 

  อทุธัมภาคยิสงัโยชน ์๕ ประการนี ้

  ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายพงึเจรญิอนิทรยี ์๕ ประการ เพือ่รูย้ ิง่ เพือ่ก าหนดรู ้

เพือ่ความสิน้ไป เพือ่ละอทุธัมภาคยิสงัโยชน ์๕ ประการนี ้

  อนิทรยี ์๕ ประการ อะไรบา้ง 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. เจรญิสทัธนิทรยีอ์ันเป็นธรรมมกีารก าจัดราคะ โทสะ และโมหะ 

       เป็นทีส่ดุ 

   ๒. เจรญิวริยินิทรยี ์ฯลฯ 

   ๓. เจรญิสตนิทรยี ์ฯลฯ 

   ๔. เจรญิสมาธนิทรยี ์ฯลฯ 

   ๕. เจรญิปัญญนิทรยีอ์ันเป็นธรรมมกีารก าจัดราคะ โทสะ และโมหะ 

       เป็นทีส่ดุ 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๓๕๘ } 



๓๕๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๔. อนิทรยิสงัยตุ] 

๑๗. โอฆวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

  ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายพงึเจรญิอนิทรยี ์๕ ประการนีเ้พือ่รูย้ ิง่ เพือ่ 

ก าหนดรู ้เพือ่ความสิน้ไป เพือ่ละอทุธัมภาคยิสงัโยชน ์๕ ประการนี”้ 

โอฆาทสิตูรที ่๑-๑๐ จบ 

 

(พงึเพิม่ขอ้ความใหพ้สิดารเหมอืนมัคคสงัยตุ) 

 

โอฆวรรคที ่๑๗ จบ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

    ๑. โอฆสตูร      ๒. โยคสตูร 

    ๓. อปุาทานสตูร     ๔. คันถสตูร 

    ๕. อนุสยสตูร      ๖. กามคณุสตูร 

    ๗. นีวรณสตูร      ๘. อปุาทานักขนัธสตูร 

    ๙. โอรัมภาคยิสตูร     ๑๐. อทุธัมภาคยิสตูร 

 

อนิทรยิสงัยตุที ่๔ จบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๓๕๙ } 



๓๖๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๕. สมัมัปปธานสงัยตุ] 

๑. คังคาเปยยาลวรรค ๑-๑๒. ปาจนีาทสิตูร 

 

๕. สมัมปัปธานสงัยตุ 

๑. คงัคาเปยยาลวรรค 

หมวดวา่ดว้ยคงัคาเปยยาล 

๑-๑๒. ปาจนีาทสิูตร 

วา่ดว้ยอปุมาดว้ยแมน่ า้คงคาไหลไปสูท่ศิปราจนีเป็นตน้ 

  [๖๕๑-๖๖๒] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  ณ ทีนั่น้แล พระผูม้พีระภาค ฯลฯ๑ ไดต้รัสเรือ่งนีว้า่ “ภกิษุทัง้หลาย สมัมัปปธาน 

๔ ประการนี ้

  สมัมปัปธาน ๔ ประการ อะไรบา้ง 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. สรา้งฉันทะ พยายาม ปรารภความเพยีร ประคองจติ มุง่มั่น 

       เพือ่ป้องกันบาปอกศุลธรรมทีย่ังไมเ่กดิมใิหเ้กดิขึน้ 

   ๒. สรา้งฉันทะ พยายาม ปรารภความเพยีร ประคองจติ มุง่มั่น 

       เพือ่ละบาปอกศุลธรรมทีเ่กดิขึน้แลว้ 

   ๓. สรา้งฉันทะ พยายาม ปรารภความเพยีร ประคองจติ มุง่มั่น 

       เพือ่ท ากศุลธรรมทีย่ังไมเ่กดิใหเ้กดิขึน้ 

   ๔. สรา้งฉันทะ พยายาม ปรารภความเพยีร ประคองจติ มุง่มั่น 

       เพือ่ความด ารงอยู ่ไมเ่ลอืนหาย ภญิโญภาพ ไพบลูย ์เจรญิ 

       เต็มทีแ่หง่กศุลธรรมทีเ่กดิขึน้แลว้ 

  สมัมัปปธาน ๔ ประการนี้ 

  แมน่ ้าคงคาไหลไปสูท่ศิปราจนี บา่ไปสูท่ศิปราจนี หลากไปสูท่ศิปราจนี 

แมฉั้นใด ภกิษุก็ฉันนัน้เหมอืนกัน เมือ่เจรญิสมัมัปปธาน ๔ ประการ ท าสมัมัปปธาน 

๔ ประการใหม้าก ยอ่มนอ้มไปสูน่พิพาน โนม้ไปสูน่พิพาน โอนไปสูน่พิพาน

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูนือ้ความเต็มในขอ้ ๑ (อวชิชาสตูร) หนา้ ๑ ในเลม่นี้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๓๖๐ } 



๓๖๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๕. สมัมัปปธานสงัยตุ] 

๑. คังคาเปยยาลวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

  ภกิษุเมือ่เจรญิสมัมปัปธาน ๔ ประการ ท าสมัมปัปธาน ๔ ประการใหม้าก 

ยอ่มนอ้มไปสูน่พิพาน โนม้ไปสูน่พิพาน โอนไปสูน่พิพาน อยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. สรา้งฉันทะ พยายาม ปรารภความเพยีร ประคองจติ มุง่มั่น 

       เพือ่ป้องกันบาปอกศุลธรรมทีย่ังไมเ่กดิมใิหเ้กดิขึน้ 

   ๒. สรา้งฉันทะ พยายาม ปรารภความเพยีร ประคองจติ มุง่มั่น 

       เพือ่ละบาปอกศุลธรรมทีเ่กดิขึน้แลว้ 

   ๓. สรา้งฉันทะ พยายาม ปรารภความเพยีร ประคองจติ มุง่มั่น 

       เพือ่ท ากศุลธรรมทีย่ังไมเ่กดิใหเ้กดิขึน้ 

   ๔. สรา้งฉันทะ พยายาม ปรารภความเพยีร ประคองจติ มุง่มั่น 

       เพือ่ความด ารงอยู ่ไมเ่ลอืนหาย ภญิโญภาพ ไพบลูย ์เจรญิ 

       เต็มทีแ่หง่กศุลธรรมทีเ่กดิขึน้แลว้ 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุเมือ่เจรญิสมัมัปปธาน ๔ ประการ ท าสมัมัปปธาน ๔ 

ประการใหม้าก ยอ่มนอ้มไปสูน่พิพาน โนม้ไปสูน่พิพาน โอนไปสูน่พิพาน 

อยา่งนีแ้ล” 

ปาจนีาทสิตูรที ่๑-๑๒ จบ 

คงัคาเปยยาลวรรคที ่๑ จบ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

   ๑. ปฐมปาจนีนนินสตูร   ๒-๕. ทตุยิาทปิาจนีนนินสตุตจตกุกะ 

   ๖. ฉัฏฐปาจนีนนินสตูร   ๗. ปฐมสมทุทนนินสตูร 

   ๘-๑๒. ทตุยิาทสิมทุทนนินสตุตปัญจกะ 

 

  (คังคาเปยยาลแหง่สมัมัปปธานสงัยตุพงึใหพ้สิดารดว้ยอ านาจสมัมัปปธาน) 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๓๖๑ } 



๓๖๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๕. สมัมัปปธานสงัยตุ] 

๒. อัปปมาทวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

 

๒. อปัปมาทวรรค 

หมวดวา่ดว้ยความไมป่ระมาท 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

    ๑. ตถาคตสตูร     ๒. ปทสตูร 

    ๓. กฏูสตูร      ๔. มลูสตูร 

    ๕. สารสตูร      ๖. วสัสกิสตูร 

    ๗. ราชาสตูร      ๘. จันทมิสตูร 

    ๙. สรุยิสตูร      ๑๐. วตัถสตูร 

(อัปปมาทวรรคพงึใหพ้สิดารดว้ยอ านาจสมัมัปปธาน) 

 

อปัปมาทวรรคที ่๒ จบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๓๖๒ } 



๓๖๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๕. สมัมัปปธานสงัยตุ] 

๓. พลกรณียวรรค ๑-๑๒. พลกรณียาทสิตูร 

 

๓. พลกรณียวรรค 

หมวดวา่ดว้ยอปุมาดว้ยการงานทีพ่งึท าดว้ยก าลงั 

๑-๑๒. พลกรณียาทสิตูร 

วา่ดว้ยอปุมาดว้ยการงานทีพ่งึท าดว้ยก าลงัเป็นตน้ 

  [๖๗๓-๖๘๔] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย การงานทีพ่งึท าดว้ย 

ก าลังทัง้หมด บคุคลตอ้งอาศัยแผน่ดนิ ด ารงอยูบ่นแผน่ดนิ จงึท าได ้แมฉั้นใด 

ภกิษุก็ฉันนัน้เหมอืนกัน อาศัยศลี ด ารงอยูใ่นศลีแลว้ เจรญิสมัมัปปธาน ๔ ประการ 

ท าสมัมัปปธาน ๔ ประการใหม้าก 

  ภกิษุอาศยัศลี ด ารงอยูใ่นศลีแลว้ เจรญิสมัมปัปธาน ๔ ประการ ท า 

สมัมปัปธาน ๔ ประการใหม้าก อยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. สรา้งฉันทะ พยายาม ปรารภความเพยีร ประคองจติ มุง่มั่น 

       เพือ่ป้องกันบาปอกศุลธรรมทีย่ังไมเ่กดิมใิหเ้กดิขึน้ 

   ๒. สรา้งฉันทะ พยายาม ปรารภความเพยีร ประคองจติ มุง่มั่น 

       เพือ่ละบาปอกศุลธรรมทีเ่กดิขึน้แลว้ 

   ๓. สรา้งฉันทะ พยายาม ปรารภความเพยีร ประคองจติ มุง่มั่น 

       เพือ่ท ากศุลธรรมทีย่ังไมเ่กดิใหเ้กดิขึน้ 

   ๔. สรา้งฉันทะ พยายาม ปรารภความเพยีร ประคองจติ มุง่มั่น 

       เพือ่ความด ารงอยู ่ไมเ่ลอืนหาย ภญิโญภาพ ไพบลูย ์เจรญิ 

       เต็มทีแ่หง่กศุลธรรมทีเ่กดิขึน้แลว้ 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุอาศัยศลี ด ารงอยูใ่นศลีแลว้ เจรญิสมัมัปปธาน ๔ 

ประการ ท าสมัมัปปธาน ๔ ประการใหม้าก อยา่งนี้แล” 

พลกรณียาทสิตูรที ่๑-๑๒ จบ 

(พลกรณียวรรคพงึใหพ้สิดารดว้ยอ านาจสมัมัปปธานอยา่งนี)้ 

พลกรณียวรรคที ่๓ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๓๖๓ } 



๓๖๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๕. สมัมัปปธานสงัยตุ] 

๓. พลกรณียวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

    ๑. พลสตูร      ๒. พชีสตูร 

    ๓. นาคสตูร      ๔. รกุขสตูร 

    ๕. กมุภสตูร      ๖. สกูสตูร 

    ๗. อากาสสตูร     ๘. ปฐมเมฆสตูร 

    ๙. ทตุยิเมฆสตูร     ๑๐. นาวาสตูร 

    ๑๑. อาคันตกุสตูร     ๑๒. นทสีตูร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๓๖๔ } 



๓๖๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๕. สมัมัปปธานสงัยตุ] 

๔. เอสนาวรรค ๑-๑๐. เอสนาทสิตุตทสกะ 

 

๔. เอสนาวรรค 

หมวดวา่ดว้ยการแสวงหา 

๑-๑๐. เอสนาทสิตุตทสกะ 

วา่ดว้ยพระสตูร ๑๐ สตูร มเีอสนาสตูรเป็นตน้ 

  [๖๘๕-๖๙๔] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย การแสวงหา ๓ 

ประการนี ้

  การแสวงหา ๓ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. การแสวงหากาม    ๒. การแสวงหาภพ 

   ๓. การแสวงหาพรหมจรรย ์

  การแสวงหา ๓ ประการนี้ 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุพงึเจรญิสมัมัปปธาน ๔ ประการเพือ่รูย้ ิง่ เพือ่ก าหนดรู ้

เพือ่ความสิน้ไป เพือ่ละการแสวงหา ๓ ประการนี้ 

  สมัมปัปธาน ๔ ประการ อะไรบา้ง 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. สรา้งฉันทะ พยายาม ปรารภความเพยีร ประคองจติ มุง่มั่น 

       เพือ่ป้องกันบาปอกศุลธรรมทีย่ังไมเ่กดิมใิหเ้กดิขึน้ 

      ฯลฯ 

   ๔. สรา้งฉันทะ พยายาม ปรารภความเพยีร ประคองจติ มุง่มั่น 

       เพือ่ความด ารงอยู ่ไมเ่ลอืนหาย ภญิโญภาพ ไพบลูย ์เจรญิ 

       เต็มทีแ่หง่กศุลธรรมทีเ่กดิขึน้แลว้ 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุพงึเจรญิสมัมัปปธาน ๔ ประการนีเ้พือ่รูย้ ิง่ เพือ่ก าหนดรู ้

เพือ่ความสิน้ไป เพือ่ละการแสวงหา ๓ ประการนี”้ 

  (พงึเพิม่ขอ้ความทีเ่หลอืใหพ้สิดาร) 

เอสนาทสิตูรที ่๑-๑๐ จบ 

เอสนาวรรคที ่๔ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๓๖๕ } 



๓๖๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๕. สมัมัปปธานสงัยตุ] 

๔. เอสนาวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

    ๑. เอสนาสตูร      ๒. วธิาสตูร 

    ๓. อาสวสตูร      ๔. ภวสตูร 

    ๕. ทกุขตาสตูร     ๖. ขลีสตูร 

    ๗. มลสตูร      ๘. นฆีสตูร 

    ๙. เวทนาสตูร     ๑๐. ตัณหาสตูร 

    ๑๑. ตสนิาสตูร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๓๖๖ } 



๓๖๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๕. สมัมัปปธานสงัยตุ] 

๕. โอฆวรรค ๑-๑๐. โอฆาทสิตูร 

 

๕. โอฆวรรค 

หมวดวา่ดว้ยโอฆะ 

๑-๑๐. โอฆาทสิูตร 

วา่ดว้ยโอฆะเป็นตน้ 

  [๖๙๕-๗๐๔] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย อทุธัมภาคยิสงัโยชน ์

๕ ประการนี ้

  อทุธมัภาคยิสงัโยชน ์๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. รปูราคะ    ๒. อรปูราคะ 

   ๓. มานะ    ๔. อทุธัจจะ 

   ๕. อวชิชา 

  อทุธัมภาคยิสงัโยชน ์๕ ประการนี ้

  ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายพงึเจรญิสมัมัปปธาน ๔ ประการ เพือ่รูย้ ิง่ 

เพือ่ก าหนดรู ้เพือ่ความสิน้ไป เพือ่ละอทุธัมภาคยิสงัโยชน ์๕ ประการนี้ 

  สมัมปัปธาน ๔ ประการ อะไรบา้ง 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี ้

   ๑. สรา้งฉันทะ พยายาม ปรารภความเพยีร ประคองจติ มุง่มั่น 

       เพือ่ป้องกันบาปอกศุลธรรมทีย่ังไมเ่กดิมใิหเ้กดิขึน้ 

      ฯลฯ 

   ๔. สรา้งฉันทะ พยายาม ปรารภความเพยีร ประคองจติ มุง่มั่น 

       เพือ่ความด ารงอยู ่ไมเ่ลอืนหาย ภญิโญภาพ ไพบลูย ์เจรญิ 

       เต็มทีแ่หง่กศุลธรรมทีเ่กดิขึน้แลว้ 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๓๖๗ } 



๓๖๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๕. สมัมัปปธานสงัยตุ] 

๕. โอฆวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุพงึเจรญิสมัมัปปธาน ๔ ประการนีเ้พือ่รูย้ ิง่ เพือ่ก าหนดรู ้

เพือ่ความสิน้ไป เพือ่ละอทุธัมภาคยิสงัโยชน ์๕ ประการนี”้ 

  (พงึเพิม่ขอ้ความทีเ่หลอืใหพ้สิดาร) 

โอฆาทสิตูรที ่๑-๑๐ จบ 

โอฆวรรคที ่๕ จบ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

    ๑. โอฆสตูร      ๒. โยคสตูร 

    ๓. อปุาทานสตูร     ๔. คันถสตูร 

    ๕. อนุสยสตูร      ๖. กามคณุสตูร 

    ๗. นีวรณสตูร      ๘. อปุาทานักขนัธสตูร 

    ๙. โอรัมภาคยิสตูร     ๑๐. อทุธัมภาคยิสตูร 

 

สมัมปัปธานสงัยตุที ่๕ จบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๓๖๘ } 



๓๖๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๖. พลสงัยตุ] 

๑. คังคาเปยยาลวรรค ๑-๑๒. พลาทสิตูร 

 

๖. พลสงัยตุ 

๑. คงัคาเปยยาลวรรค 

หมวดวา่ดว้ยคงัคาเปยยาล 

๑-๑๒. พลาทสิตูร 

วา่ดว้ยพละเป็นตน้ 

  [๗๐๕-๗๑๖] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย พละ ๕ ประการนี ้

  พละ ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. สทัธาพละ   (ก าลังคอืศรัทธา)  ๒. วริยิพละ  (ก าลังคอืวริยิะ) 

   ๓. สตพิละ   (ก าลังคอืสต)ิ  ๔. สมาธพิละ  (ก าลังคอืสมาธ)ิ 

   ๕. ปัญญาพละ (ก าลังคอืปัญญา) 

  พละ ๕ ประการนี ้

 ภกิษุทัง้หลาย แมน่ ้าคงคาทีไ่หลไปสูท่ศิปราจนี บา่ไปสูท่ศิปราจนี หลากไป 

สูท่ศิปราจนี แมฉั้นใด ภกิษุก็ฉันนัน้เหมอืนกัน เมือ่เจรญิพละ ๕ ประการ ท าพละ 

๕ ประการใหม้าก ยอ่มนอ้มไปสูน่พิพาน โนม้ไปสูน่พิพาน โอนไปสูน่พิพาน 

  ภกิษุเมือ่เจรญิพละ ๕ ประการ ท าพละ ๕ ประการใหม้าก ยอ่มนอ้ม 

ไปสูน่พิพาน โนม้ไปสูน่พิพาน โอนไปสูน่พิพาน อยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. เจรญิสทัธาพละอันอาศัยวเิวก อาศัยวริาคะ อาศัยนโิรธ นอ้มไป 

       ในโวสสคัคะ 

   ๒. เจรญิวริยิพละ ฯลฯ 

   ๓. เจรญิสตพิละ ฯลฯ 

   ๔. เจรญิสมาธพิละ ฯลฯ 

   ๕. เจรญิปัญญาพละอันอาศัยวเิวก อาศัยวริาคะ อาศัยนโิรธ นอ้ม 

       ไปในโวสสคัคะ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๓๖๙ } 



๓๗๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๖. พลสงัยตุ] 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุเมือ่เจรญิพละ ๕ ประการ ท าพละ ๕ ประการใหม้าก 

ยอ่มนอ้มไปสูน่พิพาน โนม้ไปสูน่พิพาน โอนไปสูน่พิพาน อยา่งนีแ้ล” 

พลาทสิตูรที ่๑-๑๒ จบ 

คงัคาเปยยาลวรรคที ่๑ จบ๑ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

   ๑. ปฐมปาจนีนนินสตูร   ๒-๕. ทตุยิาทปิาจนีนนินสตุตจตกุกะ 

   ๖. ฉัฏฐปาจนีนนินสตูร   ๗. ปฐมสมทุทนนินสตูร 

   ๘-๑๒. ทตุยิาทสิมทุทนนินสตุตปัญจกะ 

อปัปมาทวรรคพงึใหพ้สิดาร๒ 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

   ๑. ตถาคตสตูร     ๒. ปทสตูร 

   ๓. กฏูสตูร      ๔. มลูสตูร 

   ๕. สารสตูร      ๖. วสัสกิสตูร 

   ๗. ราชาสตูร      ๘. จันทมิสตูร 

   ๙. สรุยิสตูร      ๑๐. วตัถสตูร 

พลกรณยีวรรคพงึใหพ้สิดาร๓ 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

    ๑. พลสตูร      ๒. พชีสตูร 

    ๓. นาคสตูร      ๔. รกุขสตูร 

    ๕. กมุภสตูร      ๖. สกูสตูร 

 
เชงิอรรถ : 

๑ ดขูอ้ความพสิดารในขอ้ ๙๑-๑๐๒ (มัคคสังยตุ) หนา้ ๕๘-๖๑ ในเลม่นี ้

๒ ดขูอ้ความพสิดารในขอ้ ๑๓๙-๑๔๘ (มัคคสังยตุ) หนา้ ๗๒-๗๗ ในเลม่นี ้

๓ ดขูอ้ความพสิดารในขอ้ ๑๔๙-๑๖๐ (มัคคสังยตุ) หนา้ ๗๘-๙๐ ในเลม่นี ้

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๓๗๐ } 



๓๗๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๖. พลสงัยตุ] 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

 

    ๗. อากาสสตูร     ๘. ปฐมเมฆสตูร 

    ๙. ทตุยิเมฆสตูร     ๑๐. นาวาสตูร 

    ๑๑. อาคันตกุสตูร     ๑๒. นทสีตูร 

เอสนาวรรคพงึใหพ้สิดาร๑ 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

   ๑. เอสนาสตูร      ๒. วธิาสตูร 

   ๓. อาสวสตูร      ๔. ภวสตูร 

   ๕. ทกุขตาสตูร     ๖. ขลีสตูร 

   ๗. มลสตูร      ๘. นฆีสตูร 

   ๙. เวทนาสตูร     ๑๐. ตัณหาสตูร 

   ๑๑. ตสนิาสตูร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดขูอ้ความพสิดารในขอ้ ๑๖๑-๑๗๑ (มัคคสังยตุ) หนา้ ๙๑-๑๐๐ ในเลม่นี ้

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๓๗๑ } 



๓๗๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๖. พลสงัยตุ] 

๕. โอฆวรรค ๑-๑๐. โอฆาทสิตูร 

 

๕. โอฆวรรค 

หมวดวา่ดว้ยโอฆะ 

๑-๑๐. โอฆาทสิูตร 

วา่ดว้ยโอฆะเป็นตน้ 

  [๗๔๙-๗๕๘] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย อทุธัมภาคยิสงัโยชน ์

๕ ประการนี ้

  อทุธมัภาคยิสงัโยชน ์๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. รปูราคะ     ๒. อรปูราคะ 

   ๓. มานะ     ๔. อทุธัจจะ 

   ๕. อวชิชา 

  อทุธัมภาคยิสงัโยชน ์๕ ประการนี ้

  ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายพงึเจรญิพละ ๕ ประการเพือ่รูย้ ิง่ เพือ่ก าหนดรู ้

เพือ่ความสิน้ไป เพือ่ละอทุธัมภาคยิสงัโยชน ์๕ ประการนี ้

  พละ ๕ ประการ อะไรบา้ง 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี ้

   ๑. เจรญิสทัธาพละอันอาศัยวเิวก อาศัยวริาคะ อาศัยนโิรธ นอ้มไป 

       ในโวสสคัคะ 

   ๒. เจรญิวริยิพละ ... 

   ๓. เจรญิสตพิละ ... 

   ๔. เจรญิสมาธพิละ ... 

   ๕. เจรญิปัญญาพละอันอาศัยวเิวก อาศัยวริาคะ อาศัยนโิรธ 

       นอ้มไปในโวสสคัคะ 

  ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายพงึเจรญิพละ ๕ ประการนีเ้พือ่รูย้ ิง่ เพือ่ก าหนดรู ้

เพือ่ความสิน้ไป เพือ่ละอทุธัมภาคยิสงัโยชน ์๕ ประการนีแ้ล” 

  (พงึเพิม่ขอ้ความทีเ่หลอืใหพ้สิดารอยา่งนี)้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๓๗๒ } 



๓๗๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๖. พลสงัยตุ] 

๖. คังคาเปยยาลวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

 

๖. คงัคาเปยยาลวรรค 

หมวดวา่ดว้ยคงัคาเปยยาล 

๑-๑๒. ปาจนีาทสิูตร 

วา่ดว้ยอปุมาดว้ยแมน่ า้คงคาไหลไปสูท่ศิปราจนีเป็นตน้ 

  [๗๕๙-๗๗๐] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย แมน่ ้าคงคาไหลไปสู ่

ทศิปราจนี บา่ไปสูท่ศิปราจนี หลากไปสูท่ศิปราจนี แมฉั้นใด ภกิษุก็ฉันนัน้เหมอืนกัน 

เมือ่เจรญิพละ ๕ ประการ ท าพละ ๕ ประการใหม้าก ยอ่มนอ้มไปสูน่พิพาน 

โนม้ไปสูน่พิพาน โอนไปสูน่พิพาน 

  ภกิษุเมือ่เจรญิพละ ๕ ประการ ท าพละ ๕ ประการใหม้าก ยอ่มนอ้ม 

ไปสูน่พิพาน โนม้ไปสูน่พิพาน โอนไปสูน่พิพาน อยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. เจรญิสทัธาพละ อันเป็นธรรมมกีารก าจัดราคะ โทสะ และ 

       โมหะเป็นทีส่ดุ 

      ฯลฯ 

   ๕. เจรญิปัญญาพละ อันเป็นธรรมมกีารก าจัดราคะ โทสะ และ 

       โมหะเป็นทีส่ดุ 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุเมือ่เจรญิพละ ๕ ประการ ท าพละ ๕ ประการใหม้าก 

ยอ่มนอ้มไปสูน่พิพาน โนม้ไปสูน่พิพาน โอนไปสูน่พิพาน อยา่งนีแ้ล” 

  (พงึเพิม่ขอ้ความทีเ่หลอืใหพ้สิดาร) 

ปาจนีาทสิตูรที ่๑-๑๒ จบ 

คงัคาเปยยาลวรรคที ่๖ จบ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

   ๑. ปฐมปาจนีนนินสตูร   ๒-๕. ทตุยิาทปิาจนีนนินสตุตจตกุกะ 

   ๖. ฉัฏฐปาจนีนนินสตูร   ๗. ปฐมสมทุทนนินสตูร 

   ๘-๑๒. ทตุยิาทสิมทุทนนินสตุตปัญจกะ 

  (อัปปมาทวรรค - พลกรณียวรรคพงึใหพ้สิดาร)

 
{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๓๗๓ } 



๓๗๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๖. พลสงัยตุ] 

๙. เอสนาวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

 

๙. เอสนาวรรค 

หมวดวา่ดว้ยการแสวงหา 

๑-๑๒. เอสนาทสิูตร 

วา่ดว้ยการแสวงหาเป็นตน้ 

  [๗๙๒-๘๐๒] บาลแีหง่เอสนาวรรค พงึใหพ้สิดารจนถงึธรรมมกีารก าจัดราคะ 

โทสะ และโมหะเป็นทีส่ดุ อยา่งนี้ 

เอสนาวรรคที ่๙ จบ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

    ๑. เอสนาสตูร     ๒. วธิาสตูร 

    ๓. อาสวสตูร     ๔. ภวสตูร 

    ๕. ปฐมทกุขสตูร    ๖. ทตุยิทกุขสตูร 

    ๗. ตตยิทกุขสตูร    ๘. ขลีสตูร 

    ๙. มลสตูร     ๑๐. นฆีสตูร 

    ๑๑. เวทนาสตูร    ๑๒. ตัณหาสตูร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๓๗๔ } 



๓๗๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๖. พลสงัยตุ] 

๑๐. โอฆวรรค ๑-๑๐. โอฆาทสิตูร 

 

๑๐. โอฆวรรค 

หมวดวา่ดว้ยโอฆะ 

๑-๑๐. โอฆาทสิูตร 

วา่ดว้ยโอฆะเป็นตน้ 

  [๘๐๓-๘๑๒] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย อทุธัมภาคยิสงัโยชน ์

๕ ประการนี ้

  อทุธมัภาคยิสงัโยชน ์๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. รปูราคะ     ๒. อรปูราคะ 

   ๓. มานะ     ๔. อทุธัจจะ 

   ๕. อวชิชา 

  อทุธัมภาคยิสงัโยชน ์๕ ประการนี ้

  ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายพงึเจรญิพละ ๕ ประการเพือ่รูย้ ิง่ เพือ่ก าหนดรู ้

เพือ่ความสิน้ไป เพือ่ละอทุธัมภาคยิสงัโยชน ์๕ ประการนี ้

  พละ ๕ ประการ อะไรบา้ง 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. เจรญิสทัธาพละ   ฯลฯ 

   ๕. เจรญิปัญญาพละอันเป็นธรรมมกีารก าจัดราคะ โทสะ และ 

       โมหะเป็นทีส่ดุ 

  ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายพงึเจรญิพละ ๕ ประการนีเ้พือ่รูย้ ิง่ เพือ่ก าหนดรู ้

เพือ่ความสิน้ไป เพือ่ละอทุธัมภาคยิสงัโยชน ์๕ ประการนีแ้ล” 

โอฆาทสิตูรที ่๑-๑๐ จบ 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๓๗๕ } 



๓๗๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๖. พลสงัยตุ] 

๑๐. โอฆวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

     ๑. โอฆสตูร    ๒. โยคสตูร 

     ๓. อปุาทานสตูร   ๔. คันถสตูร 

     ๕. อนุสยสตูร    ๖. กามคณุสตูร 

     ๗. นีวรณสตูร    ๘. อปุาทานักขนัธสตูร 

     ๙. โอรัมภาคยิสตูร   ๑๐. อทุธัมภาคยิสตูร 

 

พลสงัยตุที ่๖ จบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๓๗๖ } 



๓๗๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๗. อทิธปิาทสงัยตุ] 

๑. ปาวาลวรรค ๑. อปารสตูร 

 

๗. อทิธปิาทสงัยตุ 

๑. ปาวาลวรรค 

หมวดวา่ดว้ยพระธรรมเทศนาทีป่าวาลเจดยี ์

๑. อปารสตูร 

วา่ดว้ยธรรมทีเ่ป็นไปเพือ่ใหถ้งึฝั่งโนน้จากฝั่งนี ้

  [๘๑๓] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย อทิธบิาท ๔ ประการนีท้ี ่

บคุคลเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ ยอ่มเป็นไปเพือ่ถงึฝ่ังโนน้จากฝ่ังนี้ 

  อทิธบิาท ๔ ประการ อะไรบา้ง 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี ้

   ๑. เจรญิอทิธบิาททีป่ระกอบดว้ยฉันทสมาธปิธานสงัขาร๑ (สมาธทิี ่

       เกดิจากฉันทะและความเพยีรทีมุ่ง่มั่น) 

   ๒. เจรญิอทิธบิาททีป่ระกอบดว้ยวริยิสมาธปิธานสงัขาร (สมาธทิี ่

       เกดิจากวริยิะและความเพยีรทีมุ่ง่มั่น) 

   ๓. เจรญิอทิธบิาททีป่ระกอบดว้ยจติตสมาธปิธานสงัขาร (สมาธทิี ่

       เกดิจากจติตะและความเพยีรทีมุ่ง่มั่น) 

   ๔. เจรญิอทิธบิาททีป่ระกอบดว้ยวมิังสาสมาธปิธานสงัขาร (สมาธ ิ

       ทีเ่กดิจากวมิังสาและความเพยีรทีมุ่ง่มั่น) 

  ภกิษุทัง้หลาย อทิธบิาท ๔ ประการนีแ้ลทีบ่คุคลเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ 

ยอ่มเป็นไปเพือ่ถงึฝ่ังโนน้จากฝ่ังนี”้ 

อปารสตูรที ่๑ จบ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ฉนัทสมาธ ิหมายถงึสมาธทิีเ่กดิจากฉันทะ ปธานสงัขาร หมายถงึความเพยีรทีมุ่ง่มั่น (ปธาน) ค าวา่ 

   ฉันทสมาธปิธานสังขาร จงึหมายถงึสมาธทิีเ่กดิจากฉันทะและความเพยีรทีมุ่ง่มั่น วริยิสมาธ ิจติตสมาธ ิ

   และวมิงัสาสมาธ ิก็มอีรรถาธบิายเชน่เดยีวกัน (องฺ.เอกก.อ. ๑/๓๙๘/๔๔๕, ส .ม.อ. ๓/๘๑๓/๓๒๗) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๓๗๗ } 



๓๗๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๗. อทิธปิาทสงัยตุ] 

๑. ปาวาลวรรค ๓. อรยิสตูร 

 

๒. วริทัธสตูร 

วา่ดว้ยธรรมทีบ่คุคลพลาด 

  [๘๑๔] “ภกิษุทัง้หลาย อทิธบิาท ๔ ประการอันบคุคลเหลา่ใดเหลา่หนึง่ 

พลาดแลว้ อรยิมรรคทีใ่หถ้งึความสิน้ทกุขโ์ดยชอบก็ชือ่วา่เป็นอันบคุคลเหลา่นัน้ 

พลาดแลว้ สว่นอทิธบิาท ๔ ประการอันบคุคลเหลา่ใดเหลา่หนึง่ปรารภแลว้ 

อรยิมรรคทีใ่หถ้งึความสิน้ทกุขโ์ดยชอบก็ชือ่วา่เป็นอันบคุคลเหลา่นัน้ปรารภแลว้ 

  อทิธบิาท ๔ ประการ อะไรบา้ง 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. เจรญิอทิธบิาททีป่ระกอบดว้ยฉันทสมาธปิธานสงัขาร 

   ๒. เจรญิอทิธบิาททีป่ระกอบดว้ยวริยิสมาธปิธานสงัขาร 

   ๓. เจรญิอทิธบิาททีป่ระกอบดว้ยจติตสมาธปิธานสงัขาร 

   ๔. เจรญิอทิธบิาททีป่ระกอบดว้ยวมิังสาสมาธปิธานสงัขาร 

  ภกิษุทัง้หลาย อทิธบิาท ๔ ประการนีอ้ันบคุคลเหลา่ใดเหลา่หนึง่พลาดแลว้ 

อรยิมรรคทีใ่หถ้งึความสิน้ทกุขโ์ดยชอบก็ชือ่วา่เป็นอันบคุคลเหลา่นัน้พลาดแลว้ 

สว่นอทิธบิาท ๔ ประการนีอ้ันบคุคลเหลา่ใดเหลา่หนึง่ปรารภแลว้ อรยิมรรคทีใ่ห ้

ถงึความสิน้ทกุขโ์ดยชอบก็ชือ่วา่เป็นอันบคุคลเหลา่นัน้ปรารภแลว้” 

วริทัธสตูรที ่๒ จบ 

 

๓. อรยิสตูร 

วา่ดว้ยธรรมทีเ่ป็นอรยิะ 

  [๘๑๕] “ภกิษุทัง้หลาย อทิธบิาท ๔ ประการนีท้ีบ่คุคลเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ 

เป็นอรยิะ เป็นนยิยานกิธรรม น าออกไปเพือ่ใหส้ ิน้ทกุขโ์ดยชอบแกผู่บ้ าเพ็ญอทิธบิาท 

๔ ประการนัน้ 

  อทิธบิาท ๔ ประการ อะไรบา้ง 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๓๗๘ } 



๓๗๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๗. อทิธปิาทสงัยตุ] 

๑. ปาวาลวรรค ๔. นพิพทิาสตูร 

   ๑. เจรญิอทิธบิาททีป่ระกอบดว้ยฉันทสมาธปิธานสงัขาร 

   ๒. เจรญิอทิธบิาททีป่ระกอบดว้ยวริยิสมาธปิธานสงัขาร  

   ๓. เจรญิอทิธบิาททีป่ระกอบดว้ยจติตสมาธปิธานสงัขาร 

   ๔. เจรญิอทิธบิาททีป่ระกอบดว้ยวมิังสาสมาธปิธานสงัขาร 

  ภกิษุทัง้หลาย อทิธบิาท ๔ ประการนีท้ีบ่คุคลเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ เป็น 

อรยิะ เป็นนยิยานกิธรรม น าออกไปเพือ่ใหส้ ิน้ทกุขโ์ดยชอบแกผู่บ้ าเพ็ญอทิธบิาท ๔ 

ประการนัน้” 

อรยิสตูรที ่๓ จบ 

 

๔. นพิพทิาสตูร 

วา่ดว้ยธรรมทีเ่ป็นไปเพือ่ความเบือ่หนา่ย 

  [๘๑๖] “ภกิษุทัง้หลาย อทิธบิาท ๔ ประการนีท้ีบ่คุคลเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ 

ยอ่มเป็นไปเพือ่ความเบือ่หน่ายอยา่งทีส่ดุ เพือ่คลายก าหนัด เพือ่ดับ เพือ่สงบระงับ 

เพือ่รูย้ ิง่ เพือ่ตรัสรู ้และเพือ่นพิพาน 

  อทิธบิาท ๔ ประการ อะไรบา้ง 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. เจรญิอทิธบิาททีป่ระกอบดว้ยฉันทสมาธปิธานสงัขาร 

   ๒. เจรญิอทิธบิาททีป่ระกอบดว้ยวริยิสมาธปิธานสงัขาร 

   ๓. เจรญิอทิธบิาททีป่ระกอบดว้ยจติตสมาธปิธานสงัขาร 

   ๔. เจรญิอทิธบิาททีป่ระกอบดว้ยวมิังสาสมาธปิธานสงัขาร 

  ภกิษุทัง้หลาย อทิธบิาท ๔ ประการนีท้ีบ่คุคลเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ ยอ่ม 

เป็นไปเพือ่ความเบือ่หน่ายอยา่งทีส่ดุ เพือ่คลายก าหนัด เพือ่ดับ เพือ่สงบระงบั 

เพือ่รูย้ ิง่ เพือ่ตรัสรู ้และเพือ่นพิพาน” 

นพิพทิาสตูรที ่๔ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๓๗๙ } 



๓๘๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๗. อทิธปิาทสงัยตุ] 

๑. ปาวาลวรรค ๕. อทิธปิเทสสตูร 

 

๕. อทิธปิเทสสตูร 

วา่ดว้ยเหตทุีท่ าฤทธิบ์างอยา่งใหส้ าเร็จ 

  [๘๑๗] “ภกิษุทัง้หลาย สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่ใดเหลา่หนึง่ในอดตีกาล 

ไดท้ าฤทธิบ์างอยา่ง๑ใหส้ าเร็จได ้ก็เพราะอทิธบิาท ๔ ประการทีส่มณะหรอื 

พราหมณ์เหลา่นัน้ทัง้หมดเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ 

  สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่ใดเหลา่หนึง่ในอนาคตกาลจักท าฤทธิบ์างอยา่งให ้

ส าเร็จได ้ก็เพราะอทิธบิาท ๔ ประการทีส่มณะหรอืพราหมณ์เหลา่นัน้ทัง้หมดเจรญิ 

ท าใหม้ากแลว้ 

  สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่ใดเหลา่หนึง่ในปัจจบุันกาลยอ่มท าฤทธิบ์างอยา่งให ้

ส าเร็จได ้ก็เพราะอทิธบิาท ๔ ประการทีส่มณะหรอืพราหมณ์เหลา่นัน้ทัง้หมดเจรญิ 

ท าใหม้ากแลว้ 

  อทิธบิาท ๔ ประการ อะไรบา้ง 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. เจรญิอทิธบิาททีป่ระกอบดว้ยฉันทสมาธปิธานสงัขาร 

   ๒. เจรญิอทิธบิาททีป่ระกอบดว้ยวริยิสมาธปิธานสงัขาร 

   ๓. เจรญิอทิธบิาททีป่ระกอบดว้ยจติตสมาธปิธานสงัขาร 

   ๔. เจรญิอทิธบิาททีป่ระกอบดว้ยวมิังสาสมาธปิธานสงัขาร 

  ภกิษุทัง้หลาย สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่ใดเหลา่หนึง่ในอดตีกาลไดท้ าฤทธิ ์

บางอยา่งใหส้ าเร็จได ้ก็เพราะอทิธบิาท ๔ ประการนีท้ีส่มณะหรอืพรหมณ์เหลา่นัน้ 

ทัง้หมดเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ 

  สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่ใดเหลา่หนึง่ในอนาคตกาลจักท าฤทธิบ์างอยา่งให ้

ส าเร็จได ้ก็เพราะอทิธบิาท ๔ ประการนีท้ีส่มณะหรอืพราหมณ์เหลา่นัน้ทัง้หมดเจรญิ 

ท าใหม้ากแลว้

 

เชงิอรรถ : 

๑ ฤทธิบ์างอยา่ง ในทีน่ีห้มายถงึมรรค ๓ (โสดาปัตตมิรรค สกทาคามมิรรค และอนาคามมิรรค) และ 

   ผล ๓ (โสดาปัตตผิล สกทาคามผิล และอนาคามผิล) (ส .ม.อ. ๓/๘๑๗/๓๒๗, ส .ฏกีา ๒ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๓๘๐ } 



๓๘๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๗. อทิธปิาทสงัยตุ] 

๑. ปาวาลวรรค ๖. สมัตตสตูร 

  สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่ใดเหลา่หนึง่ในปัจจบุันกาลยอ่มท าฤทธิบ์างอยา่งให ้

ส าเร็จได ้ก็เพราะอทิธบิาท ๔ ประการนีท้ีส่มณะหรอืพราหมณ์เหลา่นัน้ทัง้หมด 

เจรญิ ท าใหม้ากแลว้” 

อทิธปิเทสสตูรที ่๕ จบ 

 

๖. สมตัตสูตร 

วา่ดว้ยเหตทุีท่ าฤทธิบ์รบิรูณ์ใหส้ าเร็จ 

  [๘๑๘] “ภกิษุทัง้หลาย สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่ใดเหลา่หนึง่ในอดตีกาลได ้

ท าฤทธิบ์รบิรูณ์๑ใหส้ าเร็จได ้ก็เพราะอทิธบิาท ๔ ประการทีส่มณะหรอืพราหมณ์ 

เหลา่นัน้ทัง้หมดเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ 

  สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่ใดเหลา่หนึง่ในอนาคตกาลจักท าฤทธิบ์รบิรูณ์ให ้

ส าเร็จได ้ก็เพราะอทิธบิาท ๔ ประการทีส่มณะหรอืพราหมณ์เหลา่นัน้ทัง้หมดเจรญิ 

ท าใหม้ากแลว้ 

  สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่ใดเหลา่หนึง่ในปัจจบุันกาลยอ่มท าฤทธิบ์รบิรูณ์ให ้

ส าเร็จได ้ก็เพราะอทิธบิาท ๔ ประการทีส่มณะหรอืพราหมณ์เหลา่นัน้ทัง้หมดเจรญิ 

ท าใหม้ากแลว้ 

  อทิธบิาท ๔ ประการ อะไรบา้ง 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. เจรญิอทิธบิาททีป่ระกอบดว้ยฉันทสมาธปิธานสงัขาร 

   ๒. เจรญิอทิธบิาททีป่ระกอบดว้ยวริยิสมาธปิธานสงัขาร 

   ๓. เจรญิอทิธบิาททีป่ระกอบดว้ยจติตสมาธปิธานสงัขาร 

   ๔. เจรญิอทิธบิาททีป่ระกอบดว้ยวมิังสาสมาธปิธานสงัขาร 

  ภกิษุทัง้หลาย สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่ใดเหลา่หนึง่ในอดตีกาลไดท้ าฤทธิ ์

บรบิรูณ์ใหส้ าเร็จได ้ก็เพราะอทิธบิาท ๔ ประการนีท้ีส่มณะหรอืพราหมณ์เหลา่นัน้ 

ทัง้หมดเจรญิ ท าใหม้ากแลว้

 

เชงิอรรถ : 

๑ ฤทธิบ์รบิรูณ ์ในทีน่ีห้มายถงึอรหัตตผล (ส .ม.อ. ๓/๘๑๘/๓๒๗, ส .ฏกีา ๒/๘๑๘/๕๙๔) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๓๘๑ } 



๓๘๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๗. อทิธปิาทสงัยตุ] 

๑. ปาวาลวรรค ๗. ภกิขสุตูร 

  สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่ใดเหลา่หนึง่ในอนาคตกาลจักท าฤทธิบ์รบิรูณ์ให ้

ส าเร็จได ้ก็เพราะอทิธบิาท ๔ ประการนีท้ีส่มณะหรอืพราหมณ์เหลา่นัน้ทัง้หมดเจรญิ 

ท าใหม้ากแลว้ 

  สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่ใดเหลา่หนึง่ในปัจจบุันกาลยอ่มท าฤทธิบ์รบิรูณ์ให ้

ส าเร็จได ้ก็เพราะอทิธบิาท ๔ ประการนีท้ีส่มณะหรอืพราหมณ์เหลา่นัน้ทัง้หมดเจรญิ 

ท าใหม้ากแลว้” 

สมตัตสตูรที ่๖ จบ 

 

๗. ภกิขสุูตร 

วา่ดว้ยเหตทุีท่ าใหภ้กิษุไดว้มิตุต ิ

  [๘๑๙] “ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุเหลา่ใดเหลา่หนึง่ในอดตีกาลไดท้ าใหแ้จง้เจโต- 

วมิตุติ๑ ปัญญาวมิตุติ๒อันไมม่อีาสวะเพราะอาสวะสิน้ไปดว้ยปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึ 

อยูใ่นปัจจบุัน ก็เพราะอทิธบิาท ๔ ประการทีภ่กิษุเหลา่นัน้ทัง้หมดเจรญิ ท าให ้

มากแลว้ 

  ภกิษุเหลา่ใดเหลา่หนึง่ในอนาคตกาลจักท าใหแ้จง้เจโตวมิตุต ิปัญญาวมิตุตอินั 

ไมม่อีาสวะเพราะอาสวะสิน้ไปดว้ยปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุัน ก็เพราะ 

อทิธบิาท ๔ ประการทีภ่กิษุเหลา่นัน้ทัง้หมดเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ 

  ภกิษุเหลา่ใดเหลา่หนึง่ในปัจจบุันกาลยอ่มท าใหแ้จง้เจโตวมิตุต ิปัญญาวมิตุต ิ

อันไมม่อีาสวะเพราะอาสวะสิน้ไปดว้ยปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุัน ก็เพราะ 

อทิธบิาท ๔ ประการทีภ่กิษุเหลา่นัน้ทัง้หมดเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ เจโตวมิตุต ิหมายถงึผลอันเกดิจากสมาธ ิคอื ความหลดุพน้ดว้ยสมถกัมมัฏฐาน (องฺ.ทกุ.อ. ๒/๘๘/๖๒, 

   ส .สฬา.อ. ๓/๑๓๒/๕๑) 

๒ ปญัญาวมิตุต ิหมายถงึผลอันเกดิจากปัญญา คอื ความหลดุพน้ดว้ยวปัิสสนากัมมัฏฐาน (องฺ.ทกุ.อ. ๒/ 

   ๘๘/๖๒, ส .สฬา.อ. ๓/๑๓๒/๕๑) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๓๘๒ } 



๓๘๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๗. อทิธปิาทสงัยตุ] 

๑. ปาวาลวรรค ๘. พทุธสตูร 

  อทิธบิาท ๔ ประการ อะไรบา้ง 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. เจรญิอทิธบิาททีป่ระกอบดว้ยฉันทสมาธปิธานสงัขาร 

   ๒. เจรญิอทิธบิาททีป่ระกอบดว้ยวริยิสมาธปิธานสงัขาร 

   ๓. เจรญิอทิธบิาททีป่ระกอบดว้ยจติตสมาธปิธานสงัขาร 

   ๔. เจรญิอทิธบิาททีป่ระกอบดว้ยวมิังสาสมาธปิธานสงัขาร 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุเหลา่ใดเหลา่หนึง่ในอดตีกาลไดท้ าใหแ้จง้เจโตวมิตุต ิ

ปัญญาวมิตุตอิันไมม่อีาสวะเพราะอาสวะสิน้ไปดว้ยปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุัน 

ก็เพราะอทิธบิาท ๔ ประการนีท้ีภ่กิษุเหลา่นัน้ทัง้หมดเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ 

  ภกิษุเหลา่ใดเหลา่หนึง่ในอนาคตกาลจักท าใหแ้จง้เจโตวมิตุต ิปัญญาวมิตุต ิ

อันไมม่อีาสวะเพราะอาสวะสิน้ไปดว้ยปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุัน ก็เพราะ 

อทิธบิาท ๔ ประการนีท้ีภ่กิษุเหลา่นัน้ทัง้หมดเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ 

  ภกิษุเหลา่ใดเหลา่หนึง่ในปัจจบุันกาลยอ่มท าใหแ้จง้เจโตวมิตุต ิปัญญาวมิตุต ิ

อันไมม่อีาสวะเพราะอาสวะสิน้ไปดว้ยปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุัน ก็เพราะ 

อทิธบิาท ๔ ประการนีท้ีภ่กิษุเหลา่นัน้ทัง้หมดเจรญิ ท าใหม้ากแลว้” 

ภกิขสุตูรที ่๗ จบ 

 

๘. พทุธสตูร 

วา่ดว้ยเหตทุีท่ าใหเ้ป็นพระอรหนัตสมัมาสมัพุทธเจา้ 

  [๘๒๐] “ภกิษุทัง้หลาย อทิธบิาท ๔ ประการนี ้

  อทิธบิาท ๔ ประการ อะไรบา้ง 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. เจรญิอทิธบิาททีป่ระกอบดว้ยฉันทสมาธปิธานสงัขาร 

   ๒. เจรญิอทิธบิาททีป่ระกอบดว้ยวริยิสมาธปิธานสงัขาร 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๓๘๓ } 



๓๘๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๗. อทิธปิาทสงัยตุ] 

๑. ปาวาลวรรค ๙. ญาณสตูร 

   ๓. เจรญิอทิธบิาททีป่ระกอบดว้ยจติตสมาธปิธานสงัขาร 

   ๔. เจรญิอทิธบิาททีป่ระกอบดว้ยวมิังสาสมาธปิธานสงัขาร 

  อทิธบิาท ๔ ประการนี ้

  ภกิษุทัง้หลาย ตถาคตอันบัณฑติเรยีกวา่ ‘พระอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้’ 

เพราะอทิธบิาท ๔ ประการนีท้ีต่ถาคตเจรญิ ท าใหม้ากแลว้” 

พทุธสตูรที ่๘ จบ 

 

๙. ญาณสตูร 

วา่ดว้ยญาณเกดิข ึน้เพราะเจรญิอทิธบิาท 

  [๘๒๑] “ภกิษุทัง้หลาย จักษุเกดิขึน้แลว้ ญาณเกดิขึน้แลว้ ปัญญาเกดิขึน้ 

แลว้ วชิชาเกดิขึน้แลว้ แสงสวา่งเกดิขึน้แลว้แกเ่ราในธรรมทัง้หลายทีไ่มเ่คยได ้

ฟังมากอ่นวา่ ‘นีเ้ป็นอทิธบิาททีป่ระกอบดว้ยฉันทสมาธปิธานสงัขาร’ จักษุเกดิขึน้ 

แลว้ ญาณเกดิขึน้แลว้ ปัญญาเกดิขึน้แลว้ วชิชาเกดิขึน้แลว้ แสงสวา่งเกดิขึน้แลว้ 

แกเ่ราในธรรมทัง้หลายทีไ่มเ่คยไดฟั้งมากอ่นวา่ ‘ก็อทิธบิาททีป่ระกอบดว้ยฉันท- 

สมาธปิธานสงัขารนีค้วรเจรญิ’ จักษุเกดิขึน้แลว้ ญาณเกดิขึน้แลว้ ปัญญาเกดิขึน้แลว้ 

วชิชาเกดิขึน้แลว้ แสงสวา่งเกดิขึน้แลว้แกเ่ราในธรรมทัง้หลายทีไ่มเ่คยไดฟั้งมากอ่น 

วา่ ‘อทิธบิาททีป่ระกอบดว้ยฉันทสมาธปิธานสงัขารนีเ้ราไดเ้จรญิแลว้’ 

  ภกิษุทัง้หลาย จักษุเกดิขึน้แลว้ ญาณเกดิขึน้แลว้ ปัญญาเกดิขึน้แลว้ วชิชา 

เกดิขึน้แลว้ แสงสวา่งเกดิขึน้แลว้แกเ่ราในธรรมทัง้หลายทีไ่มเ่คยไดฟั้งมากอ่นวา่ 

‘นีเ้ป็นอทิธบิาททีป่ระกอบดว้ยวริยิสมาธปิธานสงัขาร’ จักษุเกดิขึน้แลว้ ญาณเกดิ 

ขึน้แลว้ ปัญญาเกดิขึน้แลว้ วชิชาเกดิขึน้แลว้ แสงสวา่งเกดิขึน้แลว้แกเ่ราในธรรม 

ทัง้หลายทีไ่มเ่คยไดฟั้งมากอ่นวา่ ‘ก็อทิธบิาททีป่ระกอบดว้ยวริยิสมาธปิธาน- 

สงัขารนีค้วรเจรญิ’ จักษุเกดิขึน้แลว้ ญาณเกดิขึน้แลว้ ปัญญาเกดิขึน้แลว้ วชิชา 

เกดิขึน้แลว้ แสงสวา่งเกดิขึน้แลว้แกเ่ราในธรรมทัง้หลายทีเ่ราไมเ่คยไดฟั้งมากอ่นวา่ 

‘อทิธบิาททีป่ระกอบดว้ยวริยิสมาธปิธานสงัขารนีไ้ดเ้จรญิแลว้’ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๓๘๔ } 



๓๘๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๗. อทิธปิาทสงัยตุ] 

๑. ปาวาลวรรค ๑๐. เจตยิสตูร 

  ภกิษุทัง้หลาย จักษุเกดิขึน้แลว้ ญาณเกดิขึน้แลว้ ปัญญาเกดิขึน้แลว้ วชิชา 

เกดิขึน้แลว้ แสงสวา่งเกดิขึน้แลว้แกเ่ราในธรรมทัง้หลายทีไ่มเ่คยไดฟั้งมากอ่น 

วา่ ‘นีเ้ป็นอทิธบิาททีป่ระกอบดว้ยจติตสมาธปิธานสงัขาร’ จักษุเกดิขึน้แลว้ ญาณ 

เกดิขึน้แลว้ ปัญญาเกดิขึน้แลว้ วชิชาเกดิขึน้แลว้ แสงสวา่งเกดิขึน้แลว้แกเ่ราใน 

ธรรมทัง้หลายทีไ่มเ่คยไดฟั้งมากอ่นวา่ ‘ก็อทิธบิาททีป่ระกอบดว้ยจติตสมาธ-ิ 

ปธานสงัขารนีค้วรเจรญิ’ จักษุเกดิขึน้แลว้ ญาณเกดิขึน้แลว้ ปัญญาเกดิขึน้แลว้ 

วชิชาเกดิขึน้แลว้ แสงสวา่งเกดิขึน้แลว้แกเ่ราในธรรมทัง้หลายทีไ่มเ่คยไดฟั้งมากอ่น 

วา่ ‘อทิธบิาททีป่ระกอบดว้ยจติตสมาธปิธานสงัขารนีเ้ราไดเ้จรญิแลว้’ 

  ภกิษุทัง้หลาย จักษุเกดิขึน้แลว้ ญาณเกดิขึน้แลว้ ปัญญาเกดิขึน้แลว้ วชิชา 

เกดิขึน้แลว้ แสงสวา่งเกดิขึน้แลว้แกเ่ราในธรรมทัง้หลายทีไ่มเ่คยไดฟั้งมากอ่นวา่ 

‘นีเ้ป็นอทิธบิาททีป่ระกอบดว้ยวมิังสาสมาธปิธานสงัขาร’ จักษุเกดิขึน้แลว้ ญาณ 

เกดิขึน้แลว้ ปัญญาเกดิขึน้แลว้ วชิชาเกดิขึน้แลว้ แสงสวา่งเกดิขึน้แลว้แกเ่ราใน 

ธรรมทัง้หลายทีไ่มเ่คยไดฟั้งมากอ่นวา่ ‘อทิธบิาททีป่ระกอบดว้ยวมิังสาสมาธ-ิ 

ปธานสงัขารนีค้วรเจรญิ’ จักษุเกดิขึน้แลว้ ญาณเกดิขึน้แลว้ ปัญญาเกดิขึน้แลว้ 

วชิชาเกดิขึน้แลว้ แสงสวา่งเกดิขึน้แลว้แกเ่ราในธรรมทัง้หลายทีไ่มเ่คยไดฟั้งมากอ่น 

วา่ ‘อทิธบิาททีป่ระกอบดว้ยวมิังสาสมาธปิธานสงัขารนีเ้ราไดเ้จรญิแลว้” 

ญาณสตูรที ่๙ จบ 

 

๑๐. เจตยิสตูร 

วา่ดว้ยพระธรรมเทศนาทีป่าวาลเจดยี ์

  [๘๒๒] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ กฏูาคารสาลา ป่ามหาวนั เขต 

กรงุเวสาล ีครัน้ในเวลาเชา้ พระผูม้พีระภาคทรงครองอันตรวาสก ถอืบาตรและจวีร 

เสด็จเขา้ไปบณิฑบาตยังกรงุเวสาล ีเสด็จกลับจากบณิฑบาต ภายหลังเสวยพระ 

กระยาหารเสร็จแลว้ ไดรั้บสัง่เรยีกทา่นพระอานนทม์าตรัสวา่ “อานนท ์เธอจงถอื 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๓๘๕ } 



๓๘๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๗. อทิธปิาทสงัยตุ] 

๑. ปาวาลวรรค ๑๐. เจตยิสตูร 

ผา้นสิทีนะ๑ เราจักเขา้ไปยังปาวาลเจดยีเ์พือ่พักผอ่นกลางวนั” ทา่นพระอานนท ์

ทลูรับสนองพระด ารัสแลว้ไดถ้อืผา้นสิทีนะตามเสด็จพระผูม้พีระภาคไปทางเบือ้งพระ 

ปฤษฎางค ์

  ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาคเสด็จเขา้ไปยังปาวาลเจดยี ์ประทับน่ังบนพทุธ- 

อาสนท์ีป่ลูาดไวแ้ลว้ ฝ่ายทา่นพระอานนทถ์วายอภวิาทพระผูม้พีระภาคแลว้น่ัง ณ 

ทีส่มควร พระผูม้พีระภาคไดต้รัสกับทา่นพระอานนทด์ังนีว้า่ “อานนท ์กรงุเวสาล ี

น่ารืน่รมย ์อเุทนเจดยีน่์ารืน่รมย ์โคตมกเจดยีน่์ารืน่รมย ์สตัตัมพเจดยีน่์ารืน่รมย ์

พหปุตุตกเจดยีน่์ารืน่รมย ์สารันททเจดยีน่์ารืน่รมย ์ปาวาลเจดยีก็์น่ารืน่รมย ์

  อานนท ์อทิธบิาท ๔ ประการอันบคุคลใดบคุคลหนึง่เจรญิ ท าใหม้ากแลว้ ท า 

ใหเ้ป็นดจุยาน ท าใหเ้ป็นทีต่ัง้ ใหต้ัง้มั่น สัง่สม ปรารภดแีลว้ บคุคลนัน้เมือ่ปรารถนา 

ก็จะมชีวีติอยูต่อ่ไปไดต้ลอดกัป๒หรอืมากกวา่กัป 

  อานนท ์อทิธบิาท ๔ ประการอันตถาคตเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ ท าใหเ้ป็นดจุ 

ยาน ท าใหเ้ป็นทีต่ัง้ ใหต้ัง้มั่น สัง่สม ปรารภดแีลว้ ตถาคตเมือ่ปรารถนาก็จะม ี

ชวีติอยูต่อ่ไปไดต้ลอดกัปหรอืมากกวา่กัป” 

  แมเ้มือ่พระผูม้พีระภาคทรงท านมิติทีช่ดัแจง้ โอภาสทีช่ดัเจนอยา่งนี ้ทา่น 

พระอานนทก็์ไมอ่าจรูทั้น จงึไมก่ราบทลูวงิวอนพระผูม้พีระภาควา่ “ขา้แต ่

พระองคผ์ูเ้จรญิ ขอพระผูม้พีระภาคโปรดด ารงพระชนมอ์ยูต่อ่ไปตลอดกัป ขอ 

พระสคุตโปรดด ารงพระชนมอ์ยูต่อ่ไปตลอดกัปเพือ่ประโยชนเ์กือ้กลูแกค่นหมูม่าก 

เพือ่ความสขุแกค่นหมูม่าก เพือ่อนุเคราะหช์าวโลก เพือ่ประโยชนเ์กือ้กลู เพือ่ 

ความสขุแกเ่ทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย” ทัง้นีเ้ป็นเพราะทา่นถกูมารดลใจ 

  แมค้รัง้ที ่๒ ฯลฯ 

  แมค้รัง้ที ่๓ พระผูม้พีระภาคก็รับสัง่เรยีกทา่นพระอานนทม์าตรัสวา่ “อานนท ์

กรงุเวสาลน่ีารืน่รมย ์อเุทนเจดยีน่์ารืน่รมย ์โคตมกเจดยีน่์ารืน่รมย ์สตัตัมพเจดยี ์

 

เชงิอรรถ : 

๑ ผา้นสิทีนะ ในทีน่ีห้มายถงึทอ่นหนังส าหรับใชเ้ป็นผา้รองน่ัง (ส .ม.อ. ๓/๘๒๒/๓๒๗) 

๒ กปั ในทีน่ีห้มายถงึอายกุัปของมนุษยท์ีม่อียูใ่นชว่งเวลานัน้ ๆ (ส .ม.อ. ๓/๘๒๒/๓๒๘) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๓๘๖ } 



๓๘๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๗. อทิธปิาทสงัยตุ] 

๑. ปาวาลวรรค ๑๐. เจตยิสตูร 

น่ารืน่รมย ์พหปุตุตกเจดยีน่์ารืน่รมย ์สารันททเจดยีน่์ารืน่รมย ์ปาวาลเจดยีก็์น่า 

รืน่รมย ์

  อานนท ์อทิธบิาท ๔ ประการอันบคุคลใดบคุคลหนึง่เจรญิ ท าใหม้าก ท า 

ใหเ้ป็นดจุยาน ท าใหเ้ป็นทีต่ัง้ ใหต้ัง้มั่น สัง่สม ปรารภดแีลว้ บคุคลนัน้เมือ่ปรารถนา 

ก็จะมชีวีติอยูต่อ่ไปไดต้ลอดกัปหรอืมากกวา่กัป 

  อานนท ์อทิธบิาท ๔ ประการอันตถาคตเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ ท าใหเ้ป็น 

ดจุยาน ท าใหเ้ป็นทีต่ัง้ ใหต้ัง้มั่น สัง่สม ปรารภดแีลว้ ตถาคตเมือ่มุง่หวงั ก็จะ 

มชีวีติอยูต่อ่ไปไดต้ลอดกปัหรอืมากกวา่กัป” 

  แมเ้มือ่พระผูม้พีระภาคทรงท านมิติทีช่ดัแจง้ โอภาสทีช่ดัเจนอยา่งนี ้ทา่น 

พระอานนทก็์ไมอ่าจรูทั้น จงึไมก่ราบทลูวงิวอนพระผูม้พีระภาควา่ “ขา้แตพ่ระองค ์

ผูเ้จรญิ ขอพระผูม้พีระภาคโปรดด ารงพระชนมอ์ยูต่อ่ไปตลอดกัป ขอพระสคุต 

โปรดด ารงพระชนมอ์ยูต่อ่ไปตลอดกัปเพือ่ประโยชนเ์กือ้กลูแกค่นหมูม่าก เพือ่ความ 

สขุแกค่นหมูม่าก เพือ่อนุเคราะหช์าวโลก เพือ่ประโยชนเ์กือ้กลู เพือ่ความสขุแก่ 

เทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย” ทัง้นีเ้ป็นเพราะทา่นถกูมารดลใจ 

  ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาครับสัง่เรยีกทา่นพระอานนทม์าตรัสวา่ “ไปเถดิ อานนท ์

เธอจงก าหนดเวลาอันสมควรในบัดนี”้ ทา่นพระอานนทท์ลูรับสนองพระด ารัสแลว้ 

ลกุจากอาสนะ ถวายอภวิาท ท าประทักษิณแลว้ น่ังทีโ่คนตน้ไมแ้หง่หนึง่ในทีไ่มไ่กล 

  ครัน้เมือ่ทา่นพระอานนทจ์ากไปไมน่าน มารผูม้บีาปก็เขา้ไปเฝ้าพระผูม้ ี

พระภาคถงึทีป่ระทับแลว้ไดก้ราบทลูดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขอพระผูม้พีระ 

ภาคโปรดปรนิพิพานในบัดนีเ้ถดิ ขอพระสคุตโปรดปรนิพิพานในบัดนีเ้ถดิ เวลานี้ 

เป็นเวลาปรนิพิพานของพระผูม้พีระภาค พระผูม้พีระภาคเคยตรัสพระวาจานีไ้วว้า่ 

‘มารผูม้บีาป เราจะยังไมป่รนิพิพานตราบเทา่ทีภ่กิษุทัง้หลายผูเ้ป็นสาวกของเรายัง 

ไมเ่ฉียบแหลม ไมไ่ดรั้บการแนะน า ไมแ่กลว้กลา้ ไมเ่ป็นพหสูตู ไมท่รงธรรม ไม่ 

ปฏบิัตธิรรมสมควรแกธ่รรม ไมป่ฏบิัตชิอบ ไมป่ระพฤตติามธรรม เรยีนกับอาจารย ์

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๓๘๗ } 



๓๘๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๗. อทิธปิาทสงัยตุ] 

๑. ปาวาลวรรค ๑๐. เจตยิสตูร 

ของตนแลว้แตก็่ยังบอก๑ แสดง๒ บัญญัติ๓ ก าหนด๔ เปิดเผย๕ จ าแนก๖ 

ท าใหง้า่ย๗ไมไ่ด ้ยังแสดงธรรมมปีาฏหิารยิ ์ปราบปรับวาท๘ทีเ่กดิขึน้ใหเ้รยีบรอ้ย 

โดยชอบธรรมไมไ่ด’้ 

  ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ก็เวลานีภ้กิษุทัง้หลายผูเ้ป็นสาวกของพระผูม้พีระภาค 

เป็นผูเ้ฉียบแหลม ไดรั้บการแนะน า แกลว้กลา้ เป็นพหสูตู ทรงธรรม ปฏบิัต ิ

ธรรมสมควรแกธ่รรม ปฏบิตัชิอบยิง่ ประพฤตติามธรรม เรยีนกับอาจารยข์องตน 

แลว้ก็สามารถจะบอก แสดง บัญญัต ิก าหนด เปิดเผย จ าแนก ท าใหง้า่ยได ้

สามารถแสดงธรรมมปีาฏหิารยิ ์ปราบปรัปวาททีเ่กดิขึน้ใหเ้รยีบรอ้ยโดยชอบธรรมได ้

ขอพระผูม้พีระภาคโปรดปรนิพิพานในบัดนีเ้ถดิ ขอพระสคุตโปรดปรพิพานในบัดนีเ้ถดิ 

เวลานีเ้ป็นเวลาปรนิพิพานของพระผูม้พีระภาค 

  ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ พระผูม้พีระภาคเคยตรัสพระวาจานีไ้วว้า่ ‘มารผูม้บีาป 

เราจะยังไมป่รนิพิพานตราบเทา่ทีภ่กิษุณีทัง้หลายผูเ้ป็นสาวกิาของเรายังไมเ่ฉียบแหลม 

ไมไ่ดรั้บการแนะน า ไมแ่กลว้กลา้ ไมเ่ป็นพหสูตู ไมท่รงธรรม ไมป่ฏบิัตธิรรม 

สมควรแกธ่รรม ไมป่ฏบิัตชิอบยิง่ ไมป่ระพฤตติามธรรม เรยีนกับอาจารยข์องตน 

แลว้แตก็่ยังบอก แสดง บัญญัต ิก าหนด เปิดเผย จ าแนก ท าใหง้า่ยไมไ่ด ้ยัง 

แสดงธรรมมปีาฏหิารยิ ์ปราบปรัปวาททีเ่กดิขึน้ใหเ้รยีบรอ้ยโดยชอบธรรมไมไ่ด’้

 

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 หมายถงึการชีแ้จงเนือ้ความตามทีตั่ง้อทุเทสไว ้โดยการวกกลับมาอธบิายซ ้าอกี (องฺ.จตกฺุก.ฏกีา 

   ๒/๑๗๒/๔๓๕) 

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

๗ ท าใหง้า่ย หมายถงึการแสดงประเด็นทีจ่ าแนกไวใ้หช้ดัเจนดว้ยการชีเ้หตแุละยกอทุาหรณ์ตา่ง ๆ มาประกอบ 

   (องฺ.จตกฺุก.ฏกีา ๒/๑๗๒/๔๓๕) 

๘ ปรบัปวาท ในทีน่ีห้มายถงึวาทะ หรอืลัทธติา่ง ๆ ของเจา้ลัทธอิืน่นอกพระพทุธศาสนา (ท.ีม.ฏกีา 

   ๓๗๔/๓๗๕, ข.ุม.อ. ๓๑/๒๓๗) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๓๘๘ } 



๓๘๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๗. อทิธปิาทสงัยตุ] 

๑. ปาวาลวรรค ๑๐. เจตยิสตูร 

  ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ก็เวลานีภ้กิษุณีทัง้หลายผูเ้ป็นสาวกิาของพระผูม้ี 

พระภาคเป็นผูเ้ฉียบแหลม ไดรั้บการแนะน า แกลว้กลา้ เป็นพหสูตู ทรงธรรม 

ปฏบิัตธิรรมสมควรแกธ่รรม ปฏบิัตชิอบ ประพฤตติามธรรม เรยีนกับอาจารย ์

ของตนแลว้ ก็สามารถจะบอก แสดง บัญญัต ิก าหนด เปิดเผย จ าแนก ท าใหง้า่ยได ้

สามารถแสดงธรรมมปีาฏหิารยิ ์ปราบปรับปวาททีเ่กดิขึน้ใหเ้รยีบรอ้ยโดยชอบธรรมได ้

ขอพระผูม้พีระภาคโปรดปรนิพิพานในบัดนีเ้ถดิ ขอพระสคุตโปรดปรนิพิพานในบัดนีเ้ถดิ 

เวลานีเ้ป็นเวลาปรนิพิพานของพระผูม้พีระภาค 

  ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ พระผูม้พีระภาคเคยตรัสพระวาจานีไ้วว้า่ ‘มารผูม้บีาป 

เราจะยังไมป่รนิพิพานตราบเทา่ทีอ่บุาสกทัง้หลายผูเ้ป็นสาวกของเรา ฯลฯ ตราบ 

เทา่ทีอ่บุาสกิาทัง้หลายผูเ้ป็นสาวกิาของเรา ยังไมเ่ฉียบแหลม ไมไ่ดรั้บการแนะน า 

ไมแ่กลว้กลา้ ไมเ่ป็นพหสูตู ไมท่รงธรรม ไมป่ฏบิัตธิรรมสมควรแกธ่รรม ไม ่

ปฏบิัตชิอบ ไมป่ระพฤตติามธรรม เรยีนกับอาจารยข์องตนแลว้แตก็่ยังบอก แสดง 

บัญญัต ิก าหนด เปิดเผย จ าแนก ท าใหง้า่ยไมไ่ด ้ยังแสดงธรรมมปีาฏหิารยิ ์

ปราบปรัปวาททีเ่กดิขึน้ใหเ้รยีบรอ้ยโดยชอบธรรมไมไ่ด’้ 

  ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ก็เวลานีอ้บุาสกิาทัง้หลายผูเ้ป็นสาวกิาของพระผูม้พีระ 

ภาคเป็นผูเ้ฉียบแหลม ไดรั้บการแนะน า แกลว้กลา้ เป็นพหสูตู ทรงธรรม 

ปฏบิัตธิรรมสมควรแกธ่รรม ปฏบิัตชิอบ ประพฤตติามธรรม เรยีนกับอาจารย ์

ของตนแลว้ ก็สามารถจะบอก แสดง บัญญัต ิแตง่ตัง้ เปิดเผย จ าแนก ท าใหง้า่ยได ้

สามารถแสดงธรรมมปีาฏหิารยิ ์ปราบปรัปวาททีเ่กดิขึน้ใหเ้รยีบรอ้ยโดยชอบธรรม 

ไดข้อพระผูม้พีระภาคโปรดปรนิพิพานในบัดนีเ้ถดิ ขอพระสคุตโปรดปรนิพิพานใน 

บัดนีเ้ถดิ เวลานีเ้ป็นเวลาปรนิพิพานของพระผูม้พีระภาค 

  ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ อนึง่ พระผูม้พีระภาคเคยตรัสพระวาจานีไ้วว้า่ ‘มารผู ้

มบีาป เราจะยังไมป่รนิพิพานตราบเทา่ทีพ่รหมจรรย์๑นีข้องเรายังไมบ่รบิรูณ์ 

กวา้งขวาง แพรห่ลาย รูจั้กกันโดยมาก มั่นคงด ีกระท่ังเทวดาและมนุษย ์

ทัง้หลายประกาศไดแ้ลว้’ 

  ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ พรหมจรรยน์ีข้องพระผูม้พีระภาคบรบิรูณ์ กวา้งขวาง 

แพรห่ลาย รูจั้กกันโดยมาก มั่นคงด ีกระท่ังเทวดาและมนุษยป์ระกาศไดแ้ลว้

 

เชงิอรรถ : 

๑ พรหมจรรย ์ในทีน่ีห้มายถงึศาสนพรหมจรรย ์คอื ค าสั่งสอนในพระพทุธศาสนาทัง้สิน้ทีส่งเคราะหเ์ขา้ 

   ในไตรสกิขา (ส .ม.อ. ๓/๘๒๒/๓๓๐, องฺ,อฏฺฐก.อ. ๓/๗๐/๒๗๗) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๓๘๙ } 



๓๙๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๗. อทิธปิาทสงัยตุ] 

๑. ปาวาลวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

ขอพระผูม้พีระภาคโปรดปรนิพิพานในบัดนีเ้ถดิ ขอพระสคุตโปรดปรนิพิพานในบัดนีเ้ถดิ 

เวลานีเ้ป็นเวลาปรนิพิพานของพระผูม้พีระภาค” 

  เมือ่มารทลูอาราธนาอยา่งนีแ้ลว้ พระผูม้พีระภาคไดต้รัสตอบดังนีว้า่ “มารผู ้

มบีาป เธอจงอยา่กังวลเลย อกีไมน่านการปรนิพิพานของตถาคตจักม ีจากนี้ 

ไป(เพยีง) ๓ เดอืน ตถาคตจักปรนิพิพาน” 

  ขณะนัน้ พระผูม้พีระภาคทรงมสีตสิมัปชญัญะ ทรงปลงพระชนมายสุงัขาร๑ ณ 

ปาวาลเจดยี ์เมือ่พระผูม้พีระภาคทรงปลงพระชนมายสุงัขารแลว้ ไดเ้กดิแผน่ดนิ 

ไหวครัง้ใหญ ่น่าสะพรงึกลัว ใหเ้กดิขนพองสยองเกลา้ ทัง้กลองทพิยก็์ดังกกึกอ้ง 

  ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาคทรงทราบเนือ้ความนัน้แลว้ จงึทรงเปลง่พระอทุาน 

นีใ้นเวลานัน้วา่ 

    “มนุลีะกรรมทัง้ทีช่ัง่ไดแ้ละชัง่ไมไ่ด ้

   อันเป็นเหตกุอ่ก าเนดิเป็นเครือ่งปรงุแตง่ภพไดแ้ลว้ 

   ยนิดภีายในตน มใีจมั่งคง ท าลายกเิลสทีเ่กดิในตนได ้

   เหมอืนนักรบท าลายเกราะเสยี ฉะนัน้”๒ 

เจตยิสตูรที ่๑๐ จบ 

ปาวาลวรรคที ่๑ จบ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

     ๑. อปารสตูร    ๒. วรัิทธสตูร 

     ๓. อรยิสตูร    ๔. นพิพทิาสตูร 

     ๕. อทิธปิเทสสตูร   ๖. สมัตตสตูร 

     ๗. ภกิขสุตูร    ๘. พทุธสตูร 

     ๙. ญาณสตูร    ๑๐. เจตยิสตูร 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ปลงพระชนมายสุงัขาร หมายถงึสลัดปัจจัยเครือ่งปรงุแตง่อาย ุตกลงพระทัยอยา่งมสีตมิั่นคง และก าหนด 

   รูด้ว้ยพระปัญญาว่าจะปรนิพิพาน (ส .ม.อ. ๓/๘๒๒/๓๓๐, ท.ีม.อ. ๑๗๓/๑๖๗, องฺ.อฏฺฐก.อ. ๓/๗๐/๒๗๗) 

๒ ดเูทยีบ ท.ีม. (แปล) ๑๐/๑๖๖-๑๖๙/๑๑๒-๑๑๖, องฺ. อฏฺฐก. (แปล) ๒๓/๗๐/๓๗๒-๓๗๖ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๓๙๐ } 



๓๙๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๗. อทิธปิาทสงัยตุ] 

๒. ปาสาทกัมปนวรรค ๑. ปพุพสตูร 

 

๒. ปาสาทกมัปนวรรค 

หมวดวา่ดว้ยเหตทุีท่ าใหป้ราสาทไหว 

๑. ปพุพสตูร 

วา่ดว้ยพระด ารกิอ่นตรสัรู ้

  [๘๒๓] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย เมือ่กอ่นเราเป็นโพธสิตัว ์ยังไมไ่ด ้

ตรัสรู ้ไดม้คีวามคดิดังนีว้า่ ‘อะไรหนอเป็นเหต ุเป็นปัจจัยแหง่การเจรญิอทิธบิาท’ 

ภกิษุทัง้หลาย (ตอ่มา) เรานัน้ไดม้คีวามคดิดังนีว้า่ ‘ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. เจรญิอทิธบิาททีป่ระกอบดว้ยฉันทสมาธปิธานสงัขารดังนีว้า่ 

       ฉันทะของเราจักไมย่อ่หยอ่นนัก ไมต่อ้งประคับประคองเกนิไป 

       ไมห่ดหูใ่นภายใน ไมซ่า่นไปในภายนอก และมคีวามหมายรูว้า่ 

       เบือ้งหนา้และเบือ้งหลังอยู ่คอื มคีวามหมายรูว้า่เบือ้งหลัง 

       เหมอืนเบือ้งหนา้ เบือ้งหนา้เหมอืนเบือ้งหลัง เบือ้งบนเหมอืน 

       เบือ้งลา่ง เบือ้งลา่งเหมอืนเบือ้งบน กลางคนืเหมอืนกลางวนั 

       กลางวันเหมอืนกลางคนื มใีจสงัด ไมม่เีครือ่งรอ้ยรัด อบรม 

       จติใหส้วา่ง๑อยู ่

   ๒. เจรญิอทิธบิาททีป่ระกอบดว้ยวริยิสมาธปิธานสงัขารดังนีว้า่ 

       วริยิะของเราจักไมย่อ่หยอ่นนัก ไมต่อ้งประคับประคองเกนิไป 

       ไมห่ดหูใ่นภายใน ไมซ่า่นไปในภายนอก และมคีวามหมายรูว้า่ 

       เบือ้งหนา้และเบือ้งหลังอยู ่คอื มคีวามหมายรูว้า่ เบือ้งหลัง 

       เหมอืนเบือ้งหนา้ เบือ้งหนา้เหมอืนเบือ้งหลัง เบือ้งบนเหมอืน 

       เบือ้งลา่ง เบือ้งลา่งเหมอืนเบือ้งบน กลางคนืเหมอืนกลางวนั 

       กลางวันเหมอืนกลางคนื มใีจสงัด ไมม่เีครือ่งรอ้ยรัด อบรม 

       จติใหส้วา่งอยู่

 

เชงิอรรถ : 

๑ อบรมจติใหส้วา่ง ในทีน่ีห้มายถงึท าจติใหส้วา่งดว้ยทพิพจักขญุาณ (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๔๑/๓๔๒) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๓๙๑ } 



๓๙๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๗. อทิธปิาทสงัยตุ] 

๒. ปาสาทกัมปนวรรค ๑. ปพุพสตูร 

   ๓. เจรญิอทิธบิาททีป่ระกอบดว้ยจติตสมาธปิธานสงัขารดังนีว้า่ จติ 

       ของเราจักไมย่อ่หยอ่นนัก ไมต่อ้งประคับประคองเกนิไป ไม่ 

       หดหูใ่นภายใน ไมซ่า่นไปในภายนอก และมคีวามหมายรูว้า่ 

       เบือ้งหนา้และเบือ้งหลังอยู ่คอื มคีวามหมายรูว้า่เบือ้งหลัง 

       เหมอืนเบือ้งหนา้ เบือ้งหนา้เหมอืนเบือ้งหลัง เบือ้งบนเหมอืน 

       เบือ้งลา่ง เบือ้งลา่งเหมอืนเบือ้งบน กลางคนืเหมอืน 

       กลางวัน กลางวนัเหมอืนกลางคนื มใีจสงัด ไมม่เีครือ่งรอ้ยรัด 

       อบรมจติใหส้วา่งอยู ่

   ๔. เจรญิอทิธบิาททีป่ระกอบดว้ยวมิังสาสมาธปิธานสงัขารดังนีว้า่ 

       วมิังสาของเราจักไมย่อ่หยอ่นนัก ไมต่อ้งประคับประคองเกนิไป 

       ไมห่ดหูใ่นภายใน ไมซ่า่นไปในภายนอก และมคีวามหมายรูว้า่ 

       เบือ้งหนา้และเบือ้งหลังอยู ่คอื มคีวามหมายรูว้า่เบือ้งหลัง 

       เหมอืนเบือ้งหนา้ เบือ้งหนา้เหมอืนเบือ้งหลัง เบือ้งบนเหมอืน 

       เบือ้งลา่ง เบือ้งลา่งเหมอืนเบือ้งบน กลางคนืเหมอืนกลางวนั 

       กลางวันเหมอืนกลางคนื มใีจสงัด ไมม่เีครือ่งรอ้ยรัด อบรม 

       จติใหส้วา่งอยู ่

  เมือ่อทิธบิาท ๔ ประการนีท้ีภ่กิษุเจรญิอยา่งนีแ้ล ท าใหม้ากแลว้อยา่งนี้ 

ภกิษุยอ่มแสดงฤทธิไ์ดห้ลายอยา่ง คอื คนเดยีวแสดงเป็นหลายคนก็ได ้หลายคน 

แสดงเป็นคนเดยีวก็ได ้แสดงใหป้รากฏหรอืใหห้ายไปก็ได ้ทะลฝุา ก าแพง (และ) 

ภเูขาไปไดไ้มต่ดิขดัเหมอืนไปในทีว่า่งก็ได ้ผดุขึน้หรอืด าลงในแผน่ดนิเหมอืนไปใน 

น ้าก็ได ้เดนิบนน ้าโดยทีน่ ้าไมแ่ยกเหมอืนเดนิบนแผน่ดนิก็ได ้น่ังขดัสมาธเิหาะไปใน 

อากาศเหมอืนนกบนิไปก็ได ้ใชฝ่้ามอืลบูคล าดวงจันทรด์วงอาทติยอ์ันมฤีทธิม์าก 

มอีานุภาพมากก็ได ้ใชอ้ านาจทางกายไปจนถงึพรหมโลกก็ได ้

  เมือ่อทิธบิาท ๔ ประการทีภ่กิษุเจรญิอยา่งนีแ้ล ท าใหม้ากแลว้อยา่งนี้ 

ภกิษุยอ่มไดย้นิเสยีง ๒ ชนดิ คอื เสยีงทพิยแ์ละเสยีงมนุษย ์ทัง้ทีอ่ยูไ่กลและใกล ้

ดว้ยหทูพิยอ์ันบรสิทุธิเ์หนอืมนุษย ์

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๓๙๒ } 



๓๙๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๗. อทิธปิาทสงัยตุ] 

๒. ปาสาทกัมปนวรรค ๑. ปพุพสตูร 

  เมือ่อทิธบิาท ๔ ประการทีภ่กิษุเจรญิอยา่งนีแ้ล ท าใหม้ากแลว้อยา่งนี้ 

ภกิษุยอ่มก าหนดรูจ้ติของสตัวบ์คุคลอืน่ไดด้ว้ยจติของตน คอื จติมรีาคะก็รูช้ดัวา่ 

จติมรีาคะ หรอืจติปราศจากราคะก็รูช้ดัวา่จติปราศจากราคะ จติมโีทสะก็รูช้ดัวา่จติ 

มโีทสะ หรอืจติปราศจากโทสะก็รูช้ดัวา่จติปราศจากโทสะ จติมโีมหะก็รูช้ดัวา่จติม ี

โมหะ หรอืจติปราศจากโมหะก็รูช้ดัวา่จติปราศจากโมหะ จติหดหูก็่รูช้ดัวา่จติหดหู ่

หรอืจติฟุ้งซา่นก็รูช้ดัวา่จติฟุ้งซา่น จติเป็นมหัคคตะ๑ก็รูช้ดัวา่จติเป็นมหัคคตะ หรอื 

จติไมเ่ป็นมหัคคตะก็รูช้ดัวา่จติไมเ่ป็นมหัคคตะ จติมสี ิง่อืน่ยิง่กวา่ก็รูช้ดัวา่จติมสี ิง่อืน่ 

ยิง่กวา่ หรอืจติไมม่สี ิง่อืน่ยิง่กวา่ก็รูช้ดัวา่จติไมม่สี ิง่อืน่ยิง่กวา่ จติเป็นสมาธก็ิรูช้ดัวา่ 

จติเป็นสมาธ ิหรอืจติไมเ่ป็นสมาธก็ิรูช้ดัวา่จติไมเ่ป็นสมาธ ิจติหลดุพน้ก็รูช้ดัวา่จติ 

หลดุพน้ หรอืจติไมห่ลดุพน้ก็รูช้ดัวา่จติไมห่ลดุพน้ 

  เมือ่อทิธบิาท ๔ ประการทีภ่กิษุเจรญิอยา่งนีแ้ล ท าใหม้ากแลว้อยา่งนี้ 

ภกิษุระลกึชาตกิอ่นไดห้ลายชาต ิคอื ๑ ชาตบิา้ง ๒ ชาตบิา้ง ๓ ชาตบิา้ง ๔ ชาตบิา้ง 

๕ ชาตบิา้ง ๑๐ ชาตบิา้ง ๒๐ ชาตบิา้ง ๓๐ ชาตบิา้ง ๔๐ ชาตบิา้ง ๕๐ ชาตบิา้ง 

๑๐๐ ชาตบิา้ง ๑,๐๐๐ ชาตบิา้ง ๑๐๐,๐๐๐ ชาตบิา้ง ตลอดสงัวฏัฏกัปเป็นอัน 

มากบา้ง ตลอดววิฏัฏกัปเป็นอันมากบา้ง ตลอดสงัวฏัฏกัปและววิฏัฏกัปเป็นอัน 

มากบา้งวา่ ‘ในภพโนน้ เราไดม้ชีือ่อยา่งนัน้ มตีระกลู มวีรรณะ มอีาหาร เสวย 

สขุทกุข ์และมอีายอุยา่งนัน้ ๆ จตุจิากภพนัน้ ก็ไปเกดิในภพโนน้ แมใ้นภพนัน้ 

เราก็ไดม้ชีือ่อยา่งนัน้ มตีระกลู มวีรรณะ มอีาหาร เสวยสขุทกุข ์และมอีายอุยา่ง 

นัน้ ๆ จตุจิากภพนัน้จงึมาเกดิในภพนี้’ เธอระลกึชาตกิอ่นไดห้ลายชาตพิรอ้มทัง้ 

ลักษณะท่ัวไปและชวีประวตัอิยา่งนี ้ดว้ยประการฉะนี ้

  เมือ่อทิธบิาท ๔ ประการทีภ่กิษุเจรญิอยา่งนีแ้ล ท าใหม้ากแลว้อยา่งนี้ ภกิษุ 

เห็นหมูส่ตัวผ์ูก้ าลังจตุ(ิตาย) ก าลังอบุัต(ิเกดิ) ทัง้ชัน้ต า่และชัน้สงู งามและไมง่าม 

เกดิดแีละเกดิไมด่ ีดว้ยตาทพิยอ์ันบรสิทุธิเ์หนอืมนุษย ์รูช้ดัถงึหมูส่ตัวผ์ูเ้ป็นไปตาม 

กรรมวา่ ‘หมูส่ตัวท์ีป่ระกอบกายทจุรติ วจทีจุรติ และมโนทจุรติ กลา่วรา้ยพระอรยิะ

 

เชงิอรรถ : 

๑ มหคัคตะ แปลวา่ ถงึความเป็นใหญ ่หมายถงึรปูาวจรกศุลจติและอรปูาวจรกศุลจติ (ข.ุป.อ. ๑/๑๐๔/๓๖๖ 

   และด ูอภ.ิส . (แปล) ๓๔/๑๖๐-๒๖๘/๕๗-๘๕) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๓๙๓ } 



๓๙๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๗. อทิธปิาทสงัยตุ] 

๒. ปาสาทกัมปนวรรค ๒. มหัปผลสตูร 

มคีวามเห็นผดิ และชกัชวนผูอ้ ืน่ใหท้ ากรรมตามความเห็นผดิ พวกเขาหลังจาก 

ตายแลว้จะไปเกดิในอบาย ทคุต ิวนิบิาต นรก แตห่มูส่ตัวท์ีป่ระกอบกายสจุรติ 

วจสีจุรติ และมโนสจุรติ ไมก่ลา่วรา้ยพระอรยิะ มคีวามเห็นชอบ และชกัชวนผู ้

อืน่ใหท้ ากรรมตามความเห็นชอบ พวกเขาหลังจากตายแลว้จะไปเกดิในสคุตโิลกสวรรค’์ 

เธอเห็นหมูส่ตัวผ์ูก้ าลังจตุ ิก าลังอบุัต ิทัง้ชัน้ต า่และชัน้สงู งามและไมง่าม เกดิด ี

และเกดิไมด่ ีดว้ยตาทพิยอ์ันบรสิทุธิเ์หนอืมนุษย ์รูช้ดัถงึหมูส่ตัวผ์ูเ้ป็นไปตาม 

กรรมอยา่งนีแ้ล๑ 

  เมือ่อทิธบิาท ๔ ประการทีภ่กิษุเจรญิอยา่งนีแ้ล ท าใหม้ากแลว้อยา่งนี้ 

ภกิษุจงึท าใหแ้จง้เจโตวมิตุต ิปัญญาวมิตุตอิันไมม่อีาสวะเพราะอาสวะสิน้ไปดว้ย 

ปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุัน” 

ปพุพสตูรที ่๑ จบ 

 

๒. มหปัผลสตูร 

วา่ดว้ยการเจรญิอทิธบิาทมผีลานสิงสม์าก 

  [๘๒๔] “ภกิษุทัง้หลาย อทิธบิาท ๔ ประการนีท้ีภ่กิษุเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ 

ยอ่มมผีลมาก มอีานสิงสม์าก 

  อทิธบิาท ๔ ประการทีภ่กิษุเจรญิอยา่งไร ท าใหม้ากแลว้อยา่งไร จงึม ี

ผลมาก มอีานสิงสม์าก 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. เจรญิอทิธบิาททีป่ระกอบดว้ยฉันทสมาธปิธานสงัขารดังนีว้า่ 

       ฉันทะของเราจักไมย่อ่หยอ่นนัก ไมต่อ้งประคับประคองเกนิไป 

       ไมห่ดหูใ่นภายใน ไมซ่า่นไปในภายนอก และมคีวามหมายรูว้า่ 

       เบือ้งหนา้และเบือ้งหลังอยู ่คอื มคีวามหมายรูว้า่เบือ้งหลัง 

       เหมอืนเบือ้งหนา้ เบือ้งหนา้เหมอืนเบือ้งหลัง เบือ้งบนเหมอืน 

       เบือ้งลา่ง เบือ้งลา่งเหมอืนเบือ้งบน กลางคนืเหมอืนกลางวนั 

       กลางวันเหมอืนกลางคนื มใีจสงัด ไมม่เีครือ่งรอ้ยรัด อบรม 

       จติใหส้วา่งอยู ่

 
เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ ท.ีส.ี (แปล) ๙/๔๗๔-๔๗๘/๒๐๗-๒๑๑ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๓๙๔ } 



๓๙๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๗. อทิธปิาทสงัยตุ] 

๒. ปาสาทกัมปนวรรค ๓. ฉันทสมาธสิตูร 

   ๒. เจรญิอทิธบิาททีป่ระกอบดว้ยวริยิสมาธปิธานสงัขาร ฯลฯ 

   ๓. เจรญิอทิธบิาททีป่ระกอบดว้ยจติตสมาธปิธานสงัขาร ฯลฯ 

   ๔. เจรญิอทิธบิาททีป่ระกอบดว้ยวมิังสาสมาธปิธานสงัขารดังนีว้า่ 

       วมิังสาของเราจักไมย่อ่หยอ่นนัก ไมต่อ้งประคับประคองเกนิไป 

       ไมห่ดหูใ่นภายใน ไมซ่า่นไปในภายนอก และมคีวามหมายรูว้า่ 

       เบือ้งหนา้และเบือ้งหลังอยู ่คอื มคีวามหมายรูว้า่เบือ้งหลัง 

       เหมอืนเบือ้งหนา้ เบือ้งหนา้เหมอืนเบือ้งหลัง เบือ้งบนเหมอืน 

       เบือ้งลา่ง เบือ้งลา่งเหมอืนเบือ้งบน กลางคนืเหมอืนกลางวนั 

       กลางวันเหมอืนกลางคนื มใีจสงัด ไมม่เีครือ่งรอ้ยรัด อบรม 

       จติใหส้วา่งอยู ่

  ภกิษุทัง้หลาย อทิธบิาท ๔ ประการทีภ่กิษุเจรญิอยา่งนีแ้ล ท าใหม้ากแลว้ 

อยา่งนี ้จงึมผีลมาก มอีานสิงสม์าก 

  ภกิษุทัง้หลาย เมือ่อทิธบิาท ๔ ประการทีภ่กิษุเจรญิอยา่งนีแ้ล ท าใหม้าก 

แลว้อยา่งนี ้ภกิษุยอ่มแสดงฤทธิไ์ดห้ลายอยา่ง คอื คนเดยีวแสดงเป็นหลายคนก็ได ้

ฯลฯ ใชอ้ านาจทางกายไปจนถงึพรหมโลกก็ได ้

  ภกิษุทัง้หลาย เมือ่อทิธบิาท ๔ ประการนีท้ีภ่กิษุเจรญิอยา่งนีแ้ล ท าให ้

มากแลว้อยา่งนี ้ภกิษุจงึท าใหแ้จง้เจโตวมิตุต ิปัญญาวมิตุตอิันไมม่อีาสวะเพราะ 

อาสวะสิน้ไปดว้ยปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุัน” 

มหปัผลสตูรที ่๒ จบ 

 

๓. ฉนัทสมาธสิตูร 

วา่ดว้ยฉนัทสมาธ ิ

  [๘๒๕] “ภกิษุทัง้หลาย ถา้ภกิษุอาศัยฉันทะแลว้ไดส้มาธ ิไดจ้ติเตกคัคตา 

(สภาวะทีจ่ติมอีารมณ์เดยีว) นีเ้รยีกวา่ ฉันทสมาธ ิ

   ๑. เธอสรา้งฉันทะ พยายาม ปรารภความเพยีร ประคองจติ มุง่มั่น 

       เพือ่ป้องกันบาปอกศุลธรรมทีย่ังไมเ่กดิมใิหเ้กดิขึน้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๓๙๕ } 



๓๙๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๗. อทิธปิาทสงัยตุ] 

๒. ปาสาทกัมปนวรรค ๓. ฉันทสมาธสิตูร 

  ๒. เธอสรา้งฉันทะ พยายาม ปรารภความเพยีร ประคองจติ มุง่มั่น 

       เพือ่ละบาปอกศุลธรรมทีเ่กดิขึน้แลว้ 

   ๓. เธอสรา้งฉันทะ พยายาม ปรารภความเพยีร ประคองจติ มุง่มั่น 

       เพือ่ท ากศุลธรรมทีย่ังไมเ่กดิใหเ้กดิขึน้ 

   ๔. เธอสรา้งฉันทะ พยายาม ปรารภความเพยีร ประคองจติ มุง่มั่น 

       เพือ่ความด ารงอยู ่ไมเ่ลอืนหาย ภญิโญภาพ ไพบลูย ์เจรญิ 

       เต็มทีแ่หง่กศุลธรรมทีเ่กดิขึน้แลว้ 

  เหลา่นีเ้รยีกวา่ ปธานสงัขาร 

  ฉันทะนี ้ฉันทสมาธนิี ้และปธานสงัขารเหลา่นีด้ังพรรณนามาฉะนี้ 

  นีเ้รยีกวา่ อทิธบิาททีป่ระกอบดว้ยฉันทสมาธปิธานสงัขาร 

  ภกิษุทัง้หลาย ถา้ภกิษุอาศัยวริยิะแลว้ไดส้มาธ ิไดจ้ติเตกคัคตา นีเ้รยีกวา่ 

วริยิสมาธ ิ

   ๑. เธอสรา้งฉันทะ พยายาม ปรารภความเพยีร ประคองจติ มุง่มั่น 

       เพือ่ป้องกันบาปอกศุลธรรมทีย่ังไมเ่กดิมใิหเ้กดิขึน้ 

      ฯลฯ 

   ๔. เธอสรา้งฉันทะ พยายาม ปรารภความเพยีร ประคองจติ มุง่มั่น 

       เพือ่ความด ารงอยู ่ไมเ่ลอืนหาย ภญิโญภาพ ไพบลูย ์เจรญิ 

       เต็มทีแ่หง่กศุลธรรมทีเ่กดิขึน้แลว้ 

  เหลา่นีเ้รยีกวา่ ปธานสงัขาร 

  วริยิะนี ้วริยิสมาธนิี้ และปธานสงัขารเหลา่นีด้ังพรรณนามาฉะนี้ 

  นีเ้รยีกวา่ อทิธบิาททีป่ระกอบดว้ยฉันทสมาธปิธานสงัขาร 

  ภกิษุทัง้หลาย ถา้ภกิษุอาศัยจติแลว้ไดส้มาธ ิไดจ้ติเตกัคคตา นีเ้รยีกวา่ จติต- 

สมาธ ิ

   ๑. เธอสรา้งฉันทะ พยายาม ปรารภความเพยีร ประคองจติ มุง่มั่น 

       เพือ่ป้องกันบาปอกศุลธรรมทีย่ังไมเ่กดิมใิหเ้กดิขึน้ 

      ฯลฯ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๓๙๖ } 



๓๙๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๗. อทิธปิาทสงัยตุ] 

๒. ปาสาทกัมปนวรรค ๔. โมคคัลลานสตูร 

   ๔. เธอสรา้งฉันทะ พยายาม ปรารภความเพยีร ประคองจติ มุง่มั่น 

       เพือ่ความด ารงอยู ่ไมเ่ลอืนหาย ภญิโญภาพ ไพบลูย ์เจรญิ 

       เต็มทีแ่หง่กศุลธรรมทีเ่กดิขึน้แลว้ 

  เหลา่นีเ้รยีกวา่ ปธานสงัขาร 

  จตินี ้จติตสมาธนิี ้และปธานสงัขารเหลา่นีด้ังพรรณนามาฉะนี้ 

  นีเ้รยีกวา่ อทิธบิาททีป่ระกอบดว้ยจติตสมาธปิธานสงัขาร 

  ภกิษุทัง้หลาย ถา้ภกิษุอาศัยวมิังสาแลว้ไดส้มาธ ิไดจ้ติเตกคัคตา นีเ้รยีกวา่ 

วมิังสาสมาธ ิ

   ๑. เธอสรา้งฉันทะ พยายาม ปรารภความเพยีร ประคองจติ มุง่มั่น 

       เพือ่ป้องกันบาปอกศุลธรรทีย่ังไมเ่กดิมใิหเ้กดิขึน้ 

      ฯลฯ 

   ๔. เธอสรา้งฉันทะ พยายาม ปรารภความเพยีร ประคองจติ มุง่มั่น 

       เพือ่ความด ารงอยู ่ไมเ่ลอืนหาย ภญิโญภาพ ไพบลูย ์เจรญิ 

       เต็มทีแ่หง่กศุลธรรมทีเ่กดิขึน้แลว้ 

  เหลา่นีเ้รยีกวา่ ปธานสงัขาร 

  วมิังสานี ้วมิังสาสมาธนิี ้และปธานสงัขารเหลา่นีด้ังพรรณนามาฉะนี้ 

  นีเ้รยีกวา่ อทิธบิาททีป่ระกอบดว้ยวมิังสาสมาธปิธานสงัขาร” 

ฉนัทสมาธสิตูรที ่๓ จบ 

 

๔. โมคคลัลานสตูร 

วา่ดว้ยพระโมคคลัลานะแสดงฤทธิ ์

  [๘๒๖] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ ปราสาทของนางวสิาขามคิารมาตา 

ในบพุพาราม เขตกรงุสาวัตถ ีสมัยนัน้ ภกิษุจ านวนมากอยูภ่ายใตป้ราสาทของ 

นางวสิาขามคิารมาตา เป็นผูฟุ้้ งซา่น ถอืตัว โลเล ปากกลา้ พดูพร ่าเพรือ่ หลงลมืสต ิ

ไมม่สีมัปชญัญะ มจีติไมต่ัง้มั่น มจีติกวดัแกวง่ ไมส่ ารวมอนิทรยี ์

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๓๙๗ } 



๓๙๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๗. อทิธปิาทสงัยตุ] 

๒. ปาสาทกัมปนวรรค ๔. โมคคัลลานสตูร 

  ครัง้นัน้ พระผูม้พีระภาครับสัง่เรยีกทา่นพระมหาโมคคัลลานะมาตรัสวา่ 

“โมคคัลลานะ เพือ่นพรหมจารเีหลา่นีอ้ยูภ่ายใตป้ราสาทของนางวสิาขามคิารมาตา 

เป็นผูฟุ้้ งซา่น ถอืตัว โลเล ปากกลา้ พดูพร ่าเพรือ่ หลงลมืสต ิไมม่สีมัปชญัญะ 

มจีติไมต่ัง้มั่น มจีติกวดัแกวง่ ไมส่ ารวมอนิทรยี ์ไปเถดิโมคคัลลานะ เธอจงท า 

ภกิษุเหลา่นัน้ใหส้งัเวช” 

  ทา่นพระมหาโมคคัลลานะทลูรับสนองพระด ารัสแลว้ แสดงอทิธาภสิงัขารให ้

ปราสาทของนางวสิาขามคิารมาตาสะเทอืนสะทา้นหวัน่ไหวดว้ยนิว้หัวแมเ่ทา้ ทนัีน้ 

ภกิษุเหลา่นัน้ตกใจ ขนพองสยองเกลา้ ไดไ้ปยนือยู ่ณ ทีส่มควร พดูกันวา่ 

“ทา่นผูเ้จรญิ น่าอัศจรรยจ์รงิ ไมเ่คยปรากฏ ลมก็ไมพั่ด ทัง้ปราสาทของนาง 

วสิาขามคิารมาตานี ้มฐีานลกึ ฝังไวแ้น่น ไมห่วัน่ไหว ไมโ่ยกคลอน ก็เมือ่เป็นเชน่นี ้

คงมอีะไรสกัอยา่งหนึง่ทีท่ าใหป้ราสาทนีส้ะเทอืนสะทา้นหวัน่ไหว” 

  ตอ่มา พระผูม้พีระภาคเสด็จเขา้ไปหาภกิษุเหลา่นัน้แลว้ตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย 

เธอทัง้หลายเกดิความสลดใจ ขนพองสยองเกลา้ ไดไ้ปยนือยู ่ณ ทีส่มควร เพราะ 

เหตไุร” 

  ภกิษุเหลา่นัน้กราบทลูวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ น่าอัศจรรยจ์รงิ ไมเ่คย 

ปรากฏ ลมก็ไมพั่ด ทัง้ปราสาทของนางวสิาขามคิารมาตานี ้มฐีานลกึ ฝังไวแ้น่น 

ไมห่วัน่ไหว ไมโ่ยกคลอน ก็เมือ่เป็นเชน่นี ้คงมอีะไรสกัอยา่งหนึง่ทีท่ าใหป้ราสาท 

นีส้ะเทอืนสะทา้นหวัน่ไหวเป็นแน่” 

  “ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุโมคคัลลานะ ประสงคจ์ะใหเ้ธอทัง้หลายสงัเวช จงึท า 

ปราสาทของนางวสิาขามคิารมาตาใหส้ะเทอืนสะทา้นหวัน่ไหวดว้ยนิว้หัวแมเ่ทา้ 

ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายจะเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร ภกิษุโมคคัลลานะมฤีทธิม์าก 

มอีานุภาพมากอยา่งนี ้เพราะธรรมเหลา่ไหนทีภ่กิษุโมคคัลลานะเจรญิ ท าใหม้าก 

แลว้” 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ธรรมของขา้พระองคทั์ง้หลาย มพีระผูม้พีระภาคเป็น 

หลัก มพีระผูม้พีระภาคเป็นผูน้ า มพีระผูม้พีระภาคเป็นทีพ่ ึง่ ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ 

ขอประทานวโรกาส เฉพาะพระผูม้พีระภาคเทา่นัน้ทีจ่ะทรงอธบิายเนือ้ความแหง่พระ 

ภาษิตนัน้ใหแ้จม่แจง้ได ้ภกิษุทัง้หลายฟังตอ่จากพระผูม้พีระภาคแลว้จักทรงจ าไว”้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๓๙๘ } 



๓๙๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๗. อทิธปิาทสงัยตุ] 

๒. ปาสาทกัมปนวรรค ๔. โมคคัลลานสตูร 

  “ภกิษุทัง้หลาย ถา้อยา่งนัน้ เธอทัง้หลายจงฟัง ภกิษุโมคคัลลานะมฤีทธิม์าก 

มอีานุภาพมากอยา่งนี ้เพราะอทิธบิาท ๔ ประการทีภ่กิษุโมคคัลลานะเจรญิ ท า 

ใหม้ากแลว้ 

  อทิธบิาท ๔ ประการ อะไรบา้ง 

  คอื ภกิษุโมคคลัลานะ 

   ๑. เจรญิอทิธบิาททีป่ระกอบดว้ยฉันทสมาธปิธานสงัขารดังนีว้า่ 

       ฉันทะของเราจักไมย่อ่หยอ่น ฯลฯ 

   ๒. เจรญิอทิธบิาททีป่ระกอบดว้ยวริยิสมาธปิธานสงัขาร ฯลฯ 

   ๓. เจรญิอทิธบิาททีป่ระกอบดว้ยจติตสมาธปิธานสงัขาร ฯลฯ 

   ๔. เจรญิอทิธบิาททีป่ระกอบดว้ยวมิังสาสมาธปิธานสงัขารดังนีว้า่ 

       วมิังสาของเราจักไมย่อ่หยอ่นนัก ไมต่อ้งประคับประคองเกนิไป 

       ไมห่ดหูใ่นภายใน ไมซ่า่นไปในภายนอก และมคีวามหมายรูว้า่ 

       เบือ้งหนา้และเบือ้งหลังอยู ่คอื มคีวามหมายรูว้า่ เบือ้งหลัง 

       เหมอืนเบือ้งหนา้ เบือ้งหนา้เหมอืนเบือ้งหลัง เบือ้งบนเหมอืน 

       เบือ้งลา่ง เบือ้งลา่งเหมอืนเบือ้งบน กลางคนืเหมอืนกลางวนั 

       กลางวันเหมอืนกลางคนื มใีจสงัด ไมม่เีครือ่งรอ้ยรัด อบรม 

       จติใหส้วา่งอยู ่

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุโมคคลัลานะมฤีทธิม์าก มอีานุภาพมากอยา่งนี ้เพราะ 

อทิธบิาท ๔ ประการนีท้ีภ่กิษุโมคคัลลานะเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ อนึง่ ภกิษุ 

โมคคัลลานะแสดงฤทธิไ์ดห้ลายอยา่ง เพราะอทิธบิาท ๔ ประการนีท้ีภ่กิษุ 

โมคคัลลานะเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ ฯลฯ ใชอ้ านาจทางกายไปจนถงึพรหมโลก อนึง่ 

ภกิษุโมคคัลลานะยอ่มท าใหแ้จง้เจโตวมิตุต ิปัญญาวมิตุตอิันไมม่อีาสวะเพราะอาสวะ 

สิน้ไปดว้ยปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุัน” 

โมคคลัลานสตูรที ่๔ จบ 

 

(อนึง่ อภญิญาทัง้หลายพงึใหพ้สิดารอยา่งนี)้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๓๙๙ } 



๔๐๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๗. อทิธปิาทสงัยตุ] 

๒. ปาสาทกัมปนวรรค ๕. อณุณาภพราหมณสตูร 

 

๕. อณุณาภพราหมณสูตร 

วา่ดว้ยอณุณาภพราหมณ์ 

  [๘๒๗] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ ทา่นพระอานนทอ์ยู ่ณ โฆสติาราม เขตกรงุโกสมัพ ีครัง้นัน้ 

พราหมณ์ชือ่อณุณาภะเขา้ไปหาทา่นพระอานนทถ์งึทีอ่ยู ่ไดส้นทนาปราศรัยพอเป็น 

ทีบ่ันเทงิใจ พอเป็นทีร่ะลกึถงึกันแลว้ น่ัง ณ ทีส่มควร ไดเ้รยีนถามทา่น 

พระอานนทด์ังนีว้า่ “ทา่นอานนท ์ทา่นประพฤตพิรหมจรรยใ์นพระสมณโคดมเพือ่ 

ตอ้งการอะไร” 

  ทา่นพระอานนทต์อบวา่ “พราหมณ์ เราประพฤตพิรหมจรรยใ์นพระผูม้ ี

พระภาคเพือ่ละฉันทะ” 

  “ทา่นอานนท ์มมีรรค มปีฏปิทาเพือ่ละฉันทะนัน้อยูห่รอื” 

  “พราหมณ์ มมีรรค มปีฏปิทาเพือ่ละฉันทะนัน้อยู”่ 

  “ทา่นอานนท ์มรรค เป็นอยา่งไร ปฏปิทาเพือ่ละฉันทะนัน้ เป็นอยา่งไร” 

  “พราหมณ์ ภกิษุในธรรมวนัิยนีเ้จรญิอทิธบิาททีป่ระกอบดว้ยฉันทสมาธ-ิ 

ปธานสงัขาร เจรญิอทิธบิาททีป่ระกอบดว้ยวริยิสมาธปิธานสงัขาร เจรญิอทิธบิาท 

ทีป่ระกอบดว้ยจติตสมาธปิธานสงัขาร เจรญิอทิธบิาททีป่ระกอบดว้ยวมิังสาสมาธ-ิ 

ปธานสงัขาร นีแ้ลคอืมรรค นีค้อืปฏปิทาเพือ่ละฉันทะนัน้” 

  “ทา่นอานนท ์เมือ่เป็นเชน่นี ้ฉันทะนัน้ยังมอียู ่มใิชไ่มม่ ีเป็นไปไมไ่ดเ้ลยที ่

บคุคลจักละฉันทะดว้ยฉันทะน่ันเอง” 

  “พราหมณ์ ถา้อยา่งนัน้ เราจักยอ้นถามทา่นในเรือ่งนี ้ทา่นพงึตอบเรือ่งนัน้ 

ตามทีท่า่นพอใจเถดิ 

  พราหมณ์ ทา่นจะเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร ในเบือ้งตน้ทา่นไดม้ฉัีนทะ (ความ 

พอใจ) วา่ ‘จักไปอาราม’ เมือ่ทา่นไปถงึอารามแลว้ ฉันทะทีเ่กดิขึน้ในเบือ้งตน้นัน้ 

ก็ระงับไปหรอื” 

  “อยา่งนัน้ ทา่นผูเ้จรญิ” 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๔๐๐ } 



๔๐๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๗. อทิธปิาทสงัยตุ] 

๒. ปาสาทกัมปนวรรค ๕. อณุณาภพราหมณสตูร 

  “ในเบือ้งตน้ ทา่นไดม้วีริยิะ (ความเพยีร) วา่ ‘จักไปอาราม’ เมือ่ทา่นไปถงึ 

อารามแลว้ วริยิะทีเ่กดิขึน้ในเบือ้งตน้นัน้ก็ระงับไปหรอื” 

  “อยา่งนัน้ ทา่นผูเ้จรญิ” 

  “ในเบือ้งตน้ ทา่นไดม้จีติตะ (ความใสใ่จ) วา่ ‘จักไปอาราม’ เมือ่ทา่นไปถงึ 

อารามแลว้ จติตะทีเ่กดิขึน้ในเบือ้งตน้นัน้ก็ระงับไปหรอื” 

  “อยา่งนัน้ ทา่นผูเ้จรญิ”  

  “ในเบือ้งตน้ ทา่นไดม้วีมิังสา (ความไตรต่รอง) วา่ ‘จักไปอาราม’ เมือ่ทา่น 

ไปถงึอารามแลว้ วมิังสาทีเ่กดิขึน้ในเบือ้งตน้นัน้ก็ระงับไปหรอื” 

  “อยา่งนัน้ ทา่นผูเ้จรญิ” 

  “พราหมณ์ อยา่งนัน้เหมอืนกัน ภกิษุใดเป็นพระอรหนัตขณีาสพ อยูจ่บ 

พรหมจรรยแ์ลว้ ท ากจิทีค่วรท าเสร็จแลว้ ปลงภาระไดแ้ลว้ บรรลปุระโยชนต์น 

โดยล าดับแลว้ สิน้ภวสงัโยชนแ์ลว้ หลดุพน้เพราะรูโ้ดยชอบ ภกิษุนัน้ในเบือ้งตน้ 

ไดม้ฉัีนทะเพือ่บรรลอุรหตั เมือ่บรรลอุรหตัแลว้ ฉันทะทีเ่กดิขึน้ในเบือ้งตน้นัน้ก็ระงับไป 

ในเบือ้งตน้ไดม้วีริยิะเพือ่บรรลอุรหตั เมือ่บรรลอุรหตัแลว้ วริยิะทีเ่กดิขึน้ในเบือ้งตน้ 

นัน้ก็ระงับไป ในเบือ้งตน้ไดม้จีติตะเพือ่บรรลอุรหัต เมือ่บรรลอุรหัตแลว้ จติตะที ่

เกดิขึน้ในเบือ้งตน้นัน้ก็ระงับไป ในเบือ้งตน้ไดม้วีมิังสาเพือ่บรรลอุรหตั เมือ่บรรลุ 

อรหัตแลว้ วมิังสาทีเ่กดิขึน้ในเบือ้งตน้นัน้ก็ระงับไป พราหมณ์ ทา่นจะเขา้ใจความ 

ขอ้นัน้วา่อยา่งไร เมือ่เป็นเชน่ดังทีก่ลา่วมานี ้ฉันทะเป็นตน้นัน้ยังมอียู ่หรอืมใิชไ่มม่”ี 

  “ทา่นอานนท ์เมือ่เป็นเชน่นี ้ฉันทะเป็นตน้นัน้ยังมอียูแ่น่นอน มใิชไ่มม่ ี

ทา่นอานนท ์ภาษิตของทา่นชดัเจนไพเราะยิง่นัก ทา่นอานนท ์ภาษิตของทา่น 

ชดัเจนไพเราะยิง่นัก ทา่นประกาศธรรมแจม่แจง้โดยประการตา่ง ๆ เปรยีบเหมอืน 

บคุคลหงายของทีค่ว า่ เปิดของทีปิ่ด บอกทางแกผู่ห้ลงทาง หรอืตามประทปีในที ่

มดืดว้ยตัง้ใจวา่ ‘คนมตีาดจัีกเห็นรปูได’้ ทา่นอานนท ์ขา้พเจา้นีข้อถงึทา่นพระ 

โคดมพรอ้มทัง้พระธรรมและพระสงฆเ์ป็นสรณะ ขอทา่นจงทรงจ าขา้พเจา้วา่เป็น 

อบุาสกผูถ้งึสรณะ ตัง้แตว่นันีเ้ป็นตน้ไปจนตลอดชวีติ” 

อณุณาภพราหมณสตูรที ่๕ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๔๐๑ } 



๔๐๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๗. อทิธปิาทสงัยตุ] 

๒. ปาสาทกัมปนวรรค ๖. ปฐมพราหมณสตูร 

 

๖. ปฐมพราหมณสตูร 

วา่ดว้ยสมณพราหมณ์ สตูรที ่๑ 

  [๘๒๘] “ภกิษุทัง้หลาย สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่ใดเหลา่หนึง่ในอดตีกาล 

ไดม้ฤีทธิม์าก มอีานุภาพมาก ก็เพราะอทิธบิาท ๔ ประการทีส่มณะหรอืพราหมณ์ 

เหลา่นัน้ทัง้หมดเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ 

  สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่ใดเหลา่หนึง่ในอนาคตกาลจักมฤีทธิม์าก มอีานุภาพ 

มาก ก็เพราะอทิธบิาท ๔ ประการทีส่มณะหรอืพราหมณ์เหลา่นัน้ทัง้หมดเจรญิ 

ท าใหม้ากแลว้ 

  สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่ใดเหลา่หนึง่ในปัจจบุันยอ่มมฤีทธิม์าก มอีานุภาพ 

มาก ก็เพราะอทิธบิาท ๔ ประการทีส่มณะหรอืพราหมณ์เหลา่นัน้ทัง้หมดเจรญิ 

ท าใหม้ากแลว้ 

  อทิธบิาท ๔ ประการ อะไรบา้ง 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. เจรญิอทิธบิาททีป่ระกอบดว้ยฉันทสมาธปิธานสงัขาร 

   ๒. เจรญิอทิธบิาททีป่ระกอบดว้ยวริยิสมาธปิธานสงัขาร 

   ๓. เจรญิอทิธบิาททีป่ระกอบดว้ยจติตสมาธปิธานสงัขาร 

   ๔. เจรญิอทิธบิาททีป่ระกอบดว้ยวมิังสาสมาธปิธานสงัขาร 

  ภกิษุทัง้หลาย สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่ใดเหลา่หนึง่ในอดตีกาลไดม้ฤีทธิม์าก 

มอีานุภาพมาก ก็เพราะอทิธบิาท ๔ ประการนีท้ีส่มณะหรอืพราหมณ์เหลา่นัน้ 

ทัง้หมดเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ 

  สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่ใดเหลา่หนึง่ในอนาคตกาลจักมฤีทธิม์าก มอีานุภาพ 

มาก ก็เพราะอทิธบิาท ๔ ประการนีท้ีส่มณะหรอืพราหมณ์เหลา่นัน้ทัง้หมดเจรญิ 

ท าใหม้ากแลว้ 

  สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่ใดเหลา่หนึง่ในปัจจบุันกาลยอ่มมฤีทธิม์าก มอีานุภาพ 

มาก ก็เพราะอทิธบิาท ๔ ประการนีท้ีส่มณะหรอืพราหมณ์เหลา่นัน้ทัง้หมดเจรญิ 

ท าใหม้ากแลว้” 

ปฐมพราหมณสตูรที ่๖ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๔๐๒ } 



๔๐๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๗. อทิธปิาทสงัยตุ] 

๒. ปาสาทกัมปนวรรค ๗. ทตุยิพราหมณสตูร 

 

๗. ทตุยิพราหมณสตูร 

วา่ดว้ยสมณพราหมณ์ สตูรที ่๒ 

  [๘๒๙] “ภกิษุทัง้หลาย สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่ใดเหลา่หนึง่ในอดตีกาล 

ไดแ้สดงฤทธิไ์ดห้ลายอยา่ง คอื คนเดยีวแสดงเป็นหลายคนก็ได ้หลายคนแสดงเป็น 

คนเดยีวก็ได ้แสดงใหป้รากฏหรอืใหห้ายไปก็ได ้ทะลฝุา ก าแพง (และ)ภเูขาไปได ้

ไมต่ดิขดัเหมอืนไปในทีว่า่งก็ได ้ผดุขึน้หรอืด าลงในแผน่ดนิเหมอืนไปในน ้าก็ได ้

เดนิบนน ้าโดยทีน่ ้าไมแ่ยกเหมอืนเดนิบนแผน่ดนิก็ได ้น่ังขดัสมาธเิหาะไปในอากาศ 

เหมอืนนกบนิไปก็ได ้ใชฝ่้ามอืลบูคล าดวงจันทรด์วงอาทติยอ์ันมฤีทธิม์าก มอีานุภาพ 

มากก็ได ้ใชอ้ านาจทางกายไปจนถงึพรหมโลกก็ได ้ก็เพราะอทิธบิาท ๔ ประการ 

ทีส่มณะหรอืพราหมณ์เหลา่นัน้ทัง้หมดเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ 

  ภกิษุทัง้หลาย สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่ใดเหลา่หนึง่ในอนาคตกาลจักแสดง 

ฤทธิไ์ดห้ลายอยา่ง คอื คนเดยีวแสดงเป็นหลายคนก็ได ้หลายคนแสดงเป็นคนเดยีว 

ก็ได ้แสดงใหป้รากฏหรอืใหห้ายไปก็ได ้ทะลฝุา ก าแพง (และ)ภเูขาไปไดไ้มต่ดิขดั 

เหมอืนไปในทีว่า่งก็ได ้ผดุขึน้หรอืด าลงในแผน่ดนิเหมอืนไปในน ้าก็ได ้เดนิบนน ้า 

โดยทีน่ ้าไมแ่ยกเหมอืนเดนิบนแผน่ดนิก็ได ้น่ังขดัสมาธเิหาะไปในอากาศเหมอืนนก 

บนิไปก็ได ้ใชฝ่้ามอืลบูคล าดวงจันทรด์วงอาทติยอ์นัมฤีทธิม์าก มอีานุภาพมากก็ได ้

ใชอ้ านาจทางกายไปจนถงึพรหมโลกก็ได ้ก็เพราะอทิธบิาท ๔ ประการทีส่มณะ 

หรอืพราหมณ์เหลา่นัน้ทัง้หมดเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ 

  ภกิษุทัง้หลาย สมณะหรอืพรามณ์เหลา่ใดเหลา่หนึง่ในปัจจบุันกาลยอ่มแสดง 

ฤทธิไ์ดห้ลายอยา่ง คอื คนเดยีวแสดงเป็นหลายคนก็ได ้หลายคนแสดงเป็นคนเดยีว 

ก็ได ้แสดงใหป้รากฏหรอืใหห้ายไปก็ได ้ทะลฝุา ก าแพง (และ)ภเูขาไปไดไ้มต่ดิขดั 

เหมอืนไปในทีว่า่งก็ได ้ผดุขึน้หรอืด าลงในแผน่ดนิเหมอืนไปในน ้าก็ได ้เดนิบนน ้า 

โดยทีน่ ้าไมแ่ยกเหมอืนเดนิบนแผน่ดนิก็ได ้น่ังขดัสมาธเิหาะไปในอากาศเหมอืนนก 

บนิไปก็ได ้ใชฝ่้ามอืลบูคล าดวงจันทรด์วงอาทติยอ์นัมฤีทธิม์าก มอีานุภาพมากก็ได ้

ใชอ้ านาจทางกายไปจนถงึพรหมโลกก็ได ้

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๔๐๓ } 



๔๐๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๗. อทิธปิาทสงัยตุ] 

๒. ปาสาทกัมปนวรรค ๘. ภกิขสุตูร 

  อทิธบิาท ๔ ประการ อะไรบา้ง 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. เจรญิอทิธบิาททีป่ระกอบดว้ยฉันทสมาธปิธานสงัขาร 

   ๒. เจรญิอทิธบิาททีป่ระกอบดว้ยวริยิสมาธปิธานสงัขาร 

   ๓. เจรญิอทิธบิาททีป่ระกอบดว้ยจติตสมาธปิธานสงัขาร 

   ๔. เจรญิอทิธบิาททีป่ระกอบดว้ยวมิังสาสมาธปิธานสงัขาร 

  ภกิษุทัง้หลาย สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่ใดเหลา่หนึง่ในอดตีกาลไดแ้สดง 

ฤทธิไ์ดห้ลายอยา่ง คอื คนเดยีวแสดงเป็นหลายคนก็ได ้ฯลฯ ใชอ้ านาจทางกาย 

ไปจนถงึพรหมโลกก็ได ้ก็เพราะอทิธบิาท ๔ ประการนีท้ีส่มณะหรอืพราหมณ์ 

เหลา่นัน้ทัง้หมดเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ 

  ภกิษุทัง้หลาย สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่ใดเหลา่หนึง่ในอนาคตกาลจักแสดง 

ฤทธิไ์ดห้ลายอยา่ง คอื คนเดยีวแสดงเป็นหลายคนก็ได ้ฯลฯ ใชอ้ านาจทางกาย 

ไปจนถงึพรหมโลกก็ได ้ก็เพราะอทิธบิาท ๔ ประการนีท้ีส่มณะหรอืพราหมณ์ 

เหลา่นัน้ทัง้หมดเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ 

  ภกิษุทัง้หลาย สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่ใดเหลา่หนึง่ในปัจจบุันกาลยอ่มแสดง 

ฤทธิไ์ดห้ลายอยา่ง คอื คนเดยีวแสดงเป็นหลายคนก็ได ้ฯลฯ ใชอ้ านาจทางกาย 

ไปจนถงึพรหมโลกก็ได ้ก็เพราะอทิธบิาท ๔ ประการนีท้ีส่มณะหรอืพราหมณ์ 

เหลา่นัน้ทัง้หมดจรญิ ท าใหม้ากแลว้” 

ทตุยิพราหมณสตูรที ่๗ จบ 

 

๘. ภกิขสุตูร 

วา่ดว้ยเหตทุีท่ าใหภ้กิษุไดว้มิตุต ิ

  [๘๓๐] “ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุท าใหแ้จง้เจโตวมิตุต ิปัญญาวมิตุตอิันไมม่ ี

อาสวะเพราะอาสวะสิน้ไปดว้ยปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุัน เพราะอทิธบิาท 

๔ ประการนีท้ีภ่กิษุเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๔๐๔ } 



๔๐๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๗. อทิธปิาทสงัยตุ] 

๒. ปาสาทกัมปนวรรค ๙. อทิธาทเิทสนาสตูร 

  อทิธบิาท ๔ ประการ อะไรบา้ง 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. เจรญิอทิธบิาททีป่ระกอบดว้ยฉันทสมาธปิธานสงัขาร 

   ๒. เจรญิอทิธบิาททีป่ระกอบดว้ยวริยิสมาธปิธานสงัขาร 

   ๓. เจรญิอทิธบิาททีป่ระกอบดว้ยจติตสมาธปิธานสงัขาร 

   ๔. เจรญิอทิธบิาททีป่ระกอบดว้ยวมิังสาสมาธปิธานสงัขาร 

  ภกิษุท าใหแ้จง้เจโตวมิตุต ิปัญญาวมิตุตอิันไมม่อีาสวะเพราะอาสวะสิน้ไปดว้ย 

ปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุัน เพราะอทิธบิาท ๔ ประการนีท้ีภ่กิษุเจรญิ 

ท าใหม้ากแลว้” 

ภกิขสุตูรที ่๘ จบ 

 

๙. อทิธาทเิทสนาสตูร 

วา่ดว้ยการแสดงอทิธ(ิฤทธิ)์เป็นตน้ 

  [๘๓๑] “ภกิษุทัง้หลาย เราจักแสดงอทิธ ิอทิธบิาท อทิธบิาทภาวนาและ 

ปฏปิทาทีใ่หถ้งึอทิธบิาทภาวนาแกเ่ธอทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงฟัง 

  อทิธ ิเป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีย้อ่มแสดงฤทธิไ์ดห้ลายอยา่ง คอื คนเดยีวแสดงเป็น 

หลายคนก็ได ้หลายคนแสดงเป็นคนเดยีวก็ได ้ฯลฯ ใชอ้ านาจทางกายไปจนถงึ 

พรหมโลกก็ได ้นีเ้รยีกวา่ อทิธ ิ

  อทิธบิาท เป็นอยา่งไร 

  คอื มรรคใด ปฏปิทาใดเป็นไปเพือ่ไดฤ้ทธิ ์เพือ่ไดเ้ฉพาะซึง่ฤทธิ ์

  นีเ้รยีกวา่ อทิธบิาท 

  อทิธบิาทภาวนา เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. เจรญิอทิธบิาททีป่ระกอบดว้ยฉันทสมาธปิธานสงัขาร 

   ๒. เจรญิอทิธบิาททีป่ระกอบดว้ยวริยิสมาธปิธานสงัขาร 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๔๐๕ } 



๔๐๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๗. อทิธปิาทสงัยตุ] 

๒. ปาสาทกัมปนวรรค ๑๐. วภิังคสตูร 

   ๓. เจรญิอทิธบิาททีป่ระกอบดว้ยจติตสมาธปิธานสงัขาร 

   ๔. เจรญิอทิธบิาททีป่ระกอบดว้ยวมิังสาสมาธปิธานสงัขาร 

  นีเ้รยีกวา่ อทิธบิาทภาวนา 

  ปฏปิทาทีใ่หถ้งึอทิธบิาทภาวนา เป็นอยา่งไร 

  คอื อรยิมรรคมอีงค ์๘ ไดแ้ก ่

   ๑. สมัมาทฏิฐ ิ    ๒. สมัมาสงักัปปะ 

   ๓. สมัมาวาจา    ๔. สมัมากัมมันตะ 

   ๕. สมัมาอาชวีะ    ๖. สมัมาวายามะ 

   ๗. สมัมาสต ิ    ๘. สมัมาสมาธ ิ

  นีเ้รยีกวา่ ปฏปิทาทีใ่หถ้งึอทิธบิาทภาวนา” 

อทิธาทเิทสนาสตูรที ่๙ จบ 

 

๑๐. วภิงัคสูตร 

วา่ดว้ยการจ าแนกอทิธบิาท 

  [๘๓๒] “ภกิษุทัง้หลาย อทิธบิาท ๔ ประการนีท้ีบ่คุคลเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ 

มผีลมาก มอีานสิงสม์าก 

  อทิธบิาท ๔ ประการทีบ่คุคลเจรญิอยา่งไร ท าใหม้ากแลว้อยา่งไร จงึม ี

ผลมาก มอีานสิงสม์าก 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. เจรญิอทิธบิาทประกอบดว้ยฉันทสมาธปิธานสงัขารดังนีว้า่ ฉันทะ 

       ของเราจักไมย่อ่หยอ่นนัก ไมต่อ้งประคับประคองเกนิไป ไม ่

       หดหูใ่นภายใน ไมซ่า่นไปในภายนอก และมคีวามหมายรูว้า่ 

       เบือ้งหนา้และเบือ้งหลังอยู ่คอื มคีวามหมายรูว้า่เบือ้งหลัง 

       เหมอืนเบือ้งหนา้ เบือ้งหนา้เหมอืนเบือ้งหลัง เบือ้งบนเหมอืน 

       เบือ้งลา่ง เบือ้งลา่งเหมอืนเบือ้งบน กลางคนืเหมอืนกลางวัน 

       กลางวันเหมอืนกลางคนื มใีจสงัด ไมม่เีครือ่งรอ้ยรัด อบรม 

       จติใหส้วา่งอยู ่

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๔๐๖ } 



๔๐๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๗. อทิธปิาทสงัยตุ] 

๒. ปาสาทกัมปนวรรค ๑๐. วภิังคสตูร 

   ๒. เจรญิอทิธบิาททีป่ระกอบดว้ยวริยิสมาธปิธานสงัขาร ฯลฯ 

   ๓. เจรญิอทิธบิาททีป่ระกอบดว้ยจติตสมาธปิธานสงัขาร ฯลฯ 

   ๔. เจรญิอทิธบิาททีป่ระกอบดว้ยวมิังสาสมาธปิธานสงัขารดังนีว้า่ 

       วมิังสาของเราจักไมย่อ่หยอ่นนัก ไมต่อ้งประคับประคองเกนิไป 

       ไมห่ดหูใ่นภายใน ไมซ่า่นไปในภายนอก และมคีวามหมายรูว้า่ 

       เบือ้งหนา้และเบือ้งหลังอยู ่คอื มคีวามหมายรูว้า่เบือ้งหลัง 

       เหมอืนเบือ้งหนา้ เบือ้งหนา้เหมอืนเบือ้งหลัง เบือ้งบนเหมอืน 

       เบือ้งลา่ง เบือ้งลา่งเหมอืนเบือ้งบน กลางคนืเหมอืนกลางวนั 

       กลางวันเหมอืนกลางคนื มใีจสงัด ไมม่เีครือ่งรอ้ยรัด อบรม 

       จติใหส้วา่งอยู ่

  ฉนัทะทีย่อ่หยอ่นนกั เป็นอยา่งไร 

  คอื ฉันทะทีส่หรคตดว้ยความเกยีจครา้น สมัปยตุดว้ยความเกยีจครา้น 

  นีเ้รยีกวา่ ฉันทะทีย่อ่หยอ่นนัก 

  ฉนัทะทีต่อ้งประคบัประคองเกนิไป เป็นอยา่งไร 

  คอื ฉันทะทีส่หรคตดว้ยอทุธัจจะ สมัปยตุดว้ยอทุธจัจะ 

  นีเ้รยีกวา่ ฉันทะทีต่อ้งประคับประคองเกนิไป 

  ฉนัทะทีห่ดหูใ่นภายใน เป็นอยา่งไร 

  คอื ฉันทะทีส่หรคตดว้ยถนีมทิธะ สมัปยตุดว้ยถนีมทิธะ 

  นีเ้รยีกวา่ ฉันทะทีห่ดหูใ่นภายใน 

  ฉนัทะทีซ่า่นไปในภายนอก เป็นอยา่งไร 

  คอื ฉันทะทีซ่า่นไป ฟุ้งไป ปรารภกามคณุ ๕ ประการในภายนอก 

  นีเ้รยีกวา่ ฉันทะทีซ่า่นไปในภายนอก 

  ภกิษุมคีวามหมายรูว้า่เบ ือ้งหนา้และเบือ้งหลงัอยู ่คอื มคีวามหมายรูว้า่ 

เบ ือ้งหลงัเหมอืนเบือ้งหนา้ เบ ือ้งหนา้เหมอืนเบือ้งหลงั เป็นอยา่งไร 

  คอื ความหมายรูว้า่เบือ้งหนา้และเบือ้งหลังอันภกิษุในธรรมวนัิยนีเ้รยีนด ี

ใสใ่จด ีทรงจ าด ีรูแ้จง้ดแีลว้ดว้ยปัญญา 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๔๐๗ } 



๔๐๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๗. อทิธปิาทสงัยตุ] 

๒. ปาสาทกัมปนวรรค ๑๐. วภิังคสตูร 

  ภกิษุชือ่วา่มคีวามหมายรูว้า่เบือ้งหนา้และเบือ้งหลังอยู ่คอื มคีวามหมายรูว้า่ 

เบือ้งหลังเหมอืนเบือ้งหนา้ เบือ้งหนา้เหมอืนเบือ้งหลัง เป็นอยา่งนีแ้ล 

  ภกิษุมคีวามหมายรูว้า่เบ ือ้งบนเหมอืนเบือ้งลา่ง เบ ือ้งลา่งเหมอืนเบือ้งบน 

อยู ่เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีย้อ่มพจิารณากายนีข้ ึน้เบือ้งบนแตพ่ืน้เทา้ขึน้ไป 

พจิารณาลงเบือ้งลา่งแตป่ลายผมลงมา มหีนังหุม้อยูโ่ดยรอบ เต็มดว้ยของไม ่

สะอาดมปีระการตา่ง 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’ 

  ภกิษุชือ่วา่มคีวามหมายรูว้า่เบือ้งบนเหมอืนเบือ้งลา่ง เบือ้งลา่งเหมอืนเบือ้งบนอยู ่

เป็นอยา่งนีแ้ล 

  ภกิษุมคีวามหมายรูว้า่กลางคนืเหมอืนกลางวนั กลางวนัเหมอืนกลางคนื 

อยู ่เป็นอยา่งไร

 

เชงิอรรถ : 

๑ ไต แปลจากค าบาลวี่า วกฺก (โบราณแปลวา่ มา้ม) ไดแ้กก่อ้นเนือ้ ๒ กอ้น มขีัว้เดยีวกัน มสีแีดง 

   ออ่นเหมอืนเมล็ดทองหลาง รปูร่างคลา้ยลกูสะบา้ของเด็ก ๆ หรอืคลา้ยผลมะมว่ง ๒ ผลทีต่ดิอยูท่ีข่ัว้  

   เดยีวกัน มเีอ็นใหญ่รงึรัดจากล าคอลงไปถงึหัวใจ แลว้แยกออกมาหอ้ยอยูท่ัง้ ๒ ขา้ง (ข.ุข.ุอ. ๓/๔๓), 

   พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑติยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕ หนา้ ๓๖๒ ใหบ้ทนยิามของค าวา่ ไต วา่ 

   “อวัยวะคูห่นึง่ของคนและสัตว ์อยูใ่นชอ่งทอ้งใกลก้ระดกูสันหลัง ท าหนา้ทีข่ับของเสยีออกมากับน ้า 

   ปัสสาวะ”, Buddhadatta, A.P. A Concise Pali-English Dictionary, 1985, (P. 224); และ Rhys 

   David, T.W. Pali-English Dictionary, 1921-1925, (P. 591) ใหค้วามหมายของค าว่า วกฺก ตรงกัน 

   หมายถงึ ไต (Kidney) 

๒ มา้ม แปลจากค าบาลวีา่ ปิหก (โบราณแปลวา่ ไต) มสีเีขยีวเหมอืนดอกคนทสิอแหง้ รปูรา่งคลา้ยลิน้ 

   ลกูโคด า ยาวประมาณ ๗ นิว้ อยู่ดา้นบนตดิกับหัวใจขา้งซา้ย ชดิพืน้ทอ้งดา้นบน (ข.ุข.ุอ. ๓/๔๕), 

   พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑติยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕ หนา้ ๖๔๗ ใหบ้ทนยิามของค าวา่ มา้ม ไวว้า่ “อวัยวะ 

   ภายในรา่งกายรมิกระเพาะอาหารขา้งซา้ย มหีนา้ทีท่ าลายเม็ดเลอืดแดง สรา้งเม็ดน ้าเหลอืง และ สรา้ง 

   ภมูคิุม้กันของรา่งกาย” Buddhadatta, A.P. A Concise Pali-English Dictionary, 1985, (P. 186) ; 

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

   ค าว่า ปิหก ตรงกัน หมายถงึ มา้ม (spleen) 

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

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๔๐๘ } 



๔๐๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๗. อทิธปิาทสงัยตุ] 

๒. ปาสาทกัมปนวรรค ๑๐. วภิังคสตูร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีเ้จรญิอทิธบิาททีป่ระกอบดว้ยฉันทสมาธปิธานสงัขาร 

ในกลางวนัดว้ยอาการเหลา่ใด ดว้ยเพศเหลา่ใด ดว้ยนมิติเหลา่ใด เธอก็เจรญิ 

อทิธบิาททีป่ระกอบดว้ยฉันทสมาธปิธานสงัขารในกลางคนืดว้ยอาการเหลา่นัน้ 

ดว้ยเพศเหลา่นัน้ ดว้ยนมิติเหลา่นัน้ อกีประการหนึง่ ภกิษุเจรญิอทิธบิาทที ่

ประกอบดว้ยฉันทสมาธปิธานสงัขารในกลางคนืดว้ยอาการเหลา่ใด ดว้ยเพศเหลา่ใด 

ดว้ยนมิติเหลา่ใด เธอก็เจรญิอทิธบิาททีป่ระกอบดว้ยฉันทสมาธปิธานสงัขารในกลางวนั 

ดว้ยอาการเหลา่นัน้ ดว้ยเพศเหลา่นัน้ ดว้ยนมิติเหลา่นัน้ 

  ภกิษุชือ่วา่มคีวามหมายรูว้า่กลางคนืเหมอืนกลางวนั กลางวนัเหมอืนกลางคนือยู ่

เป็นอยา่งนีแ้ล 

  ภกิษุมใีจสงดั ไมม่เีครือ่งรอ้ยรดั อบรมจติใหส้วา่งอยู ่เป็นอยา่งไร 

  คอื อาโลกสญัญา (ความหมายรูแ้สงสวา่ง) อันภกิษุในธรรมวนัิยนี้เรยีนไวด้ ี

ความหมายรูว้า่กลางวนั ตัง้มั่นด ี

  ภกิษุชือ่วา่มใีจสงัด ไมม่เีครือ่งรอ้ยรัด อบรมจติใหส้วา่งอยู ่เป็นอยา่งนี้แล 

  วริยิะทีย่อ่หยอ่นนกั เป็นอยา่งไร 

  คอื วริยิะทีส่หรคตดว้ยความเกยีจครา้น สมัปยตุดว้ยความเกยีจครา้น 

  นีเ้รยีกวา่ วริยิะทีย่อ่หยอ่นนัก 

  วริยิะทีต่อ้งประคบัประคองเกนิไป เป็นอยา่งไร 

  คอื วริยิะทีส่หรคตดว้ยอทุธัจจะ สมัปยตุดว้ยอทุธจัจะ 

  นีเ้รยีกวา่ วริยิะทีต่อ้งประคับประคองเกนิไป 

  วริยิะทีห่ดหูใ่นภายใน เป็นอยา่งไร 

  คอื วริยิะทีส่หรคตดว้ยถนีมทิธะ สมัปยตุดว้ยถนีมทิธะ 

  นีเ้รยีกวา่ วริยิะทีห่ดหูใ่นภายใน 

  วริยิะทีซ่า่นไปในภายนอก เป็นอยา่งไร 

  คอื วริยิะทีซ่า่นไป ฟุ้งไป ปรารภกามคณุ ๕ ประการในภายนอก 

  นีเ้รยีกวา่ วริยิะทีซ่า่นไปในภายนอก ฯลฯ 

  ภกิษุชือ่วา่มใีจสงัด ไมม่เีครือ่งรอ้ยรัด อบรมจติใหส้วา่งอยู ่เป็นอยา่งนี้แล 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๔๐๙ } 



๔๑๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๗. อทิธปิาทสงัยตุ] 

๒. ปาสาทกัมปนวรรค ๑๐. วภิังคสตูร 

  จติทีย่อ่หยอ่นนกั เป็นอยา่งไร 

  คอื จติทีส่หรคตดว้ยความเกยีจครา้น สมัปยตุดว้ยความเกยีจครา้น 

  นีเ้รยีกวา่ จติทีย่อ่หยอ่นนัก 

  จติทีต่อ้งประคบัประคองเกนิไป เป็นอยา่งไร 

  คอื จติทีส่หรคตดว้ยอทุธจัจะ สมัปยตุดว้ยอทุธจัจะ 

  นีเ้รยีกวา่ จติทีต่อ้งประคับประคองเกนิไป 

  จติทีห่ดหูใ่นภายใน เป็นอยา่งไร 

  คอื จติทีส่หรคตดว้ยถนีมทิธะ สมัปยตุดว้ยถนีมทิธะ 

  นีเ้รยีกวา่ จติทีห่ดหูใ่นภายใน 

  จติทีซ่า่นไปในภายนอก เป็นอยา่งไร 

  คอื จติทีซ่า่นไป ฟุ้งไป ปรารภกามคณุ ๕ ประการในภายนอก 

  นีเ้รยีกวา่ จติทีซ่า่นไปในภายนอก ฯลฯ 

  ภกิษุชือ่วา่มใีจสงัด ไมม่เีครือ่งรอ้ยรัด อบรมจติใหส้วา่งอยู ่เป็นอยา่งนี้แล 

  วมิงัสาทีย่อ่หยอ่นนกั เป็นอยา่งไร 

  คอื วมิังสาทีส่หรคตดว้ยความเกยีจครา้น สมัปยตุดว้ยความเกยีจครา้น 

  นีเ้รยีกวา่ วมิังสาทีย่อ่หยอ่นนัก 

  วมิงัสาทีต่อ้งประคบัประคองเกนิไป เป็นอยา่งไร 

  คอื วมิังสาทีส่หรคตดว้ยอทุธัจจะ สมัปยตุดว้ยอทุธจัจะ 

  นีเ้รยีกวา่ วมิังสาทีต่อ้งประคับประคองเกนิไป 

  วมิงัสาทีห่ดหูใ่นภายใน เป็นอยา่งไร 

  คอื วมิังสาทีส่หรคตดว้ยถนีมทิธะ สมัปยตุดว้ยถนีมทิธะ 

  นีเ้รยีกวา่ วมิังสาทีห่ดหูใ่นภายใน 

  วมิงัสาทีซ่า่นไปในภายนอก เป็นอยา่งไร 

  คอื วมิังสาทีซ่า่นไป ฟุ้งไป ปรารภกามคณุ ๕ ประการ ในภายนอก 

  นีเ้รยีกวา่ วมิังสาทีซ่า่นไปในภายนอก ฯลฯ 

  ภกิษุชือ่วา่มใีจสงัด ไมม่เีครือ่งรอ้ยรัด อบรมจติใหส้วา่งอยู ่เป็นอยา่งนี้แล 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๔๑๐ } 



๔๑๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๗. อทิธปิาทสงัยตุ] 

๒. ปาสาทกัมปนวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

  ภกิษุทัง้หลาย อทิธบิาท ๔ ประการทีบ่คุคลเจรญิอยา่งนีแ้ล ท าใหม้าก 

แลว้อยา่งนี ้จงึมผีลมาก มอีานสิงสม์าก 

  ภกิษุทัง้หลาย เมือ่อทิธบิาท ๔ ประการนีท้ีภ่กิษุเจรญิอยา่งนีแ้ล ท าใหม้าก 

แลว้อยา่งนี ้ภกิษุยอ่มแสดงฤทธิไ์ดห้ลายอยา่ง คอื คนเดยีวแสดงเป็นหลายคนก็ได ้

หลายคนแสดงเป็นคนเดยีวก็ได ้ฯลฯ ใชอ้ านาจทางกายไปจนถงึพรหมโลกก็ได ้

 เมือ่อทิธบิาท ๔ ประการนีท้ีภ่กิษุเจรญิอยา่งนีแ้ล ท าใหม้ากแลว้อยา่งนี ้ภกิษุท า 

ใหแ้จง้เจโตวมิตุต ิปัญญาวมิตุตอิันไมม่อีาสวะเพราะอาสวะสิน้ไปดว้ยปัญญาอันยิง่ 

เองเขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุัน” 

วภิงัคสตูรที ่๑๐ จบ 

 

(แมอ้ภญิญาทัง้ ๖ ก็พงึใหพ้สิดาร) 

 

ปาสาทกมัปนวรรคที ่๒ จบ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

    ๑. ปพุพสตูร     ๒. มหัปผลสตูร 

    ๓. ฉันทสมาธสิตูร    ๔. โมคคัลลานสตูร 

    ๕. อณุณาภพราหมณสตูร   ๖. ปฐมพราหมณสตูร 

    ๗. ทตุยิพราหมณสตูร   ๘. ภกิขสุตูร 

    ๙. อทิธาทเิทสนาสตูร   ๑๐. วภิังคสตูร 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๔๑๑ } 



๔๑๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๗. อทิธปิาทสงัยตุ] 

๓. อโยคฬุวรรค ๑. มัคคสตูร 

 

๓. อโยคฬุวรรค 

หมวดวา่ดว้ยอปุมาดว้ยกอ้นเหล็กทีถ่กูไฟเผา 

๑. มคัคสตูร 

วา่ดว้ยทางแหง่การเจรญิอทิธบิาท 

  [๘๓๓] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย เมือ่กอ่นเราเป็นโพธสิตัว ์ยังไมไ่ด ้

ตรัสรู ้ไดม้คีวามคดิดังนีว้า่ ‘อะไรหนอเป็นมรรค อะไรเป็นปฏปิทาแหง่การเจรญิ 

อทิธบิาท’ ภกิษุทัง้หลาย (ตอ่มา) เรานัน้ไดม้คีวามคดิดังนีว้า่ ‘ภกิษุในธรรมวนัิยนี ้

   ๑. เจรญิอทิธบิาททีป่ระกอบดว้ยฉันทสมาธปิธานสงัขารดังนีว้า่ 

       ฉันทะของเราจักไมย่อ่หยอ่นนัก ไมต่อ้งประคับประคองเกนิไป 

       ไมห่ดหูใ่นภายใน ไมซ่า่นไปในภายนอก และมคีวามหมายรูว้า่ 

       เบือ้งหนา้และเบือ้งหลังอยู ่คอื มคีวามหมายรูว้า่เบือ้งหลัง 

       เหมอืนเบือ้งหนา้ เบือ้งหนา้เหมอืนเบือ้งหลัง เบือ้งบนเหมอืน 

       เบือ้งลา่ง เบือ้งลา่งเหมอืนเบือ้งบน กลางคนืเหมอืนกลางวนั 

       กลางวันเหมอืนกลางคนื มใีจสงัด ไมม่เีครือ่งรอ้ยรัด อบรม 

       จติใหส้วา่งอยูด่ว้ยประการฉะนี ้ 

   ๒. เจรญิอทิธบิาททีป่ระกอบดว้ยวริยิสมาธปิธานสงัขาร ฯลฯ 

   ๓. เจรญิอทิธบิาททีป่ระกอบดว้ยจติตสมาธปิธานสงัขาร ฯลฯ 

   ๔. เจรญิอทิธบิาททีป่ระกอบดว้ยวมิังสาสมาธปิธานสงัขารดังนีว้า่ 

       วมิังสาของเราจักไมย่อ่หยอ่นนัก ไมต่อ้งประคับประคองเกนิไป 

       ไมห่ดหูใ่นภายใน ไมซ่า่นไปในภายนอก และมคีวามหมายรูว้า่ 

       เบือ้งหนา้และเบือ้งหลังอยู ่คอื มคีวามหมายรูว้า่เบือ้งหลัง 

       เหมอืนเบือ้งหนา้ เบือ้งหนา้เหมอืนเบือ้งหลัง เบือ้งบนเหมอืน 

       เบือ้งลา่ง เบือ้งลา่งเหมอืนเบือ้งบน กลางคนืเหมอืนกลางวนั 

       กลางวันเหมอืนกลางคนื มใีจสงัด ไมม่เีครือ่งรอ้ยรัด อบรม 

       จติใหส้วา่งอยู ่ดว้ยประการฉะนี้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๔๑๒ } 



๔๑๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๗. อทิธปิาทสงัยตุ] 

๓. อโยคฬุวรรค ๒. อโยคฬุสตูร 

  ภกิษุทัง้หลาย เมือ่อทิธบิาท ๔ ประการทีภ่กิษุเจรญิอยา่งนีแ้ล ท าใหม้าก 

แลว้อยา่งนี ้ภกิษุยอ่มแสดงฤทธิไ์ดห้ลายอยา่ง คอื คนเดยีวแสดงเป็นหลายคนก็ได ้

หลายคนแสดงเป็นคนเดยีวก็ได ้ฯลฯ ใชอ้ านาจทางกายไปจนถงึพรหมโลกก็ได ้

เมือ่อทิธบิาท ๔ ประการทีภ่กิษุเจรญิอยา่งนีแ้ล ท าใหม้ากแลว้อยา่งนี้ ภกิษุจงึ 

ท าใหแ้จง้เจโตวมิตุต ิปัญญาวมิตุตอิันไมม่อีาสวะเพราะอาสวะสิน้ไปดว้ยปัญญาอันยิง่ 

เองเขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุัน” 

มคัคสตูรที ่๑ จบ 

 

(แมอ้ภญิญาทัง้ ๖ ก็พงึใหพ้สิดาร) 

 

๒. อโยคฬุสตูร 

วา่ดว้ยอปุมาดว้ยกอ้นเหล็กทีถ่กูไฟเผา 

  [๘๓๔] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  ครัง้นัน้ ทา่นพระอานนทเ์ขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวายอภวิาท 

แลว้ น่ัง ณ ทีส่มควร ไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ 

พระผูม้พีระภาคทรงทราบอยูห่รอืวา่ พระองคม์พีระวรกายเป็นมโนมัย ทรงเขา้ถงึ 

พรหมโลกดว้ยฤทธิ”์ 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “อานนท ์เราทราบอยูว่า่ เรามกีายเป็นมโนมัย 

เขา้ถงึพรหมโลกดว้ยฤทธิ”์ 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ พระผูม้พีระภาคทรงทราบหรอืวา่ พระองคม์พีระ 

วรกายทีป่ระกอบดว้ยมหาภตูรปู ๔ นี ้ทรงเขา้ถงึพรหมโลกดว้ยฤทธิ”์ 

  “อานนท ์เราทราบอยูว่า่ เรามกีายทีป่ระกอบดว้ยมหาภตูรปู ๔ นี ้เขา้ถงึ 

พรหมโลกดว้ยฤทธิ”์ 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ น่าอัศจรรยจ์รงิ ไมเ่คยปรากฏทีพ่ระผูม้พีระภาคทรง 

ทราบวา่ พระองคม์พีระวรกายเป็นมโนมัย ทรงเขา้ถงึพรหมโลกดว้ยฤทธิ ์และทรง 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๔๑๓ } 



๔๑๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๗. อทิธปิาทสงัยตุ] 

๓. อโยคฬุวรรค ๒. อโยคฬุสตูร 

ทราบวา่ มพีระวรกายทีป่ระกอบดว้ยมหาภตูรปู ๔ นี้ ทรงเขา้ถงึพรหมโลกดว้ย 

ฤทธิ”์ 

  “อานนท ์พระตถาคตทัง้หลายเป็นผูอ้ัศจรรยแ์ละประกอบดว้ยธรรมทีน่่าอัศจรรย ์

เป็นผูไ้มเ่คยมแีละประกอบดว้ยธรรมทีไ่มเ่คยม ี

  สมัยใด ตถาคตตัง้กายไวใ้นจติหรอืตัง้จติไวใ้นกาย กา้วลงสูส่ขุสญัญา (ความ 

หมายรูว้า่สบาย) และลหสุญัญา (ความหมายรูว้า่เบา) ในกายอยู ่สมัยนัน้ กาย 

ของตถาคตยอ่มเบากวา่ ออ่นกวา่ ควรแกก่ารงานกวา่ และผดุผอ่งกวา่ 

  กอ้นเหล็กทีไ่ฟเผาตลอดทัง้วนัยอ่มเบากวา่ ออ่นกวา่ ควรแกก่ารงานกวา่ 

และผดุผอ่งกวา่ แมฉั้นใด 

  สมัยใด ตถาคตตัง้กายไวใ้นจติหรอืตัง้จติไวใ้นกาย กา้วลงสูส่ขุสญัญาและ 

ลหสุญัญาในกายอยู ่สมัยนัน้ กายของตถาคตยอ่มเบากวา่ ออ่นกวา่ ควรแกก่าร 

งานกวา่ และผดุผอ่งกวา่ ก็ฉันนัน้เหมอืนกัน 

  สมัยใด ตถาคตตัง้กายไวใ้นจติหรอืตัง้จติไวใ้นกาย กา้วลงสูส่ขุสญัญาและ 

ลหสุญัญาในกายอยู ่สมัยนัน้ กายของตถาคตยอ่มลอยจากพืน้ดนิขึน้สูอ่ากาศ 

ไดโ้ดยไมย่ากเลย ตถาคตยอ่มแสดงฤทธิไ์ดห้ลายอยา่ง คอื คนเดยีวเป็นหลายคน 

ก็ได ้หลายคนเป็นคนเดยีวก็ได ้ฯลฯ ใชอ้ านาจทางกายไปจนถงึพรหมโลกก็ได ้

  ปยุนุ่นหรอืปยุฝ้ายซึง่เบาถกูลมพัดก็ลอยจากพืน้ดนิขึน้สูอ่ากาศโดยไมย่ากเลย 

แมฉั้นใด 

  สมัยใด ตถาคตตัง้กายไวใ้นจติหรอืตัง้จติไวใ้นกาย กา้วลงสูส่ขุสญัญาและ 

ลหสุญัญาในกายอยู ่สมัยนัน้ กายของตถาคตยอ่มลอยจากพืน้ดนิขึน้สูอ่ากาศได ้

โดยไมย่ากเลย ตถาคตยอ่มแสดงฤทธิไ์ดห้ลายอยา่ง คอื คนเดยีวแสดงเป็นหลาย 

คนก็ได ้หลายคนแสดงเป็นคนเดยีวก็ได ้ฯลฯ ใชอ้ านาจทางกายไปจนถงึพรหมโลก 

ก็ได ้ก็ฉันนัน้เหมอืนกัน” 

อโยคฬุสตูรที ่๒ จบ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๔๑๔ } 



๔๑๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๗. อทิธปิาทสงัยตุ] 

๓. อโยคฬุวรรค ๔. สทุธกิสตูร 

 

๓. ภกิขสุตูร 

วา่ดว้ยเหตทุีท่ าใหภ้กิษุไดว้มิตุต ิ

  [๘๓๕] “ภกิษุทัง้หลาย อทิธบิาท ๔ ประการนี ้

  อทิธบิาท ๔ ประการ อะไรบา้ง 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี ้

   ๑. เจรญิอทิธบิาททีป่ระกอบดว้ยฉันทสมาธปิธานสงัขาร 

   ๒. เจรญิอทิธบิาททีป่ระกอบดว้ยวริยิสมาธปิธานสงัขาร 

   ๓. เจรญิอทิธบิาททีป่ระกอบดว้ยจติตสมาธปิธานสงัขาร 

   ๔. เจรญิอทิธบิาททีป่ระกอบดว้ยวมิังสาสมาธปิธานสงัขาร 

  อทิธบิาท ๔ ประการนี ้

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุท าใหแ้จง้เจโตวมิตุต ิปัญญาวมิตุตอิันไมม่อีาสวะเพราะ 

อาสวะสิน้ไปดว้ยปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุัน เพราะอทิธบิาท ๔ ประการ 

นี ้ทีภ่กิษุนัน้เจรญิ ท าใหม้ากแลว้” 

ภกิขสุตูรที ่๓ จบ 

 

๔. สทุธกิสตูร 

วา่ดว้ยอทิธบิาทลว้น 

  [๘๓๖] “ภกิษุทัง้หลาย อทิธบิาท ๔ ประการนี ้

  อทิธบิาท ๔ ประการ อะไรบา้ง 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. เจรญิอทิธบิาททีป่ระกอบดว้ยฉันทสมาธปิธานสงัขาร 

   ๒. เจรญิอทิธบิาททีป่ระกอบดว้ยวริยิสมาธปิธานสงัขาร 

   ๓. เจรญิอทิธบิาททีป่ระกอบดว้ยจติตสมาธปิธานสงัขาร 

   ๔. เจรญิอทิธบิาททีป่ระกอบดว้ยวมิังสาสมาธปิธานสงัขาร 

  อทิธบิาท ๔ ประการนี”้ 

สทุธกิสตูรที ่๔ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๔๑๕ } 



๔๑๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๗. อทิธปิาทสงัยตุ] 

๓. อโยคฬุวรรค ๖. ทตุยิผลสตูร 

 

๕. ปฐมผลสตูร 

วา่ดว้ยผลแหง่การเจรญิอทิธบิาท สตูรที ่๑ 

  [๘๓๗] “ภกิษุทัง้หลาย อทิธบิาท ๔ ประการนี ้

  อทิธบิาท ๔ ประการ อะไรบา้ง 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. เจรญิอทิธบิาททีป่ระกอบดว้ยฉันทสมาธปิธานสงัขาร 

   ๒. เจรญิอทิธบิาททีป่ระกอบดว้ยวริยิสมาธปิธานสงัขาร 

   ๓. เจรญิอทิธบิาททีป่ระกอบดว้ยจติตสมาธปิธานสงัขาร 

   ๔. เจรญิอทิธบิาททีป่ระกอบดว้ยวมิังสาสมาธปิธานสงัขาร 

  อทิธบิาท ๔ ประการนี ้

  ภกิษุทัง้หลาย เพราะอทิธบิาท ๔ ประการนีท้ีภ่กิษุนัน้เจรญิ ท าใหม้ากแลว้ 

ภกิษุพงึหวงัผลอยา่ง ๑ ใน ๒ อยา่ง คอื อรหัตตผลในปัจจบุัน หรอืเมือ่ยังม ี

อปุาทานเหลอือยูก็่จักเป็นพระอนาคาม”ี 

ปฐมผลสตูรที ่๕ จบ 

 

๖. ทตุยิผลสูตร 

วา่ดว้ยผลแหง่การเจรญิอทิธบิาท สตูรที ่๒ 

  [๘๓๘] “ภกิษุทัง้หลาย อทิธบิาท ๔ ประการนี ้

  อทิธบิาท ๔ ประการ อะไรบา้ง 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. เจรญิอทิธบิาททีป่ระกอบดว้ยฉันทสมาธปิธานสงัขาร 

   ๒. เจรญิอทิธบิาททีป่ระกอบดว้ยวริยิสมาธปิธานสงัขาร 

   ๓. เจรญิอทิธบิาททีป่ระกอบดว้ยจติตสมาธปิธานสงัขาร 

   ๔. เจรญิอทิธบิาททีป่ระกอบดว้ยวมิังสาสมาธปิธานสงัขาร 

  อทิธบิาท ๔ ประการนี ้

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๔๑๖ } 



๔๑๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๗. อทิธปิาทสงัยตุ] 

๓. อโยคฬุวรรค ๗. ปฐมอานันทสตูร 

  ภกิษุทัง้หลาย เพราะอทิธบิาท ๔ ประการนีท้ีภ่กิษุนัน้เจรญิ ท าใหม้ากแลว้ 

ภกิษุพงึหวงัผลานสิงส ์๗ ประการ 

  ผลานสิงส ์๗ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. จะไดบ้รรลอุรหตัตผลทันทใีนปัจจบุัน 

   ๒. หากไมไ่ดบ้รรลอุรหตัตผลในปัจจบุัน จะไดบ้รรลใุนเวลาใกลต้าย 

   ๓. หากในปัจจบุันและในเวลาใกลต้ายยังไมไ่ดบ้รรล ุก็จะไดเ้ป็น 

       พระอนาคามผีูอ้ันตราปรนิพิพาย ี

   ๔. ... ก็จะไดเ้ป็นพระอนาคามผีูอ้ปุหัจจปรนิพิพาย ี

   ๕. ... ก็จะไดเ้ป็นพระอนาคามผีูอ้สงัขารปรนิพิพาย ี

   ๖. ... ก็จะไดเ้ป็นพระอนาคามผีูส้สงัขารปรนิพิพาย ี

   ๗. ... ก็จะไดเ้ป็นพระอนาคามผีูอ้ทุธังโสโตอกนฏิฐคาม ีเพราะ 

       โอรัมภาคยิสงัโยชน ์๕ ประการสิน้ไป 

  ภกิษุทัง้หลาย เพราะอทิธบิาท ๔ ประการนีท้ีภ่กิษุนัน้เจรญิ ท าใหม้ากแลว้ 

ภกิษุพงึหวงัผลานสิงส ์๗ ประการนี”้๑ 

ทตุยิผลสตูรที ่๖ จบ 

 

๗. ปฐมอานนัทสตูร 

วา่ดว้ยพระอานนท ์สตูรที ่๑ 

  [๘๓๙] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  ครัง้นัน้ ทา่นพระอานนทเ์ขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวายอภวิาท 

แลว้ น่ัง ณ ทีส่มควร ไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ อทิธ ิเป็นอยา่งไร อทิธบิาท เป็นอยา่งไร อทิธบิาท- 

ภาวนาเป็นอยา่งไร ปฏปิทาทีใ่หถ้งึอทิธบิาทภาวนา เป็นอยา่งไร” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “อานนท ์ภกิษุในธรรมวนัิยนีย้อ่มแสดงฤทธิไ์ด ้

หลายอยา่ง คอื คนเดยีวแสดงเป็นหลายคนก็ได ้หลายคนแสดงเป็นคนเดยีวก็ได ้

ฯลฯ ใชอ้ านาจทางกายไปจนถงึพรหมโลกก็ได ้นีเ้รยีกวา่ อทิธ ิ

 
เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบขอ้ ๑๘๔ (สลีสตูร) หนา้ ๑๑๕-๑๑๗ ในเลม่นี้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๔๑๗ } 



๔๑๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๗. อทิธปิาทสงัยตุ] 

๓. อโยคฬุวรรค ๘. ทตุยิอานันทสตูร 

  อทิธบิาท เป็นอยา่งไร 

  คอื มรรคใด ปฏปิทาใดเป็นไปเพือ่ไดฤ้ทธิ ์เพือ่ไดเ้ฉพาะซึง่ฤทธิ ์

  นีเ้รยีกวา่ อทิธบิาท 

  อทิธบิาทภาวนา เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. เจรญิอทิธบิาททีป่ระกอบดว้ยฉันทสมาธปิธานสงัขาร 

   ๒. เจรญิอทิธบิาททีป่ระกอบดว้ยวริยิสมาธปิธานสงัขาร 

   ๓. เจรญิอทิธบิาททีป่ระกอบดว้ยจติตสมาธปิธานสงัขาร 

   ๔. เจรญิอทิธบิาททีป่ระกอบดว้ยวมิังสาสมาธปิธานสงัขาร 

  นีเ้รยีกวา่ อทิธบิาทภาวนา 

  ปฏปิทาทีใ่หถ้งึอทิธบิาทภาวนา เป็นอยา่งไร 

  คอื อรยิมรรคมอีงค ์๘ ไดแ้ก ่

   ๑. สมัมาทฏิฐ ิ   ฯลฯ   ๘. สมัมาสมาธ ิ

  นีเ้รยีกวา่ ปฏปิทาทีใ่หถ้งึอทิธบิาทภาวนา” 

ปฐมอานนัทสตูรที ่๗ จบ 

 

๘. ทตุยิอานนัทสตูร 

วา่ดว้ยพระอานนท ์สตูรที ่๒ 

  [๘๔๐] พระผูม้พีระภาคไดต้รัสถามทา่นพระอานนทผ์ูน่ั้งอยู่ ณ ทีส่มควรวา่ 

“อานนท ์อทิธ ิเป็นอยา่งไร อทิธบิาท เป็นอยา่งไร อทิธบิาทภาวนา เป็นอยา่งไร 

ปฏปิทาทีใ่หถ้งึอทิธบิาทภาวนา เป็นอยา่งไร” 

  ทา่นพระอานนทท์ลูตอบวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ธรรมของขา้พระองค ์

ทัง้หลายมพีระผูม้พีระภาคเป็นหลัก มพีระผูม้พีระภาคเป็นผูน้ า ฯลฯ๑ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูนือ้ความเต็มในขอ้ ๘๒๖ (โมคคัลลานสตูร) หนา้ ๓๙๘ ในเลม่นี ้

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๔๑๘ } 



๔๑๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๗. อทิธปิาทสงัยตุ] 

๓. อโยคฬุวรรค ๙. ปฐมภกิขสุตูร 

  “อานนท ์ภกิษุในธรรมวนัิยนีย้อ่มแสดงฤทธิไ์ดห้ลายอยา่ง คอื คนเดยีวแสดง 

เป็นหลายคนก็ได ้หลายคนแสดงเป็นคนเดยีวก็ได ้ฯลฯ ใชอ้ านาจทางกายไปจน 

ถงึพรหมโลกก็ได ้นีเ้รยีกวา่ อทิธ ิ

  อทิธบิาท เป็นอยา่งไร 

  คอื มรรคใด ปฏปิทาใดเป็นไปเพือ่ไดฤ้ทธิ ์เพือ่ไดเ้ฉพาะซึง่ฤทธิ ์

  นีเ้รยีกวา่ อทิธบิาท 

  อทิธบิาทภาวนา เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. เจรญิอทิธบิาททีป่ระกอบดว้ยฉันทสมาธปิธานสงัขาร 

   ๒. เจรญิอทิธบิาททีป่ระกอบดว้ยวริยิสมาธปิธานสงัขาร 

   ๓. เจรญิอทิธบิาททีป่ระกอบดว้ยจติตสมาธปิธานสงัขาร 

   ๔. เจรญิอทิธบิาททีป่ระกอบดว้ยวมิังสาสมาธปิธานสงัขาร 

  นีเ้รยีกวา่ อทิธบิาทภาวนา 

  ปฏปิทาทีใ่หถ้งึอทิธบิาทภาวนา เป็นอยา่งไร 

  คอื อรยิมรรคมอีงค ์๘ นีแ้ล ไดแ้ก ่

   ๑. สมัมาทฏิฐ ิ   ฯลฯ   ๘. สมัมาสมาธ ิ

  นีเ้รยีกวา่ ปฏปิทาทีใ่หถ้งึอทิธบิาทภาวนา” 

ทตุยิอานนัทสตูรที ่๘ จบ 

 

๙. ปฐมภกิขสุตูร 

วา่ดว้ยภกิษุ สตูรที ่๑ 

  [๘๔๑] ครัง้นัน้ ภกิษุจ านวนมากเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวาย 

อภวิาทแลว้ น่ัง ณ ทีส่มควร ไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ อทิธ ิเป็นอยา่งไร อทิธบิาท เป็นอยา่งไร อทิธ-ิ 

บาทภาวนา เป็นอยา่งไร ปฏปิทาทีใ่หถ้งึอทิธบิาทภาวนา เป็นอยา่งไร” 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๔๑๙ } 



๔๒๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๗. อทิธปิาทสงัยตุ] 

๓. อโยคฬุวรรค ๑๐. ทตุยิภกิขสุตูร 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุในธรรมวนัิยนีย้อ่มแสดง 

ฤทธิไ์ดห้ลายอยา่ง คอื คนเดยีวแสดงเป็นหลายคนก็ได ้หลายคนแสดงเป็นคน 

เดยีวก็ได ้ฯลฯ ใชอ้ านาจทางกายไปจนถงึพรหมโลกก็ได ้นีเ้รยีกวา่ อทิธ ิ

  อทิธบิาท เป็นอยา่งไร 

  คอื มรรคใด ปฏปิทาใดเป็นไปเพือ่ไดฤ้ทธิ ์เพือ่ไดเ้ฉพาะซึง่ฤทธิ ์

  นีเ้รยีกวา่ อทิธบิาท 

  อทิธบิาทภาวนา เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. เจรญิอทิธบิาททีป่ระกอบดว้ยฉันทสมาธปิธานสงัขาร 

   ๒. เจรญิอทิธบิาททีป่ระกอบดว้ยวริยิสมาธปิธานสงัขาร 

   ๓. เจรญิอทิธบิาททีป่ระกอบดว้ยจติตสมาธปิธานสงัขาร 

   ๔. เจรญิอทิธบิาททีป่ระกอบดว้ยวมิังสาสมาธปิธานสงัขาร 

  นีเ้รยีกวา่ อทิธบิาทภาวนา 

  ปฏปิทาทีใ่หถ้งึอทิธบิาทภาวนา เป็นอยา่งไร 

  คอื อรยิมรรคมอีงค ์๘ นีแ้ล ไดแ้ก ่

   ๑. สมัมาทฏิฐ ิ   ฯลฯ   ๘. สมัมาสมาธ ิ

  นีเ้รยีกวา่ ปฏปิทาทีใ่หถ้งึอทิธบิาทภาวนา” 

ปฐมภกิขสุตูรที ่๙ จบ 

 

๑๐. ทตุยิภกิขสุตูร 

วา่ดว้ยภกิษุ สตูรที ่๒ 

  [๘๔๒] ครัง้นัน้ ภกิษุจ านวนมากเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวาย 

อภวิาทแลว้ น่ัง ณ ทีส่มควร ครัน้แลว้ พระผูม้พีระภาคไดต้รัสกับภกิษุเหลา่นัน้ 

ดังนีว้า่ “ภกิษุทัง้หลาย อทิธ ิเป็นอยา่งไร อทิธบิาท เป็นอยา่งไร อทิธบิาทภาวนา 

เป็นอยา่งไร ปฏปิทาทีใ่หถ้งึอทิธบิาทภาวนา เป็นอยา่งไร” 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๔๒๐ } 



๔๒๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๗. อทิธปิาทสงัยตุ] 

๓. อโยคฬุวรรค ๑๐. ทตุยิภกิขสุตูร 

  ภกิษุทัง้หลายกราบทลูวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ธรรมของขา้พระองค ์

ทัง้หลายมพีระผูม้พีระภาคเป็นหลัก มพีระผูม้พีระภาคเป็นผูน้ า ฯลฯ 

  “ภกิษุทัง้หลาย อทิธ ิเป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีย้อ่มแสดงฤทธิไ์ดห้ลายอยา่ง คอื คนเดยีวแสดงเป็น 

หลายคนก็ได ้หลายคนแสดงเป็นคนเดยีวก็ได ้ฯลฯ ใชอ้ านาจทางกายไปจนถงึ 

พรหมโลกก็ได ้

  นีเ้รยีกวา่ อทิธ ิ

  อทิธบิาท เป็นอยา่งไร 

  คอื มรรคใด ปฏปิทาใดเป็นไปเพือ่ไดฤ้ทธิ ์เพือ่ไดเ้ฉพาะซึง่ฤทธิ ์

  นีเ้รยีกวา่ อทิธบิาท 

  อทิธบิาทภาวนา เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. เจรญิอทิธบิาททีป่ระกอบดว้ยฉันทสมาธปิธานสงัขาร 

   ๒. เจรญิอทิธบิาททีป่ระกอบดว้ยวริยิสมาธปิธานสงัขาร 

   ๓. เจรญิอทิธบิาททีป่ระกอบดว้ยจติตสมาธปิธานสงัขาร 

   ๔. เจรญิอทิธบิาททีป่ระกอบดว้ยวมิังสาสมาธปิธานสงัขาร 

  นีเ้รยีกวา่ อทิธบิาทภาวนา 

  ปฏปิทาทีใ่หถ้งึอทิธบิาทภาวนา เป็นอยา่งไร 

  คอื อรยิมรรคมอีงค ์๘ นีแ้ล ไดแ้ก ่

   ๑. สมัมาทฏิฐ ิ   ฯลฯ   ๘. สมัมาสมาธ ิ

  นีเ้รยีกวา่ ปฏปิทาทีใ่หถ้งึอทิธบิาทภาวนา” 

ทตุยิภกิขสุตูรที ่๑๐ จบ 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๔๒๑ } 



๔๒๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๗. อทิธปิาทสงัยตุ] 

๓. อโยคฬุวรรค ๑๑. โมคคัลลานสตูร 

 

๑๑. โมคคลัลานสตูร 

วา่ดว้ยพระโมคคลัลานะ 

  [๘๔๓] ณ ทีนั่น้แล พระผูม้พีระภาครับสัง่เรยีกภกิษุทัง้หลายมาตรัสวา่ “ภกิษุ 

ทัง้หลาย เธอทัง้หลายจะเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร ภกิษุโมคคัลลานะมฤีทธิม์าก 

มอีานุภาพมากอยา่งนี ้เพราะธรรมเหลา่ไหนทีเ่ธอเจรญิ ท าใหม้ากแลว้” 

  ภกิษุทัง้หลายกราบทลูวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ธรรมของขา้พระองค ์

ทัง้หลายมพีระผูม้พีระภาคเป็นหลัก มพีระผูม้พีระภาคเป็นผูน้ า ฯลฯ 

  “ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุโมคคัลลานะมฤีทธิม์าก มอีานุภาพมากอยา่งนี ้เพราะ 

อทิธบิาท ๔ ประการทีภ่กิษุโมคคัลลานะนัน้เจรญิ ท าใหม้ากแลว้ 

  อทิธบิาท ๔ ประการ อะไรบา้ง 

  คอื ในธรรมวนัิยนี ้ภกิษุโมคคัลลานะ 

   ๑. เจรญิอทิธบิาททีป่ระกอบดว้ยฉันทสมาธปิธานสงัขารดังนีว้า่ 

       ฉันทะของเราจักไมย่อ่หยอ่นนัก ไมต่อ้งประคับประคองเกนิไป 

       ไมห่ดหูใ่นภายใน ไมซ่า่นไปในภายนอก และมคีวามหมายรูว้า่ 

       เบือ้งหนา้และเบือ้งหลังอยู ่คอื มคีวามหมายรูว้า่เบือ้งหลัง 

       เหมอืนเบือ้งหนา้ เบือ้งหนา้เหมอืนเบือ้งหลัง เบือ้งบนเหมอืน 

       เบือ้งลา่ง เบือ้งลา่งเหมอืนเบือ้งบน กลางคนืเหมอืนกลางวนั 

       กลางวันเหมอืนกลางคนื มใีจสงัด ไมม่เีครือ่งรอ้ยรัด อบรม 

        จติใหส้วา่งอยู ่ดว้ยประการฉะนี้ 

   ๒. เจรญิอทิธบิาททีป่ระกอบดว้ยวริยิสมาธปิธานสงัขาร ฯลฯ 

   ๓. เจรญิอทิธบิาททีป่ระกอบดว้ยจติตสมาธปิธานสงัขาร ฯลฯ 

   ๔. เจรญิอทิธบิาททีป่ระกอบดว้ยวมิังสาสมาธปิธานสงัขารดังนีว้า่ 

       วมิังสาของเราจักไมย่อ่หยอ่นนัก ไมต่อ้งประคับประคองเกนิไป 

       ไมห่ดหูใ่นภายใน ไมซ่า่นไปในภายนอก ฯลฯ มใีจสงัด ไมม่ ี

       เครือ่งรอ้ยรัด อบรมจติใหส้วา่งอยู ่ดว้ยประการฉะนี้ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๔๒๒ } 



๔๒๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๗. อทิธปิาทสงัยตุ] 

๓. อโยคฬุวรรค ๑๒. ตถาคตสตูร 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุโมคคลัลานะมฤีทธิม์าก มอีานุภาพมากอยา่งนี ้เพราะ 

อทิธบิาท ๔ ประการนีท้ีภ่กิษุโมคคัลลานะนัน้เจรญิ ท าใหม้ากแลว้ 

  ภกิษุทัง้หลาย อนึง่ ภกิษุโมคคัลลานะแสดงฤทธิไ์ดห้ลายอยา่ง คอื คนเดยีว 

แสดงเป็นหลายคนก็ได ้หลายคนแสดงเป็นคนเดยีวก็ได ้ฯลฯ ใชอ้ านาจทางกาย 

ไปจนถงึพรหมโลกก็ได ้เพราะอทิธบิาท ๔ ประการนีท้ีภ่กิษุโมคคัลลานะเจรญิ ท า 

ใหม้ากแลว้ อนึง่ ภกิษุโมคคัลลานะท าใหแ้จง้เจโตวมิตุต ิปัญญาวมิตุตอิันไมม่ ี

อาสวะเพราะอาสวะสิน้ไปดว้ยปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุัน เพราะอทิธบิาท 

๔ ประการนีท้ีภ่กิษุโมคคลัลานะเจรญิ ท าใหม้ากแลว้” 

โมคคลัลานสตูรที ่๑๑ จบ 

 

๑๒. ตถาคตสูตร 

วา่ดว้ยพระตถาคต 

  [๘๔๔] ณ ทีนั่น้แล พระผูม้พีระภาครับสัง่เรยีกภกิษุทัง้หลายมาตรัสวา่ “ภกิษุ 

ทัง้หลาย เธอทัง้หลายจะเขา้ใจขอ้ความนัน้วา่อยา่งไร ตถาคตมฤีทธิม์าก มอีานุภาพ 

มากอยา่งนี ้เพราะธรรมเหลา่ไหนทีต่ถาคตเจรญิ ท าใหม้ากแลว้” 

  ภกิษุทัง้หลายกราบทลูวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ธรรมของขา้พระองค ์

ทัง้หลายมพีระผูม้พีระภาคเป็นหลัก มพีระผูม้พีระภาคเป็นผูน้ า ฯลฯ 

  “ภกิษุทัง้หลาย ตถาคตมฤีทธิม์าก มอีานุภาพมากอยา่งนี ้เพราะอทิธบิาท ๔ 

ประการทีต่ถาคตเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ 

  อทิธบิาท ๔ ประการ อะไรบา้ง 

  คอื ตถาคต 

   ๑. เจรญิอทิธบิาททีป่ระกอบดว้ยฉันทสมาธปิธานสงัขารดังนีว้า่ 

       ฉันทะของเราจักไมย่อ่หยอ่นนัก ไมต่อ้งประคับประคองเกนิไป ไม ่

       หดหูใ่นภายใน ไมซ่า่นไปในภายนอก และตถาคตมคีวามหมาย 

       รูว้า่เบือ้งหนา้และเบือ้งหลังอยู ่คอื มคีวามหมายรูว้า่เบือ้งหลัง 

       เหมอืนเบือ้งหนา้ เบือ้งหนา้เหมอืนเบือ้งหลัง เบือ้งบนเหมอืน 

       เบือ้งลา่ง เบือ้งลา่งเหมอืนเบือ้งบน กลางคนืเหมอืนกลางวนั 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๔๒๓ } 



๔๒๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๗. อทิธปิาทสงัยตุ] 

๓. อโยคฬุวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

       กลางวันเหมอืนกลางคนื มใีจสงัด ไมม่เีครือ่งรอ้ยรัด อบรม 

       จติใหส้วา่งอยู ่ดว้ยประการฉะนี้ 

   ๒. เจรญิอทิธบิาททีป่ระกอบดว้ยวริยิสมาธปิธานสงัขาร ฯลฯ 

   ๓. เจรญิอทิธบิาททีป่ระกอบดว้ยจติตสมาธปิธานสงัขาร ฯลฯ 

   ๔. เจรญิอทิธบิาททีป่ระกอบดว้ยวมิังสาสมาธปิธานสงัขารดังนีว้า่ 

       วมิังสาของเราจักไมย่อ่หยอ่นนัก ไมต่อ้งประคับประคองเกนิไป ม ี

       ใจสงัด ไมม่เีครือ่งรอ้ยรัด อบรมจติใหส้วา่งอยู ่ดว้ยประการฉะนี้ 

  ภกิษุทัง้หลาย ตถาคตมฤีทธิม์าก มอีานุภาพมากอยา่งนี ้เพราะอทิธบิาท ๔ 

ประการนีท้ีต่ถาคตเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ 

  ภกิษุทัง้หลาย อนึง่ ตถาคตยอ่มแสดงฤทธิไ์ดห้ลายอยา่ง คอื คนเดยีวแสดง 

เป็นหลายคนก็ได ้หลายคนแสดงเป็นคนเดยีวก็ได ้ฯลฯ ใชอ้ านาจทางกายไปจน 

ถงึพรหมโลกก็ได ้เพราะอทิธบิาท ๔ ประการนีท้ีต่ถาคตเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ 

  อนึง่ ตถาคตยอ่มท าใหแ้จง้เจโตวมิตุต ิปัญญาวมิตุตอิันไมม่อีาสวะเพราะอาสวะ 

สิน้ไปดว้ยปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุัน เพราะอทิธบิาท ๔ ประการนี ้

ทีต่ถาคตเจรญิ ท าใหม้ากแลว้” 

ตถาคตสตูรที ่๑๒ จบ 

 

(แมอ้ภญิญาทัง้ ๖ ก็พงึใหพ้สิดาร) 

 

อโยคฬุวรรคที ่๓ จบ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

    ๑. มัคคสตูร     ๒. อโยคฬุสตูร 

    ๓. ภกิขสุตูร     ๔. สทุธกิสตูร 

    ๕. ปฐมผลสตูร    ๖. ทตุยิผลสตูร 

    ๗. ปฐมอานันทสตูร    ๘. ทตุยิอานันทสตูร 

    ๙. ปฐมภกิขสุตูร    ๑๐. ทตุยิภกิขสุตูร 

    ๑๑. โมคคัลลานสตูร    ๑๒. ตถาคตสตูร 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๔๒๔ } 



๔๒๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๗. อทิธปิาทสงัยตุ] 

๔. คังคาเปยยาลวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

 

๔. คงัคาเปยยาลวรรค 

หมวดวา่ดว้ยคงัคาเปยยาล 

๑-๑๒. คงัคานทอีาทสิตูร 

วา่ดว้ยอปุมาดว้ยแมน่ า้คงคาไหลไปสูท่ศิปราจนีเป็นตน้ 

  [๘๔๕-๘๔๖] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย แมน่ ้าคงคาไหลไปสู ่

ทศิปราจนี บา่ไปสูท่ศิปราจนี หลากไปสูท่ศิปราจนี แมฉั้นใด ภกิษุก็ฉันนัน้ 

เหมอืนกัน เมือ่เจรญิอทิธบิาท ๔ ประการ ท าอทิธบิาท ๔ ประการใหม้าก 

ยอ่มนอ้มไปสูน่พิพาน โนม้ไปสูน่พิพาน โอนไปสูน่พิพาน 

  ภกิษุเมือ่เจรญิอทิธบิาท ๔ ประการ ท าอทิธบิาท ๔ ประการใหม้าก 

ยอ่มนอ้มไปสูน่พิพาน โนม้ไปสูน่พิพาน โอนไปสูน่พิพาน อยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. เจรญิอทิธบิาททีป่ระกอบดว้ยฉันทสมาธปิธานสงัขาร 

   ๒. เจรญิอทิธบิาททีป่ระกอบดว้ยวริยิสมาธปิธานสงัขาร 

   ๓. เจรญิอทิธบิาททีป่ระกอบดว้ยจติตสมาธปิานสงัขาร 

   ๔. เจรญิอทิธบิาททีป่ระกอบดว้ยวมิังสาสมาธปิธานสงัขาร 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุเมือ่เจรญิอทิธบิาท ๔ ประการ ท าอทิธบิาท ๔ 

ประการใหม้าก ยอ่มนอ้มไปสูน่พิพาน โนม้ไปสูน่พิพาน โอนไปสูน่พิพาน อยา่งนีแ้ล” 

คงัคานทอีาทสิตูรที ่๑-๑๒ จบ 

คงัคาเปยยาลวรรคที ่๔ จบ๑ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

   ๑. ปฐมปาจนีนนินสตูร   ๒-๕. ทตุยิาทปิาจนีนนินสตุตจตกุกะ 

   ๖. ฉัฏฐปาจนีนนินสตูร   ๗. ปฐมสมทุทนนินสตูร 

   ๘-๑๒. ทตุยิาทสิมทุทนนินสตุตปัญจกะ 

 
เชงิอรรถ : 

๑ ดขูอ้ความพสิดารในขอ้ ๙๑-๑๐๒ (มัคคสังยตุ) หนา้ ๕๘-๖๑ ในเลม่นี ้

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๔๒๕ } 



๔๒๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๗. อทิธปิาทสงัยตุ] 

๔. คังคาเปยยาลวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

 

อปัปมาทวรรคพงึใหพ้สิดาร๑ 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

    ๑. ตถาคตสตูร     ๒. ปทสตูร 

    ๓. กฏูสตูร      ๔. มลสตูร 

    ๕. สารสตูร      ๖. วสัสกิสตูร 

    ๗. ราชาสตูร      ๘. จันทมิสตูร 

    ๙. สรุยิสตูร      ๑๐. วตัถสตูร 

พลกรณยีวรรคพงึใหพ้สิดาร๒ 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

    ๑. พลสตูร      ๒. พชีสตูร 

   ๓. นาคสตูร      ๔. รกุขสตูร 

   ๕. กมุภสตูร       ๖. สกูสตูร 

   ๗. อากาสสตูร     ๘. ปฐมเมฆสตูร 

   ๙. ทตุยิเมฆสตูร     ๑๐. นาวาสตูร 

   ๑๑. อาคันตกุสตูร     ๑๒. นทสีตูร 

เอสนาวรรคพงึใหพ้สิดาร๓ 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

   ๑. เอสนาสตูร      ๒. วธิาสตูร 

   ๓. อาสวสตูร      ๔. ภวสตูร 

   ๕. ทกุขตาสตูร     ๖. ขลีสตูร 

   ๗. มลสตูร      ๘. นฆีสตูร 

   ๙. เวทนาสตูร     ๑๐. ตัณหาสตูร 

   ๑๑. ตสนิาสตูร 

 
เชงิอรรถ : 

๑ ดขูอ้ความพสิดารในขอ้ ๑๓๙-๑๔๘ (มัคคสังยตุ) หนา้ ๗๒-๗๗ ในเลม่นี ้

๒ ดขูอ้ความพสิดารในขอ้ ๑๔๙-๑๖๐ (มัคคสังยตุ) หนา้ ๗๘-๙๐ ในเลม่นี ้

๓ ดขูอ้ความพสิดารในขอ้ ๑๖๑-๑๗๑ (มัคคสังยตุ) หนา้ ๙๑-๑๐๐ ในเลม่นี ้

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๔๒๖ } 



๔๒๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๗. อทิธปิาทสงัยตุ] 

๘. โอฆวรรค ๑-๑๐. โอฆาทสิตูร 

 

๘. โอฆวรรค 

หมวดวา่ดว้ยโอฆะ 

๑-๑๐. โอฆาทสิูตร 

วา่ดว้ยโอฆะเป็นตน้ 

  [๘๘๙-๘๙๘] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย อทุธัมภาคยิสงัโยชน ์

(สงัโยชนเ์บือ้งสงู) ๕ ประการนี ้

  อทุธมัภาคยิสงัโยชน ์๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. รปูราคะ     ๒. อรปูราคะ 

   ๓. มานะ     ๔. อทุธัจจะ 

   ๕. อวชิชา 

  อทุธัมภาคยิสงัโยชน ์๕ ประการนี ้

  ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายพงึเจรญิอทิธบิาท ๔ ประการ เพือ่รูย้ ิง่ เพือ่ 

ก าหนดรู ้เพือ่ความสิน้ไป เพือ่ละอทุธัมภาคยิสงัโยชน ์๕ ประการนี้ 

  อทิธบิาท ๔ ประการ อะไรบา้ง 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. เจรญิอทิธบิาททีป่ระกอบดว้ยฉันทสมาธปิธานสงัขาร 

   ๒. เจรญิอทิธบิาททีป่ระกอบดว้ยวริยิสมาธปิธานสงัขาร 

   ๓. เจรญิอทิธบิาททีป่ระกอบดว้ยจติตสมาธปิธานสงัขาร 

   ๔. เจรญิอทิธบิาททีป่ระกอบดว้ยวมิังสาสมาธปิธานสงัขาร 

  ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายพงึเจรญิอทิธบิาท ๔ ประการนี ้เพือ่รูย้ ิง่ เพือ่ 

ก าหนดรู ้เพือ่ความสิน้ไป เพือ่ละอทุธัมภาคยิสงัโยชน ์๕ ประการนี”้ 

  (พงึเพิม่ขอ้ความใหพ้สิดารเหมอืนมัคคสงัยตุ) 

โอฆาทสิตูรที ่๑-๑๐ จบ 

โอฆวรรคที ่๘ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๔๒๗ } 



๔๒๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๗. อทิธปิาทสงัยตุ] 

๘. โอฆวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

    ๑. โอฆสตูร      ๒. โยคสตูร 

    ๓. อปุาทานสตูร     ๔. คันถสตูร 

    ๕. อนุสยสตูร      ๖. กามคณุสตูร 

    ๗. นีวรณสตูร      ๘. อปุาทานักขนัธสตูร 

    ๙. โอรัมภาคยิสตูร     ๑๐. อทุธัมภาคยิสตูร 

อทิธปิาทสงัยตุที ่๗ จบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๔๒๘ } 



๔๒๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๘. อนุรทุธสงัยตุ] 

๑. รโหคตวรรค ๑. ปฐมรโหคตสตูร 

 

๘. อนรุทุธสงัยตุ 

๑. รโหคตวรรค 

หมวดวา่ดว้ยผูห้ลกีเรน้อยูใ่นทีส่งดั 

๑. ปฐมรโหคตสูตร 

วา่ดว้ยผูห้ลกีเรน้อยูใ่นทีส่งดั สตูรที ่๑ 

  [๘๙๙] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ ทา่นพระอนุรทุธะอยู ่ณ พระวหิารเชตวนั อารามของอนาถ- 

บณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้ ท่านพระอนุรทุธะหลกีเรน้อยูใ่นทีส่งัด 

ไดเ้กดิความร าพงึขึน้มาวา่ “สตปัิฏฐาน ๔ ประการอันชนเหลา่ใดเหลา่หนึง่ 

พลาดแลว้ อรยิมรรคทีใ่หถ้งึความสิน้ทกุขโ์ดยชอบ ก็ชือ่วา่เป็นอันชนเหลา่นัน้ 

พลาดแลว้ สตปัิฏฐาน ๔ ประการอันชนเหลา่ใดเหลา่หนึง่ปรารภแลว้ อรยิมรรค 

ทีใ่หถ้งึความสิน้ทกุขโ์ดยชอบ ก็ชือ่วา่เป็นอันชนเหลา่นัน้ปรารภแลว้” 

  ล าดับนัน้ ทา่นพระมหาโมคคัลลานะทราบความร าพงึของทา่นพระอนุรทุธะ 

ดว้ยใจ จงึหายตัวไปปรากฏเฉพาะหนา้ของทา่นพระอนุรทุธะ เหมอืนบรุษุมกี าลัง 

เหยยีดแขนออกหรอืคูแ้ขนเขา้ ฉะนัน้ 

  ทนัีน้ ทา่นพระมหาโมคคัลลานะไดถ้ามทา่นพระอนุรทุธะดังนีว้า่ “ทา่น 

อนุรทุธะ ดว้ยเหตเุพยีงเทา่ไรหนอ ภกิษุจงึชือ่วา่ปรารภสตปัิฏฐาน ๔ ประการ” 

  ทา่นพระอนุรทุธะตอบวา่ “ทา่นผูม้อีาย ุภกิษุในพระธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. พจิารณาเห็นธรรมเป็นเหตเุกดิในกายภายในอยู ่ฯลฯ พจิารณา 

       เห็นธรรมเป็นเหตดุับในกายภายในอยู ่ฯลฯ พจิารณาเห็นทัง้ธรรม 

       เป็นเหตเุกดิทัง้ธรรมเป็นเหตดุับในกายภายในอยู ่มคีวามเพยีร ม ี

       สมัปชญัญะ มสีต ิก าจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกได ้พจิารณา 

       เห็นธรรมเป็นเหตเุกดิในกายภายนอกอยู ่ฯลฯ พจิารณาเห็น 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๔๒๙ } 



๔๓๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๘. อนุรทุธสงัยตุ] 

๑. รโหคตวรรค ๑. ปฐมรโหคตสตูร 

       ธรรมเป็นเหตดุับในกายภายนอกอยู ่ฯลฯ พจิารณาเห็นทัง้ธรรม 

       เป็นเหตเุกดิทัง้ธรรมเป็นเหตดุับในกายภายนอกอยู ่มคีวามเพยีร 

       มสีมัปชญัญะ มสีต ิก าจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกได ้พจิารณา 

       เห็นธรรมเป็นเหตเุกดิในกายทัง้ภายในทัง้ภายนอกอยู ่ฯลฯ 

       พจิารณาเห็นธรรมเป็นเหตดุับในกายทัง้ภายในทัง้ภายนอกอยู ่ฯลฯ 

       พจิารณาเห็นทัง้ธรรมเป็นเหตเุกดิทัง้ธรรมเป็นเหตดุับในกายทัง้ 

       ภายในทัง้ภายนอกอยู ่มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ มสีต ิก าจัด 

       อภชิฌาและโทมนัสในโลกได ้

  หากเธอหวงัวา่ ‘เราพงึมคีวามหมายรูว้า่ปฏกิลูในสิง่ไมป่ฏกิลูอยู’่ ก็ม ี

ความหมายรูว้า่ปฏกิลูในสิง่ไมป่ฏกิลูนัน้อยู ่

  หากเธอหวงัวา่ ‘เราพงึมคีวามหมายรูว้า่ไมป่ฏกิลูในสิง่ปฏกิลูอยู’่ ก็มคีวาม 

หมายรูว้า่ไมป่ฏกิลูในสิง่ปฏกิลูนัน้อยู ่

  หากเธอหวงัวา่ ‘เราพงึมคีวามหมายรูว้า่ปฏกิลูในสิง่ไมป่ฏกิลูและสิง่ปฏกิลูอยู ่

ก็มคีวามรูว้า่ปฏกิลูในสิง่ไมป่ฏกิลูและสิง่ปฏกิลูนัน้อยู ่

  หากเธอหวงัวา่ ‘เราพงึมคีวามหมายรูว้า่ไมป่ฏกิลูในสิง่ปฏกิลูและสิง่ไมป่ฏกิลู 

อยู’่ ก็มคีวามหมายรูว้า่ไมป่ฏกิลูในสิง่ปฏกิลูและสิง่ไมป่ฏกิลูนัน้อยู ่

  หากเธอหวงัวา่ ‘เราพงึเวน้สิง่ทัง้ ๒ นัน้ คอื ส ิง่ไมป่ฏกิลูและสิง่ปฏกิลูแลว้ 

เป็นผูม้อีเุบกขา มสีต ิมสีมัปชญัญะอยูเ่ถดิ’ ก็เป็นผูม้อีเุบกขา มสีต ิม ี

สมัปชญัญะในสิง่ไมป่ฏกิลูและสิง่ปฏกิลูทัง้ ๒ นัน้อยู ่

   ๒. พจิารณาเห็นธรรมเป็นเหตเุกดิในเวทนาทัง้หลายภายในอยู ่ฯลฯ 

       พจิารณาเห็นธรรมเป็นเหตดุับในเวทนาทัง้หลายภายในอยู ่ฯลฯ 

       พจิารณาเห็นทัง้ธรรมเป็นเหตเุกดิทัง้ธรรมเป็นเหตดุับในเวทนา 

       ทัง้หลายภายในอยู ่มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ มสีต ิก าจัด 

       อภชิฌาและโทมนัสในโลกได ้พจิารณาเห็นธรรมเป็นเหตเุกดิใน 

       เวทนาทัง้หลายภายนอกอยู ่ฯลฯ พจิารณาเห็นธรรมเป็นเหตุ 

       ดับในเวทนาทัง้หลายภายนอกอยู ่ฯลฯ พจิารณาเห็นทัง้ธรรม 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๔๓๐ } 



๔๓๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๘. อนุรทุธสงัยตุ] 

๑. รโหคตวรรค ๑. ปฐมรโหคตสตูร 

       เป็นเหตเุกดิทัง้ธรรมเป็นเหตดุับในเวทนาทัง้หลายภายนอกอยู ่

       มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ มสีต ิก าจัดอภชิฌาและโทมนัสใน 

       โลกได ้พจิารณาเห็นธรรมเป็นเหตเุกดิในเวทนาทัง้หลายทัง้ 

       ภายในทัง้ภายนอกอยู ่ฯลฯ พจิารณาเห็นธรรมเป็นเหตดุับใน 

       เวทนาทัง้หลายทัง้ภายในทัง้ภายนอกอยู ่ฯลฯ พจิารณาเห็น 

       ทัง้ธรรมเป็นเหตเุกดิทัง้ธรรมเป็นเหตดุับในเวทนาทัง้หลาย 

       ทัง้ภายในทัง้ภายนอกอยู ่มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ มสีต ิ

       ก าจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกได ้

  หากเธอหวงัวา่ ‘เราพงึมคีวามหมายรูว้า่ปฏกิลูในสิง่ไมป่ฏกิลูอยู’่ ก็มคีวาม 

หมายรูว้า่ปฏกิลูในสิง่ไมป่ฏกิลูนัน้อยู ่

  หากเธอหวงัวา่ ‘เราพงึมคีวามหมายรูว้า่ไมป่ฏกิลูในสิง่ปฏกิลูอยู’่ ก็มคีวาม 

หมายรูว้า่ไมป่ฏกิลูในสิง่ปฏกิลูนัน้อยู ่

  หากเธอหวงัวา่ ‘เราพงึมคีวามหมายรูว้า่ปฏกิลูในสิง่ไมป่ฏกิลูและสิง่ปฏกิลูอยู’่ 

ก็มคีวามหมายรูว้า่ปฏกิลูในสิง่ไมป่ฏกิลูและสิง่ปฏกิลูนัน้อยู ่

  หากเธอหวงัวา่ ‘เราพงึมคีวามหมายรูว้า่ไมป่ฏกิลูในสิง่ปฏกิลูและสิง่ไมป่ฏกิลู 

อยู’่ ก็มคีวามหมายรูว้า่ไมป่ฏกิลูในสิง่ปฏกิลูและสิง่ไมป่ฏกิลูนัน้อยู ่

  หากเธอหวงัวา่ ‘เราพงึเวน้สิง่ทัง้ ๒ นัน้ คอืสิง่ไมป่ฏกิลูและสิง่ปฏกิลูแลว้ 

เป็นผูม้อีเุบกขา มสีต ิมสีมัปชญัญะอยู’่ ก็เป็นผูม้อีเุบกขา มสีต ิมสีมัปชญัญะ 

ในสิง่ไมป่ฏกิลูและสิง่ปฏกิลูทัง้ ๒ นัน้อยู ่

   ๓. พจิารณาเห็นธรรมเป็นเหตเุกดิในจติภายใน ฯลฯ ในจติภายนอก 

       ฯลฯ พจิารณาเห็นธรรมเป็นเหตเุกดิในจติทัง้ภายในทัง้ภายนอกอยู ่

       ฯลฯ พจิารณาเห็นธรรมเป็นเหตดุับในจติทัง้ภายในทัง้ภายนอก 

       อยู ่ฯลฯ พจิารณาเห็นทัง้ธรรมเป็นเหตเุกดิทัง้ธรรมเป็นเหต ุ

       ดับในจติทัง้ภายในทัง้ภายนอกอยู ่มคีวามเพยีร ฯลฯ ก าจัด 

       อภชิฌาและโทมนัสในโลกได ้

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๔๓๑ } 



๔๓๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๘. อนุรทุธสงัยตุ] 

๑. รโหคตวรรค ๒. ทตุยิรโหคตสตูร 

  หากเธอหวงัวา่ ‘เราพงึมคีวามหมายรูว้า่ปฏกิลูในสิง่ไมป่ฏกิลูอยู ่ก็มคีวาม 

หมายรูว้า่ปฏกิลูในสิง่ไมป่ฏกิลูนัน้อยู ่ฯลฯ เป็นผูม้อีเุบกขา มสีต ิมสีมัปชญัญะ 

ในสิง่ไมป่ฏกิลูและสิง่ปฏกิลูทัง้ ๒ นัน้อยู ่

   ๔. พจิารณาเห็นธรรมเป็นเหตเุกดิในธรรมทัง้หลายภายใน ฯลฯ ใน 

       ธรรมทัง้หลายภายนอก ฯลฯ พจิารณาเห็นธรรมเป็นเหตเุกดิ 

       ในธรรมทัง้หลายทัง้ภายในทัง้ภายนอกอยู ่ฯลฯ พจิารณาเห็น 

       ธรรมเป็นเหตดุับในธรรมทัง้หลายทัง้ภายในทัง้ภายนอกอยู ่ฯลฯ 

       พจิารณาเห็นทัง้ธรรมเป็นเหตเุกดิทัง้ธรรมเป็นเหตดุับในธรรม 

       ทัง้หลายทัง้ภายในทัง้ภายนอกอยู ่มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ 

       มสีต ิก าจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกได ้

  หากเธอหวงัวา่ ‘เราพงึมคีวามหมายรูว้า่ปฏกิลูในสิง่ไมป่ฏกิลูอยู’่ ก็มคีวาม 

หมายรูว้า่ปฏกิลูในสิง่ไมป่ฏกิลูนัน้อยู ่ฯลฯ เป็นผูม้อีเุบกขา มสีต ิมสีมัปชญัญะ 

ในสิง่ไมป่ฏกิลูและสิง่ปฏกิลูทัง้ ๒ นัน้อยู ่

  ทา่นผูม้อีาย ุดว้ยเหตเุพยีงเทา่นีแ้ล ภกิษุจงึชือ่วา่ปรารภสตปัิฏฐาน ๔ ประการ” 

ปฐมรโหคตสตูรที ่๑ จบ 

 

๒. ทตุยิรโหคตสูตร 

วา่ดว้ยผูห้ลกีเรน้อยูใ่นทีส่งดั สตูรที ่๒ 

  [๙๐๐] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  ครัง้นัน้ ทา่นพระอนุรทุธะหลกีเรน้อยูใ่นทีส่งดั ไดเ้กดิความคดิค านงึขึน้มาวา่ 

“สตปัิฏฐาน ๔ ประการอันชนเหลา่ใดเหลา่หนึง่พลาดแลว้ อรยิมรรคทีใ่หถ้งึ 

ความสิน้ทกุขโ์ดยชอบ ก็ชือ่วา่เป็นอันชนเหลา่นัน้พลาดแลว้ สตปัิฏฐาน ๔ 

ประการอันชนเหลา่ใดเหลา่หนึง่ปรารภแลว้ อรยิมรรคทีใ่หถ้งึความสิน้ทกุขโ์ดยชอบ 

ก็ชือ่วา่เป็นอันชนเหลา่นัน้ปรารภแลว้” 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๔๓๒ } 



๔๓๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๘. อนุรทุธสงัยตุ] 

๑. รโหคตวรรค ๒. ทตุยิรโหคตสตูร 

  ล าดับนัน้ ทา่นพระมหาโมคคัลลานะทราบความร าพงึของทา่นพระอนุรทุธะ 

ดว้ยใจ จงึหายตัวไปปรากฏเฉพาะหนา้ของทา่นพระอนุรทุธะ เหมอืนบรุษุมกี าลัง 

เหยยีดแขนออกหรอืคูแ้ขนเขา้ ฉะนัน้ 

  ทนัีน้ ทา่นพระมหาโมคคัลลานะไดถ้ามทา่นพระอนุรทุธะดังนีว้า่ “ทา่น 

อนุรทุธะ ดว้ยเหตเุพยีงเทา่ไรหนอ ภกิษุจงึชือ่วา่ปรารภสตปัิฏฐาน ๔ ประการ” 

  ทา่นพระอนุรทุธะตอบวา่ “ทา่นผูม้อีาย ุภกิษุในพระธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. พจิารณาเห็นกายในกายภายในอยู ่มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ 

       มสีต ิก าจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกได ้พจิารณาเห็นกายใน 

       กายภายนอกอยู ่มคีวามเพยีร ฯลฯ พจิารณาเห็นกายในกาย 

       ทัง้ภายในทัง้ภายนอกอยู ่มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ มสีต ิ

       ก าจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกได ้

   ๒. พจิารณาเห็นเวทนาในเวทนาทัง้หลายภายในอยู ่มคีวามเพยีร 

       มสีมัปชญัญะ มสีต ิก าจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกได ้พจิารณาเห็น 

       เวทนาในเวทนาทัง้หลายภายนอกอยู ่มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ 

       มสีต ิก าจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกได ้พจิารณาเห็นเวทนา 

       ในเวทนาทัง้หลายทัง้ภายในทัง้ภายนอกอยู ่มคีวามเพยีร 

       มสีมัปชญัญะ มสีต ิก าจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกได ้

   ๓. พจิารณาเห็นจติในจติภายในอยู ่ฯลฯ พจิารณาเห็นจติในจติภาย 

       นอก ฯลฯ พจิารณาเห็นจติในจติทัง้ภายในทัง้ภายนอกอยู ่

       มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ มสีต ิก าจัดอภชิฌาและโทมนัสใน 

       โลกได ้

   ๔. พจิารณาเห็นธรรมในธรรมทัง้หลายภายใน ฯลฯ พจิารณาเห็น 

       ธรรมในธรรมทัง้หลายภายนอก ฯลฯ พจิารณาเห็นธรรมในธรรม 

       ทัง้หลายทัง้ภายในทัง้ภายนอกอยู ่มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ 

       มสีต ิก าจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกได ้

  ทา่นผูม้อีาย ุดว้ยเหตเุพยีงเทา่นีแ้ล ภกิษุจงึชือ่วา่ปรารภสตปัิฏฐาน ๔ ประการ” 

ทตุยิรโหคตสตูรที ่๒ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๔๓๓ } 



๔๓๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๘. อนุรทุธสงัยตุ] 

๑. รโหคตวรรค ๕. ทตุยิกณัฏกสีตูร 

 

๓. สตุนสุตูร 

วา่ดว้ยการสนทนาธรรมทีร่มิฝั่งแมน่ า้สตุนุ 

  [๙๐๑] สมัยหนึง่ ทา่นพระอนุรทุธะอยูใ่กลร้มิฝ่ังแมน่ ้าสตุนุ เขตกรงุสาวตัถ ี

ครัง้นัน้ ภกิษุจ านวนมากเขา้ไปหาทา่นพระอนุรทุธะถงึทีอ่ยู ่ไดส้นทนาปราศรัยพอ 

เป็นทีบ่ันเทงิใจ พอเป็นทีร่ะลกึถงึกันแลว้ น่ัง ณ ทีส่มควร ไดเ้รยีนถามทา่น 

พระอนุรทุธะดังนีว้า่ “ทา่นอนุรทุธะไดถ้งึความเป็นผูม้อีภญิญามาก เพราะธรรม 

เหลา่ไหนทีท่า่นอนุรทุธะเจรญิ ท าใหม้ากแลว้” 

  ทา่นพระอนุรทุธะตอบวา่ “ทา่นผูม้อีายทัุง้หลาย ผมไดถ้งึความเป็นผูม้ ี

อภญิญามาก เพราะสตปัิฏฐาน ๔ ประการทีผ่มเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ 

  สตปิฏัฐาน ๔ ประการ อะไรบา้ง 

  คอื ในพระธรรมวนัิยนี ้ผม 

   ๑. พจิารณาเห็นกายในกายอยู ่มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ มสีต ิ

       ก าจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกได ้

   ๒. พจิารณาเห็นเวทนาในเวทนาทัง้หลาย ฯลฯ 

   ๓. พจิารณาเห็นจติในจติ ฯลฯ 

   ๔. พจิารณาเห็นธรรมในธรรมทัง้หลาย มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ 

       มสีต ิก าจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกได ้

  ทา่นผูม้อีายทัุง้หลาย ผมไดถ้งึความเป็นผูม้อีภญิญามาก เพราะสตปัิฏฐาน ๔ 

ประการนีท้ีผ่มเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ อนึง่ ผมไดรู้ธ้รรมเลวโดยความเป็นธรรมเลว 

ไดรู้ธ้รรมปานกลางโดยความเป็นธรรมปานกลาง ไดรู้ธ้รรมประณีตโดยความเป็น 

ธรรมประณีต เพราะสตปัิฏฐาน ๔ ประการนีท้ีผ่มเจรญิ ท าใหม้ากแลว้” 

สตุนสุตูรที ่๓ จบ 

 

๔. ปฐมกณัฏกสีูตร 

วา่ดว้ยการสนทนาธรรมทีก่ณัฏกวีนั สตูรที ่๑ 

  [๙๐๒] สมัยหนึง่ ทา่นพระอนุรทุธะ ทา่นพระสารบีตุร และทา่นพระมหา- 

โมคคัลลานะอยูท่ีก่ัณฏกวีนั เขตเมอืงสาเกต ครัน้ในเวลาเย็น ทา่นพระสารบีตุร 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๔๓๔ } 



๔๓๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๘. อนุรทุธสงัยตุ] 

๑. รโหคตวรรค ๕. ทตุยิกณัฏกสีตูร 

และทา่นพระมหาโมคคัลลานะออกจากทีส่งดัเขา้ไปหาทา่นพระอนุรทุธะถงึทีอ่ยู ่ได ้

สนทนาปราศรัยพอเป็นทีบ่ันเทงิใจ พอเป็นทีร่ะลกึถงึกันแลว้ น่ัง ณ ทีส่มควร 

ทา่นพระสารบีตุรไดถ้ามทา่นพระอนุรทุธะดังนีว้า่ “ทา่นอนุรทุธะ ธรรมเหลา่ไหนที ่

ภกิษุผูเ้สขะพงึเขา้ถงึอยู”่ 

  ทา่นพระอนุรทุธะตอบวา่ “ทา่นสารบีตุร สตปัิฏฐาน ๔ ประการทีภ่กิษุผูเ้สขะ 

พงึเขา้ถงึอยู ่

  สตปิฏัฐาน ๔ ประการ อะไรบา้ง 

  คอื ภกิษุในพระธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. พจิารณาเห็นกายในกายอยู ่มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ มสีต ิ

       ก าจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกได ้

   ๒. พจิารณาเห็นเวทนาในเวทนาทัง้หลาย ฯลฯ 

   ๓. พจิารณาเห็นจติในจติ ฯลฯ 

   ๔. พจิารณาเห็นธรรมในธรรมทัง้หลายอยู ่มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ 

       มสีต ิก าจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกได ้

  ทา่นสารบีตุร สตปัิฏฐาน ๔ ประการนีท้ีภ่กิษุผูเ้สขะพงึเขา้ถงึอยู”่ 

ปฐมกณัฏกสีตูรที ่๔ จบ 

 

๕. ทตุยิกณัฏกสีตูร 

วา่ดว้ยการสนทนาธรรมทีก่ณัฏกวีนั สตูรที ่๒ 

  [๙๐๓] เรือ่งเกดิขึน้ทีเ่มอืงสาเกต 

  ทา่นพระสารบีตุรน่ัง ณ ทีส่มควรแลว้ ไดถ้ามทา่นพระอนุรทุธดังนีว้า่ “ทา่น 

อนุรทุธะ ธรรมเหลา่ไหนทีภ่กิษุผูอ้เสขะพงึเขา้ถงึอยู่” 

  ทา่นพระอนุรทุธะตอบวา่ “ทา่นสารบีตุร สตปัิฏฐาน ๔ ประการทีภ่กิษุผู ้

อเสขะพงึเขา้ถงึอยู ่

  สตปิฏัฐาน ๔ ประการ อะไรบา้ง 

  คอื ภกิษุในพระธรรมวนัิยนี ้

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๔๓๕ } 



๔๓๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๘. อนุรทุธสงัยตุ] 

๑. รโหคตวรรค ๖. ตตยิกณัฏกสีตูร 

   ๑. พจิารณาเห็นกายในกายอยู ่มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ มสีต ิ

       ก าจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกได ้

   ๒. พจิารณาเห็นเวทนาในเวทนาทัง้หลาย ฯลฯ 

   ๓. พจิารณาเห็นจติในจติ ฯลฯ 

   ๔. พจิารณาเห็นธรรมในธรรมทัง้หลายอยู ่มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ 

       มสีต ิก าจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกได ้

  ทา่นพระสารบีตุร สตปัิฏฐาน ๔ ประการนีท้ีภ่กิษุผูอ้เสขะพงึเขา้ถงึอยู”่ 

ทตุยิกณัฏกสีตูรที ่๕ จบ 

 

๖. ตตยิกณัฏกสีูตร 

วา่ดว้ยการสนทนาธรรมทีก่ณัฏกวีนั สตูรที ่๓ 

  [๙๐๔] เรือ่งเกดิขึน้ทีเ่มอืงสาเกต 

  ทา่นพระสารบีตุรน่ัง ณ ทีส่มควรแลว้ ไดถ้ามทา่นพระอนุรทุธะดังนีว้า่ “ทา่น 

อนุรทุธะไดถ้งึความเป็นผูม้ภีญิญามาก เพราะธรรมเหลา่ไหนทีท่า่นอนุรทุธะเจรญิ 

ท าใหม้ากแลว้” 

  ทา่นพระอนุรทุธะตอบวา่ “ผูม้อีาย ุผมไดถ้งึความเป็นผูม้อีภญิญามาก 

เพราะสตปัิฏฐาน ๔ ประการทีผ่มเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ 

  สตปิฏัฐาน ๔ ประการ อะไรบา้ง 

  คอื ในพระธรรมวนัิยนี ้ผม 

   ๑. พจิารณาเห็นกายในกายอยู ่มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ มสีต ิ

       ก าจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกได ้

   ๒. พจิารณาเห็นเวทนาในเวทนาทัง้หลาย ฯลฯ 

   ๓. พจิารณาเห็นจติในจติ ฯลฯ 

   ๔. พจิารณาเห็นธรรมในธรรมทัง้หลายอยู ่มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ 

       มสีต ิก าจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกได ้

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๔๓๖ } 



๔๓๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๘. อนุรทุธสงัยตุ] 

๑. รโหคตวรรค ๗. ตัณหากขยสตูร 

  ผูม้อีาย ุผมไดถ้งึความเป็นผูม้อีภญิญามาก เพราะสตปัิฏฐาน ๔ ประการนี้ 

ทีผ่มเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ อนึง่ ผมรูโ้ลกตัง้ ๑,๐๐๐ โลกไดเ้พราะสตปัิฏฐาน ๔ 

ประการนีท้ีผ่มเจรญิ ท าใหม้ากแลว้” 

ตตยิกณัฏกสีตูรที ่๖ จบ 

 

๗. ตณัหากขยสูตร 

วา่ดว้ยธรรมทีเ่ป็นไปเพือ่ความสิน้ตณัหา 

  [๙๐๕] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  ณ ทีนั่น้แล ทา่นพระอนุรทุธะเรยีกภกิษุทัง้หลายมากลา่ววา่ “ผูม้อีาย ุ

ทัง้หลาย” ภกิษุเหลา่นัน้รับค าทา่นพระอนุรทุธะแลว้ ทา่นพระอนุรทุธะจงึไดก้ลา่ว 

เรือ่งนีว้า่ 

  “ผูม้อีายทัุง้หลาย สตปัิฏฐาน ๔ ประการนีท้ีภ่กิษุเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ 

ยอ่มเป็นไปเพือ่ความสิน้ตณัหา 

  สตปิฏัฐาน ๔ ประการ อะไรบา้ง 

  คอื ภกิษุในพระธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. พจิารณาเห็นกายในกายอยู ่ฯลฯ 

   ๒. พจิารณาเห็นเวทนาในเวทนาทัง้หลาย ฯลฯ 

   ๓. พจิารณาเห็นจติในจติ ฯลฯ 

   ๔. พจิารณาเห็นธรรมในธรรมทัง้หลายอยู ่มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ 

       มสีต ิก าจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกได ้

  ผูม้อีายทัุง้หลาย สตปัิฏฐาน ๔ ประการนีท้ีภ่กิษุเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ 

ยอ่มเป็นไปเพือ่ความสิน้ตณัหา” 

ตณัหากขยสตูรที ่๗ จบ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๔๓๗ } 



๔๓๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๘. อนุรทุธสงัยตุ] 

๑. รโหคตวรรค ๘. สลฬาคารสตูร 

 

๘. สลฬาคารสตูร 

วา่ดว้ยธรรมเทศนาทีส่ลฬาคาร 

  [๙๐๖] สมัยหนึง่ ทา่นพระอนุรทุธะอยู ่ณ สลฬาคาร เขตกรงุสาวตัถ ีณ 

ทีนั่น้แล ทา่นพระอนุรทุธะเรยีกภกิษุทัง้หลายมากลา่ววา่ ฯลฯ๑ ไดก้ลา่วค านีว้า่ 

“ผูม้อีายทัุง้หลาย เปรยีบเหมอืนแมน่ ้าคงคาไหลไปสูท่ศิปราจนี บา่ไปสูท่ศิปราจนี 

หลากไปสูท่ศิปราจนี เมือ่เป็นเชน่นัน้ หมูม่หาชนพากันถอืเอาจอบและตะกรา้มา 

ดว้ยประสงคว์า่ ‘จักทดแมน่ ้าคงคานีใ้หไ้หลไปขา้งหลัง บา่ไปขา้งหลัง หลากไป 

ขา้งหลัง’ ทา่นทัง้หลายจะเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร หมูม่หาชนนัน้จะพงึทดแม่ 

น ้าคงคาใหไ้หลไปขา้งหลัง บา่ไปขา้งหลัง หลากไปขา้งหลังไดห้รอื” 

  ภกิษุเหลา่นัน้ตอบวา่ “ไมไ่ด ้ขอรับ” 

  “ขอ้นัน้ เพราะเหตไุร” 

  “เพราะการจะทดแมน่ ้าคงคาทีไ่หลไปสูท่ศิปราจนี บา่ไปสูท่ศิปราจนี หลาก 

ไปสูท่ศิปราจนี ใหไ้หลไปขา้งหลัง บา่ไปขา้งหลัง หลากไปขา้งหลังนัน้ มใิชท่ าไดง้า่ย 

ทัง้หมูม่หาชนนัน้จะพงึมสีว่นแหง่ความล าบาก เหน็ดเหนือ่ยแน่นอน” 

  “ผูม้อีายทัุง้หลาย อปุมานีฉั้นใด อปุไมยก็ฉันนัน้ พระราชา มหาอ ามาตยข์อง 

พระราชา มติร อ ามาตย ์ญาต ิสาโลหติก็ตาม พงึเชือ้เชญิภกิษุผูเ้จรญิสตปัิฏฐาน 

๔ ประการ ท าสตปัิฏฐาน ๔ ประการใหม้าก ใหย้นิดดีว้ยโภคะวา่ ‘เชญิเถดิ 

ทา่นผูเ้จรญิ ผา้กาสาวะเหลา่นีท้ าใหท้า่นเรา่รอ้นมใิชห่รอื ทา่นจะเป็นคนหัวโลน้ 

เทีย่วถอืกระเบือ้งไปท าไม เชญิเถดิ เชญิทา่นกลับมาเป็นคฤหัสถใ์ชส้อยโภคทรัพย ์

และท าบญุเถดิ” 

  “ผูม้อีายทัุง้หลาย เป็นไปไมไ่ดเ้ลยทีภ่กิษุนัน้เจรญิสตปัิฏฐาน ๔ ประการ 

ท าสตปัิฏฐาน ๔ ประการใหม้าก จะบอกคนืสกิขา กลับมาเป็นคฤหัสถ ์ขอ้นัน้ 

เพราะเหตไุร เพราะเป็นไปไมไ่ดเ้ลยทีจ่ติอันนอ้มไปในวเิวก โนม้ไปในวเิวก โอนไป 

ในวเิวกตลอดกาลนานแลว้ จักเวยีนมาเพือ่เป็นคฤหัสถ์

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูนือ้ความเต็มในขอ้ ๙๐๕ (ตัณหากขยสตูร) หนา้ ๔๓๗ ในเลม่นี้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๔๓๘ } 



๔๓๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๘. อนุรทุธสงัยตุ] 

๑. รโหคตวรรค ๙. อัมพปาลวินสตูร 

  ภกิษุเจรญิสตปิฏัฐาน ๔ ประการ ท าสตปิฏัฐาน ๔ ประการใหม้าก อยา่งไร 

  คอื ภกิษุในพระธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. พจิารณาเห็นกายในกายอยู ่ฯลฯ 

   ๒. พจิารณาเห็นเวทนาในเวทนาทัง้หลาย ฯลฯ 

   ๓. พจิารณาเห็นจติในจติ ฯลฯ 

   ๔. พจิารณาเห็นธรรมในธรรมทัง้หลายอยู ่มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ 

       มสีต ิก าจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกได ้

  ผูม้อีายทัุง้หลาย ภกิษุเจรญิสตปัิฏฐาน ๔ ประการ ท าสตปัิฏฐาน ๔ ประการ 

ใหม้าก อยา่งนีแ้ล” 

สลฬาคารสตูรที ่๘ จบ 

 

๙. อมัพปาลวินสตูร 

วา่ดว้ยการสนทนาธรรมในอมัพปาลวีนั 

  [๙๐๗] สมัยหนึง่ ทา่นพระอนุรทุธะและทา่นพระสารบีตุรอยู ่ณ อัมพปาลวีนั 

เขตกรงุเวสาล ีครัน้ในเวลาเย็น ทา่นพระสารบีตุรออกจากทีส่งดั ฯลฯ๑ น่ัง ณ 

ทีส่มควร ไดถ้ามทา่นพระอนุรทุธะดังนีว้า่ “ทา่นอนุรทุธะ อนิทรยีข์องทา่นผอ่งใส 

ยิง่นัก สหีนา้บรสิทุธิผ์ดุผอ่ง ขณะนี ้โดยมากทา่นอยูด่ว้ยวหิารธรรม (ธรรมเป็น 

เครือ่งอยู)่ อะไร” 

  ทา่นพระอนุรทุธะตอบวา่ “ผูม้อีาย ุขณะนี ้ผมมจีติตัง้มั่นดอียูใ่นสตปัิฏฐาน ๔ 

ประการ 

  สตปิฏัฐาน ๔ ประการ อะไรบา้ง 

  คอื ในพระธรรมวนัิยนี ้ผม 

   ๑. พจิารณาเห็นกายในกายอยู ่มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ มสีต ิ

       ก าจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกได ้

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูนือ้ความเต็มในขอ้ ๙๐๒ (ปฐมกัณฏกสีตูร) หนา้ ๔๓๕ ในเลม่นี้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๔๓๙ } 



๔๔๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๘. อนุรทุธสงัยตุ] 

๑. รโหคตวรรค ๑๐. พาฬหคลิานสตูร 

   ๒. พจิารณาเห็นเวทนาในเวทนาทัง้หลาย ฯลฯ 

   ๓. พจิารณาเห็นจติในจติ ฯลฯ 

   ๔. พจิารณาเห็นธรรมในธรรมทัง้หลายอยู ่มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ 

       มสีต ิก าจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกได ้

  ผูม้อีาย ุขณะนี ้โดยมากผมมจีติตัง้มั่นดอียูใ่นสตปัิฏฐาน ๔ ประการนี ้ภกิษุ 

ใดเป็นพระอรหันตขณีาสพ อยูจ่บพรหมจรรย ์ท ากจิทีค่วรท าเสร็จแลว้ ปลงภาระ 

ไดแ้ลว้ บรรลปุระโยชนต์นโดยล าดับแลว้ สิน้ภวสงัโยชนแ์ลว้ หลดุพน้เพราะรูโ้ดย 

ชอบ ภกิษุนัน้โดยมากชือ่วา่มจีติตัง้มั่นดอียูใ่นสตปัิฏฐาน ๔ ประการนี”้ 

  ทา่นพระสารบีตุรกลา่ววา่ “เป็นลาภของพวกเราหนอ พวกเราไดด้แีลว้ทีไ่ด ้

ฟังเฉพาะหนา้ทา่นอนุรทุธะผูก้ลา่วอาสภวิาจา๑อยู”่ 

อมัพปาลวินสตูรที ่๙ จบ 

 

๑๐. พาฬหคลิานสตูร 

วา่ดว้ยพระอนรุทุธะอาพาธหนกั 

  [๙๐๘] สมัยหนึง่ ทา่นพระอนุรทุธะอาพาธ ไดรั้บทกุข ์เป็นไขห้นักอยู ่ณ 

ป่าอันธวนั เขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้ ภกิษุจ านวนมากเขา้ไปหาทา่นถงึทีอ่ยูแ่ลว้ได ้

ถามทา่นพระอนุรทุธะดังนีว้า่ “ทา่นอนุรทุธะอยูด่ว้ยวหิารธรรมอะไร ทกุขเวทนา 

ทางกายทีเ่กดิขึน้แลว้ จงึไมค่รอบง าจติอยูไ่ด”้ 

  ทา่นพระอนุรทุธะตอบวา่ “ผูม้อีายทัุง้หลาย ผมมจีติตัง้มั่นดอียูใ่นสตปัิฏฐาน 

๔ ประการ ทกุขเวทนาทางกายทีเ่กดิขึน้แลว้ จงึไมค่รอบง าจติอยูไ่ด ้

  สตปิฏัฐาน ๔ ประการ อะไรบา้ง 

  คอื ในพระธรรมวนัิยนี ้ผม 

   ๑. พจิารณาเห็นกายในกายอยู ่ฯลฯ 

   ๒. พจิารณาเห็นเวทนาในเวทนาทัง้หลาย ฯลฯ

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูชงิอรรถที ่๑ ขอ้ ๓๗๘ (นาลันทสตูร) หนา้ ๒๓๐ ในเลม่นี้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๔๔๐ } 



๔๔๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๘. อนุรทุธสงัยตุ] 

๑. รโหคตวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

   ๓. พจิารณาเห็นจติในจติ ฯลฯ 

   ๔. พจิารณาเห็นธรรมในธรรมทัง้หลายอยู ่มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ 

       มสีต ิก าจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกได ้

  ผูม้อีายทัุง้หลาย ผมมจีติตัง้มั่นดอียูใ่นสตปัิฏฐาน ๔ ประการนี ้ทกุขเวทนา 

ทางกายทีเ่กดิขึน้แลว้ จงึไมค่รอบง าจติอยูไ่ด”้ 

พาฬหคลิานสตูรที ่๑๐ จบ 

รโหคตวรรคที ่๑ จบ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

    ๑. ปฐมรโหคตสตูร    ๒. ทตุยิรโหคตสตูร 

    ๓. สตุนุสตูร     ๔. ปฐมกัณฏกสีตูร 

    ๕. ทตุยิกัณฏกสีตูร    ๖. ตตยิกัณฏกสีตูร 

    ๗. ตัณหากขยสตูร    ๘. สลฬาคารสตูร 

    ๙. อัมพปาลวินสตูร    ๑๐. พาฬหคลิานสตูร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๔๔๑ } 



๔๔๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๘. อนุรทุธสงัยตุ] 

๒. ทตุยิวรรค ๑. กัปปสหสัสสตูร 

 

๒. ทตุยิวรรค 

หมวดที ่๒ 

๑. กปัปสหสัสสตูร 

วา่ดว้ยเหตทุีท่ าใหร้ะลกึไดต้ ัง้ ๑,๐๐๐ กปั 

  [๙๐๙] สมัยหนึง่ ทา่นพระอนุรทุธะอยู ่ณ พระเชตวนั อารามของอนาถ- 

บณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้ ภกิษุจ านวนมากเขา้ไปหาทา่นพระอนุรทุธะ 

ถงึทีอ่ยู ่ไดส้นทนาปราศรัยพอเป็นทีบ่ันเทงิใจ พอเป็นทีร่ะลกึถงึกันแลว้ ฯลฯ๑ 

เรยีนถามทา่นพระอนุรทุธะดังนีว้า่ 

  “ทา่นอนุรทุธะไดถ้งึความเป็นผูม้อีภญิญามาก เพราะธรรมเหลา่ไหนทีท่า่น 

อนุรทุธะเจรญิ ท าใหม้ากแลว้” 

  ทา่นพระอนุรทุธะตอบวา่ “ผูม้อีายทัุง้หลาย ผมไดถ้งึความเป็นผูม้อีภญิญา 

มาก เพราะสตปัิฏฐาน ๔ ประการทีผ่มเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ 

  สตปิฏัฐาน ๔ ประการ อะไรบา้ง 

  คอื ผม 

   ๑. พจิารณาเห็นกายในกายอยู ่ฯลฯ 

   ๒. พจิารณาเห็นเวทนาในเวทนาทัง้หลาย ฯลฯ 

   ๓. พจิารณาเห็นจติในจติ ฯลฯ 

   ๔. พจิารณาเห็นธรรมในธรรมทัง้หลายอยู ่มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ 

       มสีต ิก าจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกได ้

  ผูม้อีายทัุง้หลาย ผมไดถ้งึความเป็นผูม้อีภญิญามาก เพราะสตปัิฏฐาน ๔ 

ประการนีท้ีผ่มเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ อนึง่ ผมระลกึไดต้ัง้ ๑,๐๐๐ กัป เพราะ 

สตปัิฏฐาน ๔ ประการนีท้ีผ่มเจรญิ ท าใหม้ากแลว้” 

กปัปสหสัสสตูรที ่๑ จบ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูนือ้ความเต็มในขอ้ ๙๐๑ (สตุนุสตูร) หนา้ ๔๓๔ ในเลม่นี้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๔๔๒ } 



๔๔๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๘. อนุรทุธสงัยตุ] 

๒. ทตุยิวรรค ๔. เจโตปรยิสตูร 

 

๒. อทิธวิธิสตูร 

วา่ดว้ยเหตทุีท่ าใหแ้สดงฤทธิไ์ดห้ลายอยา่ง 

  [๙๑๐] ทา่นพระอนุรทุธะกลา่ววา่ “ผูม้อีายทัุง้หลาย อนึง่ ผมแสดงฤทธิ ์

ไดห้ลายอยา่ง คอื คนเดยีวแสดงเป็นหลายคนก็ได ้ฯลฯ๑ ใชอ้ านาจทางกายไป 

จนถงึพรหมโลกก็ได ้ก็เพราะสตปัิฏฐาน ๔ ประการนีท้ีผ่มเจรญิ ท าใหม้ากแลว้” 

อทิธวิธิสตูรที ่๒ จบ 

 

๓. ทพิพโสตสตูร 

วา่ดว้ยเหตทุีท่ าใหม้หีทูพิย ์

  [๙๑๑] “ผูม้อีายทัุง้หลาย อนึง่ ผมไดย้นิเสยีง ๒ ชนดิ คอื เสยีงทพิย ์

และเสยีงมนุษย ์ทัง้ทีอ่ยูไ่กลและใกลด้ว้ยหทูพิยอ์ันบรสิทุธิเ์หนอืมนุษย ์ก็เพราะ 

สตปัิฏฐาน ๔ ประการนีท้ีผ่มเจรญิ ท าใหม้ากแลว้” 

ทพิพโสตสตูรที ่๓ จบ 

 

๔. เจโตปรยิสตูร 

วา่ดว้ยเหตทุีท่ าใหไ้ดเ้จโตปรยิญาณ 

  [๙๑๒] “ผูม้อีายทัุง้หลาย อนึง่ ผมก าหนดรูใ้จของสตัวเ์หลา่อืน่ ของบคุคล 

เหลา่อืน่ไดด้ว้ยใจ คอื จติมรีาคะก็รูว้า่จติมรีาคะ ฯลฯ๒ จติยังไมห่ลดุพน้ก็รูว้า่จติ 

ยังไมห่ลดุพน้ ก็เพราะสตปัิฏฐาน ๔ ประการนีท้ีผ่มเจรญิ ท าใหม้ากแลว้” 

เจโตปรยิสตูรที ่๔ จบ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูนือ้ความเต็มในขอ้ ๘๒๓ (ปพุพสตูร) หนา้ ๓๙๒ ในเลม่นี้ 

๒ ดเูนือ้ความเต็มในขอ้ ๘๒๓ (ปุพพสตูร) หนา้ ๓๙๓ ในเลม่นี ้

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๔๔๓ } 



๔๔๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๘. อนุรทุธสงัยตุ] 
๒. ทตุยิวรรค ๘. นานาธาตสุตูร 

 

๕. ฐานสตูร 
วา่ดว้ยเหตทุีท่ าใหรู้ช้ดัฐานะและอฐานะ 

  [๙๑๓] “ผูม้อีายทัุง้หลาย อนึง่ ผมรูช้ดัฐานะโดยเป็นฐานะ และอฐานะโดย 
เป็นอฐานะตามความเป็นจรงิ ก็เพราะสตปัิฏฐาน ๔ ประการนีท้ีผ่มเจรญิ ท าให ้
มากแลว้” 

ฐานสตูรที ่๕ จบ 
 

๖. กมัมสมาทานสตูร 
วา่ดว้ยเหตทุีท่ าใหรู้ช้ดัวบิากแหง่การยดึถอืกรรม 

  [๙๑๔] “ผูม้อีายทัุง้หลาย อนึง่ ผมรูช้ดัวบิากแหง่การยดึถอืกรรมทัง้ทีเ่ป็น 
อดตี อนาคต และปัจจบุันโดยฐานะ โดยเหตตุามความเป็นจรงิ ก็เพราะสตปัิฏฐาน 
๔ ประการนีท้ีผ่มเจรญิ ท าใหม้ากแลว้” 

กมัมสมาทานสตูรที ่๖ จบ 

 

๗. สพัพตัถคามนิสีตูร 

วา่ดว้ยเหตทุีท่ าใหรู้ช้ดัปฏปิทาทีใ่หถ้งึภมูทิ ัง้ปวง 

  [๙๑๕] “ผูม้อีายทัุง้หลาย อนึง่ ผมรูช้ดัปฏปิทาทีใ่หถ้งึภมูทัิง้ปวงตามความ 

เป็นจรงิ ก็เพราะสตปัิฏฐาน ๔ ประการนีท้ีผ่มเจรญิ ท าใหม้ากแลว้” 

สพัพตัถคามนิสีตูรที ่๗ จบ 

 

๘. นานาธาตสุตูร 

วา่ดว้ยเหตทุีท่ าใหรู้ช้ดัโลกทีม่ธีาตแุตกตา่งกนั 

  [๙๑๖] “ผูม้อีายทัุง้หลาย อนึง่ ผมรูช้ดัโลกทีม่ธีาตหุลายชนดิและมธีาต ุ

แตกตา่งกันตามความเป็นจรงิ ก็เพราะสตปัิฏฐาน ๔ ประการนีท้ีผ่มเจรญิ ท าให ้

มากแลว้” 

นานาธาตสุตูรที ่๘ จบ 

 
{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๔๔๔ } 



๔๔๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๘. อนุรทุธสงัยตุ] 

๒. ทตุยิวรรค ๑๑. ฌานาทสิตูร 

 

๙. นานาธมิตุตสิูตร 

วา่ดว้ยเหตทุีท่ าใหรู้ช้ดัหมูส่ตัวท์ ีม่อีธัยาศยัตา่งกนั 

  [๙๑๗] “ผูม้อีายทัุง้หลาย อนึง่ ผมรูช้ดัวา่ หมูส่ตัวม์อีัธยาศัยตา่งกันตาม 

ความเป็นจรงิ ก็เพราะสตปัิฏฐาน ๔ ประการนีท้ีผ่มเจรญิ ท าใหม้ากแลว้” 

นานาธมิตุตสิตูรที ่๙ จบ 

 

๑๐. อนิทรยิปโรปรยิตัตสตูร 

วา่ดว้ยเหตทุีท่ าใหรู้ช้ดัความแกอ่อ่นแหง่อนิทรยี ์

  [๙๑๘] “ผูม้อีายทัุง้หลาย อนึง่ ผมรูช้ดัวา่ สตัวเ์หลา่อืน่และบคุคลเหลา่อืน่ 

มอีนิทรยีแ์กก่ลา้และอนิทรยีอ์อ่นตามความเป็นจรงิ ก็เพราะสตปัิฏฐาน ๔ 

ประการนีท้ีผ่มเจรญิ ท าใหม้ากแลว้” 

อนิทรยิปโรปรยิตัตสตูรที ่๑๐ จบ 

 

๑๑. ฌานาทสิตูร 

วา่ดว้ยเหตทุีท่ าใหรู้ช้ดัความเศรา้หมองแหง่ฌานเป็นตน้ 

  [๙๑๙] “ผูม้อีายทัุง้หลาย อนึง่ ผมรูช้ดัความเศรา้หมอง ความผอ่งแผว้ 

แหง่ฌาน วโิมกข ์สมาธ ิและสมาบัต ิและการออกจากฌาน วโิมกข ์สมาธ ิและ 

สมาบัตติามความเป็นจรงิ ก็เพราะสตปัิฏฐาน ๔ ประการนีท้ีผ่มเจรญิ ท าให ้

มากแลว้” 

ฌานาทสิตูรที ่๑๑ จบ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๔๔๕ } 



๔๔๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๘. อนุรทุธสงัยตุ] 

๒. ทตุยิวรรค ๑๔. อาสวกัขยสตูร 

 

๑๒. ปพุเพนวิาสสตูร 

วา่ดว้ยเหตทุีท่ าใหร้ะลกึชาตกิอ่นได ้

  [๙๒๐] “ผูม้อีายทัุง้หลาย อนึง่ ผมระลกึชาตกิอ่นไดห้ลายชาต ิคอื ชาต ิ๑ 

บา้ง ๒ ชาตบิา้ง ฯลฯ๑ ผมระลกึชาตกิอ่นไดห้ลายชาตพิรอ้มทัง้ลักษณะท่ัวไปและ 

ชวีประวตัอิยา่งนี ้ก็เพราะสตปัิฏฐาน ๔ ประการนีท้ีผ่มเจรญิ ท าใหม้ากแลว้” 

ปพุเพนวิาสสตูรที ่๑๒ จบ 

 

๑๓. ทพิพจกัขสุูตร 

วา่ดว้ยเหตทุีท่ าใหม้ตีาทพิย ์

  [๙๒๑] “ผูม้อีายทัุง้หลาย อนึง่ ผมเห็นหมูส่ตัวผ์ูก้ าลังจตุ(ิตาย)และก าลัง 

อบุัต(ิเกดิ)ดว้ยตาทพิยอ์ันบรสิทุธิเ์หนอืมนุษย ์ฯลฯ รูส้ตัวทั์ง้หลายผูเ้ป็นไปตาม 

อ านาจกรรม ฯลฯ๒ ดว้ยตาทพิยอ์ันบรสิทุธิเ์หนอืมนุษยอ์ยา่งนี ้ก็เพราะสตปัิฏฐาน 

๔ ประการนีท้ีผ่มเจรญิ ท าใหม้ากแลว้” 

ทพิพจกัขสุตูรที ่๑๓ จบ 

 

๑๔. อาสวกัขยสูตร 

วา่ดว้ยเหตทุีท่ าใหส้ ิน้อาสวะ 

  [๙๒๒] “ผูม้อีายทัุง้หลาย อนึง่ ผมรูแ้จง้เจโตวมิตุต ิปัญญาวมิตุตอิันไมม่ ี

อาสวะเพราะอาสวะสิน้ไปดว้ยปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุัน ก็เพราะสต-ิ 

ปัฏฐาน ๔ ประการนีท้ีผ่มเจรญิ ท าใหม้ากแลว้” 

อาสวกัขยสตูรที ่๑๔ จบ 

ทตุยิวรรคที ่๒ จบ 

 
เชงิอรรถ : 

๑ ดเูนือ้ความเต็มในขอ้ ๘๒๓ (ปพุพสตูร) หนา้ ๓๙๒ ในเลม่นี้ 

๒ ดเูนือ้ความเต็มในขอ้ ๘๒๓ (ปุพพสตูร) หนา้ ๓๙๓-๓๙๔ ในเลม่นี ้

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๔๔๖ } 



๔๔๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๘. อนุรทุธสงัยตุ] 

๒. ทตุยิวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

    ๑. กัปปสหัสสสตูร    ๒. อทิธวิธิสตูร 

    ๓. ทพิพโสตสตูร    ๔. เจโตปรยิสตูร 

    ๕. ฐานสตูร     ๖. กัมมสมาทานสตูร 

    ๗. สพัพัตถคามนิสีตูร   ๘. นานาธาตสุตูร 

    ๙. นานาธมิตุตสิตูร    ๑๐. อนิทรยิปโรปรยิัตตสตูร 

    ๑๑. ฌานาทสิตูร    ๑๒. ปพุเพนวิาสสตูร 

    ๑๓. ทพิพจักขสุตูร    ๑๔. อาสวกัขยสตูร 

 

อนรุทุธสงัยตุที ่๘ จบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๔๔๗ } 



๔๔๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๙. ฌานสงัยตุ] 

๑. คังคาเปยยาลวรรค ๑-๑๒. ฌานาทสิตูร 

 

๙. ฌานสงัยตุ 

๑. คงัคาเปยยาลวรรค 

หมวดวา่ดว้ยคงัคาเปยยาล 

๑-๑๒. ฌานาทสิูตร 

วา่ดว้ยฌานเป็นตน้ 

  [๙๒๓-๙๓๔] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  ณ ทีนั่น้แล พระผูม้พีระภาค ฯลฯ 

  “ภกิษุทัง้หลาย ฌาน ๔ ประการนี ้

  ฌาน ๔ ประการ อะไรบา้ง 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. สงัดจากกามและอกศุลธรรมทัง้หลายแลว้ บรรลปุฐมฌานทีม่วีติก 

       วจิาร ปีตแิละสขุอันเกดิจากวเิวกอยู ่

   ๒. เพราะวติกวจิารสงบระงับไป บรรลทุุตยิฌานมคีวามผอ่งใสใน 

       ภายใน มภีาวะทีจ่ติเป็นหนึง่ผดุขึน้ ไมม่วีติกไมม่วีจิาร มแีต่ 

       ปีตแิละสขุอันเกดิจากสมาธอิยู ่

   ๓. เพราะปีตจิางคลายไป มอีเุบกขา มสีต ิมสีมัปชญัญะ เสวย 

       สขุดว้ยนามกาย บรรลตุตยิฌานทีพ่ระอรยิทัง้หลายสรรเสรญิวา่ 

       ‘ผูม้อีเุบกขา มสีต ิอยูเ่ป็นสขุ’ 

   ๔. เพราะละสขุและทกุขไ์ด ้เพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปกอ่นแลว้ 

       บรรลจุตตุถฌาน ทีไ่มม่ทีกุขไ์มม่สีขุ มสีตบิรสิทุธิ ์เพราะ 

       อเุบกขาอยู ่

  ฌาน ๔ ประการนี้ 

  ภกิษุทัง้หลาย แมน่ ้าคงคาไหลไปสูท่ศิปราจนี บา่ไปสูท่ศิปราจนี หลากไปสู ่

ทศิปราจนี แมฉั้นใด ภกิษุก็ฉันนัน้เหมอืนกัน เมือ่เจรญิฌาน ๔ ประการ ท าฌาน 

๔ ประการใหม้าก ยอ่มนอ้มไปสูน่พิพาน โนม้ไปสูน่พิพาน โอนไปสูน่พิพาน 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๔๔๘ } 



๔๔๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๙. ฌานสงัยตุ] 

๑. คังคาเปยยาลวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

  ภกิษุเมือ่เจรญิฌาน ๔ ประการ ท าฌาน ๔ ประการใหม้าก ยอ่มนอ้ม 

ไปสูน่พิพาน โนม้ไปสูน่พิพาน โอนไปสูน่พิพาน อยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. สงัดจากกามและอกศุลธรรมทัง้หลายแลว้ บรรลปุฐมฌานทีม่วีติก 

       วจิาร ปีตแิละสขุอันเกดิจากวเิวกอยู ่

   ๒. เพราะวติกวจิารสงบระงับไป บรรลทุตุยิฌาน ฯลฯ 

   ๓. ... บรรลตุตยิฌาน ฯลฯ 

   ๔. ... บรรลจุตตุถฌาน ฯลฯ 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุเมือ่เจรญิฌาน ๔ ประการ ท าฌาน ๔ ประการใหม้าก 

ยอ่มนอ้มไปสูน่พิพาน โนม้ไปสูน่พิพาน โอนไปสูน่พิพาน อยา่งนีแ้ล” 

ฌานาทสิตูรที ่๑-๑๒ จบ 

คงัคาเปยยาลวรรคที ่๑ จบ๑ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

   ๑. ปฐมปาจนีนนินสตูร   ๒-๕. ทตุยิาทปิาจนีนนินสตุตจตกุกะ 

   ๖. ฉัฏฐปาจนีนนินสตูร   ๗. ปฐมสมทุทนนินสตูร 

   ๘-๑๒. ทตุยิาทสิมทุทนนินสตุตปัญจกะ 

อปัปมาทวรรคพงึใหพ้สิดาร๒ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

    ๑. ตถาคตสตูร    ๒. ปทสตูร 

    ๓. อาสวสตูร     ๔. มลูสตูร 

    ๕. สารสตูร     ๖. วสัสกิสตูร 

    ๗. ราชาสตูร     ๘. จันทมิสตูร 

    ๙. สรุยิสตูร     ๑๐. วตัถสตูร 

 
เชงิอรรถ : 

๑ ดขูอ้ความพสิดารในขอ้ ๙๑-๑๐๒ (มัคคสังยตุ) หนา้ ๔๘-๖๑ ในเลม่นี ้

๒ ดขูอ้ความพสิดารในขอ้ ๑๓๙-๑๔๘ (มัคคสังยตุ) หนา้ ๗๒-๗๗ ในเลม่นี ้

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๔๔๙ } 



๔๕๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๙. ฌานสงัยตุ] 

๑. คังคาเปยยาลวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

 

พลกรณยีวรรคพงึใหพ้สิดาร๑ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

     ๑. พลสตูร    ๒. พชีสตูร 

     ๓. ราคสตูร    ๔. รกุขสตูร 

     ๕. กมุภสตูร    ๖. สกูสตูร 

     ๗. อากาสสตูร   ๘. ปฐมเมฆสตูร 

     ๙. ทตุยิเมฆสตูร   ๑๐. นาวาสตูร 

     ๑๑. อาคันตกุสตูร   ๑๒. นทสีตูร 

เอสนาวรรคพงึใหพ้สิดาร๒ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื  

     ๑. เอสนาสตูร    ๒. วธิาสตูร 

     ๓. อาสวสตูร    ๔. ภวสตูร 

     ๕. ทกุขตาสตูร   ๖. ขลีสตูร 

     ๗. มลสตูร    ๘. นฆีสตูร 

     ๙. เวทนาสตูร   ๑๐. ตัณหาสตูร 

     ๑๑. ตสนิาสตูร 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดขูอ้ความพสิดารในขอ้ ๑๔๙-๑๖๐ (มัคคสังยตุ) หนา้ ๗๘-๙๐ ในเลม่นี ้

๒ ดขูอ้ความพสิดารในขอ้ ๑๖๑-๑๗๑ (มัคคสังยตุ) หนา้ ๘๑-๑๐๐ ในเลม่นี ้

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๔๕๐ } 



๔๕๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๙. ฌานสงัยตุ] 

๕. โอฆวรรค ๑-๑๐. โอฆาทสิตูร 

 

๕. โอฆวรรค 

หมวดวา่ดว้ยโอฆะ 

๑-๑๐. โอฆาทสิูตร 

วา่ดว้ยโอฆะเป็นตน้ 

  [๙๖๗-๙๗๖] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย อทุธัมภาคยิสงัโยชน ์

๕ ประการนี ้

  อทุธมัภาคยิสงัโยชน ์๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. รปูราคะ     ๒. อรปูราคะ 

   ๓. มานะ     ๔. อทุธัจจะ 

   ๕. อวชิชา 

  อทุธัมภาคยิสงัโยชน ์๕ ประการนี ้

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุพงึเจรญิฌาน ๔ ประการ เพือ่รูย้ ิง่ เพือ่ก าหนดรู ้

เพือ่ความสิน้ไป เพือ่ละอทุธัมภาคยิสงัโยชน ์๕ ประการนี ้

  ฌาน ๔ ประการ อะไรบา้ง 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี ้

   ๑. สงัดจากกามและอกศุลธรรมทัง้หลายแลว้ บรรลปุฐมฌานทีม่วีติก 

       วจิาร ปีตแิละสขุอันเกดิจากวเิวกอยู ่

   ๒. เพราะวติกวจิารสงบระงับไป บรรลทุตุยิฌานทีม่คีวามผอ่งใสในภายใน 

       มภีาวะทีจ่ติเป็นหนึง่ผดุขึน้ ไมม่วีติก ไมม่วีจิาร มแีต่ 

       ปีตแิละสขุอันเกดิจากสมาธอิยู ่

   ๓. ... บรรลตุตยิฌาน ฯลฯ 

   ๔. ... บรรลจุตตุถฌาน ฯลฯ 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุพงึเจรญิฌาน ๔ ประการนี ้เพือ่รูย้ ิง่ เพือ่ก าหนดรู ้

เพือ่ความสิน้ไป เพือ่ละอทุธัมภาคยิสงัโยชน ์๕ ประการนี ้

  ขอ้ความทีเ่หลอืพงึใหพ้สิดารอยา่งนี้ 

  (พงึเพิม่ขอ้ความใหพ้สิดารเหมอืนมัคคสงัยตุ) 

โอฆวรรคที ่๕ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๔๕๑ } 



๔๕๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๙. ฌานสงัยตุ] 

๕. โอฆวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

    ๑. โอฆสตูร      ๒. โยคสตูร 

    ๓. อปุาทานสตูร     ๔. คันถสตูร 

    ๕. อนุสยสตูร      ๖. กามคณุสตูร 

    ๗. นีวรณสตูร      ๘. อปุาทานักขนัธสตูร 

    ๙. โอรัมภาคยิสตูร     ๑๐. อทุธัมภาคยิสตูร 

 

ฌานสงัยตุที ่๙ จบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๔๕๒ } 



๔๕๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑๐. อานาปานสงัยตุ] 

๑. เอกธัมมวรรค ๑. เอกธัมมสตูร 

 

๑๐. อานาปานสงัยตุ 

๑. เอกธมัมวรรค 

หมวดวา่ดว้ยธรรมอนัเป็นเอก 

๑. เอกธมัมสตูร 

วา่ดว้ยธรรมอนัเป็นเอก 

  [๙๗๗] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  ณ ทีนั่น้แล พระผูม้พีระภาค ฯลฯ๑ จงึไดต้รัสเรือ่งนีว้า่ “ภกิษุทัง้หลาย 

ธรรมอันเป็นเอกทีภ่กิษุเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ มผีลมาก มอีานสิงสม์าก 

  ธรรมอนัเป็นเอก คอือะไร 

  คอื อานาปานสต ิ

  อานาปานสตทิีภ่กิษุเจรญิอยา่งไร ท าใหม้ากแลว้อยา่งไร จงึมผีลมาก 

มอีานสิงสม์าก 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีไ้ปสูป่่าก็ด ีไปสูโ่คนไมก็้ด ีไปสูเ่รอืนวา่งก็ด ีน่ังคู ้

บัลลังก์๒ ตัง้กายตรง ด ารงสตไิวเ้ฉพาะหนา้๓ มสีตหิายใจเขา้ มสีตหิายใจออก๔ 

     อานาปานสต ิ๑๖ ข ัน้๕ 

   ๑. เมือ่หายใจเขา้ยาวก็รูช้ัดวา่หายใจเขา้ยาว 

       เมือ่หายใจออกยาวก็รูช้ดัวา่หายใจออกยาว

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูนือ้ความเต็มในขอ้ ๑ (อวชิชาสตูร) หนา้ ๑ ในเลม่นี้ 

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

๓ ด ารงสตไิวเ้ฉพาะหนา้ หมายถงึตัง้สตกิ าหนดอารมณ์กัมมัฏฐาน (ว.ิอ. ๑/๑๖๕/๔๔๕) 

๔ ตามอรรถกถาพระสตูร อสัสาสะ หมายถงึหายใจเขา้ ปสัสาสะ หมายถงึหายใจออก (อสฺสาโสต ิ

   อนฺโตปวสินนาสกิวาโต. ปสฺสาโสต ิพหนิกฺิขมนนาสกิวาโต. ม.ม.อ. ๒/๓๐๕/๑๓๖) สว่นอรรถกถาพระ 

   วนัิยกลับกันคอื อสัสาสะ หมายถงึหายใจออก ปสัสาสะ หมายถงึหายใจเขา้ (อสฺสาโสต ิพหนิกฺิขมนวาโต. 

   ปสฺสาโสต ิอนฺโตปวสินวาโต. ว.ิอ. ๑/๑๖๕/๔๔๖) 

๕ ด ูว.ิมหา. (แปล) ๑/๑๖๕/๑๓๗-๑๓๘, ม.ม. ๑๓/๑๔๑/๙๕-๙๖, ม.อ.ุ ๑๔/๑๔๗/๑๓๐-๑๓๑, องฺ.ทสก. (แปล) 

   ๒๔/๖๐/๑๓๑-๑๓๒ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๔๕๓ } 



๔๕๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑๐. อานาปานสงัยตุ] 

๑. เอกธัมมวรรค ๑. เอกธัมมสตูร 

   ๒. เมือ่หายใจเขา้สัน้ก็รูช้ดัวา่หายใจเขา้สัน้ 

       เมือ่หายใจออกสัน้ก็รูช้ดัวา่หายใจออกสัน้ 

   ๓. ส าเหนยีกวา่ จะรูช้ดักองลมทัง้ปวง หายใจเขา้ 

       ส าเหนยีกวา่ จะรูช้ดักองลมทัง้ปวง หายใจออก 

   ๔. ส าเหนยีกวา่ จะระงับกายสงัขาร หายใจเขา้ 

       ส าเหนยีกวา่ จะระงับกายสงัขาร หายใจออก 

   ๕. ส าเหนยีกวา่ จะรูช้ดัปีต ิหายใจเขา้ 

       ส าเหนยีกวา่ จะรูช้ดัปีต ิหายใจออก 

   ๖. ส าเหนยีกวา่ จะรูช้ดัสขุ หายใจเขา้ 

       ส าเหนยีกวา่ จะรูช้ดัสขุ หายใจออก 

   ๗. ส าเหนยีกวา่ จะรูช้ดัจติตสงัขาร หายใจเขา้ 

       ส าเหนยีกวา่ จะรูช้ดัจติตสงัขาร หายใจออก 

   ๘. ส าเหนยีกวา่ จะระงับจติตสงัขาร หายใจเขา้ 

       ส าเหนยีกวา่ จะระงับจติตสงัขาร หายใจออก 

   ๙. ส าเหนยีกวา่ จะรูช้ดัจติ หายใจเขา้ 

       ส าเหนยีกวา่ จะรูช้ดัจติ หายใจออก 

         ๑๐. ส าเหนยีกวา่ จะยังจติใหบ้ันเทงิ หายใจเขา้ 

       ส าเหนยีกวา่ จะยังจติใหบ้ันเทงิ หายใจออก 

         ๑๑. ส าเหนยีกวา่ จะตัง้จติมั่น หายใจเขา้ 

       ส าเหนยีกวา่ จะตัง้จติมั่น หายใจออก 

         ๑๒. ส าเหนยีกวา่ จะเปลือ้งจติ หายใจเขา้ 

       ส าเหนยีกวา่ จะเปลือ้งจติ หายใจออก 

         ๑๓. ส าเหนยีกวา่ จะพจิารณาเห็นวา่ไมเ่ทีย่ง หายใจเขา้ 

       ส าเหนยีกวา่ จะพจิารณาเห็นวา่ไมเ่ทีย่ง หายใจออก 

         ๑๔. ส าเหนยีกวา่ จะพจิารณาเห็นความคลายออกได ้หายใจเขา้ 

       ส าเหนยีกวา่ จะพจิารณาเห็นความคลายออกได ้หายใจออก 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๔๕๔ } 



๔๕๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑๐. อานาปานสงัยตุ] 

๑. เอกธัมมวรรค ๒. โพชฌังคสตูร 

         ๑๕. ส าเหนยีกวา่ จะพจิารณาเห็นความดับไป หายใจเขา้ 

       ส าเหนยีกวา่ จะพจิารณาเห็นความดับไป หายใจออก 

         ๑๖. ส าเหนยีกวา่ จะพจิารณาเห็นความสละคนื หายใจเขา้ 

       ส าเหนยีกวา่ จะพจิารณาเห็นความสละคนื หายใจออก 

  ภกิษุทัง้หลาย อานาปานสตทิีบ่คุคลเจรญิอยา่งนีแ้ล ท าใหม้ากแลว้อยา่งนี้ 

จงึมผีลมาก มอีานสิงสม์าก” 

เอกธมัมสตูรที ่๑ จบ 

 

๒. โพชฌงัคสตูร 

วา่ดว้ยการเจรญิโพชฌงค ์

  [๙๗๘] “ภกิษุทัง้หลาย อานาปานสตทิีภ่กิษุเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ มผีลมาก 

มอีานสิงสม์าก 

  อานาปานสตทิีภ่กิษุเจรญิอยา่งไร ท าใหม้ากแลว้อยา่งไร จงึมผีลมาก 

มอีานสิงสม์าก 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี ้

   ๑. เจรญิสตสิมัโพชฌงคท์ีส่หรคตดว้ยอานาปานสต ิอันอาศัยวเิวก 

       อาศัยวริาคะ อาศัยนโิรธ นอ้มไปในโวสสคัคะ 

   ๒. เจรญิธัมมวจิยสมัโพชฌงคท์ีส่หรคตดว้ยอานาปานสต ิฯลฯ 

   ๗. เจรญิอเุบกขาสมัโพชฌงคท์ีส่หรคตดว้ยอานาปานสต ิอันอาศัย 

       วเิวก อาศัยวริาคะ อาศัยนโิรธ นอ้มไปในโวสสคัคะ 

  ภกิษุทัง้หลาย อานาปานสตทิีภ่กิษุเจรญิอยา่งนีแ้ล ท าใหม้ากแลว้อยา่งนี้ 

จงึมผีลมาก มอีานสิงสม์าก” 

โพชฌงัคสตูรที ่๒ จบ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๔๕๕ } 



๔๕๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑๐. อานาปานสงัยตุ] 

๑. เอกธัมมวรรค ๔. ปฐมผลสตูร 

 

๓. สทุธกิสูตร 

วา่ดว้ยอานาปานสตลิว้น 

  [๙๗๙] “ภกิษุทัง้หลาย อานาปานสตทิีภ่กิษุเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ มผีลมาก 

มอีานสิงสม์าก 

  อานาปานสตทิีภ่กิษุเจรญิอยา่งไร ท าใหม้ากแลว้อยา่งไร จงึมผีลมาก 

มอีานสิงสม์าก 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีไ้ปสูป่่าก็ด ีไปสูโ่คนไมก็้ด ีไปสูเ่รอืนวา่งก็ด ีน่ังคูบ้ัลลงัก ์

ตัง้กายตรง ด ารงสตไิวเ้ฉพาะหนา้ เธอมสีตหิายใจเขา้ มสีตหิายใจออก ฯลฯ๑ 

ส าเหนยีกวา่ จะพจิารณาเห็นความสละคนื หายใจเขา้ ส าเหนยีกวา่จะพจิารณา 

เห็นความสละคนื หายใจออก 

  ภกิษุทัง้หลาย อานาปานสตทิีภ่กิษุเจรญิอยา่งนีแ้ล ท าใหม้ากแลว้อยา่งนี้ 

จงึมผีลมาก มอีานสิงสม์าก” 

สทุธกิสตูรที ่๓ จบ 

 

๔. ปฐมผลสตูร 

วา่ดว้ยผลแหง่การเจรญิอานาปานสต ิสตูรที ่๑ 

  [๙๘๐] “ภกิษุทัง้หลาย อานาปานสตทิีภ่กิษุเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ มผีลมาก 

มอีานสิงสม์าก 

  อานาปานสตทิีภ่กิษุเจรญิอยา่งไร ท าใหม้ากแลว้อยา่งไร จงึมผีลมาก 

มอีานสิงสม์าก 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี ้ไปสูป่่าก็ด ีไปสูโ่คนไมก็้ด ีไปสูเ่รอืนวา่งก็ด ีน่ังคูบ้ัลลังก ์

ตัง้กายตรง ด ารงสตไิวเ้ฉพาะหนา้ เธอมสีตหิายใจเขา้ มสีตหิายใจออก ฯลฯ 

ส าเหนยีกวา่ จะพจิารณาเห็นความสละคนื หายใจเขา้ ส าเหนยีกวา่ จะพจิารณา 

เห็นความสละคนื หายใจออก

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูนือ้ความเต็มในขอ้ ๙๗๗ (เอกธัมมสตูร) หนา้ ๔๕๓-๔๕๕ ในเลม่นี ้

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๔๕๖ } 



๔๕๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑๐. อานาปานสงัยตุ] 

๑. เอกธัมมวรรค ๕. ทตุยิผลสตูร 

  อานาปานสตทิีภ่กิษุเจรญิอยา่งนีแ้ล ท าใหม้ากแลว้อยา่งนี ้จงึมผีลมาก ม ี

อานสิงสม์าก 

  ภกิษุทัง้หลาย เมือ่อานาปานสตทิีภ่กิษุเจรญิอยา่งนีแ้ล ท าใหม้ากแลว้อยา่งนี้ 

พงึหวงัผล ๑ อยา่ง ใน ๒ อยา่ง คอื อรหัตผลในปัจจบุัน หรอืเมือ่ยังม ี

อปุาทานเหลอือยู ่ก็จักเป็นพระอนาคาม”ี 

ปฐมผลสตูรที ่๔ จบ 

 

๕. ทตุยิผลสูตร 

วา่ดว้ยผลแหง่การเจรญิอานาปานสต ิสตูรที ่๒ 

  [๙๘๑] “ภกิษุทัง้หลาย อานาปานสตทิีภ่กิษุเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ มผีลมาก 

มอีานสิงสม์าก 

  อานาปานสตทิีภ่กิษุเจรญิอยา่งไร ท าใหม้ากแลว้อยา่งไร จงึมผีลมาก 

มอีานสิงสม์าก 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีไ้ปสูป่่าก็ด ีไปสูโ่คนไมก็้ด ีไปสูเ่รอืนวา่งก็ด ีน่ังคูบ้ัลลงัก ์

ตัง้กายตรง ด ารงสตไิวเ้ฉพาะหนา้ เธอมสีตหิายใจเขา้ มสีตหิายใจออก ฯลฯ 

ส าเหนยีกวา่ จะพจิารณาเห็นความสละคนื หายใจเขา้ ส าเหนยีกวา่ จะพจิารณา 

เห็นความสละคนื หายใจออก 

  ภกิษุทัง้หลาย อานาปานสตทิีภ่กิษุเจรญิอยา่งนีแ้ล ท าใหม้ากแลว้อยา่งนี้ 

จงึมผีลมาก มอีานสิงสม์าก 

  ภกิษุทัง้หลาย เมือ่อานาปานสตทิีภ่กิษุเจรญิอยา่งนีแ้ล ท าใหม้ากแลว้อยา่งนี้ 

ภกิษุพงึหวงัผลานสิงส ์๗ ประการ 

  ผลานสิงส ์๗ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. จะไดบ้รรลอุรหตัตผลทันทใีนปัจจบุัน 

   ๒. หากปัจจบุันไมไ่ดบ้รรล ุก็จะไดบ้รรลใุนเวลาใกลต้าย 

   ๓. หากปัจจบุันและในเวลาใกลต้ายยังไมไ่ดบ้รรล ุก็จะไดเ้ป็นพระ 

       อนาคามผีูอ้ันตราปรนิพิพาย ี

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๔๕๗ } 



๔๕๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑๐. อานาปานสงัยตุ] 

๑. เอกธัมมวรรค ๖. อรฏิฐสตูร 

   ๔. ... ก็จะไดเ้ป็นพระอนาคามผีูอ้ปุหัจจปรนิพิพาย ี

   ๕. ... ก็จะไดเ้ป็นพระอนาคามผีูอ้สงัขารปรนิพิพาย ี

   ๖. ... ก็จะไดเ้ป็นพระอนาคามผีูส้สงัขารปรนิพิพาย ี

   ๗. ... ก็จะไดเ้ป็นพระอนาคามผีูอ้ทุธังโสโตอกนฏิฐคาม ีเพราะอทุธัม- 

       ภาคยิสงัโยชน ์๕ ประการสิน้ไป 

  ภกิษุทัง้หลาย เมือ่อานาปานสตทิีภ่กิษุเจรญิอยา่งนีแ้ล ท าใหม้ากแลว้อยา่งนี้ 

ภกิษุพงึหวงัผลานสิงส ์๗ ประการนี”้๑ 

ทตุยิผลสตูรที ่๕ จบ 

 

๖. อรฏิฐสตูร 

วา่ดว้ยพระอรฏิฐะ 

  [๙๘๒] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  ณ ทีนั่น้แล พระผูม้พีระภาค ฯลฯ ไดต้รัสถามภกิษุทัง้หลายดังนีว้า่ “ภกิษุ 

ทัง้หลาย เธอทัง้หลายยังเจรญิอานาปานสตอิยูห่รอื” เมือ่พระผูม้พีระภาตตรัส 

ถามอยา่งนีแ้ลว้ ทา่นพระอรฏิฐะไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้พระองค ์

ยังเจรญิอานาปานสตอิยู ่พระพทุธเจา้ขา้” 

  “อรฏิฐะ เธอเจรญิอานาปานสตอิยา่งไร” 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ กามฉันทะในกามทัง้หลายทีล่ว่งไปแลว้ ขา้พระองค ์

ก็ละไดแ้ลว้ กามฉันทะในกามทัง้หลายทีย่ังไมม่าถงึของขา้พระองคก็์ไปปราศแลว้ 

ปฏฆิสญัญาในธรรมทัง้หลายทัง้ภายในทัง้ภายนอก ขา้พระองคก็์ก าจัดแลว้ ขา้พระ 

องคม์สีตหิายใจเขา้ มสีตหิายใจออก ขา้พระองคเ์จรญิอานาปานสตอิยูอ่ยา่งนี้ 

พระพทุธเจา้ขา้” 

  “อรฏิฐะ อานาปานสตนัิน้มอียู ่เราไมก่ลา่ววา่ไมม่ ีแตว่า่อานาปานสตจิะ 

ท าใหบ้รบิรูณ์ไดโ้ดยพสิดารดว้ยวธิใีด เธอจงตัง้ใจฟังวธินัีน้ใหด้ ีเราจักกลา่ว” 

  ทา่นพระอรฏิฐะทลูรับสนองพระด ารัสแลว้ พระผูม้พีระภาคไดต้รัสดังนีว้า่

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบขอ้ ๑๘๔ (สลีสตูร) หนา้ ๑๑๕-๑๑๗ ในเลม่นี้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เล่ม : ๑๙ หนา้ :๔๕๘ } 



๔๕๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑๐. อานาปานสงัยตุ] 

๑. เอกธัมมวรรค ๗. มหากัปปินสตูร 

  “อรฏิฐะ อานาปานสตจิะท าใหบ้รบิรูณ์ไดโ้ดยพสิดาร อยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีไ้ปสูป่่าก็ด ีไปสูโ่คนไมก็้ด ีไปสูเ่รอืนวา่งก็ด ีน่ังคูบ้ัลลงัก ์

ตัง้กายตรง ด ารงสตไิวเ้ฉพาะหนา้ เธอมสีตหิายใจเขา้ มสีตหิายใจออก เมือ่หายใจ 

เขา้ยาวก็รูช้ดัวา่หายใจเขา้ยาว ฯลฯ ส าเหนยีกวา่ จะพจิารณาเห็นความสละคนื 

หายใจเขา้ ส าเหนยีกวา่ จะพจิารณาเห็นความสละคนื หายใจออก 

  อรฏิฐะ อานาปานสตจิะท าใหบ้รบิรูณ์ไดโ้ดยพสิดาร อยา่งนีแ้ล” 

อรฏิฐสตูรที ่๖ จบ 

 

๗. มหากปัปินสูตร 

วา่ดว้ยพระมหากปัปินะ 

  [๙๘๓] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  สมัยนัน้ ทา่นพระมหากัปปินะน่ังคูบ้ัลลังก ์ตัง้กายตรง ด ารงสตไิวเ้ฉพาะหนา้ 

ณ ทีไ่มไ่กลจากพระผูม้พีระภาค พระผูม้พีระภาคไดท้อดพระเนตรเห็นทา่นพระ 

มหากัปปินะน่ังคูบ้ัลลังก ์ตัง้กายตรง ด ารงสตไิวเ้ฉพาะหนา้ ณ ทีไ่มไ่กล แลว้รับสัง่ 

เรยีกภกิษุทัง้หลายมาตรัสถามวา่ “ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายเห็นกายของภกิษุ 

นัน้ไหวหรอืเอนเอยีงไหม” 

  ภกิษุทัง้หลายทลูตอบวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ เวลาใดขา้พระองคทั์ง้หลาย 

เห็นทา่นผูม้อีายนัุน้น่ังในทา่มกลางสงฆ ์หรอืน่ังในทีส่งัดตามล าพัง เวลานัน้ 

ขา้พระองคทั์ง้หลายไมเ่ห็นกายของทา่นผูม้อีายนัุน้ไหวหรอืเอนเอยีง” 

  “ภกิษุทัง้หลาย การทีก่ายไมไ่หวหรอืเอนเอยีง หรอืการทีจ่ติไมไ่หวหรอืดิน้รน 

เพราะสมาธใิดทีภ่กิษุเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ สมาธนัิน้ภกิษุนัน้ไดต้ามความปรารถนา 

ไดโ้ดยไมย่าก ไดโ้ดยไมล่ าบาก 

  การทีก่ายไมไ่หวหรอืเอนเอยีง หรอืการทีจ่ติไมไ่หวหรอืด ิน้รน เพราะ 

สมาธอิยา่งไหนทีภ่กิษุเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๔๕๙ } 



๔๖๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑๐. อานาปานสงัยตุ] 

๑. เอกธัมมวรรค ๘. ปทโีปปมสตูร 

  คอื การทีก่ายไมไ่หวหรอืเอนเอยีง หรอืการทีจ่ติไมไ่หวหรอืดิน้รน เพราะ 

อานาปานสตสิมาธทิีภ่กิษุเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ 

  เมือ่อานาปานสตสิมาธทิ ีภ่กิษุเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ การทีก่ายไมไ่หว 

หรอืเอนเอยีง หรอืการทีจ่ติไมไ่หวหรอืด ิน้รน เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีไ้ปสูป่่าก็ด ีไปสูโ่คนไมก็้ด ีไปสูเ่รอืนวา่งก็ด ีน่ังคูบ้ัลลงัก ์

ตัง้กายตรง ด ารงสตไิวเ้ฉพาะหนา้ เธอมสีตหิายใจเขา้ มสีตหิายใจออก ฯลฯ 

ส าเหนยีกวา่ จะพจิารณาเห็นความสละคนื หายใจเขา้ ส าเหนยีกวา่จะพจิารณา 

เห็นความสละคนื หายใจออก 

  ภกิษุทัง้หลาย เมือ่อานาปานสตสิมาธทิีภ่กิษุเจรญิอยา่งนีแ้ล ท าใหม้ากแลว้ 

อยา่งนี ้การทีก่ายไมไ่หวหรอืเอนเอยีง หรอืการทีจ่ติไมไ่หวหรอืดิน้รน เป็นอยา่ง 

นีแ้ล” 

มหากปัปินสตูรที ่๗ จบ 

 

๘. ปทโีปปมสตูร 

วา่ดว้ยอปุมาดว้ยประทปี 

  [๙๘๔] “ภกิษุทัง้หลาย อานาปานสตสิมาธทิีภ่กิษุเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ ม ี

ผลมาก มอีานสิงสม์าก 

  อานาปานสตสิมาธทิ ีภ่กิษุเจรญิอยา่งไร ท าใหม้ากแลว้อยา่งไร จงึมผีล 

มาก มอีานสิงสม์าก 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีไ้ปสูป่่าก็ด ีไปสูโ่คนไมก็้ด ีไปสูเ่รอืนวา่งก็ด ีน่ังคูบ้ัลลงัก ์

ตัง้กายตรง ด ารงสตไิวเ้ฉพาะหนา้ เธอมสีตหิายใจเขา้ มสีตหิายใจออก เมือ่หายใจ 

เขา้ยาว ก็รูช้ดัวา่หายใจเขา้ยาว ฯลฯ ส าเหนยีกวา่ จะพจิารณาเห็นความสละคนื 

หายใจเขา้ ส าเหนยีกวา่ จะพจิารณาเห็นความสละคนื หายใจออก 

  ภกิษุทัง้หลาย อานาปานสตสิมาธทิีภ่กิษุเจรญิอยา่งนีแ้ล ท าใหม้ากแลว้ 

อยา่งนี ้จงึมผีลมาก มอีานสิงสม์าก 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๔๖๐ } 



๔๖๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑๐. อานาปานสงัยตุ] 

๑. เอกธัมมวรรค ๘. ปทโีปปมสตูร 

  ภกิษุทัง้หลาย ไดย้นิวา่ เมือ่กอ่นเราเป็นโพธสิตัว ์ยังไมไ่ดต้รัสรู ้โดยมากก็ 

อยูด่ว้ยวหิารธรรม (ธรรมเป็นเครือ่งอยู)่ นี ้เมือ่เราอยูด่ว้ยวหิารธรรมนี ้กาย 

ก็ไมล่ าบาก จักษุก็ไมล่ าบาก และจติของเราก็หลดุพน้จากอาสวะทัง้หลายเพราะ 

ไมถ่อืมั่น 

  ภกิษุทัง้หลาย เพราะเหตนัุน้ หากภกิษุในธรรมวนัิยนี้พงึหวงัวา่ ‘แมก้าย 

ของเราไมพ่งึล าบาก จักษุของเราไมพ่งึล าบาก และจติของเราพงึหลดุพน้จาก 

อาสวะทัง้หลาย เพราะไมถ่อืมั่น’ ก็พงึมนสกิารอานาปานสตสิมาธนิีแ้ลใหด้ ี

  หากภกิษุในธรรมวนัิยนีพ้งึหวงัวา่ ‘เราพงึละความคดิถงึและความด ารอิัน 

อาศัยเรอืนเสยี’ ก็พงึมนสกิารอานาปานสตสิมาธนิีแ้ลใหด้ ี

  หากภกิษุในธรรมวนัิยนีพ้งึหวงัวา่ ‘เราพงึมคีวามหมายรูว้า่ปฏกิลูในสิง่ไม ่

ปฏกิลูอยู’่ ก็พงึมนสกิารอานาปานสตสิมาธนิีแ้ลใหด้ ี

  หากภกิษุในธรรมวนัิยนีพ้งึหวงัวา่ ‘เราพงึมคีวามหมายรูว้า่ไมป่ฏกิลูในสิง่ 

ปฏกิลูอยู’่ ก็พงึมนสกิารอานาปานสตสิมาธนิีแ้ลใหด้ ี

  หากภกิษุในธรรมวนัิยนีพ้งึหวงัวา่ ‘เราพงึมคีวามหมายรูว้า่ปฏกิลูในสิง่ไม ่

ปฏกิลูและสิง่ปฏกิลูอยู’่ ก็พงึมนสกิารอานาปานสตสิมาธนิีแ้ลใหด้ ี

  หากภกิษุในธรรมวนัิยนีพ้งึหวงัวา่ ‘เราพงึมคีวามหมายรูว้า่ไมป่ฏกิลูในสิง่ 

ปฏกิลูและสิง่ไมป่ฏกิลูอยู’่ ก็พงึมนสกิารอานาปานสตนิีแ้ลใหด้ ี

  หากภกิษุในธรรมวนัิยนีพ้งึหวงัวา่ ‘เราพงึเวน้ทัง้ ๒ นัน้ คอื ส ิง่ไมป่ฏกิลู 

และสิง่ปฏกิลูแลว้เป็นผูม้อีเุบกขา มสีต ิมสีมัปชญัญะอยู’่ ก็พงึมนสกิารอานาปาน- 

สตสิมาธนิีแ้ลใหด้ ี

  หากภกิษุในธรรมวนัิยนีพ้งึหวงัวา่ ‘เราพงึสงัดจากกามและอกศุลธรรม 

ทัง้หลายแลว้ บรรลปุฐมฌานทีม่วีติก วจิาร ปีตแิละสขุอันเกดิจากวเิวกอยู่’ ก็พงึ 

มนสกิารอานาปานสตสิมาธนิีแ้ลใหด้ ี

  หากภกิษุในธรรมวนัิยนีพ้งึหวงัวา่ ‘เพราะวติกวจิารสงบระงับไป เราพงึบรรล ุ

ทตุยิฌานทีม่คีวามผอ่งใสในภายใน มภีาวะทีจ่ติเป็นหนึง่ผดุขึน้ ไมม่วีติก ไมม่วีจิาร 

มแีตปี่ตแิละสขุอันเกดิจากสมาธอิยู’่ ก็พงึมนสกิารอานาปานสตสิมาธนิีแ้ลใหด้ ี

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๔๖๑ } 



๔๖๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑๐. อานาปานสงัยตุ] 

๑. เอกธัมมวรรค ๘. ปทโีปปมสตูร 

  หากภกิษุในธรรมวนัิยนีพ้งึหวงัวา่ ‘เพราะปีตจิางคลายไป เราพงึมอีเุบกขา 

มสีต ิมสีมัปชญัญะ เสวยสขุดว้ยนามกาย บรรลตุตยิฌานทีพ่ระอรยิะทัง้หลาย 

สรรเสรญิวา่ ‘ผูม้อีเุบกขา มสีต ิอยูเ่ป็นสขุ’ ก็พงึมนสกิารอานาปานสตสิมาธนิี้ 

แลใหด้ ี

  หากภกิษุในธรรมวนัิยนีพ้งึหวงัวา่ ‘เพราะละสขุและทกุขไ์ด ้เพราะโสมนัส 

และโทมนัสดับไปกอ่นแลว้ เราพงึบรรลจุตตุถฌานทีไ่มม่ทีกุขไ์มม่สีขุ มสีตบิรสิทุธิ ์

เพราะอเุบกขาอยู’่ ก็พงึมนสกิารอานาปานสตสิมาธนิีแ้ลใหด้ ี

  หากภกิษุในธรรมวนัิยนีพ้งึหวงัวา่ ‘เราพงึบรรลอุากาสาณัญจายตนฌานโดย 

ก าหนดวา่ ‘อากาศหาทีส่ดุมไิด’้ เพราะลว่งรปูสญัญา ดับปฏฆิสญัญา ไมก่ าหนด 

นานัตตสญัญาโดยประการทัง้ปวง’ ก็พงึมนสกิารอานาปานสตสิมาธนิีแ้ลใหด้ ี

  หากภกิษุในธรรมวนัิยนีพ้งึหวงัวา่ ‘เราพงึลว่งอากาสาณัญจายตนฌานโดย 

ประการทัง้ปวง บรรลวุญิญาณัญจายตนฌานโดยก าหนดวา่ ‘วญิญาณหาทีส่ดุมไิด’้ 

ก็พงึมนสกิารอานาปานสตสิมาธนิีแ้ลใหด้ ี

  หากภกิษุในธรรมวนัิยนีพ้งึหวงัวา่ ‘เราพงึลว่งวญิญาณัญจายตนฌานโดย 

ประการทัง้ปวง บรรลอุากญิจัญญายตนฌานโดยก าหนดวา่ ‘ไมม่อีะไร’ ก็พงึ 

มนสกิารอานาปานสตสิมาธนิีแ้ลใหด้ ี

  หากภกิษุในธรรมวนัิยนีพ้งึหวงัวา่ ‘เราพงึลว่งอากญิจัญญายตนฌานโดย 

ประการทัง้ปวง บรรลเุนวสญัญานาสญัญายตนฌาน’ ก็พงึมนสกิารอานาปานสต ิ

สมาธนิีแ้ลใหด้ ี

  หากภกิษุในธรรมวนัิยนีพ้งึหวงัวา่ ‘เราพงึลว่งเนวสัญญานาสญัญายตนฌาน 

โดยประการทัง้ปวง บรรลสุญัญาเวทยตินโิรธ (สมาบัตทิีด่ับสญัญาและเวทนา)’ ก็พงึ 

มนสกิารอานาปานสตสิมาธนิีแ้ลใหด้ ี

  ภกิษุทัง้หลาย เมือ่อานาปานสตสิมาธทิีภ่กิษุเจรญิอยา่งนีแ้ล ท าใหม้ากแลว้ 

อยา่งนี ้ถา้เธอเสวยสขุเวทนา ก็รูช้ดัวา่ ‘สขุเวทนานัน้ไมเ่ทีย่ง’ รูช้ดัวา่ ‘ไมน่่า 

หมกมุน่’ รูช้ดัวา่ ‘ไมน่่าเพลดิเพลนิ’ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๔๖๒ } 



๔๖๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑๐. อานาปานสงัยตุ] 

๑. เอกธัมมวรรค ๙. เวสาลสีตูร 

  ถา้เธอเสวยทกุขเวทนา ก็รูช้ดัวา่ ‘ทกุขเวทนานัน้ไมเ่ทีย่ง’ รูช้ดัวา่ ‘ไมน่่า 

หมกมุน่’ รูช้ดัวา่ ‘ไมน่่าเพลดิเพลนิ’ 

  ถา้เธอเสวยอทกุขมสขุเวทนา ก็รูช้ดัวา่ ‘อทกุขมสขุเวทนานัน้ไมเ่ทีย่ง’ รูช้ดัวา่ 

‘ไมน่่าหมกมุน่’ รูช้ดัวา่ ‘ไมน่่าเพลดิเพลนิ’ 

  ถา้เธอเสวยสขุเวทนา ก็เป็นผูป้ราศจาก(กเิลส)เสวยสขุเวทนานัน้ ถา้เธอ 

เสวยทกุขเวทนา ก็เป็นผูป้ราศจาก(กเิลส)เสวยทกุขเวทนานัน้ ถา้เธอเสวยอทกุขม- 

สขุเวทนา ก็เป็นผูป้ราศจาก(กเิลส)เสวยอทกุขมสขุเวทนานัน้ 

  เธอเมือ่เสวยเวทนามกีายเป็นทีส่ดุ ก็รูช้ดัวา่ ‘เราเสวยเวทนามกีายเป็นทีส่ดุ’ 

เมือ่เสวยเวทนามชีวีติเป็นทีส่ดุ ก็รูช้ดัวา่ ‘เราเสวยเวทนามชีวีติเป็นทีส่ดุ’ หลัง 

จากตายไป ก็รูช้ดัวา่ ‘เวทนาทัง้ปวงไมน่่าเพลดิเพลนิ จักเย็นในโลกนีท้เีดยีว’ 

  ภกิษุทัง้หลาย เพราะอาศัยน ้ามันและไส ้ตะเกยีงน ้ามันจงึตดิอยูไ่ด ้เพราะ 

สิน้น ้ามันและไส ้ตะเกยีงน ้ามันก็หมดเชือ้ดับไป แมฉั้นใด ภกิษุก็ฉันนัน้เหมอืนกัน 

เมือ่เสวยเวทนามกีายเป็นทีส่ดุ ก็รูช้ดัวา่ ‘เราเสวยเวทนามกีายเป็นทีส่ดุ’ เมือ่ 

เสวยเวทนามชีวีติเป็นทีส่ดุ ก็รูช้ดัวา่ ‘เราเสวยเวทนามชีวีติเป็นทีส่ดุ’ ก็รูช้ดัวา่ 

‘เวทนาทัง้ปวงไมน่่าเพลดิเพลนิ จักเย็นในโลกนีท้เีดยีว” 

ปทโีปปมสตูรที ่๘ จบ 

 

๙. เวสาลสีตูร 

วา่ดว้ยพระธรรมเทศนาทีก่รงุเวสาล ี

  [๙๘๕] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ กฏูาคารศาลา ป่ามหาวนั เขต 

กรงุเวสาล ีครัง้นัน้ พระผูม้พีระภาคตรัสสอนอสภุกมัมัฏฐาน ทรงพรรณนาคณุแหง่ 

อสภุกัมมัฏฐาน ตรัสสรรเสรญิการเจรญิอสภุกัมมัฏฐานแกภ่กิษุทัง้หลายโดย 

ประการตา่ง ๆ 

  ตอ่มา พระผูม้พีระภาครับสัง่เรยีกภกิษุทัง้หลายมาตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย 

เราปรารถนาจะหลกีเรน้อยูผู่เ้ดยีวสกัครึง่เดอืน ใคร ๆ อยา่เขา้ไปหาเรา ยกเวน้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๔๖๓ } 



๔๖๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑๐. อานาปานสงัยตุ] 

๑. เอกธัมมวรรค ๙. เวสาลสีตูร 

ภกิษุผูน้ าอาหารบณิฑบาตเขา้ไปใหร้ปูเดยีว” ภกิษุเหลา่นัน้ทลูรับสนองพระด ารัสแลว้ 

ในครึง่เดอืนนี ้จงึไมม่ใีคร ๆ เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาค ยกเวน้ภกิษุผูน้ าอาหาร 

บณิฑบาตเขา้ไปถวายรปูเดยีว 

  ล าดับนัน้ ภกิษุเหลา่นัน้สนทนากันวา่ “พระผูม้พีระภาคตรัสสอนอสภุกัมมัฏ- 

ฐาน ทรงพรรณนาคณุแหง่อสภุกัมมัฏฐาน ตรัสสรรเสรญิการเจรญิอสภุกัมมัฏฐาน 

โดยประการตา่ง ๆ” แลว้พากันประกอบความเพยีรในการเจรญิอสภุกัมมัฏฐาน 

หลายประการ กระท่ังเกดิความรูส้กึอดึอัด เบือ่หน่าย รังเกยีจรา่งกายของตน จงึ 

พากันแสวงหาศัสตราส าหรับฆา่ตัวตาย วันเดยีวภกิษุก็น าศัสตรามาฆา่ตัวตาย ๑๐ 

รปูบา้ง ฯลฯ ๓๐ รปูบา้ง 

  เมือ่ครึง่เดอืนผา่นไป พระผูม้พีระภาคก็เสด็จออกจากทีห่ลกีเรน้ รับสัง่เรยีก 

ทา่นพระอานนทม์าตรัสถามวา่ “อานนท ์ท าไมภกิษุสงฆจ์งึดเูหมอืนจะนอ้ยลง” 

  ทา่นพระอานนทท์ลูตอบวา่ “จรงิ พระพทุธเจา้ขา้ ภกิษุทัง้หลายสนทนากันวา่ 

‘พระผูม้พีระภาคตรัสสอนอสภุกัมมัฏฐาน ทรงพรรณนาคณุแหง่อสภุกัมมัฏฐาน 

ตรัสสรรเสรญิการเจรญิอสภุกัมมัฏฐานโดยประการตา่ง ๆ’ แลว้พากันประกอบ 

ความเพยีรในการเจรญิอสภุกัมมัฏฐานหลายประการ กระท่ังเกดิความรูส้กึอดึอดั 

เบือ่หน่าย รังเกยีจรา่งกายของตน จงึพากันแสวงหาศัสตราส าหรับฆา่ตัวตาย 

วนัเดยีว ภกิษุก็น าศัสตรามาฆา่ตัวตาย ๑๐ รปูบา้ง ฯลฯ ๓๐ รปูบา้ง ขอ 

ประทานพระวโรกาส ขอพระผูม้พีระภาคโปรดตรัสบอกวธิอีืน่ทีภ่กิษุสงฆน์ีจ้ะพงึ 

ด ารงอยูใ่นอรหัตตผลเถดิ พระพทุธเจา้ขา้” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “อานนท ์ถา้เชน่นัน้ เธอจงเผดยีงภกิษุเทา่ทีอ่าศัย 

กรงุเวสาลอียูทั่ง้หมดใหป้ระชมุทีโ่รงอาหาร” ทา่นพระอานนทท์ลูรับสนองพระ 

ด ารัสแลว้เผดยีงภกิษุเทา่ทีอ่าศัยกรงุเวสาลอียูทั่ง้หมดใหป้ระชมุทีโ่รงอาหารแลว้ 

เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แต ่

พระองคผ์ูเ้จรญิ ภกิษุสงฆป์ระชมุกันแลว้ ขอพระผูม้พีระภาคโปรดทราบกาลอนั 

สมควรในบัดนีเ้ถดิ พระพทุธเจา้ขา้” 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๔๖๔ } 



๔๖๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑๐. อานาปานสงัยตุ] 

๑. เอกธัมมวรรค ๑๐. กมิลิสตูร 

  ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาคเสด็จไปทีโ่รงอาหาร ประทับน่ังบนพทุธอาสนท์ี ่

ปลูาดไว ้แลว้รับสัง่เรยีกภกิษุทัง้หลายมาตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย อานาปานสต ิ

สมาธแิมน้ี ้ทีภ่กิษุเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ ยอ่มเป็นสภาพสงบ ประณีต สดชืน่ 

เป็นธรรมเครือ่งอยูเ่ป็นสขุ และท าบาปอกศุลธรรมทีเ่กดิขึน้แลว้ ๆ ใหอ้ันตรธานไป 

สงบไปโดยเร็ว 

  ภกิษุทัง้หลาย ฝุ่ นละอองทีฟุ่้ งขึน้ทา้ยฤดรูอ้น ถกูฝนใหญน่อกฤดกูาล ท าให ้

อันตรธานไป สงบไปโดยเร็ว แมฉั้นใด อานาปานสตสิมาธทิีภ่กิษุเจรญิ ท าให ้

มากแลว้ก็ฉันนัน้เหมอืนกัน เป็นสภาพสงบ ประณีต สดชืน่ เป็นธรรมเครือ่งอยู ่

เป็นสขุ และท าบาปอกศุลธรรมทีเ่กดิขึน้แลว้ ๆ ใหอ้ันตรธานไป สงบไปโดยเร็ว 

  อานาปานสตสิมาธทิ ีภ่กิษุเจรญิอยา่งไร ท าใหม้ากแลว้อยา่งไร จงึเป็น 

สภาพสงบ ประณีต สดชืน่ เป็นธรรมเครือ่งอยูเ่ป็นสขุ และท าบาปอกศุล- 

ธรรมทีเ่กดิข ึน้แลว้ ๆ ใหอ้นัตรธานไป สงบไปโดยเร็ว 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีไ้ปสูป่่าก็ด ีไปสูโ่คนไมก็้ด ีไปสูเ่รอืนวา่งก็ด ีน่ังคู ้

บัลลังก ์ตัง้กายตรง ด ารงสตไิวเ้ฉพาะหนา้ มสีตหิายใจเขา้ มสีตหิายใจออก ฯลฯ 

ส าเหนยีกวา่ จะพจิารณาเห็นความสละคนื หายใจเขา้ ส าเหนยีกวา่ จะพจิารณา 

เห็นความสละคนื หายใจออก’ 

  ภกิษุทัง้หลาย อานาปานสตสิมาธทิีภ่กิษุเจรญิอยา่งนีแ้ล ท าใหม้ากแลว้อยา่งนี้ 

จงึเป็นสภาพสงบ ประณีต สดชืน่ เป็นธรรมเครือ่งอยูเ่ป็นสขุ และท าบาปอกศุลธรรม 

ทีเ่กดิขึน้แลว้ ๆ ใหอ้ันตรธานไป สงบไปโดยเร็ว”๑ 

เวสาลสีตูรที ่๙ จบ 

 

๑๐. กมิลิสตูร 

วา่ดว้ยพระกมิลิะ 

  [๙๘๖] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ ป่าไผ ่เขตเมอืงกมิลิา ณ ทีนั่น้แล 

พระผูม้พีระภาครับสัง่เรยีกทา่นพระกมิลิะมาตรัสถามวา่ “กมิลิะ อานาปานสต ิ

สมาธทิีภ่กิษุเจรญิอยา่งไร ท าใหม้ากแลว้อยา่งไร จงึมผีลมาก มอีานสิงสม์าก”

 
เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ ว.ิมหา. (แปล) ๑/๑๖๒-๑๖๕/๑๓๔-๑๓๗ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๔๖๕ } 



๔๖๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑๐. อานาปานสงัยตุ] 

๑. เอกธัมมวรรค ๑๐. กมิลิสตูร 

  เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสถามอยา่งนี ้ทา่นพระกมิลิะไดน้ิง่เฉย 

  แมค้รัง้ที ่๒ ฯลฯ 

  แมค้รัง้ที ่๓ พระผูม้พีระภาครับสัง่เรยีกทา่นพระกมิลิะมาตรัสถามวา่ “กมิลิะ 

อานาปานสตสิมาธทิีภ่กิษุเจรญิอยา่งไร ท าใหม้ากแลว้อยา่งไร จงึมผีลมาก ม ี

อานสิงสม์าก” แมค้รัง้ที ่๓ ทา่นพระกมิลิะก็ไดน้ิง่เฉย 

  เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสถามอยา่งนี ้ทา่นพระอานนทไ์ดก้ราบทลูพระผูม้ ี

พระภาคดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระผูม้พีระภาค ถงึเวลาทีพ่ระองคจ์ะพงึตรัสอานาปานสต-ิ 

สมาธ ิขา้แตพ่ระสคุต ถงึเวลาทีพ่ระองคจ์ะพงึตรัสอานาปานสตสิมาธ ิภกิษุทัง้ 

หลายไดส้ดับจากพระองคแ์ลว้จักทรงจ าไว”้ 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “อานนท ์ถา้เชน่นัน้ เธอจงฟัง จงใสใ่จใหด้ ีเรา 

จักกลา่ว” ทา่นพระอานนทท์ลูรับสนองพระด ารัสแลว้ พระผูม้พีระภาคจงึตรัสวา่ 

  “อานนท ์อานาปานสตสิมาธทิ ีภ่กิษุเจรญิอยา่งไร ท าใหม้ากแลว้อยา่งไร 

จงึมผีลมาก มอีานสิงสม์าก 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีไ้ปสูป่่าก็ด ีไปสูโ่คนไมก็้ด ีไปสูเ่รอืนวา่งก็ด ีน่ังคู ้

บัลลังก ์ตัง้กายตรง ด ารงสตไิวเ้ฉพาะหนา้ มสีตหิายใจเขา้ มสีตหิายใจออก ฯลฯ 

ส าเหนยีกวา่ จะพจิารณาเห็นความสละคนื หายใจเขา้ ส าเหนยีกวา่ จะพจิารณา 

เห็นความสละคนื หายใจออก 

  อานาปานสตสิมาธทิีภ่กิษุเจรญิอยา่งนีแ้ล ท าใหม้ากแลว้อยา่งนี ้จงึมผีลมาก 

มอีานสิงสม์าก 

   ๑. สมัยใด ภกิษุเมือ่หายใจเขา้ยาวก็รูช้ดัวา่หายใจเขา้ยาว หรอืเมือ่ 

       หายใจออกยาวก็รูช้ดัวา่หายใจออกยาว เมือ่หายใจเขา้สัน้ก็รูช้ดั 

       วา่หายใจเขา้สัน้ หรอืเมือ่หายใจออกสัน้ก็รูช้ดัวา่หายใจออกสัน้ 

       ส าเหนยีกวา่ จะรูแ้จง้กองลมทัง้ปวง หายใจเขา้ ส าเหนยีกวา่ จะรู ้

       แจง้กองลมทัง้ปวง หายใจออก ส าเหนยีกวา่ จะระงับกายสงัขาร 

       หายใจเขา้ ส าเหนยีกวา่ จะระงับกายสงัขาร หายใจออก สมัยนัน้ 

       ภกิษุพจิารณาเห็นกายในกายอยู ่มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ 

       มสีต ิก าจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกได ้ขอ้นัน้เพราะเหตไุร 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๔๖๖ } 



๔๖๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑๐. อานาปานสงัยตุ] 

๑. เอกธัมมวรรค ๑๐. กมิลิสตูร 

       เพราะเรากลา่วกายอยา่งหนึง่ คอื ลมหายใจเขา้และลมหายใจ 

       ออก เพราะเหตนัุน้ สมัยนัน้ ภกิษุพจิารณาเห็นกายในกายอยู่ 

       มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ มสีต ิก าจัดอภชิฌาและโทมนัสใน 

       โลกได ้

   ๒. สมัยใด ภกิษุส าเหนยีกวา่ จะรูแ้จง้ปีต ิหายใจเขา้ ส าเหนยีกวา่ 

       จะรูแ้จง้ปีต ิหายใจออก ส าเหนยีกวา่ จะรูแ้จง้สขุ หายใจเขา้ 

        ส าเหนยีกวา่ จะรูแ้จง้สขุ หายใจออก ส าเหนยีกวา่ จะรูแ้จง้ 

       จติตสงัขาร หายใจเขา้ ส าเหนยีกวา่ จะรูแ้จง้จติตสงัขาร หายใจ 

       ออก ส าเนยีกวา่ จะระงับจติตสงัขาร หายใจเขา้ ส าเหนยีกวา่ 

       จะระงับจติตสงัขาร หายใจออก สมัยนัน้ ภกิษุพจิารณาเห็น 

       เวทนาในเวทนาทัง้หลายอยู ่มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ มสีต ิ

       ก าจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกได ้ขอ้นัน้เพราะเหตไุร เพราะ 

       เรากลา่วเวทนาอยา่งหนึง่ คอื การมนสกิารใหด้ถีงึลมหายใจเขา้ 

       และลมหายใจออก เพราะเหตนัุน้ สมัยนัน้ ภกิษุพจิารณาเห็น 

       เวทนาในเวทนาทัง้หลายอยู ่มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ มสีต ิ

       ก าจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกได ้

   ๓. สมัยใด ภกิษุส าเหนยีกวา่ จะรูแ้จง้จติ หายใจเขา้ ส าเหนยีกวา่ 

       จะรูแ้จง้จติ หายใจออก ส าเหนยีกวา่ จะยังจติใหบ้ันเทงิ หายใจ 

       เขา้ ฯลฯ ส าเหนยีกวา่ จะตัง้จติมั่น หายใจออก ส าเหนยีกวา่ 

       จะเปลือ้งจติ หายใจเขา้ ส าเหนยีกวา่ จะเปลือ้งจติ หายใจออก 

       สมัยนัน้ ภกิษุพจิารณาเห็นจติในจติอยู ่มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ 

       มสีต ิก าจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกได ้ขอ้นัน้เพราะเหตไุร 

       เพราะเราไมก่ลา่วการเจรญิอานาปานสตสิมาธไิว ้ส าหรับผูห้ลง 

       ลมืสต ิไมม่สีมัปชญัญะ เพราะเหตนัุน้ สมัยนัน้ ภกิษุ 

       พจิารณาเห็นจติในจติอยู ่มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ มสีต ิ

       ก าจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกได ้

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๔๖๗ } 



๔๖๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑๐. อานาปานสงัยตุ] 

๑. เอกธัมมวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

   ๔. สมัยใด ภกิษุส าเหนยีกวา่ จะพจิารณาเห็นวา่ไมเ่ทีย่ง หายใจ 

       เขา้ ฯลฯ ส าเหนยีกวา่ จะพจิารณาเห็นความคลายออกได ้

       หายใจเขา้ ... ส าเหนยีกวา่ จะพจิารณาเห็นความดับไป หายใจ 

       เขา้ ... ส าเหนยีกวา่ จะพจิารณาเห็นความสละคนื หายใจเขา้ 

       ส าเหนยีกวา่ จะพจิารณาเห็นความสละคนื หายใจออก สมัยนัน้ 

       ภกิษุพจิารณาเห็นธรรมในธรรมทัง้หลายอยู ่มคีวามเพยีร ม ี

       สมัปชญัญะ มสีต ิก าจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกได ้เธอเห็น 

       การละอภชิฌาและโทมนัสนัน้ดว้ยปัญญาแลว้วางเฉยอยา่งด ี

       เพราะเหตนัุน้ สมัยนัน้ ภกิษุพจิารณาเห็นธรรมในธรรมทัง้หลาย 

       อยู ่มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ มสีต ิก าจัดอภชิฌาและ 

       โทมนัสในโลกได ้

  อานนท ์ดนิกองใหญท่ีถ่นนใหญ ่๔ แยก ถา้เกวยีนหรอืรถผา่นมาทางทศิ 

ตะวนัออก ก็จะกระทบดนิกองนัน้ ถา้ผา่นมาทางทศิตะวนัตก ... ถา้ผา่นมาทาง 

ทศิเหนอื ... ถา้เกวยีนหรอืรถผา่นมาทางทศิใต ้ก็จะกระทบดนิกองนัน้ แมฉั้นใด 

ภกิษุเมือ่พจิารณาเห็นกายในกายอยูก็่ด ีชือ่วา่ยอ่มก าจัดบาปอกศุลธรรมได ้เมือ่ 

พจิารณาเห็นเวทนาในเวทนาทัง้หลาย ฯลฯ เมือ่พจิารณาเห็นจติในจติ ฯลฯ เมือ่ 

พจิาณาเห็นธรรมในธรรมทัง้หลายก็ด ีชือ่วา่ยอ่มก าจัดบาปอกศุลธรรมได ้ก็ฉัน 

นัน้เหมอืนกัน” 

กมิลิสตูรที ่๑๐ จบ 

เอกธมัมวรรคที ่๑ จบ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

    ๑. เอกธัมมสตูร    ๒. โพชฌังคสตูร 

    ๓. สทุธกิสตูร     ๔. ปฐมผลสตูร 

    ๕. ทตุยิผลสตูร    ๖. อรฏิฐสตูร 

    ๗. มหากัปปินสตูร    ๘. ปทโีปปมสตูร 

    ๙. เวสาลสีตูร     ๑๐. กมิลิสตูร 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๔๖๘ } 



๔๖๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑๐. อานาปานสงัยตุ] 

๒. ทตุยิวรรค ๑. อจิฉานังคลสตูร 

 

๒. ทตุยิวรรค 

หมวดที ่๒ 

๑. อจิฉานงัคลสตูร 

วา่ดว้ยพระธรรมเทศนาทีก่รงุอจิฉานงัคละ 

  [๙๘๗] สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ ไพรสณฑช์ือ่อจิฉานังคละ 

เขตกรงุอจิฉานังคละ ณ ทีนั่น้แล พระผูม้พีระภาครับสัง่เรยีกภกิษุทัง้หลายมาตรัสวา่ 

“ภกิษุทัง้หลาย เราปรารถนาจะหลกีเรน้อยูผู่เ้ดยีวสกั ๓ เดอืน ใคร ๆ อยา่เขา้ 

ไปหาเรา ยกเวน้ภกิษุผูน้ าอาหารบณิฑบาตเขา้ไปใหร้ปูเดยีว” ภกิษุเหลา่นัน้ทลูรับ 

สนองพระด ารัสแลว้ ใน ๓ เดอืนนี ้จงึไมม่ใีคร ๆ เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคเลย 

ยกเวน้ภกิษุผูน้ าอาหารบณิฑบาตเขา้ไปถวายรปูเดยีว 

  ครัน้ลว่ง ๓ เดอืนนัน้ไป พระผูม้พีระภาคก็เสด็จออกจากทีห่ลกีเรน้แลว้ รับสัง่ 

เรยีกภกิษุทัง้หลายมาตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย ถา้พวกอัญเดยีรถยีป์รพิาชกพงึถาม 

เธอทัง้หลายอยา่งนีว้า่ ‘ผูม้อีายทัุง้หลาย โดยมากพระสมณโคดมทรงอยูจ่ าพรรษา 

ดว้ยวหิารธรรมขอ้ไหน’ เธอทัง้หลายถกูถามอยา่งนีพ้งึตอบอัญเดยีรถยีป์รพิาชก 

เหลา่นัน้อยา่งนี้วา่ ‘ทา่นทัง้หลาย โดยมากพระผูม้พีระภาคทรงอยูจ่ าพรรษาดว้ย 

อานาปานสตสิมาธ’ิ ภกิษุทัง้หลาย ขณะนีเ้รามสีตหิายใจเขา้ มสีตหิายใจออก 

เมือ่หายใจเขา้ยาวก็รูช้ดัวา่หายใจเขา้ยาว หรอืเมือ่หายใจออกยาวก็รูช้ดัวา่หายใจ 

ออกยาว เมือ่หายใจเขา้สัน้ก็รูช้ดัวา่หายใจเขา้สัน้ หรอืเมือ่หายใจออกสัน้ก็รูช้ดัวา่ 

หายใจออกสัน้ ยอ่มรูช้ดัวา่ จะรูแ้จง้กองลมทัง้ปวง หายใจเขา้ ฯลฯ ยอ่มรูช้ดัวา่ 

จะพจิารณาเห็นความสละคนื หายใจเขา้ จะพจิารณาเห็นความสละคนื หายใจออก 

  ภกิษุทัง้หลาย ความจรงิ บคุคลเมือ่จะกลา่วใหถ้กูตอ้ง พงึกลา่วถงึธรรม 

นัน้ใดวา่ อรยิวหิาร (ธรรมเป็นเครือ่งอยูข่องพระอรยิะ) บา้ง พรหมวหิาร (ธรรม 

เป็นเครือ่งอยูข่องพรหม) บา้ง ตถาคตวหิาร (ธรรมเป็นเครือ่งอยูข่องพระตถาคต) 

บา้ง เมือ่จะกลา่วใหถ้กูตอ้ง ก็พงึกลา่วถงึอานาปานสตสิมาธวิา่ อรยิวหิารบา้ง 

พรหมวหิารบา้ง ตถาคตวหิารบา้ง ภกิษุเหลา่ใดเป็นพระเสขะยังไมบ่รรลอุรหตัตผล 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๔๖๙ } 



๔๗๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑๐. อานาปานสงัยตุ] 

๒. ทตุยิวรรค ๒. กังเขยยสตูร 

ยอ่มปรารถนาธรรมเป็นแดนเกษมจากโยคะอันยอดเยีย่มอยู ่อานาปานสตสิมาธทิี ่

ภกิษุเหลา่นัน้เจรญิ ท าใหม้ากแลว้ ยอ่มเป็นไปเพือ่ความสิน้อาสวะ สว่นภกิษุ 

เหลา่ใดเป็นอรหันตขณีาสพ อยูจ่บพรหมจรรย ์ท ากจิทีค่วรท าเสร็จแลว้ ปลง 

ภาระไดแ้ลว้ บรรลปุระโยชนต์นโดยล าดับแลว้ สิน้ภวสงัโยชนแ์ลว้ หลดุพน้แลว้ 

เพราะรูโ้ดยชอบ อานาปานสตสิมาธทิีภ่กิษุเหลา่นัน้เจรญิ ท าใหม้ากแลว้ ยอ่ม 

เป็นไปเพือ่ความอยูเ่ป็นสขุในปัจจบุันและเพือ่มสีต ิมสีมัปชญัญะ 

  ภกิษุทัง้หลาย ความจรงิ บคุคลเมือ่จะกลา่วใหถ้กูตอ้ง พงึกลา่วถงึธรรมนัน้ 

ใดวา่ อรยิวหิารบา้ง พรหมวหิารบา้ง ตถาคตวหิารบา้ง เมือ่จะกลา่วใหถ้กูตอ้ง 

ก็พงึกลา่วถงึอานาปานสตสิมาธวิา่ อรยิวหิารบา้ง พรหมวหิารบา้ง ตถาคตวหิารบา้ง” 

อจิฉานงัคลสตูรที ่๑ จบ 

 

๒. กงัเขยยสตูร 

วา่ดว้ยขอ้กงัขาของเจา้ศากยะพระนามวา่มหานามะ 

  [๙๘๘] สมัยหนึง่ ทา่นพระโลมสกังภยิะอยูท่ีน่โิครธาราม เขตกรงุกบลิพัสดุ ์

แควน้สกักะ ครัง้นัน้ เจา้ศากยะทรงพระนามวา่มหานามะ เสด็จเขา้ไปหาทา่น 

พระโลมสกังภยิะถงึทีอ่ยู ่ทรงอภวิาทแลว้ประทับน่ัง ณ ทีส่มควร ไดต้รัสถามท่าน 

พระโลมสกังภยิะดังนีว้า่ “พระคณุเจา้ผูเ้จรญิ เสขวหิารธรรม (ธรรมเป็นเครือ่งอยู ่

ของพระเสขะ) กับตถาคตวหิารธรรมเป็นอยา่งเดยีวกันหรอื หรอืวา่เสขวหิารธรรม 

เป็นอยา่งหนึง่ ตถาคตวหิารธรรมเป็นอกีอยา่งหนึง่” 

  ทา่นพระโลมสกังภยิะ ถวายพระพรวา่ “ขอถวายพระพร มหาบพติร 

เสขวหิารธรรมกับตถาคตวหิารธรรมไมใ่ชอ่ยา่งเดยีวกัน เสขวหิารธรรมเป็นอยา่ง 

หนึง่ ตถาคตวหิารธรรมเป็นอกีอยา่งหนึง่ 

  มหาบพติร ภกิษุเหลา่ใดเป็นพระเสขะยังไมบ่รรลอุรหัตตผล ปรารถนาธรรม 

เป็นแดนเกษมจากโยคะอนัยอดเยีย่มอยู ่ภกิษุเหลา่นัน้ชือ่วา่ละนวิรณ์ ๕ ประการอยู ่

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๔๗๐ } 



๔๗๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑๐. อานาปานสงัยตุ] 

๒. ทตุยิวรรค ๒. กังเขยยสตูร 

  ละนวิรณ์ ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ละกามฉันทนวิรณ์อยู ่  ๒. ละพยาบาทนวิรณ์อยู ่

   ๓. ละถนีมทิธนวิรณ์อยู ่  ๔. ละอทุธัจจกกุกจุจนวิรณ์อยู ่

   ๕. ละวจิกิจิฉานวิรณ์อยู ่

  ภกิษุเหลา่ใดเป็นพระเสขะยังไมบ่รรลอุรหตัตผล ปรารถนาธรรมเป็นแดนเกษม 

จากโยคะอันยอดเยีย่มอยู ่ภกิษุเหลา่นัน้ชือ่วา่ละนวิรณ์ ๕ ประการนีอ้ยู ่

  มหาบพติร สว่นภกิษุเหลา่ใดเป็นพระอรหันตขณีาสพ อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้ 

ท ากจิทีค่วรท าเสร็จแลว้ ปลงภาระไดแ้ลว้ บรรลปุระโยชนต์นโดยล าดับแลว้ สิน้ 

ภวสงัโยชนแ์ลว้ หลดุพน้เพราะรูโ้ดยชอบ นวิรณ์ ๕ ประการเป็นอันภกิษุเหลา่นัน้ 

ละไดเ้ด็ดขาด ตัดรากถอนโคนเหมอืนตน้ตาลทีถ่กูตัดรากถอนโคนไปแลว้ เหลอืแต ่

พืน้ที ่ท าใหไ้มม่ ีเกดิขึน้ตอ่ไปไมไ่ด ้

  นวิรณ์ ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. กามฉันทนวิรณ์เป็นอันภกิษุเหลา่นัน้ละไดเ้ด็ดขาด ตัดรากถอน 

       โคนเหมอืนตน้ตาลทีถ่กูตัดราถอนโคนไปแลว้เหลอืแตพ่ืน้ที ่ท า 

       ใหไ้มม่ ีเกดิขึน้ตอ่ไปไมไ่ด ้

   ๒. พยาบาทนวิรณ์... 

   ๓. ถนีมทิธนวิรณ์... 

   ๔. อทุธัจจกกุกจุจนวิรณ์... 

   ๕. วจิกิจิฉานวิรณ์เป็นอันภกิษุเหลา่นัน้ละไดเ้ด็ดขาด ตัดรากถอนโคน 

       เหมอืนตน้ตาลทีถ่กูตัดรากถอนโคนไปแลว้ เหลอืแตพ่ืน้ที ่ท าให ้

       ไมม่ ีเกดิขึน้ตอ่ไปไมไ่ด ้

  มหาบพติร ภกิษุเหลา่ใดเป็นพระอรหันตขณีาสพ อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้ 

ท ากจิทีค่วรท าเสร็จแลว้ ปลงภาระไดแ้ลว้ บรรลปุระโยชนต์นโดยล าดับแลว้ สิน้ 

ภวสงัโยชนแ์ลว้ หลดุพน้เพราะรูโ้ดยชอบ นวิรณ์ ๕ ประการนีเ้ป็นอันภกิษุเหลา่ 

นัน้ละไดเ้ด็ดขาด ตดัรากถอนโคนเหมอืนตน้ตาลทีถ่กูตดัรากถอนโคนไปแลว้ เหลอื 

แตพ่ืน้ที ่ท าใหไ้มม่ ีเกดิขึน้ตอ่ไปไมไ่ด ้ขอพระองคท์รงทราบเรือ่งนีโ้ดยปรยิายทีว่า่ 

เสขวหิารธรรมเป็นอยา่งหนึง่ ตถาคตวหิารธรรมก็เป็นอกีอยา่งหนึง่ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๔๗๑ } 



๔๗๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑๐. อานาปานสงัยตุ] 

๒. ทตุยิวรรค ๒. กังเขยยสตูร 

  มหาบพติร สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ ไพรสณฑช์ือ่อจิฉานังคละ 

เขตกรงุอจิฉานังคละ ณ ทีนั่น้ พระผูม้พีระภาครับสัง่เรยีกภกิษุทัง้หลายมาตรัสวา่ 

‘ภกิษุทัง้หลาย เราปรารถนาจะหลกีเรน้อยูค่นเดยีวสกั ๓ เดอืน ใคร ๆ อยา่เขา้ 

ไปหาเรา ยกเวน้ภกิษุผูน้ าอาหารบณิฑบาตเขา้ไปใหร้ปูเดยีว’ ภกิษุเหลา่นัน้ทลูรับ 

สนองพระด ารัสแลว้ ใน ๓ เดอืนนี ้จงึไมม่ใีคร ๆ เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคเลย 

ยกเวน้ภกิษุผูน้ าอาหารบณิฑบาตเขา้ไปถวายรปูเดยีว 

  ครัน้ลว่ง ๓ เดอืนนัน้ไป พระผูม้พีระภาคก็เสด็จออกจากทีห่ลกีเรน้แลว้ รับสัง่ 

เรยีกภกิษุทัง้หลายมาตรัสวา่ ‘ภกิษุทัง้หลาย ถา้พวกอัญเดยีรถยีป์รพิาชกพงึถาม 

เธอทัง้หลายอยา่งนีว้า่ ‘ผูม้อีายทัุง้หลาย โดยมากพระสมณโคดมทรงอยูจ่ าพรรษา 

ดว้ยวหิารธรรมขอ้ไหน’ เธอทัง้หลายถกูถามอยา่งนีพ้งึตอบอัญญเดยีรถยีป์รพิาชก 

เหลา่นัน้อยา่งนี้วา่ ‘ทา่นทัง้หลาย โดยมากพระผูม้พีระภาคทรงอยูจ่ าพรรษาดว้ย 

อานาปานสตสิมาธ’ิ 

  ภกิษุทัง้หลาย ขณะนีเ้รามสีตหิายใจเขา้ มสีตหิายใจออก เมือ่หายใจเขา้ยาว 

ก็รูช้ดัวา่หายใจเขา้ยาว หรอืเมือ่หายใจออกยาวก็รูช้ดัวา่หายใจออกยาว ฯลฯ 

ยอ่มรูช้ดัวา่ จะพจิารณาเห็นความสละคนื หายใจเขา้ จะพจิารณาเห็นความสละคนื 

หายใจออก 

  ภกิษุทัง้หลาย ความจรงิ บคุคลเมือ่จะกลา่วใหถ้กูตอ้ง พงึกลา่วถงึธรรมนัน้ 

ใดวา่ อรยิวหิารบา้ง พรหมวหิารบา้ง ตถาคตวหิารบา้ง เมือ่จะกลา่วใหถ้กูตอ้ง 

พงึกลา่วถงึอานาปานสตสิมาธวิา่ อรยิวหิารบา้ง พรหมวหิารบา้ง ตถาคตวหิารบา้ง 

ภกิษุเหลา่ใดเป็นเสขะยังไมบ่รรลอุรหตัตผล ปรารถนาธรรมเป็นแดนเกษมจากโยคะ 

อันยอดเยีย่มอยู ่อานาปานสตสิมาธทิีภ่กิษุเหลา่นัน้เจรญิ ท าใหม้ากแลว้ ยอ่มเป็นไป 

เพือ่ความสิน้อาสวะ สว่นภกิษุเหลา่ใดเป็นอรหันตขณีาสพ อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้ 

ท ากจิทีค่วรท าเสร็จแลว้ ปลงภาระไดแ้ลว้ บรรลปุระโยชนต์นโดยล าดับแลว้ สิน้ 

ภวสงัโยชนแ์ลว้ หลดุพน้เพราะรูโ้ดยชอบ อานาปานสตสิมาธทิีภ่กิษุเหลา่นัน้เจรญิ 

ท าใหม้ากแลว้ ยอ่มเป็นไปเพือ่อยูเ่ป็นสขุในปัจจบุนัและเพือ่มสีต ิมสีมัปชญัญะ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๔๗๒ } 



๔๗๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑๐. อานาปานสงัยตุ] 

๒. ทตุยิวรรค ๓. ปฐมอานันทสตูร 

  ภกิษุทัง้หลาย ความจรงิ บคุคลเมือ่จะกลา่วใหถ้กูตอ้ง พงึกลา่วถงึธรรมนัน้ 

ใดวา่ อรยิวหิารบา้ง พรหมวหิารบา้ง ตถาคตวหิารบา้ง เมือ่จะกลา่วใหถู้กตอ้ง 

ก็พงึกลา่วถงึอานาปานสตสิมาธวิา่ อรยิวหิารบา้ง พรหมวหิารบา้ง ตถาคตวหิาร 

บา้ง’ 

  ขอถวายพระพร มหาบพติร ขอพระองคท์รงทราบเรือ่งนีโ้ดยปรยิายทีว่า่ 

เสขวหิารธรรมเป็นอยา่งหนึง่ ตถาคตวหิารธรรมก็เป็นอกีอยา่งหนึง่” 

กงัเขยยสตูรที ่๒ จบ 

 

๓. ปฐมอานนัทสูตร 

วา่ดว้ยพระอานนท ์สตูรที ่๑ 

  [๙๘๙] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  ครัง้นัน้ ทา่นพระอานนทเ์ขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวายอภวิาท 

แลว้ น่ัง ณ ทีส่มควร ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ 

ธรรมอันเป็นเอกทีภ่กิษุเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ ท าใหธ้รรม ๔ ประการบรบิรูณ์ ธรรม 

๔ ประการทีภ่กิษุเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ ท าใหธ้รรม ๗ ประการบรบิรูณ์ ธรรม ๗ 

ประการทีภ่กิษุเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ ท าใหธ้รรม ๒ ประการบรบิรูณ์ มอียูห่รอื” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “อานนท ์ธรรมอันเป็นเอกทีภ่กิษุเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ 

ท าใหธ้รรม ๔ ประการบรบิรูณ์ ธรรม ๔ ประการทีภ่กิษุเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ 

ท าใหธ้รรม ๗ ประการบรบิรูณ์ ธรรม ๗ ประการทีภ่กิษุเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ 

ท าใหธ้รรม ๒ ประการบรบิรูณ์ มอียู”่ 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ธรรมอันเป็นเอกทีภ่กิษุเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ ท าให ้

ธรรม ๔ ประการบรบิรูณ์ ธรรม ๔ ประการทีภ่กิษุเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ ท าใหธ้รรม 

๗ ประการบรบิรูณ์ ธรรม ๗ ประการทีภ่กิษุเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ ท าใหธ้รรม ๒ 

ประการบรบิรูณ์ เป็นอยา่งไร” 

  “อานนท ์ธรรมอันเป็นเอกคอือานาปานสตสิมาธทิีภ่กิษุเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ 

ท าใหส้ตปัิฏฐาน ๔ ประการบรบิรูณ์ สตปัิฏฐาน ๔ ประการทีภ่กิษุเจรญิ ท าให ้

มากแลว้ ท าใหโ้พชฌงค ์๗ ประการบรบิรูณ์ โพชฌงค ์๗ ประการทีภ่กิษุเจรญิ 

ท าใหม้ากแลว้ ท าใหว้ชิชาและวมิตุตบิรบิรูณ์ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๔๗๓ } 



๔๗๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑๐. อานาปานสงัยตุ] 

๒. ทตุยิวรรค ๓. ปฐมอานันทสตูร 

  อานาปานสตสิมาธทิ ีภ่กิษุเจรญิอยา่งไร ท าใหม้ากแลว้อยา่งไร จงึท าให ้

สตปิฏัฐาน ๔ ประการบรบิรูณ์ 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีไ้ปสูป่่าก็ด ีไปสูโ่คนไมก็้ด ีไปสูเ่รอืนวา่งก็ด ีน่ังคู ้

บัลลังก ์ตัง้กายตรง ด ารงสตไิวเ้ฉพาะหนา้ เธอมสีตหิายใจเขา้ มสีตหิายใจออก 

เมือ่หายใจเขา้ยาวก็รูช้ดัวา่หายใจเขา้ยาว หรอืเมือ่หายใจออกยาวก็รูช้ดัวา่หายใจ 

ออกยาว ฯลฯ ส าเหนยีกวา่ จะพจิารณาเห็นความสละคนื หายใจเขา้ จะพจิารณา 

เห็นความสละคนื หายใจออก 

   ๑. สมัยใด ภกิษุเมือ่หายใจเขา้ยาวก็รูช้ดัวา่หายใจเขา้ยาว หรอื 

       เมือ่หายใจออกยาวก็รูช้ดัวา่หายใจออกยาว เมือ่หายใจเขา้สัน้ก็ 

       รูช้ดัวา่หายใจเขา้สัน้ หรอืเมือ่หายใจออกสัน้ก็รูช้ดัวา่หายใจออกสัน้ 

       ฯลฯ ส าเหนยีกวา่ จะระงับกายสงัขาร หายใจเขา้ จะระงับ 

       กายสงัขาร หายใจออก สมัยนัน้ ภกิษุพจิารณาเห็นกายในกายอยู ่

       มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ มสีต ิก าจัดอภชิฌาและโทมนัส 

       ในโลกได ้ขอ้นัน้เพราะเหตไุร เพราะเรากลา่วกายอยา่งหนึง่ คอื 

       ลมหายใจเขา้และลมหายใจออก เพราะเหตนัุน้ สมัยนัน้ ภกิษุ 

       พจิารณาเห็นกายในกายอยู ่มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ มสีต ิ

       ก าจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกได ้

   ๒. สมัยใด ภกิษุส าเหนยีกวา่ จะรูแ้จง้ปีต ิหายใจเขา้ ส าเหนยีกวา่ 

       จะรูแ้จง้ปีต ิหายใจออก ฯลฯ จะรูแ้จง้สขุ ... จะรูแ้จง้จติตสงัขาร 

       ... ส าเหนยีกวา่ จะระงับจติตสงัขาร หายใจเขา้ ส าเหนยีกวา่ 

       จะระงับจติตสงัขาร หายใจออก สมัยนัน้ ภกิษุพจิารณาเห็น 

       เวทนาในเวทนาทัง้หลายอยู ่มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ มสีต ิ

       ก าจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกได ้ขอ้นัน้เพราะเหตไุร เพราะ 

       เรากลา่วเวทนาอยา่งหนึง่ คอื การมนสกิารใหด้ถีงึลมหายใจ 

       เขา้และลมหายใจออก เพราะเหตนัุน้ สมัยนัน้ ภกิษุพจิารณาเห็น 

       เวทนาในเวทนาทัง้หลายอยู ่มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ มสีต ิ

       ก าจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกได ้

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๔๗๔ } 



๔๗๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑๐. อานาปานสงัยตุ] 

๒. ทตุยิวรรค ๓. ปฐมอานันทสตูร 

   ๓. สมัยใด ภกิษุส าเหนยีกวา่ จะรูแ้จง้จติ หายใจเขา้ ส าเหนยีกวา่ 

       จะรูแ้จง้จติ หายใจออก ส าเหนยีกวา่ จะยังจติใหบ้ันเทงิหายใจเขา้ 

       ฯลฯ จะตัง้จติมั่น ... ส าเหนยีกวา่ จะเปลือ้งจติ หายใจเขา้ 

       ส าเหนยีกวา่ จะเปลือ้งจติ หายใจออก สมัยนัน้ ภกิษุพจิารณาเห็น 

       จติในจติอยู ่มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ มสีต ิก าจัดอภชิฌา 

       และโทมนัสในโลกได ้ขอ้นัน้เพราะเหตไุร เพราะเราไมก่ลา่วการ 

       เจรญิอานาปานสตสิมาธไิวส้ าหรับผูห้ลงลมืสต ิไมม่สีมัปชญัญะ 

       เพราะเหตนัุน้ สมัยนัน้ ภกิษุพจิารณาเห็นจติในจติอยู ่มคีวาม 

       เพยีร มสีมัปชญัญะ มสีต ิก าจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกได ้

   ๔. สมัยใด ภกิษุส าเหนยีกวา่ จะพจิารณาเห็นความไมเ่ทีย่ง ฯลฯ 

       จะพจิารณาเห็นความคลายออกได ้... จะพจิารณาเห็นความ 

       ดับไป ... ส าเหนยีกวา่ จะพจิารณาเห็นความสละคนื หายใจเขา้ 

       ส าเหนยีกวา่ จะพจิารณาเห็นความสละคนื หายใจออก สมัยนัน้ 

       ภกิษุพจิารณาเห็นธรรมในธรรมทัง้หลายอยู ่มคีวามเพยีร ม ี

       สมัปชญัญะ มสีต ิก าจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกได ้เธอเห็น 

       การละอภชิฌาและโทมนัสนัน้ดว้ยปัญญาแลว้วางเฉยอยา่งด ี

       เพราะเหตนัุน้ สมัยนัน้ ภกิษุพจิารณาเห็นธรรมในธรรมทัง้หลาย 

       อยู ่มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ มสีต ิก าจัดอภชิฌาและ 

       โทมนัสในโลกได ้

  อานนท ์อานาปานสตสิมาธทิีภ่กิษุเจรญิอยา่งนีแ้ล ท าใหม้ากแลว้อยา่งนี้ 

จงึท าใหส้ตปัิฏฐาน ๔ ประการบรบิรูณ์ 

  สตปิฏัฐาน ๔ ประการทีภ่กิษุเจรญิอยา่งไร ท าใหม้ากแลว้อยา่งไร จงึ 

ท าใหโ้พชฌงค ์๗ ประการบรบิรูณ์ คอื 

   ๑. สมัยใด ภกิษุพจิารณาเห็นกายในกายอยู ่สมัยนัน้ สตขิองเธอ 

       ตัง้มั่น ไมห่ลงลมื 

       (๑) สมัยใด สตขิองภกิษุยอ่มตัง้มั่น ไมห่ลงลมื สมัยนัน้ สต-ิ 

        สมัโพชฌงคเ์ป็นอันภกิษุปรารภแลว้ ภกิษุเจรญิสต-ิ  

        สมัโพชฌงค ์สตสิมัโพชฌงคจ์งึถงึความเจรญิเต็มทีแ่กภ่กิษุ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๔๗๕ } 



๔๗๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑๐. อานาปานสงัยตุ] 

๒. ทตุยิวรรค ๓. ปฐมอานันทสตูร 

       (๒) เธอมสีตอิยูอ่ยา่งนัน้ คน้หาพจิารณาสอดสอ่งธรรมนัน้ 

        ดว้ยปัญญา สมัยใด ภกิษุมสีตอิยูอ่ยา่งนัน้ คน้หา 

        พจิารณาสอดสอ่งธรรมนัน้ดว้ยปัญญา สมัยนัน้ ธัมม- 

        วจิยสมัโพชฌงคเ์ป็นอันภกิษุปรารภแลว้ ภกิษุเจรญิ 

        ธัมมวจิยสมัโพชฌงค ์ธัมมวจิยสมัโพชฌงคจ์งึถงึความเจรญิ 

        เต็มทีแ่กภ่กิษุ 

       (๓) เมือ่เธอคน้หาพจิารณาสอดสอ่งธรรมนัน้ดว้ยปัญญา 

        ความเพยีรอันไมย่อ่หยอ่นชือ่วา่เป็นอันปรารภแลว้ สมัยใด 

        ความเพยีรไมย่อ่หยอ่นเป็นอันภกิษุผูค้น้ควา้พจิารณาสอด 

        สอ่งธรรมนัน้ดว้ยปัญญาปรารภแลว้ สมัยนัน้ วริยิ- 

        สมัโพชฌงคเ์ป็นอันภกิษุปรารภแลว้ ภกิษุเจรญิวริยิ- 

        สมัโพชฌงค ์วริยิสมัโพชฌงคจ์งึถงึความเจรญิเต็มทีแ่กภ่กิษุ 

       (๔) ปีตไิมม่อีามสิยอ่มเกดิแกภ่กิษุผูป้รารภความเพยีร สมัยใด 

    ปีตไิมม่อีามสิเกดิแกภ่กิษุผูป้รารภความเพยีร สมัยนัน้ 

    ปีตสิมัโพชฌงค ์เป็นอันภกิษุปรารภแลว้ ภกิษุเจรญิปีต-ิ 

    สมัโพชฌงค ์ปีตสิมัโพชฌงคจ์งึถงึความเจรญิเต็มทีแ่ก ่

    ภกิษุ 

       (๕) แมก้ายของภกิษุผูม้ใีจมปีีตยิอ่มระงับ แมจ้ติก็ระงับ สมัยใด 

    แมก้ายของภกิษุผูม้ใีจมปีีตยิอ่มระงับ แมจ้ติก็ระงับ สมัย 

    นัน้ ปัสสทัธสิมัโพชฌงคเ์ป็นอันภกิษุปรารภแลว้ ภกิษุ 

    เจรญิปัสสทัธสิมัโพชฌงค ์ปัสสทิธสิมัโพชฌงคจ์งึถงึความ 

    เจรญิเต็มทีแ่กภ่กิษุ 

       (๖) จติของภกิษุผูม้กีายระงับ มสีขุ ยอ่มตัง้มั่น สมัยใด จติ 

    ของภกิษุผูม้กีายระงับ มสีขุ ยอ่มตัง้มั่น สมัยนัน้ สมาธ ิ

    สมัโพชฌงค ์เป็นอันภกิษุปรารภแลว้ ภกิษุเจรญิสมาธ ิ

    สมัโพชฌงค ์สมาธสิมัโพชฌงคจ์งึถงึความเจรญิเต็มที ่

    แกภ่กิษุ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๔๗๖ } 



๔๗๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑๐. อานาปานสงัยตุ] 

๒. ทตุยิวรรค ๓. ปฐมอานันทสตูร 

       (๗) เธอยอ่มเพง่จติทีต่ัง้มั่นเชน่นัน้อยา่งด ีสมัยใด ภกิษุยอ่ม 

    เพง่จติทีต่ัง้มั่นเชน่นัน้อยา่งด ีสมัยนัน้ อเุบกขาสมัโพชฌงค ์

    ชือ่วา่เป็นอันภกิษุปรารภแลว้ ภกิษุเจรญิอเุบกขาสมัโพชฌงค ์

    อเุบกขาสมัโพชฌงคจ์งึถงึความเจรญิเต็มทีแ่กภ่กิษุ 

   ๒. สมัยใด ภกิษุพจิารณาเห็นเวทนาในเวทนาทัง้หลาย ฯลฯ 

   ๓. สมัยใด ภกิษุพจิารณาเห็นจติในจติ ฯลฯ 

   ๔. สมัยใด ภกิษุพจิารณาเห็นธรรมในธรรมทัง้หลายอยู ่สมัยนัน้ 

       สตขิองเธอยอ่มตัง้มั่น ไมห่ลงลมื 

       (๑) สมัยใด สตขิองภกิษุยอ่มตัง้มั่น ไมห่ลงลมื สมัยนัน้ 

    สตสิมัโพชฌงคเ์ป็นอันภกิษุปรารภแลว้ ภกิษุเจรญิสต-ิ 

    สมัโพชฌงค ์สตสิมัโพชฌงคจ์งึถงึความเจรญิเต็มทีแ่กภ่กิษุ 

    (พงึเพิม่ขอ้ความใหพ้สิดารเหมอืนสตปัิฏฐานขอ้ตน้) 

       (๗) เธอยอ่มเพง่จติทีต่ัง้มั่นเชน่นัน้อยา่งด ีสมัยใด ภกิษุยอ่ม 

    เพง่จติทีต่ัง้มั่นเชน่นัน้อยา่งด ีสมัยนัน้ อเุบกขาสมัโพชฌงค ์

    เป็นอันภกิษุปรารภแลว้ ภกิษุเจรญิอเุบกขาสมัโพชฌงค ์

    อเุบกขาสมัโพชฌงคจ์งึถงึความเจรญิเต็มทีแ่กภ่กิษุ 

  สตปัิฏฐาน ๔ ประการทีภ่กิษุเจรญิอยา่งนีแ้ล ท าใหม้ากแลว้อยา่งนี ้จงึท า 

ใหโ้พชฌงค ์๗ ประการบรบิรูณ์ 

  โพชฌงค ์๗ ประการทีภ่กิษุเจรญิอยา่งไร ท าใหม้ากแลว้อยา่งไร จงึ 

ท าใหว้ชิชาและวมิตุตบิรบิรูณ์ 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. เจรญิสตสิมัโพชฌงคอ์นัอาศัยวเิวก อาศัยวริาคะ อาศัยนโิรธ 

       นอ้มไปในโวสสคัคะ 

   ๒. เจรญิธัมมวจิยสมัโพชฌงค ์ฯลฯ 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๔๗๗ } 



๔๗๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑๐. อานาปานสงัยตุ] 

๒. ทตุยิวรรค ๔. ทตุยิอานันทสตูร 

   ๗. เจรญิอเุบกขาสมัโพชฌงคอ์ันอาศัยวเิวก อาศัยวริาคะ อาศัยนโิรธ 

       นอ้มไปในโวสสคัคะ 

  อานนท ์โพชฌงค ์๗ ประการทีภ่กิษุเจรญิอยา่งนีแ้ล ท าใหม้ากแลว้อยา่งนี้ 

จงึท าใหว้ชิชาและวมิตุตบิรบิรูณ์” 

ปฐมอานนัทสตูรที ่๓ จบ 

 

๔. ทตุยิอานนัทสตูร 

วา่ดว้ยพระอานนท ์สตูรที ่๒ 

  [๙๙๐] ครัง้นัน้ ทา่นพระอานนทเ์ขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ 

ถวายอภวิาทแลว้ น่ัง ณ ทีส่มควร พระผูม้พีระภาคไดต้รัสถามทา่นพระอานนท ์

ดังนีว้า่ “อานนท ์ธรรมอันเป็นเอกทีภ่กิษุเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ ท าใหธ้รรม ๔ 

ประการบรบิรูณ์ ธรรม ๔ ประการทีภ่กิษุเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ ท าใหธ้รรม ๗ 

ประการบรบิรูณ์ ธรรม ๗ ประการทีภ่กิษุเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ ท าใหธ้รรม ๒ 

ประการบรบิรูณ์ มอียูห่รอื” 

  ทา่นพระอานนทท์ลูตอบวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ธรรมของขา้พระองค ์

ทัง้หลายมพีระผูม้พีระภาคเป็นหลัก ฯลฯ๑ 

  “อานนท ์ธรรมอันเป็นเอกทีภ่กิษุเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ ท าใหธ้รรม ๔ 

ประการบรบิรูณ์ ธรรม ๔ ประการทีภ่กิษุเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ ท าใหธ้รรม ๗ 

ประการบรบิรูณ์ ธรรม ๗ ประการทีภ่กิษุเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ ท าใหธ้รรม ๒ 

ประการบรบิรูณ์ มอียู ่

  ธรรมอนัเป็นเอกทีภ่กิษุเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ ท าใหธ้รรม ๔ ประการ 

บรบิรูณ์ ธรรม ๔ ประการทีภ่กิษุเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ ท าใหธ้รรม ๗ 

ประการบรบิรูณ์ ธรรม ๗ ประการทีภ่กิษุเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ ท าใหธ้รรม ๒ 

ประการบรบิรูณ์ เป็นอยา่งไร

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูนือ้ความเต็มในขอ้ ๘๒๖ (โมคคัลลานสตูร) หนา้ ๓๙๘ ในเลม่นี ้

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๔๗๘ } 



๔๗๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑๐. อานาปานสงัยตุ] 

๒. ทตุยิวรรค ๕. ปฐมภภิขสุตูร 

  คอื ธรรมอันเป็นเอกคอือานาปานสตสิมาธทิีภ่กิษุเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ 

ท าใหส้ตปัิฏฐาน ๔ ประการบรบิรูณ์ สตปัิฏฐาน ๔ ประการทีภ่กิษุเจรญิ ท า 

ใหม้ากแลว้ ท าใหโ้พชฌงค ์๗ ประการบรบิรูณ์ โพชฌงค ์๗ ประการทีภ่กิษุเจรญิ 

ท าใหม้ากแลว้ ท าใหว้ชิชาและวมิตุตบิรบิรูณ์ 

  อานาปานสตสิมาธทิ ีภ่กิษุเจรญิอยา่งไร ท าใหม้ากแลว้อยา่งไร จงึท าให ้

สตปิฏัฐาน ๔ ประการบรบิรูณ์ 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีไ้ปสูป่่าก็ด ีฯลฯ 

  อานนท ์โพชฌงค ์๗ ประการทีภ่กิษุเจรญิอยา่งนีแ้ล ท าใหม้ากแลว้อยา่งนี้ 

จงึท าใหว้ชิชาและวมิตุตบิรบิรูณ์” 

ทตุยิอานนัทสตูรที ่๔ จบ 

 

๕. ปฐมภกิขสุูตร 

วา่ดว้ยภกิษุ สตูรที ่๑ 

  [๙๙๑] ครัง้นัน้ ภกิษุหลายรปูเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวาย 

อภวิาทแลว้ น่ัง ณ ทีส่มควร ไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระองค ์

ผูเ้จรญิ ธรรมอันเป็นเอกทีภ่กิษุเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ ท าใหธ้รรม ๔ ประการบรบิรูณ์ 

ธรรม ๔ ประการทีภ่กิษุเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ ท าใหธ้รรม ๗ ประการบรบิรูณ์ 

ธรรม ๗ ประการทีภ่กิษุเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ ท าใหธ้รรม ๒ ประการบรบิรูณ์ 

มอียูห่รอื” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “ภกิษุทัง้หลาย ธรรมอันเป็นเอกทีภ่กิษุเจรญิ ท า 

ใหม้ากแลว้ ท าใหธ้รรม ๔ ประการบรบิรูณ์ ธรรม ๔ ประการทีภ่กิษุเจรญิ ท า 

ใหม้ากแลว้ ท าใหธ้รรม ๗ ประการบรบิรูณ์ ธรรม ๗ ประการทีภ่กิษุเจรญิ ท า 

ใหม้ากแลว้ ท าใหธ้รรม ๒ ประการบรบิรูณ์ มอียู”่ 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ธรรมอันเป็นเอกทีภ่กิษุเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ ท าให ้

ธรรม ๔ ประการบรบิรูณ์ ธรรม ๔ ประการทีภ่กิษุเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ ท าให ้

ธรรม ๗ ประการบรบิรูณ์ ธรรม ๗ ประการทีภ่กิษุเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ ท าให ้

ธรรม ๒ ประการบรบิรูณ์ เป็นอยา่งไร” 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๔๗๙ } 



๔๘๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑๐. อานาปานสงัยตุ] 

๒. ทตุยิวรรค ๖. ทตุยิภกิขสุตูร 

  “ภกิษุทัง้หลาย ธรรมอันเป็นเอกคอือานาปานสตสิมาธทิีภ่กิษุเจรญิ ท าให ้

มากแลว้ ท าใหส้ตปัิฏฐาน ๔ ประการบรบิรูณ์ สตปัิฏฐาน ๔ ประการทีภ่กิษุเจรญิ 

ท าใหม้ากแลว้ ท าใหโ้พชฌงค ์๗ ประการบรบิรูณ์ โพชฌงค ์๗ ประการทีภ่กิษุเจรญิ 

ท าใหม้ากแลว้ ท าใหว้ชิชาและวมิตุตบิรบิรูณ์ 

  อานาปานสตสิมาธทิ ีภ่กิษุเจรญิอยา่งไร ท าใหม้ากแลว้อยา่งไร จงึท าให ้

สตปิฏัฐาน ๔ ประการบรบิรูณ์ 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีไ้ปสูป่่าก็ด ีฯลฯ 

  ภกิษุทัง้หลาย โพชฌงค ์๗ ประการทีภ่กิษุเจรญิอยา่งนีแ้ล ท าใหม้ากแลว้ 

อยา่งนี ้จงึท าใหว้ชิชาและวมิตุตบิรบิรูณ์” 

ปฐมภกิขสุตูรที ่๕ จบ 

 

๖. ทตุยิภกิขสุตูร 

วา่ดว้ยภกิษุ สตูรที ่๒ 

  [๙๙๒] ครัง้นัน้ ภกิษุหลายรปูเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวาย 

อภวิาทแลว้น่ัง ณ ทีส่มควร พระผูม้พีระภาคตรัสถามภกิษุทัง้หลายดังนีว้า่ “ภกิษุ 

ทัง้หลาย ธรรมอันเป็นเอกทีภ่กิษุเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ ท าใหธ้รรม ๔ ประการ 

บรบิรูณ์ ธรรม ๔ ประการทีภ่กิษุเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ ท าใหธ้รรม ๗ ประการ 

บรบิรูณ์ ธรรม ๗ ประการทีภ่กิษุเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ ท าใหธ้รรม ๒ ประการ 

บรบิรูณ์ มอียูห่รอื” 

  ภกิษุทัง้หลายทลูตอบวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ธรรมของขา้พระองค ์

ทัง้หลายมพีระผูม้พีระภาคเป็นหลัก ฯลฯ ภกิษุทัง้หลายไดส้ดับจากพระผูม้พีระภาค 

แลว้จักทรงจ าไว”้ 

  “ภกิษุทัง้หลาย ธรรมอันเป็นเอกทีภ่กิษุเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ ท าใหธ้รรม ๔ 

ประการบรบิรูณ์ ธรรม ๔ ประการทีภ่กิษุเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ ท าใหธ้รรม ๗ 

ประการบรบิรูณ์ ธรรม ๗ ประการทีภ่กิษุเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ ท าใหธ้รรม ๒ 

ประการบรบิรูณ์ มอียู ่

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๔๘๐ } 



๔๘๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑๐. อานาปานสงัยตุ] 

๒. ทตุยิวรรค ๖. ทตุยิภกิขสุตูร 

  ธรรมอนัเป็นเอกทีภ่กิษุเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ ท าใหธ้รรม ๔ ประการ 

บรบิรูณ์ ธรรม ๔ ประการทีภ่กิษุเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ ท าใหธ้รรม ๗ 

ประการบรบิรูณ์ ธรรม ๗ ประการทีภ่กิษุเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ ท าใหธ้รรม ๒ 

ประการบรบิรูณ์ เป็นอยา่งไร 

  คอื ธรรมอันเป็นเอกคอือานาปานสตสิมาธทิีภ่กิษุเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ 

ท าใหส้ตปัิฏฐาน ๔ ประการบรบิรูณ์ สตปัิฏฐาน ๔ ประการทีภ่กิษุเจรญิ ท า 

ใหม้ากแลว้ ท าใหโ้พชฌงค ์๗ ประการบรบิรูณ์ โพชฌงค ์๗ ประการทีภ่กิษุ 

เจรญิ ท าใหม้ากแลว้ ท าใหว้ชิชาและวมิตุตบิรบิรูณ์ 

  อานาปานสตสิมาธทิ ีภ่กิษุเจรญิอยา่งไร ท าใหม้ากแลว้อยา่งไร จงึท าให ้

สตปิฏัฐาน ๔ ประการบรบิรูณ์ 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีไ้ปสูป่่าก็ด ีไปสูโ่คนไมก็้ด ีไปสูเ่รอืนวา่งก็ด ีน่ังคู ้

บัลลังก ์ตัง้กายตรง ด ารงสตไิวเ้ฉพาะหนา้ เธอมสีตหิายใจเขา้ มสีตหิายใจออก ฯลฯ 

ส าเหนยีกวา่ จะพจิารณาเห็นความสละคนื หายใจเขา้ ส าเหนยีกวา่ จะพจิารณาเห็น 

ความสละคนื หายใจออก 

   ๑. สมัยใด ภกิษุเมือ่หายใจเขา้ยาวก็รูช้ดัวา่หายใจเขา้ยาว หรอื 

       เมือ่หายใจออกยาวก็รูช้ดัวา่หายใจออกยาว เมือ่หายใจเขา้สัน้ก็ 

       รูช้ดัวา่หายใจเขา้สัน้ ฯลฯ ส าเหนยีกวา่ จะรูแ้จง้กองลมทัง้ปวง 

       ฯลฯ ส าเหนยีกวา่ จะระงับกายสงัขาร หายใจเขา้ ส าเหนยีกวา่ 

       จะระงับกายสงัขาร หายใจออก สมัยนัน้ ภกิษุพจิารณาเห็น 

       กายในกายอยู ่มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ มสีต ิก าจัด 

       อภชิฌาและโทมนัสในโลกได ้ขอ้นัน้เพราะเหตไุร เพราะเรา 

       กลา่วกายอยา่งหนึง่ คอืลมหายใจเขา้และลมหายใจออก 

       เพราะเหตนัุน้ สมัยนัน้ ภกิษุพจิารณาเห็นกายในกายอยู ่ม ี

       ความเพยีร มสีมัปชญัญะ มสีต ิก าจัดอภชิฌาและโทมนัสใน 

       โลกได ้

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๔๘๑ } 



๔๘๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑๐. อานาปานสงัยตุ] 

๒. ทตุยิวรรค ๖. ทตุยิภกิขสุตูร 

   ๒. สมัยใด ภกิษุส าเหนยีกวา่ จะรูแ้จง้ปีต ิฯลฯ จะรูแ้จง้สขุ ฯลฯ 

       จะรูแ้จง้จติตสงัขาร ฯลฯ ส าเหนยีกวา่ จะระงับจติตสงัขาร 

       หายใจเขา้ ส าเหนยีกวา่ จะระงับจติตสงัขาร หายใจออก สมัยนัน้ 

       ภกิษุพจิารณาเห็นเวทนาในเวทนาทัง้หลายอยู ่มคีวามเพยีร ม ี

       สมัปชญัญะ มสีต ิก าจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกได ้ขอ้นัน้ 

       เพราะเหตไุร เพราะเรากลา่วเวทนาอยา่งหนึง่ คอื การมนสกิาร 

       ใหด้ถีงึลมหายใจเขา้และลมหายใจออก เพราะเหตนัุน้ สมัยนัน้ 

       ภกิษุพจิารณาเห็นเวทนาในเวทนาทัง้หลายอยู ่มคีวามเพยีร ม ี

       สมัปชญัญะ มสีต ิก าจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกได ้

   ๓. สมัยใด ภกิษุส าเหนยีกวา่ จะรูแ้จง้จติ ฯลฯ จะยงัจติใหบ้ันเทงิ 

       ฯลฯ ส าเหนยีกวา่ จะตัง้จติมั่น หายใจเขา้ ส าเหนยีกวา่ จะตัง้ 

        จติมั่น หายใจออก ส าเหนยีกวา่ จะเปลือ้งจติ หายใจเขา้ 

       ส าเหนยีกวา่ จะเปลือ้งจติ หายใจออก สมัยนัน้ ภกิษุ 

       พจิารณาเห็นจติในจติอยู ่มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ มสีต ิ

       ก าจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกได ้ขอ้นัน้เพราะเหตไุร เพราะ 

       เราไมก่ลา่วการเจรญิอานาปานสตสิมาธไิวส้ าหรับผูห้ลงลมืสต ิ

       ไมม่สีมัปชญัญะ เพราะเหตนัุน้ สมัยนัน้ ภกิษุพจิารณาเห็นจติ 

       ในจติอยู ่มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ มสีต ิก าจัดอภชิฌาและ 

       โทมนัสในโลกได ้

   ๔. สมัยใด ภกิษุส าเหนยีกวา่ จะพจิารณาเห็นความไมเ่ทีย่ง ฯลฯ 

       จะพจิารณาเห็นความคลายออกได ้ฯลฯ จะพจิารณาเห็นความ 

       ดับไป ฯลฯ ส าเหนยีกวา่ จะพจิารณาเห็นความสละคนื หาย 

       ใจเขา้ ส าเหนยีกวา่ จะพจิารณาเห็นความสละคนื หายใจออก 

       สมัยนัน้ ภกิษุพจิารณาเห็นธรรมในธรรมทัง้หลายอยู ่มคีวาม 

       เพยีร มสีมัปชญัญะ มสีต ิก าจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกได ้

       เธอเห็นการละอภชิฌาและโทมนัสนัน้ดว้ยปัญญาแลว้วางเฉยอยา่งด ี

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๔๘๒ } 



๔๘๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑๐. อานาปานสงัยตุ] 

๒. ทตุยิวรรค ๖. ทตุยิภกิขสุตูร 

       เพราะเหตนัุน้ สมัยนัน้ ภกิษุพจิารณาเห็นธรรมในธรรมทัง้หลาย 

        อยู ่มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ มสีต ิก าจัดอภชิฌาและ 

       โทมนัสในโลกได ้

  ภกิษุทัง้หลาย อานาปานสตสิมาธทิีภ่กิษุเจรญิอยา่งนีแ้ล ท าใหม้ากแลว้อยา่งนี้ 

จงึท าใหส้ตปัิฏฐาน ๔ ประการบรบิรูณ์ 

  สตปิฏัฐาน ๔ ประการทีภ่กิษุเจรญิอยา่งไร ท าใหม้ากแลว้อยา่งไร จงึท า 

ใหโ้พชฌงค ์๗ ประการบรบิรูณ์ คอื 

   ๑. สมัยใด ภกิษุพจิารณาเห็นกายในกายอยู ่สมัยนัน้ สตขิองเธอ 

       ตัง้มั่น ไมห่ลงลมื 

       (๑) สมัยใด สตขิองภกิษุตัง้มั่น ไมห่ลงลมื สมัยนัน้ สต-ิ 

    สมัโพชฌงคเ์ป็นอันภกิษุปรารภแลว้ ภกิษุเจรญิสต-ิ 

    สมัโพชฌงค ์สตสิมัโพชฌงคจ์งึถงึความเจรญิเต็มทีแ่กภ่กิษุ 

       (๒) เธอมสีตอิยูอ่ยา่งนัน้ คน้หาพจิารณาสอดสอ่งธรรมนัน้ 

    ดว้ยปัญญา สมัยใด ภกิษุมสีตอิยูอ่ยา่งนัน้ คน้หา 

    พจิารณาสอดสอ่งธรรมนัน้ดว้ยปัญญา สมัยนัน้ ธัมมวจิย- 

    สมัโพชฌงคเ์ป็นอันภกิษุปรารภแลว้ ภกิษุเจรญิธัมมวจิย- 

    สมัโพชฌงค ์ธัมมวจิยสมัโพชฌงคจ์งึถงึความเจรญิเต็มที ่

    แกภ่กิษุ 

       (๓) เมือ่เธอคน้หาพจิารณาสอดสอ่งธรรมนัน้ดว้ยปัญญา 

    ความเพยีรอันไมย่อ่หยอ่นชือ่วา่เป็นอันภกิษุปรารภแลว้ 

    สมัยใด ความเพยีรไมย่อ่หยอ่นเป็นอันภกิษุผูค้น้ควา้ 

    พจิารณาสอดสอ่งธรรมนัน้ดว้ยปัญญาปรารภแลว้ สมัยนัน้ 

    วริยิสมัโพชฌงคเ์ป็นอันภกิษุปรารภแลว้ ภกิษุเจรญิวริยิ- 

    สมัโพชฌงค ์วริยิสมัโพชฌงคจ์งึถงึความเจรญิเต็มทีแ่กภ่กิษุ 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๔๘๓ } 



๔๘๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑๐. อานาปานสงัยตุ] 

๒. ทตุยิวรรค ๖. ทตุยิภกิขสุตูร 

       (๔) ปีตไิมม่อีามสิยอ่มเกดิแกภ่กิษุผูป้รารภความเพยีร สมัยใด 

    ปีตไิมม่อีามสิเกดิแกภ่กิษุผูป้รารภความเพยีร สมัยนัน้ 

    ปีตสิมัโพชฌงคเ์ป็นอันภกิษุปรารภแลว้ ภกิษุเจรญิปีต-ิ 

    สมัโพชฌงค ์ปีตสิมัโพชฌงคจ์งึถงึความเจรญิเต็มทีแ่กภ่กิษุ 

       (๕) แมก้ายของภกิษุผูม้ใีจมปีีตยิอ่มระงับ แมจ้ติก็ระงับ สมัยใด 

    แมก้ายของภกิษุผูม้ใีจมปีีตยิอ่มระงับ แมจ้ติก็ระงับ สมัย 

    นัน้ ปัสสทัธสิมัโพชฌงคเ์ป็นอันภกิษุปรารภแลว้ ภกิษุ 

    เจรญิปัสสทัธสิมัโพชฌงค ์ปัสสทิธสิมัโพชฌงคจ์งึถงึความ 

    เจรญิเต็มทีแ่กภ่กิษุ 

       (๖) จติของภกิษุผูม้กีายระงับ มสีขุ ยอ่มตัง้มั่น สมัยใด จติ 

    ของภกิษุผูม้กีายระงับ มสีขุ ยอ่มตัง้มั่น สมัยนัน้ 

    สมาธสิมัโพชฌงคเ์ป็นอันภกิษุปรารภแลว้ ภกิษุเจรญิ 

    สมาธสิมัโพชฌงค ์สมาธสิมัโพชฌงคจ์งึถงึความเจรญิ 

    เต็มทีแ่กภ่กิษุ 

       (๗) เธอยอ่มเพง่จติทีต่ัง้มั่นเชน่นัน้อยา่งด ีสมัยใด ภกิษุยอ่ม 

    เพง่จติทีต่ัง้มั่นเชน่นัน้อยา่งด ีสมัยนัน้ อเุบกขาสมัโพชฌงค ์

    เป็นอันภกิษุปรารภแลว้ ภกิษุเจรญิอเุบกขาสมัโพชฌงค ์

    อเุบกขาสมัโพชฌงคจ์งึถงึความเจรญิเต็มทีแ่กภ่กิษุ 

   ๒. สมัยใด ภกิษุพจิารณาเห็นเวทนาในเวทนาทัง้หลาย ฯลฯ 

   ๓. สมัยใด ภกิษุพจิารณาเห็นจติในจติ ฯลฯ 

   ๔. สมัยใด ภกิษุพจิารณาเห็นธรรมในธรรมทัง้หลายอยู ่สมัยนัน้ 

       สตขิองเธอยอ่มตัง้มั่น ไมห่ลงลมื 

       (๑) สมัยใด สตขิองภกิษุยอ่มตัง้มั่น ไมห่ลงลมื สมัยนัน้ 

    สตสิมัโพชฌงคเ์ป็นอันภกิษุปรารภแลว้ ภกิษุเจรญิสต-ิ 

    สมัโพชฌงค ์สตสิมัโพชฌงคจ์งึถงึความเจรญิเต็มทีแ่กภ่กิษุ 

       ฯลฯ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๔๘๔ } 



๔๘๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑๐. อานาปานสงัยตุ] 

๒. ทตุยิวรรค ๗. สญัโญชนัปปาหนสตูร 

       (๗) เธอยอ่มเพง่จติทีต่ัง้มั่นเชน่นัน้อยา่งด ีสมัยใด ภกิษุเพง่ 

    จติทีต่ัง้มั่นเชน่นัน้อยา่งด ีสมัยนัน้ อเุบกขาสมัโพชฌงค ์

    เป็นอันภกิษุปรารภแลว้ ภกิษุเจรญิอเุบกขาสมัโพชฌงค ์

    อเุบกขาสมัโพชฌงคจ์งึถงึความเจรญิเต็มทีแ่กภ่กิษุ 

  ภกิษุทัง้หลาย สตปัิฏฐาน ๔ ประการทีภ่กิษุเจรญิอยา่งนีแ้ล ท าใหม้าก 

แลว้อยา่งนี ้จงึท าใหโ้พชฌงค ์๗ ประการบรบิรูณ์ 

  โพชฌงค ์๗ ประการทีภ่กิษุเจรญิอยา่งไร ท าใหม้ากแลว้อยา่งไร จงึ 

ท าใหว้ชิชาและวมิตุตบิรบิรูณ์ 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. เจรญิสตสิมัโพชฌงค ์อันอาศัยวเิวก อาศัยวริาคะ อาศัยนโิรธ 

       นอ้มไปในโวสสคัคะ 

   ๒. เจรญิธัมมวจิยสมัโพชฌงค ์อันอาศัยวเิวก อาศัยวริาคะ อาศัย 

       นโิรธ นอ้มไปในโวสสัคคะ 

       ฯลฯ 

   ๗. เจรญิอเุบกขาสมัโพชฌงค ์อันอาศัยวเิวก อาศัยวริาคะ อาศัย 

       นโิรธ นอ้มไปในโวสสัคคะ 

  ภกิษุทัง้หลาย โพชฌงค ์๗ ประการทีภ่กิษุเจรญิอยา่งนีแ้ล ท าใหม้ากแลว้ 

อยา่งนี ้จงึท าใหว้ชิชาและวมิตุตบิรบิรูณ์” 

ทตุยิภกิขสุตูรที ่๖ จบ 

 

๗. สญัโญชนปัปหานสตูร 

วา่ดว้ยธรรมทีเ่ป็นไปเพือ่ละสงัโยชน ์

  [๙๙๓] “ภกิษุทัง้หลาย อานาปานสตสิมาธทิีภ่กิษุเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ 

ยอ่มเป็นไปเพือ่ละสงัโยชน ์

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๔๘๕ } 



๔๘๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑๐. อานาปานสงัยตุ] 

๒. ทตุยิวรรค ๙. อัทธานปรญิญาสตูร 

  อานาปานสตสิมาธทิ ีภ่กิษุเจรญิอยา่งไร ท าใหม้ากแลว้อยา่งไร จงึเป็น 

ไปเพือ่ละสงัโยชน ์

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี ้ฯลฯ๑ ส าเหนยีกวา่ จะพจิารณาเห็นความสละคนื 

หายใจเขา้ ส าเหนยีกวา่ จะพจิารณาเห็นความสละคนื หายใจออก 

  ภกิษุทัง้หลาย อานาปานสตสิมาธทิีภ่กิษุเจรญิอยา่งนีแ้ล ท าใหม้ากแลว้อยา่งนี้ 

จงึเป็นไปเพือ่ละสงัโยชน”์ 

สญัโญชนปัปหานสตูรที ่๗ จบ 

 

๘. อนสุยสมคุฆาตสตูร 

วา่ดว้ยธรรมทีเ่ป็นไปเพือ่ถอนอนสุยั 

  [๙๙๔] “ภกิษุทัง้หลาย อานาปานสตสิมาธทิีภ่กิษุเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ 

ยอ่มเป็นไปเพือ่ถอนอนุสยั (พงึเพิม่ขอ้ความทีเ่หลอืใหพ้สิดาร) 

  อานาปานสตสิมาธทิีภ่กิษุเจรญิอยา่งนีแ้ล ท าใหม้ากแลว้อยา่งนี ้จงึเป็นไป 

เพือ่ถอนอนุสยั” 

อนสุยสมคุฆาตสตูรที ่๘ จบ 

 

๙. อทัธานปรญิญาสตูร 

วา่ดว้ยธรรมทีเ่ป็นไปเพือ่ก าหนดรูอ้ทัธานะ 

  [๙๙๕] “ภกิษุทัง้หลาย อานาปานสตสิมาธทิีภ่กิษุเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ 

ยอ่มเป็นไปเพือ่ก าหนดรูอ้ทัธานะ (ทางไกล) (พงึเพิม่ขอ้ความทีเ่หลอืใหพ้สิดาร) ฯลฯ 

  อานาปานสตสิมาธทิีภ่กิษุเจรญิอยา่งนีแ้ล ท าใหม้ากแลว้อยา่งนี ้จงึเป็นไปเพือ่ 

ก าหนดรูอ้ัทธานะ” 

อทัธานปรญิญาสตูรที ่๙ จบ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูนือ้ความเต็มในขอ้ ๙๘๙ (ปฐมอานันทสตูร) หนา้ ๔๗๔ ในเลม่นี ้

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๔๘๖ } 



๔๘๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑๐. อานาปานสงัยตุ] 

๒. ทตุยิวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

 

๑๐. อาสวกัขยสตูร 

วา่ดว้ยธรรมทีเ่ป็นไปเพือ่ความสิน้อาสวะ 

  [๙๙๖] “ภกิษุทัง้หลาย อานาปานสตสิมาธทิีภ่กิษุเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ 

ยอ่มเป็นไปเพือ่ความสิน้อาสวะ (พงึเพิม่ขอ้ความทีเ่หลอืใหพ้สิดาร) 

  อานาปานสตสิมาธทิีภ่กิษุเจรญิอยา่งนีแ้ล ท าใหม้ากอยา่งนี ้จงึเป็นไปเพือ่ 

ความสิน้อาสวะ” 

อาสวกัขยสตูรที ่๑๐ จบ 

ทตุยิวรรคที ่๒ จบ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

    ๑. อจิฉานังคลสตูร    ๒. กังเขยยสตูร 

    ๓. ปฐมอานันทสตูร    ๔. ทตุยิอานันทสตูร 

    ๕. ปฐมภกิขสุตูร    ๖. ทตุยิภกิขสุตูร 

    ๗. สญัโญชนัปปหานสตูร   ๘. อนุสยสมคุฆาตสตูร 

    ๙. อัทธานปรญิญาสตูร   ๑๐. อาสวกัขยสตูร 

 

อานาปานสงัยตุที ่๑๐ จบ 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๔๘๗ } 



๔๘๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑๑. โสตาปัตตสิงัยตุ] 

๑. เวฬทุวารวรรค ๑. จักกวตัตริาชสตูร 

 

๑๑. โสตาปตัตสิงัยตุ 

๑. เวฬุทวารวรรค 

หมวดวา่ดว้ยเวฬุทวารคาม 

๑. จกักวตัตริาชสูตร 

วา่ดว้ยพระเจา้จกัรพรรด ิ

  [๙๙๗] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  ณ ทีนั่น้แล พระผูม้พีระภาค ฯลฯ๑ จงึไดต้รัสเรือ่งนีว้า่ “ภกิษุทัง้หลาย 

พระเจา้จักรพรรดทิรงครองราชยเ์ป็นอสิสราธบิดแีหง่ทวปีทัง้ ๔ หลังจากเสด็จ 

สวรรคตแลว้จะไปเกดิในสคุตโิลกสวรรค ์เขา้ถงึความเป็นผูอ้ยูร่ว่มกับเหลา่เทพ 

ชัน้ดาวดงึส ์ทา้วเธอทรงแวดลอ้มดว้ยหมูน่างอัปสร เพยีบพรอ้ม บ าเรอตนดว้ย 

กามคณุ ๕ ประการทีเ่ป็นทพิย ์ส าราญพระทัยในสวนนันทวนั ทีภ่พดาวดงึสนั์น้ 

ทา้วเธอไมท่รงประกอบดว้ยธรรม ๔ ประการ แมก็้จรงิ ถงึอยา่งนัน้ ก็ไมท่รงพน้ 

จากนรก ไมท่รงพน้จากก าเนดิสตัวด์รัิจฉาน ไมท่รงพน้จากภมูแิหง่เปรต และไม ่

ทรงพน้จากอบาย ทคุต ิและวนิบิาต๒ไปได ้

  ภกิษุทัง้หลาย อรยิสาวกเลีย้งอัตภาพดว้ยอาหาร ทีแ่สวงหามาไดด้ว้ยล าแขง้ 

นุ่งหม่ผา้ทีเ่ศรา้หมอง เธอประกอบดว้ยธรรม ๔ ประการ แมก็้จรงิ ถงึอยา่งนัน้ 

ก็พน้จากนรก พน้จากก าเนดิสตัวด์รัิจฉาน พน้จากภมูแิหง่เปรต และพน้จากอบาย 

ทคุต ิและวนิบิาตไปได ้

  ธรรม ๔ ประการ อะไรบา้ง 

  คอื อรยิสาวกในธรรมวนัิยนี้ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูนือ้ความเต็มในขอ้ ๑ (อวชิชาสตูร) หนา้ ๑ ในเลม่นี้ 

๒ อบาย ทคุต ิวนิบิาต ทัง้ ๓ ค านีเ้ป็นไวพจนข์องนรก (องฺ.เอกก.อ. ๑/๔๓/๕๐) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๔๘๘ } 



๔๘๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑๑. โสตาปัตตสิงัยตุ] 

๑. เวฬทุวารวรรค ๑. จักกวตัตริาชสตูร 

   ๑. ประกอบดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วั่นไหวในพระพทุธเจา้วา่ ‘แม ้

       เพราะเหตนุี ้พระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้เป็นพระอรหันต ์

       ตรัสรูด้ว้ยพระองคเ์องโดยชอบ เพยีบพรอ้มดว้ยวชิชาและจรณะ 

       เสด็จไปด ีรูแ้จง้โลก เป็นสารถฝึีกผูท้ีค่วรฝึกไดอ้ยา่งยอดเยีย่ม 

       เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย เป็นพระพทุธเจา้ 

       เป็นพระผูม้พีระภาค’ 

   ๒. ประกอบดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระธรรมวา่ ‘พระธรรม 

       เป็นธรรมทีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสไวด้แีลว้ ผูป้ฏบิัตจิะพงึเห็นชดั 

       ดว้ยตนเอง ไมป่ระกอบดว้ยกาล๑ ควรเรยีกใหม้าด ูควรนอ้ม 

       เขา้มาในตน อันวญิญชูนพงึรูเ้ฉพาะตน’ 

   ๓. ประกอบดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระสงฆ ์

       วา่ ‘พระสงฆ ์สาวกของพระผูม้พีระภาค เป็นผูป้ฏบิัตดิ ีปฏบิัต ิ

       ตรง ปฏบิัตถิกูทาง ปฏบิัตสิมควร ไดแ้ก ่อรยิบคุคล ๔ คู ่คอื ๘ บคุคล 

       พระสงฆส์าวกของพระผูม้พีระภาคนี้ เป็นผูค้วรแกข่องทีเ่ขาน า 

       มาถวาย ควรแกข่องตอ้นรับ ควรแกทั่กษิณา ควรแกก่ารท า 

       อัญชล ีเป็นนาบญุอันยอดเยีย่มของโลก’ 

   ๔. ประกอบดว้ยศลีทีพ่ระอรยิะชอบใจ๒ ทีไ่มข่าด ไมท่ะล ุไมด่า่ง 

       ไมพ่รอ้ย เป็นไท ทา่นผูรู้ส้รรเสรญิ ไมถ่กูตัณหาและทฏิฐคิรอบง า 

       เป็นไปเพือ่สมาธ ิ

  อรยิสาวกผูป้ระกอบดว้ยธรรม ๔ ประการนีแ้ล 

  ภกิษุทัง้หลาย การไดค้รองทวปีทัง้ ๔ กับการไดธ้รรม ๔ ประการ การครอง 

ทวปีทัง้ ๔ ยังไมถ่งึเศษหนึง่สว่นสบิหกแหง่การไดธ้รรม ๔ ประการเลย” 

จกักวตัตริาชสตูรที ่๑ จบ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ไมป่ระกอบดว้ยกาล หมายถงึใหผ้ลไมจ่ ากัดกาล คอื ไมข่ึน้กับกาลเวลา ใหผ้ลแกผู่ป้ฏบัิตทิกุเวลาทุก 

   โอกาส ปฏบัิตเิมือ่ใดก็ไดร้ับผลเมือ่นัน้ (องฺ.ทกุ.อ. ๒/๕๔/๑๕๘, ม.ม.อ. ๓๙๙/๒๙๑) 

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

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๔๘๙ } 



๔๙๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑๑. โสตาปัตตสิงัยตุ] 

๑. เวฬทุวารวรรค ๒. พรหมจรโิยคธสตูร 

 

๒. พรหมจรโิยคธสตูร 

วา่ดว้ยผูป้ระสบสขุอนัหย ัง่ลงสูพ่รหมจรรย ์

  [๙๙๘] “ภกิษุทัง้หลาย อรยิสาวกผูป้ระกอบดว้ยธรรม ๔ ประการ เป็น 

โสดาบัน ไมม่ทีางตกต า่ มคีวามแน่นอนทีจ่ะส าเร็จสมัโพธใินวนัขา้งหนา้ 

  ธรรม ๔ ประการ อะไรบา้ง 

  คอื อรยิสาวกในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. ประกอบดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระพทุธเจา้วา่ ‘แม ้

       เพราะเหตนุี ้พระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้เป็นพระอรหันต ์

       ตรัสรูด้ว้ยพระองคเ์องโดยชอบ เพยีบพรอ้มดว้ยวชิชาและจรณะ 

       เสด็จไปด ีรูแ้จง้โลก เป็นสารถฝึีกผูท้ีค่วรฝึกไดอ้ยา่งยอดเยีย่ม 

       เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย เป็นพระพทุธเจา้ 

       เป็นพระผูม้พีระภาค’ 

   ๒. ประกอบดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระธรรม ฯลฯ 

   ๓. ประกอบดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระสงฆ ์ฯลฯ 

   ๔. ประกอบดว้ยศลีทีพ่ระอรยิะชอบใจ ไมข่าด ฯลฯ เป็นไปเพือ่ 

       สมาธ ิ

  ภกิษุทัง้หลาย อรยิสาวกผูป้ระกอบดว้ยธรรม ๔ ประการนี ้เป็นโสดาบัน 

ไมม่ทีางตกต า่ มคีวามแน่นอนทีจ่ะส าร็จสมัโพธใินวนัขา้งหนา้” 

  พระผูม้พีระภาคผูส้คุตศาสดาไดต้รัสเวยยากรณภาษิตนีแ้ลว้ จงึไดต้รัสคาถา- 

ประพันธต์อ่ไปอกีวา่ 

    “ศรัทธา ศลี ความเลือ่มใส 

   และการเห็นธรรม มอียูแ่กช่นเหลา่ใด 

   ชนเหลา่นัน้ ยอ่มประสบสขุ 

   อันหยั่งลงสูพ่รหมจรรยต์ลอดกาล” 

พรหมจรโิยคธสตูรที ่๒ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๔๙๐ } 



๔๙๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑๑. โสตาปัตตสิงัยตุ] 

๑. เวฬทุวารวรรค ๓. ทฆีาวอุปุาสกสตูร 

 

๓. ทฆีาวอุปุาสกสตูร 

วา่ดว้ยทฆีาวอุบุาสก 

  [๙๙๙] สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเวฬวุนั สถาน 

ทีใ่หเ้หยือ่กระแต เขตกรงุราชคฤห ์สมัยนัน้ อบุาสกชือ่ทฆีาวปุ่วย ไดรั้บทกุข ์

เป็นไขห้นัก ไดเ้รยีกคหบดชีือ่โชตยิะผูเ้ป็นบดิามาขอรอ้งวา่ “มาเถดิคณุพอ่ ขอ 

คณุพอ่จงเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาค กราบพระยคุลบาทของพระผูม้พีระภาคดว้ย 

เศยีรเกลา้แลว้ กราบทลูตามค าของผมวา่ ‘ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ทฆีาวอุบุาสกป่วย 

ไดรั้บทกุข ์เป็นไขห้นัก เขาขอกราบพระยคุลบาทของพระผูม้พีระภาคดว้ยเศยีรเกลา้’ 

และคณุพอ่จงกราบทลูอยา่งนีว้า่ ‘ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขอประทานวโรกาส 

ขอพระผูม้พีระภาคไดโ้ปรดอนุเคราะห ์เสด็จไปเยีย่มทฆีาวอุบุาสกถงึนเิวศน์ 

ดว้ยเถดิ” 

  โชตยิคหบดรัีบค าแลว้ เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวายอภวิาท 

แลว้น่ัง ณ ทีส่มควร ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ 

ทฆีาวอุบุาสกป่วย ไดรั้บทกุข ์เป็นไขห้นัก เขาขอกราบพระยุคลบาทของพระผูม้ ี

พระภาคดว้ยเศยีรเกลา้ และฝากมากราบทลูอยา่งนีว้า่ ‘ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขอ 

ประทานวโรกาส ขอพระองคไ์ดโ้ปรดอนุเคราะหเ์สด็จไปเยีย่มทฆีาวอุบุาสกถงึ 

นเิวศนด์ว้ยเถดิ พระพทุธเจา้ขา้” 

  พระผูม้พีระภาคทรงรับนมินตโ์ดยดษุณีภาพ 

  ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาคทรงครองอันตรวาสก ถอืบาตรและจวีรเสด็จไปยัง 

นเิวศนข์องทฆีาวอุบุาสก ประทับน่ังบนพทุธอาสนท์ีป่ลูาดไวแ้ลว้ ตรัสถาม 

ทฆีาวอุบุาสกดังนีว้า่ “ทฆีาว ุทา่นยังสบายดหีรอื ยังพอเป็นอยูไ่ดห้รอื ทกุขเวทนา 

ทเุลาลง ไมก่ าเรบิขึน้หรอื อาการทเุลาปรากฏ อาการก าเรบิไมป่รากฏหรอื” 

  ทฆีาวอุบุาสกทลูตอบวา่ “ขา้พระองคไ์มส่บาย จะเป็นอยูไ่มไ่ด ้ทกุขเวทนา 

มแีตก่ าเรบิขึน้ ไมท่เุลาลงเลย อาการก าเรบิปรากฏ อาการทเุลาไมป่รากฏ 

พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ทฆีาว ุเพราะเหตนัุน้ ทา่นพงึส าเหนยีกวา่ ‘เรา 

   ๑. จักประกอบดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระพทุธเจา้วา่ 

       ‘แมเ้พราะเหตนุี ้พระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้ ฯลฯ เป็นศาสดา 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๔๙๑ } 



๔๙๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑๑. โสตาปัตตสิงัยตุ] 

๑. เวฬทุวารวรรค ๓. ทฆีาวอุปุาสกสตูร 

       ของเทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย เป็นพระพทุธเจา้ เป็นพระผูม้ ี

       พระภาค’ 

   ๒. จักประกอบดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระธรรม ฯลฯ 

   ๓. จักประกอบดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระสงฆ ์ฯลฯ 

   ๔. จักประกอบดว้ยศลีทีพ่ระอรยิะชอบใจ ไมข่าด ฯลฯ เป็นไปเพือ่ 

       สมาธ’ิ 

  ทฆีาว ุทา่นพงึส าเหนยีกอยา่งนีแ้ล” 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ องคเ์ครือ่งบรรลโุสดา๑ ๔ ประการใดทีพ่ระผูม้พีระภาค 

ไดท้รงแสดงไว ้ธรรม(คอืองคเ์ครือ่งบรรลโุสดา)เหลา่นัน้มอียูใ่นขา้พระองค ์และ 

ขา้พระองคก็์เห็นธรรมเหลา่นัน้ 

  ก็ขา้พระองค ์

   ๑. ประกอบดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระพทุธเจา้วา่ ‘แม ้

       เพราะเหตนุี ้พระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้ ฯลฯ เป็นศาสดาของ 

       เทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย เป็นพระพทุธเจา้ เป็นพระผูม้พีระภาค’ 

   ๒. ประกอบดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระธรรม ฯลฯ 

   ๓. ประกอบดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระสงฆ ์ฯลฯ 

   ๔. ประกอบดว้ยศลีทีพ่ระอรยิะชอบใจ ไมข่าด ฯลฯ เป็นไปเพือ่ 

       สมาธ”ิ 

  “ทฆีาว ุเพราะเหตนัุน้ ทา่นพงึตัง้อยูใ่นองคเ์ครือ่งบรรลโุสดา ๔ ประการนีแ้ลว้ 

เจรญิธรรมอันเป็นสว่นแหง่วชิชา ๖ ประการใหย้ิง่ข ึน้ไปวา่ ‘ทฆีาว ุในเรือ่งนี้ 

ทา่นจงพจิารณา เห็นในสังขารทัง้ปวงวา่ไมเ่ทีย่ง มคีวามหมายรูใ้นสิง่ทีไ่มเ่ทีย่งวา่เป็นทกุข ์

มคีวามหมายรูใ้นสิง่ทีเ่ป็นทกุขว์า่เป็นอนัตตา มคีวามหมายรูใ้นการละ มคีวาม 

หมายรูใ้นการคลายออกได ้มคีวามหมายรูใ้นความดับ’ ทฆีาว ุทา่นพงึส าเหนียก 

อยา่งนีแ้ล” 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ธรรมอันเป็นสว่นแหง่วชิชา ๖ ประการใดทีพ่ระผูม้ ี

พระภาคไดท้รงแสดงไว ้ธรรมเหลา่นัน้มอียูใ่นขา้พระองค ์และขา้พระองคก็์เห็น 

ธรรมเหลา่นัน้ ขา้พระองคพ์จิารณาเห็นในสงัขารทัง้ปวงวา่ไมเ่ทีย่ง มคีวามหมายรู ้

 

เชงิอรรถ : 

๑ องคเ์ครือ่งบรรลโุสดา ในทีน่ีห้มายถงึคณุสมบัตขิองพระโสดาบัน (ส .ม.อ. ๓/๔๗๘/๓๐๗) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๔๙๒ } 



๔๙๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑๑. โสตาปัตตสิงัยตุ] 

๑. เวฬทุวารวรรค ๔. ปฐมสารปีตุตสตูร 

ในสิง่ทีไ่มเ่ทีย่งวา่เป็นทกุข ์มคีวามหมายรูใ้นสิง่ทีเ่ป็นทกุขว์า่เป็นอนัตตา มคีวาม 

หมายรูใ้นการละ มคีวามหมายรูใ้นการคลายออกได ้มคีวามหมายรูใ้นความดับ 

อกีอยา่งหนึง่ ขา้พระองคม์คีวามคดิวา่ ‘เมือ่ขา้พระองคล์ว่งลับไป โชตยิคหบดนีี้ 

อยา่ไดถ้งึความคับแคน้เลย” 

  โชตยิคหบดกีลา่ววา่ “พอ่ทฆีาว ุเธออยา่ไดใ้สใ่จอยา่งนัน้เลย เธอจงใสใ่จถงึ 

พระพทุธพจนท์ีพ่ระผูม้พีระภาคไดต้รัสไวนั้น้แลใหด้เีถดิ” 

  ครัน้พระผูม้พีระภาคตรัสสอนทฆีาวอุบุาสกดว้ยพระโอวาทนีแ้ลว้ ก็เสด็จลกุ 

จากอาสนะจากไป เมือ่พระผูม้พีระภาคเสด็จจากไปไมน่าน ทฆีาวอุบุาสกก็ไดถ้งึ 

แกก่รรม 

  ตอ่มา ภกิษุหลายรปูพากันเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวาย 

อภวิาทแลว้ น่ัง ณ ทีส่มควร ไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระองค ์

ผูเ้จรญิ ทฆีาวอุบุาสกทีพ่ระองคต์รัสสอนดว้ยพระโอวาทโดยยอ่ ไดถ้งึแกก่รรมแลว้ 

คตขิองเขา เป็นอยา่งไร อภสิมัปรายภพ เป็นอยา่งไร” 

  พระผูม้พีระภาคไดต้รัสตอบวา่ “ภกิษุทัง้หลาย ทฆีาวอุบุาสกเป็นบัณฑติ 

พดูความจรงิถกูตอ้งตามธรรม ทัง้ไมเ่บยีดเบยีนเราเพราะเหตแุหง่ธรรม ภกิษุ 

ทัง้หลาย เพราะโอรัมภาคยิสงัโยชน ์(สงัโยชนเ์บือ้งต า่) ๕ ประการสิน้ไป ทฆีาว ุ

อบุาสกจงึเป็นโอปปาตกิะ๑ ปรนิพิพานในภพนัน้ ไมห่วนกลับมาจากโลกนัน้อกี” 

ทฆีาวอุปุาสกสตูรที ่๓ จบ 

 

๔. ปฐมสารปีตุตสตูร 

วา่ดว้ยพระสารบีตุร สตูรที ่๑ 

  [๑๐๐๐] สมัยหนึง่ ทา่นพระสารบีตุรและทา่นพระอานนทอ์ยู ่ณ พระเชตวนั 

อารามของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัน้ในเวลาเย็น ทา่นพระอานนท ์

ออกจากทีห่ลกีเรน้แลว้ เขา้ไปหาทา่นพระสารบีตุรถงึทีอ่ยู ่ไหวแ้ลว้ น่ังเชงิอรรถ : 

 
๑ โอปปาตกิะ คอืสัตวท์ีเ่กดิและเตบิโตเต็มทีท่ันทแีละเมือ่จุต ิ(ตาย) ก็หายวับไปไมท่ิง้ซากศพไว ้เชน่ 

   เทวดาและสัตวน์รก เป็นตน้ (ท.ีส.ีอ. ๑๗๑/๑๔๙) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๔๙๓ } 



๔๙๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑๑. โสตาปัตตสิงัยตุ] 

๑. เวฬทุวารวรรค ๕. ทตุยิสารปีตุตสตูร 

ณ ทีส่มควร ไดถ้ามทา่นพระสารบีตุรดังนีว้า่ “ทา่นสารบีตุร เพราะประกอบดว้ย 

ธรรมเทา่ไร พระผูม้พีระภาคจงึทรงพยากรณ์หมูส่ตัวน์ีว้า่ ‘เป็นโสดาบัน ไมม่ทีาง 

ตกต า่ มคีวามแน่นอนทีจ่ะส าเร็จสมัโพธใินวนัขา้งหนา้” 

  ทา่นพระสารบีตุรตอบวา่ “ผูม้อีาย ุเพราะประกอบดว้ยธรรม ๔ ประการ 

พระผูม้พีระภาคจงึทรงพยากรณ์หมูส่ตัวน์ีว้า่ ‘เป็นโสดาบัน ไมม่ทีางตกต า่ ม ี

ความแน่นอนทีจ่ะส าเร็จสมัโพธใินวนัขา้งหนา้ ‘ 

  ธรรม ๔ ประการ อะไรบา้ง 

  คอื อรยิสาวกในพระธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. ประกอบดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระพทุธเจา้วา่ ‘แม ้

       เพราะเหตนุี ้พระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้ ฯลฯ เป็นศาสดาของ 

       เทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย เป็นพระพทุธเจา้ เป็นพระผูม้พีระภาค’ 

   ๒. ประกอบดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระธรรม ฯลฯ 

   ๓. ประกอบดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระสงฆ ์ฯลฯ 

   ๔. ประกอบดว้ยศลีทีพ่ระอรยิะชอบใจ ไมข่าด ฯลฯ เป็นไปเพือ่ 

       สมาธ ิ

  ผูม้อีาย ุเพราะประกอบดว้ยธรรม ๔ ประการนี ้พระผูม้พีระภาคจงึทรง 

พยากรณ์หมูส่ตัวน์ีว้า่ ‘เป็นโสดาบัน ไมม่ทีางตกต า่ มคีวามแน่นอนทีจ่ะส าเร็จ 

สมัโพธใินวนัขา้งหนา้” 

ปฐมสารปีตุตสตูรที ่๔ จบ 

 

๕. ทตุยิสารปีตุตสตูร 

วา่ดว้ยพระสารบีตุร สตูรที ่๒ 

  [๑๐๐๑] ครัง้นัน้ ทา่นพระสารบีตุรเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ 

ถวายอภวิาทแลว้ น่ัง ณ ทีส่มควร พระผูม้พีระภาคไดต้รัสถามทา่นพระสารบีตุร 

ดังนีว้า่ “สารบีตุร ทีเ่รยีกวา่ ‘องคเ์ครือ่งบรรลโุสดา องคเ์ครือ่งบรรลโุสดา’ องค ์

เครือ่งบรรลโุสดา เป็นอยา่งไร” 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๔๙๔ } 



๔๙๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑๑. โสตาปัตตสิงัยตุ] 

๑. เวฬทุวารวรรค ๕. ทตุยิสารปีตุตสตูร 

  ทา่นพระสารบีตุรทลูตอบวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ สปัปรุสิสงัเสวะ (การ 

คบหาสตับรุษุ) เป็นองคเ์ครือ่งบรรลโุสดา สทัธัมมสัสวนะ (การฟังพระสทัธรรม) 

เป็นองคเ์ครือ่งบรรลโุสดา โยนโิสมนสกิาร (การมนสกิารโดยแยบคาย) เป็นองค ์

เครือ่งบรรลโุสดา ธัมมานุธัมมปฏปัิตต ิ(การปฏบิัตธิรรมสมควรแกธ่รรม) เป็นองค ์

เครือ่งบรรลโุสดา” 

  “ดลีะ ดลีะ สารบีตุร สปัปรุสิสงัเสวะเป็นองคเ์ครือ่งบรรลโุสดา สทัธัมมัสสวนะ 

เป็นองคเ์ครือ่งบรรลโุสดา โยนโิสมนสกิารเป็นองคเ์ครือ่งบรรลโุสดา ธัมมานุธัมม- 

ปฏปัิตตเิป็นองคเ์ครือ่งบรรลโุสดา 

  สารบีตุร ทีเ่รยีกวา่ ‘โสดา โสดา’ โสดา เป็นอยา่งไร” 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ อรยิมรรคมอีงค ์๘ คอื 

   ๑. สมัมาทฏิฐ ิ    ๒. สมัมาสงักัปปะ 

   ๓. สมัมาวาจา    ๔. สมัมากัมมันตะ 

   ๕. สมัมาอาชวีะ    ๖. สมัมาวายามะ 

   ๗. สมัมาสต ิ    ๘. สมัมาสมาธ ิ

  นีแ้ลเป็นโสดา” 

  “ดลีะ ดลีะ สารบีตุร อรยิมรรคมอีงค ์๘ คอื 

   ๑. สมัมาทฏิฐ ิ   ฯลฯ   ๘. สมัมาสมาธ ิ

  นีแ้ลเป็นโสดา 

  สารบีตุรทีเ่รยีกวา่ ผูบ้รรลโุสดาคอืใคร” 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ผูใ้ดประกอบดว้ยอรยิมรรคมอีงค ์๘ นี ้ผูน้ีเ้รยีกวา่ 

ผูบ้รรลโุสดา ทา่นผูน้ี ้มชี ือ่อยา่งนี ้มโีคตรอยา่งนี”้ 

  “ดลีะ ดลีะ สารบีตุร ผูใ้ดประกอบดว้ยอรยิมรรคมอีงค ์๘ นี ้ผูน้ีเ้รยีกวา่ 

ผูบ้รรลโุสดา ทา่นผูน้ี ้มชี ือ่อยา่งนี ้มโีคตรอยา่งนี”้ 

ทตุยิสารปีตุตสตูรที ่๕ จบ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๔๙๕ } 



๔๙๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑๑. โสตาปัตตสิงัยตุ] 

๑. เวฬทุวารวรรค ๖. ถปตสิตูร 

 

๖. ถปตสิตูร 

วา่ดว้ยชา่งไม ้

  [๑๐๐๒] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  สมัยนัน้ ภกิษุจ านวนมากท าจวีรกรรมเพือ่ถวายพระผูม้พีระภาคดว้ยหวงัวา่ “พระ 

ผูม้พีระภาคทรงมจีวีรส าเร็จแลว้ ลว่ง ๓ เดอืน ก็จักเสด็จจารกิไป” 

สมัยนัน้ ชา่งไมช้ือ่อสิทัิตตะและปรุาณะอาศัยอยูใ่นหมูบ่า้นสว่ยชือ่สาธกุะดว้ย 

กรณียกจิบางอยา่ง ไดท้ราบขา่ววา่ “ภกิษุจ านวนมากท าจวีรกรรมเพือ่ถวายพระผูม้ ี

พระภาคดว้ยหวงัวา่ ‘พระผูม้พีระภาคทรงมจีวีรส าเร็จแลว้ ลว่งไป ๓ เดอืน ก็จัก 

เสด็จจารกิไป” 

  ตอ่มา ชา่งไมช้ือ่อสิทัิตตะและปรุาณะไดจั้ดบรุษุเฝ้าหนทางไวส้ัง่วา่ “พอ่มหา 

จ าเรญิ เมือ่ใด ทา่นเห็นพระผูม้พีระภาคอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้เสด็จมา เมือ่นัน้ 

ทา่นก็พงึบอกพวกเรา” บรุษุนัน้เฝ้าอยูไ่ด ้๒-๓ วนั ก็ไดเ้ห็นพระผูม้พีระภาคเสด็จ 

มาแตไ่กล จงึเขา้ไปหาชา่งไมช้ือ่อสิทัิตตะและปรุาณะถงึทีอ่ยูแ่ลว้บอกดังนีว้า่ “ทา่น 

ทัง้หลาย พระผูม้พีระภาคอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ ก าลังเสด็จมา ขอทา่น 

ทัง้หลายจงทราบเวลาอันสมควรในบัดนีเ้ถดิ” 

  ล าดับนัน้ ชา่งไมช้ือ่อสิทัิตตะและปรุาณะไดเ้ขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึที ่

ประทับ ถวายอภวิาทแลว้ตามเสด็จพระผูม้พีระภาคไปทางเบือ้งพระปฤษฎางค ์ขณะนัน้ 

พระผูม้พีระภาคทรงแวะขา้งทางเสด็จเขา้ไปยังโคนไมแ้หง่หนึง่ แลว้ประทับน่ังบน 

พทุธอาสนท์ีป่ลูาดไวแ้ลว้ ชา่งไมช้ือ่อสิทัิตตะและปรุาณะถวายอภวิาทพระผูม้พีระภาค 

แลว้ น่ัง ณ ทีส่มควร ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ เมือ่ใด ขา้พระองคทั์ง้หลายไดท้ราบขา่วพระผูม้พีระ 

ภาควา่ ‘จักเสด็จจารกิจากกรงุสาวตัถไีป (ตามเมอืงตา่ง ๆ) ในแควน้โกศล’ เมือ่นัน้ 

ขา้พระองคทั์ง้หลายนอ้ยใจและเสยีใจวา่ ‘พระผูม้พีระภาคจักหา่งเราทัง้หลายไป’ เมือ่ใด 

ไดท้ราบขา่ววา่ ‘ไดเ้สด็จจารกิจากกรงุสาวตัถไีป (ตามเมอืงตา่ง ๆ) ในแควน้ 

โกศลแลว้’ เมือ่นัน้ ขา้พระองคทั์ง้หลายก็นอ้ยใจและเสยีใจวา่ ‘พระผูม้พีระภาคได ้

หา่งเราทัง้หลายไป’ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๔๙๖ } 



๔๙๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑๑. โสตาปัตตสิงัยตุ] 

๑. เวฬทุวารวรรค ๖. ถปตสิตูร 

  ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ อนึง่ เมือ่ใด ขา้พระองคทั์ง้หลายไดท้ราบขา่วพระผูม้พีระ 

ภาควา่ ‘จักเสด็จจารกิจากแควน้โกศลไปยังแควน้มัลละ’ เมือ่นัน้ ขา้พระองค ์

ทัง้หลายนอ้ยใจและเสยีใจวา่ ‘พระผูม้พีระภาคจักหา่งเราทัง้หลายไป’ แตเ่มือ่ใด 

ไดท้ราบขา่ววา่ ‘ไดเ้สด็จจารกิจากแควน้โกศลไปยังแควน้มัลละแลว้’ เมือ่นัน้ 

ขา้พระองคทั์ง้หลายก็นอ้ยใจและเสยีใจวา่ ‘พระผูม้พีระภาคไดห้า่งเราทัง้หลายไป’ 

  ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ อนึง่ เมือ่ใด ขา้พระองคทั์ง้หลายไดท้ราบขา่ว 

พระผูม้พีระภาควา่ ‘จักเสด็จจารกิจากแควน้มัลละไปยังแควน้วชัช’ี เมือ่นัน้ 

ขา้พระองคทั์ง้หลายนอ้ยใจและเสยีใจวา่ ‘พระผูม้พีระภาคจักหา่งเราทัง้หลายไป’ 

เมือ่ใด ไดท้ราบขา่ววา่ ‘ไดเ้สด็จจารกิจากแควน้มัลละไปยังแควน้วชัชแีลว้’ เมือ่นัน้ 

ขา้พระองคทั์ง้หลายก็นอ้ยใจและเสยีใจวา่ ‘พระผูม้พีระภาคไดห้า่งเราทัง้หลายไป’ 

  ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ อนึง่ เมือ่ใด ขา้พระองคทั์ง้หลายไดท้ราบขา่วพระผูม้ี 

พระภาควา่ ‘จักเสด็จจารกิจากแควน้วัชชไีปแควน้กาส’ี เมือ่นัน้ ขา้พระองค ์

ทัง้หลายนอ้ยใจและเสยีใจวา่ ‘พระผูม้พีระภาคจักหา่งเราทัง้หลายไป’ เมือ่ใด 

ไดท้ราบขา่ววา่ ‘ไดเ้สด็จจารกิจากแควน้วชัชไีปยังแควน้กาสแีลว้’ เมือ่นัน้ ขา้พระองค ์

ทัง้หลายก็นอ้ยใจและเสยีใจวา่ ‘พระผูม้พีระภาคไดห้า่งเราทัง้หลายไป’ 

  ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ อนึง่ เมือ่ใด ขา้พระองคทั์ง้หลายไดท้ราบขา่วพระผูม้ี 

พระภาควา่ ‘จักเสด็จจารกิจากแควน้กาสไีปแควน้มคธ’ เมือ่นัน้ ขา้พระองคทั์ง้หลาย 

นอ้ยใจและเสยีใจวา่ ‘พระผูม้พีระภาคจักหา่งเราทัง้หลายไป’ เมือ่ใด ไดท้ราบขา่ววา่ 

‘ไดเ้สด็จจารกิจากแควน้กาสไีปยังแควน้มคธแลว้’ เมือ่นัน้ ขา้พระองคทั์ง้หลายก็ 

นอ้ยใจและเสยีใจวา่ ‘พระผูม้พีระภาคไดห้า่งเราทัง้หลายไป’ 

  ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ อนึง่ เมือ่ใด ขา้พระองคทั์ง้หลายไดท้ราบขา่วพระผูม้พีระ 

ภาควา่ ‘จักเสด็จจารกิจากแควน้มคธมาแควน้กาส’ี เมือ่นัน้ ขา้พระองคทั์ง้หลาย 

ปลืม้ใจและดใีจวา่ ‘พระผูม้พีระภาคจักอยูใ่กลเ้ราทัง้หลาย’ เมือ่ใด ไดท้ราบขา่ววา่ 

‘ไดเ้สด็จจารกิจากแควน้มคธมาแควน้กาสแีลว้’ เมือ่นัน้ ขา้พระองคทั์ง้หลายก็ 

ปลืม้ใจและดใีจวา่ ‘พระผูม้พีระภาคไดอ้ยูใ่กลเ้ราทัง้หลาย’ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๔๙๗ } 



๔๙๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑๑. โสตาปัตตสิงัยตุ] 

๑. เวฬทุวารวรรค ๖. ถปตสิตูร 

  ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ อนึง่ เมือ่ใด ขา้พระองคทั์ง้หลายไดท้ราบขา่วพระผูม้พีระ 

ภาควา่ ‘จักเสด็จจารกิจากแควน้กาสมีาแควน้วชัช’ี เมือ่นัน้ ขา้พระองคทั์ง้หลาย 

ปลืม้ใจและดใีจวา่ ‘พระผูม้พีระภาคจักอยูใ่กลเ้ราทัง้หลาย’ เมือ่ใด ไดท้ราบขา่ววา่ 

‘ไดเ้สด็จจารกิจากแควน้กาสมีาแควน้วชัชแีลว้’ เมือ่นัน้ ขา้พระองคทั์ง้หลายก็ 

ปลืม้ใจและดใีจวา่ ‘พระผูม้พีระภาคไดอ้ยูใ่กลเ้ราทัง้หลาย’ 

  ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ อนึง่ เมือ่ใด ขา้พระองคทั์ง้หลายไดท้ราบขา่วพระผูม้พีระ 

ภาควา่ ‘จักเสด็จจารกิจากแควน้วชัชมีาแควน้มัลละ’ เมือ่นัน้ ขา้พระองคทั์ง้หลาย 

ปลืม้ใจและดใีจวา่ ‘พระผูม้พีระภาคจักอยูใ่กลเ้ราทัง้หลาย’ เมือ่ใด ไดท้ราบขา่ววา่ 

‘ไดเ้สด็จจารกิจากแควน้วชัชมีาแควน้มัลละแลว้’ เมือ่นัน้ ขา้พระองคทั์ง้หลาย 

ก็ปลืม้ใจและดใีจวา่ ‘พระผูม้พีระภาคไดอ้ยูใ่กลเ้ราทัง้หลาย’ 

  ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ อนึง่ เมือ่ใด ขา้พระองคทั์ง้หลายไดท้ราบขา่วพระผูม้ี 

พระภาควา่ ‘จักเสด็จจารกิจากแควน้มัลละมาแควน้โกศล’ เมือ่นัน้ ขา้พระองค ์

ทัง้หลายปลืม้ใจและดใีจวา่ ‘พระผูม้พีระภาคจักอยูใ่กลเ้ราทัง้หลาย’ เมือ่ใด ได ้

ทราบขา่ววา่ ‘ไดเ้สด็จจารกิจากแควน้มัลละมาแควน้โกศลแลว้’ เมือ่นัน้ ขา้พระ 

องคทั์ง้หลายก็ปลืม้ใจและดใีจวา่ ‘พระผูม้พีระภาคไดอ้ยูใ่กลเ้ราทัง้หลาย’ 

  ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ เมือ่ใด ขา้พระองคทั์ง้หลายไดท้ราบขา่วพระผูม้พีระภาค 

วา่ ‘จักเสด็จจารกิจาก (เมอืงตา่ง ๆ ใน) แควน้โกศลมากรงุสาวตัถ’ี เมือ่นัน้ 

ขา้พระองคทั์ง้หลายปลืม้ใจและดใีจวา่ ‘พระผูม้พีระภาคจักอยูใ่กลข้า้พระองคทั์ง้หลาย’ 

เมือ่ใด ไดท้ราบขา่ววา่ ‘ประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อารามของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ี

เขตกรงุสาวตัถ’ี เมือ่นัน้ ขา้พระองคทั์ง้หลายก็ปลืม้ใจและดใีจมากวา่ ‘พระผูม้ ี

พระภาคไดอ้ยูใ่กลเ้ราทัง้หลาย” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ชา่งไมทั้ง้หลาย เพราะเหตนัุน้ การอยูค่รองเรอืน 

ในโลกนีค้ับแคบ เป็นทางมาแหง่ธลุ ีสว่นบรรพชาปลอดโปรง่ ทา่นทัง้หลายอยา่ 

ไดป้ระมาทเลย” 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ความคับแคบอืน่ทีค่ับแคบกวา่ และทีนั่บวา่เป็น 

ความคับแคบกวา่ความคับแคบนีข้องขา้พระองคทั์ง้หลาย มอียูห่รอื” 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๔๙๘ } 



๔๙๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑๑. โสตาปัตตสิงัยตุ] 

๑. เวฬทุวารวรรค ๖. ถปตสิตูร 

  “ชา่งไมทั้ง้หลาย ความคับแคบอืน่ทีค่ับแคบกวา่ และทีนั่บวา่เป็นความคับ 

แคบกวา่ความคับแคบนีข้องทา่นทัง้หลาย เป็นอยา่งไร” 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขอประทานวโรกาส เมือ่ใด พระเจา้ปเสนทโิกศล 

มพีระราชประสงคจ์ะเสด็จไปพระราชอทุยาน เมือ่นัน้ ขา้พระองคทั์ง้หลายตอ้ง 

ก าหนดชา้งทรงของพระเจา้ปเสนทโิกศล แลว้ทลูเชญิใหพ้ระชายาทัง้หลายซึง่เป็นที ่

สเินหาโปรดปรานของพระเจา้ปเสนทโิกศลประทับน่ังเบือ้งหนา้พระพักตรพ์ระองคห์นึง่ 

เบือ้งพระปฤษฎางคพ์ระองคห์นึง่ กลิน่ของพระชายาเหลา่นัน้เปรยีบเหมอืนกลิน่ 

ของนางราชกัญญาผูล้บูไลด้ว้ยของหอมดังขวดน ้าหอมทีเ่ปิดในขณะนัน้ อนึง่ การ 

สมัผัสกายของพระชายาเหลา่นัน้ ก็เป็นเหมอืนการสมัผัสกายของนางราชกัญญา 

ผูด้ ารงอยูใ่นความสขุ ดังปยุนุ่น หรอืปยุฝ้าย เมือ่นัน้ ทัง้ชา้ง ทัง้พระชายาเหลา่นัน้ 

ทัง้พระราชา ขา้พระองคทั์ง้หลายก็ตอ้งเฝ้าระวงัรักษา แตข่า้พระองคทั์ง้หลายไม่ 

รูส้กึวา่จะใหค้วามคดิเลว ๆ เกดิขึน้ในพระชายาเหลา่นัน้ไดเ้ลย นีแ้ลคอืความคับแคบ 

อืน่ทีค่ับแคบกวา่ และทีนั่บวา่เป็นความคับแคบกวา่ความคับแคบนีข้องขา้พระองค ์

ทัง้หลาย พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ชา่งไมทั้ง้หลาย เพราะเหตนัุน้ การอยูค่รองเรอืนในโลกนีจ้งึคับแคบ เป็น 

ทางมาแหง่ธลุ ีสว่นบรรพชาปลอดโปรง่ ทา่นทัง้หลายอยา่ไดป้ระมาทเลย อรยิ- 

สาวกผูป้ระกอบดว้ยธรรม ๔ ประการ เป็นโสดาบัน ไมม่ทีางตกต า่ มคีวามแน่ 

นอนทีจ่ะส าเร็จสมัโพธใินวนัขา้งหนา้ 

  ธรรม ๔ ประการ อะไรบา้ง 

  คอื อรยิสาวกในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. ประกอบดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระพทุธเจา้วา่ ‘แม ้

       เพราะเหตนุี ้พระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้ ฯลฯ เป็นศาสดา 

       ของเทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย เป็นพระพทุธเจา้ เป็นพระ 

       ผูม้พีระภาค’ 

   ๒. ประกอบดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระธรรม ฯลฯ 

   ๓. ประกอบดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระสงฆ ์ฯลฯ 

   ๔. มใีจปราศจากความตระหนีอ่ันเป็นมลทนิ มจีาคะอันสละแลว้ 

       มฝ่ีามอืชุม่ ยนิดใีนการสละ ควรแกก่ารขอ ยนิดใีนการใหท้าน 

       และการแจกทาน อยูค่รองเรอืน 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๔๙๙ } 



๕๐๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑๑. โสตาปัตตสิงัยตุ] 

๑. เวฬทุวารวรรค ๗. เวฬทุวาเรยยสตูร 

  ชา่งไมทั้ง้หลาย อรยิสาวกผูป้ระกอบดว้ยธรรม ๔ ประการนี ้เป็นโสดาบัน 

ไมม่ทีางตกต า่ มคีวามแน่นอนทีจ่ะส าเร็จสมัโพธใินวนัขา้งหนา้ 

  ชา่งไมทั้ง้หลาย ทา่นทัง้หลาย 

   ๑. ประกอบดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระพทุธเจา้วา่ ‘แม ้

       เพราะเหตนุี ้พระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้ ฯลฯ เป็นศาสดา 

       ของเทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย เป็นพระพทุธเจา้ เป็นพระผูม้ ี

       พระภาค’ 

   ๒. ประกอบดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระธรรม ฯลฯ 

   ๓. ประกอบดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระสงฆ ์ฯลฯ 

  อนึง่ ไทยธรรมทกุอยา่งในตระกลู เป็นของไมแ่บง่แยกกับทา่นผูม้ศีลี๑ มธีรรม 

อันงาม ทา่นทัง้หลายจะเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร คอื ชาวโกศลมจี านวนเทา่ไร 

ทา่นทัง้หลายก็เฉลีย่แบง่ปันใหเ้ทา่ ๆ กัน” 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ เป็นลาภของขา้พระองคทั์ง้หลาย ขา้พระองคทั์ง้หลาย 

ไดด้แีลว้ทีพ่ระผูม้พีระภาคทรงทราบชดัอยา่งนี”้ 

ถปตสิตูรที ่๖ จบ 

 

๗. เวฬุทวาเรยยสตูร 

วา่ดว้ยพราหมณ์และคหบดชีาวเวฬุทวารคาม 

  [๑๐๐๓] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคเสด็จจารกิไปในแควน้โกศลพรอ้มดว้ยภกิษุสงฆห์มู่ 

ใหญ ่เสด็จถงึหมูบ่า้นพราหมณ์ของชาวโกศลชือ่เวฬทุวาระ พวกพราหมณ์และ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ไมแ่บง่แยกกบัทา่นผูม้ศีลี หมายถงึไมแ่บง่แยกว่าจะถวายภกิษุสว่นหนึง่ จะใชส้อยเองสว่นหนึง่ แต ่

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

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๕๐๐ } 



๕๐๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑๑. โสตาปัตตสิงัยตุ] 

๑. เวฬทุวารวรรค ๗. เวฬทุวาเรยยสตูร 

คหบดชีาวเวฬทุวารคามไดฟั้งขา่ววา่ “พระสมณโคดมเป็นศากยบตุรเสด็จออกผนวช 

จากศากยตระกลู เสด็จจารกิอยูใ่นแควน้โกศลพรอ้มดว้ยภกิษุสงฆห์มูใ่หญ ่เสด็จ 

ถงึเวฬทุวารคามโดยล าดับ ทา่นพระโคดมนัน้มกีติตศิัพทอ์ันงามขจรไปอยา่งนีว้า่ 

‘แมเ้พราะเหตนุี ้พระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้เป็นพระอรหันต ์ตรัสรูด้ว้ยพระองค ์

เองโดยชอบ เพยีบพรอ้มดว้ยวชิชาและจรณะ เสด็จไปด ีรูแ้จง้โลก เป็นสารถฝึีก 

ผูท้ีค่วรฝึกไดอ้ยา่งยอดเยีย่ม เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย เป็นพระ 

พทุธเจา้ เป็นพระผูม้พีระภาค พระองคท์รงรูแ้จง้โลกนีพ้รอ้มทัง้เทวโลก มารโลก 

พรหมโลก และหมูส่ตัวพ์รอ้มทัง้สมณพราหมณ์ เทวดาและมนุษยด์ว้ยพระองคเ์อง 

แลว้ ทรงประกาศใหผู้อ้ ืน่รูต้าม ทรงแสดงธรรมมคีวามงามในเบือ้งตน้ มคีวาม 

งามในทา่มกลาง มคีวามงามในทีส่ดุ และทรงประกาศพรหมจรรยพ์รอ้มทัง้อรรถ 

และพยัญชนะบรสิทุธิ ์บรบิรูณ์ครบถว้น การไดพ้บพระอรหันตทั์ง้หลายเชน่นีเ้ป็น 

ความดอียา่งแทจ้รงิ” 

  ครัง้นัน้ พราหมณ์และคหบดชีาวเวฬทุวารคามเหลา่นัน้ เขา้ไปเฝ้าพระ 

ผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ บางพวกก็ถวายอภวิาทแลว้น่ัง ณ ทีส่มควร บางพวก 

ก็สนทนาปราศรัยพอเป็นทีบ่ันเทงิใจ พอเป็นทีร่ะลกึถงึกันแลว้น่ัง ณ ทีส่มควร 

บางพวกก็ประนมมอืไปทางพระผูม้พีระภาคแลว้น่ัง ณ ทีส่มควร บางพวกก็ประกาศ 

ชือ่และโคตรในส านักของพระผูม้พีระภาคแลว้น่ัง ณ ทีส่มควร บางพวกก็นิง่เฉยแลว้ 

น่ัง ณ ทีส่มควร พากันกราบทลูพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แตท่า่นพระโคดม 

ขา้พระองคทั์ง้หลายมคีวามปรารถนา มคีวามพอใจ มคีวามประสงคอ์ยา่งนี ้ๆ วา่ 

‘ขอเราทัง้หลายพงึอยูค่รองเรอืน นอนเบยีดเสยีดบตุร พงึใชส้อยผงแกน่จันทน ์

จากแควน้กาส ีทัดทรงดอกไม ้ของหอมและเครือ่งลบูไล ้พงึยนิดทีองและเงนิ 

หลังจากตายแลว้พงึไปเกดิในสคุตโิลกสวรรค ์ขา้พระองคทั์ง้หลายพงึอยูค่รองเรอืน 

นอนเบยีดเสยีดบตุร ฯลฯ พงึไปเกดิในสคุตโิลกสวรรคด์ว้ยวธิใีด ขอทา่นพระ 

โคดมโปรดแสดงธรรมดว้ยวธินัีน้แกข่า้พระองคทั์ง้หลายผูม้คีวามปรารถนา มคีวาม 

พอใจ มคีวามประสงคอ์ยา่งนัน้ ๆ เถดิ” 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๕๐๑ } 



๕๐๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑๑. โสตาปัตตสิงัยตุ] 

๑. เวฬทุวารวรรค ๗. เวฬทุวาเรยยสตูร 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “พราหมณ์และคหบดทัีง้หลาย เราจักแสดงธรรม 

บรรยายทีค่วรนอ้มเขา้มาในตนแกท่า่นทัง้หลาย ทา่นทัง้หลายจงฟัง จงใสใ่จใหด้ ี

เราจักกลา่ว” พราหมณ์และคหบดชีาวเวฬทุวารคามเหลา่นัน้ทลูรับสนองพระด ารัส 

แลว้ พระผูม้พีระภาคจงึไดต้รัสเรือ่งนีว้า่ “พราหมณ์และคหบดทัีง้หลาย 

  ธรรมบรรยายทีค่วรนอ้มเขา้มาในตน เป็นอยา่งไร 

  คอื อรยิสาวกในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. พจิารณาเห็นดังนีว้า่ ‘เราอยากเป็นอยู ่ไมอ่ยากตาย รักสขุ 

       เกลยีดทกุข ์ขอ้ทีบ่คุคลพงึปลงชวีติเราผูอ้ยากเป็นอยู ่ไมอ่ยาก 

       ตาย รักสขุเกลยีดทกุขนั์น้ ไมเ่ป็นทีรั่ก ไมเ่ป็นทีพ่อใจของเรา 

       อนึง่ ขอ้ทีเ่ราพงึปลงชวีติผูอ้ ืน่ ผูอ้ยากเป็นอยู ่ไมอ่ยากตาย 

       รักสขุเกลยีดทกุขนั์น้ ก็ไมเ่ป็นทีรั่ก ไม่เป็นทีพ่อใจแมข้องผูอ้ ืน่ 

       ส ิง่ใดไมเ่ป็นทีรั่กไมเ่ป็นทีพ่อใจของเรา สิง่นัน้ก็ไมเ่ป็นทีรั่ก ไม ่

       เป็นทีพ่อใจแมข้องผูอ้ ืน่ ส ิง่ใดไมเ่ป็นทีรั่ก ไมเ่ป็นทีพ่อใจของเรา 

       เราจะน าสิง่นัน้ไปผกูมัดกับผูอ้ ืน่ไดอ้ยา่งไร’ อรยิสาวกนัน้พจิารณา 

       อยา่งนี้แลว้ เป็นผูเ้วน้ขาดจากการฆา่สตัวเ์องดว้ย ชกัชวนผูอ้ ืน่ 

       ใหง้ดเวน้จากการฆา่สัตวด์ว้ย กลา่วสรรเสรญิการงดเวน้จากการ 

       ฆา่สตัวด์ว้ย กายสมาจารนีข้องอรยิสาวกนัน้ยอ่มบรสิทุธิทั์ง้ ๓ 

       สว่นดังทีก่ลา่วมานี้ 

   ๒. พจิารณาเห็นดังนีว้า่ ‘ขอ้ทีบ่คุคลพงึถอืเอาสิง่ของของเราทีเ่ราไม ่

       ใหด้ว้ยอาการขโมยนัน้ ไมเ่ป็นทีรั่ก ไมเ่ป็นทีพ่อใจของเรา 

       อนึง่ ขอ้ทีเ่ราพงึถอืเอาสิง่ของของผูอ้ ืน่ทีเ่ขาไมใ่หด้ว้ยอาการขโมยนัน้ 

       ก็ไมเ่ป็นทีรั่ก ไมเ่ป็นทีพ่อใจแมข้องผูอ้ ืน่ ส ิง่ใดไมเ่ป็นทีรั่ก ไม ่

       เป็นทีพ่อใจของเรา สิง่นัน้ก็ไมเ่ป็นทีรั่ก ไมเ่ป็นทีพ่อใจแมข้อง 

       ผูอ้ ืน่ ส ิง่ใดไมเ่ป็นทีรั่ก ไมเ่ป็นทีพ่อใจของเรา เราจะน าสิง่นัน้ 

       ไปผกูมัดกับผูอ้ ืน่ไดอ้ยา่งไร’ อรยิสาวกนัน้พจิารณาอยา่งนี้ 

       แลว้ เป็นผูเ้วน้ขาดจากการลักทรัพยเ์องดว้ย ชกัชวนผูอ้ืน่ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๕๐๒ } 



๕๐๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑๑. โสตาปัตตสิงัยตุ] 

๑. เวฬทุวารวรรค ๗. เวฬทุวาเรยยสตูร 

       ใหง้ดเวน้จากการลักทรัพยด์ว้ย กลา่วสรรเสรญิการงดเวน้จาก 

       การลักทรัพยด์ว้ย กายสมาจารนีข้องอรยิสาวกนัน้ยอ่มบรสิทุธิ ์

       ทัง้ ๓ สว่นดังทีก่ลา่วมานี ้

   ๓. พจิารณาเห็นดังนี้วา่ ‘ขอ้ทีบ่คุคลพงึประพฤตลิว่งภรรยาของเรา 

       ขอ้นัน้ไมเ่ป็นทีรั่ก ไมเ่ป็นทีพ่อใจของเรา อนึง่ ขอ้ทีเ่ราพงึ 

       ประพฤตลิว่งภรรยาของผูอ้ืน่นัน้ ก็ไมเ่ป็นทีรั่ก ไมเ่ป็นทีพ่อใจ 

       แมข้องผูอ้ ืน่ ส ิง่ใดไมเ่ป็นทีรั่ก ไมเ่ป็นทีพ่อใจของเรา สิง่นัน้ 

       ก็ไมเ่ป็นทีรั่กไมเ่ป็นทีพ่อใจแมข้องผูอ้ ืน่ ส ิง่ใดไมเ่ป็นทีรั่ก ไม ่

       เป็นทีพ่อใจของเรา เราจะน าสิง่นัน้ไปผกูมัดกับผูอ้ ืน่ไดอ้ยา่งไร’ 

       อรยิสาวกนัน้พจิารณาอยา่งนีแ้ลว้ เป็นผูเ้วน้ขาดจากการ 

       ประพฤตผิดิในกามเองดว้ย ชกัชวนผูอ้ ืน่ใหง้ดเวน้จากการ 

       ประพฤตผิดิในกามดว้ย กลา่วสรรเสรญิการงดเวน้จากการ 

       ประพฤตผิดิในกามดว้ย กายสมาจารนีข้องอรยิสาวกนัน้ยอ่ม 

       บรสิทุธิทั์ง้ ๓ สว่นดังทีก่ลา่วมานี้ 

   ๔. พจิารณาเห็นดังนีว้า่ ‘ขอ้ทีบ่คุคลพงึท าลายประโยชนข์องเรา 

       ดว้ยการพดูเท็จนัน้ ไมเ่ป็นทีรั่ก ไมเ่ป็นทีพ่อใจของเรา อนึง่ 

       ขอ้ทีเ่ราพงึท าลายประโยชนข์องผูอ้ ืน่ดว้ยการพดูเท็จ ขอ้นัน้ก็ไม ่

       เป็นทีรั่ก ไมเ่ป็นทีพ่อใจแมข้องผูอ้ ืน่ ส ิง่ใดไมเ่ป็นทีรั่ก ไมเ่ป็น 

       ทีพ่อใจของเรา สิง่นัน้ก็ไมเ่ป็นทีรั่ก ไมเ่ป็นทีพ่อใจแมข้องผูอ้ ืน่ 

       ส ิง่ใดไมเ่ป็นทีรั่ก ไมเ่ป็นทีพ่อใจของเรา เราจะน าสิง่นัน้ไปผกู 

       มัดกับผูอ้ ืน่ไดอ้ยา่งไร’ อรยิสาวกนัน้พจิารณาอยา่งนีแ้ลว้ เป็น 

       ผูเ้วน้ขาดจากการพดูเท็จเองดว้ย ชกัชวนผูอ้ ืน่ใหง้ดเวน้จาก 

       การพดูเท็จดว้ย กลา่วสรรเสรญิการงดเวน้จากการพดูเท็จดว้ย 

       วจสีมาจารนีข้องอรยิสาวกนัน้ยอ่มบรสิทุธิทั์ง้ ๓ สว่นดังทีก่ลา่วมานี้ 

   ๕. พจิารณาเห็นดังนีว้า่ ‘ขอ้ทีบ่คุคลพงึยยุงเราใหแ้ตกจากมติรดว้ย 

       การพดูสอ่เสยีดนัน้ ไมเ่ป็นทีรั่ก ไมเ่ป็นทีพ่อใจของเรา 

       อนึง่ ขอ้ทีเ่ราพงึยยุงผูอ้ ืน่ใหแ้ตกจากมติรดว้ยการพดูสอ่เสยีด 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๕๐๓ } 



๕๐๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑๑. โสตาปัตตสิงัยตุ] 

๑. เวฬทุวารวรรค ๗. เวฬทุวาเรยยสตูร 

       ขอ้นัน้ก็ไมเ่ป็นทีรั่ก ไมเ่ป็นทีพ่อใจแมข้องผูอ้ ืน่ ฯลฯ วจสีมาจาร 

       นีข้องอรยิสาวกนัน้ยอ่มบรสิทุธิทั์ง้ ๓ สว่นดังทีก่ลา่วมานี้ 

   ๖. พจิารณาเห็นดังนี้วา่ ‘ขอ้ทีบ่คุคลพงึพดูกับเราดว้ยค าหยาบนัน้ 

       ไมเ่ป็นทีรั่ก ไมเ่ป็นทีพ่อใจของเรา อนึง่ ขอ้ทีเ่ราพงึพดูกับผูอ้ ืน่ 

       ดว้ยค าหยาบนัน้ ก็ไมเ่ป็นทีรั่ก ไมเ่ป็นทีพ่อใจแมข้องผูอ้ ืน่ 

       ส ิง่ใดไมเ่ป็นทีรั่ก ไมเ่ป็นทีพ่อใจของเรา ฯลฯ วจสีมาจารนี ้

       ของอรยิสาวกนัน้ยอ่มบรสิทุธิทั์ง้ ๓ สว่นดังทีก่ลา่วมานี้ 

   ๗. พจิารณาเห็นดังนีว้า่ ‘ขอ้ทีบ่คุคลพงึพดูกับเราดว้ยการพดู 

       เพอ้เจอ้ ไรป้ระโยชนนั์น้ ไมเ่ป็นทีรั่ก ไมเ่ป็นทีพ่อใจของเรา 

       อนึง่ ขอ้ทีเ่ราพงึพดูกับผูอ้ ืน่ดว้ยการพดูเพอ้เจอ้ ไรป้ระโยชนนั์น้ 

       ก็ไมเ่ป็นทีรั่ก ไมเ่ป็นทีพ่อใจแมข้องผูอ้ ืน่ ส ิง่ใดไมเ่ป็นทีรั่กไม ่

       เป็นทีพ่อใจของเรา สิง่นัน้ก็ไมเ่ป็นทีรั่ก ไมเ่ป็นทีพ่อใจแมข้องผูอ้ ืน่ 

       ส ิง่ใดไมเ่ป็นทีรั่ก ไมเ่ป็นทีพ่อใจของเรา เราจะน าสิง่นัน้ไปผกูมัด 

       กับผูอ้ ืน่ไดอ้ยา่งไร’ อรยิสาวกนัน้พจิารณาอยา่งนีแ้ลว้ เป็นผู ้

       เวน้ขาดจากการพดูเพอ้เจอ้เองดว้ย ชกัชวนผูอ้ ืน่ใหง้ดเวน้จาก 

       การพดูเพอ้เจอ้ดว้ย กลา่วสรรเสรญิการงดเวน้จากการพดูเพอ้ 

       เจอ้ดว้ย วจสีมาจารนีข้องอรยิสาวกนัน้ยอ่มบรสิทุธิทั์ง้ ๓ 

       สว่นดังทีก่ลา่วมานี้ 

  อรยิสาวกนัน้ 

   ๑. ประกอบดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระพทุธเจา้วา่ ‘แม ้

       เพราะเหตนุี ้พระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้ ฯลฯ เป็นศาสดา 

       ของเทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย เป็นพระพทุธเจา้ เป็นพระผูม้ ี

       พระภาค’ 

   ๒. ประกอบดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระธรรม ฯลฯ 

   ๓. ประกอบดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระสงฆว์า่ ‘พระสงฆ ์

       สาวกของพระผูม้พีระภาค เป็นผูป้ฏบิัตดิ ีฯลฯ เป็นนาบญุอัน 

       ยอดเยีย่มของโลก’ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๕๐๔ } 



๕๐๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑๑. โสตาปัตตสิงัยตุ] 

๑. เวฬทุวารวรรค ๘. ปฐมคญิชกาวสถสตูร 

   ๔. ประกอบดว้ยศลีทีพ่ระอรยิะชอบใจ ไมข่าด ไมท่ะล ุไมด่า่ง 

       ไมพ่รอ้ย เป็นไท ทา่นผูรู้ส้รรเสรญิ ไมถ่กูตัณหาและทฏิฐคิรอบง า 

       เป็นไปเพือ่สมาธ ิ

  พราหมณ์และคหบดทัีง้หลาย เมือ่ใด อรยิสาวกประกอบดว้ยสทัธรรม ๗ 

ประการนี ้ดว้ยฐานะอันเป็นทีต่ัง้แหง่ความหวงั ๔ ประการนี ้เมือ่นัน้ อรยิสาวก 

นัน้เมือ่หวงั พงึพยากรณ์ตนเองวา่ ‘เรามนีรกสิน้แลว้ มกี าเนดิสตัวด์รัิจฉานสิน้แลว้ 

มภีมูแิหง่เปรตสิน้แลว้ มอีบาย ทคุต ิและวนิบิาตสิน้แลว้ เราเป็นโสดาบัน ไมม่ ี

ทางตกต า่ มคีวามแน่นอนทีจ่ะส าเร็จสมัโพธใินวนัขา้งหนา้” 

  เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสอยา่งนีแ้ลว้ พราหมณ์และคหบดชีาวเวฬทุวารคาม 

ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แตท่า่นพระโคดม พระภาษิตของทา่นพระ 

โคดมชดัเจนไพเราะยิง่นัก ฯลฯ ขา้พระองคทั์ง้หลายขอถงึทา่นพระโคดม พระธรรม 

และพระสงฆเ์ป็นสรณะ ขอทา่นพระโคดมจงทรงจ าขา้พระองคทั์ง้หลายวา่เป็นอบุาสก 

ผูถ้งึสรณะ ตัง้แตว่นันีเ้ป็นตน้ไปจนตลอดชวีติ” 

เวฬุทวาเรยยสตูรที ่๗ จบ 

 

๘. ปฐมคญิชกาวสถสตูร 

วา่ดว้ยธรรมบรรยายทีพ่ระต าหนกัอฐิ สตูรที ่๑ 

  [๑๐๐๔] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระต าหนักอฐิ ในหมูบ่า้นญาตกิะ๑ 

ครัง้นัน้ ทา่นพระอานนทเ์ขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวายอภวิาทแลว้ 

น่ัง ณ ทีส่มควร ไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ 

สาฬหภกิษุมรณภาพแลว้ คตขิองทา่นเป็นอยา่งไร อภสิมัปรายภพเป็นอยา่งไร 

นันทาภกิษุณีมรณภาพแลว้ คตขิองนางเป็นอยา่งไร อภสิมัปรายภพเป็นอยา่งไร 

สทัุตตอบุาสกถงึแกก่รรมแลว้ คตขิองเขาเป็นอยา่งไร อภสิมัปรายภพเป็นอยา่งไร 

สชุาดาอบุาสกิาถงึแกก่รรมแลว้ คตขิองนางเป็นอยา่งไร อภสิมัปรายภพเป็นอยา่งไร”

 

เชงิอรรถ : 

๑ บางแหง่ใชค้ าวา่ นาทกิะ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๕๐๕ } 



๕๐๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑๑. โสตาปัตตสิงัยตุ] 

๑. เวฬทุวารวรรค ๘. ปฐมคญิชกาวสถสตูร 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “อานนท ์สาฬหภกิษุมรณภาพแลว้ท าใหแ้จง้ 

เจโตวมิตุต ิปัญญาวมิตุตอิันไมม่อีาสวะเพราะอาสวะสิน้ไปดว้ยปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึอยู ่

ในปัจจบุัน นันทาภกิษุณีมรณภาพแลว้ไปเกดิเป็นโอปปาตกิะ ปรนิพิพานในภพนัน้ 

ไมห่วนกลับมาจากโลกนัน้อกี เพราะโอรัมภาคยิสงัโยชน ์๕ ประการสิน้ไป สทัุตต- 

อบุาสกถงึแกก่รรมแลว้ไดเ้ป็นพระสกทาคาม ีเพราะสงัโยชน ์๓ ประการสิน้ไป 

และบรรเทาราคะ โทสะ โมหะใหเ้บาบางได ้มาสูโ่ลกนีอ้กีเพยีงครัง้เดยีวก็จะท า 

ทีส่ดุแหง่ทกุขไ์ด ้สชุาดาอบุาสกิาถงึแกก่รรมแลว้ไดเ้ป็นโสดาบัน เพราะสงัโยชน ์๓ 

ประการสิน้ไป ไมม่ทีางตกต า่ มคีวามแน่นอนทีจ่ะส าเร็จสมัโพธใินวนัขา้งหนา้ 

  อานนท ์ไมน่่าอัศจรรยเ์ลยทีบ่คุคลเกดิเป็นมนุษยแ์ลว้ตายไป หากเมือ่บคุคล 

นัน้ ๆ ตายไป เธอทัง้หลายจักเขา้มาสอบถามเรือ่งนีก้ับเรา ก็จะพงึเป็นความ 

ล าบากแกต่ถาคต เพราะฉะนัน้ เราจักแสดงธรรมบรรยายชือ่ธรรมาทาส (แวน่ 

สอ่งธรรม) ทีพ่ระอรยิสาวกผูป้ระกอบแลว้ เมือ่หวงัก็พงึพยากรณ์ตนเองไดว้า่ ‘เรา 

มนีรกสิน้แลว้ มกี าเนดิสตัวด์รัิจฉานสิน้แลว้ มภีมูแิหง่เปรตสิน้แลว้ มอีบาย ทคุต ิ

และวนิบิาตสิน้แลว้ เราเป็นโสดาบัน ไมม่ทีางตกต า่ มคีวามแน่นอนทีจ่ะส าเร็จ 

สมัโพธใินวนัขา้งหนา้’ 

  ธรรมบรรยายชือ่ธรรมาทาสทีพ่ระอรยิสาวกผูป้ระกอบแลว้ เมือ่หวงัพงึ 

พยากรณ์ตนเองไดว้า่ ‘เรามนีรกสิน้แลว้ มกี าเนดิสตัวด์ริจัฉานสิน้แลว้ มภีมู ิ

แหง่เปรตสิน้แลว้ มอีบาย ทคุต ิและวนิบิาตสิน้แลว้ เราเป็นโสดาบนั ไมม่ ี

ทางตกต า่ มคีวามแนน่อนทีจ่ะส าเร็จสมัโพธใินวนัขา้งหนา้‘ เป็นอยา่งไร 

  คอื อรยิสาวกในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. ประกอบดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระพทุธเจา้วา่ ‘แม ้

       เพราะเหตนุี ้พระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้ ฯลฯ เป็นศาสดา 

       ของเทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย เป็นพระพทุธเจา้ เป็นพระผูม้ ี

       พระภาค’ 

   ๒. ประกอบดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระธรรม ฯลฯ 

   ๓. ประกอบดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระสงฆ ์ฯลฯ 

   ๔. ประกอบดว้ยศลีทีพ่ระอรยิะชอบใจ ไมข่าด ฯลฯ เป็นไปเพือ่ 

       สมาธ ิ

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๕๐๖ } 



๕๐๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑๑. โสตาปัตตสิงัยตุ] 

๑. เวฬทุวารวรรค ๙. ทตุยิคญิชกาวสถสตูร 

อานนท ์นีแ้ลคอืธรรมบรรยายชือ่ธรรมาทาส ทีพ่ระอรยิสาวกผูป้ระกอบแลว้ 

เมือ่หวงัก็พงึพยากรณ์ตนเองไดว้า่ ‘เรามนีรกสิน้แลว้ มกี าเนดิสตัวด์รัิจฉานสิน้แลว้ 

มภีมูแิหง่เปรตสิน้แลว้ มอีบาย ทคุต ิและวนิบิาตสิน้แลว้ เราเป็นโสดาบัน ไมม่ ี

ทางตกต า่ มคีวามแน่นอนทีจ่ะส าเร็จสมัโพธใินวนัขา้งหนา้” 

ปฐมคญิชกาวสถสตูรที ่๘ จบ 

 

(พระสตูรทัง้ ๓ สตูรมเีหตเุกดิอยา่งเดยีวกัน) 

 

๙. ทตุยิคญิชกาวสถสตูร 

วา่ดว้ยธรรมบรรยายทีพ่ระต าหนกัอฐิ สตูรที ่๒ 

  [๑๐๐๕] ทา่นพระอานนทน่ั์ง ณ ทีส่มควรแลว้ ไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาค 

ดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ อโสกภกิษุมรณภาพแลว้ คตขิองเธอเป็นอยา่งไร 

อภสิมัปรายภพเป็นอยา่งไร อโสกาภกิษุณีมรณภาพแลว้ ฯลฯ อโสกอบุาสก 

ถงึแกก่รรมแลว้ ฯลฯ อโสกาอบุาสกิาถงึแกก่รรมแลว้ คตขิองนางเป็นอยา่งไร 

อภสิมัปรายภพเป็นอยา่งไร” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “อานนท ์อโสกภกิษุมรณภาพแลว้ ท าใหแ้จง้ 

เจโตวมิตุต ิปัญญาวมิตุตอิันไมม่อีาสวะเพราะอาสวะสิน้ไปดว้ยปัญญาอันยิง่เอง 

เขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุัน ฯลฯ 

  (เนือ้เรือ่งก็อยา่งเดยีวกับการพยากรณ์ปัญหาขา้งตน้) 

  อานนท ์นีแ้ล คอื ธรรมบรรยายชือ่ธรรมาทาส ทีอ่รยิสาวกผูป้ระกอบแลว้ 

เมือ่หวงัก็พงึพยากรณ์ตนเองไดว้า่ ‘เรามนีรกสิน้แลว้ มกี าเนดิสตัวด์รัิจฉานสิน้แลว้ 

มภีมูแิหง่เปรตสิน้แลว้ มอีบาย ทคุต ิและวนิบิาตสิน้แลว้ เราเป็นโสดาบัน ไมม่ ี

ทางตกต า่ มคีวามแน่นอนทีจ่ะส าเร็จสมัโพธใินวนัขา้งหนา้” 

ทตุยิคญิชกาวสถสตูรที ่๙ จบ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๕๐๗ } 



๕๐๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑๑. โสตาปัตตสิงัยตุ] 

๑. เวฬทุวารวรรค ๑๐. ตตยิคญิชกาวสถสตูร 

 

๑๐. ตตยิคญิชกาวสถสตูร 

วา่ดว้ยธรรมบรรยายทีพ่ระต าหนกัอฐิ สตูรที ่๓ 

  [๑๐๐๖] ทา่นพระอานนทน่ั์ง ณ ทีส่มควรแลว้ ไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาค 

ดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ กกฏุอบุาสกในหมูบ่า้นญาตกิะถงึแกก่รรมแลว้ 

คตขิองเขาเป็นอยา่งไร อภสิมัปรายภพเป็นอยา่งไร กฬภิอบุาสกในหมูบ่า้นญาตกิะ 

ฯลฯ นกิตอบุาสกในหมูบ่า้นญาตกิะ ฯลฯ กฏสิสหอบุาสกในหมูบ่า้นญาตกิะ ... 

ตฏุฐอบุาสกในหมูบ่า้นญาตกิะ ... สนัตฏุฐอบุาสกในหมูบ่า้นญาตกิะ ... ภัทท- 

อบุาสกในหมูบ่า้นญาตกิะ ... สภุัททอบุาสกในหมูบ่า้นญาตกิะถงึแกก่รรมแลว้ 

คตขิองเขาเป็นอยา่งไร อภสิมัปรายภพเป็นอยา่งไร” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “อานนท ์กกฏุอบุาสกถงึแกก่รรมแลว้ไปเกดิเป็น 

โอปปาตกิะ เพราะโอรัมภาคยิสงัโยชน ์๕ ประการสิน้ไป ปรนิพิพานในภพนัน้ ไม ่

หวนกลับมาจากโลกนัน้อกี กฬภิอบุาสก ฯลฯ นกิตอบุาสก ... กฏสิสหอบุาสก ... 

ตฏุฐอบุาสก ... สนัตฏุฐอบุาสก ... สภัุททอบุาสก ... ภัททอบุาสกถงึแกก่รรมแลว้ 

ไปเกดิเป็นโอปปาตกิะ เพราะโอรัมภาคยิสงัโยชน ์๕ ประการสิน้ไป ปรนิพิพาน 

ในภพนัน้ ไมห่วนกลับมาจากโลกนัน้อกี 

  (อบุาสกทกุคนพงึท าใหม้คีตอิยา่งเดยีวกัน) 

  อานนท ์อบุาสกกวา่ ๕๐ คนในหมูบ่า้นญาตกิะถงึแกก่รรมแลว้ไปเกดิเป็น 

โอปปาตกิะ เพราะโอรัมภาคยิสงัโยชน ์๕ ประการสิน้ไป ปรนิพิพานในภพนัน้ไม ่

หวนกลับมาจากโลกนัน้อกี อบุาสกกวา่ ๙๐ คนในหมูบ่า้นญาตกิะถงึแกก่รรมแลว้ 

ไดเ้ป็นสกทาคาม ีเพราะสงัโยชน ์๓ ประการสิน้ไป และบรรเทาราคะ โทสะ โมหะ 

ใหเ้บาบางได ้กลับมาสูโ่ลกนีอ้กีเพยีงครัง้เดยีว จะท าทีส่ดุแหง่ทกุขไ์ด ้อบุาสกกวา่ 

๕๐๐-๖๐๐ คนในหมูบ่า้นญาตกิะถงึแกก่รรมแลว้ไดเ้ป็นโสดาบัน เพราะสงัโยชน ์๓ 

ประการสิน้ไป ไมม่ทีางตกต า่ มคีวามแน่นอนทีจ่ะส าเร็จสมัโพธใินวนัขา้งหนา้ 

  อานนท ์ไมน่่าอัศจรรยเ์ลยทีบ่คุคลเกดิเป็นมนุษยแ์ลว้ตายไป หากเมือ่บคุคล 

นัน้ตายไป เธอทัง้หลายจักเขา้มาสอบถามเรือ่งนีก้ับเรา ก็จะพงึเป็นความล าบากแก ่

ตถาคต เพราะเหตนัุน้ เราจักแสดงธรรมบรรยายชือ่ธรรมาทาส(แวน่สอ่งธรรม) 

ทีอ่รยิสาวกผูป้ระกอบแลว้ เมือ่หวงัก็พงึพยากรณ์ตนเองไดว้า่ ‘เรามนีรกสิน้แลว้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๕๐๘ } 



๕๐๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑๑. โสตาปัตตสิงัยตุ] 

๑. เวฬทุวารวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

มกี าเนดิสตัวด์รัิจฉานสิน้แลว้ มภีมูแิหง่เปรตสิน้แลว้ มอีบาย ทคุต ิและวนิบิาต 

สิน้แลว้ เราเป็นโสดาบัน ไมม่ทีางตกต า่ มคีวามแน่นอนทีจ่ะส าเร็จสมัโพธใินวนั 

ขา้งหนา้’ 

  ธรรมบรรยายชือ่ธรรมาทาส ทีอ่รยิสาวกผูป้ระกอบแลว้ เม ือ่หวงัก็พงึ 

พยากรณ์ตนเองไดว้า่ ‘เรามนีรกสิน้แลว้ มกี าเนดิสตัวด์ริจัฉานสิน้แลว้ มภีมู ิ

แหง่เปรตสิน้แลว้ มอีบาย ทคุต ิและวนิบิาตสิน้แลว้ เราเป็นโสดาบนั ไมม่ ี

ทางตกต า่ มคีวามแนน่อนทีจ่ะส าเร็จสมัโพธใินวนัขา้งหนา้ เป็นอยา่งไร 

  คอื อรยิสาวกในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. ประกอบดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระพทุธเจา้วา่ ‘แม ้

       เพราะเหตนุี ้พระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้ ฯลฯ เป็นศาสดาของเทวดา 

       และมนุษยทั์ง้หลาย เป็นพระพทุธเจา้ เป็นพระผูม้ ี

       พระภาค’ 

   ๒. ประกอบดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระธรรม ฯลฯ 

   ๓. ประกอบดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระสงฆ ์ฯลฯ 

   ๔. ประกอบดว้ยศลีทีพ่ระอรยิะชอบใจ ไมข่าด ฯลฯ เป็นไปเพือ่สมาธ ิ

  อานนท ์นีแ้ล คอื ธรรมบรรยายชือ่ธรรมาทาส ทีอ่รยิสาวกผูป้ระกอบแลว้ 

เมือ่หวงัก็พงึพยากรณ์ตนเองไดว้า่ ‘เรามนีรกสิน้แลว้ มกี าเนดิสตัวด์รัิจฉานสิน้แลว้ 

มภีมูแิหง่เปรตสิน้แลว้ มอีบาย ทคุต ิและวนิบิาตสิน้แลว้ เราเป็นโสดาบัน ไมม่ ี

ทางตกต า่ มคีวามแน่นอนทีจ่ะส าเร็จสมัโพธใินวนัขา้งหนา้” 

ตตยิคญิชกาวสถสตูรที ่๑๐ จบ 

เวฬุทวารวรรคที ่๑ จบ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

    ๑. จักกวตัตริาชสตูร   ๒. พรหมจรโิยคธสตูร 

    ๓. ทฆีาวอุปุาสกสตูร   ๔. ปฐมสารปีตุตสตูร 

    ๕. ทตุยิสารปีตุตสตูร   ๖. ถปตสิตูร 

    ๗. เวฬทุวาเรยยสตูร   ๘. ปฐมคญิชกาวสถสตูร 

    ๙. ทตุยิคญิชกาวสถสตูร  ๑๐. ตตยิคญิชกาวสถสตูร 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๕๐๙ } 



๕๑๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑๑. โสตาปัตตสิงัยตุ] 

๒. ราชการามวรรค ๑. สหัสสภกิขนุสีงัฆสตูร 

 

๒. ราชการามวรรค 

หมวดวา่ดว้ยพระธรรมเทศนาทีร่าชการาม 

๑. สหสัสภกิขนุสีงัฆสูตร 

วา่ดว้ยภกิษุณีสงฆ ์๑,๐๐๐ รปู 

  [๑๐๐๗] สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ ราชการาม เขตกรงุสาวตัถ ี

ครัง้นัน้ ภกิษุณีสงฆ ์๑,๐๐๐ รปู เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวายอภวิาท 

แลว้ยนือยู ่ณ ทีส่มควร พระผูม้พีระภาคไดต้รัสกับภกิษุณีเหลา่นัน้ดังนีว้า่ 

  “ภกิษุณีทัง้หลาย อรยิสาวกผูป้ระกอบดว้ยธรรม ๔ ประการ เป็นโสดาบัน 

ไมม่ทีางตกต า่ มคีวามแน่นอนทีจ่ะส าเร็จสมัโพธใินวนัขา้งหนา้ 

  ธรรม ๔ ประการ อะไรบา้ง 

  คอื อรยิสาวกในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. ประกอบดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระพทุธเจา้วา่ ‘แม ้

       เพราะเหตนุี ้พระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้ ฯลฯ เป็นศาสดา 

       ของเทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย เป็นพระพทุธเจา้ เป็นพระผูม้ ี

       พระภาค’ 

   ๒. ประกอบดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระธรรม ฯลฯ 

   ๓. ประกอบดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระสงฆ ์ฯลฯ 

   ๔. ประกอบดว้ยศลีทีพ่ระอรยิะชอบใจ ไมข่าด ฯลฯ เป็นไปเพือ่สมาธ ิ

  ภกิษุณีทัง้หลาย อรยิสาวกผูป้ระกอบดว้ยธรรม ๔ ประการนี ้เป็นโสดาบัน 

ไมม่ทีางตกต า่ มคีวามแน่นอนทีจ่ะส าเร็จสมัโพธใินวนัขา้งหนา้” 

สหสัสภกิขนุสีงัฆสตูรที ่๑ จบ 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๕๑๐ } 



๕๑๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑๑. โสตาปัตตสิงัยตุ] 

๒. ราชการามวรรค ๒. พราหมณสตูร 

 

๒. พราหมณสตูร 

วา่ดว้ยขอ้บญัญตัขิองพราหมณ์ 

  [๑๐๐๘] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย พราหมณ์ทัง้หลายยอ่มบัญญัต ิ

อทุยคามนิปีฏปิทา (ขอ้ปฏบิัตทิีใ่หถ้งึความเจรญิ) พวกเขายอ่มชกัชวนสาวกอยา่ง 

นีว้า่ ‘มาเถดิพอ่มหาจ าเรญิ ทา่นจงลกุขึน้แตเ่ชา้ตรู ่เดนิบา่ยหนา้ไปทางทศิปราจนี 

อยา่หลกีบอ่ เหว ตอทีม่หีนาม หลมุคถู บอ่โสโครก ทา่นตกลงไปในทีใ่ด ก็ 

พงึรอความตายในทีนั่น้แล ดว้ยอบุายอยา่งนี ้หลังจากตายแลว้ จักไปเกดิในสคุต ิ

โลกสวรรค’์ 

  ภกิษุทัง้หลาย ขอ้บัญญัตขิองพราหมณ์เหลา่นัน้ เป็นทางไปของคนโง ่เป็น 

ทางไปของคนหลง ไมเ่ป็นไปเพือ่ความเบือ่หน่าย ไมเ่ป็นไปเพือ่คลายก าหนัด ไม่ 

เป็นไปเพือ่ดับ ไมเ่ป็นไปเพือ่สงบระงับ ไมเ่ป็นไปเพือ่รูย้ ิง่ ไมเ่ป็นไปเพือ่ตรัสรู ้ไม ่

เป็นไปเพือ่นพิพาน สว่นในอรยิวนัิย เราก็บัญญัตอิทุยคามนิปีฏปิทาทีเ่ป็นไปเพือ่ 

ความเบือ่หน่ายอยา่งทีส่ดุ เพือ่คลายก าหนัด เพือ่ดบั เพือ่สงบระงับ เพือ่ 

รูย้ ิง่ เพือ่ตรัสรู ้เพือ่นพิพาน 

  อทุยคามนิปีฏปิทาทีเ่ป็นไปเพือ่ความเบือ่หนา่ยอยา่งทีส่ดุ ฯลฯ เพือ่ 

นพิพานน ัน้ เป็นอยา่งไร 

  คอื อรยิสาวกในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. ประกอบดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระพทุธเจา้วา่ ‘แม ้

       เพราะเหตนุี ้พระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้ ฯลฯ เป็นศาสดา 

       ของเทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย เป็นพระพทุธเจา้ เป็นพระผูม้ ี

       พระภาค’ 

   ๒. ประกอบดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระธรรม ฯลฯ 

   ๓. ประกอบดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระสงฆ ์ฯลฯ 

   ๔. ประกอบดว้ยศลีทีพ่ระอรยิะชอบใจ ไมข่าด ฯลฯ เป็นไปเพือ่ 

       สมาธ ิ

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๕๑๑ } 



๕๑๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑๑. โสตาปัตตสิงัยตุ] 

๒. ราชการามวรรค ๓. อานันทเถรสตูร 

  ภกิษุทัง้หลาย นีแ้ล คอื อทุยคามนิปีฏปิทาทีเ่ป็นไปเพือ่ความเบือ่หน่ายอยา่ง 

ทีส่ดุ เพือ่คลายก าหนัด เพือ่ดับ เพือ่สงบระงับ เพือ่รูย้ ิง่ เพือ่ตรัสรู ้เพือ่นพิพาน” 

พราหมณสตูรที ่๒ จบ 

 

๓. อานนัทเถรสตูร 

วา่ดว้ยพระอานนทเถระ 

  [๑๐๐๙] สมัยหนึง่ ทา่นพระอานนทแ์ละทา่นพระสารบีตุรอยู ่ณ พระเชตวนั 

อารามของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัน้ในเวลาเย็น ทา่นพระสารบีตุร 

ออกจากทีห่ลกีเรน้แลว้ เขา้ไปหาทา่นพระอานนทถ์งึทีอ่ยู่ ไดส้นทนาปราศรัยพอ 

เป็นทีบ่ันเทงิใจ พอเป็นทีร่ะลกึถงึกันแลว้น่ัง ณ ทีส่มควร ไดถ้ามทา่นพระ 

อานนทด์ังนีว้า่ “ทา่นอานนท ์เพราะละธรรมเทา่ไร เพราะประกอบดว้ยธรรมเทา่ไร 

หมูส่ตัวน์ีพ้ระผูม้พีระภาคจงึทรงพยากรณ์วา่ ‘เป็นพระโสดาบัน ไมม่ทีางตกต า่ ม ี

ความแน่นอนทีจ่ะส าเร็จสมัโพธใินวนัขา้งหนา้” 

  ทา่นพระอานนทต์อบวา่ “ผูม้อีาย ุเพราะละธรรม ๔ ประการ เพราะประกอบ 

ดว้ยธรรม ๔ ประการ หมูส่ตัวน์ีพ้ระผูม้พีระภาคจงึทรงพยากรณ์วา่ ‘เป็นพระ 

โสดาบัน ไมม่ทีางตกต า่ มคีวามแน่นอนทีจ่ะส าเร็จสมัโพธใินวนัขา้งหนา้’ 

  ธรรม ๔ ประการ อะไรบา้ง 

  คอื ปถุชุนผูไ้มไ่ดส้ดับ 

   ๑. ประกอบดว้ยความไมเ่ลือ่มใสเชน่ใดในพระพทุธเจา้ หลังจาก 

       ตายแลว้ จะไปเกดิในอบาย ทคุต ิวนิบิาต นรก ความไม่ 

       เลือ่มใสเชน่นัน้ในพระพทุธเจา้หามแีกป่ถุชุนนัน้ไม ่สว่นอรยิสาวก 

       ผูไ้ดส้ดับ ประกอบดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวเชน่ใดใน 

       พระพทุธเจา้ หลังจากตายแลว้ จะไปเกดิในสคุตโิลกสวรรค ์

       ความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวเชน่นัน้ในพระพทุธเจา้ยอ่มมแีกอ่รยิ- 

       สาวกนัน้วา่ ‘แมเ้พราะเหตนุี ้พระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้ ฯลฯ 

       เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย เป็นพระพทุธเจา้ 

       เป็นพระผูม้พีระภาค’ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๕๑๒ } 



๕๑๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑๑. โสตาปัตตสิงัยตุ] 

๒. ราชการามวรรค ๓. อานันทเถรสตูร 

   ๒. ประกอบดว้ยความไมเ่ลือ่มใสเชน่ใดในพระธรรม หลังจากตายแลว้ 

       จะไปเกดิในอบาย ทคุต ิวนิบิาต นรก ความไมเ่ลือ่มใสเชน่ 

       นัน้ในพระธรรมหามแีกป่ถุชุนนัน้ไม ่สว่นอรยิสาวกผูไ้ดส้ดับ 

       ประกอบดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวเชน่ใดในพระธรรม 

       หลังจากตายแลว้ จะไปเกดิในสคุตโิลกสวรรค ์ความเลือ่มใสอัน 

       ไมห่วัน่ไหวเชน่นัน้ในพระธรรมยอ่มมแีกพ่ระอรยิสาวกนัน้วา่ 

       ‘พระธรรมเป็นธรรมทีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสไวด้แีลว้ ฯลฯ อัน 

       วญิญชูนพงึรูเ้ฉพาะตน’ 

   ๓. ประกอบดว้ยความไมเ่ลือ่มใสเชน่ใดในพระสงฆ ์หลังจากตายแลว้ 

       จะไปเกดิในอบาย ทคุต ิวนิบิาต นรก ความไมเ่ลือ่มใสเชน่ 

       นัน้ในพระสงฆห์ามแีกป่ถุชุนนัน้ไม ่สว่นอรยิสาวกผูไ้ดส้ดับ 

       ประกอบดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวเชน่ใดในพระสงฆ ์

       หลังจากตายแลว้ จะไปเกดิในสคุตโิลกสวรรค ์ความเลือ่มใส 

       อันไมห่วัน่ไหวเชน่นัน้ในพระสงฆย์อ่มมแีกอ่รยิสาวกนัน้วา่ ‘พระ 

       สงฆส์าวกของพระผูม้พีระภาค เป็นผูป้ฏบิัตดิ ีฯลฯ เป็นนา 

       บญุอันยอดเยีย่มของโลก’ 

   ๔. ประกอบดว้ยความเป็นผูท้ศุลีเชน่ใด หลังจากตายแลว้ จะไป 

       เกดิในอบาย ทคุต ิวนิบิาต นรก ความเป็นผูท้ศุลีเชน่นัน้หาม ี

       แกป่ถุชุนนัน้ไม ่สว่นอรยิสาวกผูป้ระกอบดว้ยศลีทีพ่ระอรยิะ 

       ชอบใจเชน่ใด หลังจากตายแลว้ จะไปเกดิในสคุตโิลกสวรรค ์

       ศลีทีพ่ระอรยิะชอบใจ ไมข่าด ฯลฯ เป็นไปเพือ่สมาธเิชน่นัน้ 

       ยอ่มมแีกอ่รยิสาวกนัน้ 

  อาวโุส เพราะละธรรม ๔ ประการนี ้เพราะประกอบดว้ยธรรม ๔ ประการนี ้

หมูส่ตัวน์ีพ้ระผูม้พีระภาคจงึทรงพยากรณ์วา่ ‘เป็นพระโสดาบัน ไมม่ทีางตกต า่ ม ี

ความแน่นอนทีจ่ะส าเร็จสมัโพธใินวนัขา้งหนา้” 

อานนัทเถรสตูรที ่๓ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๕๑๓ } 



๕๑๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิายมหาวารวรรค[๑๑. โสตาปัตตสิงัยตุ] 

๒. ราชการามวรรค ๕. ทุคคตวินิปิาตภยสตูร 

 

๔. ทคุคตภิยสูตร 

วา่ดว้ยธรรมทีใ่หพ้น้ภยัคอืทคุต ิ

  [๑๐๑๐] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย อรยิสาวกผูป้ระกอบดว้ย 

ธรรม ๔ ประการ ยอ่มพน้ภัยคอืทคุตทัิง้ปวง 

  ธรรม ๔ ประการ อะไรบา้ง 

  คอื อรยิสาวกในธรรมวนัิยนี้  

   ๑. ประกอบดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระพทุธเจา้วา่ ‘แม ้

       เพราะเหตนุี ้พระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้ ฯลฯ เป็นศาสดาของ 

       เทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย เป็นพระพทุธเจา้ เป็นพระผูม้พีระภาค’ 

   ๒. ประกอบดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระธรรม ฯลฯ 

   ๓. ประกอบดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระสงฆ ์ฯลฯ 

   ๔. ประกอบดว้ยศลีทีพ่ระอรยิะชอบใจ ไมข่าด ฯลฯ เป็นไปเพือ่ 

       สมาธ ิ

  ภกิษุทัง้หลาย อรยิสาวกผูป้ระกอบดว้ยธรรม ๔ ประการนีย้อ่มพน้ภัยคอื 

ทคุตทัิง้ปวง” 

ทคุคตภิยสตูรที ่๔ จบ 

 

๕. ทคุคตวินิปิาตภยสตูร 

วา่ดว้ยธรรมทีใ่หพ้น้ภยัคอืทคุตแิละวนิบิาต 

  [๑๐๑๑] “ภกิษุทัง้หลาย อรยิสาวกผูป้ระกอบดว้ยธรรม ๔ ประการยอ่มพน้ 

ภัยคอืทคุตแิละวนิบิาตทัง้ปวง 

  ธรรม ๔ ประการ อะไรบา้ง 

  คอื อรยิสาวกในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. ประกอบดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระพทุธเจา้วา่ ‘แม ้

       เพราะเหตนุี ้พระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้ ฯลฯ เป็นศาสดา 

       ของเทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย เป็นพระพทุธเจา้ เป็นพระ 

       ผูม้พีระภาค’ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๕๑๔ } 



๕๑๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑๑. โสตาปัตตสิงัยตุ] 

๒. ราชการามวรรค ๖. ปฐมมติตามัจจสตูร 

   ๒. ประกอบดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระธรรม ฯลฯ 

   ๓. ประกอบดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระสงฆ ์ฯลฯ 

   ๔. ประกอบดว้ยศลีทีพ่ระอรยิะชอบใจ ไมข่าด ฯลฯ เป็นไปเพือ่ 

       สมาธ ิ

  ภกิษุทัง้หลาย อรยิสาวกผูป้ระกอบดว้ยธรรม ๔ ประการนีย้อ่มพน้ภัยคอื 

ทคุตแิละวนิบิาตทัง้ปวง” 

ทคุคตวินิปิาตภยสตูรที ่๕ จบ 

 

๖. ปฐมมติตามจัจสตูร 

วา่ดว้ยการชกัชวนมติรอ ามาตย ์สตูรที ่๑ 

  [๑๐๑๒] “ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายพงึอนุเคราะหค์นเหลา่ใด และคน 

เหลา่ใดจะเป็นมติร อ ามาตย ์ญาต ิสาโลหติก็ตาม ใหค้วามส าคัญค าทีค่วรรับฟัง 

เธอทัง้หลายพงึชกัชวนคนเหลา่นัน้ใหต้ัง้มั่น ใหด้ ารงอยูใ่นองคเ์ครือ่งบรรลโุสดา๑ 

๔ ประการ 

  องคเ์ครือ่งบรรลโุสดา ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. เธอทัง้หลายพงึชกัชวนใหต้ัง้มั่น ใหด้ ารงอยูใ่นความเลือ่มใสอัน 

       ไมห่วัน่ไหวในพระพทุธเจา้วา่ ‘แมเ้พราะเหตนุี ้พระผูม้พีระภาค 

       พระองคนั์น้ ฯลฯ เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย 

       เป็นพระพทุธเจา้ เป็นพระผูม้พีระภาค’ 

   ๒. เธอทัง้หลายพงึชกัชวนใหต้ัง้มั่น ใหด้ ารงอยูใ่นความเลือ่มใสอัน 

       ไมห่วัน่ไหวในพระธรรม ฯลฯ 

   ๓. เธอทัง้หลายพงึชกัชวนใหต้ัง้มั่น ใหด้ ารงอยูใ่นความเลือ่มใสอัน 

       ไมห่วัน่ไหวในพระสงฆ ์ฯลฯ 

   ๔. เธอทัง้หลายพงึชกัชวนใหต้ัง้มั่น ใหด้ ารงอยูใ่นศลีทีพ่ระอรยิะ 

       ชอบใจ ไมข่าด ฯลฯ เป็นไปเพือ่สมาธิ

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูชงิอรรถที ่๑ ขอ้ ๙๙๙ (ทฆีาวุอปุาสกสตูร) หนา้ ๔๙๒ ในเลม่นี้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๕๑๕ } 



๕๑๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑๑. โสตาปัตตสิงัยตุ] 

๒. ราชการามวรรค ๗. ทตุยิมติตามัจจสตูร 

  ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายพงึอนุเคราะหค์นเหลา่ใด และคนเหลา่ใดจะเป็น 

มติร อ ามาตย ์ญาต ิสาโลหติก็ตาม ใหค้วามส าคัญค าทีค่วรรับฟัง เธอทัง้หลาย 

พงึชกัชวนคนเหลา่นัน้ใหต้ัง้มั่น ใหด้ ารงอยูใ่นองคเ์ครือ่งบรรลโุสดา ๔ ประการนี”้ 

ปฐมมติตามจัจสตูรที ่๖ จบ 

 

๗. ทตุยิมติตามจัจสตูร 

วา่ดว้ยการชกัชวนมติรอ ามาตย ์สตูรที ่๒ 

  [๑๐๑๓] “ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายพงึอนุเคราะหค์นเหลา่ใด และคน 

เหลา่ใดจะเป็นมติร อ ามาตย ์ญาต ิสาโลหติก็ตาม ใหค้วามส าคัญค าทีค่วรรับฟัง 

เธอทัง้หลายพงึชกัชวนคนเหลา่นัน้ใหต้ัง้มั่น ใหด้ ารงอยูใ่นองคเ์ครือ่งบรรลโุสดา 

๔ ประการ 

  องคเ์ครือ่งบรรลโุสดา ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. เธอทัง้หลายพงึชกัชวนใหต้ัง้มั่น ใหด้ ารงอยูใ่นความเลือ่มใสอัน 

       ไมห่วัน่ไหวในพระพทุธเจา้วา่ ‘แมเ้พราะเหตนุี ้พระผูม้พีระภาค 

       พระองคนั์น้ ฯลฯ เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย 

       เป็นพระพทุธเจา้ เป็นพระผูม้พีระภาค’ 

       ภกิษุทัง้หลาย มหาภตูรปู ๔ คอื ปฐวธีาต ุ(ธาตดุนิ) 

       อาโปธาต ุ(ธาตนุ ้า) เตโชธาต ุ(ธาตไุฟ) วาโยธาต ุ(ธาตลุม) อาจ 

       กลายเป็นอยา่งอืน่ได ้แตอ่รยิสาวกผูป้ระกอบดว้ยความเลือ่มใส 

       อันไมห่วัน่ไหวในพระพทุธเจา้ ไมพ่งึแปรเป็นอยา่งอืน่ไดเ้ลย 

       ในเรือ่งนัน้ เป็นไปไมไ่ดเ้ลยทีจ่ะแปรเป็นอยา่งอืน่ คอื อรยิสาวก 

       ผูป้ระกอบดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระพทุธเจา้จักไปเกดิ 

       ในนรก ก าเนดิสตัวด์รัิจฉาน หรอืภมูแิหง่เปรต 

   ๒. เธอทัง้หลายพงึชกัชวนใหต้ัง้มั่น ใหด้ ารงอยูใ่นความเลือ่มใสอัน 

       ไมห่วัน่ไหวในพระธรรม ฯลฯ 

   ๓. เธอทัง้หลายพงึชกัชวนใหต้ัง้มั่น ใหด้ ารงอยูใ่นความเลือ่มใสอัน 

       ไมห่วัน่ไหวในพระสงฆ ์ฯลฯ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๕๑๖ } 



๕๑๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑๑. โสตาปัตตสิงัยตุ] 

๒. ราชการามวรรค ๘. ปฐมเทวจารกิสตูร 

   ๔. เธอทัง้หลายพงึชกัชวนใหต้ัง้มั่น ใหด้ ารงอยูใ่นศลีทีพ่ระอรยิะ 

       ชอบใจ ไมข่าด ฯลฯ เป็นไปเพือ่สมาธ ิ

       ภกิษุทัง้หลาย มหาภตูรปู ๔ คอื ปฐวธีาต ุอาโปธาต ุ

       เตโชธาต ุวาโยธาต ุอาจกลายเป็นอยา่งอืน่ได ้แตอ่รยิสาวกผู ้

       ประกอบดว้ยศลีทีพ่ระอรยิะชอบใจ ไมพ่งึแปรเป็นอยา่งอืน่ไดเ้ลย 

       ในเรือ่งนัน้ เป็นไปไมไ่ดเ้ลยทีจ่ะแปรเป็นอยา่งอืน่ คอื อรยิสาวก 

       ผูป้ระกอบดว้ยศลีทีพ่ระอรยิะชอบใจ จักไปเกดิในนรก ก าเนดิ 

       สตัวด์รัิจฉาน หรอืภมูแิหง่เปรต 

  ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายพงึอนุเคราะหค์นเหลา่ใด และคนเหลา่ใดจะเป็น 

มติร อ ามาตย ์ญาต ิสาโลหติก็ตาม ใหค้วามส าคัญค าทีค่วรรับฟัง เธอทัง้หลาย 

พงึชกัชวนคนเหลา่นัน้ใหต้ัง้มั่น ใหด้ ารงอยูใ่นองคเ์ครือ่งบรรลโุสดา ๔ ประการนี”้ 

ทตุยิมติตามจัจสตูรที ่๗ จบ 

 

๘. ปฐมเทวจารกิสตูร 

วา่ดว้ยการจารกิในเทวโลก สตูรที ่๑ 

  [๑๐๑๔] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  ครัง้นัน้ ทา่นพระมหาโมคคัลลานะไดห้ายตัวจากพระเชตวนัไปปรากฏบนสวรรค ์

ชัน้ดาวดงึสเ์หมอืนบรุษุผูม้กี าลังเหยยีดแขนออกหรอืคูแ้ขนเขา้ฉะนัน้ ล าดับนัน้ 

เทพชัน้ดาวดงึสจ์ านวนมากเขา้ไปหาทา่นพระมหาโมคคัลลานะถงึทีอ่ยู ่อภวิาทแลว้ 

ไดย้นือยู ่ณ ทีส่มควร ทา่นพระมหาโมคคัลลานะไดก้ลา่วกับเทพเหลา่นัน้ดังนีว้า่ 

  “ทา่นผูม้อีายทัุง้หลาย 

   ๑. การประกอบดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระพทุธเจา้วา่ ‘แม ้

       เพราะเหตนุี ้พระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้ ฯลฯ เป็นศาสดา 

       ของเทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย เป็นพระพทุธเจา้ เป็นพระผูม้ ี

       พระภาค’ เป็นความด ีเพราะการประกอบดว้ยความเลือ่มใส 

       อันไมห่วัน่ไหวในพระพทุธเจา้เป็นเหต ุสตัวบ์างพวกในโลกนี ้

       หลังจากตายแลว้จงึจะไปเกดิในสคุตโิลกสวรรค ์

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๕๑๗ } 



๕๑๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑๑. โสตาปัตตสิงัยตุ] 

๒. ราชการามวรรค ๙. ทตุยิเทวจารกิสตูร 

   ๒. การประกอบดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระธรรม ฯลฯ 

   ๓. การประกอบดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระสงฆ ์ฯลฯ 

   ๔. การประกอบดว้ยศลีทีพ่ระอรยิะชอบใจ ไมข่าด ฯลฯ เป็นไป 

       เพือ่สมาธ ิเป็นความด ีเพราะประกอบดว้ยศลีทีพ่ระอรยิะ 

       ชอบใจ สตัวบ์างพวกในโลกนีห้ลังจากตายแลว้จงึจะไปเกดิใน 

       สคุตโิลกสวรรค”์ 

  เทพเหลา่นัน้กลา่ววา่ “ทา่นโมคคัลลานะผูน้ริทกุข ์

   ๑. การประกอบดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระพทุธเจา้วา่ ‘แม ้

       เพราะเหตนุี ้พระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้ ฯลฯ เป็นศาสดา 

       ของเทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย เป็นพระพทุธเจา้ เป็นพระผูม้ ี

       พระภาค’ เป็นความด ีเพราะการประกอบดว้ยความเลือ่มใส 

       อันไมห่วัน่ไหวในพระพทุธเจา้เป็นเหต ุสตัวบ์างพวกในโลกนี ้

       หลังจากตายแลว้จงึจะไปเกดิในสคุตโิลกสวรรค ์

   ๒. การประกอบดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระธรรม ฯลฯ 

   ๓. การประกอบดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระสงฆ ์ฯลฯ 

   ๔. การประกอบดว้ยศลีทีพ่ระอรยิะชอบใจ ไมข่าด ฯลฯ เป็นไปเพือ่ 

       สมาธ ิเป็นความด ีเพราะการประกอบดว้ยศลีทีพ่ระอรยิะชอบใจ 

       เป็นเหต ุสตัวบ์างพวกในโลกนีห้ลังจากตายแลว้จงึจะไปเกดิใน 

       สคุตโิลกสวรรค”์ 

ปฐมเทวจารกิสตูรที ่๘ จบ 

 

๙. ทตุยิเทวจารกิสตูร 

วา่ดว้ยการจารกิในเทวโลก สตูรที ่๒ 

  [๑๐๑๕] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  ครัง้นัน้ ทา่นพระมหาโมคคัลลานะไดห้ายตัวจากพระเชตวนัไปปรากฏบนสวรรค ์

ชัน้ดาวดงึสเ์หมอืนบรุษุผูม้กี าลังเหยยีดแขนออกหรอืคูแ้ขนเขา้ฉะนัน้ ล าดับนัน้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๕๑๘ } 



๕๑๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑๑. โสตาปัตตสิงัยตุ] 

๒. ราชการามวรรค ๙. ทตุยิเทวจารกิสตูร 

เทพชัน้ดาวดงึสจ์ านวนมากเขา้ไปหาทา่นพระมหาโมคคัลลานะถงึทีอ่ยู ่อภวิาทแลว้ 

ไดย้นือยู ่ณ ทีส่มควร ทา่นพระมหาโมคคัลลานะไดก้ลา่วกับเทพเหลา่นัน้ดังนีว้า่ 

  “ทา่นผูม้อีายทัุง้หลาย 

   ๑. การประกอบดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระพทุธเจา้วา่ ‘แม ้

       เพราะเหตนุี ้พระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้ ฯลฯ เป็นศาสดา 

       ของเทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย เป็นพระพทุธเจา้ เป็นพระผูม้ ี

       พระภาค’ เป็นความด ีเพราะการประกอบดว้ยความเลือ่มใส 

       อันไมห่วัน่ไหวในพระพทุธเจา้เป็นเหต ุสตัวบ์างพวกในโลกนี ้

       หลังจากตายแลว้จงึไดไ้ปเกดิในสคุตโิลกสวรรค ์

   ๒. การประกอบดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระธรรม ฯลฯ 

   ๓. การประกอบดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระสงฆ ์ฯลฯ 

   ๔. การประกอบดว้ยศลีทีพ่ระอรยิะชอบใจ ไมข่าด ฯลฯ เป็นไป 

       เพือ่สมาธ ิเป็นความด ีเพราะการประกอบดว้ยศลีทีพ่ระอรยิะ 

       ชอบใจเป็นเหต ุสตัวบ์างพวกในโลกนีห้ลังจากตายแลว้จงึไดไ้ป 

       เกดิในสคุตโิลกสวรรค”์ 

  เทพเหลา่นัน้กลา่ววา่ “ทา่นโมคคัลลานะผูน้ริทกุข ์

   ๑. การประกอบดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระพทุธเจา้วา่ ‘แม ้

       เพราะเหตนุี ้พระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้ ฯลฯ เป็นศาสดา 

       ของเทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย เป็นพระพทุธเจา้ เป็นพระผูม้ ี

       พระภาค’ เป็นความด ีเพราะการประกอบดว้ยความเลือ่มใส 

       อันไมห่วัน่ไหวในพระพทุธเจา้เป็นเหต ุสตัวบ์างพวกในโลกนี ้

       หลังจากตายแลว้จงึไดไ้ปเกดิในสคุตโิลกสวรรค ์

   ๒. การประกอบดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระธรรม ฯลฯ 

   ๓. การประกอบดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระสงฆ ์ฯลฯ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๕๑๙ } 



๕๒๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิายมหาวารวรรค [๑๑. โสตาปัตตสิงัยตุ] 

๒. ราชการามวรรค ๑๐. ตตยิเทวจารกิสตูร 

   ๔. การประกอบดว้ยศลีทีพ่ระอรยิะชอบใจ ไมข่าด ฯลฯ เป็นไป 

       เพือ่สมาธ ิเป็นความด ีเพราะการประกอบดว้ยศลีทีพ่ระอรยิะ 

       ชอบใจเป็นเหต ุสตัวบ์างพวกในโลกนีห้ลังจากตายแลว้จงึไดไ้ป 

       เกดิในสคุตโิลกสวรรค”์ 

ทตุยิเทวจารกิสตูรที ่๙ จบ 

 

๑๐. ตตยิเทวจารกิสตูร 

วา่ดว้ยการจารกิในเทวโลก สตูรที ่๓ 

  [๑๐๑๖] ครัง้นัน้ พระผูม้พีระภาคทรงหายพระองคจ์ากพระเชตวนัไปปรากฏ 

บนสวรรคช์ัน้ดาวดงึสเ์หมอืนบรุษุผูม้กี าลังเหยยีดแขนออกหรอืคูแ้ขนเขา้ฉะนัน้ 

ล าดับนัน้ เทพชัน้ดาวดงึสจ์ านวนมากเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวาย 

อภวิาทแลว้ไดย้นือยู ่ณ ทีส่มควร พระผูม้พีระภาคไดต้รัสกับเทพเหลา่นัน้ดังนีว้า่ 

  “ทา่นทัง้หลาย 

   ๑. การประกอบดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระพทุธเจา้วา่ ‘แม ้

       เพราะเหตนุี ้พระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้ ฯลฯ เป็นศาสดา 

       ของเทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย เป็นพระพทุธเจา้ เป็นพระผูม้ ี

       พระภาค’ เป็นความด ีเพราะการประกอบดว้ยความเลือ่มใส 

       อันไมห่วัน่ไหวในพระพทุธเจา้เป็นเหต ุสตัวบ์างพวกในโลกนี ้

       จงึเป็นโสดาบัน ไมม่ทีางตกต า่ มคีวามแน่นอนทีจ่ะส าเร็จ 

       สมัโพธใินวนัขา้งหนา้ 

   ๒. การประกอบดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระธรรม ฯลฯ 

   ๓. การประกอบดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระสงฆ ์ฯลฯ 

   ๔. การประกอบดว้ยศลีทีพ่ระอรยิะชอบใจ ไมข่าด ฯลฯ เป็นไป 

       เพือ่สมาธ ิเป็นความด ีเพราะการประกอบดว้ยศลีทีพ่ระอรยิะ 

       ชอบใจเป็นเหต ุสตัวบ์างพวกในโลกนีจ้งึเป็นโสดาบัน ไมม่ทีาง 

       ตกต า่ มคีวามแน่นอนทีจ่ะส าเร็จสมัโพธใินวนัขา้งหนา้” 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๕๒๐ } 



๕๒๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิายมหาวารวรรค [๑๑. โสตาปัตตสิงัยตุ] 

๒. ราชการามวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

  เทพเหลา่นัน้กราบทลูวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูน้ริทกุข ์

   ๑. การประกอบดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระพทุธเจา้วา่ ‘แม ้

       เพราะเหตนุี ้พระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้ ฯลฯ เป็นศาสดา 

       ของเทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย เป็นพระพทุธเจา้ เป็นพระผูม้ ี

       พระภาค เป็นความด ีเพราะการประกอบดว้ยความเลือ่มใสอัน 

       ไมห่วัน่ไหวในพระพทุธเจา้เป็นเหต ุหมูส่ตัวน์ีจ้งึเป็นโสดาบัน 

       ไมม่ทีางตกต า่ มคีวามแน่นอนทีจ่ะส าเร็จสมัโพธใินวนัขา้งหนา้ 

   ๒. การประกอบดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระธรรม ฯลฯ 

   ๓. การประกอบดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระสงฆ ์ฯลฯ 

   ๔. การประกอบดว้ยศลีทีพ่ระอรยิะชอบใจ ไมข่าด ฯลฯ เป็นไป 

       เพือ่สมาธ ิเป็นความด ีเพราะการประกอบดว้ยศลีทีพ่ระอรยิะ 

       ชอบใจเป็นเหต ุหมูส่ตัวน์ีจ้งึเป็นโสดาบัน ไมม่ทีางตกต า่ ม ี

       ความแน่นอนทีจ่ะส าเร็จสมัโพธใินวนัขา้งหนา้” 

ตตยิเทวจารกิสตูรที ่๑๐ จบ 

ราชการามวรรคที ่๒ จบ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

   ๑. สหัสสภกิขนุสีงัฆสตูร    ๒. พราหมณสตูร 

   ๓. อานันทเถรสตูร     ๔. ทคุคตภิยสตูร 

   ๕. ทคุคตวินิปิาตภยสตูร    ๖. ปฐมมติตามัจจสตูร 

   ๗. ทตุยิมติตามัจจสตูร    ๘. ปฐมเทวจารกิสตูร 

   ๙. ทตุยิเทวจารกิสตูร     ๑๐. ตตยิเทวจารกิสตูร 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๕๒๑ } 



๕๒๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑๑. โสตาปัตตสิงัยตุ] 

๓. สรณานวิรรค ๑. ปฐมมหานามสตูร 

 

๓. สรณานวิรรค 

หมวดวา่ดว้ยเจา้ศากยะพระนามวา่สรณาน ิ

๑. ปฐมมหานามสตูร 

วา่ดว้ยเจา้ศากยะพระนามวา่มหานามะ สตูรที ่๑ 

  [๑๐๑๗] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ นโิครธาราม เขตกรงุกบลิพัสดุ ์

แควน้สกักะ ครัง้นัน้ เจา้ศากยะพระนามวา่มหานามะเสด็จเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาค 

ถงึทีป่ระทับ ถวายอภวิาทแลว้ ประทับน่ัง ณ ทีส่มควร ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาค 

ดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ กรงุกบลิพัสดุน์ีม้ั่งคั่ง อดุมสมบรูณ์ มปีระชากรมาก 

มถีนนคับแคบ หมอ่มฉันน่ังใกลพ้ระผูม้พีระภาคหรอืภกิษุทัง้หลายผูเ้ป็นทีเ่จรญิใจ 

เวลาเย็น เขา้ไปยังกรงุกบลิพัสดุ ์พบเห็นชา้งบา้ง มา้บา้ง รถบา้ง เกวยีนบา้ง 

ผูค้นบา้ง ทีพ่ลกุพลา่นขวกัไขว ่สมัยนัน้ หมอ่มฉันลมืสตปิรารภพระผูม้พีระภาค 

พระธรรม และพระสงฆ ์หมอ่มฉันคดิวา่ ‘หากเราถงึแกก่รรมในเวลานี ้คตขิองเรา 

จะเป็นอยา่งไร อภสิมัปรายภพจะเป็นอยา่งไร” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “อยา่ทรงกลัวเลย มหาบพติร อยา่ทรงกลัวเลย 

มหาบพติร การสวรรคตของพระองคจั์กไมเ่ลวทราม กาลกริยิาก็จักไมเ่ลวทราม 

มหาบพติร จติของผูใ้ดผูห้นึง่ทีไ่ดเ้จรญิดว้ยศรัทธา ทีไ่ดเ้จรญิดว้ยศลี ทีไ่ดเ้จรญิ 

ดว้ยสตุะ ทีไ่ดเ้จรญิดว้ยจาคะ และทีไ่ดเ้จรญิดว้ยปัญญามาเป็นเวลานาน กายนี้ 

ของผูนั้น้คมุกันเป็นรปูรา่งทีป่ระกอบขึน้จากมหาภตูรปู ๔ เกดิจากมารดาบดิา 

เจรญิวยัเพราะขา้วสกุและขนมกมุมาส๑ ไมเ่ทีย่งแท ้ตอ้งอบ ตอ้งนวดเฟ้น มอีัน 

แตกกระจัดกระจายไปเป็นธรรมดา กาบา้ง แรง้บา้ง นกตะกรมุบา้ง สนัุขบา้นบา้ง 

สนัุขจิง้จอกบา้ง สตัวห์ลายชนดิบา้ง ยอ่มกัดกนิกายนี ้สว่นจติของผูนั้น้ทีไ่ดเ้จรญิ 

ดว้ยศรัทธา ฯลฯ และทีไ่ดเ้จรญิดว้ยปัญญามาเป็นเวลานาน ยอ่มสงูขึน้ไปจนถงึ 

บรรลคุณุวเิศษ

 

เชงิอรรถ : 

๑ ขนมกมุมาส หมายถงึขนมทีเ่ก็บไวน้านเกนิไปจะบดู เชน่ ขนมดว้ง ขนมครก ขนมถว้ย ขนมตาล เป็นตน้ 

   พระพทุธเจา้หลังบ าเพ็ญทกุรกริยิาก็เสวยขา้วสกุและขนมกมุมาส (พระธรรมปิฎก : พจนานุกรมพทุธศาสน์ 

   ฉบับประมวลศัพท,์ ๒๕๓๘, หนา้ ๒๐) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๕๒๒ } 



๕๒๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑๑. โสตาปัตตสิงัยตุ] 

๓. สรณานวิรรค ๒.ทตุยิมหานามสตูร 

  มหาบพติร บรุษุด าลงในหว้งน ้าลกึแลว้ทบุหมอ้เนยใสหรอืหมอ้น ้ามัน กอ้น 

กรวดหรอืกระเบือ้งหมอ้นัน้พงึจมลง สว่นเนยใสหรอืน ้ามันในหมอ้นัน้พงึลอยขึน้ 

เหนอืน ้า แมฉั้นใด จติของผูใ้ดผูห้นึง่ทีไ่ดเ้จรญิดว้ยศรัทธา ฯลฯ และทีไ่ดเ้จรญิ 

ดว้ยปัญญามาเป็นเวลานาน กายนี้ของผูนั้น้คมุกันเป็นรปูรา่งทีป่ระกอบขึน้ 

จากมหาภตูรปู ๔ เกดิจากมารดาบดิา เจรญิวยัเพราะขา้วสกุและขนมกมุมาส 

ไมเ่ทีย่งแท ้ตอ้งอบ ตอ้งนวดเฟ้น มอีันแตกกระจัดกระจายไปเป็นธรรมดา กาบา้ง 

แรง้บา้ง นกตะกรมุบา้ง สนัุขบา้นบา้ง สนัุขจิง้จอกบา้ง สตัวห์ลายชนดิบา้ง 

ยอ่มกดักนิกายนี ้สว่นจติของผูนั้น้ทีไ่ดเ้จรญิดว้ยศรัทธา ฯลฯ และทีไ่ดเ้จรญิดว้ย 

ปัญญามาเป็นเวลานาน ยอ่มสงูขึน้ไปจนถงึบรรลคุณุวเิศษ แตจ่ติของพระองคท์ีไ่ด ้

เจรญิดว้ยศรัทธา ฯลฯ และทีไ่ดเ้จรญิดว้ยปัญญามาเป็นเวลานานก็ฉันนัน้เหมอืนกัน 

อยา่ทรงกลัวเลย มหาบพติร อยา่ทรงกลัวเลย มหาบพติร การสวรรคตของพระองค ์

จักไมเ่ลวทราม กาลกริยิาก็จักไมเ่ลวทราม” 

ปฐมมหานามสตูรที ่๑ จบ 

 

๒. ทตุยิมหานามสตูร 

วา่ดว้ยเจา้ศากยะพระนามวา่มหานามะ สตูรที ่๒ 

  [๑๐๑๘] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ นโิครธาราม เขตกรงุกบลิพัสดุ ์

แควน้สกักะ ครัง้นัน้ เจา้ศากยะพระนามวา่มหานามะเสด็จเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาค 

ถงึทีป่ระทับ ถวายอภวิาทแลว้ ประทับน่ัง ณ ทีส่มควร ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาค 

ดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ กรงุกบลิพัสดุน์ี ้มั่งคัง่ อดุมสมบรูณ์ มปีระชากรมาก 

มถีนนคับแคบ หมอ่มฉันน่ังใกลพ้ระผูม้พีระภาคหรอืภกิษุทัง้หลายผูเ้ป็นทีเ่จรญิใจ 

เวลาเย็น เขา้ไปยังกรงุกบลิพัสดุ ์พบเห็นชา้งบา้ง มา้บา้ง รถบา้ง เกวยีนบา้ง 

ผูค้นบา้ง ทีพ่ลกุพลา่นขวกัไขว ่สมัยนัน้ หมอ่มฉันลมืสตปิรารภพระผูม้พีระภาค 

พระธรรม และพระสงฆ ์หมอ่มฉันคดิวา่ ‘หากเราพงึถงึแกก่รรมในเวลานี ้คต ิ

ของเราจะเป็นอยา่งไร อภสิมัปรายภพจะเป็นอยา่งไร” 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๕๒๓ } 



๕๒๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑๑. โสตาปัตตสิงัยตุ] 

๓. สรณานวิรรค ๓. โคธสกักสตูร 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “อยา่ทรงกลัวเลย มหาบพติร อยา่ทรงกลัวเลย 

มหาบพติร การสวรรคตของพระองคจั์กไมเ่ลวทราม กาลกริยิาก็จักไมเ่ลวทราม 

มหาบพติร อรยิสาวกผูป้ระกอบดว้ยธรรม ๔ ประการยอ่มนอ้มไปสูน่พิพาน โนม้ 

ไปสูน่พิพาน โอนไปสูน่พิพาน 

  ธรรม ๔ ประการ อะไรบา้ง 

  คอื อรยิสาวกในธรรมวนัิยนี ้

   ๑. ประกอบดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระพทุธเจา้วา่ ‘แม ้

       เพราะเหตนุี ้พระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้ ฯลฯ เป็นศาสดา 

       ของเทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย เป็นพระพทุธเจา้ เป็นพระผูม้ ี

       พระภาค’ 

   ๒. ประกอบดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระธรรม ฯลฯ 

   ๓. ประกอบดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระสงฆ ์ฯลฯ 

   ๔. ประกอบดว้ยศลีทีพ่ระอรยิะชอบใจ ไมข่าด ฯลฯ เป็นไปเพือ่ 

       สมาธ ิ

  มหาบพติร เปรยีบเหมอืนตน้ไมท้ีน่อ้มไปทางทศิปราจนี โนม้ไปทางทศิปราจนี 

โอนไปทางทศิปราจนี ตน้ไมนั้น้เมือ่ถกูตดัโคนจะลม้ไปทางไหน” 

  “จะลม้ไปทางทีต่น้ไมน้อ้มไป โนม้ไป โอนไป พระพทุธเจา้ขา้” 

  “มหาบพติร อปุมานีฉั้นใด อปุไมยก็ฉันนัน้เหมอืนกนั อรยิสาวกผูป้ระกอบ 

ดว้ยธรรม ๔ ประการนีย้อ่มนอ้มไปสูน่พิพาน โนม้ไปสูน่พิพาน โอนไปสูน่พิพาน” 

ทตุยิมหานามสตูรที ่๒ จบ 

 

๓. โคธสกักสตูร 

วา่ดว้ยเจา้ศากยะพระนามวา่โคธา 

  [๑๐๑๙] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุกบลิพัสดุ ์

  ครัง้นัน้ เจา้ศากยะพระนามวา่มหานามะเสด็จเขา้ไปหาเจา้ศากยะพระนามวา่ 

โคธาถงึทีป่ระทับแลว้ไดต้รัสถามเจา้ศากยะพระนามวา่โคธานัน้ดังนีว้า่ “โคธา 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๕๒๔ } 



๕๒๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑๑. โสตาปัตตสิงัยตุ] 

๓. สรณานวิรรค ๓. โคธสกักสตูร 

พระองคท์รงทราบบคุคลผูป้ระกอบดว้ยธรรมเทา่ไรวา่ ‘เป็นพระโสดาบัน ไมม่ทีาง 

ตกต า่ มคีวามแน่นอนทีจ่ะส าเร็จสมัโพธใินวนัขา้งหนา้” 

  เจา้โคธาศากยะตรัสตอบวา่ “มหานามะ หมอ่มฉันทราบบคุคลผูป้ระกอบ 

ดว้ยธรรม ๓ ประการวา่ ‘เป็นพระโสดาบัน ไมม่ทีางตกต า่ มคีวามแน่นอนทีจ่ะ 

ส าเร็จสมัโพธใินวนัขา้งหนา้ 

  ธรรม ๓ ประการ อะไรบา้ง 

  คอื พระอรยิสาวกในพระธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. ประกอบดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระพทุธเจา้วา่ ‘แม ้

       เพราะเหตนุี ้พระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้ ฯลฯ เป็นศาสดา 

       ของเทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย เป็นพระพทุธเจา้ เป็นพระผูม้ ี

       พระภาค’ 

   ๒. ประกอบดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระธรรม ฯลฯ 

   ๓. ประกอบดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระสงฆว์า่ ‘พระสงฆ ์

       สาวกของพระผูม้พีระภาคเป็นผูป้ฏบิัตดิ ีฯลฯ เป็นนาบญุอัน 

       ยอดเยีย่มของโลก’ 

  มหานามะ หมอ่มฉันทราบบคุคลผูป้ระกอบดว้ยธรรม ๓ ประการนีว้า่ ‘เป็น 

พระโสดาบัน ไมม่ทีางตกต า่ มคีวามแน่นอนทีจ่ะส าเร็จสมัโพธใินวนัขา้งหนา้’ 

  มหานามะ สว่นพระองคท์รงทราบบคุคลผูป้ระกอบดว้ยธรรมเทา่ไรวา่ ‘เป็น 

พระโสดาบัน ไมม่ทีางตกต า่ มคีวามแน่นอนทีจ่ะส าเร็จสมัโพธใินวนัขา้งหนา้” 

  “โคธา หมอ่มฉันทราบบคุคลผูป้ระกอบดว้ยธรรม ๔ ประการวา่ ‘เป็นพระ 

โสดาบัน ไมม่ทีางตกต า่ มคีวามแน่นอนทีจ่ะส าเร็จสมัโพธใินวนัขา้งหนา้ 

  ธรรม ๔ ประการ อะไรบา้ง 

  คอื พระอรยิสาวกในพระธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. ประกอบดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระพทุธเจา้วา่ ‘แม ้

       เพราะเหตนุี ้พระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้ ฯลฯ เป็นศาสดา 

       ของเทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย เป็นพระพทุธเจา้ เป็นพระผูม้ ี

       พระภาค’ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๕๒๕ } 



๕๒๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑๑. โสตาปัตตสิงัยตุ] 

๓. สรณานวิรรค ๓. โคธสกักสตูร 

   ๒. ประกอบดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระธรรม ฯลฯ 

   ๓. ประกอบดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระสงฆ ์ฯลฯ 

   ๔. ประกอบดว้ยศลีทีพ่ระอรยิะชอบใจ ไมข่าด ฯลฯ เป็นไปเพือ่ 

        สมาธ ิ

  โคธา หมอ่มฉันทราบบคุคลผูป้ระกอบดว้ยธรรม ๔ ประการนีว้า่ ‘เป็น 

พระโสดาบัน ไมม่ทีางตกต า่ มคีวามแน่นอนทีจ่ะส าเร็จสมัโพธใินวนัขา้งหนา้” 

  “ชา้กอ่น มหานามะ ชา้กอ่น มหานามะ พระผูม้พีระภาคเทา่นัน้พงึทรง 

ทราบบคุคลนัน้วา่ประกอบหรอืไมป่ระกอบดว้ยธรรมเหลา่นี้” 

  “มาเถดิ โคธา เราจักเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคแลว้ทลูถามเรือ่งนี้” 

  ล าดับนัน้ เจา้มหานามศากยะและเจา้โคธาศากยะเสด็จเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระ 

ภาคถงึทีป่ระทับ ถวายอภวิาทแลว้ประทับน่ัง ณ ทีส่มควร เจา้มหานามศากยะ 

ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขอประทานวโรกาส 

ขา้พระองคเ์ขา้ไปหาเจา้โคธาศากยะแลว้ถามวา่ ‘โคธา พระองคท์รงทราบบคุคลผู ้

ประกอบดว้ยธรรมเทา่ไรวา่ ‘เป็นพระโสดาบัน ไมม่ทีางตกต า่ มคีวามแน่นอนที ่

จะส าเร็จสมัโพธใินวนัขา้งหนา้’ 

  ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ เมือ่ขา้พระองคถ์ามอยา่งนีแ้ลว้ เจา้โคธาศากยะไดต้รัส 

ตอบวา่ ‘มหานามะ หมอ่มฉันทราบบคุคลผูป้ระกอบดว้ยธรรม ๓ ประการวา่ ‘เป็น 

พระโสดาบัน ไมม่ทีางตกต า่ มคีวามแน่นอนทีจ่ะส าเร็จสมัโพธใินวนัขา้งหนา้’ 

  ธรรม ๓ ประการ อะไรบา้ง 

  คอื พระอรยิสาวกในพระธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. ประกอบดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระพทุธเจา้วา่ ‘แม ้

       เพราะเหตนุี ้พระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้ ฯลฯ เป็นศาสดา 

       ของเทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย เป็นพระพทุธเจา้ เป็นพระผูม้ ี

       พระภาค’ 

   ๒. ประกอบดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระธรรม ฯลฯ 

   ๓. ประกอบดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระสงฆว์า่ ‘พระ 

       สงฆส์าวกของพระผูม้พีระภาคเป็นผูป้ฏบิัตดิ ีฯลฯ เป็นนาบญุ 

       อันยอดเยีย่มของโลก’ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๕๒๖ } 



๕๒๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑๑. โสตาปัตตสิงัยตุ] 

๓. สรณานวิรรค ๓. โคธสกักสตูร 

  หมอ่มฉันทราบบคุคลผูป้ระกอบดว้ยธรรม ๓ ประการนีว้า่ ‘เป็นพระโสดาบัน 

ไมม่ทีางตกต า่ มคีวามแน่นอนทีจ่ะส าเร็จสมัโพธใินวนัขา้งหนา้’ สว่นพระองคท์รง 

ทราบบคุคลผูป้ระกอบดว้ยธรรมเทา่ไรวา่ ‘เป็นพระโสดาบัน ไมม่ทีางตกต า่ ม ี

ความแน่นอนทีจ่ะส าเร็จสมัโพธใินวนัขา้งหนา้’ 

  ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ เมือ่เจา้โคธาศากยะตรัสถามอยา่งนีแ้ลว้ ขา้พระองคไ์ด ้

ตอบเจา้โคธาศากยะดังนีว้า่ ‘โคธา หมอ่มฉันทราบบคุคลผูป้ระกอบดว้ยธรรม ๔ 

ประการวา่ ‘เป็นพระโสดาบัน ไมม่ทีางตกต า่ มคีวามแน่นอนทีจ่ะส าเร็จสมัโพธใิน 

วนัขา้งหนา้’ 

  ธรรม ๔ ประการ อะไรบา้ง 

  คอื พระอรยิสาวกในพระธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. ประกอบดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระพทุธเจา้วา่ ‘แม ้

       เพราะเหตนุี ้พระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้ ฯลฯ เป็นศาสดา 

       ของเทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย เป็นพระพทุธเจา้ เป็นพระผูม้ ี

       พระภาค’ 

   ๒. ประกอบดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระธรรม ฯลฯ 

   ๓. ประกอบดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระสงฆ ์ฯลฯ 

   ๔. ประกอบดว้ยศลีทีพ่ระอรยิะชอบใจ ไมข่าด ฯลฯ เป็นไปเพือ่ 

       สมาธ ิ

  โคธา หมอ่มฉันทราบบคุคลผูป้ระกอบดว้ยธรรม ๔ ประการนีว้า่ ‘เป็นพระ 

โสดาบัน ไมม่ทีางตกต า่ มคีวามแน่นอนทีจ่ะส าเร็จสมัโพธใินวนัขา้งหนา้’ 

  ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ เมือ่ขา้พระองคต์อบอยา่งนีแ้ลว้ เจา้โคธาศากยะได ้

ตรัสวา่ ‘ชา้กอ่น มหานามะ ชา้กอ่น มหานามะ พระผูม้พีระภาคเทา่นัน้พงึทรง 

ทราบบคุคลนัน้วา่ประกอบหรอืไมป่ระกอบดว้ยธรรมเหลา่นี้’ 

  ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ เหตกุารณ์๑บางอยา่งเกดิขึน้ในพระธรรมวนัิยนี ้โดย 

ฝ่ายหนึง่เป็นฝ่ายพระผูม้พีระภาค อกีฝ่ายหนึง่เป็นฝ่ายภกิษุสงฆ ์ขา้พระองค์

 

เชงิอรรถ : 

๑ เหตกุารณ ์ในทีน่ีห้มายถงึเหตุทีจ่ะกอ่ใหเ้กดิกรณีพพิาทกันขึน้ (ส .ฏกีา ๒/๑๐๑๙/๖๓๐) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๕๒๗ } 



๕๒๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑๑. โสตาปัตตสิงัยตุ] 

๓. สรณานวิรรค ๓. โคธสกักสตูร 

เป็นฝ่ายพระผูม้พีระภาคเทา่นัน้ ขอพระผูม้พีระภาคจงทรงจ าขา้พระองคว์า่เป็นผู ้

เลือ่มใสอยา่งนี ้

  ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ เหตกุารณ์บางอยา่งเกดิขึน้ในพระธรรมวนัิยนี ้โดย 

ฝ่ายหนึง่เป็นฝ่ายพระผูม้พีระภาค อกีฝ่ายหนึง่เป็นฝ่ายภกิษุสงฆ ์และภกิษุณีสงฆ ์

ขา้พระองคเ์ป็นฝ่ายพระผูม้พีระภาคเทา่นัน้ ขอพระผูม้พีระภาคจงทรงจ าขา้พระองค ์

วา่เป็นผูเ้ลือ่มใสอยา่งนี้ 

  ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ เหตกุารณ์บางอยา่งเกดิขึน้ในพระธรรมวนัิยนี ้โดย 

ฝ่ายหนึง่เป็นฝ่ายพระผูม้พีระภาค อกีฝ่ายหนึง่เป็นฝ่ายภกิษุสงฆ ์ภกิษุณีสงฆ ์

และอบุาสกทัง้หลาย ขา้พระองคเ์ป็นฝ่ายพระผูม้พีระภาคเทา่นัน้ ขอพระผูม้พีระภาค 

จงทรงจ าขา้พระองคว์า่เป็นผูเ้ลือ่มใสอยา่งนี้ 

  ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ เหตกุารณ์บางอยา่งเกดิขึน้ในพระธรรมวนัิยนี ้โดย 

ฝ่ายหนึง่เป็นฝ่ายพระผูม้พีระภาค อกีฝ่ายหนึง่เป็นฝ่ายภกิษุสงฆ ์ภกิษุณีสงฆ ์

อบุาสก และอบุาสกิาทัง้หลาย ขา้พระองคเ์ป็นฝ่ายพระผูม้พีระภาคเทา่นัน้ 

ขอพระผูม้พีระภาคจงทรงจ าขา้พระองคว์า่เป็นผูเ้ลือ่มใสอยา่งนี้ 

  ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ เหตกุารณ์บางอยา่งเกดิขึน้ในพระธรรมวนัิยนี ้โดย 

ฝ่ายหนึง่เป็นฝ่ายพระผูม้พีระภาค อกีฝ่ายหนึง่เป็นฝ่ายภกิษุสงฆ ์ภกิษุณีสงฆ ์

อบุาสก อบุาสกิา ชาวโลกพรอ้มทัง้เทวโลก มารโลก พรหมโลก หมูส่ตัวพ์รอ้ม 

ทัง้สมณพรามหณ์ เทวดาและมนุษย ์ขา้พระองคเ์ป็นฝ่ายพระผูม้พีระภาคเทา่นัน้ 

ขอพระผูม้พีระภาคจงทรงจ าขา้พระองคว์า่เป็นผูเ้ลือ่มใสอยา่งนี้” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสกับเจา้โคธาวา่ “มหาบพติร พระองคจ์ะตรัสอะไรกับเจา้ 

มหานามศากยะผูม้วีาทะอยา่งนี้” 

  เจา้โคธาศากยะกราบทลูวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองคม์ไิดก้ลา่ว 

อะไร ๆ กับเจา้มหานามศากยะผูม้วีาทะอยา่งนีเ้ลย นอกจากกัลยาณธรรม นอกจาก 

กศุลธรรม” 

โคธสกักสตูรที ่๓ จบ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๕๒๘ } 



๕๒๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑๑. โสตาปัตตสิงัยตุ] 

๓. สรณานวิรรค ๔. ปฐมสรณานสิกักสตูร 

 

๔. ปฐมสรณานสิกักสูตร 

วา่ดว้ยเจา้ศากยะพระนามวา่สรณานิ๑ สตูรที ่๑ 

  [๑๐๒๐] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุกบลิพัสดุ ์

  สมัยนัน้ เจา้ศากยะพระนามวา่สรณานสิวรรคตแลว้ พระผูม้พีระภาคไดท้รง 

พยากรณ์ทา้วเธอวา่ “เป็นโสดาบัน ไมม่ทีางตกต า่ มคีวามแน่นอนทีจ่ะส าเร็จ 

สมัโพธใินวนัขา้งหนา้” ไดย้นิวา่ ณ ทีนั่น้ เจา้ศากยะหลายพระองคม์าประชมุพรอ้ม 

กันตา่งต าหน ิประณาม โพนทะนาวา่ “ท่านทัง้หลาย น่าอัศจรรยจ์รงิ ไมเ่คย 

ปรากฏ บัดนีใ้ครเลา่ ณ ทีน่ีจั้กไมเ่ป็นพระโสดาบัน เพราะเจา้สรณานศิากยะ 

สวรรคตแลว้ พระผูม้พีระภาคไดท้รงพยากรณ์ทา้วเธอวา่ ‘เป็นโสดาบัน ไมม่ทีาง 

ตกต า่ มคีวามแน่นอนทีจ่ะส าเร็จสมัโพธใินวนัขา้งหนา้’ แตเ่จา้สรณานศิากยะถงึ 

ความทอ้แทใ้นสกิขา เสวยน ้าจัณฑ”์ 

  ครัง้นัน้ เจา้ศากยะพระนามวา่มหานามะเสด็จเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึที่ 

ประทับ ถวายอภวิาทแลว้ประทับน่ัง ณ ทีส่มควร ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาคดัง 

นีว้า่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขอประทานวโรกาส เจา้สรณานศิากยะสวรรคตแลว้ 

พระผูม้พีระภาคไดท้รงพยากรณ์ทา้วเธอวา่ ‘เป็นโสดาบัน ไมม่ทีางตกต า่ มคีวาม 

แน่นอนทีจ่ะส าเร็จสมัโพธใินวนัขา้งหนา้’ ไดย้นิวา่ ณ ทีนั่น้ เจา้ศากยะหลายพระ 

องคม์าประชมุพรอ้มกันตา่งต าหน ิประณาม โพนทะนาวา่ ‘ทา่นทัง้หลาย 

น่าอัศจรรยจ์รงิ ไมเ่คยปรากฏ บัดนีใ้ครเลา่ ณ ทีน่ีจั้กไมเ่ป็นพระโสดาบัน 

เพราะเจา้สรณานศิากยะสวรรคตแลว้ พระผูม้พีระภาคไดท้รงพยากรณท์า้วเธอวา่ 

‘เป็นโสดาบัน ไมม่ทีางตกต า่ มคีวามแน่นอนทีจ่ะส าเร็จสมัโพธใินวนัขา้งหนา้’ แต ่

เจา้สรณานศิากยะถงึความทอ้แทใ้นสกิขา เสวยน ้าจัณฑ”์ 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “มหาบพติร อบุาสกผูถ้งึพระพทุธ พระธรรม และ 

พระสงฆเ์ป็นสรณะตลอดกาลนาน จะถงึความตกต า่ไดอ้ยา่งไร บคุคลเมือ่จะกลา่ว 

ใหถ้กูตอ้ง พงึกลา่วถงึอบุาสกนัน้ใดวา่ ‘เป็นผูถ้งึพระพทุธ พระธรรม และพระสงฆ ์

 

เชงิอรรถ : 

๑ บางแหง่ใชค้ าว่า สรกาน ิหรอื สรกาณี 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๕๒๙ } 



๕๓๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑๑. โสตาปัตตสิงัยตุ] 

๓. สรณานวิรรค ๔. ปฐมสรณานสิกักสตูร 

เป็นสรณะตลอดกาลนาน’ บคุคลเมือ่จะกลา่วใหถ้กูตอ้ง ก็พงึกลา่วถงึเจา้ศากยะ 

พระนามวา่สรณานวิา่ ‘เป็นอบุาสก ผูท้รงถงึพระพทุธ พระธรรม และพระสงฆ ์

เป็นสรณะตลอดกาลนาน’ พระองคจ์ะถงึความตกต า่ไดอ้ยา่งไร 

  มหาบพติร บคุคลบางคนในโลกนี้ 

   ๑. ประกอบดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระพทุธเจา้วา่ ‘แม ้

       เพราะเหตนุี ้พระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้ ฯลฯ เป็นศาสดา 

       ของเทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย เป็นพระพทุธเจา้ เป็นพระผูม้ ี

       พระภาค’ ประกอบดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระธรรม 

       ฯลฯ ประกอบดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระสงฆ ์ฯลฯ 

       มหีาสปัญญา (ปัญญารา่เรงิ) มชีวนปัญญา (ปัญญาแลน่ไป) 

       และถงึพรอ้มดว้ยวมิตุต ิเขาท าใหแ้จง้เจโตวมิตุต ิปัญญาวมิตุต ิ

       อันไมม่อีาสวะเพราะอาสวะสิน้ไปดว้ยปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึอยู ่

       ในปัจจบุัน แมบ้คุคลนีก็้พน้จากนรก ก าเนดิสตัวด์รัิจฉาน ภมู ิ

       แหง่เปรต อบาย ทคุต ิและวนิบิาต 

   ๒. ประกอบดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระพทุธเจา้วา่ ‘แม ้

       เพราะเหตนุี ้พระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้ ฯลฯ เป็นศาสดา 

       ของเทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย เป็นพระพทุธเจา้ เป็นพระผูม้ ี

       พระภาค’ ประกอบดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระธรรม 

       ฯลฯ ในพระสงฆ ์ฯลฯ มหีาสปัญญา มชีวนปัญญา แตไ่ม่ 

       ถงึพรอ้มดว้ยวมิตุต ิเขาจงึเป็นโอปปาตกิะ เพราะโอรัมภาคยิ- 

       สงัโยชน ์๕ ประการสิน้ไป จักปรนิพิพานในภพนัน้ ไมห่วน 

       กลับมาจากโลกนัน้อกี แมบ้คุคลนีก็้พน้จากนรก ก าเนดิสตัว ์

       ดรัิจฉาน ภมูแิหง่เปรต อบาย ทคุต ิและวนิบิาต 

   ๓. ประกอบดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระพทุธเจา้วา่ ‘แม ้

       เพราะเหตนุี ้พระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้ ฯลฯ เป็นศาสดา 

       ของเทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย เป็นพระพทุธเจา้ เป็นพระผูม้ ี

       พระภาค’ ประกอบดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระธรรม 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๕๓๐ } 



๕๓๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑๑. โสตาปัตตสิงัยตุ] 

๓. สรณานวิรรค ๔. ปฐมสรณานสิกักสตูร 

       ฯลฯ ประกอบดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระสงฆ ์ฯลฯ 

       ไมม่หีาสปัญญา ไมม่ชีวนปัญญา ทัง้ไมถ่งึพรอ้มดว้ยวมิตุต ิ

       เขาจงึเป็นพระสกทาคาม ีมาสูโ่ลกนีอ้กีเพยีงครัง้เดยีว ก็จะท า 

       ทีส่ดุแหง่ทกุขไ์ด ้เพราะสงัโยชน ์๓ ประการสิน้ไป เพราะ 

       บรรเทาราคะ โทสะ โมหะใหเ้บาบางได ้แมบ้คุคลนีก็้พน้จากนรก 

       ก าเนดิสตัวด์รัิจฉาน ภมูแิหง่เปรต อบาย ทคุต ิและวนิบิาต 

   ๔. ประกอบดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระพทุธเจา้วา่ ‘แม ้

       เพราะเหตนุี ้พระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้ ฯลฯ เป็นศาสดา 

       ของเทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย เป็นพระพทุธเจา้ เป็นพระผูม้ ี

       พระภาค’ ประกอบดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระธรรม 

       ฯลฯ ประกอบดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ในพระสงฆ ์ฯลฯ 

       ไมม่หีาสปัญญา ไมม่ชีวนปัญญา ทัง้ไมถ่งึพรอ้มดว้ยวมิตุต ิ

       เขาจงึเป็นพระโสดาบัน ไมม่ทีางตกต า่ มคีวามแน่นอนทีจ่ะ 

       ส าเร็จสมัโพธใินวนัขา้งหนา้ เพราะสงัโยชน ์๓ ประการสิน้ไป 

       แมบ้คุคลนีก็้พน้จากนรก ก าเนดิสตัวด์รัิจฉาน ภมูแิหง่เปรต 

       อบาย ทคุต ิและวนิบิาต 

   ๕. ไมป่ระกอบดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระพทุธเจา้ ฯลฯ 

       ประกอบดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระธรรม ฯลฯ 

       ประกอบดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระสงฆ ์ฯลฯ ไมม่ ี

       หาสปัญญา ไมม่ชีวนปัญญา ทัง้ไมถ่งึพรอ้มดว้ยวมิตุต ิแตเ่ขา 

       มธีรรมเหลา่นี ้คอื สทัธนิทรยี ์วริยินิทรยี ์สตนิทรยี ์สมาธนิทรยี ์

       ปัญญนิทรยี ์และธรรมทัง้หลายทีต่ถาคตประกาศแลว้ ยอ่ม 

       ควรแกก่ารพจิารณาดว้ยปัญญาโดยประมาณ แมบ้คุคลนีก็้ไมไ่ป 

       สูน่รก ก าเนดิสตัวด์รัิจฉาน ภมูแิหง่เปรต อบาย ทคุต ิและ 

       วนิบิาต 

   ๖. ไมป่ระกอบดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระพทุธเจา้ ฯลฯ 

       ประกอบดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระธรรม ฯลฯ 

       ประกอบดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระสงฆ ์ฯลฯ ไมม่ ี

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๕๓๑ } 



๕๓๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑๑. โสตาปัตตสิงัยตุ] 

๓. สรณานวิรรค ๕. ทตุยิสรณานสิกักสตูร 

       หาสปัญญา ไมม่ชีวนปัญญา ทัง้ไมถ่งึพรอ้มดว้ยวมิตุต ิแตเ่ขา 

       มธีรรมเหลา่นี ้คอื สทัธนิทรยี ์ฯลฯ ปัญญนิทรยี ์และเขาม ี

       ศรัทธาพอประมาณ ความรักพอประมาณในพระตถาคต แม ้

       บคุคลเหลา่นีก็้ไมไ่ปสูน่รก ก าเนดิสตัวด์รัิจฉาน ภมูแิหง่เปรต 

       อบาย ทคุต ิและวนิบิาต 

  มหาบพติร แมห้ากตน้สาละใหญเ่หลา่นีพ้งึรูจั้กค าสภุาษิต ค าทพุภาษิต 

อาตมภาพก็จะพยากรณต์น้สาละใหญเ่หลา่นีว้า่ ‘เป็นโสดาบัน ไมม่ทีางตกต า่ ม ี

ความแน่นอนทีจ่ะส าเร็จสมัโพธใินวนัขา้งหนา้’ ไมจ่ าเป็นตอ้งกลา่วถงึเจา้สรณานศิากยะ 

เลย เพราะเจา้สรณานศิากยะไดส้มาทานสกิขาบทในเวลาจะสวรรคต” 

ปฐมสรณานสิกักสตูรที ่๔ จบ 

 

๕. ทตุยิสรณานสิกักสูตร 

วา่ดว้ยเจา้ศากยะพระนามวา่สรณาน ิสตูรที ่๒ 

  [๑๐๒๑] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุกบลิพัสดุ ์

  สมัยนัน้ เจา้ศากยะพระนามวา่สรณานสิวรรคตแลว้ พระผูม้พีระภาคไดท้รง 

พยากรณ์ทา้วเธอวา่ “เป็นโสดาบัน ไมม่ทีางตกต า่ มคีวามแน่นอนทีจ่ะส าเร็จ 

สมัโพธใินวนัขา้งหนา้” ไดย้นิวา่ ณ ทีนั่น้ เจา้ศากยะหลายพระองคม์าประชมุ 

พรอ้มกัน ตา่งต าหน ิประณาม โพนทะนาวา่ “ทา่นทัง้หลาย น่าอัศจรรยจ์รงิ 

ไมเ่คยปรากฏ บัดนีใ้ครเลา่ ณ ทีน่ีจั้กไมเ่ป็นพระโสดาบัน เพราะเจา้ 

สรณานศิากยะสวรรคตแลว้ พระผูม้พีระภาคไดท้รงพยากรณ์ทา้วเธอวา่ ‘เป็น 

โสดาบัน ไมม่ทีางตกต า่ มคีวามแน่นอนทีจ่ะส าเร็จสมัโพธใินวนัขา้งหนา้’ แตเ่จา้ 

สรณานศิากยะมไิดท้รงบ าเพ็ญสกิขาใหบ้รบิรูณ์” 

  ครัง้นัน้ เจา้ศากยะพระนามวา่มหานามะเสด็จเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึที่ 

ประทับ ถวายอภวิาทแลว้ประทับน่ัง ณ ทีส่มควร ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาค 

ดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขอประทานวโรกาส เจา้สรณานศิากยะสวรรคตแลว้ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๕๓๒ } 



๕๓๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑๑. โสตาปัตตสิงัยตุ] 

๓. สรณานวิรรค ๕. ทตุยิสรณานสิกักสตูร 

พระผูม้พีระภาคไดท้รงพยากรณ์ทา้วเธอวา่ ‘เป็นโสดาบัน ไมม่ทีางตกต า่ มคีวาม 

แน่นอนทีจ่ะส าเร็จสมัโพธใินวนัขา้งหนา้’ ไดย้นิวา่ ณ ทีนั่น้ เจา้ศากยะหลาย 

พระองคม์าประชมุพรอ้มกนั ตา่งต าหน ิประณาม โพนทะนาวา่ ‘ทา่นทัง้หลาย 

น่าอัศจรรยจ์รงิ ไมเ่คยปรากฏ บัดนีใ้ครเลา่ ณ ทีน่ีจั้กไมเ่ป็นพระโสดาบัน เพราะ 

เจา้สรณานศิากยะสวรรคตแลว้ พระผูม้พีระภาคไดท้รงพยากรณ์ทา้วเธอวา่ ‘เป็น 

โสดาบัน ไมม่ทีางตกต า่ มคีวามแน่นอนทีจ่ะส าเร็จสมัโพธใินวนัขา้งหนา้’ แตเ่จา้ 

สรณานศิากยะมไิดท้รงบ าเพ็ญสกิขาใหบ้รบิรูณ์” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “มหาบพติร อบุาสกผูถ้งึพระพทุธ พระธรรม และ 

พระสงฆเ์ป็นสรณะตลอดกาลนาน จะถงึความตกต า่ไดอ้ยา่งไร บคุคลเมือ่จะกลา่ว 

ใหถ้กูตอ้ง พงึกลา่วถงึอบุาสกนัน้ใดวา่ ‘เป็นผูถ้งึพระพทุธ พระธรรม และ 

พระสงฆเ์ป็นสรณะตลอดกาลนาน’ บคุคลเมือ่จะกลา่วใหถ้กูตอ้ง พงึกลา่วถงึเจา้ 

สรณานศิากยะวา่ ‘เป็นผูถ้งึพระพทุธ พระธรรม และพระสงฆเ์ป็นสรณะตลอด 

กาลนาน’ พระองคจ์ะถงึความตกต า่ไดอ้ยา่งไร 

  มหาบพติร บคุคลบางคนในโลกนี้ 

   ๑. เป็นผูม้ั่นคง เลือ่มใสยิง่ในพระพทุธเจา้วา่ ‘แมเ้พราะเหตนุี ้

       พระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้ ฯลฯ เป็นศาสดาของเทวดาและ 

       มนุษยทั์ง้หลาย เป็นพระพทุธเจา้ เป็นพระผูม้พีระภาค’ เป็นผู ้

       มั่นคง เลือ่มใสยิง่ในพระธรรม ฯลฯ ในพระสงฆ ์ฯลฯ 

       มหีาสปัญญา มชีวนปัญญา และถงึพรอ้มดว้ยวมิตุต ิเขายอ่ม 

       ท าใหแ้จง้เจโตวมิตุตปัิญญาวมิตุตอิันไมม่อีาสวะ เพราะอาสวะ 

       ส ิน้ไปดว้ยปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุัน แมบ้คุคลนี ้

       ก็พน้จากนรก ก าเนดิสตัวด์รัิจฉาน ภมูแิหง่เปรต อบาย ทคุต ิ

       และวนิบิาต 

   ๒. เป็นผูม้ั่นคง เลือ่มใสยิง่ในพระพทุธเจา้วา่ ‘แมเ้พราะเหตนุี ้

       พระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้ ฯลฯ เป็นศาสดาของเทวดาและ 

       มนุษยทั์ง้หลาย เป็นพระพทุธเจา้ เป็นพระผูม้พีระภาค’ เป็นผู ้

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๕๓๓ } 



๕๓๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑๑. โสตาปัตตสิงัยตุ] 

๓. สรณานวิรรค ๕. ทตุยิสรณานสิกักสตูร 

       มั่นคง เลือ่มใสยิง่ในพระธรรม ฯลฯ ในพระสงฆ ์ฯลฯ 

       มหีาสปัญญา มชีวนปัญญา แตไ่มถ่งึพรอ้มดว้ยวมิตุต ิเพราะ 

       โอรัมภาคยิสงัโยชน ์๕ ประการสิน้ไป เขาจงึเป็นพระอนาคาม ี

       ผูอ้ันตราปรนิพิพาย ีเป็นพระอนาคามผีูอ้ปุหัจจปรนิพิพาย ี

       เป็นพระอนาคามผีูอ้สงัขารปรนิพิพาย ีเป็นพระอนาคามผีู ้

       สสงัขารปรนิพิพาย ีเป็นพระอนาคามผีูอ้ทุธังโสโตอกนฏิฐคาม ี

       แมบ้คุคลนีก็้พน้จากนรก ก าเนดิสตัวด์รัิจฉาน ภมูแิหง่เปรต 

       อบาย ทคุต ิและวนิบิาต 

   ๓. เป็นผูม้ั่นคง เลือ่มใสยิง่ในพระพทุธเจา้วา่ ‘แมเ้พราะเหตนุี ้

       พระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้ ฯลฯ เป็นศาสดาของเทวดาและ 

       มนุษยทั์ง้หลาย เป็นพระพทุธเจา้ เป็นพระผูม้พีระภาค’ เป็นผู ้

       มั่นคง เลือ่มใสยิง่ในพระธรรม ฯลฯ ในพระสงฆ ์ฯลฯ ไมม่ ี

       หาสปัญญา ไมม่ชีวนปัญญา ทัง้ไมถ่งึพรอ้มดว้ยวมิตุต ิเขาจงึ 

       เป็นพระสกทาคาม ีเพราะสงัโยชน ์๓ ประการสิน้ไป เพราะ 

       บรรเทาราคะ โทสะ และโมหะใหเ้บาบาง มาสูโ่ลกนีอ้กีเพยีงครัง้ 

       เดยีวก็จะท าทีส่ดุแหง่ทกุขไ์ด ้แมบ้คุคลนีก็้พน้จากนรก ก าเนดิ 

       สตัวด์รัิจฉาน ภมูแิหง่เปรต อบาย ทคุต ิและวนิบิาต 

   ๔. เป็นผูม้ั่นคง เลือ่มใสยิง่ในพระพทุธเจา้วา่ ‘แมเ้พราะเหตนุี ้

       พระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้ ฯลฯ เป็นศาสดาของเทวดาและ 

       มนุษยทั์ง้หลาย เป็นพระพทุธเจา้ เป็นพระผูม้พีระภาค’ เป็นผู ้

       มั่นคง เลือ่มใสยิง่ในพระธรรม ฯลฯ ในพระสงฆ ์ฯลฯ ไมม่ ี

       หาสปัญญา ไมม่ชีวนปัญญา ทัง้ไมถ่งึพรอ้มดว้ยวมิตุต ิเขาจงึ 

       เป็นพระโสดาบัน ไมม่ทีางตกต า่ มคีวามแน่นอนทีจ่ะส าเร็จ 

       สมัโพธใินวนัขา้งหนา้ เพราะสงัโยชน ์๓ ประการสิน้ไป แมบ้คุคล 

       นีก็้พน้จากนรก ก าเนดิสตัวด์รัิจฉาน ภมูแิหง่เปรต อบาย ทคุต ิ

       และวนิบิาต 

   ๕. เป็นผูม้ั่นคง เลือ่มใสยิง่ในพระพทุธเจา้ ฯลฯ ในพระธรรม ฯลฯ 

       ในพระสงฆ ์ฯลฯ ไมม่หีาสปัญญา ไมม่ชีวนปัญญา ทัง้ไมถ่งึ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๕๓๔ } 



๕๓๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑๑. โสตาปัตตสิงัยตุ] 

๓. สรณานวิรรค ๕. ทตุยิสรณานสิกักสตูร 

       พรอ้มดว้ยวมิตุต ิแตเ่ขามธีรรมเหลา่นี ้คอื สทัธนิทรยี ์ฯลฯ 

       ปัญญนิทรยี ์และธรรมทัง้หลายทีต่ถาคตประกาศ ยอ่มควรแก ่

       การพจิารณาดว้ยปัญญาโดยประมาณ แมบ้คุคลนีก็้ไมไ่ปสูน่รก 

       ก าเนดิสตัวด์รัิจฉาน ภมูแิหง่เปรต อบาย ทคุต ิและวนิบิาต 

   ๖. เป็นผูม้ั่นคง เลือ่มใสยิง่ในพระพทุธเจา้ ฯลฯ ในพระธรรม ฯลฯ 

       ในพระสงฆ ์ฯลฯ ไมม่หีาสปัญญา ไมม่ชีวนปัญญา ทัง้ไมถ่งึ 

       พรอ้มดว้ยวมิตุต ิแตเ่ขามธีรรมเหลา่นี ้คอื สทัธนิทรยี ์ฯลฯ 

       ปัญญนิทรยี ์และเขามศีรัทธาพอประมาณ มคีวามรักพอ 

       ประมาณในพระตถาคต แมบ้คุคลนีก็้ไมไ่ปสูน่รก ก าเนดิ 

       สตัวด์รัิจฉาน ภมูแิหง่เปรต อบาย ทคุต ิและวนิบิาต 

  มหาบพติร เปรยีบเหมอืนนาไมด่ ีพืน้ดนิเสยี ไมไ่ดถ้อนตอ พชืก็หกั เน่าเสยี 

ถกูลมและแดดท าลาย ไมม่แีกน่สาร เก็บไวไ้มด่ ีถงึฝนก็ตกลงมาไมด่ ีพชืเหลา่ 

นัน้จะเจรญิงอกงามเตบิโตไดห้รอืไม”่ 

  “ไมไ่ด ้พระพทุธเจา้ขา้” 

  “มหาบพติร อปุมานีฉั้นใด อปุไมยก็ฉันนัน้ ธรรมในศาสนานีท้ีก่ลา่วไมด่ ี

ประกาศไมด่ ีไมน่ าสตัวอ์อกจากทกุข ์ไมเ่ป็นไปเพือ่ความสงบ ไมใ่ชพ่ระสมัมาสมั 

พทุธเจา้ประกาศ อาตมภาพกลา่วถงึเรือ่งนีใ้นเพราะนาไมด่ ีและสาวกก็เป็น 

ผูป้ฏบิัตธิรรมสมควรแกธ่รรม ปฏบิัตชิอบ ประพฤตติามธรรมในธรรมนัน้อยู่ 

อาตมภาพกลา่วถงึเรือ่งนีใ้นเพราะพชืไมด่ ี

  มหาบพติร เปรยีบเหมอืนนาด ีพืน้ดนิด ีถอนตอแลว้ พชืก็ไมห่ัก ไมเ่น่าเสยี 

ไมถ่กูลมและแดดท าลาย มแีกน่สาร เก็บไวด้ ีและฝนก็ตกลงมาด ีพชืเหล่านัน้จะ 

เจรญิงอกงามเตบิโตไดห้รอืไม”่ 

  “ได ้พระพทุธเจา้ขา้” 

  “มหาบพติร อปุมานีฉั้นใด อปุไมยก็ฉันนัน้ ธรรมในศาสนานีท้ีก่ลา่วด ี

ประกาศด ีน าสตัวอ์อกจากทกุข ์เป็นไปเพือ่ความสงบ พระสมัมาสมัพทุธเจา้ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๕๓๕ } 



๕๓๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑๑. โสตาปัตตสิงัยตุ] 

๓. สรณานวิรรค ๖. ปฐมอานาถปิณฑกิสตูร 

ประกาศ อาตมภาพกลา่วถงึเรือ่งนีใ้นเพราะนาด ีและสาวกก็เป็นผูป้ฏบิัตธิรรม 

สมควรแกธ่รรม ปฏบิัตชิอบ ประพฤตติามธรรมในธรรมนัน้อยู ่อาตมภาพกลา่ว 

ถงึเรือ่งนีใ้นเพราะพชืด ีไมจ่ าเป็นตอ้งกลา่วถงึเจา้สรณานศิากยะเลย เพราะเจา้ 

สรณานศิากยะไดท้รงบ าเพ็ญสกิขาใหบ้รบิรูณ์ในเวลาจะสวรรคต” 

ทตุยิสรณานสิกักสตูรที ่๕ จบ 

 

๖. ปฐมอนาถปิณฑกิสตูร 

วา่ดว้ยอนาถบณิฑกิคหบด ีสตูรที ่๑ 

  [๑๐๒๒] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  สมัยนัน้ ทา่นอนาถบณิฑกิคหบดป่ีวย ไดรั้บทกุข ์เป็นไขห้นัก ครัง้นัน้ 

ทา่นอนาถบณิฑกิคหบดเีรยีกบรุษุคนหนึง่มาสัง่วา่ “มาเถดิ พอ่มหาจ าเรญิ เจา้จง 

เขา้ไปหาทา่นพระสารบีตุรถงึทีอ่ยู ่กราบเทา้ทัง้สองของทา่นดว้ยเศยีรเกลา้ตามค า 

ของเราวา่ ‘พระคณุเจา้ผูเ้จรญิ ทา่นอนาถบณิฑกิคหบดป่ีวย ไดรั้บทกุข ์เป็นไขห้นัก 

ทา่นขอกราบเทา้ทัง้สองของพระคณุทา่นดว้ยเศยีรเกลา้’ และเจา้จงกราบเรยีนอยา่ง 

นีว้า่ ‘ขอทา่นพระสารบีตุรโปรดอนุเคราะหเ์ขา้ไปเยีย่มทา่นอนาถบณิฑกิคหบดถีงึ 

นเิวศนด์ว้ยเถดิ” 

  บรุษุนัน้รับค าแลว้ เขา้ไปหาทา่นพระสารบีตุรถงึทีอ่ยู ่อภวิาทแลว้ น่ัง 

ณ ทีส่มควร ไดก้ราบเรยีนทา่นพระสารบีตุรดังนีว้า่ “พระคณุเจา้ผูเ้จรญิ ทา่นอนาถ- 

บณิฑกิคหบดป่ีวย ไดรั้บทกุข ์เป็นไขห้นัก ทา่นขอกราบเทา้ทัง้สองของพระคณุ 

ทา่นดว้ยเศยีรเกลา้ และฝากมากราบเรยีนอยา่งนีว้า่ ‘ขอทา่นพระสารบีตุรโปรด 

อนุเคราะหเ์ขา้ไปเยีย่มทา่นอนาถบณิฑกิคหบดถีงึนเิวศนด์ว้ยเถดิ” 

  ทา่นพระสารบีตุรรับนมินตโ์ดยดษุณีภาพ 

  ครัน้ในเวลาเชา้ ท่านพระสารบีตุรครองอันตรวาสก ถอืบาตรและจวีร ม ี

ทา่นพระอานนทเ์ป็นปัจฉาสมณะ เขา้ไปยังนเิวศนข์องทา่นอนาถบณิฑกิคหบด ีน่ัง 

บนอาสนะทีป่ลูาดไวแ้ลว้ถามทา่นอนาถบณิฑกิคหบดดีังนีว้า่ “คหบด ีทา่นยัง 

สบายดหีรอื ยังพอเป็นอยูไ่ดห้รอื ทกุขเวทนาทเุลาลง ไมก่ าเรบิขึน้หรอื อาการ 

ทเุลาปรากฏ อาการก าเรบิไมป่รากฏหรอื” 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๕๓๖ } 



๕๓๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑๑. โสตาปัตตสิงัยตุ] 

๓. สรณานวิรรค ๖. ปฐมอานาถปิณฑกิสตูร 

  ทา่นอนาถบณิฑกิคหบดตีอบวา่ “กระผมไมส่บาย จะเป็นอยูไ่มไ่ด ้ทกุขเวทนา 

มแีตก่ าเรบิหนักขึน้ ไมท่เุลาลงเลย อาการก าเรบิปรากฏ อาการทเุลาไมป่รากฏ 

ขอรับ” 

  “คหบด ีปถุชุนผูไ้มไ่ดส้ดบั 

   ๑. ประกอบดว้ยความไมเ่ลือ่มใสเชน่ใดในพระพทุธเจา้ หลังจากตาย 

       แลว้จะไปเกดิในอบาย ทคุต ิวนิบิาต นรก ความไมเ่ลือ่มใส 

       เชน่นัน้ในพระพทุธเจา้ ยอ่มไมม่แีกท่า่น เพราะทา่นมคีวาม 

       เลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระพทุธเจา้วา่ ‘แมเ้พราะเหตนุี ้พระผูม้ ี

       พระภาคพระองคนั์น้ ฯลฯ เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย ์

       ทัง้หลาย เป็นพระพทุธเจา้ เป็นพระผูม้พีระภาค’ ก็เมือ่ทา่น 

       พจิารณาเห็นความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระพทุธเจา้นัน้วา่ม ี

       อยูใ่นตน เวทนาก็จะสงบระงับไปโดยพลัน 

   ๒. ประกอบดว้ยความไมเ่ลือ่มใสเชน่ใดในพระธรรม หลังจากตาย 

       แลว้จะไปเกดิในอบาย ทคุต ิวนิบิาต นรก ความไมเ่ลือ่มใส 

       เชน่นัน้ในพระธรรม ยอ่มไมม่แีกท่า่น เพราะทา่นมคีวามเลือ่มใส 

       อันไมห่วัน่ไหวในพระธรรมวา่ ‘พระธรรมเป็นธรรมทีพ่ระผูม้พีระ 

       ภาคตรัสไวด้แีลว้ ฯลฯ อันวญิญชูนพงึรูเ้ฉพาะตน’ ก็เมือ่ทา่น 

       พจิารณาเห็นความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระธรรมนัน้วา่มอียู่ 

       ในตน เวทนาก็จะสงบระงับไปโดยพลัน 

   ๓. ประกอบดว้ยความไมเ่ลือ่มใสเชน่ใดในพระสงฆ ์หลังจากตาย 

       แลว้จะไปเกดิในอบาย ทคุต ิวนิบิาต นรก ความไมเ่ลือ่มใส 

       เชน่นัน้ในพระสงฆ ์ยอ่มไมม่แีกท่า่น เพราะทา่นมคีวามเลือ่มใส 

       อันไมห่วัน่ไหวในพระสงฆว์า่ ‘พระสงฆส์าวกของพระผูม้พีระ 

       ภาคเป็นผูป้ฏบิัตดิ ีฯลฯ เป็นนาบญุอันยอดเยีย่มของโลก’ ก็ 

       เมือ่ทา่นพจิารณาเห็นความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระสงฆนั์น้ 

       วา่มอียูใ่นตน เวทนาก็จะสงบระงับไปโดยพลัน 

   ๔. ประกอบดว้ยความเป็นผูท้ศุลีเชน่ใด หลังจากตายแลว้จะไปเกดิ 

       ในอบาย ทคุต ิวนิบิาต นรก ความเป็นผูท้ศุลีเชน่นัน้ ยอ่ม 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๕๓๗ } 



๕๓๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑๑. โสตาปัตตสิงัยตุ] 

๓. สรณานวิรรค ๖. ปฐมอานาถปิณฑกิสตูร 

       ไมม่แีกท่า่น เพราะทา่นมศีลีทีพ่ระอรยิะชอบใจ ไมข่าด ฯลฯ 

       เป็นไปเพือ่สมาธ ิก็เมือ่ทา่นพจิารณาเห็นศลีทีพ่ระอรยิะชอบใจ 

       นัน้วา่มอียูใ่นตน เวทนาก็จะสงบระงับไปโดยพลนั 

   ๕. ประกอบดว้ยมจิฉาทฏิฐเิชน่ใด หลังจากตายแลว้จะไปเกดิ 

       ในอบาย ทคุต ิวนิบิาต นรก มจิฉาทฏิฐเิชน่นัน้ ยอ่มไมม่แีกท่า่น 

       เพราะทา่นมสีมัมาทฏิฐ ิก็เมือ่ทา่นพจิารณาเห็นสมัมาทฏิฐนัิน้ 

       วา่มอียูใ่นตน เวทนาก็จะสงบระงับไปโดยพลัน 

   ๖. ประกอบดว้ยมจิฉาสงักปัปะเชน่ใด หลังจากตายแลว้จะไปเกดิ 

       ในอบาย ทคุต ิวนิบิาต นรก มจิฉาสงักัปปะเชน่นัน้ ยอ่ม 

       ไมม่แีกท่า่น เพราะทา่นมสีมัมาสงักัปปะ ก็เมือ่ทา่นพจิารณา 

       เห็นสมัมาสงักัปปะนัน้วา่มอียูใ่นตน เวทนาก็จะสงบระงับไป 

       โดยพลัน 

   ๗. ประกอบดว้ยมจิฉาวาจาเชน่ใด หลังจากตายแลว้จะไปเกดิ 

       ในอบาย ทคุต ิวนิบิาต นรก มจิฉาวาจาเชน่นัน้ ยอ่มไมม่แีกท่า่น 

       เพราะทา่นมสีมัมาวาจา ก็เมือ่ทา่นพจิารณาเห็นสมัมาวาจานัน้วา่ 

       มอียูใ่นตน เวทนาก็จะสงบระงับไปโดยพลัน 

   ๘. ประกอบดว้ยมจิฉากัมมันตะเชน่ใด หลังจากตายแลว้จะไปเกดิ 

       ในอบาย ทคุต ิวนิบิาต นรก มจิฉากัมมันตะเชน่นัน้ ยอ่มไม ่

       มแีกท่า่น เพราะทา่นมสีมัมากัมมันตะ ก็เมือ่ทา่นพจิารณาเห็น 

       สมัมากัมมันตะนัน้วา่มอียูใ่นตน เวทนาก็จะสงบระงับไป 

       โดยพลัน 

   ๙. ประกอบดว้ยมจิฉาอาชวีะเชน่ใด หลังจากตายแลว้จะไปเกดิในอบาย 

       ทคุต ิวนิบิาต นรก มจิฉาอาชวีะเชน่นัน้ ยอ่มไมม่แีกท่า่น 

       เพราะทา่นมสีมัมาอาชวีะ ก็เมือ่ทา่นพจิารณาเห็นสมัมาอาชวีะ 

       นัน้วา่มอียูใ่นตน เวทนาก็จะสงบระงับไปโดยพลนั 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๕๓๘ } 



๕๓๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑๑. โสตาปัตตสิงัยตุ] 

๓. สรณานวิรรค ๖. ปฐมอานาถปิณฑกิสตูร 

   ๑๐. ประกอบดว้ยมจิฉาวายามะเชน่ใด หลังจากตายแลว้จะไปเกดิใน 

         อบาย ทคุต ิวนิบิาต นรก มจิฉาวายามะเชน่นัน้ ยอ่มไมม่แีกท่า่น 

         เพราะทา่นมสีมัมาวายามะ ก็เมือ่ทา่นพจิารณาเห็นสมัมาวายามะ 

         นัน้วา่มอียูใ่นตน เวทนาก็จะสงบระงับไปโดยพลัน 

   ๑๑. ประกอบดว้ยมจิฉาสตเิชน่ใด หลังจากตายแลว้จะไปเกดิในอบาย 

         ทคุต ิวนิบิาต นรก มจิฉาสตเิชน่นัน้ ยอ่มไมม่แีกท่า่น 

         เพราะทา่นมสีมัมาสต ิก็ทา่นพจิารณาเห็นสมัมาสตนัิน้วา่มอียูใ่นตน 

         เวทนาก็จะสงบระงับไปโดยพลัน 

   ๑๒. ประกอบดว้ยมจิฉาสมาธเิชน่ใด หลังจากตายแลว้จะไปเกดิในอบาย 

         ทคุต ิวนิบิาต นรก มจิฉาสมาธเิชน่นัน้ ยอ่มไมม่แีกท่า่น 

         เพราะทา่นมสีมัมาสมาธ ิก็เมือ่ทา่นพจิารณาเห็นสมัมาสมาธ ิ

         นัน้วา่มอียูใ่นตน เวทนาก็จะสงบระงับไปโดยพลัน 

   ๑๓. ประกอบดว้ยมจิฉาญาณะเชน่ใด หลังจากตายแลว้จะไปเกดิในอบาย 

         ทคุต ิวนิบิาต นรก มจิฉาญาณะเชน่นัน้ ยอ่มไมม่แีกท่า่น 

         เพราะทา่นมสีมัมาญาณะ ก็เมือ่ทา่นพจิารณาเห็นสมัมาญาณะ 

         นัน้วา่มอียูใ่นตน เวทนาก็จะสงบระงับไปโดยพลัน 

   ๑๔. ประกอบดว้ยมจิฉาวมิตุตเิชน่ใด หลังจากตายแลว้จะไปเกดิในอบาย 

         ทคุต ิวนิบิาต นรก มจิฉาวมิตุตเิชน่นัน้ ยอ่มไมม่แีกท่า่น เพราะทา่น 

         มสีมัมาวมิตุต ิก็เมือ่ทา่นพจิารณาเห็นสมัมาวมิตุต ิ

         นัน้วา่มอียูใ่นตน เวทนาก็จะสงบระงับไปโดยพลัน” 

  ขณะนัน้ เวทนาของทา่นอนาถบณิฑกิคหบดไีดส้งบระงับไปโดยพลัน ทา่น 

อนาถบณิฑกิคหบดอีังคาสทา่นพระสารบีตุรและทา่นพระอานนทด์ว้ยอาหารทีเ่ขา 

จัดไวส้ าหรับตนแลว้ จงึเลอืกน่ัง ณ ทีส่มควรทีใ่ดทีห่นึง่ซ ึง่ต า่กวา่ เมือ่ทา่นพระ 

สารบีตุรฉันเสร็จวางมอืจากบาตรแลว้จงึอนุโมทนาดว้ยคาถาเหลา่นีว้า่ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๕๓๙ } 



๕๔๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑๑. โสตาปัตตสิงัยตุ] 

๓. สรณานวิรรค ๗. ทตุยิอนาถปิณฑกิสตูร 

    “ผูใ้ดมศีรัทธาในพระตถาคตตัง้มั่น ไมห่วัน่ไหว 

   มศีลีอันงามทีพ่ระอรยิะชอบใจ(และ)สรรเสรญิ 

   มคีวามเลือ่มใสในพระสงฆ ์และมคีวามเห็นตรง๑ 

   บัณฑติทัง้หลายเรยีกผูนั้น้วา่ เป็นคนไมข่ดัสน 

   ชวีติของเขาก็ไมส่ญูเปลา่ 

    เพราะเหตนัุน้ ผูม้ปัีญญา 

   เมือ่ระลกึถงึค าสอนของพระพทุธเจา้ทัง้หลาย 

   ควรหมั่นประกอบศรัทธา ศลี 

   ความเลือ่มใส๒ และการเห็นธรรม๓” 

  ครัน้ทา่นพระสารบีตุรอนุโมทนาดว้ยคาถาเหลา่นีแ้ลว้ ก็ลกุจากอาสนะจากไป 

  ตอ่มา ทา่นพระอานนทเ์ขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวายอภวิาท 

แลว้ น่ัง ณ ทีส่มควร พระผูม้พีระภาคไดต้รัสถามทา่นพระอานนทด์ังนีว้า่ “อานนท ์

เธอมาจากทีไ่หนแตย่ังวนั” 

  ทา่นพระอานนทท์ลูตอบวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ทา่นพระสารบีตุรกลา่ว 

สอนทา่นอนาถบณิฑกิคหบดดีว้ยโอวาทนี้” พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “อานนท ์สารบีตุร 

เป็นบัณฑติ มปัีญญามาก ไดจ้ าแนกองคเ์ครือ่งบรรลโุสดาดว้ยอาการ ๑๐ อยา่ง” 

ปฐมอนาถปิณฑกิสตูรที ่๖ จบ 

 

๗. ทตุยิอนาถปิณฑกิสูตร 

วา่ดว้ยอนาถบณิฑกิคหบด ีสตูรที ่๒ 

  [๑๐๒๓] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  สมัยนัน้ ทา่นอนาถบณิฑกิคหบดป่ีวย ไดรั้บทกุข ์เป็นไขห้นัก ครัง้นัน้ 

ทา่นอนาถบณิฑกิคหบดเีรยีกบรุษุคนหนึง่มาสัง่วา่ “มาเถดิ พอ่มหาจ าเรญิ เจา้จง

 

เชงิอรรถ : 

๑ มคีวามเห็นตรง หมายถงึเห็นว่าพระขณีาสพไมม่คีวามคดทางกาย เป็นตน้ (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๕๒/๓๔๙) 

๒ ความเลือ่มใส หมายถงึเลือ่มใสในพระพทุธเจา้ พระธรรมและพระสงฆ ์(องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๕๒/๓๔๙)  

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

   และด ูองฺ.จตกฺุก.(แปล) ๒๑/๕๒/๘๗) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๕๔๐ } 



๕๔๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑๑. โสตาปัตตสิงัยตุ] 

๓. สรณานวิรรค ๗. ทตุยิอนาถปิณฑกิสตูร 

เขา้ไปหาทา่นพระอานนท ์กราบเทา้ทัง้สองของทา่นดว้ยเศยีรเกลา้ตามค าของเราวา่ 

‘พระคณุเจา้ผูเ้จรญิ ทา่นอนาถบณิฑกิคหบดป่ีวย ไดรั้บทกุข ์เป็นไขห้นัก ทา่น 

ขอกราบเทา้ทัง้สองของพระคณุทา่นดว้ยเศยีรเกลา้’ และเจา้จงกราบเรยีนอยา่งนีว้า่ 

‘ขอทา่นพระอานนทโ์ปรดอนุเคราะหเ์ขา้ไปเยีย่มทา่นอนาถบณิฑกิคหบดถีงึนเิวศน์ 

ดว้ยเถดิ” 

  บรุษุนัน้รับค าของทา่นอนาถบณิฑกิคหบดแีลว้ เขา้ไปหาทา่นพระอานนทถ์งึ 

ทีอ่ยู ่อภวิาทแลว้ น่ัง ณ ทีส่มควร ไดก้ราบเรยีนทา่นพระอานนทด์ังนีว้า่ 

“พระคณุเจา้ผูเ้จรญิ อนาถบณิฑกิคหบดป่ีวย ไดรั้บทกุข ์เป็นไขห้นัก ทา่นขอ 

กราบเทา้ทัง้สองของพระคณุทา่นดว้ยเศยีรเกลา้ และฝากมากราบเรยีนอยา่งนีว้า่ 

‘ขอทา่นพระอานนทโ์ปรดอนุเคราะหเ์ขา้ไปเยีย่มทา่นอนาถบณิฑกิคหบดถีงึนเิวศน์ 

ดว้ยเถดิ” 

  ทา่นพระอานนทรั์บนมินตโ์ดยดษุณีภาพ 

  ครัน้ในเวลาเชา้ ท่านพระอานนทค์รองอันตรวาสก ถอืบาตรและจวีร เขา้ไป 

ยังนเิวศนข์องทา่นอนาถบณิฑกิคหบด ีน่ังบนอาสนะทีป่ลูาดไวแ้ลว้ถามอนาถ- 

บณิฑกิคหบดดีังนีว้า่ “คหบด ีทา่นยังสบายดหีรอื ยังพอเป็นอยูไ่ดห้รอื ทกุข- 

เวทนาทเุลาลง ไมก่ าเรบิขึน้หรอื อาการทเุลาปรากฏ อาการก าเรบิไมป่รากฏหรอื” 

  ทา่นอนาถบณิฑกิคหบดตีอบวา่ “กระผมไมส่บาย จะเป็นอยูไ่มไ่ด ้ทกุข- 

เวทนามแีตก่ าเรบิหนักขึน้ ไมท่เุลาลงเลย อาการก าเรบิปรากฏ อาการทเุลาไม่ 

ปรากฏขอรับ” 

  “คหบด ีปถุชุนผูไ้มไ่ดส้ดบั ประกอบดว้ยธรรม ๔ ประการ ยอ่มสะดุง้ 

หวาดหวัน่ กลัวความตายทีจ่ะมาถงึภายหนา้ 

  ธรรม ๔ ประการ อะไรบา้ง 

  คอื ปถุชุนผูไ้มไ่ดส้ดับในโลกนี้ 

   ๑. ประกอบดว้ยความไมเ่ลือ่มใสในพระพทุธเจา้ ก็เมือ่เขาพจิารณา 

       เห็นความไมเ่ลือ่มใสในพระพทุธเจา้นัน้วา่มอียูใ่นตน ยอ่มสะดุง้ 

       หวาดหวัน่ กลัวความตายทีจ่ะมาถงึภายหนา้ 

   ๒. ประกอบดว้ยความไมเ่ลือ่มใสในพระธรรม ก็เมือ่เขาพจิารณา 

       เห็นความไมเ่ลือ่มใสในพระธรรมนัน้วา่มอียูใ่นตน ยอ่มสะดุง้ 

       หวาดหวัน่ กลัวความตายทีจ่ะมาถงึภายหนา้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๕๔๑ } 



๕๔๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑๑. โสตาปัตตสิงัยตุ] 

๓. สรณานวิรรค ๗. ทตุยิอนาถปิณฑกิสตูร 

   ๓. ประกอบดว้ยความไมเ่ลือ่มใสในพระสงฆ ์ก็เมือ่เขาพจิารณาเห็น 

       ความไมเ่ลือ่มใสในพระสงฆนั์น้วา่มอียูใ่นตน ยอ่มสะดุง้ หวาดหวัน่ 

       กลัวความตายทีจ่ะมาถงึภายหนา้ 

   ๔. ประกอบดว้ยความทศุลี ก็เมือ่เขาพจิารณาเห็นความทศุลีนัน้วา่ 

       มอียูใ่นตน ยอ่มสะดุง้ หวาดหวัน่ กลัวความตายทีจ่ะมาถงึ 

       ภายหนา้ 

  คหบด ีปถุชุนผูไ้มไ่ดส้ดับ ประกอบดว้ยธรรม ๔ ประการนี ้ยอ่มสะดุง้ 

หวาดหวัน่ กลัวความตายทีจ่ะมาถงึภายหนา้ 

  อรยิสาวกผูไ้ดส้ดับ ประกอบดว้ยธรรม ๔ ประการ ยอ่มไมส่ะดุง้ ไมห่วาด 

หวัน่ ไมก่ลัวความตายทีจ่ะมาถงึภายหนา้ 

  ธรรม ๔ ประการ อะไรบา้ง 

  คอื พระอรยิสาวกผูไ้ดส้ดบัในพระธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. ประกอบดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระพทุธเจา้วา่ ‘แม ้

       เพราะเหตนุี ้พระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้ ฯลฯ เป็นศาสดา 

       ของเทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย เป็นพระพทุธเจา้ เป็นพระผูม้ ี

       พระภาค’ ก็เมือ่ทา่นพจิารณาเห็นความเลือ่มใสอันไม ่หวัน่ไหว 

       ในพระพทุธเจา้นัน้วา่มอียูใ่นตน ยอ่มไมส่ะดุง้ ไมห่วาดหวัน่ 

       ไมก่ลัวความตายทีจ่ะมาถงึภายหนา้ 

   ๒. ประกอบดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระธรรมวา่ ‘พระธรรม 

       เป็นธรรมทีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสไวด้แีลว้ ฯลฯ อันวญิญชูนพงึรู ้

        เฉพาะตน’ ก็เมือ่ทา่นพจิารณาเห็นความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหว 

       ในพระธรรมนัน้วา่มอียูใ่นตน ยอ่มไมส่ะดุง้ ไมห่วาดหวัน่ ไม่ 

       กลัวความตายทีจ่ะมาถงึภายหนา้ 

   ๓. ประกอบดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระสงฆว์า่ ‘พระ 

       สงฆส์าวกของพระผูม้พีระภาคเป็นผูป้ฏบิัตดิ ีฯลฯ เป็นนาบญุ 

       อันยอดเยีย่มของโลก’ ก็เมือ่ทา่นพจิารณาเห็นความเลือ่มใส 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๕๔๒ } 



๕๔๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑๑. โสตาปัตตสิงัยตุ] 

๓. สรณานวิรรค ๘. ปฐมภยเวรปูสนัตสตูร 

       อันไมห่วัน่ไหวในพระสงฆนั์น้วา่มอียูใ่นตน ยอ่มไมส่ะดุง้ ไม่ 

       หวาดหวัน่ ไมก่ลัวความตายทีจ่ะมาถงึภายหนา้ 

   ๔. ประกอบดว้ยศลีทีพ่ระอรยิะชอบใจ ไมข่าด ฯลฯ เป็นไปเพือ่ 

       สมาธ ิก็เมือ่ทา่นพจิารณาเห็นศลีทีพ่ระอรยิะชอบใจนัน้วา่มอียูใ่นตน 

       ยอ่มไมส่ะดุง้ ไมห่วาดหวัน่ ไมก่ลัวความตายทีจ่ะมาถงึภายหนา้ 

   คหบด ีพระอรยิสาวกผูไ้ดส้ดับ ประกอบดว้ยธรรม ๔ ประการนี ้ยอ่มไมส่ะดุง้ 

ไมห่วาดหวัน่ ไมก่ลัวความตายทีจ่ะมาถงึภายหนา้ 

  ทา่นอนาถบณิฑกิคหบดกีลา่ววา่ “ทา่นพระอานนทผ์ูเ้จรญิ ผมไมก่ลัว ผม 

จักกลา่วอะไร เพราะผม 

   ๑. ประกอบดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระพทุธเจา้วา่ ‘แม ้

       เพราะเหตนุี ้พระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้ ฯลฯ เป็นศาสดาของ 

       เทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย เป็นพระพทุธเจา้ เป็นพระผูม้พีระภาค’ 

   ๒. ประกอบดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระธรรม ฯลฯ 

   ๓. ประกอบดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระสงฆว์า่ ‘พระ 

       สงฆส์าวกของพระผูม้พีระภาคเป็นผูป้ฏบิัตดิ ีฯลฯ เป็นนาบญุ 

       อันยอดเยีย่มของโลก’ 

   ๔. สกิขาบทเหลา่ใดซึง่สมควรแกค่ฤหัสถท์ีพ่ระผูม้พีระภาคทรงแสดงไว ้

       ผมยังไมเ่ห็นสกิขาบทเหลา่นัน้ในตนสกัขอ้วา่ขาดไป” 

  “คหบด ีเป็นลาภของทา่น ทา่นไดด้แีลว้ โสดาปัตตผิลทา่นท าใหแ้จง้แลว้” 

ทตุยิอนาถปิณฑกิสตูรที ่๗ จบ 

 

๘. ปฐมภยเวรปูสนัตสูตร 

วา่ดว้ยอรยิสาวกระงบัภยัเวร สตูรที ่๑ 

  [๑๐๒๔] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคไดต้รัสกับทา่นอนาถบณิฑกิคหบดผีูน่ั้ง ณ ทีส่มควรวา่ 

  “คหบด ีเมือ่ใด อรยิสาวกระงับภัยเวร ๕ ประการไดแ้ลว้ ประกอบดว้ยองค ์

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๕๔๓ } 



๕๔๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑๑. โสตาปัตตสิงัยตุ] 

๓. สรณานวิรรค ๘. ปฐมภยเวรปูสนัตสตูร 

เครือ่งบรรลโุสดา ๔ ประการ และเห็นแจง้แทงตลอดอรยิญายธรรม๑ดว้ยปัญญาแลว้ 

เมือ่นัน้ อรยิสาวกนัน้เมือ่หวงัอยู ่พงึพยากรณ์ตนเองไดว้า่ ‘เรามนีรกสิน้แลว้ 

มกี าเนดิสตัวด์รัิจฉานสิน้แลว้ มภีมูแิหง่เปรตสิน้แลว้ มอีบาย ทคุต ิและวนิบิาต 

สิน้แลว้ เป็นโสดาบัน ไมม่ทีางตกต า่ มคีวามแน่นอนทีจ่ะส าเร็จสมัโพธใินวนัขา้งหนา้ 

  อรยิสาวกระงบัภยัเวร ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. บคุคลผูฆ้า่สตัว ์เพราะการฆา่สตัวเ์ป็นปัจจัย จงึประสบภัยเวรที ่

       เป็นไปในปัจจบุันบา้ง ในสมัปรายภพบา้ง เสวยทกุขโ์ทมนัส 

       ทางใจบา้ง บคุคลผูเ้วน้ขาดจากการฆา่สตัวแ์ลว้ ยอ่มระงับภัย 

       เวรนัน้ไดอ้ยา่งนี้ 

   ๒. บคุคลผูล้กัทรัพย ์ฯลฯ 

   ๓. บคุคลผูป้ระพฤตผิดิในกาม ฯลฯ 

   ๔. บคุคลผูพ้ดูเท็จ ฯลฯ 

   ๕. บคุคลผูเ้สพของมนึเมาคอืสรุาและเมรัยอันเป็นเหตแุหง่ความ 

       ประมาท เพราะการเสพของมนึเมาคอืสรุาและเมรัยอันเป็นเหตุ 

       แหง่ความประมาทเป็นปัจจัย จงึประสบภัยเวรทีเ่ป็นไปใน 

       ปัจจบุันบา้ง ในสมัปรายภพบา้ง เสวยทกุขโ์ทมนัสทางใจบา้ง 

       บคุคลผูเ้วน้ขาดจากการเสพของมนึเมาคอืสรุาและเมรัยอันเป็น 

       เหตแุหง่ความประมาทแลว้ ยอ่มระงับภัยเวรนัน้ไดอ้ยา่งนี้ 

  อรยิสาวกระงับภัยเวร ๕ ประการนี ้

  อรยิสาวกประกอบดว้ยองคเ์ครือ่งบรรลโุสดา ๔ ประการ อะไรบา้ง 

  คอื อรยิสาวกในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. ประกอบดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระพทุธเจา้วา่ ‘แม ้

       เพราะเหตนุี ้พระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้ ฯลฯ เป็นศาสดาของ  

       เทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย เป็นพระพทุธเจา้ เป็นพระผูม้พีระภาค’ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ อรยิญายธรรม หมายถงึมรรคพรอ้มทัง้วปัิสสนา (องฺ.ทสก.อ. ๓/๙๑-๙๒/๓๖๗) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๕๔๔ } 



๕๔๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑๑. โสตาปัตตสิงัยตุ] 

๓. สรณานวิรรค ๘. ปฐมภยเวรปูสนัตสตูร 

   ๒. ประกอบดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระธรรม ฯลฯ 

   ๓. ประกอบดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระสงฆ ์ฯลฯ 

   ๔. ประกอบดว้ยศลีทีพ่ระอรยิะชอบใจ ไมข่าด ฯลฯ เป็นไปเพือ่ 

       สมาธ ิ

  อรยิสาวกประกอบดว้ยองคเ์ครือ่งบรรลโุสดา ๔ ประการนี ้

  อรยิสาวกน ัน้เห็นแจง้แทงตลอดอรยิญายธรรมดว้ยปญัญา เป็นอยา่งไร 

  คอื อรยิสาวกในธรรมวนัิยนีม้นสกิารโดยแยบคายดว้ยด ีซึง่ปฏจิจสมปุบาท 

คอื เมือ่เหต ุ(มอีวชิชาเป็นตน้) นีม้ ีผล (มสีงัขารเป็นตน้)นีจ้งึม ีเพราะสหชาตปัจจัย 

นีเ้กดิ ผลนีจ้งึเกดิ เมือ่เหตนุีไ้มม่ ีผลนีจ้งึไมม่ ีเพราะเหตนุีด้ับ ผลนีจ้งึดับ คอื 

   เพราะอวชิชาเป็นปัจจัย   สงัขารจงึม ี

   เพราะสงัขารเป็นปัจจัย   วญิญาณจงึม ี

          ฯลฯ 

   ความเกดิแหง่กองทกุขทั์ง้มวลนีม้ไีดด้ว้ยประการฉะนี้ 

   เพราะอวชิชาดับไมเ่หลอืดว้ยวริาคะ สงัขารจงึดับ 

       ฯลฯ 

   ความดับแหง่กองทกุขทั์ง้มวลนีม้ไีดด้ว้ยประการฉะนี ้

  อรยิสาวกนัน้เห็นแจง้แทงตลอดอรยิญายธรรมดว้ยปัญญา เป็นอยา่งนีแ้ล 

  เมือ่ใด อรยิสาวกระงับภัยเวร ๕ ประการนี ้ประกอบดว้ยองคเ์ครือ่งบรรล ุ

โสดา ๔ ประการนี ้และเห็นแจง้แทงตลอดอรยิญายธรรมดว้ยปัญญาแลว้ เมือ่นัน้ 

อรยิสาวกนัน้ เมือ่หวงัอยู ่พงึพยายากรณ์ตนเองไดว้า่ ‘เรามนีรกสิน้แลว้ ม ี

ก าเนดิสตัวด์รัิจฉานสิน้แลว้ มภีมูแิหง่เปรตสิน้แลว้ มอีบาย ทคุต ิและวนิบิาต 

สิน้แลว้ เป็นโสดาบัน ไมม่ทีางตกต า่ มคีวามแน่นอนทีจ่ะส าเร็จสมัโพธใินวนั 

ขา้งหนา้”๑ 

ปฐมภยเวรปูสนัตสตูรที ่๘ จบ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ด ูองฺ.ทสก. (แปล) ๒๔/๙๒/๒๑๒-๒๑๕ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๕๔๕ } 



๕๔๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑๑. โสตาปัตตสิงัยตุ] 

๓. สรณานวิรรค ๑๐. นันทกลจิฉวสิตูร 

 

๙. ทตุยิภยเวรปูสนัตสูตร 

วา่ดว้ยอรยิสาวกระงบัภยัเวร สตูรที ่๒ 

  [๑๐๒๕] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  “ภกิษุทัง้หลาย เมือ่ใด อรยิสาวกระงับภัยเวร ๕ ประการนี ้ประกอบดว้ย 

องคเ์ครือ่งบรรลโุสดา ๔ ประการนี ้และเห็นแจง้แทงตลอดอรยิญายธรรมดว้ยปัญญา 

แลว้ เมือ่นัน้ อรยิสาวกนัน้เมือ่หวงัอยู ่พงึพยากรณ์ตนเองไดว้า่ ‘เรามนีรกสิน้แลว้ 

มกี าเนดิสตัวด์รัิจฉานสิน้แลว้ มภีมูแิหง่เปรตสิน้แลว้ มอีบาย ทคุต ิและวนิบิาตสิน้ 

แลว้ เป็นโสดาบัน ไมม่ทีางตกต า่ มคีวามแน่นอนทีจ่ะส าเร็จสมัโพธใินวนัขา้งหนา้” 

ทตุยิภยเวรปูสนัตสตูรที ่๙ จบ 

 

๑๐. นนัทกลจิฉวสิตูร 

วา่ดว้ยมหาอ ามาตยข์องเจา้ลจิฉว ีชือ่นนัทกะ 

  [๑๐๒๖] สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ กฏูาคารศาลา ป่ามหาวนั 

เขตกรงุเวสาล ีครัง้นัน้ มหาอ ามาตยข์องเจา้ลจิฉว ีชือ่นันทกะ เขา้ไปเฝ้าพระ 

ผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวายอภวิาทแลว้ น่ัง ณ ทีส่มควร พระผูม้พีระภาคได ้

ตรัสถามมหาอ ามาตยข์องเจา้ลจิฉว ีชือ่นันทกะดังนีว้า่ 

  “นันทกะ อรยิสาวกผูป้ระกอบดว้ยธรรม ๔ ประการ เป็นโสดาบัน ไมม่ ี

ทางตกต า่ มคีวามแน่นอนทีจ่ะส าเร็จสมัโพธใินวนัขา้งหนา้ 

  ธรรม ๔ ประการ อะไรบา้ง 

  คอื อรยิสาวกในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. ประกอบดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระพทุธเจา้วา่ ‘แม ้

       เพราะเหตนุี ้พระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้ ฯลฯ เป็นศาสดา 

       ของเทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย เป็นพระพทุธเจา้ เป็นพระ 

       ผูม้พีระภาค’ 

   ๒. ประกอบดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระธรรม ฯลฯ 

   ๓. ประกอบดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระสงฆ ์ฯลฯ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๕๔๖ } 



๕๔๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑๑. โสตาปัตตสิงัยตุ] 

๓. สรณานวิรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

   ๔. ประกอบดว้ยศลีทีพ่ระอรยิะชอบใจ ไมข่าด ฯลฯ เป็นไปเพือ่ 

       สมาธ ิ

  นันทกะ อรยิสาวกผูป้ระกอบดว้ยธรรม ๔ ประการนี ้เป็นโสดาบัน ไมม่ ี

ทางตกต า่ มคีวามแน่นอนทีจ่ะส าเร็จสมัโพธใินวนัขา้งหนา้ 

  อนึง่ อรยิสาวกผูป้ระกอบดว้ยธรรม ๔ ประการนี ้ชือ่วา่เป็นผูป้ระกอบดว้ย 

อายทัุง้ทีเ่ป็นทพิย ์ทัง้ทีเ่ป็นของมนุษย ์เป็นผูป้ระกอบดว้ยวรรณะทัง้ทีเ่ป็นทพิย ์

ทัง้ทีเ่ป็นของมนุษย ์เป็นผูป้ระกอบดว้ยสขุทัง้ทีเ่ป็นทพิย ์ทัง้ทีเ่ป็นของมนุษย ์เป็น 

ผูป้ระกอบดว้ยยศทัง้ทีเ่ป็นทพิย ์ทัง้ทีเ่ป็นของมนุษย ์เป็นผูป้ระกอบดว้ยความเป็น 

ใหญทั่ง้ทีเ่ป็นทพิย ์ทัง้ทีเ่ป็นของมนุษย ์

  นันทกะ ก็เราไดฟั้งสมณะหรอืพราหมณ์อืน่ จงึกลา่วเรือ่งนัน้หามไิด ้แตเ่รา 

รูเ้อง เห็นเอง ทราบเอง จงึกลา่วเรือ่งนัน้” 

  เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสอยา่งนีแ้ลว้ บรุุษคนหนึง่ไดก้ลา่วกับมหาอ ามาตย ์

ของเจา้ลจิฉว ีชือ่นันทกะวา่ “ถงึเวลาอาบน ้าแลว้ ขอรับ” มหาอ ามาตยข์อง 

เจา้ลจิฉว ีชือ่นันทกะกลา่ววา่ “นาย บัดนี ้เรายังไมต่อ้งการอาบน ้าภายนอก 

ตอ้งการอาบน ้าภายใน คอืความเลือ่มใสในพระผูม้พีระภาค” 

นนัทกลจิฉวสิตูรที ่๑๐ จบ 

สรณานวิรรคที ่๓ จบ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

   ๑. ปฐมมหานามสตูร     ๒. ทตุยิมหานามสตูร 

   ๓. โคธสกักสตูร     ๔. ปฐมสรณานสิกักสตูร 

   ๕. ทตุยิสรณานสิกักสตูร    ๖. ปฐมอนาถปิณฑกิสตูร 

   ๗. ทตุยิอนาถปิณฑกิสตูร    ๘. ปฐมภยเวรปูสนัตสตูร 

   ๙. ทตุยิภยเวรปูสนัตสตูร    ๑๐. นันทกลจิฉวสิตูร 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๕๔๗ } 



๕๔๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑๑. โสตาปัตตสิงัยตุ] 

๔. ปญุญาภสินัทวรรค ๑. ปฐมปญุญาภสินัทสตูร 

 

๔. ปญุญาภสินัทวรรค 

หมวดวา่ดว้ยหว้งบญุกศุล 

๑. ปฐมปญุญาภสินัทสตูร 

วา่ดว้ยหว้งบญุกศุล สตูรที ่๑ 

  [๑๐๒๗] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย หว้งบญุกศุล๑ ๔ ประการนี ้น าสขุ 

มาให ้

  หว้งบญุกศุล ๔ ประการ อะไรบา้ง 

  คอื อรยิสาวกในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. ประกอบดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระพทุธเจา้วา่ ‘แม ้

       เพราะเหตนุี ้พระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้ ฯลฯ เป็นศาสดา 

       ของเทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย เป็นพระพทุธเจา้ เป็นพระผูม้ ี

       พระภาค’ นีเ้ป็นหว้งบญุกศุลน าสขุมาใหป้ระการที ่๑ 

   ๒. ประกอบดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระธรรมวา่ ‘พระธรรม 

       เป็นธรรมทีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสไวด้แีลว้ ฯลฯ อันวญิญชูนพงึรู ้

       เฉพาะตน’ นีเ้ป็นหว้งบญุกศุลน าสขุมาใหป้ระการที ่๒ 

   ๓. ประกอบดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระสงฆว์า่ ‘พระสงฆ ์

       สาวกของพระผูม้พีระภาคเป็นผูป้ฏบิัตดิ ีฯลฯ เป็นนาบญุอัน 

       ยอดเยีย่มของโลก’ นีเ้ป็นหว้งบญุกศุลน าสขุมาใหป้ระการที ่๓ 

   ๔. ประกอบดว้ยศลีทีพ่ระอรยิะชอบใจ ไมข่าด ฯลฯ เป็นไปเพือ่ 

       สมาธ ินีเ้ป็นหว้งบญุกศุลน าสขุมาใหป้ระการที ่๔ 

  ภกิษุทัง้หลาย หว้งบญุกศุลน าสขุมาให ้๔ ประการนี้” 

ปฐมปญุญาภสินัทสตูรที ่๑ จบ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ หว้งบญุกศุล ในทีน่ีห้มายถงึผลวบิากทีเ่กดิขึน้แหง่บญุกศุล ซึง่หล่ังไหลน าสขุมาสูผู่บ้ าเพ็ญไมข่าดสาย 

   (ส .ฏกีา ๒/๑๐๒๗/๖๓๒, องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๕๑/๓๔๘, องฺ.จตกฺุก.ฏกีา ๒/๕๑/๓๘๒) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๕๔๘ } 



๕๔๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑๑. โสตาปัตตสิงัยตุ] 

๔. ปญุญาภสินัทวรรค ๓. ตตยิปญุญาภสินัทสตูร 

 

๒. ทตุยิปญุญาภสินัทสตูร 

วา่ดว้ยหว้งบญุกศุล สตูรที ่๒ 

   [๑๐๒๘] “ภกิษุทัง้หลาย หว้งบญุกศุลน าสขุมาให ้๔ ประการนี ้

  หว้งบญุกศุล ๔ ประการ อะไรบา้ง 

  คอื อรยิสาวกในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. ประกอบดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระพทุธเจา้วา่ ‘แม ้

       เพราะเหตนุี ้พระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้ ฯลฯ เป็นศาสดา 

       ของเทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย เป็นพระพทุธเจา้ เป็นพระผูม้ ี

       พระภาค’ นีเ้ป็นหว้งบญุกศุลน าสขุมาใหป้ระการที ่๑ 

   ๒. ประกอบดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระธรรม ฯลฯ 

   ๓. ประกอบดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระสงฆ ์ฯลฯ 

   ๔. มใีจปราศจากความตระหนีอ่ันเป็นมลทนิ มจีาคะอันสละแลว้ 

       มฝ่ีามอืชุม่ ยนิดใีนการสละ ควรแกก่ารขอ ยนิดใีนการใหท้าน 

       และการแจกทาน อยูค่รองเรอืน นีเ้ป็นหว้งบญุกศุลน าสขุมาให ้

       ประการที ่๔ 

  ภกิษุทัง้หลาย หว้งบญุกศุลน าสขุมาให ้๔ ประการนี้” 

ทตุยิปญุญาภสินัทสตูรที ่๒ จบ 

 

๓. ตตยิปญุญาภสินัทสตูร 

วา่ดว้ยหว้งบญุกศุล สตูรที ่๓ 

  [๑๐๒๙] “ภกิษุทัง้หลาย หว้งบญุกศุลน าสขุมาให ้๔ ประการนี ้

  หว้งบญุกศุล ๔ ประการ อะไรบา้ง 

  คอื อรยิสาวกในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. ประกอบดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระพทุธเจา้วา่ ‘แม ้

       เพราะเหตนุี ้พระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้ ฯลฯ เป็นศาสดา 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๕๔๙ } 



๕๕๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑๑. โสตาปัตตสิงัยตุ] 

๔. ปญุญาภสินัทวรรค ๔. ปฐมเทวปทสตูร 

       ของเทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย เป็นพระพทุธเจา้ เป็นพระผูม้ ี

       พระภาค’ นีเ้ป็นหว้งบญุกศุลน าสขุมาใหป้ระการที ่๑ 

   ๒. ประกอบดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระธรรม ฯลฯ 

   ๓. ประกอบดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระสงฆ ์ฯลฯ 

   ๔. เป็นผูม้ปัีญญา ประกอบดว้ยปัญญาเป็นเครือ่งพจิารณาเห็นทัง้ 

       ความเกดิ และความดับ อันเป็นอรยิะ ช าแรกกเิลส ใหถ้งึ 

       ความสิน้ทกุขโ์ดยชอบ นีเ้ป็นหว้งบญุกศุลน าสขุมาใหป้ระการ 

       ที ่๔ 

  ภกิษุทัง้หลาย หว้งบญุกศุลน าสขุมาให ้๔ ประการนี้” 

ตตยิปญุญาภสินัทสตูรที ่๓ จบ 

 

๔. ปฐมเทวปทสตูร 

วา่ดว้ยเทวบท สตูรที ่๑ 

  [๑๐๓๐] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  “ภกิษุทัง้หลาย เทวบท (ขอ้ปฏบิัตขิองเทพ) ของเทพ๑ ทัง้หลาย ๔ ประการนี ้

ยอ่มเป็นไปเพือ่ความบรสิทุธิข์องสตัวทั์ง้หลายผูไ้มบ่รสิทุธิ ์เพือ่ความผอ่งแผว้ของ 

สตัวทั์ง้หลายผูไ้มผ่อ่งแผว้ 

  เทวบท ๔ ประการ อะไรบา้ง 

  คอื อรยิสาวกในธรรมวนัิยนี ้

   ๑. ประกอบดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระพทุธเจา้วา่ ‘แม ้

       เพราะเหตนุี ้พระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้ ฯลฯ เป็นศาสดา 

       ของเทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย เป็นพระพทุธเจา้ เป็นพระผูม้ ี

       พระภาค’ นีเ้ป็นเทวบทของเทพทัง้หลาย ยอ่มเป็นไปเพือ่ความ

 

เชงิอรรถ : 

๑ เทพ ในทีน่ีห้มายถงึบคุคลผูต้ัง้อยูใ่นโสดาปัตตผิล สกทาคามผิล อนาคามผิล และอรหัตตผล (ส .ม.อ. 

   ๓/๑๐๓๐/๓๗๐) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๕๕๐ } 



๕๕๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑๑. โสตาปัตตสิงัยตุ] 

๔. ปญุญาภสินัทวรรค ๕. ทตุยิเทวปทสตูร 

       บรสิทุธิข์องสตัวทั์ง้หลายผูไ้มบ่รสิทุธิ ์เพือ่ความผอ่งแผว้ของ 

       สตัวทั์ง้หลายผูไ้มผ่อ่งแผว้ประการที ่๑ 

   ๒. ประกอบดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระธรรม ฯลฯ 

   ๓. ประกอบดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระสงฆ ์ฯลฯ 

   ๔. ประกอบดว้ยศลีทีพ่ระอรยิะชอบใจ ไมข่าด ฯลฯ เป็นไปเพือ่สมาธ ิ

       นีเ้ป็นเทวบทของเทพทัง้หลาย ยอ่มเป็นไปเพือ่ความบรสิทุธิข์อง 

       สตัวทั์ง้หลาย ผูไ้มบ่รสิทุธิ ์เพือ่ความผอ่งแผว้ของสตัวทั์ง้หลาย 

       ผูไ้มผ่อ่งแผว้ประการที ่๔ 

  ภกิษุทัง้หลาย เทวบทของเทพทัง้หลาย ๔ ประการนี ้ยอ่มเป็นไปเพือ่ 

ความบรสิทุธิข์องสตัวทั์ง้หลายผูไ้มบ่รสิทุธิ ์เพือ่ความผอ่งแผว้ของสตัวทั์ง้หลายผู ้

ไมผ่อ่งแผว้” 

ปฐมเทวปทสตูรที ่๔ จบ 

 

๕. ทตุยิเทวปทสตูร 

วา่ดว้ยเทวบท สตูรที ่๒ 

  [๑๐๓๑] “ภกิษุทัง้หลาย เทวบทของเทพทัง้หลาย ๔ ประการนี ้ยอ่มเป็น 

ไปเพือ่ความบรสิทุธิข์องสตัวทั์ง้หลายผูไ้มบ่รสิทุธิ ์เพือ่ความผอ่งแผว้ของสตัว ์

ทัง้หลายผูไ้มผ่อ่งแผว้ 

  เทวบท ๔ ประการ อะไรบา้ง 

  คอื อรยิสาวกในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. ประกอบดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระพทุธเจา้วา่ ‘แม ้

       เพราะเหตนุี ้พระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้ ฯลฯ เป็นศาสดา 

       ของเทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย เป็นพระพทุธเจา้ เป็นพระผูม้ ี

       พระภาค’ อรยิสาวกนัน้พจิารณาดังนีว้า่ ‘อะไรหนอเป็นเทวบท 

       ของเทพทัง้หลาย’ เธอรูช้ดัอยา่งนีว้า่ ‘เราไดย้นิในบัดนีว้า่ 

       เทพทัง้หลายมคีวามไมเ่บยีดเบยีนเป็นอยา่งยิง่ เราก็มไิด ้

       เบยีดเบยีนใคร ๆ ไมว่า่ผูส้ะดุง้หรอืมั่นคง เราเป็นผูป้ระกอบ 

       ดว้ยธรรมคอืเทวบทอยูแ่น่แท ้นีเ้ป็นเทวบทของเทพทัง้หลาย 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๕๕๑ } 



๕๕๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑๑. โสตาปัตตสิงัยตุ] 

๔. ปญุญาภสินัทวรรค ๖. เทวสภาคสตูร 

       ยอ่มเป็นไปเพือ่ความบรสิทุธิข์องสตัวทั์ง้หลายผูไ้มบ่รสิทุธิ ์เพือ่ความ 

       ผอ่งแผว้ของสตัวทั์ง้หลายผูไ้มผ่อ่งแผว้ประการที ่๑ 

   ๒. ประกอบดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระธรรม ฯลฯ 

   ๓. ประกอบดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระสงฆ ์ฯลฯ 

   ๔. ประกอบดว้ยศลีทีพ่ระอรยิะชอบใจ ไมข่าด ฯลฯ เป็นไปเพือ่ 

       สมาธ ิอรยิสาวกนัน้พจิารณาดังนี้วา่ ‘อะไรหนอเป็นเทวบท 

       ของเทพทัง้หลาย’ เธอรูช้ดัอยา่งนีว้า่ ‘เราไดย้นิในบัดนีว้า่ 

       เทพทัง้หลายมคีวามไมเ่บยีดเบยีนเป็นอยา่งยิง่ เราก็มไิด ้

       เบยีดเบยีนใคร ๆ ไมว่า่ผูส้ะดุง้หรอืมั่นคง เราเป็นผูป้ระกอบ 

       ดว้ยธรรมคอื เทวบทอยูแ่น่แท’้ นีเ้ป็นเทวบทของเทพทัง้หลาย 

       ยอ่มเป็นไปเพือ่ความบรสิทุธิข์องสตัวทั์ง้หลายผูไ้มบ่รสิทุธิ ์เพือ่ 

       ความผอ่งแผว้ของสตัวทั์ง้หลาย ผูไ้มผ่อ่งแผว้ประการที ่๔ 

  ภกิษุทัง้หลาย เทวบทของเทพทัง้หลาย ๔ ประการนี ้ยอ่มเป็นไปเพือ่ 

ความบรสิทุธิข์องสตัวทั์ง้หลายผูไ้มบ่รสิทุธิ ์เพือ่ความผอ่งแผว้ของสตัวทั์ง้หลาย 

ผูไ้มผ่อ่งแผว้” 

ทตุยิเทวปทสตูรที ่๕ จบ 

 

๖. เทวสภาคสตูร 

วา่ดว้ยผูม้ธีรรมมาสูเ่ทวสภา 

  [๑๐๓๒] “ภกิษุทัง้หลาย เทพทัง้หลายปลืม้ใจกลา่วถงึบคุคลผูป้ระกอบดว้ย 

ธรรม ๔ ประการ ซึง่มาในทีป่ระชมุ(ของเทพ) 

  ธรรม ๔ ประการ อะไรบา้ง 

  คอื อรยิสาวกในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. ประกอบดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระพทุธเจา้วา่ ‘แม ้

       เพราะเหตนุี ้พระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้ ฯลฯ เป็นศาสดา 

       ของเทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย เป็นพระพทุธเจา้ เป็นพระผูม้ ี

       พระภาค’ เทพทัง้หลายผูป้ระกอบดว้ยความเลือ่มใสอัน 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๕๕๒ } 



๕๕๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑๑. โสตาปัตตสิงัยตุ] 

๔. ปญุญาภสินัทวรรค ๗. มหานามสตูร 

       ไมห่วัน่ไหวในพระพทุธเจา้ จตุจิากภพนีแ้ลว้ ไปเกดิในภพนัน้ 

       คดิวา่ ‘พวกเราประกอบดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวเชน่ใด 

       ในพระพทุธเจา้ จงึจตุจิากภพนัน้แลว้ มาเกดิในทีน่ี ้แมอ้รยิสาวก 

       ผูป้ระกอบดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวเชน่นัน้ในพระพทุธเจา้ 

       ก็ไปเกดิในส านักเทพทัง้หลาย ไดรั้บค าเชือ้เชญิวา่มาเถดิ 

   ๒. ประกอบดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระธรรม ฯลฯ 

   ๓. ประกอบดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระสงฆ ์ฯลฯ 

   ๔. ประกอบดว้ยศลีทีพ่ระอรยิะชอบใจ ไมข่าด ฯลฯ เป็นไปเพือ่ 

       สมาธ ิเทพทัง้หลายผูป้ระกอบดว้ยศลีทีพ่ระอรยิะชอบใจ จตุ ิ

       จากภพนีแ้ลว้ ไปเกดิในภพนัน้คดิวา่ ‘พวกเราประกอบดว้ยศลี 

       ทีพ่ระอรยิะชอบใจเชน่ใด จตุจิากภพนัน้แลว้ มาเกดิในทีน่ี ้แม ้

       อรยิสาวกผูป้ระกอบดว้ยศลีทีพ่ระอรยิะชอบใจเชน่นัน้ ก็ไปเกดิ 

       ในส านักของเทพทัง้หลาย ไดรั้บค าเชือ้เชญิวา่มาเถดิ’ 

  ภกิษุทัง้หลาย เทพทัง้หลายปลืม้ใจ กลา่วถงึบคุคลผูป้ระกอบดว้ยธรรม ๔ 

ประการนี ้ซ ึง่มาในทีป่ระชมุ(ของเทพ)” 

เทวสภาคสตูรที ่๖ จบ 

 

๗. มหานามสูตร 

วา่ดว้ยเจา้ศากยะพระนามวา่มหานามะ 

  [๑๐๓๓] สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ นโิครธาราม เขตกรงุ 

กบลิพัสดุ ์แควน้สกักะ ครัง้นัน้ เจา้ศากยะพระนามวา่มหานามะเสด็จเขา้ไปเฝ้า 

พระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวายอภวิาทแลว้ประทับน่ัง ณ ทีส่มควร ไดท้ลูถาม 

พระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ดว้ยเหตเุพยีงเทา่ไร บคุคลจงึชือ่วา่ 

เป็นอบุาสก” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “มหาบพติร บคุคลถงึพระพทุธเจา้เป็นสรณะ 

ถงึพระธรรมเป็นสรณะ และถงึพระสงฆเ์ป็นสรณะ ดว้ยเหตเุพยีงเทา่นี ้บคุคลจงึ 

ชือ่วา่เป็นอบุาสก” 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๕๕๓ } 



๕๕๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑๑. โสตาปัตตสิงัยตุ] 

๔. ปญุญาภสินัทวรรค ๗. มหานามสตูร 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ อนึง่ ดว้ยเหตเุพยีงเทา่ไร อบุาสกจงึชือ่วา่เป็นผูถ้งึ 

พรอ้มดว้ยศลี” 

  “มหาบพติร อบุาสกเป็นผูเ้วน้ขาดจากการฆา่สตัว ์เวน้ขาดจากการลักทรัพย ์

เวน้ขาดจากการประพฤตผิดิในกาม เวน้ขาดจากการพดูเท็จ และเวน้ขาดจากการ 

เสพของมนึเมาคอืสรุาและเมรัยอันเป็นเหตแุหง่ความประมาท ดว้ยเหตเุพยีงเทา่นี ้

อบุาสกจงึชือ่วา่เป็นผูถ้งึพรอ้มดว้ยศลี” 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ อนึง่ ดว้ยเหตเุพยีงเทา่ไร อบุาสกจงึชือ่วา่เป็นผูถ้งึ 

พรอ้มดว้ยศรัทธา” 

  “มหาบพติร อบุาสกในธรรมวนัิยนีเ้ป็นผูม้ศีรัทธา เชือ่พระปัญญาตรัสรูข้อง 

ตถาคตวา่ ‘แมเ้พราะเหตนุี ้พระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้ ฯลฯ เป็นศาสดาของ 

เทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย เป็นพระพทุธเจา้ เป็นพระผูม้พีระภาค’ ดว้ยเหตเุพยีง 

เทา่นี ้อบุาสกจงึชือ่วา่เป็นผูถ้งึพรอ้มดว้ยศรัทธา” 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ อนึง่ ดว้ยเหตเุพยีงเทา่ไร อบุาสกจงึชือ่วา่เป็นผูถ้งึ 

พรอ้มดว้ยจาคะ” 

  “มหาบพติร อบุาสกในธรรมวนัิยนีม้ใีจปราศจากความตระหนีอ่ันเป็นมลทนิ 

มจีาคะอันสละแลว้ มฝ่ีามอืชุม่ ยนิดใีนการสละ ควรแกก่ารขอ ยนิดใีนการให ้

ทานและการแจกทาน อยูค่รองเรอืน ดว้ยเหตเุพยีงเทา่นี ้อบุาสกจงึชือ่วา่เป็นผูถ้งึ 

พรอ้มดว้ยจาคะ” 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ อนึง่ ดว้ยเหตเุพยีงเทา่ไร อบุาสกจงึชือ่วา่เป็นผูถ้งึ 

พรอ้มดว้ยปัญญา” 

  “มหาบพติร อบุาสกในธรรมวนัิยนีเ้ป็นผูม้ปัีญญา ประกอบดว้ยปัญญาเป็น 

เครือ่งพจิารณาเห็นทัง้ความเกดิและความดับ อันเป็นอรยิะ ช าแรกกเิลส ใหถ้งึ 

ความสิน้ทกุขโ์ดยชอบ ดว้ยเหตเุพยีงเทา่นี ้อบุาสกจงึชือ่วา่เป็นผูถ้งึพรอ้มดว้ยปัญญา” 

มหานามสตูรที ่๗ จบ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๕๕๔ } 



๕๕๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑๑. โสตาปัตตสิงัยตุ] 

๔. ปญุญาภสินัทวรรค ๙. กาฬโิคธสตูร 

 

๘. วสัสสตูร 

วา่ดว้ยอปุมาดว้ยฝนตก 

  [๑๐๓๔] “ภกิษุทัง้หลาย เมือ่ฝนเม็ดใหญต่กบนยอดภเูขา น ้านัน้ไหลไป 

ตามทีลุ่ม่ ท าซอกเขา ล าธาร และหว้ยใหเ้ต็ม ซอกเขา ล าธาร และหว้ยเต็มแลว้ 

ท าหนองใหเ้ต็ม หนองเต็มแลว้ ท าบงึใหเ้ต็ม บงึเต็มแลว้ ท าแมน่ ้านอ้ยใหเ้ต็ม 

แมน่ ้านอ้ยเต็มแลว้ ท าแมน่ ้าใหญใ่หเ้ต็ม แมน่ ้าใหญเ่ต็มแลว้ ก็ท ามหาสมทุรใหเ้ต็ม 

แมฉั้นใด ธรรมเหลา่นีข้องอรยิสาวก คอื ความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระพุทธเจา้ 

ความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระธรรม ความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระสงฆ ์

และศลีทีพ่ระอรยิะชอบใจ ไหลไปถงึฝ่ังแลว้ยอ่มเป็นไปเพือ่ความสิน้อาสวะทัง้หลาย 

ก็ฉันนัน้เหมอืนกัน” 

วสัสสตูรที ่๘ จบ 

 

๙. กาฬโิคธสูตร 

วา่ดว้ยพระนางสากยิานพีระนามวา่กาฬโิคธา 

  [๑๐๓๕] สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ นโิครธาราม เขตกรงุ 

กบลิพัสดุ ์แควน้สกักะ ครัน้ในเวลาเชา้ พระผูม้พีระภาคทรงครองอันตรวาสก 

ทรงถอืบาตรและจวีรเสด็จเขา้ไปยังนเิวศนข์องพระนางสากยิานพีระนามวา่กาฬโิคธา 

ประทับน่ังบนพทุธอาสนท์ีป่ลูาดไวแ้ลว้ พระนางกาฬโิคธาสากยิานเีสด็จเขา้ไปเฝ้า 

พระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวายอภวิาทแลว้ประทับน่ัง ณ ทีส่มควร พระผูม้ ี

พระภาคไดต้รัสกับพระนางกาฬโิคธาสากยิานดีังนี้วา่ 

  “โคธา อรยิสาวกิาผูป้ระกอบดว้ยธรรม ๔ ประการ เป็นโสดาบัน ไมม่ ี

ทางตกต า่ มคีวามแน่นอนทีจ่ะส าเร็จสมัโพธใินวนัขา้งหนา้ 

  ธรรม ๔ ประการ อะไรบา้ง 

  คอื อรยิสาวกิาในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. ประกอบดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระพทุธเจา้วา่ “แม ้

   เพราะเหตนุี ้พระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้ ฯลฯ เป็นศาสดาของ 

   เทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย เป็นพระพทุธเจา้ เป็นพระผูม้พีระภาค” 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๕๕๕ } 



๕๕๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑๑. โสตาปัตตสิงัยตุ] 

๔. ปญุญาภสินัทวรรค ๑๐. นันทยิสกักสตูร 

   ๒. ประกอบดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระธรรม ฯลฯ 

   ๓. ประกอบดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระสงฆ ์ฯลฯ 

   ๔. มใีจปราศจากความตระหนีอ่ันเป็นมลทนิ มจีาคะอันสละแลว้ 

       มฝ่ีามอืชุม่ ยนิดใีนการสละ ควรแกก่ารขอ ยนิดใีนการใหท้าน 

       และการแจกทาน อยูค่รองเรอืน 

  โคธา อรยิสาวกิาผูป้ระกอบดว้ยธรรม ๔ ประการนี ้เป็นโสดาบัน ไมม่ ี

ทางตกต า่ มคีวามแน่นอนทีจ่ะส าเร็จสมัโพธใินวนัขา้งหนา้” 

  พระนางกาฬโิคธาสากยิานกีราบทลูวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ องคเ์ครือ่ง 

บรรลโุสดา ๔ ประการนีท้ีพ่ระองคท์รงแสดงไว ้ธรรม(คอืองคเ์ครือ่งบรรลโุสดา) 

เหลา่นัน้มอียูใ่นหมอ่มฉัน และหมอ่มฉันก็เห็นธรรมเหลา่นัน้ เพราะวา่หมอ่มฉัน 

   ๑. ประกอบดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระพทุธเจา้วา่ ‘แม ้

       เพราะเหตนุี ้พระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้ ฯลฯ เป็นศาสดาของ 

       เทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย เป็นพระพทุธเจา้ เป็นพระผูม้พีระภาค’ 

   ๒. ประกอบดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระธรรม ฯลฯ 

   ๓. ประกอบดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระสงฆ ์ฯลฯ 

  อนึง่ ไทยธรรมทกุอยา่งในตระกลู เป็นของไมแ่บง่แยกกับทา่นผูม้ศีลี มธีรรม 

อันงาม” 

  “โคธา เป็นลาภของเธอ เธอไดด้แีลว้ โสดาปัตตผิลเธอท าใหแ้จง้แลว้” 

กาฬโิคธาสตูรที ่๙ จบ 

 

๑๐. นนัทยิสกักสูตร 

วา่ดว้ยเจา้ศากยะพระนามวา่นนัทยิะ 

  [๑๐๓๖] สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ นโิครธาราม เขตกรงุ 

กบลิพัสดุ ์แควน้สกักะ ครัง้นัน้ เจา้ศากยะพระนามวา่นันทยิะเสด็จเขา้ไปเฝ้าพระ 

ผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวายอภวิาทแลว้ประทับน่ัง ณ ทีส่มควร ไดก้ราบทลู 

พระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๕๕๖ } 



๕๕๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑๑. โสตาปัตตสิงัยตุ] 

๔. ปญุญาภสินัทวรรค ๑๐. นันทยิสกักสตูร 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ พระอรยิสาวกใด ไมม่อีงคเ์ครือ่งบรรลโุสดา ๔ ประการ 

โดยประการทัง้ปวง พระอรยิสาวกนัน้ชือ่วา่อยูด่ว้ยความประมาทหนอ” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “นันทยิะ บคุคลใด ไมม่อีงคเ์ครือ่งบรรลโุสดา ๔ 

ประการ โดยประการทัง้ปวง เราเรยีกบคุคลนัน้วา่ เป็นผูเ้หนิหา่ง ตัง้อยูใ่นฝ่าย 

ปถุชุน อนึง่ อรยิสาวกเป็นผูอ้ยูด่ว้ยความประมาท และอยูด่ว้ยความไมป่ระมาท 

โดยวธิใีด ทา่นจงฟัง จงใสใ่จวธินัีน้ใหด้ ีเราจักกลา่ว” เจา้นันทยิศากยะทลู 

รับสนองพระด ารัสแลว้ พระผูม้พีระภาคไดต้รัสวา่ 

  “นันทยิะ อรยิสาวกผูอ้ยูด่ว้ยความประมาท เป็นอยา่งไร 

  คอื อรยิสาวกในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. ประกอบดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระพทุธเจา้วา่ ‘แม ้

       เพราะเหตนุี ้พระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้ ฯลฯ เป็นศาสดา 

       ของเทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย เป็นพระพทุธเจา้ เป็นพระผูม้ ี

       พระภาค’ อรยิสาวกพอใจดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหว 

       ในพระพทุธเจา้นัน้ ไมพ่ยายามใหย้ิง่ข ึน้ไปเพือ่ความสงัดในกลางวนั 

       เพือ่หลกีเรน้ในกลางคนื เมือ่อรยิสาวกเป็นผูป้ระมาทอยูอ่ยา่งนี้ 

       ยอ่มไมม่ปีราโมทย ์เมือ่ไมม่ปีราโมทย ์ก็ไมม่ปีีต ิเมือ่ไมม่ปีีต ิ

       ก็ไมม่ปัีสสทัธ ิเมือ่ไมม่ปัีสสทัธ ิก็อยูเ่ป็นทกุข ์จติของผูม้ทีกุข ์

       ยอ่มไมต่ัง้มั่น เมือ่จติไมต่ัง้มั่น ธรรมทัง้หลายก็ไมป่รากฏ 

       เพราะธรรมทัง้หลายไมป่รากฏ จงึนับวา่เป็นผูอ้ยูด่ว้ยความ 

       ประมาทโดยแท ้

   ๒. ประกอบดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระธรรม ฯลฯ 

   ๓. ประกอบดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระสงฆ ์ฯลฯ 

   ๔. ประกอบดว้ยศลีทีพ่ระอรยิะชอบใจ ไมข่าด ฯลฯ เป็นไปเพือ่ 

       สมาธ ิอรยิสาวกพอใจดว้ยศลีทีพ่ระอรยิะชอบใจนัน้ ไมพ่ยายาม 

       ใหย้ิง่ข ึน้ไปเพือ่ความสงัดในกลางวนั เพือ่หลกีเรน้ในกลางคนื 

       เมือ่อรยิสาวกเป็นผูป้ระมาทอยูอ่ยา่งนี ้ยอ่มไมม่ปีราโมทย ์เมือ่ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๕๕๗ } 



๕๕๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑๑. โสตาปัตตสิงัยตุ] 

๔. ปญุญาภสินัทวรรค ๑๐. นันทยิสกักสตูร 

   ไมม่ปีราโมทย ์ก็ไมม่ปีีต ิเมือ่ไมม่ปีีต ิก็ไมม่ปัีสสทัธ ิเมือ่ไมม่ ี 

   ปัสสทัธ ิก็อยูเ่ป็นทกุข ์จติของผูม้ทีกุขย์อ่มไมต่ัง้มั่น เมือ่จติไม ่

   ตัง้มั่น ธรรมทัง้หลายก็ไมป่รากฏ เพราะธรรมทัง้หลายไมป่รากฏ 

   จงึนับวา่เป็นผูอ้ยูด่ว้ยความประมาทโดยแท ้

  นันทยิะ อรยิสาวกผูอ้ยูด่ว้ยความประมาท เป็นอยา่งนีแ้ล 

  อรยิสาวกผูอ้ยูด่ว้ยความไมป่ระมาท เป็นอยา่งไร 

  คอื อรยิสาวกในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. ประกอบดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระพทุธเจา้วา่ ‘แม ้

       เพราะเหตนุี ้พระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้ ฯลฯ เป็นศาสดา 

       ของเทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย เป็นพระพทุธเจา้ เป็นพระผูม้ ี

       พระภาค’ อรยิสาวกไมพ่อใจดว้ยความเลือ่มใสอนัไมห่วัน่ไหว 

       ในพระพทุธเจา้นัน้ พยายามใหย้ิง่ข ึน้ไปเพือ่ความสงัดในกลางวนั 

       เพือ่หลกีเรน้ในกลางคนื เมือ่อรยิสาวกเป็นผูไ้มป่ระมาทอยู ่

       อยา่งนี้ ปราโมทยย์อ่มเกดิ เมือ่ปราโมทยเ์กดิแลว้ ปีตยิอ่มเกดิ 

       เมือ่ใจมปีีต ิกายยอ่มระงับ ผูม้กีายระงับยอ่มเสวยสขุ จติของ 

       ผูม้สีขุยอ่มตัง้มั่น เมือ่จติตัง้มั่น ธรรมทัง้หลายก็ปรากฏ 

       เพราะธรรมทัง้หลายปรากฏ จงึนับวา่เป็นผูอ้ยูด่ว้ยความไม ่

       ประมาทโดยแท ้

   ๒. ประกอบดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระธรรม ฯลฯ 

   ๓. ประกอบดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระสงฆ ์ฯลฯ 

   ๔. ประกอบดว้ยศลีทีพ่ระอรยิะชอบใจ ไมข่าด ฯลฯ เป็นไปเพือ่ 

       สมาธ ิอรยิสาวกไมพ่อใจดว้ยศลีทีพ่ระอรยิะชอบใจ พยายาม 

       ใหย้ิง่ข ึน้ไป เพือ่ความสงัดในกลางวนั เพือ่หลกีเรน้ในกลางคนื 

       เมือ่อรยิสาวกเป็นผูไ้มป่ระมาทอยูอ่ยา่งนี ้ปราโมทยย์อ่มเกดิ 

       เมือ่ปราโมทยเ์กดิแลว้ ปีตยิอ่มเกดิ เมือ่ใจมปีีต ิกายยอ่มระงับ 

       ผูม้กีายระงับยอ่มเสวยสขุ จติของผูม้สีขุยอ่มตัง้มั่น เมือ่จติ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๕๕๘ } 



๕๕๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑๑. โสตาปัตตสิงัยตุ] 

๔. ปญุญาภสินัทวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

       ตัง้มั่น ธรรมทัง้หลายก็ปรากฏ เพราะธรรมทัง้หลายปรากฏ 

       จงึนับวา่เป็นผูอ้ยูด่ว้ยความไมป่ระมาทโดยแท ้

  นันทยิะ อรยิสาวกผูอ้ยูด่ว้ยความไมป่ระมาท เป็นอยา่งนีแ้ล” 

นนัทยิสกักสตูรที ่๑๐ จบ 

ปญุญาภสินัทวรรคที ่๔ จบ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

   ๑. ปฐมปญุญาภสินัทสตูร    ๒. ทตุยิปญุญาภสินัทสตูร 

   ๓. ตตยิปญุญาภสินัทสตูร    ๔. ปฐมเทวปทสตูร 

   ๕. ทตุยิเทวปทสตูร     ๖. เทวสภาคสตูร 

   ๗. มหานามสตูร     ๘. วสัสสตูร 

   ๙. กาฬโิคธสตูร     ๑๐. นันทยิสกักสตูร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๕๕๙ } 



๕๖๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑๑. โสตาปัตตสิงัยตุ] 

๕. สคาถกปญุญภสินัทวรรค ๑. ปฐมอภสินัทสตูร 

 

๕. สคาถกปญุญาภสินัทวรรค 

หมวดวา่ดว้ยหว้งบญุกศุลทีม่คีาถาปน 

๑. ปฐมอภสินัทสตูร 

วา่ดว้ยหว้งบญุกศุล สตูรที ่๑ 

  [๑๐๓๗] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย หว้งบญุกศุลน าสขุมาให ้๔ 

ประการนี ้

  หว้งบญุกศุล ๔ ประการ อะไรบา้ง 

  คอื อรยิสาวกในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. ประกอบดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระพทุธเจา้วา่ ‘แม ้

       เพราะเหตนุี ้พระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้ ฯลฯ เป็นศาสดา 

       ของเทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย เป็นพระพทุธเจา้ เป็นพระผูม้ ี

       พระภาค’ นีเ้ป็นหว้งบญุกศุลน าสขุมาใหป้ระการที ่๑ 

   ๒. ประกอบดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระธรรม ฯลฯ 

   ๓. ประกอบดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระสงฆ ์ฯลฯ 

   ๔. ประกอบดว้ยศลีทีพ่ระอรยิะชอบใจ ไมข่าด ฯลฯ เป็นไปเพือ่ 

       สมาธ ินีเ้ป็นหว้งบญุกศุลน าสขุมาใหป้ระการที ่๔ 

  หว้งบญุกศุลน าสขุมาให ้๔ ประการนี ้

  การทีจ่ะก าหนดประมาณบญุของอรยิสาวกผูป้ระกอบดว้ยหว้งบญุกศุล ๔ 

ประการนีว้า่ ‘หว้งบญุกศุลมปีระมาณเทา่นี ้น าสขุมาให’้ ดังนี ้ไมใ่ชจ่ะท าไดง้า่ย 

แทท้ีจ่รงิ หว้งบญุกศุลนีย้อ่มถงึการนับวา่ ‘เป็นกองบญุใหญท่ีนั่บไมไ่ด ้ประมาณ 

ไมไ่ดเ้ลย’ 

  การทีจ่ะก าหนดปรมิาณของน ้าในมหาสมทุรวา่ ‘น ้ามปีรมิาณเทา่นีอ้าฬหกะ๑ 

น ้ามปีรมิาณเท่านี ้๑๐๐ อาฬหกะ น ้ามปีรมิาณเทา่นี้ ๑,๐๐๐ อาฬหกะ หรอื

 

เชงิอรรถ : 

๑ อาฬหกะ เป็นชือ่มาตราตวงในบาล ีคอื ๔ นาฬ ี(ทะนาน) เป็น ๑ อาฬหกะ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๕๖๐ } 



๕๖๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑๑. โสตาปัตตสิงัยตุ] 

๕. สคาถกปญุญภสินัทวรรค ๑. ปฐมอภสินัทสตูร 

น ้ามปีรมิาณเท่านี ้๑๐๐,๐๐๐ อาฬหกะ’ ดังนี ้ไมใ่ชจ่ะท าไดง้า่ย แทท้ีจ่รงิ 

ปรมิาณของน ้าในมหาสมทุรนัน้ยอ่มถงึการนับวา่ ‘เป็นหว้งน ้าใหญท่ีนั่บไมไ่ด ้

ประมาณไมไ่ดเ้ลย’ แมฉั้นใด 

  การทีจ่ะก าหนดประมาณบญุของอรยิสาวกผูป้ระกอบดว้ยหว้งบญุกศุล ๔ 

ประการนีว้า่ ‘หว้งบญุกศุลมปีระมาณเทา่นี ้น าสขุมาให’้ ดังนี ้ไมใ่ชจ่ะท าไดง้า่ย 

แทท้ีจ่รงิ หว้งบญุกศุลนีย้อ่มถงึการนับวา่ ‘เป็นกองบญุใหญท่ีนั่บไมไ่ด ้ประมาณ 

ไมไ่ดเ้ลย’ ฉันนัน้เหมอืนกัน 

  พระผูม้พีระภาคผูส้คุตศาสดาไดต้รัสเวยยากรณภาษิตนีแ้ลว้ จงึไดต้รัสคาถา- 

ประพันธต์อ่ไปอกีวา่ 

    “แมน่ ้าหลายสายคับคั่งไปดว้ยหมูป่ลา 

   ไหลบา่ไปยังมหาสมทุร อันเป็นทีข่งัน ้าขนาดใหญ่ 

   ประมาณไมไ่ด ้มสี ิง่ทีน่่ากลัวมาก๑ 

   เป็นแหลง่รัตนะชัน้เยีย่ม ฉันใด 

    สายธารแหง่บญุยอ่มหลั่งไหลไปสูน่รชน 

   ผูเ้ป็นบัณฑติ ผูใ้หข้า้ว น ้า ผา้ 

   ทีน่อน ทีน่ั่ง และเครือ่งปลูาด 

   เปรยีบเหมอืนแมน่ ้าคอืหว้งน ้าไหลไปยังมหาสมทุร ฉันนัน้”๒ 

ปฐมอภสินัทสตูรที ่๑ จบ 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ มสี ิง่ทีน่า่กลวัมาก หมายถงึมสีิง่ทีม่วีญิญาณ เชน่ ปลาตัวใหญ ่จระเข ้ยักษ์ ผเีสือ้น ้า พญานาค และ... 

   (อสรูบางจ าพวก) และสิง่ทีไ่มม่วีญิญาณ เชน่ บาดาลทีม่ปีากทางกวา้งใหญ่ (ส .ม.อ. ๓/๑๐๓๗/๓๗๑, 

   องฺ.จตกฺุก.ฏกีา ๒/๕๑/๓๘๒) และค านีแ้ปลมาจากค าวา่ พฬวามขุ  คอืสถานทีเ่ป็นปาก(อา่ว) กลม(สะดอืทะเล) 

   กวา้งใหญก่ลางมหาสมทุร (ข.ุเถร.อ. ๒/๕๑๙) 

๒ ดเูทยีบ องฺ.จตกฺุก (แปล) ๒๑/๕๑/๘๔-๘๕ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๕๖๑ } 



๕๖๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑๑. โสตาปัตตสิงัยตุ] 

๕. สคาถกปญุญภสินัทวรรค ๒. ทตุยิอภสินัทสตูร 

 

๒. ทตุยิอภสินัทสูตร 

วา่ดว้ยหว้งบญุกศุล สตูรที ่๒ 

  [๑๐๓๘] “ภกิษุทัง้หลาย หว้งบญุกศุลน าสขุมาให ้๔ ประการนี ้

  หว้งบญุกศุล ๔ ประการ อะไรบา้ง 

  คอื อรยิสาวกในธรรมวนัิยนี ้

   ๑. ประกอบดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระพทุธเจา้วา่ ‘แม ้

       เพราะเหตนุี ้พระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้ ฯลฯ เป็นศาสดา 

       ของเทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย เป็นพระพทุธเจา้ เป็นพระผูม้ ี

       พระภาค’ นีเ้ป็นหว้งบญุกศุลน าสขุมาใหป้ระการที ่๑ 

   ๒. ประกอบดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระธรรม ฯลฯ 

   ๓. ประกอบดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระสงฆ ์ฯลฯ 

   ๔. มใีจปราศจากความตระหนีอ่ันเป็นมลทนิ มจีาคะอันสละแลว้ 

       มฝ่ีามอืชุม่ ยนิดใีนการสละ ควรแกก่ารขอ ยนิดใีนการใหท้าน 

       และการแจกทาน อยูค่รองเรอืน นีเ้ป็นหว้งบญุกศุลน าสขุมาให ้

       ประการที ่๔ 

  หว้งบญุกศุลน าสขุมาให ้๔ ประการนี ้

  การทีจ่ะก าหนดประมาณบญุของอรยิสาวกผูป้ระกอบดว้ยหว้งบญุกศุล ๔ 

ประการนีว้า่ ‘หว้งบญุกศุลมปีระมาณเทา่นีน้ าสขุมาให’้ ดังนี ้ไมใ่ชจ่ะท าไดง้า่ย 

แทท้ีจ่รงิ หว้งบญุกศุลนีย้อ่มถงึการนับวา่ ‘เป็นกองบญุใหญท่ีนั่บไมไ่ด ้ประมาณ 

ไมไ่ดเ้ลย’ 

  แมน่ ้าใหญเ่หลา่นี ้คอื แมน่ ้าคงคา แมน่ ้ายมนุา แมน่ ้าอจริวด ีแมน่ ้าสรภู 

แมน่ ้ามห ียอ่มไหลเรือ่ยไปทีป่ากน ้าใด การทีจ่ะก าหนดปรมิาณของน ้าทีป่ากน ้า 

นัน้วา่ ‘น ้ามปีรมิาณเทา่นีอ้าฬหกะ น ้ามปีรมิาณเทา่นี้ ๑๐๐ อาฬหกะ น ้าม ี

ปรมิาณเทา่นี ้๑,๐๐๐ อาฬหกะ หรอืน ้ามปีรมิาณเท่านี ้๑๐๐,๐๐๐ อาฬหกะ’ ดังนี ้

ไมใ่ชจ่ะท าไดง้า่ย แทท้ีจ่รงิ ปรมิาณของน ้าในมหาสมทุรนัน้ยอ่มถงึการนับวา่ 

‘เป็นหว้งน ้าใหญท่ีนั่บไมไ่ด ้ประมาณไมไ่ดเ้ลย’ แมฉั้นใด 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๕๖๒ } 



๕๖๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑๑. โสตาปัตตสิงัยตุ] 

๕. สคาถกปญุญภสินัทวรรค ๓. ตตยิอภสินัทสตูร 

  การทีจ่ะก าหนดประมาณบญุของอรยิสาวกผูป้ระกอบดว้ยหว้งบญุกศุล ๔ 

ประการนีว้า่ ‘หว้งบญุกศุลมปีระมาณเทา่นี ้น าสขุมาให’้ ดังนี ้ไมใ่ชจ่ะท าไดง้า่ย 

แทท้ีจ่รงิ หว้งบญุกศุลนีย้อ่มถงึการนับวา่ ‘เป็นกองบญุใหญท่ีนั่บไมไ่ด ้ประมาณ 

ไมไ่ดเ้ลย’ ฉันนัน้เหมอืนกัน” 

  พระผูม้พีระภาคผูส้คุตศาสดาไดต้รัสเวยยากรณภาษิตนีแ้ลว้ จงึไดต้รัสคาถา- 

ประพันธต์อ่ไปอกีวา่ 

    “แมน่ ้าหลายสายคับคั่งไปดว้ยหมูป่ลา 

   ไหลบา่ไปยังมหาสมทุร อันเป็นทีข่งัน ้าขนาดใหญ่ 

   ประมาณไมไ่ด ้มสี ิง่ทีน่่ากลัวมาก๑ 

   เป็นแหลง่รัตนะชัน้เยีย่ม ฉันใด 

    สายธารแหง่บญุยอ่มหลั่งไหลไปสูน่รชน 

   ผูเ้ป็นบัณฑติ ผูใ้หข้า้ว น ้า ผา้ 

   ทีน่อน ทีน่ั่ง และเครือ่งปลูาด 

   เปรยีบเหมอืนแมน่ ้าคอืหว้งน ้าไหลไปยังมหาสมทุร ฉันนัน้” 

ทตุยิอภสินัทสตูรที ่๒ จบ 

 

๓. ตตยิอภสินัทสตูร 

วา่ดว้ยหว้งบญุกศุล สตูรที ่๓ 

  [๑๐๓๙] “ภกิษุทัง้หลาย หว้งบญุกศุลน าสขุมาให ้๔ ประการนี ้

  หว้งบญุกศุล ๔ ประการ อะไรบา้ง 

  คอื อรยิสาวกในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. ประกอบดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระพทุธเจา้วา่ ‘แม ้

       เพราะเหตนุี ้พระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้ ฯลฯ เป็นศาสดา 

       ของเทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย เป็นพระพทุธเจา้ เป็นพระผูม้ ี

       พระภาค’ นีเ้ป็นหว้งบญุกศุลน าสขุมาใหป้ระการที ่๑ 

   ๒. ประกอบดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระธรรม ฯลฯ 

   ๓. ประกอบดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระสงฆ ์ฯลฯ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๕๖๓ } 



๕๖๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑๑. โสตาปัตตสิงัยตุ] 

๕. สคาถกปญุญภสินัทวรรค ๔. ปฐมมหัทธนสตูร 

   ๔. เป็นผูม้ปัีญญา คอื ประกอบดว้ยปัญญาเป็นเครือ่งพจิารณา 

       เห็นทัง้ความเกดิและความดับ อันเป็นอรยิะ ช าแรกกเิลส 

       ใหถ้งึความสิน้ทกุขโ์ดยชอบ นีเ้ป็นหว้งบญุกศุลน าสขุมาให ้

       ประการที ่๔ 

  หว้งบญุกศุลน าสขุมาให ้๔ ประการนีแ้ล 

  การทีจ่ะก าหนดประมาณบญุของอรยิสาวกผูป้ระกอบดว้ยหว้งบญุกศุล ๔ 

ประการนีว้า่ ‘หว้งบญุกศุลมปีระมาณเทา่นี ้น าสขุมาให’้ ดังนี ้ไมใ่ชจ่ะท าไดง้า่ย 

แทท้ีจ่รงิ หว้งบญุกศุลนีย้อ่มถงึการนับวา่ ‘เป็นกองบญุใหญท่ีนั่บไมไ่ด ้ประมาณ 

ไมไ่ดเ้ลย” 

  พระผูม้พีระภาคผูส้คุตศาสดาไดต้รัสเวยยากรณภาษิตนีแ้ลว้ จงึไดต้รัสคาถา- 

ประพันธต์อ่ไปอกีวา่ 

    “ผูใ้ดตอ้งการบญุ ตัง้อยูใ่นกศุล 

   ยอ่มเจรญิมรรคเพือ่บรรลอุมตะ 

   ผูนั้น้บรรลธุรรมอันเป็นสาระ ยนิดใีนธรรมเป็นทีส่ ิน้ไป 

   ยอ่มไมห่วัน่ไหวเมือ่มัจจรุาชมาถงึ” 

ตตยิอภสินัทสตูรที ่๓ จบ 

 

๔. ปฐมมหทัธนสูตร 

วา่ดว้ยผูม้ธีรรมเป็นผูม้ทีรพัยม์าก สตูรที ่๑ 

  [๑๐๔๐] “ภกิษุทัง้หลาย อรยิสาวกผูป้ระกอบดว้ยธรรม ๔ ประการ เรา 

กลา่ววา่ ‘เป็นผูม้ั่งคั่ง มทีรัพยม์าก มโีภคะมาก มยีศใหญ’่ 

  ธรรม ๔ ประการ อะไรบา้ง 

  คอื อรยิสาวกในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. ประกอบดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระพทุธเจา้วา่ ‘แม ้

       เพราะเหตนุี ้พระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้ ฯลฯ เป็นศาสดาของ 

       เทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย เป็นพระพทุธเจา้ เป็นพระผูม้พีระภาค’ 

   ๒. ประกอบดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระธรรม ฯลฯ 

   ๓. ประกอบดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระสงฆ ์ฯลฯ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๕๖๔ } 



๕๖๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑๑. โสตาปัตตสิงัยตุ] 

๕. สคาถกปญุญภสินัทวรรค ๖. สทุธกสตูร 

   ๔. ประกอบดว้ยศลีทีพ่ระอรยิะชอบใจ ไมข่าด ฯลฯ เป็นไปเพือ่ 

       สมาธ ิ

  ภกิษุทัง้หลาย อรยิสาวกผูป้ระกอบดว้ยธรรม ๔ ประการนี ้เรากลา่ววา่ 

‘เป็นผูม้ั่งคั่ง มทีรัพยม์าก มโีภคะมาก มยีศใหญ่” 

ปฐมมหทัธนสตูรที ่๔ จบ 

 

๕. ทตุยิมหทัธนสตูร 

วา่ดว้ยผูม้ธีรรมเป็นผูม้ทีรพัยม์าก สตูรที ่๒ 

  [๑๐๔๑] “ภกิษุทัง้หลาย อรยิสาวกผูป้ระกอบดว้ยธรรม ๔ ประการ เรา 

กลา่ววา่ ‘เป็นผูม้ั่งคั่ง มทีรัพยม์าก มโีภคะมาก มยีศใหญ’่ 

  ธรรม ๔ ประการ อะไรบา้ง 

  คอื อรยิสาวกในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. ประกอบดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระพทุธเจา้วา่ ‘แม ้

       เพราะเหตนุี ้พระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้ ฯลฯ เป็นศาสดาของ 

       เทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย เป็นพระพทุธเจา้ เป็นพระผูม้พีระภาค’ 

   ๒. ประกอบดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระธรรม ฯลฯ 

   ๓. ประกอบดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระสงฆ ์ฯลฯ 

   ๔. ประกอบดว้ยศลีทีพ่ระอรยิะชอบใจ ไมข่าด ฯลฯ เป็นไปเพือ่ 

       สมาธ ิ

  ภกิษุทัง้หลาย อรยิสาวกผูป้ระกอบดว้ยธรรม ๔ ประการนี ้เรากลา่ววา่ 

‘เป็นผูม้ั่งคั่ง มทีรัพยม์าก มโีภคะมาก มยีศใหญ่” 

ทตุยิมหทัธนสตูรที ่๕ จบ 

 

๖. สทุธกสตูร 

วา่ดว้ยองคค์ณุลว้นของพระโสดาบนั 

  [๑๐๔๒] “ภกิษุทัง้หลาย อรยิสาวกผูป้ระกอบดว้ยธรรม ๔ ประการ เป็น 

โสดาบัน ไมม่ทีางตกต า่ มคีวามแน่นอนทีจ่ะส าเร็จสมัโพธใินวนัขา้งหนา้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๕๖๕ } 



๕๖๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑๑. โสตาปัตตสิงัยตุ] 

๕. สคาถกปญุญภสินัทวรรค ๗. นันทยิสตูร 

  ธรรม ๔ ประการ อะไรบา้ง 

  คอื อรยิสาวกในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. ประกอบดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระพทุธเจา้วา่ ‘แม ้

       เพราะเหตนุี ้พระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้ ฯลฯ เป็นศาสดา 

       ของเทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย เป็นพระพทุธเจา้ เป็นพระผูม้ ี

       พระภาค’ 

   ๒. ประกอบดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระธรรม ฯลฯ 

   ๓. ประกอบดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระสงฆ ์ฯลฯ 

   ๔. ประกอบดว้ยศลีทีพ่ระอรยิะชอบใจ ไมข่าด ฯลฯ เป็นไปเพือ่ 

       สมาธ ิ

  ภกิษุทัง้หลาย อรยิสาวกผูป้ระกอบดว้ยธรรม ๔ ประการนี ้เป็นโสดาบัน 

ไมม่ทีางตกต า่ มคีวามแน่นอนทีจ่ะส าเร็จสมัโพธใินวนัขา้งหนา้” 

สทุธกสตูรที ่๖ จบ 

 

๗. นนัทยิสูตร 

วา่ดว้ยเจา้ศากยะพระนามวา่นนัทยิะ 

  [๑๐๔๓] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุกบลิพัสดุ ์

  พระผูม้พีระภาคไดต้รัสกับเจา้ศากยะพระนามวา่นันทยิะผูป้ระทับน่ัง ณ 

ทีส่มควรวา่ “มหาบพติร อรยิสาวกผูป้ระกอบดว้ยธรรม ๔ ประการ เป็น 

โสดาบัน ไมม่ทีางตกต า่ มคีวามแน่นอนทีจ่ะส าเร็จสมัโพธใินวนัขา้งหนา้ 

  ธรรม ๔ ประการ อะไรบา้ง 

  คอื อรยิสาวกในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. ประกอบดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระพทุธเจา้วา่ ‘แม ้

       เพราะเหตนุี ้พระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้ ฯลฯ เป็นศาสดา 

       ของเทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย เป็นพระพทุธเจา้ เป็นพระผูม้ ี

       พระภาค’ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๕๖๖ } 



๕๖๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑๑. โสตาปัตตสิงัยตุ] 

๕. สคาถกปญุญภสินัทวรรค ๘. ภัททยิสตูร 

   ๒. ประกอบดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระธรรม ฯลฯ 

   ๓. ประกอบดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระสงฆ ์ฯลฯ 

   ๔. ประกอบดว้ยศลีทีพ่ระอรยิะชอบใจ ไมข่าด ฯลฯ เป็นไปเพือ่ 

       สมาธ ิ

  มหาบพติร อรยิสาวกผูป้ระกอบดว้ยธรรม ๔ ประการนี ้เป็นโสดาบัน ไม ่

มทีางตกต า่ มคีวามแน่นอนทีจ่ะส าเร็จสมัโพธใินวนัขา้งหนา้” 

นนัทยิสตูรที ่๗ จบ 

 

๘. ภทัทยิสตูร 

วา่ดว้ยเจา้ศากยะพระนามวา่ภทัทยิะ 

  [๑๐๔๔] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุกบลิพัสดุ ์

  พระผูม้พีระภาคไดต้รัสกับเจา้ศากยะพระนามวา่ภัททยิะผูป้ระทับน่ัง ณ ที ่

สมควรวา่ “มหาบพติร อรยิสาวกผูป้ระกอบดว้ยธรรม ๔ ประการ เป็นโสดาบัน 

ไมม่ทีางตกต า่ มคีวามแน่นอนทีจ่ะส าเร็จสมัโพธใินวนัขา้งหนา้ 

  ธรรม ๔ ประการ อะไรบา้ง 

  คอื อรยิสาวกในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. ประกอบดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระพทุธเจา้ ฯลฯ  

   ๒. ประกอบดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระธรรม ฯลฯ 

   ๓. ประกอบดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระสงฆ ์ฯลฯ 

   ๔. ประกอบดว้ยศลีทีพ่ระอรยิะชอบใจ ไมข่าด ฯลฯ เป็นไปเพือ่ 

       สมาธ ิ

  อรยิสาวกผูป้ระกอบดว้ยธรรม ๔ ประการนี ้เป็นโสดาบัน ไมม่ทีางตกต า่ 

มคีวามแน่นอนทีจ่ะส าเร็จสมัโพธใินวนัขา้งหนา้” 

ภทัทยิสตูรที ่๘ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๕๖๗ } 



๕๖๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑๑. โสตาปัตตสิงัยตุ] 

๕. สคาถกปญุญภสินัทวรรค ๑๐. อังคสตูร 

 

๙. มหานามสตูร 

วา่ดว้ยเจา้ศากยะพระนามวา่มหานามะ 

  [๑๐๔๕] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุกบลิพัสดุ ์

  พระผูม้พีระภาคไดต้รัสกับเจา้ศากยะพระนามวา่มหานามะผูป้ระทับน่ัง ณ ที่ 

สมควรวา่ “มหาบพติร อรยิสาวกผูป้ระกอบดว้ยธรรม ๔ ประการ เป็นโสดาบัน 

ไมม่ทีางตกต า่ มคีวามแน่นอนทีจ่ะส าเร็จสมัโพธใินวนัขา้งหนา้ 

  ธรรม ๔ ประการ อะไรบา้ง 

  คอื อรยิสาวกในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. ประกอบดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระพทุธเจา้วา่ ‘แม ้

       เพราะเหตนุี ้พระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้ ฯลฯ เป็นศาสดา 

       ของเทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย เป็นพระพทุธเจา้ เป็นพระผูม้ ี

       พระภาค’ 

   ๒. ประกอบดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระธรรม ฯลฯ 

   ๓. ประกอบดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระสงฆ ์ฯลฯ 

   ๔. ประกอบดว้ยศลีทีพ่ระอรยิะชอบใจ ไมข่าด ฯลฯ เป็นไปเพือ่ 

       สมาธ ิ

  มหาบพติร อรยิสาวกผูป้ระกอบดว้ยธรรม ๔ ประการนี ้เป็นโสดาบัน ไม ่

มทีางตกต า่ มคีวามแน่นอนทีจ่ะส าเร็จสมัโพธใินวนัขา้งหนา้” 

มหานามสตูรที ่๙ จบ 

 

๑๐. องัคสตูร 

วา่ดว้ยองคเ์ครือ่งบรรลโุสดา 

  [๑๐๔๖] “ภกิษุทัง้หลาย องคเ์ครือ่งบรรลโุสดา ๔ ประการนี ้

  องคเ์ครือ่งบรรลโุสดา ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. สปัปรุสิสงัเสวะ (การคบหาสตับรุษุ) 

   ๒. สทัธัมมัสสวนะ (การฟังพระสทัธรรม) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๕๖๘ } 



๕๖๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑๑. โสตาปัตตสิงัยตุ] 

๕. สคาถกปญุญภสินัทวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

   ๓. โยนโิสมนสกิาร (การมนสกิารโดยแยบคาย) 

   ๔. ธัมมานุธัมมปฏปัิตต ิ(การปฏบิัตธิรรมสมควรแกธ่รรม) 

  ภกิษุทัง้หลาย องคเ์ครือ่งบรรลโุสดา ๔ ประการนี”้ 

องัคสตูรที ่๑๐ จบ 

สคาถกปญุญาภสินัทวรรคที ่๕ จบ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

    ๑. ปฐมอภสินัทสตูร    ๒. ทตุยิอภสินัทสตูร 

    ๓. ตตยิอภสินัทสตูร    ๔. ปฐมมหัทธนสตูร 

    ๕. ทตุยิมหัทธนสตูร    ๖. สทุธกสตูร 

    ๗. นันทยิสตูร     ๘. ภัททยิสตูร 

    ๙. มหานามสตูร    ๑๐. อังคสตูร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๕๖๙ } 



๕๗๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑๑. โสตาปัตตสิงัยตุ] 

๖. สปัปัญญวรรค ๑. สคาถกสตูร 

 

๖. สปัปญัญวรรค 

หมวดวา่ดว้ยผูม้ปีญัญา 

๑. สคาถกสตูร 

วา่ดว้ยตรสัองคค์ณุของพระโสดาบนัทีม่คีาถา 

  [๑๐๔๗] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย อรยิสาวกผูป้ระกอบดว้ย 

ธรรม ๔ ประการ เป็นโสดาบัน ไมม่ทีางตกต า่ มคีวามแน่นอนทีจ่ะส าเร็จสมัโพธ ิ

ในวนัขา้งหนา้ 

  ธรรม ๔ ประการ อะไรบา้ง 

  คอื อรยิสาวกในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. ประกอบดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระพทุธเจา้วา่ ‘แม ้

       เพราะเหตนุี ้พระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้ ฯลฯ เป็นศาสดาของ 

       เทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย เป็นพระพทุธเจา้ เป็นพระผูม้พีระภาค’ 

   ๒. ประกอบดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระธรรม ฯลฯ 

   ๓. ประกอบดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระสงฆ ์ฯลฯ 

   ๔. ประกอบดว้ยศลีทีพ่ระอรยิะชอบใจ ไมข่าด ฯลฯ เป็นไปเพือ่สมาธ ิ

  ภกิษุทัง้หลาย อรยิสาวกผูป้ระกอบดว้ยธรรม ๔ ประการนี ้เป็นโสดาบัน 

ไมม่ทีางตกต า่ มคีวามแน่นอนทีจ่ะส าเร็จสมัโพธใินวนัขา้งหนา้” 

  พระผูม้พีระภาคผูส้คุตศาสดาไดต้รัสเวยยากรณภาษิตนีแ้ลว้ จงึไดต้รัสคาถา- 

ประพันธต์อ่ไปอกีวา่ 

    “ผูใ้ดมศีรัทธาในพระตถาคตตัง้มั่น ไมห่วัน่ไหว 

   มศีลีอันงามทีพ่ระอรยิะชอบใจ(และ)สรรเสรญิ 

   มคีวามเลือ่มใสในพระสงฆ ์และมคีวามเห็นตรง 

   บัณฑติทัง้หลายเรยีกผูนั้น้วา่ เป็นคนไมข่ดัสน 

   ชวีติของเขาก็ไมส่ญูเปลา่ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๕๗๐ } 



๕๗๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑๑. โสตาปัตตสิงัยตุ] 

๖. สปัปัญญวรรค ๒. วสัสังวตุถสตูร 

    เพราะเหตนัุน้ ผูม้ปัีญญา 

   เมือ่ระลกึถงึค าสอนของพระพทุธเจา้ทัง้หลาย 

   ควรหมั่นประกอบศรัทธา ศลี 

   ความเลือ่มใส และการเห็นธรรม”๑ 

สคาถกสตูรที ่๑ จบ 

 

๒. วสัสงัวตุถสูตร 

วา่ดว้ยภกิษุผูอ้ยูจ่ าพรรษาในกรงุสาวตัถ ี

  [๑๐๔๘] สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อาราม 

ของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีสมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่อยูจ่ าพรรษาในกรงุ 

สาวตัถแีลว้ ไปถงึกรงุกบลิพัสดุโ์ดยล าดับดว้ยกรณียกจิบางอยา่ง พวกเจา้ศากยะ 

ผูค้รองกรงุกบลิพัสดุท์รงสดับขา่ววา่ ภกิษุรปูหนึง่อยูจ่ าพรรษาในกรงุสาวตัถมีาถงึ 

กรงุกบลิพัสดุแ์ลว้ จงึเสด็จเขา้ไปหาภกิษุนัน้ถงึทีอ่ยู ่ทรงอภวิาทแลว้ประทับน่ัง ณ 

ทีส่มควร ไดต้รัสถามภกิษุนัน้ดังนีว้า่ 

  “ทา่นผูเ้จรญิ พระผูม้พีระภาคไมม่พีระโรคาพาธ และมพีระพลานามัยแข็งแรง 

อยูห่รอื” 

  ภกิษุนัน้ถวายพระพรวา่ “ขอถวายพระพร มหาบพติร พระผูม้พีระภาคไมม่ ี

พระโรคาพาธ และมพีระพลานามัยแข็งแรงอยู”่ 

  “ทา่นผูเ้จรญิ พระสารบีตุรและพระโมคคัลลานะไมม่โีรคาพาธ และมพีลานามัย 

แข็งแรงอยูห่รอื” 

  “มหาบพติร แมพ้ระสารบีตุรและพระโมคคลัลานะก็ไมม่โีรคาพาธ และม ี

พลานามัยแข็งแรงอยู”่ 

  “ทา่นผูเ้จรญิ ภกิษุสงฆไ์มม่โีรคาพาธ และมพีลานามัยแข็งแรงอยูห่รอื” 

  “มหาบพติร แมภ้กิษุสงฆก็์ไมม่โีรคาพาธ และมพีลานามัยแข็งแรงอยู่” 

  “ทา่นผูเ้จรญิ ระหวา่งพรรษานี ้อะไร ๆ ทีท่า่นไดฟั้งมา ไดรั้บมาเฉพาะ 

พระพักตรพ์ระผูม้พีระภาค มอียูห่รอื” 

 
เชงิอรรถ : 

๑ ด ูองฺ.จตกฺุก. (แปล) ๒๑/๕๒/๘๗ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๕๗๑ } 



๕๗๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑๑. โสตาปัตตสิงัยตุ] 

๖. สปัปัญญวรรค ๓. ธัมมทนินสตูร 

  “มหาบพติร อาตมภาพไดฟั้งมา ไดรั้บเรือ่งนี้มาเฉพาะพระพักตรพ์ระผูม้ ี

พระภาควา่ ‘ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุผูท้ าใหแ้จง้เจโตวมิตุต ิปัญญาวมิตุตอิันไมม่อีาสวะ 

เพราะอาสวะสิน้ไปดว้ยปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุัน มจี านวนนอ้ย ทีแ่ท ้

ภกิษุผูเ้ป็นโอปปาตกิะจักนพิพานในภพนัน้ ไมห่วนกลับมาจากโลกนัน้อกี เพราะ 

โอรัมภาคยิสงัโยชน(์สงัโยชนเ์บือ้งต า่) ๕ ประการสิน้ไป มจี านวนมากกวา่’ 

  อกีเรือ่งหนึง่ ทีอ่าตมภาพไดฟั้งมา ไดรั้บมาเฉพาะพระพักตรพ์ระผูม้พีระภาควา่ 

‘ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุผูเ้ป็นโอปปาตกิะเพราะโอรัมภาคยิสงัโยชน ์๕ ประการสิน้ไป 

จักนพิพานในภพนัน้ ไมห่วนกลับมาจากโลกนัน้อกี มจี านวนนอ้ย ทีแ่ทภ้กิษุผูเ้ป็น 

สกทาคามเีพราะสงัโยชน ์๓ ประการสิน้ไป และเพราะบรรเทาราคะ โทสะ และ 

โมหะใหเ้บาบาง มาสูโ่ลกนีอ้กีครัง้เดยีวเทา่นัน้ ก็จักท าทีส่ดุแหง่ทกุขไ์ด ้มจี านวน 

มากกวา่’ 

  อกีเรือ่งหนึง่ อาตมภาพไดฟั้งมา ไดรั้บมาเฉพาะพระพักตรพ์ระผูม้พีระภาควา่ 

‘ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุผูเ้ป็นสกทาคามเีพราะสงัโยชน ์๓ ประการสิน้ไป และเพราะ 

บรรเทาราคะ โทสะ และโมหะใหเ้บาบาง มาสูโ่ลกนีอ้กีครัง้เดยีวเทา่นัน้ ก็จักท า 

ทีส่ดุแหง่ทกุขไ์ด ้มจี านวนนอ้ยกวา่ ทีแ่ทภ้กิษุผูเ้ป็นโสดาบัน ไมม่ทีางตกต า่ ม ี

ความแน่นอนทีจ่ะส าเร็จสมัโพธใินวนัขา้งหนา้ เพราะสงัโยชน ์๓ ประการสิน้ไป 

มจี านวนมากกวา่” 

วสัสงัวตุถสตูรที ่๒ จบ 

 

๓. ธมัมทนินสตูร 

วา่ดว้ยธมัมทนินอบุาสก 

  [๑๐๔๙] สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ ป่าอสิปิตนมฤคทายวนั 

เขตกรงุพาราณส ีครัง้นัน้ ธัมมทนินอบุาสกพรอ้มดว้ยอบุาสก ๕๐๐ คน เขา้ไป 

เฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวายอภวิาทแลว้น่ัง ณ ทีส่มควร ไดก้ราบทลู 

พระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ สิง่ใดจะพงึเป็นไปเพือ่ประโยชน ์

เพือ่ความสขุแกข่า้พระองคทั์ง้หลาย ขอพระผูม้พีระภาคโปรดโอวาท โปรดพร ่าสอน 

สิง่นัน้แกข่า้พระองคทั์ง้หลายเถดิ” 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๕๗๒ } 



๕๗๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑๑. โสตาปัตตสิงัยตุ] 

๖. สปัปัญญวรรค ๓. ธัมมทนินสตูร 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ธัมมทนินะ เพราะเหตนัุน้ ทา่นทัง้หลายพงึส าเหนยีก 

อยา่งนีว้า่ ‘พระสตูรเหลา่ใดทีพ่ระตถาคตตรัสแลว้ ลกึซึง้ มเีนือ้ความลุม่ลกึ เป็น 

โลกตุตระ ประกอบดว้ยความวา่ง เราจักเขา้ถงึพระสตูรเหลา่นัน้ตลอดกาลอยู่’ 

ธัมมทนินะ ทา่นทัง้หลายพงึส าเหนยีกอยา่งนี”้ 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขอ้ทีข่า้พระองคทั์ง้หลายยงัอยูค่รองเรอืน นอนเบยีด 

เสยีดบตุร ใชส้อยผงแกน่จันทนจ์ากแควน้กาส ีทัดทรงดอกไม ้ของหอม และ 

เครือ่งลบูไล ้ยนิดทีองและเงนิ จะเขา้ถงึพระสตูรทีพ่ระตถาคตตรัสแลว้ ลกึซึง้ ม ี

เนือ้ความลุม่ลกึ เป็นโลกตุตระ ประกอบดว้ยความวา่ง ตลอดกาลอยูนั่น้ มใิชท่ า 

ไดง้า่ย ขอพระผูม้พีระภาคโปรดแสดงธรรมอันยิง่แกข่า้พระองคทั์ง้หลายผูต้ัง้อยูใ่น 

สกิขาบททัง้ ๕ เถดิ” 

  “ธัมมทนินะ เพราะเหตนัุน้ ทา่นทัง้หลายพงึส าเหนยีกอยา่งนีว้า่ ‘เราทัง้หลาย 

   ๑. จักประกอบดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระพทุธเจา้วา่ ‘แม ้

       เพราะเหตนุี ้พระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้ ฯลฯ เป็นศาสดาของ 

       เทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย เป็นพระพทุธเจา้ เป็นพระผูม้พีระภาค’  

   ๒. จักประกอบดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระธรรม ฯลฯ 

   ๓. จักประกอบดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระสงฆ ์ฯลฯ 

   ๔. จักประกอบดว้ยศลีทีพ่ระอรยิะชอบใจ ไมข่าด ฯลฯ เป็นไปเพือ่ 

       สมาธ’ิ 

  ธัมมทนินะ ทา่นทัง้หลายพงึส าเหนยีกอยา่งนี”้ 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ องคเ์ครือ่งบรรลโุสดา ๔ ประการใดทีพ่ระผูม้พีระภาค 

ทรงแสดงแลว้ ธรรม(คอืองคเ์ครือ่งบรรลโุสดา)เหลา่นัน้มอียูใ่นขา้พระองคทั์ง้หลาย 

และขา้พระองคทั์ง้หลาย เห็นชดัธรรมเหลา่นัน้ เพราะขา้พระองคทั์ง้หลาย 

   ๑. ประกอบดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระพทุธเจา้วา่ ‘แม ้

       เพราะเหตนุี ้พระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้ ฯลฯ เป็นศาสดาของ 

       เทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย เป็นพระพทุธเจา้ เป็นพระผูม้พีระภาค’ 

   ๒. ประกอบดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระธรรม ฯลฯ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๕๗๓ } 



๕๗๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑๑. โสตาปัตตสิงัยตุ] 

๖. สปัปัญญวรรค ๔. คลิานสตูร 

   ๓. ประกอบดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระสงฆ ์ฯลฯ 

   ๔. ประกอบดว้ยศลีทีพ่ระอรยิะชอบใจ ไมข่าด ฯลฯ เป็นไปเพือ่ 

       สมาธ”ิ 

  “ธัมมทนินะ เป็นลาภของทา่นทัง้หลาย ทา่นทัง้หลายไดด้แีลว้ โสดาปัตต-ิ 

ผลทา่นทัง้หลายท าใหแ้จง้แลว้” 

ธมัมทนินสตูรที ่๓ จบ 

 

๔. คลิานสตูร 

วา่ดว้ยอบุาสกป่วย 

  [๑๐๕๐] สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ นโิครธาราม เขตกรงุ 

กบลิพัสดุ ์แควน้สกักะ สมยันัน้ ภกิษุจ านวนมากท าจวีรกรรมเพือ่ถวายพระผูม้ ี

พระภาค ดว้ยหวงัวา่ “พระผูม้พีระภาคทรงมจีวีรส าเร็จแลว้ ลว่งไป ๓ เดอืนก็ 

จักเสด็จจารกิไป” 

  เจา้ศากยะพระนามวา่มหานามะไดท้รงทราบขา่วอยา่งนัน้เหมอืนกัน ล าดับนัน้ 

ทา้วเธอเสด็จเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวายอภวิาทแลว้ประทับน่ัง ณ 

ทีส่มควร ไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ หมอ่มฉันไดท้ราบขา่วอยา่งนีว้า่ ‘ไดท้ราบวา่ ภกิษุ 

จ านวนมากท าจวีรกรรมเพือ่ถวายพระผูม้พีระภาค ดว้ยหวงัวา่ ‘พระผูม้พีระภาค 

ทรงมจีวีรส าเร็จแลว้ ลว่งไป ๓ เดอืนก็จักเสด็จจารกิไป’ 

  ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ หมอ่มฉันยังไมไ่ดท้ราบขา่ว ไมไ่ดรั้บเรือ่งนีม้าเฉพาะ 

พระพักตรพ์ระผูม้พีระภาควา่ ‘อบุาสกผูม้ปัีญญา๑ พงึกลา่วสอนอบุาสกผูม้ปัีญญา 

ซึง่ป่วย ไดรั้บทกุข ์เป็นไขห้นัก” 

  “มหาบพติร อบุาสกผูม้ปัีญญาพงึปลอบใจอบุาสกผูม้ปัีญญาซึง่ป่วย ไดรั้บทกุข ์

เป็นไขห้นัก ดว้ยธรรมเป็นทีต่ัง้แหง่ความเบาใจ ๔ ประการวา่ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ อบุาสกผูม้ปีญัญา ในทีน่ีห้มายถงึอบุาสกทีเ่ป็นโสดาบัน (ส .ม.อ. ๓/๑๐๕๐/๓๗๓) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๕๗๔ } 



๕๗๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑๑. โสตาปัตตสิงัยตุ] 

๖. สปัปัญญวรรค ๔. คลิานสตูร 

  ‘จงเบาใจเถดิทา่นผูม้อีาย ุทา่น 

   ๑. มคีวามเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระพทุธเจา้วา่ ‘แมเ้พราะเหตนุี ้

       พระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้ ฯลฯ เป็นศาสดาของเทวดาและ 

       มนุษยทั์ง้หลาย เป็นพระพทุธเจา้ เป็นพระผูม้พีระภาค’ 

   ๒. มคีวามเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระธรรม ฯลฯ 

   ๓. มคีวามเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระสงฆ ์ฯลฯ 

   ๔. มศีลีทีพ่ระอรยิะชอบใจ ไมข่าด ฯลฯ เป็นไปเพือ่สมาธ’ิ 

  มหาบพติร อบุาสกผูม้ปัีญญาครัน้ปลอบใจอบุาสกผูม้ปัีญญาซึง่ป่วย ไดรั้บ 

ทกุข ์เป็นไขห้นัก ดว้ยธรรมเป็นทีต่ัง้แหง่ความเบาใจ ๔ ประการนีแ้ลว้ พงึถามวา่ 

‘ทา่นยังมคีวามหว่งใยมารดาบดิาอยูห่รอื’ ถา้เขาตอบวา่ ‘ผมยังมคีวามหว่งใย 

มารดาบดิาอยู’่ อบุาสกนัน้พงึกลา่ววา่ ‘ท่านผูน้ริทกุข ์ผูม้คีวามตายเป็นธรรมดา 

ถงึแมท้า่นจักท าความหว่งใยมารดาบดิาก็จักตายเหมอืนกัน ถงึแมท้า่นจะไมท่ า 

ความหว่งใยมารดาบดิาก็จักตายเหมอืนกัน เอาเถดิ ขอทา่นจงละความหว่งใย 

มารดาบดิาของทา่นเสยี’ 

  ถา้เขากลา่วอยา่งนี้วา่ ‘ผมละความหว่งใยมารดาบดิาของผมแลว้’ อบุาสกนัน้ 

พงึถามเขาวา่ ‘ทา่นยังมคีวามหว่งใยบตุรและภรยิาอยูห่รอื’ ถา้เขาตอบวา่ ‘ผมยัง 

มคีวามหว่งใยบตุรและภรยิาอยู’่ อบุาสกนัน้พงึกลา่วกับเขาวา่ ‘ทา่นผูน้ริทกุข ์ผูม้ ี

ความตายเป็นธรรมดา ถงึแมท้า่นจักท าความหว่งใยบตุรและภรยิาก็จักตายเหมอืน 

กัน ถงึแมท้า่นจักไมท่ าความหว่งใยบตุรและภรยิาก็จักตายเหมอืนกัน เอาเถดิ 

ขอทา่นจงละความหว่งใยบตุรและภรยิาของทา่นเสยี’ 

  ถา้เขากลา่วอยา่งนี้วา่ ‘ผมละความหว่งใยบตุรและภรยิาของผมแลว้’ อบุาสก 

นัน้พงึถามเขาวา่ ‘ทา่นยังมคีวามหว่งใยกามคณุ ๕ อันเป็นของมนุษยอ์ยูห่รอื’ ถา้ 

เขาตอบวา่ ‘ผมยังมคีวามหว่งใยกามคณุ ๕ อันเป็นของมนุษยอ์ยู’่ อบุาสกนัน้พงึ 

กลา่ววา่ ‘ท่าน กามอันเป็นทพิยย์ังดกีวา่และประณีตกวา่กามอันเป็นของมนุษย ์

เอาเถดิ ขอทา่นจงพรากจติออกจากกามอันเป็นของมนุษยแ์ลว้ นอ้มจติไปในหมู่ 

เทพชัน้จาตมุหาราชเถดิ’ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๕๗๕ } 



๕๗๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑๑. โสตาปัตตสิงัยตุ] 

๖. สปัปัญญวรรค ๕. โสตาปัตตผิลสตูร 

  ถา้เขากลา่วอยา่งนี้วา่ ‘ผมพรากจติออกจากกามอันเป็นของมนุษยแ์ลว้ ผม 

นอ้มจติไปในหมูเ่ทพชัน้จาตมุหาราชแลว้’ อบุาสกนัน้พงึกลา่ววา่ ‘ทา่น หมูเ่ทพ 

ชัน้ดาวดงึสย์ังดกีวา่และประณีตกวา่หมูเ่ทพชัน้จาตมุหาราช เอาเถดิ ขอทา่นจง 

พรากจติออกจากหมูเ่ทพชัน้จาตมุหาราชแลว้ นอ้มจติไปในหมูเ่ทพชัน้ดาวดงึสเ์ถดิ’ 

  ถา้เขากลา่วอยา่งนี้วา่ ‘ผมพรากจติออกจากหมูเ่ทพชัน้จาตมุหาราชแลว้ ผม 

นอ้มจติไปในหมูเ่ทพชัน้ดาวดงึสแ์ลว้’ อบุาสกนัน้พงึกลา่ววา่ ‘หมูเ่ทพชัน้ยามายังด ี

กวา่และประณีตกวา่หมูเ่ทพชัน้ดาวดงึส ์ฯลฯ หมูเ่ทพชัน้ดสุติ ฯลฯ หมูเ่ทพชัน้ 

นมิมานรด ีฯลฯ หมูเ่ทพชัน้ปรนิมิมติวสวตัด ีฯลฯ พรหมโลกยังดกีวา่และ 

ประณีตกวา่หมูเ่ทพชัน้ปรนมิมติวสวตัด ีเอาเถดิ ขอทา่นจงพรากจติออกจากหมู ่

เทพชัน้ปรนมิมติวสวตัดแีลว้ นอ้มจติไปในพรหมโลกเถดิ’ 

  ถา้เขากลา่วอยา่งนี้วา่ ‘ผมพรากจติออกจากหมูเ่ทพชัน้ปรนมิมติวสวตัดแีลว้ 

ผมนอ้มจติไปในพรหมโลกแลว้’ อบุาสกนัน้พงึกลา่ววา่ ‘ทา่น แมพ้รหมโลกก็ไมเ่ทีย่ง 

ไมย่ั่งยนื นับเนือ่งดว้ยสกักายะ๑ เอาเถดิ ขอทา่นจงพรากจติออกจากพรหมโลกแลว้ 

น าจติเขา้ไปในสกักายนโิรธ(ความดับกายของตน)เถดิ’ 

  ถา้เขากลา่วอยา่งนี้วา่ ‘ผมพรากจติออกจากพรหมโลกแลว้ ผมน าจติเขา้ไป 

ในสกักายนโิรธอยูแ่ลว้’ 

  มหาบพติร อบุาสกผูม้จีติหลดุพน้อยา่งนีก้ับภกิษุผูม้จีติหลดุพน้จากอาสวะ 

อาตมภาพไมก่ลา่ววา่แตกตา่งอะไรกันเลย คอื หลดุพน้ดว้ยวมิตุตเิหมอืนกัน” 

คลิานสตูรที ่๔ จบ 

 

๕. โสตาปตัตผิลสตูร 

วา่ดว้ยธรรมทีเ่ป็นไปเพือ่ท าใหแ้จง้โสดาปตัตผิล 

  [๑๐๕๑] “ภกิษุทัง้หลาย ธรรม ๔ ประการนี ้ทีบ่คุคลเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ 

ยอ่มเป็นไปเพือ่ท าใหแ้จง้โสดาปัตตผิล

 

เชงิอรรถ : 

๑ สกักายะ ในทีน่ีห้มายถงึอปุาทานขันธ ์๕ ประการ คอื (๑) รูปปูาทานขันธ ์(๒) เวทนูปาทานขันธ ์

   (๓) สัญญปูาทานขันธ ์(๔) สังขารปูาทานขันธ ์(๕) วญิญาณูปาทานขันธ ์(องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๓๓/๓๓๓) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๕๗๖ } 



๕๗๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑๑. โสตาปัตตสิงัยตุ] 

๖. สปัปัญญวรรค ๘. อรหัตตผลสตูร 

  ธรรม ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. สปัปรุสิสงัเสวะ   (การคบหาสตับรุษุ) 

   ๒. สทัธัมมัสสวนะ   (การฟังพระสทัธรรม) 

   ๓. โยนโิสมนสกิาร   (การมนสกิารโดยแยบคาย) 

   ๔. ธัมมานุธัมมปฏปัิตต ิ (การปฏบิัตธิรรมสมควรแกธ่รรม) 

  ภกิษุทัง้หลาย ธรรม ๔ ประการนีท้ีบ่คุคลเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ ยอ่มเป็นไป 

เพือ่ท าใหแ้จง้โสดาปัตตผิล” 

โสตาปตัตผิลสตูรที ่๕ จบ 

 

๖. สกทาคามผิลสตูร 

วา่ดว้ยธรรมทีเ่ป็นไปเพือ่ท าใหแ้จง้สกทาคามผิล 

  [๑๐๕๒] “ภกิษุทัง้หลาย ธรรม ๔ ประการนีท้ีบ่คุคลเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ 

ยอ่มเป็นไปเพือ่ท าใหแ้จง้สกทาคามผิล 

  ธรรม ๔ ประการ อะไรบา้ง 

  ฯลฯ 

  ยอ่มเป็นไปเพือ่ท าใหแ้จง้สกทาคามผิล” 

สกทาคามผิลสตูรที ่๖ จบ 

 

๗. อนาคามผิลสูตร 

วา่ดว้ยธรรมทีเ่ป็นไปเพือ่ท าใหแ้จง้อนาคามผิล 

  [๑๐๕๓] ... ยอ่มเป็นไปเพือ่ท าใหแ้จง้อนาคามผิล” 

อนาคามผิลสตูรที ่๗ จบ 

 

๘. อรหตัตผลสตูร 

วา่ดว้ยธรรมทีเ่ป็นไปเพือ่ท าใหแ้จง้อรหตัตผล 

  [๑๐๕๔] ... ยอ่มเป็นไปเพือ่ท าใหแ้จง้อรหัตตผล” 

อรหตัตผลสตูรที ่๘ จบ 

 
{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เล่ม : ๑๙ หนา้ :๕๗๗ } 



๕๗๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑๑. โสตาปัตตสิงัยตุ] 

๖. สปัปัญญวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

 

๙. ปญัญาปฏลิาภสตูร 

วา่ดว้ยธรรมทีเ่ป็นไปเพือ่ไดเ้ฉพาะซึง่ปญัญา 

  [๑๐๕๕] ... ยอ่มเป็นไปเพือ่ไดเ้ฉพาะซึง่ปัญญา” 

ปญัญาปฏลิาภสตูรที ่๙ จบ 

 

๑๐. ปญัญาวฑุฒสิตูร 

วา่ดว้ยธรรมทีเ่ป็นไปเพือ่ความเจรญิแหง่ปญัญา 

  [๑๐๕๖] ... ยอ่มเป็นไปเพือ่ความเจรญิแหง่ปัญญา” 

ปญัญาวฑุฒสิตูรที ่๑๐ จบ 

 

๑๑. ปญัญาเวปลุลสตูร 

วา่ดว้ยธรรมทีเ่ป็นไปเพือ่ความไพบลูยแ์หง่ปญัญา 

  [๑๐๕๗] ... ยอ่มเป็นไปเพือ่ความไพบลูยแ์หง่ปัญญา” 

ปญัญาเวปลุลสตูรที ่๑๑ จบ 

สปัปญัญวรรคที ่๖ จบ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

    ๑. สคาถกสตูร    ๒. วสัสงัวตุถสตูร 

    ๓. ธัมมทนินสตูร    ๔. คลิานสตูร 

    ๕. โสตาปัตตผิลสตูร    ๖. สกทาคามผิลสตูร 

    ๗. อนาคามผิลสตูร    ๘. อรหัตตผลสตูร 

    ๙. ปัญญาปฏลิาภสตูร   ๑๐. ปัญญาวฑุฒสิตูร 

    ๑๑. ปัญญาเวปลุลสตูร 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๕๗๘ } 



๕๗๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑๑. โสตาปัตตสิงัยตุ] 

๗. มหาปัญญวรรค ๓. วปิลุปัญญาสตูร 

 

๗. มหาปญัญวรรค 

หมวดวา่ดว้ยธรรมทีเ่ป็นไปเพือ่ความมปีญัญามาก 

๑. มหาปญัญาสูตร 

วา่ดว้ยธรรมทีเ่ป็นไปเพือ่ความมปีญัญามาก 

  [๑๐๕๘] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย ธรรม ๔ ประการนี้ 

ทีบ่คุคลเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ ยอ่มเป็นไปเพือ่ความมปัีญญามาก 

  ธรรม ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. สปัปรุสิสงัเสวะ    ๒. สทัธัมมัสสวนะ 

   ๓. โยนโิสมนสกิาร    ๔. ธัมมานุธัมมปฏปัิตต ิ

  ภกิษุทัง้หลาย ธรรม ๔ ประการนีท้ีบ่คุคลเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ ยอ่มเป็น 

ไปเพือ่ความมปัีญญามาก” 

มหาปญัญาสตูรที ่๑ จบ 

 

๒. ปถุปุญัญาสตูร 

วา่ดว้ยธรรมทีเ่ป็นไปเพือ่ความมปีญัญาแนน่ 

  [๑๐๕๙] ... ยอ่มเป็นไปเพือ่ความมปัีญญาแน่น” 

ปถุปุญัญาสตูรที ่๒ จบ 

 

๓. วปิลุปญัญาสตูร 

วา่ดว้ยธรรมทีเ่ป็นไปเพือ่ความมปีญัญาไพบลูย ์

  [๑๐๖๐] ... ยอ่มเป็นไปเพือ่ความมปัีญญาไพบลูย”์ 

วปิลุปญัญาสตูรที ่๓ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๕๗๙ } 



๕๘๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑๑. โสตาปัตตสิงัยตุ] 

๗. มหาปัญญวรรค ๘. สฆีปัญญาสตูร 

 

๔. คมัภรีปญัญาสตูร 

วา่ดว้ยธรรมทีเ่ป็นไปเพือ่ความมปีญัญาลกึซึง้ 

  [๑๐๖๑] ... ยอ่มเป็นไปเพือ่ความมปัีญญาลกึซึง้” 

คมัภรีปญัญาสตูรที ่๔ จบ 

 

๕. อปัปมตัตปญัญาสตูร 

วา่ดว้ยธรรมทีเ่ป็นไปเพือ่ความมปีญัญาหาประมาณมไิด ้

  [๑๐๖๒] ... ยอ่มเป็นไปเพือ่ความมปัีญญาหาประมาณมไิด”้ 

อปัปมตัตปญัญาสตูรที ่๕ จบ 

 

๖. ภรูปิญัญาสตูร 

วา่ดว้ยธรรมทีเ่ป็นไปเพือ่ความมปีญัญาดจุแผน่ดนิ 

  [๑๐๖๓] ... ยอ่มเป็นไปเพือ่ความมปัีญญาดจุแผน่ดนิ” 

ภรูปิญัญาสตูรที ่๖ จบ 

 

๗. ปญัญาพาหลุสตูร 

วา่ดว้ยธรรมทีเ่ป็นไปเพือ่ความมปีญัญาหลากหลาย 

  [๑๐๖๔] ... ยอ่มเป็นไปเพือ่ความมปัีญญาหลากหลาย” 

ปญัญาพาหลุสตูรที ่๗ จบ 

 

๘. สฆีปญัญาสูตร 

วา่ดว้ยธรรมทีเ่ป็นไปเพือ่ความมปีญัญาเร็ว 

  [๑๐๖๕] ... ยอ่มเป็นไปเพือ่ความมปัีญญาเร็ว” 

สฆีปญัญาสตูรที ่๘ จบ 

 
{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๕๘๐ } 



๕๘๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑๑. โสตาปัตตสิงัยตุ] 

๗. มหาปัญญวรรค ๑๓. นพิเพธกิปัญญาสตูร 

 

๙. ลหปุญัญาสูตร 

วา่ดว้ยธรรมทีเ่ป็นไปเพือ่ความมปีญัญาฉบัพลนั 

  [๑๐๖๖] ... ยอ่มเป็นไปเพือ่ความมปัีญญาฉับพลัน” 

ลหปุญัญาสตูรที ่๙ จบ 

 

๑๐. หาสปญัญาสตูร 

วา่ดว้ยธรรมทีเ่ป็นไปเพือ่ความมปีญัญารา่เรงิ 

  [๑๐๖๗] ... ยอ่มเป็นไปเพือ่ความมปัีญญารา่เรงิ” 

หาสปญัญาสตูรที ่๑๐ จบ 

 

๑๑. ชวนปญัญาสตูร 

วา่ดว้ยธรรมทีเ่ป็นไปเพือ่ความมปีญัญาแลน่ไป 

  [๑๐๖๘] ... ยอ่มเป็นไปเพือ่ความมปัีญญาแลน่ไป” 

ชวนปญัญาสตูรที ่๑๑ จบ 

 

๑๒. ตกิขปญัญาสตูร 

วา่ดว้ยธรรมทีเ่ป็นไปเพือ่ความมปีญัญากลา้ 

  [๑๐๖๙] ... ยอ่มเป็นไปเพือ่ความมปัีญญากลา้” 

ตกิขปญัญาสตูรที ่๑๒ จบ 

 

๑๓. นพิเพธกิปญัญาสตูร 

วา่ดว้ยธรรมทีเ่ป็นไปเพือ่ความมปีญัญาช าแรกกเิลส 

  [๑๐๗๐] “ภกิษุทัง้หลาย ธรรม ๔ ประการนีท้ีบ่คุคลเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ 

ยอ่มเป็นไปเพือ่ความมปัีญญาช าแรกกเิลส 

 
{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๕๘๑ } 



๕๘๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑๑. โสตาปัตตสิงัยตุ] 

๗. มหาปัญญวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

  ธรรม ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. สปัปรุสิสงัเสวะ        ๒. สทัธัมมัสสวนะ 

   ๓. โยนโิสมนสกิาร    ๔. ธัมมานุธัมมปฏปัิตต ิ

  ภกิษุทัง้หลาย ธรรม ๔ ประการนีท้ีบ่คุคลเจรญิ ท าใหม้ากแลว้ ยอ่มเป็น 

ไปเพือ่ความมปัีญญาช าแรกกเิลส” 

นพิเพธกิปญัญาสตูรที ่๑๓ จบ 

มหาปญัญวรรคที ่๗ จบ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

    ๑. มหาปัญญาสตูร    ๒. ปถุปัุญญาสตูร 

    ๓. วปิลุปัญญาสตูร    ๔. คัมภรีปัญญาสตูร 

    ๕. อัปปมัตตปัญญาสตูร   ๖. ภรูปัิญญาสตูร 

    ๗. ปัญญาพาหลุสตูร    ๘. สฆีปัญญาสตูร 

    ๙. ลหปัุญญาสตูร    ๑๐. หาสปัญญาสตูร 

    ๑๑. ชวนปัญญาสตูร    ๑๒. ตกิขปัญญาสตูร 

    ๑๓. นพิเพธกิปัญญาสตูร 

โสตาปตัตสิงัยตุที ่๑๑ จบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๕๘๒ } 



๕๘๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑๒. สจัจสงัยตุ] 

๑. สมาธวิรรค ๒. ปฏสิลัลานสตูร 

 

๑๒. สจัจสงัยตุ 

๑. สมาธวิรรค 

หมวดวา่ดว้ยสมาธ ิ

๑. สมาธสิตูร 

วา่ดว้ยสมาธ ิ

  [๑๐๗๑] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงเจรญิสมาธ ิภกิษุผู ้

มสีมาธยิอ่มรูช้ดัตามความเป็นจรงิ 

  รูช้ดัอะไรตามความเป็นจรงิ 

  คอื รูช้ดัตามความเป็นจรงิวา่ ‘นีท้กุข ์นีท้กุขสมทัุย (เหตเุกดิทกุข)์ นีท้กุขนโิรธ 

(ความดับทกุข)์ นีท้กุขนโิรธคามนิปีฏปิทา (ขอ้ปฏบิัตทิีใ่หถ้งึความดับทกุข)์’ 

  เธอทัง้หลายจงเจรญิสมาธ ิภกิษุผูม้สีมาธยิอ่มรูช้ดัตามความเป็นจรงิ 

  ภกิษุทัง้หลาย เพราะเหตนัุน้ เธอทัง้หลายพงึท าความเพยีรเพือ่รูช้ดัตาม 

ความเป็นจรงิวา่ ‘นีท้กุข ์นี้ทกุขสมทัุย นีท้กุขนโิรธ นีท้กุขนโิรธคามนิปีฏปิทา” 

สมาธสิตูรที ่๑ จบ 

 

๒. ปฏสิลัลานสตูร 

วา่ดว้ยผูห้ลกีเรน้ 

  [๑๐๗๒] “ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงประกอบความเพยีรในการหลกีเรน้ 

ภกิษุผูห้ลกีเรน้ยอ่มรูช้ดัตามความเป็นจรงิ 

  รูช้ดัอะไรตามความเป็นจรงิ 

  คอื รูช้ดัตามความเป็นจรงิวา่ ‘นีท้กุข ์นีท้กุขสมทัุย นีท้กุขนโิรธ นีท้กุข- 

นโิรธคามนิปีฏปิทา’ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๕๘๓ } 



๕๘๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑๒. สจัจสงัยตุ] 

๑. สมาธวิรรค ๓. ปฐมกลุปตุตสตูร 

  เธอทัง้หลายจงประกอบความเพยีรในการหลกีเรน้ ภกิษุผูห้ลกีเรน้ยอ่มรูช้ดั 

ตามความเป็นจรงิ 

  ภกิษุทัง้หลาย เพราะเหตนัุน้ เธอทัง้หลายพงึท าความเพยีรเพือ่รูช้ดัตาม 

ความเป็นจรงิวา่ ‘นีท้กุข ์นี้ทกุขสมทัุย นีท้กุขนโิรธ นีท้กุขนโิรธคามนิปีฏปิทา” 

ปฏสิลัลานสตูรที ่๒ จบ 

 

๓. ปฐมกลุปตุตสูตร 

วา่ดว้ยกลุบตุร สตูรที ่๑ 

  [๑๐๗๓] “ภกิษุทัง้หลาย กลุบตุรเหลา่ใดเหลา่หนึง่ในอดตีกาลไดอ้อกจาก 

เรอืนบวชเป็นบรรพชติโดยชอบ กลุบตุรเหลา่นัน้ทัง้หมดไดอ้อกจากเรอืนบวชเป็น 

บรรพชติโดยชอบก็เพือ่รูแ้จง้อรยิสจั ๔ ประการตามความเป็นจรงิ กลุบตุรเหลา่ใด 

เหลา่หนึง่ในอนาคตกาลจักออกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติโดยชอบ กลุบตุรเหลา่นัน้ 

ทัง้หมดจักออกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติโดยชอบก็เพือ่รูแ้จง้อรยิสจั ๔ ประการ 

ตามความเป็นจรงิ กลุบตุรเหลา่ใดเหลา่หนึง่ในปัจจบุันกาลยอ่มออกจากเรอืนบวช 

เป็นบรรพชติโดยชอบ กลุบตุรเหลา่นัน้ทัง้หมดยอ่มออกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติ 

โดยชอบก็เพือ่รูแ้จง้อรยิสจั ๔ ประการตามความเป็นจรงิ 

  อรยิสจั ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ทกุขอรยิสจั    ๒. ทกุขสมทุยอรยิสจั 

   ๓. ทกุขนโิรธอรยิสจั    ๔. ทกุขนโิรธคามนิปีฏปิทาอรยิสจั 

  ภกิษุทัง้หลาย กลุบตุรเหลา่ใดเหลา่หนึง่ในอดตีกาลไดอ้อกจากเรอืนบวชเป็น 

บรรพชติโดยชอบ ฯลฯ กลุบตุรเหลา่ใดเหลา่หนึง่ในอนาคตกาลจักออกจากเรอืน 

บวชเป็นบรรพชติโดยชอบ ฯลฯ กลุบตุรเหลา่ใดเหลา่หนึง่ในปัจจบุันกาลยอ่มออก 

จากเรอืนบวชเป็นบรรพชติโดยชอบ กลุบตุรเหลา่นัน้ทัง้หมดยอ่มออกจากเรอืน 

บวชเป็นบรรพชติโดยชอบก็เพือ่รูแ้จง้อรยิสจั ๔ ประการนีต้ามความเป็นจรงิ 

  ภกิษุทัง้หลาย เพราะเหตนัุน้ เธอทัง้หลายพงึท าความเพยีรเพือ่รูช้ดัตามความ 

เป็นจรงิวา่ ‘นีท้กุข ์ฯลฯ นีท้กุขนโิรธคามนิปีฏปิทา” 

ปฐมกลุปตุตสตูรที ่๓ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๕๘๔ } 



๕๘๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑๒. สจัจสงัยตุ] 

๑. สมาธวิรรค ๕. ปฐมสมณพราหมณสตูร 

 

๔. ทตุยิกลุปตุตสูตร 

วา่ดว้ยกลุบตุร สตูรที ่๒ 

  [๑๐๗๔] “ภกิษุทัง้หลาย กลุบตุรเหลา่ใดเหลา่หนึง่ในอดตีกาลออกจากเรอืน 

บวชเป็นบรรพชติโดยชอบ ไดรู้แ้จง้ตามความเป็นจรงิ กลุบตุรเหลา่นัน้ทัง้หมดได ้

รูแ้จง้อรยิสจั ๔ ประการตามความเป็นจรงิ กลุบตุรเหลา่ใดเหลา่หนึง่ในอนาคตกาล 

ออกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติโดยชอบ จักรูแ้จง้ตามความเป็นจรงิ กลุบตุรเหลา่นัน้ 

ทัง้หมดจักรูแ้จง้อรยิสจั ๔ ประการตามความเป็นจรงิ กลุบตุรเหลา่ใดเหลา่หนึง่ 

ในปัจจบุันกาลออกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติโดยชอบ ยอ่มรูแ้จง้ตามความเป็นจรงิ 

กลุบตุรเหลา่นัน้ทัง้หมดยอ่มรูแ้จง้อรยิสจั ๔ ประการตามความเป็นจรงิ 

  อรยิสจั ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ทกุขอรยิสจั    ๒. ทกุขสมทุยอรยิสจั 

   ๓. ทกุขนโิรธอรยิสจั    ๔. ทกุขนโิรธคามนิปีฏปิทา- 

             อรยิสจั 

  กลุบตุรเหลา่ใดเหลา่หนึง่ในอดตีกาลออกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติโดยชอบ 

ไดรู้แ้จง้ตามความเป็นจรงิ ฯลฯ กลุบตุรเหลา่ใดเหลา่หนึง่ในอนาคตกาล ออก 

จากเรอืนบวชเป็นบรรพชติโดยชอบ จักรูแ้จง้ ฯลฯ กลุบตุรเหลา่ใดเหลา่หนึง่ใน 

ปัจจบุันกาล ออกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติโดยชอบ ยอ่มรูแ้จง้ตามความเป็นจรงิ 

กลุบตุรเหลา่นัน้ทัง้หมดยอ่มรูแ้จง้อรยิสจั ๔ ประการนีต้ามความเป็นจรงิ 

  ภกิษุทัง้หลาย เพราะเหตนัุน้ เธอทัง้หลายพงึท าความเพยีรเพือ่รูช้ดัตาม 

ความเป็นจรงิวา่ ‘นีท้กุข ์ฯลฯ นีท้กุขนโิรธคามนิปีฏปิทา” 

ทตุยิกลุปตุตสตูรที ่๔ จบ 

 

๕. ปฐมสมณพราหมณสูตร 

วา่ดว้ยสมณพราหมณ์ สตูรที ่๑ 

  [๑๐๗๕] “ภกิษุทัง้หลาย สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่ใดเหลา่หนึง่ในอดตีกาล 

ไดรู้แ้จง้ตามความเป็นจรงิ สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่นัน้ทัง้หมดไดรู้แ้จง้อรยิสจั ๔ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๕๘๕ } 



๕๘๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑๒. สจัจสงัยตุ] 

๑. สมาธวิรรค ๖. ทตุยิสมณพราหมณสตูร 

ประการตามความเป็นจรงิ สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่ใดเหลา่หนึง่ในอนาคตกาล 

จักรูแ้จง้ตามความเป็นจรงิ สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่นัน้ทัง้หมดจักรูแ้จง้อรยิสจั ๔ 

ประการตามความเป็นจรงิ สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่ใดเหลา่หนึง่ในปัจจบุันกาล 

ยอ่มรูแ้จง้ตามความเป็นจรงิ สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่นัน้ทัง้หมดยอ่มรูแ้จง้อรยิสจั 

๔ ประการตามความเป็นจรงิ 

  อรยิสจั ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ทกุขอรยิสจั  ฯลฯ   ๔. ทกุขนโิรธคามนิปีฏปิทาอรยิสจั 

  สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่ใดเหลา่หนึง่ในอดตีกาลไดรู้แ้จง้ตามความเป็นจรงิ ฯลฯ 

สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่ใดเหลา่หนึง่ในอนาคตกาลจักรูแ้จง้ ฯลฯ สมณะหรอื 

พราหมณ์เหลา่ใดเหลา่หนึง่ในปัจจบุันกาลยอ่มรูแ้จง้ตามความเป็นจรงิ สมณะหรอื 

พราหมณ์เหลา่นัน้ทัง้หมดยอ่มรูแ้จง้อรยิสจั ๔ ประการนีต้ามความเป็นจรงิ 

  ภกิษุทัง้หลาย เพราะเหตนุี ้เธอทัง้หลายพงึท าความเพยีรเพือ่รูช้ดัตามความ 

เป็นจรงิวา่ ‘นีท้กุข ์ฯลฯ นีท้กุขนโิรธคามนิปีฏปิทา” 

ปฐมสมณพราหมณสตูรที ่๕ จบ 

 

๖. ทตุยิสมณพราหมณสูตร 

วา่ดว้ยสมณพราหมณ์ สตูรที ่๒ 

  [๑๐๗๖] “ภกิษุทัง้หลาย สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่ใดเหลา่หนึง่ในอดตีกาล 

ไดป้ระกาศสิง่ทีต่นรูแ้จง้แลว้ตามความเป็นจรงิ สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่นัน้ 

ทัง้หมดไดป้ระกาศอรยิสจั ๔ ประการวา่เป็นสิง่ทีต่นรูแ้จง้แลว้ตามความเป็นจรงิ 

สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่ใดเหลา่หนึง่ในอนาคตกาลจักประกาศสิง่ทีต่นรูแ้จง้แลว้ 

ตามความเป็นจรงิ สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่นัน้ทัง้หมดจักประกาศอรยิสจั ๔ 

ประการวา่เป็นสิง่ทีต่นรูแ้จง้แลว้ตามความเป็นจรงิ สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่ใด 

เหลา่หนึง่ในปัจจบุันกาล ยอ่มประกาศสิง่ทีต่นรูแ้จง้แลว้ตามความเป็นจรงิ สมณะ 

หรอืพราหมณ์เหลา่นัน้ทัง้หมดยอ่มประกาศอรยิสจั ๔ ประการวา่เป็นสิง่ทีต่นรูแ้จง้ 

แลว้ตามความเป็นจรงิ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๕๘๖ } 



๕๘๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑๒. สจัจสงัยตุ] 

๑. สมาธวิรรค ๗. วติักกสตูร 

  อรยิสจั ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ทกุขอรยิสจั  ฯลฯ   ๔. ทกุขนโิรธคามนิปีฏปิทาอรยิสจั 

  สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่ใดเหลา่หนึง่ในอดตีกาลไดป้ระกาศสิง่ทีต่นรูแ้จง้แลว้ 

ตามความเป็นจรงิ ฯลฯ สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่ใดเหลา่หนึง่ในอนาคตกาลจัก 

ประกาศ ฯลฯ สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่ใดเหลา่หนึง่ในปัจจบุันกาลยอ่มประกาศ 

ฯลฯ สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่นัน้ทัง้หมดยอ่มประกาศอรยิสจั ๔ ประการนีว้า่ 

เป็นสิง่ทีต่นรูแ้จง้แลว้ตามความเป็นจรงิ 

  ภกิษุทัง้หลาย เพราะเหตนัุน้ เธอทัง้หลายพงึท าความเพยีรเพือ่ประกาศสิง่ที ่

ตนรูแ้จง้แลว้ตามความเป็นจรงิวา่ ‘นีท้กุข ์ฯลฯ นีทุ้กขนโิรธคามนิปีฏปิทา” 

ทตุยิสมณพราหมณสตูรที ่๖ จบ 

 

๗. วติกักสูตร 

วา่ดว้ยการตรกึถงึอรยิสจั 

  [๑๐๗๗] “ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายอยา่ตรกึถงึถงึบาปอกศุลวติก คอื 

   ๑. กามวติก   (ความตรกึในทางกาม) 

   ๒. พยาบาทวติก  (ความตรกึในทางพยาบาท) 

   ๓. วหิงิสาวติก  (ความตรกึในทางเบยีดเบยีน) 

  ขอ้นัน้เพราะเหตไุร 

  เพราะวติกเหลา่นีไ้มม่ปีระโยชน ์ไมใ่ชจ่ดุเริม่ตน้แหง่พรหมจรรย ์ไมเ่ป็นไป 

เพือ่ความเบือ่หน่าย ไมเ่ป็นไปเพือ่คลายก าหนัด ไมเ่ป็นไปเพือ่ดับ ไมเ่ป็นไปเพือ่ 

สงบระงับ ไมเ่ป็นไปเพือ่รูย้ ิง่ ไมเ่ป็นไปเพือ่ตรัสรู ้ไมเ่ป็นไปเพือ่นพิพาน 

  ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายเมือ่จะตรกึ พงึตรกึวา่ ‘นีท้กุข ์นีท้กุขสมทัุย นี ้

ทกุขนโิรธ นีท้กุขนโิรธคามนิปีฏปิทา’ 

  ขอ้นัน้เพราะเหตไุร 

  เพราะความตรกึเหลา่นีม้ปีระโยชน ์เป็นจดุเริม่ตน้แหง่พรหมจรรย ์ยอ่มเป็น 

ไปเพือ่ความเบือ่หน่าย เพือ่คลายก าหนัด เพือ่ดับ เพือ่สงบระงับ เพือ่รูย้ ิง่ เพือ่ตรัสรู ้

เพือ่นพิพาน 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๕๘๗ } 



๕๘๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑๒. สจัจสงัยตุ] 

๑. สมาธวิรรค ๘. จนิตสตูร 

  ภกิษุทัง้หลาย เพราะเหตนัุน้ เธอทัง้หลายพงึท าความเพยีรเพือ่ตรกึวา่ ‘นีท้กุข ์

ฯลฯ นีท้กุขนโิรธคามนิปีฏปิทา” 

วติกักสตูรที ่๗ จบ 

 

๘. จนิตสูตร 

วา่ดว้ยการคดิเร ือ่งอรยิสจั 

  [๑๐๗๘] “ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงอยา่คดิเป็นบาปอกศุลจติวา่ ‘โลกเทีย่ง 

หรอืโลกไมเ่ทีย่ง โลกมทีีส่ดุ หรอืโลกไมม่ทีีส่ดุ ชวีะ๑กับสรรีะเป็นอยา่งเดยีว 

กัน หรอืชวีะกับสรรีะเป็นคนละอยา่งกัน หลังจากตายแลว้ตถาคต๒เกดิอกี หรอื 

หลังจากตายแลว้ตถาคตไมเ่กดิอกี หลังจากตายแลว้ตถาคตเกดิอกีและไมเ่กดิอกี 

หรอืหลังจากตายแลว้ตถาคตจะวา่เกดิอกีก็มใิช ่จะวา่ไมเ่กดิอกีก็มใิช’่ 

  ขอ้นัน้เพราะเหตไุร 

  เพราะความคดินีไ้มม่ปีระโยชน ์ไมใ่ชจ่ดุเริม่ตน้แหง่พรหมจรรย ์ไมเ่ป็นไป 

เพือ่ความเบือ่หน่าย ไมเ่ป็นไปเพือ่คลายก าหนัด ไมเ่ป็นไปเพือ่ดับ ไมเ่ป็นไปเพือ่ 

สงบระงับ ไมเ่ป็นไปเพือ่รูย้ ิง่ ไมเ่ป็นไปเพือ่ตรัสรู ้ไมเ่ป็นไปเพือ่นพิพาน 

  เธอทัง้หลายเมือ่จะคดิ พงึคดิวา่ ‘นีท้กุข ์นีท้กุขสมทัุย นีท้กุขนโิรธ นีท้กุข- 

นโิรธคามนิปีฏปิทา’ 

  ขอ้นัน้เพราะเหตไุร 

  เพราะความคดินีม้ปีระโยชน ์เป็นจดุเริม่ตน้แหง่พรหมจรรย ์เป็นไปเพือ่ 

ความเบือ่หน่าย เพือ่คลายก าหนัด เพือ่ดับ เพือ่สงบระงับ เพือ่รูย้ ิง่ เพือ่ตรัสรู ้

เพือ่นพิพาน 

  ภกิษุทัง้หลาย เพราะเหตนัุน้ เธอทัง้หลายพงึท าความเพยีรเพือ่คดิวา่ ‘นีท้กุข ์

ฯลฯ นีท้กุขนโิรธคามนิปีฏปิทา” 

จนิตสตูรที ่๘ จบ 

 
เชงิอรรถ : 

๑ ชวีะ ในทีน่ีห้มายถงึวญิญาณอมตะหรอือาตมัน (ตามนัย อภ.ิปญฺจก.อ. ๑/๑/๑๒๙) 

๒ ตถาคต ในทีน่ีเ้ป็นค าทีลั่ทธอิืน่ ๆ ใชม้ากอ่นพทุธกาล หมายถงึอัตตา (อาตมัน) ไมไ่ดห้มายถงึ 

   พระพทุธเจา้ อรรถกถาอธบิายวา่ หมายถงึสัตว ์(เทยีบ ท.ีส.ีอ. ๖๕/๑๐๘) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๕๘๘ } 



๕๘๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑๒. สจัจสงัยตุ] 

๑. สมาธวิรรค ๑๐. ตรัิจฉานกถาสตูร 

 

๙. วคิคาหกิกถาสตูร 

วา่ดว้ยการกลา่วทุม่เถยีงแกง่แยง่กนั 

  [๑๐๗๙] “ภกิษุทัง้หลาย แมเ้ธอทัง้หลายก็อยา่กลา่วทุม่เถยีงแกง่แยง่กันวา่ 

‘ทา่นไมรู่ท่ั้วถงึธรรมวนัิยนี้ แตผ่มรูท่ั้วถงึ ทา่นจักรูท่ั้วถงึธรรมวนัิยนีไ้ดอ้ยา่งไร ทา่น 

ปฏบิัตผิดิ แตผ่มปฏบิัตถิกู ค าพดูของผมมปีระโยชน ์แตค่ าพดูของทา่นไมม่ ี

ประโยชน ์ค าทีค่วรพดูกอ่น ทา่นกลับพดูภายหลัง ค าทีค่วรพดูภายหลัง ทา่น 

กลับพดูกอ่น เรือ่งทีท่า่นเคยชนิไดผั้นแปรไปแลว้ ผมจับผดิค าพดูของทา่นไดแ้ลว้ 

ผมขม่ทา่นไดแ้ลว้ ถา้ทา่นมคีวามสามารถ ก็จงหาทางแกค้ าพดูหรอืเปลือ้งตนให ้

พน้ผดิเถดิ๑ 

  ขอ้นัน้เพราะเหตไุร 

  เพราะการกลา่วเชน่นีไ้มม่ปีระโยชน ์ไมใ่ชจ่ดุเริม่ตน้แหง่พรหมจรรย ์ไมเ่ป็นไป 

เพือ่ความเบือ่หน่าย ไมเ่ป็นไปเพือ่คลายก าหนัด ไมเ่ป็นไปเพือ่ดับ ไมเ่ป็นไปเพือ่ 

สงบระงับ ไมเ่ป็นไปเพือ่รูย้ ิง่ ไมเ่ป็นไปเพือ่ตรัสรู ้ไมเ่ป็นไปเพือ่นพิพาน 

  เธอทัง้หลายเมือ่จะกลา่วพงึกลา่ววา่ ‘นีท้กุข ์นีท้กุขสมทัุย นีท้กุขนโิรธ นี้ 

ทกุขนโิรธคามนิปีฏปิทา’ ฯลฯ 

  เธอทัง้หลายพงึท าความเพยีรวา่ ...” 

วคิคาหกิกถาสตูรที ่๙ จบ 

 

๑๐. ตริจัฉานกถาสตูร 

วา่ดว้ยตริจัฉานกถา 

  [๑๐๘๐] “ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายอยา่กลา่วตรัิจฉานกถา๒ ซึง่มหีลาย 

อยา่ง คอื (๑) ราชกถา เรือ่งพระราชา (๒) โจรกถา เรือ่งโจร (๓) มหามัตตกถา

 

เชงิอรรถ : 

๑ ด ูท.ีส.ี (แปล) ๙/๑๘/๗ 

๒ ตริจัฉานกถา คอืถอ้ยค าอันขวางทางไปสูส่วรรคห์รอืนพิพาน หมายถงึเรือ่งราวทีไ่มค่วรน ามาเป็นขอ้ถก 

   เถยีงสนทนากัน เพราะท าใหเ้กดิฟุ้งซา่น และหลงเพลนิเสยีเวลา (ท.ีส.ีอ. ๑๗/๘๔) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๕๘๙ } 



๕๙๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑๒. สจัจสงัยตุ] 

๑. สมาธวิรรค ๑๐. ตรัิจฉานกถาสตูร 

เรือ่งมหาอ ามาตย ์(๔) เสนากถา เรือ่งกองทัพ (๕) ภยกถา เรือ่งภัย (๖) ยทุธกถา 

เรือ่งการรบ (๗) อันนกถา เรือ่งขา้ว (๘) ปานกถา เรือ่งน ้า (๙) วตัถกถา เรือ่งผา้ 

(๑๐) สยนกถา เรือ่งทีน่อน (๑๑) มาลากถา เรือ่งพวงดอกไม ้(๑๒) คันธกถา 

เรือ่งของหอม (๑๓) ญาตกิถา เรือ่งญาต ิ(๑๔) ยานกถา เรือ่งยาน (๑๕) คามกถา 

เรือ่งบา้น (๑๖) นคิมกถา เรือ่งนคิม (๑๗) นครกถา เรือ่งเมอืง (๑๘) ชนปทกถา 

เรือ่งชนบท (๑๙) อติถกีถา เรือ่งสตร ี(๒๐) ปรุสิกถา เรือ่งบรุษุ (๒๑) สรูกถา 

เรือ่งคนกลา้หาญ (๒๒) วสิขิากถา เรือ่งตรอก (๒๓) กมุภัฏฐานกถา เรือ่งทา่น ้า 

(๒๔) ปพุพเปตกถา เรือ่งคนทีล่ว่งลับไปแลว้ (๒๕) นานัตตกถา เรือ่งเบ็ดเตล็ด 

(๒๖) โลกักขายกิะ เรือ่งโลก (๒๗) สมทุทักขายกิะ เรือ่งทะเล (๒๘) อติภิวาภวกถา 

เรือ่งความเจรญิและความเสือ่ม๑ 

  ขอ้นัน้เพราะเหตไุร 

  เพราะตรัิจฉานกถานีไ้มม่ปีระโยชน ์ไมใ่ชจ่ดุเริม่ตน้แหง่พรหมจรรย ์ไมเ่ป็น 

ไปเพือ่ความเบือ่หน่าย ไมเ่ป็นไปเพือ่คลายก าหนัด ไมเ่ป็นไปเพือ่ดับ ไมเ่ป็นไป 

เพือ่สงบระงับ ไมเ่ป็นไปเพือ่รูย้ ิง่ ไมเ่ป็นไปเพือ่ตรัสรู ้ไมเ่ป็นไปเพือ่นพิพาน 

  ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายเมือ่จะกลา่วพงึกลา่ววา่ ‘นีท้กุข ์นีท้กุขสมทัุย 

นีท้กุขนโิรธ นีท้กุขนโิรธคามนิปีฏปิทา’ 

  ขอ้นัน้เพราะเหตไุร 

  เพราะถอ้ยค านีม้ปีระโยชน ์เป็นจดุเริม่ตน้แหง่พรหมจรรย ์เป็นไปเพือ่ความ 

เบือ่หน่าย เพือ่คลายก าหนัด เพือ่ดับ เพือ่สงบระงับ เพือ่รูย้ ิง่ เพือ่ตรัสรู ้

เพือ่นพิพาน 

  ภกิษุทัง้หลาย เพราะเหตนัุน้ เธอทัง้หลายพงึท าความเพยีรเพือ่กลา่ววา่ ‘นี้ 

ทกุข ์ฯลฯ นีท้กุขนโิรธคามนิปีฏปิทา” 

ตริจัฉานกถาสตูรที ่๑๐ จบ 

สมาธวิรรคที ่๑ จบ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ด ูท.ีส.ี (แปล) ๙/๑๗/๗, องฺ.ทสก. (แปล) ๒๔/๖๙/๑๕๐/๑๕๑, ข.ุม. (แปล) ๒๙/๑๕๗/๔๓๙-๔๔๐ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๕๙๐ } 



๕๙๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑๒. สจัจสงัยตุ] 

๑. สมาธวิรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

    ๑. สมาธสิตูร     ๒. ปฏสิลัลานสตูร 

    ๓. ปฐมกลุปตุตสตูร    ๔. ทตุยิกลุปตุตสตูร 

    ๕. ปฐมสมณพราหมณสตูร   ๖. ทตุยิสมณพราหมณสตูร 

    ๗. วติักกสตูร     ๘. จนิตสตูร 

    ๙. วคิคาหกิกถาสตูร    ๑๐. ตรัิจฉานกถาสตูร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๕๙๑ } 



๕๙๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑๒. สจัจสงัยตุ] 

๒. ธัมมจักกัปปวตัตนวรรค ๑. ธัมมจักกัปปวตัตนสตูร 

 

๒. ธมัมจกักปัปวตัตนวรรค 

หมวดวา่ดว้ยการประกาศพระธรรมจกัร 

๑. ธมัมจกักปัปวตัตนสตูร๑ 

วา่ดว้ยการประกาศพระธรรมจกัร 

  [๑๐๘๑] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ ป่าอสิปิตนมฤคทายวนั เขตกรงุ 

พาราณส ีณ ทีนั่น้แล พระผูม้พีระภาครับสัง่เรยีกภกิษุปัญจวคัคยีม์าตรัสวา่ 

  “ภกิษุทัง้หลาย ทีส่ดุ ๒ ประการ บรรพชติไมพ่งึเสพ 

  ทีส่ดุ ๒ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. กามสขุลัลกิานุโยค (การหมกมุน่อยูด่ว้ยกามสขุในกามทัง้หลาย) 

       เป็นธรรมอันทราม เป็นของชาวบา้น เป็นของปถุุชน ไมใ่ชข่อง 

       พระอรยิะ ไมป่ระกอบดว้ยประโยชน์ 

   ๒. อัตตกลิมถานุโยค (การประกอบความเดอืดรอ้นแกต่น) เป็นทกุข ์

       ไมใ่ชข่องพระอรยิะ ไมป่ระกอบดว้ยประโยชน ์

  มัชฌมิาปฏปิทาไมเ่อยีงเขา้ใกลท้ีส่ดุ ๒ ประการนีท้ีต่ถาคตไดต้รัสรู ้อันเป็น 

ปฏปิทากอ่ใหเ้กดิจักษุ กอ่ใหเ้กดิญาณ เป็นไปเพือ่สงบระงับ เพือ่รูย้ ิง่ เพือ่ตรัสรู ้

เพือ่นพิพาน 

  มชัฌมิาปฏปิทาทีต่ถาคตไดต้รสัรู ้อนัเป็นปฏปิทากอ่ใหเ้กดิจกัษุ กอ่ใหเ้กดิ 

ญาน เป็นไปเพือ่สงบระงบั เพือ่รูย้ ิง่ เพือ่ตรสัรู ้เพือ่นพิพานน ัน้ เป็นอยา่งไร 

  คอื อรยิมรรคมอีงค ์๘ นีแ้ล ไดแ้ก ่

   ๑. สมัมาทฏิฐ ิ   ๒. สมัมาสงักัปปะ 

   ๓. สมัมาวาจา   ๔. สมัมากัมมันตะ 

   ๕. สมัมาอาชวีะ   ๖. สมัมาวายามะ 

   ๗. สมัมาสต ิ   ๘. สมัมาสมาธ ิ

 

เชงิอรรถ : 

๑ ด ูว.ิม. (แปล) ๔/๑๓-๑๗/๒๐-๒๕, ข.ุป. (แปล) ๓๑/๓๐/๔๘๘-๔๘๔ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๕๙๒ } 



๕๙๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑๒. สจัจสงัยตุ] 

๒. ธัมมจักกัปปวตัตนวรรค ๑. ธัมมจักกัปปวตัตนสตูร 

  นีค้อืมัชฌมิาปฏปิทานัน้ทีต่ถาคตไดต้รัสรูแ้ลว้ อันเป็นปฏปิทาทีก่อ่ใหเ้กดิจักษุ 

กอ่ใหเ้กดิญาณ เป็นไปเพือ่สงบระงับ เพือ่รูย้ ิง่ เพือ่ตรัสรู ้เพือ่นพิพาน 

  ภกิษุทัง้หลาย ขอ้นีเ้ป็นทกุขอรยิสจั คอื แมค้วามเกดิก็เป็นทกุข ์แมค้วาม 

แกก็่เป็นทกุข ์แมค้วามเจ็บก็เป็นทกุข ์แมค้วามตายก็เป็นทกุข ์ความประสบสิง่ 

อันไมเ่ป็นทีรั่กก็เป็นทกุข ์ความพลัดพรากจากสิง่อนัเป็นทีรั่กก็เป็นทกุข ์ปรารถนา 

สิง่ใดไมไ่ดส้ ิง่นัน้ก็เป็นทกุข ์โดยยอ่อปุาทานขนัธ ์๕ เป็นทกุข ์

  ภกิษุทัง้หลาย ขอ้นีเ้ป็นทกุขสมทุยอรยิสจั คอื ตัณหาอันท าใหเ้กดิอกี ประกอบ 

ดว้ยความเพลดิเพลนิและความก าหนัด มปีกตใิหเ้พลดิเพลนิในอารมณ์นัน้ ๆ คอื 

กามตัณหา ภวตัณหา วภิวตัณหา 

  ภกิษุทัง้หลาย ขอ้นีเ้ป็นทกุขนโิรธอรยิสจั คอื ความดับตัณหาไมเ่หลอืดว้ย 

วริาคะ ความสละ ความสละคนื ความพน้ ความไมอ่าลัยในตัณหา 

  ภกิษุทัง้หลาย ขอ้นีเ้ป็นทกุขนโิรธคามนิปีฏปิทาอรยิสจั คอื อรยิมรรคมอีงค ์๘ 

นีแ้ล ไดแ้ก ่

   ๑. สมัมาทฏิฐ ิ  ฯลฯ   ๘. สมัมาสมาธ ิ

  ภกิษุทัง้หลาย จักษุเกดิขึน้แลว้ ญาณเกดิขึน้แลว้ ปัญญาเกดิขึน้แลว้ วชิชา 

เกดิขึน้แลว้ แสงสวา่งเกดิขึน้แลว้แกเ่ราในธรรมทัง้หลายทีไ่มเ่คยไดฟั้งมากอ่นวา่ 

‘นีท้กุขอรยิสจั’ 

  จักษุเกดิขึน้แลว้ ญาณเกดิขึน้แลว้ ปัญญาเกดิขึน้แลว้ วชิชาเกดิขึน้แลว้ 

แสงสวา่งเกดิขึน้แลว้แกเ่ราในธรรมทัง้หลายทีไ่มเ่คยไดฟั้งมากอ่นวา่ ‘ทกุขอรยิสจันี ้

ควรก าหนดรู’้ 

  จักษุเกดิขึน้แลว้ ญาณเกดิขึน้แลว้ ปัญญาเกดิขึน้แลว้ วชิชาเกดิขึน้แลว้ 

แสงสวา่งเกดิขึน้แลว้แกเ่ราในธรรมทัง้หลายทีไ่มเ่คยไดฟั้งมากอ่นวา่ ‘ทกุขอรยิสจันี ้

เราไดก้ าหนดรูแ้ลว้’ 

  ภกิษุทัง้หลาย จักษุเกดิขึน้แลว้ ญาณเกดิขึน้แลว้ ปัญญาเกดิขึน้แลว้ วชิชา 

เกดิขึน้แลว้ แสงสวา่งเกดิขึน้แลว้แกเ่ราในธรรมทัง้หลายทีไ่ม่เคยไดฟั้งมากอ่นวา่ 

‘นีท้กุขสมทุยอรยิสจั’ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๕๙๓ } 



๕๙๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑๒. สจัจสงัยตุ] 

๒. ธัมมจักกัปปวตัตนวรรค ๑. ธัมมจักกัปปวตัตนสตูร 

  จักษุเกดิขึน้แลว้ ญาณเกดิขึน้แลว้ ปัญญาเกดิขึน้แลว้ วชิชาเกดิขึน้แลว้ 

แสงสวา่งเกดิขึน้แลว้แกเ่ราในธรรมทัง้หลายทีไ่มเ่คยไดฟั้งมากอ่นวา่ ‘ทกุขสมทุย- 

อรยิสจั นีค้วรละ’ 

  จักษุเกดิขึน้แลว้ ญาณเกดิขึน้แลว้ ปัญญาเกดิขึน้แลว้ วชิชาเกดิขึน้แลว้ 

แสงสวา่งเกดิขึน้แลว้แกเ่ราในธรรมทัง้หลายทีไ่มเ่คยไดฟั้งมากอ่นวา่ ‘ทกุขสมทุย- 

อรยิสจั นีเ้ราละไดแ้ลว้’ 

  ภกิษุทัง้หลาย จักษุเกดิขึน้แลว้ ญาณเกดิขึน้แลว้ ปัญญาเกดิขึน้แลว้ วชิชา 

เกดิขึน้แลว้ แสงสวา่งเกดิขึน้แลว้แกเ่ราในธรรมทัง้หลายทีไ่มเ่คยไดฟั้งมากอ่นวา่ 

‘นีท้กุขนโิรธอรยิสจั’ 

  จักษุเกดิขึน้แลว้ ญาณเกดิขึน้แลว้ ปัญญาเกดิขึน้แลว้ วชิชาเกดิขึน้แลว้ 

แสงสวา่งเกดิขึน้แลว้แกเ่ราในธรรมทัง้หลายทีไ่มเ่คยไดฟั้งมากอ่นวา่ ‘ทกุขนโิรธอรยิสจั 

นีค้วรท าใหแ้จง้’ 

  จักษุเกดิขึน้แลว้ ปัญญาเกดิขึน้แลว้ วชิชาเกดิขึน้แลว้ แสงสวา่งเกดิขึน้แลว้ 

แกเ่ราในธรรมทัง้หลายทีไ่มเ่คยไดฟั้งมากอ่นวา่ ‘ทกุขนโิรธอรยิสจันีเ้ราไดท้ าใหแ้จง้ 

แลว้’ 

  ภกิษุทัง้หลาย จักษุเกดิขึน้แลว้ ญาณเกดิขึน้แลว้ ปัญญาเกดิขึน้แลว้ วชิชา 

เกดิขึน้แลว้ แสงสวา่งเกดิขึน้แลว้แกเ่ราในธรรมทัง้หลายทีไ่มเ่คยไดฟั้งมากอ่นวา่ 

‘นีท้กุขนโิรธคามนิปีฏปิทาอรยิสจั’ จักษุเกดิขึน้แลว้ ญาณเกดิขึน้แลว้ ปัญญาเกดิ 

ขึน้แลว้ วชิชาเกดิขึน้แลว้ แสงสวา่งเกดิขึน้แลว้แกเ่ราในธรรมทัง้หลายทีไ่มเ่คยได ้

ฟังมากอ่นวา่ ‘ทกุขนโิรธคามนิปีฏปิทาอรยิสจันีค้วรเจรญิ’ 

  จักษุเกดิขึน้แลว้ ญาณเกดิขึน้แลว้ ปัญญาเกดิขึน้แลว้ วชิชาเกดิขึน้แลว้ 

แสงสวา่งเกดิขึน้แลว้แกเ่ราในธรรมทัง้หลายทีไ่มเ่คยไดฟั้งมากอ่นวา่ ‘ทกุขนโิรธคามนิ-ี 

ปฏปิทาอรยิสจันีเ้ราไดเ้จรญิแลว้’ 

  ภกิษุทัง้หลาย ญาณทัสสนะ(ความรูเ้ห็น) ตามความเป็นจรงิของเราในอรยิสจั 

๔ ประการนี ้มวีน ๓ รอบ ม ี๑๒ อาการอยา่งนีย้ังไมห่มดจดดตีราบใด เรา 

ก็ยังไมย่นืยันวา่ เป็นผูต้รัสรูส้มัมาสมัโพธญิาณอันยอดเยีย่มในโลก พรอ้มทัง้เทวโลก 

มารโลก พรหมโลก ในหมูส่ตัวพ์รอ้มทัง้สมณพราหมณ์ เทวดาและมนุษยต์ราบนัน้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๕๙๔ } 



๕๙๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑๒. สจัจสงัยตุ] 

๒. ธัมมจักกัปปวตัตนวรรค ๑. ธัมมจักกัปปวตัตนสตูร 

  ภกิษุทัง้หลาย เมือ่ใดญาณทัสสนะตามความเป็นจรงิของเราในอรยิสจั ๔ 

ประการนี ้มวีน ๓ รอบ ม ี๑๒ อาการอยา่งนีห้มดจดดแีลว้ เมือ่นัน้เราจงึยนืยันได ้

วา่ เป็นผูต้รัสรูส้มัมาสมัโพธญิาณอันยอดเยีย่มในโลก พรอ้มทัง้เทวโลก มารโลก 

พรหมโลก ในหมูส่ตัวพ์รอ้มทัง้สมณพราหมณ์ เทวดาและมนุษย ์ญาณทัสสนะ 

เกดิขึน้แกเ่ราวา่ ‘ความหลดุพน้ของเราไมก่ าเรบิ ชาตนิีเ้ป็นชาตสิดุทา้ย บัดนีภ้พ 

ใหมไ่มม่อีกี’ 

  พระผูม้พีระภาคไดต้รัสธัมมจักกัปปวตัตนสตูรนี ้ภกิษุปัญจวคัคยีม์ใีจยนิด ี

ตา่งชืน่ชมพระภาษิตของพระผูม้พีระภาค 

  เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสเวยยากรณะ๑อยู ่ธรรมจักษุ๒อันปราศจากธลุ ี

ปราศจากมลทนิ ไดเ้กดิแกท่า่นพระโกณฑัญญะวา่ “สิง่ใดสิง่หนึง่มคีวามเกดิขึน้เป็น 

ธรรมดา สิง่นัน้ทัง้ปวงมคีวามดับไปเป็นธรรมดา” 

  ครัน้พระผูม้พีระภาคทรงประกาศพระธรรมจักรใหเ้ป็นไปแลว้ ทวยเทพชัน้ 

ภมุมะกระจายขา่ววา่ “น่ันพระธรรมจักรอันยอดเยีย่มพระผูม้พีระภาคทรงใหเ้ป็นไป 

แลว้ ณ ป่าอสิปิตนมฤคทายวนั เขตกรงุพาราณส ีอันสมณพราหมณ์ เทวดา มาร 

พรหม หรอืใคร ๆ ในโลกใหห้มนุกลับไมไ่ด ้๓” 

  ทวยเทพชัน้จาตมุหาราชสดับเสยีงของทวยเทพชัน้ภมุมะแลว้ไดก้ระจายขา่วตอ่ 

ไปวา่ “น่ันพระธรรมจักรอนัยอดเยีย่มพระผูม้พีระภาคทรงใหเ้ป็นไปแลว้ ณ ป่า 

อสิปิตนมฤคทายวนั เขตกรงุพาราณส ีอันสมณะ พราหมณ์ เทวดา มาร พรหม 

หรอืใคร ๆ ในโลกใหห้มนุกลับไมไ่ด”้ 

  ทวยเทพชัน้ดาวดงึส ์สดบัเสยีงของทวยเทพชัน้จาตมุหาราชแลว้ไดก้ระจาย 

ขา่วตอ่ไป ฯลฯ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ เวยยากรณะ ในทีน่ีห้มายถงึพระสตูรทีไ่มม่คีาถา ประกอบดว้ยค าถาม ค าตอบ (สารตฺถ.ฏกีา ๓/๑๖/ 

   ๒๒๐) เป็นองคอ์ันหนึง่ในนวังคสัตถศุาสน ์(ว.ิอ. ๑/๒๖) 

๒ ธรรมจกัษุ หมายถงึ ดวงตาเห็นธรรม คอื โสดาปัตตมิัคคญาณ (ว.ิอ. ๓/๕๖/๒๗) 

๓ ใคร ๆ ในโลกหมนุกลบัไมไ่ด ้หมายถงึ ใคร ๆ ในโลกปฏเิสธไมไ่ด ้เพราะพระผูม้พีระภาคผูเ้ป็นเจา้ของ 

   ธรรมตรัสรูม้าโดยชอบ และเพราะธรรมจักร เป็นธรรมยอดเยีย่ม (เนตฺต.ิอ. ๙/๖๓, เนตฺต.ิว.ิ ๙/๙๓) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๕๙๕ } 



๕๙๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑๒. สจัจสงัยตุ] 

๒. ธัมมจักกัปปวตัตนวรรค ๒. ตถาคตสตูร 

  ทวยเทพชัน้ยามา ฯลฯ 

  ทวยเทพชัน้ดสุติ ฯลฯ 

  ทวยเทพชัน้นมิมานรด ีฯลฯ 

  ทวยเทพชัน้ปรนมิมติวสวตัด ีฯลฯ 

  ทวยเทพทีนั่บเนือ่งในหมูพ่รหมสดับเสยีงของทวยเทพชัน้ปรนมิมติวสวตัดแีลว้ 

ก็กระจายขา่ววา่ “น่ันพระธรรมจักรอันยอดเยีย่มพระผูม้พีระภาคทรงประกาศแลว้ 

ณ ป่าอสิปิตนมฤคทายวนั เขตกรงุพาราณส ีอันสมณะ พราหมณ์ เทวดา มาร 

พรหม หรอืใคร ๆ ในโลกใหห้มนุกลับไมไ่ด”้ 

  เพยีงครูเ่ดยีวเทา่นัน้ เสยีงป่าวประกาศไดก้ระจายขึน้ไปถงึพรหมโลกดว้ย 

ประการฉะนี ้

  ทัง้หมืน่โลกธาตนุีก็้สัน่สะเทอืนเลือ่นลั่น ทัง้แสงสวา่งอันเจดิจา้หาประมาณมไิด ้

ก็ปรากฏในโลก ลว่งเทวานุภาพของเทวดาทัง้หลาย 

  ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาคทรงเปลง่พระอทุานนีว้า่ “ผูเ้จรญิทัง้หลาย 

โกณฑัญญะไดรู้แ้ลว้หนอ ผูเ้จรญิทัง้หลาย โกณฑัญญะไดรู้แ้ลว้หนอ” ดังนัน้ ค าวา่ 

“อัญญาโกณฑัญญะ” นีจ้งึไดเ้ป็นชือ่ของพระโกณฑัญญะน่ันแล 

ธมัมจกักปัปวตัตนสตูรที ่๑ จบ 

 

๒. ตถาคตสตูร 

วา่ดว้ยพระตถาคต 

  [๑๐๘๒] “ภกิษุทัง้หลาย จักษุเกดิขึน้แลว้ ญาณเกดิขึน้แลว้ ปัญญาเกดิขึน้ 

แลว้ วชิชาเกดิขึน้แลว้ แสงสวา่งเกดิขึน้แลว้แกต่ถาคตทัง้หลายในธรรมทัง้หลายที ่

ไมเ่คยไดฟั้งมากอ่นวา่ ‘นี้ทกุขอรยิสจั’ 

  จักษุเกดิขึน้แลว้ ญาณเกดิขึน้แลว้ ปัญญาเกดิขึน้แลว้ วชิชาเกดิขึน้แลว้ 

แสงสวา่งเกดิขึน้แลว้แกต่ถาคตทัง้หลายในธรรมทัง้หลายทีไ่มเ่คยไดฟั้งมากอ่นวา่ ‘ทกุข- 

อรยิสจันีค้วรก าหนดรู’้ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๕๙๖ } 



๕๙๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑๒. สจัจสงัยตุ] 

๒. ธัมมจักกัปปวตัตนวรรค ๒. ตถาคตสตูร 

  จักษุเกดิขึน้แลว้ ญาณเกดิขึน้แลว้ ปัญญาเกดิขึน้แลว้ วชิชาเกดิขึน้แลว้ 

แสงสวา่งเกดิขึน้แลว้แกต่ถาคตทัง้หลายในธรรมทัง้หลายทีไ่มเ่คยไดฟั้งมากอ่นวา่ ‘ทกุข- 

อรยิสจันีต้ถาคตทัง้หลายไดก้ าหนดรูแ้ลว้’ 

  ภกิษุทัง้หลาย จักษุเกดิขึน้แลว้ ญาณเกดิขึน้แลว้ ปัญญาเกดิขึน้แลว้ วชิชา 

เกดิขึน้แลว้ แสงสวา่งเกดิขึน้แลว้แกต่ถาคตทัง้หลายในธรรมทัง้หลายทีไ่มเ่คยไดฟั้ง 

มากอ่นวา่ ‘นีท้กุขสมทุยอรยิสจั’ 

  จักษุเกดิขึน้แลว้ ญาณเกดิขึน้แลว้ ปัญญาเกดิขึน้แลว้ วชิชาเกดิขึน้แลว้ 

แสงสวา่งเกดิขึน้แลว้แกต่ถาคตทัง้หลายในธรรมทัง้หลายทีไ่มเ่คยไดฟั้งมากอ่นวา่ “ทกุข- 

สมทุยอรยิสจันีค้วรละ’ 

  จักษุเกดิขึน้แลว้ ญาณเกดิขึน้แลว้ ปัญญาเกดิขึน้แลว้ วชิชาเกดิขึน้แลว้ 

แสงสวา่งเกดิขึน้แลว้แกต่ถาคตทัง้หลายในธรรมทัง้หลายทีไ่มเ่คยไดฟั้งมากอ่นวา่ “ทกุข- 

สมทุยอรยิสจันีต้ถาคตทัง้หลายละไดแ้ลว้’ 

  ภกิษุทัง้หลาย จักษุเกดิขึน้แลว้ ญาณเกดิขึน้แลว้ ปัญญาเกดิขึน้แลว้ วชิชา 

เกดิขึน้แลว้ แสงสวา่งเกดิขึน้แลว้แกต่ถาคตทัง้หลายในธรรมทัง้หลายทีไ่มเ่คยไดฟั้ง 

มากอ่นวา่ ‘นีท้กุขนโิรธอรยิสจั’ 

  จักษุเกดิขึน้แลว้ ญาณเกดิขึน้แลว้ ปัญญาเกดิขึน้แลว้ วชิชาเกดิขึน้แลว้ 

แสงสวา่งเกดิขึน้แลว้แกต่ถาคตทัง้หลายในธรรมทัง้หลายทีไ่มเ่คยไดฟั้งมากอ่นวา่ ‘ทกุข- 

นโิรธอรยิสจันีค้วรท าใหแ้จง้’ 

  จักษุเกดิขึน้แลว้ ญาณเกดิขึน้แลว้ ปัญญาเกดิขึน้แลว้ วชิชาเกดิขึน้แลว้ 

แสงสวา่งเกดิขึน้แลว้แกต่ถาคตทัง้หลายในธรรมทัง้หลายทีไ่มเ่คยไดฟั้งมากอ่นวา่ ‘ทกุข- 

นโิรธอรยิสจันีต้ถาคตทัง้หลายไดท้ าใหแ้จง้แลว้’ 

  ภกิษุทัง้หลาย จักษุเกดิขึน้แลว้ ญาณเกดิขึน้แลว้ ปัญญาเกดิขึน้แลว้ วชิชา 

เกดิขึน้แลว้ แสงสวา่งเกดิขึน้แลว้แกต่ถาคตทัง้หลายในธรรมทัง้หลายทีไ่มเ่คยไดฟั้ง 

มากอ่นวา่ ‘นีท้กุขนโิรธคามนิปีฏปิทาอรยิสจั’ 

  จักษุเกดิขึน้แลว้ ญาณเกดิขึน้แลว้ ปัญญาเกดิขึน้แลว้ วชิชาเกดิขึน้แลว้ 

แสงสวา่งเกดิขึน้แลว้แกต่ถาคตทัง้หลายในธรรมทัง้หลายทีไ่มเ่คยไดฟั้งมากอ่นวา่ ‘ทกุข- 

นโิรธคามนิปีฏปิทาอรยิสจันีค้วรเจรญิ’ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๕๙๗ } 



๕๙๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑๒. สจัจสงัยตุ] 

๒. ธัมมจักกัปปวตัตนวรรค ๓. ขนัธสตูร 

  จักษุเกดิขึน้แลว้ ญาณเกดิขึน้แลว้ ปัญญาเกดิขึน้แลว้ วชิชาเกดิขึน้แลว้ 

แสงสวา่งเกดิขึน้แลว้แกต่ถาคตทัง้หลายในธรรมทัง้หลายทีไ่มเ่คยไดฟั้งมากอ่นวา่ ‘ทกุข- 

นโิรธคามนิปีฏปิทานี ้ตถาคตทัง้หลายไดเ้จรญิแลว้” 

ตถาคตสตูรที ่๒ จบ 

 

๓. ขนัธสูตร 

วา่ดว้ยอปุาทานขนัธ ์

  [๑๐๘๓] “ภกิษุทัง้หลาย อรยิสจั ๔ ประการนี ้

  อรยิสจั ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ทกุขอรยิสจั ๒. ทกุขสมทุยอรยิสจั 

   ๓. ทกุขนโิรธอรยิสจั ๔. ทกุขนโิรธคามนิปีฏปิทาอรยิสจั 

  ทกุขอรยิสจั เป็นอยา่งไร 

  คอื ควรกลา่วไดว้า่ ทกุขอรยิสจันัน้ ไดแ้ก ่อปุาทานขนัธ ์๕ ประการ 

  อปุาทานขนัธ ์๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

  ๑. รปูปูาทานขนัธ ์ฯลฯ ๕. วญิญาณูปาทานขนัธ ์

  นีเ้รยีกวา่ ทกุขอรยิสจั 

  ทกุขสมทุยอรยิสจั เป็นอยา่งไร 

  คอื ตัณหาอันท าใหเ้กดิอกี ประกอบดว้ยความเพลดิเพลนิและความก าหนัด 

มปีกตใิหเ้พลดิเพลนิในอารมณ์นัน้ ๆ คอื กามตัณหา ภวตัณหา วภิวตัณหา นี้ 

เรยีกวา่ ทกุขสมทุยอรยิสจั 

  ทกุขนโิรธอรยิสจั เป็นอยา่งไร 

  คอื ความดับตัณหาไมเ่หลอืดว้ยวริาคะ ความสละ ความสละคนื ความพน้ 

ความไมอ่าลัยในตัณหา นี้เรยีกวา่ ทกุขนโิรธอรยิสจั 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๕๙๘ } 



๕๙๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑๒. สจัจสงัยตุ] 

๒. ธัมมจักกัปปวตัตนวรรค ๔. อัชฌัตตกิายตนสตูร 

  ทกุขนโิรธคามนิปีฏปิทาอรยิสจั เป็นอยา่งไร 

  คอื อรยิมรรคมอีงค ์๘ นีแ้ล ไดแ้ก ่

   ๑. สมัมาทฏิฐ ิ  ฯลฯ   ๘. สมัมาสมาธ ิ

  นีเ้รยีกวา่ ทกุขนโิรธคามนิีปฏปิทาอรยิสจั 

  ภกิษุทัง้หลาย อรยิสจั ๔ ประการนี ้

  ภกิษุทัง้หลาย เพราะเหตนัุน้ เธอทัง้หลายพงึท าความเพยีรเพือ่รูช้ดัตาม 

ความเป็นจรงิวา่ ‘นีท้กุข ์ฯลฯ นีท้กุขนโิรธคามนิปีฏปิทา” 

ขนัธสตูรที ่๓ จบ 

 

๔. อชัฌตัตกิายตนสตูร 

วา่ดว้ยอายตนะภายใน 

  [๑๐๘๔] “ภกิษุทัง้หลาย อรยิสจั ๔ ประการนี ้

  อรยิสจั ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ทกุขอรยิสจั ๒. ทกุขสมทุยอรยิสจั 

   ๓. ทกุขนโิรธอรยิสจั ๔. ทกุขนโิรธคามนิปีฏปิทาอรยิสจั 

  ทกุขอรยิสจั เป็นอยา่งไร 

  คอื ควรกลา่วไดว้า่ ทกุขอรยิสจันัน้ ไดแ้ก ่อายตนะภายใน ๖ ประการ 

  อายตนะภายใน ๖ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. จักขวายตนะ (อายตนะคอืตา) 

     ฯลฯ 

   ๖. มนายตนะ (อายตนะคอืใจ) 

  นีเ้รยีกวา่ ทกุขอรยิสจั 

  ทกุขสมทุยอรยิสจั เป็นอยา่งไร 

  คอื ตัณหาอันท าใหเ้กดิอกี ประกอบดว้ยความความเพลดิเพลนิและความ 

ก าหนัด มปีกตใิหเ้พลดิเพลนิอยูใ่นอารมณ์นัน้ ๆ คอื กามตัณหา ภวตัณหา 

วภิวตัณหา นีเ้รยีกวา่ ทกุขสมทุยอรยิสจั 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๕๙๙ } 



๖๐๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑๒. สจัจสงัยตุ] 

๒. ธัมมจักกัปปวตัตนวรรค ๕. ปฐมธารณสตูร 

  ทกุขนโิรธอรยิสจั เป็นอยา่งไร 

  คอื ความดับตัณหาไมเ่หลอืดว้ยวริาคะ ความสละ ความสละคนื ความพน้ 

ความไมอ่าลัยในตัณหา นี้เรยีกวา่ ทกุขนโิรธอรยิสจั 

  ทกุขนโิรธคามนิปีฏปิทาอรยิสจั เป็นอยา่งไร 

  คอื อรยิมรรคมอีงค ์๘ นีแ้ล ไดแ้ก ่

   ๑. สมัมาทฏิฐ ิ  ฯลฯ   ๘. สมัมาสมาธ ิ

  นีเ้รยีกวา่ ทกุขนโิรธคามนิีปฏปิทาอรยิสจั 

  อรยิสจั ๔ ประการนี ้

  ภกิษุทัง้หลาย เพราะเหตนัุน้ เธอทัง้หลายพงึท าความเพยีรเพือ่รูช้ดัตาม 

ความเป็นจรงิวา่ ‘นีท้กุข ์ฯลฯ นีท้กุขนโิรธคามนิปีฏปิทา” 

อชัฌตัตกิายตนสตูรที ่๔ จบ 

 

๕. ปฐมธารณสตูร 

วา่ดว้ยการทรงจ าอรยิสจั สตูรที ่๑ 

  [๑๐๘๕] “ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงทรงจ าอรยิสจั ๔ ประการทีเ่รา 

แสดงไวแ้ลว้เถดิ” 

  เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสอยา่งนีแ้ลว้ ภกิษุรปูหนึง่ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาค 

ดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองคท์รงจ าอรยิสจั ๔ ประการทีพ่ระผูม้ ี

พระภาคทรงแสดงไวแ้ลว้” 

  “ภกิษุ เธอทรงจ าอรยิสจั ๔ ประการทีเ่ราแสดงไวแ้ลว้ อยา่งไร” 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองคท์รงจ าทกุขอรยิสจัทีพ่ระผูม้พีระภาคทรง 

แสดงไวแ้ลว้เป็นขอ้ที ่๑ ทรงจ าทกุขสมทุยอรยิสจัทีพ่ระผูม้พีระภาคทรงแสดงไวแ้ลว้ 

เป็นขอ้ที ่๒ ทรงจ าทกุขนโิรธอรยิสจัทีพ่ระผูม้พีระภาคทรงแสดงไวแ้ลว้เป็นขอ้ที ่๓ 

ทรงจ าทกุขนโิรธคามนิปีฏปิทาอรยิสจัทีพ่ระผูม้พีระภาคทรงแสดงไวแ้ลว้เป็นขอ้ที ่๔ 

ขา้พระองคท์รงจ าอรยิสจั ๔ ประการทีพ่ระผูม้พีระภาคทรงแสดงไวแ้ลว้ อยา่งนีแ้ล” 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๖๐๐ } 



๖๐๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑๒. สจัจสงัยตุ] 

๒. ธัมมจักกัปปวตัตนวรรค ๖. ทตุยิธารณสตูร 

  “ดลีะ ดลีะ ภกิษุ ดแีท ้ภกิษุ เธอทรงจ าอรยิสจั ๔ ประการทีเ่ราแสดงไวแ้ลว้ 

เราแสดงทกุขอรยิสจัเป็นขอ้ที ่๑ เธอก็จงทรงจ าไวอ้ยา่งนัน้ เราแสดงทกุข- 

สมทุยอรยิสจัเป็นขอ้ที ่๒ เธอก็จงทรงจ าไวอ้ยา่งนัน้ เราแสดงทกุขนโิรธอรยิสจั 

เป็นขอ้ที ่๓ เธอก็จงทรงจ าไวอ้ยา่งนัน้ เราแสดงทกุขนโิรธคามนิปีฏปิทาอรยิสจั 

เป็นขอ้ที ่๔ เธอก็จงทรงจ าไวอ้ยา่งนัน้ เธอจงทรงจ าอรยิสจั ๔ ประการทีเ่รา 

แสดงไวแ้ลว้ อยา่งนีแ้ล 

  ภกิษุ เพราะเหตนัุน้ เธอพงึท าความเพยีรเพือ่ทรงจ าวา่ ‘นีท้กุข ์ฯลฯ นี ้

ทกุขนโิรธคามนิปีฏปิทา” 

ปฐมธารณสตูรที ่๕ จบ 

 

๖. ทตุยิธารณสตูร 

วา่ดว้ยการทรงจ าอรยิสจั สตูรที ่๒ 

  [๑๐๘๖] “ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงทรงจ าอรยิสจั ๔ ประการทีเ่รา 

แสดงไวแ้ลว้เถดิ” 

  เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสอยา่งนีแ้ลว้ ภกิษุรปูหนึง่ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาค 

ดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองคท์รงจ าอรยิสจั ๔ ประการทีพ่ระผูม้ ี

พระภาคทรงแสดงไวแ้ลว้” 

  “ภกิษุ เธอทรงจ าอรยิสจั ๔ ประการทีเ่ราแสดงไวแ้ลว้ อยา่งไร” 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองคท์รงจ าทกุขอรยิสจัทีพ่ระผูม้พีระภาคทรง 

แสดงไวแ้ลว้เป็นขอ้ที ่๑ เป็นไปไมไ่ดเ้ลยทีส่มณะหรอืพราหมณ์ผูใ้ดผูห้นึง่พงึกลา่ว 

อยา่งนีว้า่ ‘นีไ้มใ่ชท่กุขอรยิสจัขอ้ที ่๑ ทีพ่ระสมณโคดมทรงแสดงไวแ้ลว้ เราจัก 

บอกคนืทกุขอรยิสจันัน้แลว้บัญญัตทิกุขอรยิสจัขอ้ที ่๑ เป็นอยา่งอืน่’ ขา้พระองค ์

ทรงจ าทกุขสมทุยอรยิสจั ฯลฯ ขา้พระองคท์รงจ าทกุขนโิรธคามนิปีฏปิทาอรยิสจั 

ทีพ่ระผูม้พีระภาคทรงแสดงไวแ้ลว้เป็นขอ้ที ่๔ เป็นไปไมไ่ดเ้ลยทีส่มณะหรอื 

พราหมณ์ผูใ้ดผูห้นึง่พงึกลา่ววา่ ‘นีไ้มใ่ชท่กุขนโิรธคามนิปีฏปิทาอรยิสจัขอ้ที ่๔ ที ่

พระสมณโคดมทรงแสดงไวแ้ลว้ เราจักบอกคนืทกุขนโิรธคามนิปีฏปิทาอรยิสจันัน้แลว้ 

บัญญัตทิกุขนโิรธคามนิปีฏปิทาอรยิสจัขอ้ที ่๔ เป็นอยา่งอืน่’ ขา้พระองคท์รงจ า 

อรยิสจั ๔ ประการทีพ่ระผูม้พีระภาคทรงแสดงไวแ้ลว้ อยา่งนีแ้ล” 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๖๐๑ } 



๖๐๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑๒. สจัจสงัยตุ] 

๒. ธัมมจักกัปปวตัตนวรรค ๗. อวชิชาสตูร 

  “ดลีะ ดลีะ ภกิษุ ดแีท ้ภกิษุ เธอทรงจ าอรยิสจั ๔ ประการทีเ่ราแสดงไวแ้ลว้ 

เราแสดงทกุขอรยิสจัเป็นขอ้ที ่๑ เธอก็จงทรงจ าไวอ้ยา่งนัน้ เป็นไปไมไ่ดเ้ลยทีส่มณะ 

หรอืพราหมณ์ผูใ้ดผูห้นึง่พงึกลา่ววา่ ‘นีไ้มใ่ชท่กุขอรยิสจัขอ้ที ่๑ ทีพ่ระสมณโคดม 

ทรงแสดงไวแ้ลว้ เราจักบอกคนืทกุขอรยิสจัขอ้ที ่๑ นัน้แลว้บัญญัตทิกุขอรยิสจั 

ขอ้ที ่๑ เป็นอยา่งอืน่’ เราแสดงทกุขสมทุยอรยิสจั ฯลฯ ทกุขนโิรธอรยิสจั ฯลฯ 

เราแสดงทกุขนโิรธคามนิปีฏปิทาอรยิสจัเป็นขอ้ที ่๔ เธอก็จงทรงจ าไวอ้ยา่งนัน้ เป็น 

ไปไมไ่ดเ้ลยทีส่มณะหรอืพราหมณ์ผูใ้ดผูห้นึง่พงึกลา่ววา่ ‘นีไ้มใ่ชท่กุขนโิรธคามนิ-ี 

ปฏปิทาอรยิสจัขอ้ที ่๔ ทีพ่ระสมณโคดมทรงแสดงไว ้เราจักบอกคนืทกุขนโิรธ- 

คามนิปีฏปิทาอรยิสจั ๔ นัน้แลว้บัญญัตทิกุขนโิรธคามนิปีฏปิทาอรยิสจัขอ้ที ่๔ 

เป็นอยา่งอืน่’ เธอจงทรงจ าอรยิสจั ๔ ประการทีเ่ราแสดงไวแ้ลว้ อยา่งนีแ้ล 

  ภกิษุ เพราะเหตนัุน้ เธอพงึท าความเพยีรเพือ่ทรงจ าวา่ ‘นีท้กุข ์ฯลฯ นี ้

ทกุขนโิรธคามนิปีฏปิทา” 

ทตุยิธารณสตูรที ่๖ จบ 

 

๗. อวชิชาสตูร 

วา่ดว้ยอวชิชา 

  [๑๐๘๗] ภกิษุนัน้น่ัง ณ ทีส่มควรแลว้ ไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ 

“ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ พระองคต์รัสวา่ ‘อวชิชา อวชิชา’ อวชิชาเป็นอยา่งไร 

และดว้ยเหตเุพยีงเทา่ไร บคุคลจงึชือ่วา่ ‘ตกอยูใ่นอวชิชา” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุ ความไมรู่ใ้นทกุข ์ความไมรู่ใ้นทกุขสมทัุย 

ความไมรู่ใ้นทกุขนโิรธ ความไมรู่ใ้นทกุขนโิรธคามนิีปฏปิทา นีเ้รยีกวา่ ‘อวชิชา’ 

และดว้ยเหตเุพยีงเทา่นี ้บคุคลจงึชือ่วา่ ‘ตกอยูใ่นอวชิชา’ 

  ภกิษุ เพราะเหตนัุน้ เธอพงึท าความเพยีรเพือ่รูช้ดัตามความเป็นจรงิวา่ ‘นีท้กุข ์

ฯลฯ นีท้กุขนโิรธคามนิปีฏปิทา” 

อวชิชาสตูรที ่๗ จบ

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๖๐๒ } 



๖๐๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑๒. สจัจสงัยตุ] 

๒. ธัมมจักกัปปวตัตนวรรค ๙. สงักาสนสตูร 

 

๘. วชิชาสตูร 

วา่ดว้ยวชิชา 

  [๑๐๘๘] ครัง้นัน้ ภกิษุรปูหนึง่เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวาย 

อภวิาทแลว้ น่ัง ณ ทีส่มควร ไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระองค ์

ผูเ้จรญิ พระองคต์รัสวา่ ‘วชิชา วชิชา’ วชิชาเป็นอยา่งไร และดว้ยเหตเุพยีงเทา่ไร 

บคุคลจงึชือ่วา่ ‘มวีชิชา” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “ภกิษุ ความรูใ้นทกุข ์ความรูใ้นทกุขสมทัุย 

ความรูใ้นทกุขนโิรธ ความรูใ้นทกุขนโิรธคามนิปีฏปิทา นีเ้รยีกวา่ ‘วชิชา’ และ 

ดว้ยเหตเุพยีงเทา่นี ้บคุคลจงึชือ่วา่ ‘มวีชิชา’ 

  ภกิษุ เพราะเหตนัุน้ เธอพงึท าความเพยีรเพือ่รูช้ดัตามความเป็นจรงิวา่ ‘นีท้กุข ์

ฯลฯ นีท้กุขนโิรธคามนิปีฏปิทา” 

วชิชาสตูรที ่๘ จบ 

 

๙. สงักาสนสตูร 

วา่ดว้ยการจ าแนกอรยิสจั 

  [๑๐๘๙] “ภกิษุทัง้หลาย ค าทีเ่ราบัญญัตไิวว้า่ ‘นีทุ้กขอรยิสจั’ ในค าบัญญัตนัิน้ 

เมือ่จะขยายความวา่ ‘นีช้ ือ่วา่ทกุขอรยิสจั แมเ้พราะเหตนุี’้ อักษร พยัญชนะ 

และการจ าแนก ไมม่ทีีส่ ิน้สดุ ค าทีเ่ราบัญญัตวิา่ ‘นี้ทกุขสมทุยอรยิสจั’ ฯลฯ 

ค าทีเ่ราบัญญัตวิา่ ‘นีท้กุขนโิรธคามนิปีฏปิทาอรยิสจั’ ในค าบัญญัตนัิน้ เมือ่จะ 

ขยายความวา่ ‘นีช้ ือ่วา่ทกุขนโิรธคามนิีป้ฏปิทาอรยิสจั แมเ้พราะเหตนุี’้ อักษร 

พยัญชนะ และการจ าแนก ไมม่ทีีส่ ิน้สดุ 

  ภกิษุทัง้หลาย เพราะเหตนัุน้ เธอทัง้หลายพงึท าความเพยีรเพือ่รูช้ดัตาม 

ความเป็นจรงิวา่ ‘นีท้กุข ์ฯลฯ นีท้กุขนโิรธคามนิปีฏปิทา” 

สงักาสนสตูรที ่๙ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๖๐๓ } 



๖๐๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑๒. สจัจสงัยตุ] 

๒. ธัมมจักกัปปวตัตนวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

 

๑๐. ตถสตูร 

วา่ดว้ยสิง่จรงิแท ้

  [๑๐๙๐] “ภกิษุทัง้หลาย สิง่ ๔ อยา่งนี ้เป็นของแท ้ไมผ่ดิ ไมเ่ป็น 

อยา่งอืน่ 

  สิง่ ๔ อยา่ง อะไรบา้ง คอื 

  ขอ้ทีว่า่ ‘นีท้กุข ์นีท้กุขสมทัุย นีท้กุขนโิรธ นีท้กุขนโิรธคามนิปีฏปิทา’ เป็น 

ของแท ้ไมผ่ดิ ไมเ่ป็นอยา่งอืน่ 

  ภกิษุทัง้หลาย สิง่ ๔ อยา่งนี ้เป็นของแท ้ไมผ่ดิ ไมเ่ป็นอยา่งอืน่ 

  ภกิษุทัง้หลาย เพราะเหตนัุน้ เธอทัง้หลายพงึท าความเพยีรเพือ่รูช้ดัตาม 

ความเป็นจรงิวา่ ‘นีท้กุข ์ฯลฯ นีท้กุขนโิรธคามนิปีฏปิทา” 

ตถสตูรที ่๑๐ จบ 

ธมัมจกักปัปวตัตนวรรคที ่๒ จบ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

   ๑. ธัมมจักกัปปวตัตนสตูร    ๒. ตถาคตสตูร 

   ๓. ขนัธสตูร      ๔. อัชฌัตตกิายตนสตูร 

   ๕. ปฐมธารณสตูร     ๖. ทตุยิธารณสตูร 

   ๗. อวชิชาสตูร     ๘. วชิชาสตูร 

   ๙. สงักาสนสตูร     ๑๐. ตถสตูร 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๖๐๔ } 



๖๐๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑๒. สจัจสงัยตุ] 

๓. โกฏคิามวรรค ๑. ปฐมโกฏคิามสตูร 

 

๓. โกฏคิามวรรค 

หมวดวา่ดว้ยพระธรรมเทศนาทีโ่กฏคิาม 

๑. ปฐมโกฏคิามสตูร 

วา่ดว้ยพระธรรมเทศนาทีโ่กฏคิาม สตูรที ่๑ 

  [๑๐๙๑] สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ โกฏคิาม แควน้วชัช ี

ณ ทีนั่น้ พระผูม้พีระภาครับสัง่เรยีกภกิษุทัง้หลายมาตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย 

เพราะไมรู่แ้จง้แทงตลอดอรยิสจั ๔ ประการ เราและเธอทัง้หลายจงึเทีย่วเรร่อ่นไป๑ 

ตลอดกาลยาวนานอยา่งนี้ 

  อรยิสจั ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. เพราะไมรู่แ้จง้แทงตลอดทกุขอรยิสจั เราและเธอทัง้หลายจงึ 

       เทีย่วเรร่อ่นไปตลอดกาลยาวนานอยา่งนี้ 

   ๒. เพราะไมรู่แ้จง้แทงตลอดทกุขสมทุยอรยิสจั ฯลฯ 

   ๓. เพราะไมรู่แ้จง้แทงตลอดทกุขนโิรธอรยิสจั ฯลฯ 

   ๔. เพราะไมรู่แ้จง้แทงตลอดทกุขนโิรธคามนิปีฏปิทาอรยิสจั เราและ 

  เธอทัง้หลายจงึเทีย่วเรร่อ่นไปตลอดกาลยาวนานอยา่งนี้ 

ภกิษุทัง้หลาย เราไดรู้แ้จง้แทงตลอดทกุขอรยิสจั เราไดรู้แ้จง้แทงตลอดทกุข- 

สมทุยอรยิสจั เราไดรู้แ้จง้แทงตลอดทกุขนโิรธอรยิสจั เราไดรู้แ้จง้แทงตลอดทกุข- 

นโิรธคามนิปีฏปิทาอรยิสจั เราถอนภวตัณหาไดแ้ลว้ ภวเนตติ๒สิน้ไปแลว้ บัดนี ้

ภพใหมไ่มม่อีกี”๓ 

  พระผูม้พีระภาคผูส้คุตศาสดาไดต้รัสเวยยากรณภาษิตนีแ้ลว้ จงึไดต้รัสคาถา- 

ประพันธต์อ่ไปอกีวา่ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ เทีย่วเรร่อ่นไป หมายถงึไปจากภพหนึง่สูอ่กีภพหนึง่ กลับไปกลับมาครัง้แลว้ครัง้เลา่ (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๑/๒๗๙) 

๒ ภวเนตต ิเป็นชือ่ของตัณหา หมายถงึเชอืกผกูสัตวไ์วใ้นภพ (ภวรชฺช)ุ (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๑/๒๗๙) 

๓ ดเูทยีบ องฺ.จตกฺุก. (แปล) ๒๑/๑/๑-๒ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๖๐๕ } 



๖๐๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑๒. สจัจสงัยตุ] 

๓. โกฏคิามวรรค ๒. ทตุยิโกฏคิามสตูร 

    “เพราะไมเ่ห็นอรยิสจั ๔ ประการตามความเป็นจรงิ 

   เราและเธอทัง้หลายจงึเทีย่วเรร่อ่นไป 

   ในชาตนัิน้ ๆ ตลอดกาลยาวนาน 

   อรยิสจั ๔ ประการนีเ้ราและเธอทัง้หลายเห็นแลว้ 

   ภวเนตตเิราถอนไดแ้ลว้ รากเหงา้แหง่ทกุขเ์ราตัดขาดแลว้ 

   บัดนีภ้พใหมไ่มม่อีกี” 

ปฐมโกฏคิามสตูรที ่๑ จบ 

 

๒. ทตุยิโกฏคิามสตูร 

วา่ดว้ยพระธรรมเทศนาทีโ่กฏคิาม สตูรที ่๒ 

  [๑๐๙๒] “ภกิษุทัง้หลาย สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่ใดเหลา่หนึง่ ไมรู่ช้ดั 

ตามความเป็นจรงิวา่ ‘นีทุ้กข ์นีท้กุขสมทัุย นีท้กุขนโิรธ นีท้กุขนโิรธคามนิปีฏปิทา’ 

สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่นัน้ ไมจั่ดวา่เป็นสมณะในหมูส่มณะ หรอืไมจั่ดวา่เป็น 

พราหมณ์ในหมูพ่ราหมณ์ และทา่นเหลา่นัน้ยอ่มไมรู่แ้จง้ประโยชนแ์หง่ความเป็น 

สมณะหรอืประโยชนแ์หง่ความเป็นพราหมณ์ดว้ยตนเองเขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุัน 

  ภกิษุทัง้หลาย สว่นสมณะหรอืพราหมณ์เหลา่ใดเหลา่หนึง่รูช้ดัตามความเป็น 

จรงิวา่ ‘นีท้กุข ์นีท้กุขสมทัุย นีท้กุขนโิรธ นีท้กุขนโิรธคามนิปีฏปิทา’ สมณะหรอื 

พราหมณ์เหลา่นัน้ จัดวา่เป็นสมณะในหมูส่มณะ และจัดวา่เป็นพราหมณ์ในหมูพ่ราหมณ์ 

ทัง้ทา่นเหลา่นัน้ยอ่มรูแ้จง้ซึง่ประโยชนแ์หง่ความเป็นสมณะและประโยชนแ์หง่ความ 

เป็นพราหมณ์ดว้ยตนเองเขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุัน 

  พระผูม้พีระภาคผูส้คุตศาสดาไดต้รัสเวยยากรณภาษิตนีแ้ลว้ จงึไดต้รัสคาถา- 

ประพันธต์อ่ไปอกีวา่ 

    “ชนเหลา่ใดไมรู่ท้กุข ์เหตเุกดิทกุข ์

   ธรรมชาตเิป็นทีด่ับทกุขล์งไดส้ ิน้เชงิ 

   และไมรู่จั้กทางปฏบิัตใิหถ้งึความดับทกุข ์

   ชนเหลา่นัน้เป็นผูเ้สือ่มจากเจโตวมิตุตแิละปัญญาวมิตุต ิ

   เป็นผูไ้มค่วรทีจ่ะท าทีส่ดุแหง่ทกุขไ์ด ้

   เป็นผูเ้ขา้ถงึชาตแิละชราแท ้

 
{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๖๐๖ } 



๖๐๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑๒. สจัจสงัยตุ] 

๓. โกฏคิามวรรค ๔. อรหันตสตูร 

    สว่นชนเหลา่ใดรูท้กุข ์เหตเุกดิทกุข ์

   ธรรมชาตเิป็นทีด่ับทกุขล์งไดส้ ิน้เชงิ 

   และรูจั้กทางปฏบิัตใิหถ้งึความดับทกุข ์

   ชนเหลา่นัน้เป็นผูถ้งึพรอ้มดว้ยเจโตวมิตุตแิละปัญญาวมิตุต ิ

   เป็นผูค้วรทีจ่ะท าทีส่ดุแหง่ทกุขไ์ด ้

   ไมเ่ป็นผูเ้ขา้ถงึชาตแิละชรา”๑ 

ทตุยิโกฏคิามสตูรที ่๒ จบ 

 

๓. สมัมาสมัพทุธสตูร 

วา่ดว้ยเหตใุหเ้รยีกวา่พระสมัมาสมัพทุธเจา้ 

  [๑๐๙๓] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  “ภกิษุทัง้หลาย อรยิสจั ๔ ประการนี ้

  อรยิสจั ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ทกุขอรยิสจั  ฯลฯ   ๔. ทกุขนโิรธคามนิปีฏปิทาอรยิสจั 

  อรยิสจั ๔ ประการนี ้

  เพราะเรารูแ้จง้อรยิสจั ๔ ประการนีต้ามความเป็นจรงิ ชาวโลกจงึเรยีกตถาคต 

วา่ ‘พระอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้’ 

  ภกิษุทัง้หลาย เพราะเหตนัุน้ เธอทัง้หลายพงึท าความเพยีรเพือ่รูช้ดัตาม 

ความเป็นจรงิวา่ ‘นีท้กุข ์ฯลฯ นีท้กุขนโิรธคามนิปีฏปิทา” 

สมัมาสมัพทุธสตูรที ่๓ จบ 

 

๔. อรหนัตสตูร 

วา่ดว้ยพระอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้ 

  [๑๐๙๔] เรือ่งเกดิขึน้ทีก่รงุสาวตัถ ี

  “ภกิษุทัง้หลาย พระอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้เหลา่ใดเหลา่หนึง่ในอดตีกาลได ้

ตรัสรูต้ามความเป็นจรงิ พระอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้เหลา่นัน้ทัง้หมดไดต้รัสรู ้

 
เชงิอรรถ : 

๑ ด ูข.ุส.ุ ๒๕/๗๓๐-๗๓๓/๔๗๖-๔๗๗ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๖๐๗ } 



๖๐๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑๒. สจัจสงัยตุ] 

๓. โกฏคิามวรรค ๕. อาสวกัขยสตูร 

อรยิสจั ๔ ประการตามความเป็นจรงิ แมพ้ระอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้เหลา่ใด 

เหลา่หนึง่ในอนาคตกาลจักตรัสรูต้ามความเป็นจรงิ พระอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ 

ทัง้หมดเหลา่นัน้จักตรัสรูอ้รยิสจั ๔ ประการตามความเป็นจรงิ แมพ้ระอรหันต- 

สมัมาสมัพทุธเจา้เหลา่ใดเหลา่หนึง่ในปัจจบุันกาลยอ่มตรัสรูต้ามความเป็นจรงิ พระ 

อรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้เหลา่นัน้ทัง้หมดยอ่มตรัสรูอ้รยิสจั ๔ ประการตามความ 

เป็นจรงิ 

  อรยิสจั ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ทกุขอรยิสจั    ๒. ทกุขสมทุยอรยิสจั 

   ๓. ทกุขนโิรธอรยิสจั    ๔. ทกุขนโิรธคามนิปีฏปิทาอรยิสจั 

  พระอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้เหลา่ใดเหลา่หนึง่ในอดตีกาลไดต้รัสรูต้ามความ 

เป็นจรงิ ฯลฯ พระอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้เหลา่ใดเหลา่หนึง่ในอนาคตกาลจักตรัสรู ้

ฯลฯ พระอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้เหลา่ใดเหลา่หนึง่ในปัจจบุันกาลยอ่มตรัสรู ้

ตามความเป็นจรงิ พระอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้เหลา่นัน้ทัง้หมดยอ่มตรัสรู ้

อรยิสจั ๔ ประการนีต้ามความเป็นจรงิ 

  ภกิษุทัง้หลาย เพราะเหตนัุน้ เธอทัง้หลายพงึท าความเพยีรเพือ่รูช้ดัตาม 

ความเป็นจรงิวา่ ‘นีท้กุข ์ฯลฯ นีท้กุขนโิรธคามนิปีฏปิทา” 

อรหนัตสตูรที ่๔ จบ 

 

๕. อาสวกัขยสตูร 

วา่ดว้ยความสิน้อาสวะ 

  [๑๐๙๕] “ภกิษุทัง้หลาย เรากลา่วความสิน้อาสวะของผูรู้ ้ผูเ้ห็น มไิดก้ลา่ว 

ความสิน้อาสวะของผูไ้มรู่ ้ผูไ้มเ่ห็น 

  ความสิน้อาสวะของผูรู้ ้ผูเ้ห็นอะไร 

  คอื ความสิน้อาสวะของผูรู้ ้ผูเ้ห็นวา่ ‘นีท้กุข ์นีท้กุขสมทัุย นีท้กุขนโิรธ นี ้

ทกุขนโิรธคามนิปีฏปิทา’ 

  ความสิน้อาสวะของผูรู้ ้ผูเ้ห็น อยา่งนีแ้ล 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๖๐๘ } 



๖๐๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑๒. สจัจสงัยตุ] 

๓. โกฏคิามวรรค ๗. ตถสตูร 

  ภกิษุทัง้หลาย เพราะเหตนัุน้ เธอทัง้หลายพงึท าความเพยีรเพือ่รูช้ดัตาม 

ความเป็นจรงิวา่ ‘นีท้กุข ์ฯลฯ นีท้กุขนโิรธคามนิปีฏทิา” 

อาสวกัขยสตูรที ่๕ จบ 

 

๖. มติตสูตร 

วา่ดว้ยการชกัชวนมติรใหรู้อ้รยิสจั 

  [๑๐๙๖] “ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายพงึอนุเคราะหค์นเหลา่ใด และคน 

เหลา่ใดจะเป็นมติร อ ามาตย ์ญาต ิสาโลหติก็ตาม ใหค้วามส าคัญค าทีค่วรรับฟัง 

เธอทัง้หลายพงึชกัชวนคนเหลา่นัน้ใหต้ัง้มั่น ใหด้ ารงอยูใ่นการรูอ้รยิสจั ๔ ประการ 

ตามความเป็นจรงิ 

  อรยิสจั ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ทกุขอรยิสจั    ๒. ทกุขสมทุยอรยิสจั 

   ๓. ทกุขนโิรธอรยิสจั    ๔. ทกุขนโิรธคามนิปีฏปิทาอรยิสจั 

  เธอทัง้หลายพงึอนุเคราะหค์นเหลา่ใด และคนเหลา่ใดจะเป็นมติร อ ามาตย ์

ญาต ิสาโลหติก็ตาม ใหค้วามส าคัญค าทีค่วรรับฟัง เธอทัง้หลายพงึชกัชวนคน 

เหลา่นัน้ใหต้ัง้มั่น ใหด้ ารงอยูใ่นการรูอ้รยิสจั ๔ ประการนีต้ามความเป็นจรงิ 

  ภกิษุทัง้หลาย เพราะเหตนัุน้ เธอทัง้หลายพงึท าความเพยีรเพือ่รูช้ดัตาม 

ความเป็นจรงิวา่ ‘นีท้กุข ์ฯลฯ นีท้กุขนโิรธคามนิปีฏปิทา” 

มติตสตูรที ่๖ จบ 

 

๗. ตถสตูร 

วา่ดว้ยสิง่จรงิแท ้

  [๑๐๙๗] “ภกิษุทัง้หลาย อรยิสจั ๔ ประการนี ้

  อรยิสจั ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ทกุขอรยิสจั    ๒. ทกุขสมทุยอรยิสจั 

   ๓. ทกุขนโิรธอรยิสจั    ๔. ทกุขนโิรธคามนิปีฏปิทาอรยิสจั 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๖๐๙ } 



๖๑๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑๒. สจัจสงัยตุ] 

๓. โกฏคิามวรรค ๙. ปรญิเญยยสตูร 

  อรยิสจั ๔ ประการนี ้เป็นของแท ้ไมผ่ดิ ไมเ่ป็นอยา่งอืน่ ฉะนัน้ จงึเรยีกวา่ 

‘อรยิสจั’ 

  ภกิษุทัง้หลาย เพราะเหตนัุน้ เธอทัง้หลายพงึท าความเพยีรเพือ่รูช้ดัตาม 

ความเป็นจรงิวา่ ‘นีท้กุข ์ฯลฯ นีท้กุขนโิรธคามนิปีฏปิทา” 

ตถสตูรที ่๗ จบ 

 

๘. โลกสตูร 

วา่ดว้ยพระตถาคตเป็นอรยิะในโลก 

  [๑๐๙๘] “ภกิษุทัง้หลาย อรยิสจั ๔ ประการนี ้

  อรยิสจั ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ทกุขอรยิสจั    ๒. ทกุขสมทุยอรยิสจั 

   ๓. ทกุขนโิรธอรยิสจั    ๔. ทกุขนโิรธคามนิปีฏปิทาอรยิสจั 

  พระตถาคตเป็นอรยิะในโลก พรอ้มทัง้เทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมู ่

สตัวพ์รอ้มทัง้สมณพราหมณ์ เทวดาและมนุษย ์ฉะนัน้ จงึเรยีกวา่ ‘อรยิสจั’ 

  ภกิษุทัง้หลาย เพราะเหตนัุน้แล เธอทัง้หลายพงึท าความเพยีรเพือ่รูช้ดัตาม 

ความเป็นจรงิวา่ ‘นีท้กุข ์ฯลฯ นีท้กุขนโิรธคามนิปีฏปิทา” 

โลกสตูรที ่๘ จบ 

 

๙. ปรญิเญยยสตูร 

วา่ดว้ยอรยิสจัทีค่วรก าหนดรู ้

  [๑๐๙๙] “ภกิษุทัง้หลาย อรยิสจั ๔ ประการนี ้

  อรยิสจั ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ทกุขอรยิสจั    ๒. ทกุขสมทุยอรยิสจั 

   ๓. ทกุขนโิรธอรยิสจั    ๔. ทกุขนโิรธคามนิปีฏปิทาอรยิสจั 

  อรยิสจั ๔ ประการนี ้

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๖๑๐ } 



๖๑๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑๒. สจัจสงัยตุ] 

๓. โกฏคิามวรรค ๑๐. ควัมปตสิตูร 

  บรรดาอรยิสจั ๔ ประการนี ้อรยิสจัทีค่วรก าหนดรูก็้ม ีอรยิสจัทีค่วรละก็ม ี

อรยิสจัทีค่วรท าใหแ้จง้ก็ม ีอรยิสจัทีค่วรเจรญิก็ม ี

  อรยิสจัทีค่วรก าหนดรู ้อะไรบา้ง คอื 

  ทกุขอรยิสจัควรก าหนดรู ้ทกุขสมทุยอรยิสจัควรละ ทกุขนโิรธอรยิสจัควร 

ท าใหแ้จง้ ทกุขนโิรธคามนิปีฏปิทาอรยิสจัควรเจรญิ 

  ภกิษุทัง้หลาย เพราะเหตนัุน้ เธอทัง้หลายพงึท าความเพยีรเพือ่รูช้ดัตาม 

ความเป็นจรงิวา่ ‘นีท้กุข ์ฯลฯ นีท้กุขนโิรธคามนิปีฏปิทา” 

ปรญิเญยยสตูรที ่๙ จบ 

 

๑๐. ควมัปตสิตูร 

วา่ดว้ยพระควมัปต ิ

  [๑๑๐๐] สมัยหนึง่ ภกิษุผูเ้ถระหลายรปูอยู ่ณ เมอืงสหชนยิะ แควน้เจต ี

สมัยนัน้ เมือ่ภกิษุผูเ้ถระหลายรปูกลับจากบณิฑบาต ภายหลังฉันภัตตาหารเสร็จ 

แลว้ น่ังประชมุกันทีโ่รงกลม ไดส้นทนากันขึน้ในระหวา่งวา่ “ทา่นทัง้หลาย ผูใ้ด 

เห็นทกุข ์ผูนั้น้ชือ่วา่เห็นทุกขสมทัุยบา้ง เห็นทกุขนโิรธบา้ง เห็นทกุขนโิรธคามนิ-ี 

ปฏปิทาบา้ง” 

  เมือ่ภกิษุผูเ้ถระทัง้หลายกลา่วอยา่งนีแ้ลว้ ท่านพระควมัปตเิถระไดก้ลา่วกับ 

ภกิษุทัง้หลายดังนีว้า่ “ผูม้อีายทัุง้หลาย ผมไดฟั้ง ไดรั้บมาเฉพาะพระพักตรพ์ระ 

ผูม้พีระภาควา่ ‘ภกิษุทัง้หลาย ผูใ้ดเห็นทกุข ์ผูนั้น้ชือ่วา่เห็นทกุขสมทัุยบา้ง เห็น 

ทกุขนโิรธบา้ง เห็นทกุขนโิรธคามนิปีฏปิทาบา้ง ผูใ้ดเห็นทกุขสมทัุย ผูนั้น้ 

ชือ่วา่เห็นทกุขบ์า้ง เห็นทุกขนโิรธบา้ง เห็นทกุขนโิรธคามนิปีฏปิทาบา้ง ผูใ้ด 

เห็นทกุขนโิรธ ผูนั้น้ชือ่วา่เห็นทกุขบ์า้ง เห็นทกุขสมทัุยบา้ง เห็นทกุขนโิรธ- 

คามนิปีฏปิทาบา้ง ผูใ้ดเห็นทกุขนโิรธคามนิปีฏปิทา ผูนั้น้ชือ่วา่เห็นทกุขบ์า้ง เห็น 

ทกุขสมทัุยบา้ง เห็นทกุขนโิรธบา้ง” 

ควมัปตสิตูรที ่๑๐ จบ 

โกฏคิามวรรคที ่๓ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๖๑๑ } 



๖๑๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑๒. สจัจสงัยตุ] 

๓. โกฏคิามวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

    ๑. ปฐมโกฏคิามสตูร    ๒. ทตุยิโกฏคิามสตูร 

    ๓. สมัมาสมัพทุธสตูร    ๔. อรหันตสตูร 

    ๕. อาสวกัขยสตูร    ๖. มติตสตูร 

    ๗. ตถสตูร     ๘. โลกสตูร 

    ๙. ปรญิเญยยสตูร    ๑๐. ควมัปตสิตูร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๖๑๒ } 



๖๑๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑๒. สจัจสงัยตุ] 

๔. สสีปาวนวรรค ๑. สสีปาวนสตูร 

 

๔. สสีปาวนวรรค 

วา่ดว้ยพระธรรมเทศนาทีส่สีปาวนั 

๑. สสีปาวนสตูร 

วา่ดว้ยพระธรรมเทศนาทีส่สีปาวนั 

  [๑๑๐๑] พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ สสีปาวนั เขตกรงุโกสมัพ ีครัง้นัน้ 

พระผูม้พีระภาคทรงหยบิใบประดูล่าย ๒-๓ ใบขึน้มา แลว้รับสัง่เรยีกภกิษุทัง้หลาย 

มาตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายจะเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร ใบประดูล่าย 

๒-๓ ใบทีเ่ราหยบิขึน้มากับใบทีอ่ยูบ่นตน้ อยา่งไหนจะมากกวา่กัน” ล าดับนัน้ 

ภกิษุทัง้หลายกราบทลูวา่ “ใบทีอ่ยูบ่นตน้ไมนั้น้แลมากกวา่ ใบประดูล่าย ๒-๓ 

ใบทีพ่ระองคท์รงหยบิขึน้มามเีพยีงเล็กนอ้ย พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ภกิษุทัง้หลาย สิง่ทีเ่รารูแ้ลว้แตม่ไิดบ้อกเธอทัง้หลายก็มมีากเหมอืนกัน 

  เพราะเหตไุร เราจงึมไิดบ้อก 

  เพราะสิง่นีไ้มม่ปีระโยชน ์ไมใ่ชจ่ดุเริม่ตน้แหง่พรหมจรรย ์ไมเ่ป็นไปเพือ่ 

ความเบือ่หน่าย ไมเ่ป็นไปเพือ่คลายก าหนัด ไมเ่ป็นไปเพือ่ดับ ไมเ่ป็นไปเพือ่สงบระงับ 

ไมเ่ป็นไปเพือ่รูย้ ิง่ ไมเ่ป็นไปเพือ่ตรัสรู ้ไมเ่ป็นไปเพือ่นพิพาน เพราะเหตนัุน้ เรา 

จงึมไิดบ้อก 

  สิง่อะไรเลา่ทีเ่ราบอกแลว้ 

  คอื เราไดบ้อกวา่ ‘นีท้กุข ์นีท้กุขสมทัุย นีท้กุขนโิรธ นีท้กุขนโิรธคามนิี- 

ปฏปิทา’ 

  เพราะเหตไุร เราจงึบอก 

  เพราะสิง่นีม้ปีระโยชน ์เป็นจดุเริม่ตน้แหง่พรหมจรรย ์เป็นไปเพือ่ความ 

เบือ่หน่าย เพือ่คลายก าหนัด เพือ่ดับ เพือ่สงบระงับ เพือ่รูย้ ิง่ เพิอ่ตรัสรู ้เพือ่นพิพาน 

เพราะเหตนัุน้ เราจงึบอก 

  ภกิษุทัง้หลาย เพราะเหตนัุน้ เธอทัง้หลายพงึท าความเพยีรเพือ่รูช้ดัตาม 

ความเป็นจรงิวา่ ‘นีท้กุข ์ฯลฯ นีท้กุขนโิรธคามนิปีฏปิทา” 

สสีปาวนสตูรที ่๑ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๖๑๓ } 



๖๑๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑๒. สจัจสงัยตุ] 

๔. สสีปาวนวรรค ๓. ทัณฑสตูร 

 

๒. ขทริปตัตสตูร 

วา่ดว้ยอปุมาดว้ยใบตะเคยีน 

  [๑๑๐๒] “ภกิษุทัง้หลาย เป็นไปไมไ่ดเ้ลยทีบ่คุคลจะพงึกลา่วอยา่งนีว้า่ ‘เรา 

ยังไมรู่แ้จง้ทกุขอรยิสจั ทกุขสมทุยอรยิสจั ทกุขนโิรธอรยิสจั ทกุขนโิรธคามนิ-ี 

ปฏปิทาอรยิสจัตามความเป็นจรงิ แลว้จักท าทีส่ดุแหง่ทกุขโ์ดยชอบได’้ 

  เป็นไปไมไ่ดเ้ลยทีบ่คุคลจะพงึกลา่ววา่ ‘เราจักใชใ้บตะเคยีน ใบทองหลาง หรอื 

ใบมะขามป้อมหอ่น ้าหรอืหอ่ใบตาลน าไป’ แมฉั้นใด เป็นไปไมไ่ดเ้ลยทีบ่คุคลจะพงึ 

กลา่ววา่ ‘เราไมไ่ดรู้แ้จง้ทกุขอรยิสจั ฯลฯ ทกุขนโิรธคามนิปีฏปิทาอรยิสจัตามความ 

เป็นจรงิ แลว้จักท าทีส่ดุแหง่ทกุขโ์ดยชอบได’้ ก็ฉันนัน้เหมอืนกัน 

  แตเ่ป็นไปไดท้ีบ่คุคลจะพงึกลา่วอยา่งนีว้า่ ‘เราไดรู้แ้จง้ทกุขอรยิสจั ทกุข- 

สมทุยอรยิสจั ทกุขนโิรธอรยิสจั ทกุขนโิรธคามนิปีฏปิทาอรยิสจัตามความเป็นจรงิ 

แลว้จักท าทีส่ดุแหง่ทกุขโ์ดยชอบได’้ 

  เป็นไปไดท้ีบ่คุคลจะพงึกลา่ววา่ ‘เราจักใชใ้บบัว ใบทองกวาว หรอืใบยา่นทราย 

หอ่น ้าหรอืหอ่ใบตาลน าไป’ แมฉั้นใด เป็นไปไดท้ีบ่คุคลจะพงึกลา่ววา่ ‘เราไดรู้แ้จง้ 

ทกุขอรยิสจั ฯลฯ ทกุขนโิรธคามนิปีฏปิทาอรยิสจัตามความเป็นจรงิ แลว้จักท า 

ทีส่ดุแหง่ทกุขโ์ดยชอบได’้ ก็ฉันนัน้เหมอืนกัน 

  ภกิษุทัง้หลาย เพราะเหตนัุน้ เธอทัง้หลายพงึท าความเพยีรเพือ่รูช้ดัตาม 

ความเป็นจรงิวา่ ‘นีท้กุข ์ฯลฯ นีท้กุขนโิรธคามนิปีฏปิทา” 

ขทริปตัตสตูรที ่๒ จบ 

 

๓. ทณัฑสตูร 

วา่ดว้ยอปุมาดว้ยทอ่นไม ้

  [๑๑๐๓] “ภกิษุทัง้หลาย ทอ่นไมท้ีข่วา้งไปบนอากาศ บางคราวเอาโคนลงมา 

บางคราวเอาตรงกลางลงมา บางคราวเอาปลายลงมา แมฉั้นใด สตัวทั์ง้หลายผูม้ ี

อวชิชาปิดกัน้ มตีัณหาโยงใยจงึแลน่ไป ทอ่งเทีย่วไป บางคราวจากโลกนีไ้ปสูโ่ลกอืน่ 

บางคราวจากโลกอืน่มาสูโ่ลกนี ้ก็ฉันนัน้เหมอืนกัน 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๖๑๔ } 



๖๑๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑๒. สจัจสงัยตุ] 

๔. สสีปาวนวรรค ๔. เจลสตูร 

  ขอ้นัน้เพราะเหตไุร 

  เพราะไมเ่ห็นอรยิสจั ๔ ประการ 

  อรยิสจั ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ทกุขอรยิสจั  ฯลฯ   ๔. ทกุขนโิรธคามนิปีฏปิทาอรยิสจั 

  ภกิษุทัง้หลาย เพราะเหตนัุน้ เธอทัง้หลายพงึท าความเพยีรเพือ่รูช้ดัตาม 

ความเป็นจรงิวา่ ‘นีท้กุข ์ฯลฯ นีท้กุขนโิรธคามนิปีฏปิทา” 

ทณัฑสตูรที ่๓ จบ 

 

๔. เจลสตูร 

วา่ดว้ยอปุมาดว้ยผา้ทีถ่กูไฟไหม ้

  [๑๑๐๔] “ภกิษุทัง้หลาย เมือ่ผา้ถกูไฟไหมห้รอืศรีษะถกูไฟไหม ้ควรท าอยา่งไร” 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ เมือ่ผา้ถกูไฟไหมห้รอืศรีษะถกูไฟไหม ้ควรท าความ 

พอใจ ความพยายาม ความอตุสาหะ ความขะมักเขมน้ ความไมท่อ้ถอย สต ิ

และสมัปชญัญะใหม้ปีระมาณยิง่ เพือ่ดับไฟทีไ่หมผ้า้หรอืไฟทีไ่หมศ้รีษะนัน้ 

พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ภกิษุทัง้หลาย ควรวางเฉย ไมค่วรใสใ่จถงึผา้ทีถ่กูไฟไหมห้รอืศรีษะทีถ่กูไฟ 

ไหม ้ควรท าความพอใจ ความพยายาม ความอตุสาหะ ความขะมักเขมน้ 

ความไมท่อ้ถอย สตแิละสมัปชญัญะใหม้ปีระมาณยิง่ เพือ่รูแ้จง้อรยิสจั ๔ ประการ 

ทีย่ังไมรู่แ้จง้ตามความเป็นจรงิ 

  อรยิสจั ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ทกุขอรยิสจั  ฯลฯ   ๔. ทกุขนโิรธคามนิปีฏปิทาอรยิสจั 

  ภกิษุทัง้หลาย เพราะเหตนัุน้ เธอทัง้หลายพงึท าความเพยีรเพือ่รูช้ดัตามความ 

เป็นจรงิวา่ ‘นีท้กุข ์ฯลฯ นีท้กุขนโิรธคามนิปีฏปิทา” 

เจลสตูรที ่๔ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๖๑๕ } 



๖๑๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑๒. สจัจสงัยตุ] 

๔. สสีปาวนวรรค ๖. ปาณสตูร 

 

๕. สตัตสิตสูตร 

วา่ดว้ยอปุมาดว้ยผูถ้กูหอก ๑๐๐ เลม่ทิม่แทง 

  [๑๑๐๕] “ภกิษุทัง้หลาย เปรยีบเหมอืนใคร ๆ พงึกลา่วกับบรุษุผูม้อีาย ุ๑๐๐ 

ปี มชีวีติอยู ่๑๐๐ ปีวา่ ‘มาเถดิ พอ่มหาจ าเรญิ ชนทัง้หลายจักใชห้อก ๑๐๐ เลม่ 

ทิม่แทงทา่นในเวลาเชา้ ใชห้อก ๑๐๐ เลม่ทิม่แทงในเวลาเทีย่ง ใชห้อก ๑๐๐ 

เลม่ทิม่แทงในเวลาเย็น ท่านนัน้ถกูหอกทิม่แทงวนัละ ๓๐๐ เลม่ มอีาย ุ๑๐๐ ปี 

มชีวีติอยู ่๑๐๐ ปี เมือ่ลว่งไป ๑๐๐ ปี ก็จักรูแ้จง้อรยิสจั ๔ ประการทีย่ังไมไ่ดรู้แ้จง้ 

  กลุบตุรผูเ้ห็นประโยชนค์วรยอมรับขอ้เสนอนัน้ 

   ขอ้นัน้เพราะเหตไุร 

  เพราะสงสารนีม้เีบือ้งตน้กับเบือ้งปลายก าหนดรูไ้มไ่ด ้เบือ้งตน้และทีส่ดุแหง่ 

การประหารดว้ยหอก การประหารดว้ยดาบ การประหารดว้ยหลาว และการ 

ประหารดว้ยขวานยอ่มไมป่รากฏ อปุมานีฉั้นใด อปุไมยก็ฉันนัน้เหมอืนกัน เราไม่ 

กลา่ววา่การรูแ้จง้อรยิสจั ๔ ประการ มไีดพ้รอ้มกับทกุขแ์ละโทมนัส แตเ่รากลา่ววา่ 

การรูแ้จง้อรยิสจั ๔ ประการมไีดพ้รอ้มกับสขุและโสมนัสเทา่นัน้ 

  อรยิสจั ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ทกุขอรยิสจั  ฯลฯ   ๔. ทกุขนโิรธคามนิปีฏปิทาอรยิสจั 

  ภกิษุทัง้หลาย เพราะเหตนัุน้ เธอทัง้หลายพงึท าความเพยีรเพือ่รูช้ดัตาม 

ความเป็นจรงิวา่ ‘นีท้กุข ์ฯลฯ นีท้กุขนโิรธคามนิปีฏปิทา” 

สตัตสิตสตูรที ่๕ จบ 

 

๖. ปาณสตูร 

วา่ดว้ยอปุมาดว้ยหลาวเสยีบสตัว ์

  [๑๑๐๖] “ภกิษุทัง้หลาย เปรยีบเหมอืนบรุษุพงึตัดหญา้ ทอ่นไม ้กิง่ไม ้และ 

ใบไมใ้นชมพทูวปีนีม้ารวมกันเป็นกองเดยีวกัน ครัน้รวมเป็นกองเดยีวกันแลว้ พงึท า 

ใหเ้ป็นหลาว ครัน้ท าใหเ้ป็นหลาวแลว้ พงึเสยีบสตัวข์นาดใหญท่ีม่อียูใ่นมหาสมทุร 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๖๑๖ } 



๖๑๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑๒. สจัจสงัยตุ] 

๔. สสีปาวนวรรค ๗. ปฐมสรุยิสตูร 

เขา้ทีห่ลาวขนาดใหญ ่เสยีบสตัวข์นาดกลางทีม่อียูใ่นมหาสมทุรเขา้ทีห่ลาวขนาด 

กลาง เสยีบสตัวข์นาดเล็กทีม่อียูใ่นมหาสมทุรเขา้ทีห่ลาวขนาดเล็ก สตัวข์นาดเขือ่ง 

ในมหาสมทุรยังไมทั่นหมด หญา้ ทอ่นไม ้กิง่ไม ้และใบไมใ้นชมพทูวปีนีพ้งึหมด 

สิน้ไปเสยีกอ่น 

  ภกิษุทัง้หลาย การทีจ่ะเสยีบสตัวข์นาดเล็กในมหาสมทุรซึง่มมีากกวา่สตัว ์

ขนาดเขือ่งนัน้เขา้ทีห่ลาว มใิชท่ าไดง้า่ย 

  ขอ้นัน้เพราะเหตไุร 

  เพราะตัวมันมขีนาดเล็ก อปุมานีฉั้นใด อปุไมยก็ฉันนัน้ อบายก็ใหญนั่ก 

บคุคลผูถ้งึพรอ้มดว้ยทฏิฐ ิหลดุพน้จากอบายทีใ่หญอ่ยา่งนัน้แลว้ ยอ่มรูช้ดัตาม 

ความเป็นจรงิวา่ ‘นีท้กุข ์ฯลฯ นีท้กุขนโิรธคามนิปีฏปิทา’ 

  ภกิษุทัง้หลาย เพราะเหตนัุน้ เธอทัง้หลายพงึท าความเพยีรเพือ่รูช้ดัตาม 

ความเป็นจรงิวา่ ‘นีท้กุข ์ฯลฯ นีท้กุขนโิรธคามนิปีฏปิทา” 

ปาณสตูรที ่๖ จบ 

 

๗. ปฐมสรุยิสตูร 

วา่ดว้ยอปุมาดว้ยดวงอาทติย ์สตูรที ่๑ 

  [๑๑๐๗] “ภกิษุทัง้หลาย เมือ่ดวงอาทติยก์ าลังจะอทัุย ยอ่มมแีสงอรณุขึน้มา 

กอ่นเป็นบพุนมิติ ฉันใด สมัมาทฏิฐก็ิฉันนัน้เหมอืน เป็นตัวน า เป็นบพุนมิติ 

เพือ่ความตรัสรูอ้รยิสจั ๔ ประการ ภกิษุผูม้สีมัมาทฏิฐพิงึหวงัไดว้า่จักรูช้ดัตาม 

ความเป็นจรงิวา่ ‘นีท้กุข ์ฯลฯ นีท้กุขนโิรธคามนิปีฏปิทา’ 

  ภกิษุทัง้หลาย เพราะเหตนัุน้ เธอทัง้หลายพงึท าความเพยีรเพือ่รูช้ดัตาม 

ความเป็นจรงิวา่ ‘นีท้กุข ์ฯลฯ นีท้กุขนโิรธคามนิปีฏปิทา” 

ปฐมสรุยิสตูรที ่๗ จบ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๖๑๗ } 



๖๑๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑๒. สจัจสงัยตุ] 

๔. สสีปาวนวรรค ๙. อนิทขลีสตูร 

 

๘. ทตุยิสรุยิสตูร 

วา่ดว้ยอปุมาดว้ยดวงอาทติย ์สตูรที ่๒ 

  [๑๑๐๘] “ภกิษุทัง้หลาย ดวงจันทรแ์ละดวงอาทติยย์ังไมเ่กดิขึน้ในโลกตราบ 

ใด ความสวา่งไสวเจดิจา้ก็ยังไมป่รากฏตราบนัน้ เวลานัน้มแีตค่วามมดืมนอนธการ 

กลางวนั และกลางคนืไมป่ากฏ เดอืนและกึง่เดอืนไมป่รากฏ ฤดแูละปีก็ไมป่รากฏ 

  แตเ่มือ่ใด ดวงจันทรแ์ละดวงอาทติยเ์กดิขึน้ในโลก เมือ่นัน้ ความสวา่งไสว 

เจดิจา้ ยอ่มปรากฏ เวลานัน้ไมม่คีวามมดืมนอนธการ กลางวนัและกลางคนืก็ปรากฏ 

เดอืนและกึง่เดอืนก็ปรากฏ ฤดแูละปีก็ปรากฏ ฉันใด 

  ภกิษุทัง้หลาย ตถาคตอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ยังไมอ่บุัตขิ ึน้ในโลกตราบใด 

ความสวา่งไสวเจดิจา้ก็ยังไมป่รากฏตราบนัน้ เวลานัน้มแีตค่วามมดืมนอนธการ 

การบอก การแสดง การบญัญัต ิการแตง่ตัง้ การเปิดเผย การจ าแนก การ 

ท าใหง้า่ยซึง่อรยิสจั ๔ ประการ ก็ยังไมม่ ี

  แตเ่มือ่ใด ตถาคตอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้อบุัตขิ ึน้ในโลก เมือ่นัน้ ความ 

สวา่งไสวเจดิจา้ก็ปรากฏ เวลานัน้ไมม่คีวามมดืมนอนธการ การบอก การแสดง 

การบัญญัต ิการแตง่ตัง้ การเปิดเผย การจ าแนก การท าใหง้า่ยซึง่อรยิสจั ๔ 

ประการก็ยอ่มม ีฉันนัน้เหมอืนกัน 

  อรยิสจั ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ทกุขอรยิสจั  ฯลฯ   ๔. ทกุขนโิรธคามนิปีฏปิทาอรยิสจั 

  ภกิษุทัง้หลาย เพราะเหตนัุน้ เธอทัง้หลายพงึท าความเพยีรเพือ่รูช้ดัตาม 

ความเป็นจรงิวา่ ‘นีท้กุข ์ฯลฯ นีท้กุขนโิรธคามนิปีฏปิทา” 

ทตุยิสรุยิสตูรที ่๘ จบ 

 

๙. อนิทขลีสตูร 

วา่ดว้ยอปุมาดว้ยเสาเขือ่นทีป่กัไวล้กึ 

  [๑๑๐๙] “ภกิษุทัง้หลาย สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่ใดเหลา่หนึง่ไมรู่ช้ดัตาม 

ความเป็นจรงิวา่ ‘นีท้กุข ์ฯลฯ นีท้กุขนโิรธคามนิปีฏปิทา’ สมณะหรอืพราหมณ์ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เล่ม : ๑๙ หนา้ :๖๑๘ } 



๖๑๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑๒. สจัจสงัยตุ] 

๔. สสีปาวนวรรค ๙. อนิทขลีสตูร 

เหลา่นัน้ยอ่มมองหนา้๑ของสมณะหรอืพราหมณ์เหลา่อืน่ดว้ยคดิวา่ ‘ทา่นผูน้ีเ้มือ่รู ้

ก็รูจ้รงิ เมือ่เห็น ก็เห็นจรงิ’ 

  ภกิษุทัง้หลาย เปรยีบเหมอืนปยุนุ่นหรอืปยุฝ้ายเป็นของเบา มักลอยไปตามลม 

วางไวบ้นพืน้อันราบเรยีบ ลมทางทศิตะวนัออกพัดปยุนุ่นหรอืปยุฝ้ายนัน้ไปทางทศิ 

ตะวนัตก ลมทางทศิตะวนัตกพัดไปทางทศิตะวนัออก ลมทางทศิเหนอืพัดไปทาง 

ทศิใต ้ลมทางทศิใตพั้ดไปทางทศิเหนอื 

  ขอ้นัน้เพราะเหตไุร 

  เพราะปยุฝ้ายเป็นของเบา อปุมานีฉั้นใด อปุไมยก็ฉันนัน้เหมอืนกัน สมณะ 

หรอืพราหมณ์เหลา่ใดเหลา่หนึง่ ไมรู่ช้ดัตามความเป็นจรงิวา่ ‘นีท้กุข ์ฯลฯ นี้ 

ทกุขนโิรธคามนิปีฏปิทา’ สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่นัน้ยอ่มมองหนา้ของสมณะ 

หรอืพราหมณ์เหลา่อืน่ดว้ยคดิวา่ ‘ทา่นผูน้ีเ้มือ่รู ้ก็รูจ้รงิ เมือ่เห็น ก็เห็นจรงิ’ 

  ขอ้นัน้เพราะเหตไุร 

  เพราะไมเ่ห็นอรยิสจั ๔ ประการ 

  ภกิษุทัง้หลาย สว่นสมณะหรอืพราหมณ์เหลา่ใดเหลา่หนึง่ รูช้ดัตามความ 

เป็นจรงิวา่ ‘นีท้กุข ์ฯลฯ นีท้กุขนโิรธคามนิปีฏปิทา’ สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่นัน้ 

ไมต่อ้งมองหนา้ของสมณะหรอืพราหมณ์เหลา่อืน่ดว้ยคดิวา่ ‘ทา่นผูน้ี้เมือ่รู ้ก็รูจ้รงิ 

เมือ่เห็น ก็เห็นจรงิ’ 

  ภกิษุทัง้หลาย เปรยีบเหมอืนเสาเหล็กหรอืเสาเขือ่นมลี าตน้ปักไวล้กึ ฝังไวด้ ี

ไมไ่หว ไมโ่ยก แมห้ากพายฝุนพัดมาจากทศิตะวนัออกอยา่งรนุแรงก็ไมส่ัน่ 

ไมส่ะเทอืน ไมส่ะทา้น แมห้ากพายฝุนพัดมาจากทศิตะวนัตก ฯลฯ แมห้ากพาย ุ

ฝนพัดมาจากทศิเหนอื ฯลฯ แมห้ากพายฝุนพัดมาจากทศิใตอ้ยา่งรนุแรงก็ไมส่ัน่ 

ไมส่ะเทอืน ไมส่ะทา้น 

  ขอ้นัน้เพราะเหตไุร 

  เพราะเสาเหล็กหรอืเสาเขือ่นมลี าตน้ปักไวล้กึ ฝังไวด้ ีอปุมานีฉั้นใด อปุไมย 

ก็ฉันนัน้เหมอืนกัน สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่ใดเหลา่หนึง่รูช้ดัตามความเป็นจรงิวา่

 

เชงิอรรถ : 

๑ มองหนา้ แปลมาจากค าวา่ มขุ  โอโลเกนฺต ิในทีน่ีห้มายถงึ มองดอูัธยาศัย (ส .ม.อ. ๓/๑๑๐๙/๑๘๓) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๖๑๙ } 



๖๒๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑๒. สจัจสงัยตุ] 

๔. สสีปาวนวรรค ๑๐. วาทัตถกิสตูร 

‘นีท้กุข ์ฯลฯ นีท้กุขนโิรธคามนิปีฏปิทา’ สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่นัน้ ไมต่อ้ง 

มองหนา้ของสมณะหรอืพราหมณ์เหลา่อืน่ดว้ยคดิวา่ ‘ทา่นผูน้ีเ้มือ่รู ้ก็รูจ้รงิ เมือ่เห็น 

ก็เห็นจรงิ’ 

  ขอ้นัน้เพราะเหตไุร 

  เพราะเห็นอรยิสจั ๔ ประการดแีลว้ 

  อรยิสจั ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ทกุขอรยิสจั  ฯลฯ   ๔. ทกุขนโิรธคามนิปีฏปิทาอรยิสจั 

  ภกิษุทัง้หลาย เพราะเหตนัุน้ เธอทัง้หลายพงึท าความเพยีรเพือ่รูช้ดัตาม 

ความเป็นจรงิวา่ ‘นีท้กุข ์ฯลฯ นีท้กุขนโิรธคามนิปีฏปิทา” 

อนิทขลีสตูรที ่๙ จบ 

 

๑๐. วาทตัถกิสูตร 

วา่ดว้ยสมณพราหมณ์ผูต้อ้งการโตว้าทะ 

  [๑๑๑๐] “ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุรปูใดรปูหนึง่รูช้ดัตามความเป็นจรงิวา่ ‘นีท้กุข ์

ฯลฯ นีท้กุขนโิรธคามนิปีฏปิทา’ แมห้ากสมณะหรอืพราหมณ์ผูต้อ้งการวาทะ 

แสวงหาวาทะ มาจากทศิตะวนัออกดว้ยคดิวา่ ‘จักโตว้าทะกับภกิษุนัน้’ เป็นไปไมไ่ด ้

เลยทีภ่กิษุรปูนัน้จักสะทกสะทา้นหรอืหวัน่ไหวตอ่สมณะหรอืพราหมณ์นัน้ดว้ยสหธรรม๑ 

แมห้ากสมณะหรอืพราหมณ์ผูต้อ้งการวาทะ แสวงหาวาทะ มาจากทศิตะวนัตก 

ฯลฯ แมห้ากสมณะหรอืพราหมณ์ผูต้อ้งการวาทะ แสวงหาวาทะ มาจากทศิเหนอื 

ฯลฯ แมห้ากสมณะหรอืพราหมณ์ผูต้อ้งการวาทะ แสวงหาวาทะมาจากทศิใตด้ว้ย 

คดิวา่ ‘จักโตว้าทะกับภกิษุนัน้’ เป็นไปไมไ่ดเ้ลยทีภ่กิษุรปูนัน้จักสะทกสะทา้นหรอื 

หวัน่ไหวตอ่สมณะหรอืพราหมณ์นัน้ดว้ยสหธรรม 

  ภกิษุทัง้หลาย เปรยีบเหมอืนเสาหนิยาว ๑๖ ศอก เสาหนินัน้มลี าตน้ปักลง 

ไปขา้งลา่ง ๘ ศอก อยูข่า้งบน ๘ ศอก แมห้ากพายฝุนพัดมาจากทศิตะวนัออก 

อยา่งรนุแรงก็ไมส่ัน่ ไมส่ะเทอืน ไมส่ะทา้น แมห้ากพายฝุนพัดมาจากทศิตะวนัตก

 

เชงิอรรถ : 

๑ สหธรรม หมายถงึความมเีหตุผล (ส .ม.อ. ๓/๘๘๒/๓๓๐) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๖๒๐ } 



๖๒๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑๒. สจัจสงัยตุ] 

๔. สสีปาวนวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

ฯลฯ แมห้ากพายฝุนพัดมาจากทศิเหนอื ฯลฯ แมห้ากพายฝุนพัดมาจากทศิใต ้

อยา่งรนุแรงก็ไมส่ัน่ ไมส่ะเทอืน ไมส่ะทา้น 

  ขอ้นัน้เพราะเหตไุร 

  เพราะเสาหนิมลี าตน้ปักไวล้กึ ฝังไวด้ ีอปุมานีฉั้นใด อปุไมยก็ฉันนัน้เหมอืนกัน 

ภกิษุรปูใดรปูหนึง่รูช้ดัตามความเป็นจรงิวา่ ‘นีท้กุข ์ฯลฯ นีท้กุขนโิรธคามนิี- 

ปฏปิทา’ แมห้ากสมณะหรอืพราหมณ์ตอ้งการวาทะ แสวงหาวาทะ มาจากทศิ 

ตะวนัออกดว้ยคดิวา่ ‘จักโตว้าทะกับภกิษุนัน้’ เป็นไปไมไ่ดเ้ลยทีภ่กิษุรปูนัน้จักสะทก 

สะทา้นหรอืหวัน่ไหวตอ่สมณะหรอืพรหมณ์นัน้ดว้ยสหธรรม แมห้ากสมณะหรอื 

พราหมณ์ตอ้งการวาทะ แสวงหาวาทะ มาจากทศิตะวนัตก ฯลฯ แมห้ากสมณะ 

หรอืพราหมณ์ตอ้งการวาทะ แสวงหาวาทะ มาจากทศิเหนอื ฯลฯ แมห้ากสมณะ 

หรอืพราหมณ์ผูต้อ้งการวาทะ แสวงหาวาทะมาจากทศิใตด้ว้ยคดิวา่ ‘จักโตว้าทะ 

กับภกิษุนัน้’ เป็นไปไมไ่ดเ้ลยทีภ่กิษุรปูนัน้จักสะทกสะทา้น หรอืหวัน่ไหวตอ่สมณะ 

หรอืพราหมณ์นัน้ดว้ยสหธรรม 

  ขอ้นัน้เพราะเหตไุร 

  เพราะเห็นอรยิสจั ๔ ประการดแีลว้ 

  อรยิสจั ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ทกุขอรยิสจั  ฯลฯ   ๔. ทกุขนโิรธคามนิปีฏปิทาอรยิสจั 

  ภกิษุทัง้หลาย เพราะเหตนัุน้ เธอทัง้หลายพงึท าความเพยีรเพือ่รูช้ดัตาม 

ความเป็นจรงิวา่ ‘นีท้กุข ์ฯลฯ นีท้กุขนโิรธคามนิปีฏปิทา” 

วาทตัถกิสตูรที ่๑๐ จบ 

สสีปาวนวรรคที ่๔ จบ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

    ๑. สสีปาวนสตูร    ๒. ขทริปัตตสตูร 

    ๓. ทัณฑสตูร     ๔. เจลสตูร 

    ๕. สตัตสิตสตูร    ๖. ปาณสตูร 

    ๗. ปฐมสรุยิสตูร    ๘. ทตุยิสรุยิสตูร 

    ๙. อนิทขลีสตูร    ๑๐. วาทัตถกิสตูร 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๖๒๑ } 



๖๒๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑๒. สจัจสงัยตุ] 

๕. ปปาตวรรค ๑. โลกจนิตาสตูร 

 

๕. ปปาตวรรค 

หมวดวา่ดว้ยเหวคอืสงัสารวฏั 

๑. โลกจนิตาสตูร 

วา่ดว้ยการคดิเร ือ่งโลก 

  [๑๑๑๑] สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเวฬวุัน สถานทีใ่ห ้

เหยือ่กระแต เขตกรงุราชคฤห ์ณ ทีนั่น้แล พระผูม้พีระภาครับสัง่เรยีกภกิษุทัง้หลาย 

มาตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย เรือ่งเคยมมีาแลว้ บรุษุคนหนึง่ออกจากกรงุราชคฤห ์

เขา้ไปยังสระโบกขรณีชือ่สมุาคธาดว้ยตัง้ใจวา่ ‘จักคดิเรือ่งโลก’ แลว้น่ังคดิเรือ่งโลก 

อยูร่มิสระโบกขรณีชือ่สมุาคธา เขาไดเ้ห็นกองทัพ ๔ เหลา่เขา้ไปสูก่า้นบัวทีร่มิ 

สระโบกขรณีชือ่สมุาคธาแลว้คดิดังนีว้า่ ‘เราชือ่วา่เป็นคนบา้ มจีติฟุ้งซา่น เห็นสิง่ 

ทีไ่มม่ใีนโลก’ ตอ่มา เขาเขา้ไปยังเมอืงบอกแกห่มูม่หาชนวา่ ‘ทา่นทัง้หลาย 

ขา้พเจา้เป็นคนบา้ มจีติฟุ้งซา่น เห็นสิง่ทีไ่มม่ใีนโลก’ 

  หมูม่หาชนถามวา่ ‘ท่านผูเ้จรญิ ทา่นเป็นบา้อยา่งไร มจีติฟุ้งซา่นอยา่งไร 

และอะไรทีท่า่นเห็นแลว้แตไ่มม่ใีนโลก’ 

  ‘ทา่นผูเ้จรญิทัง้หลาย จะเลา่ใหฟั้ง ขา้พเจา้ออกจากกรงุราชคฤหเ์ขา้ไปยังสระ 

โบกขรณีชือ่สมุาคธาดว้ยตัง้ใจวา่ ‘จักคดิเรือ่งโลก’ แลว้น่ังคดิเรือ่งโลกอยูร่มิสระ 

โบกขรณีชือ่สมุาคธา ขา้พเจา้ไดเ้ห็นกองทัพ ๔ เหลา่เขา้ไปสูก่า้นบัวทีร่มิสระโบกขรณี 

ชือ่สมุาคธา ขา้พเจา้เป็นบา้อยา่งนี ้มจีติฟุ้งซา่นอยา่งนี ้และสิง่นีท้ีข่า้พเจา้เห็น 

แลว้แตไ่มม่ใีนโลก’ 

  ‘บรุษุผูเ้จรญิ ทา่นเป็นคนบา้แน่ มจีติฟุ้งซา่นแน่ และสิง่นีท้ีท่า่นเห็นแลว้แต ่

ไมม่ใีนโลก’ 

  ภกิษุทัง้หลาย บรุษุนัน้ไดเ้ห็นสิง่นัน้จรงิทเีดยีว ไมใ่ชไ่มจ่รงิ 

  ภกิษุทัง้หลาย เรือ่งเคยมมีาแลว้ สงครามระหวา่งเทวดากับอสรูประชดิกัน 

ในสงครามนัน้ พวกเทวดาชนะ พวกอสรูพา่ยแพ ้พวกอสรูทีพ่า่ยแพก้ลัวแลว้พา 

กันเขา้สูบ่รุอีสรูทางกา้นบัวท าจติของเทวดาทัง้หลายใหง้งงวยอยู ่

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๖๒๒ } 



๖๒๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑๒. สจัจสงัยตุ] 

๕. ปปาตวรรค ๒. ปปาตสตูร 

  ภกิษุทัง้หลาย เพราะเหตนัุน้ เธอทัง้หลายอยา่คดิเรือ่งโลกวา่ ‘โลกเทีย่ง หรอื 

โลกไมเ่ทีย่ง โลกมทีีส่ดุ หรอืโลกไมม่ทีีส่ดุ ชวีะกับสรรีะเป็นอยา่งเดยีวกัน หรอื 

ชวีะกับสรรีะเป็นคนละอยา่งกัน หลังจากตายแลว้ตถาคตเกดิอกี หรอืหลังจากตาย 

แลว้ตถาคตไมเ่กดิอกี หลงัจากตายแลว้ตถาคตเกดิอกีและไมเ่กดิอกี หรอืหลงัจาก 

ตายแลว้ตถาคตจะวา่เกดิอกีก็มใิช ่จะวา่ไมเ่กดิอกีก็มใิช’่ 

  ขอ้นัน้เพราะเหตไุร 

  เพราะความคดินีไ้มม่ปีระโยชน ์ไมใ่ชจ่ดุเริม่ตน้แหง่พรหมจรรย ์ไมเ่ป็นไป 

เพือ่ความเบือ่หน่าย ไมเ่ป็นไปเพือ่คลายก าหนัด ไมเ่ป็นไปเพือ่ดับ ไมเ่ป็นไปเพือ่ 

สงบระงับ ไมเ่ป็นไปเพือ่รูย้ ิง่ ไมเ่ป็นไปเพือ่ตรัสรู ้ไมเ่ป็นไปเพือ่นพิพาน 

  เธอทัง้หลายเมือ่จะคดิ พงึคดิวา่ ‘นีท้กุข ์ฯลฯ นีท้กุขนโิรธคามนิปีฏปิทา’ 

  ขอ้นัน้เพราะเหตไุร 

  เพราะความคดินีม้ปีระโยชน ์เป็นจดุเริม่ตน้แหง่พรหมจรรย ์เป็นไปเพือ่ 

ความเบือ่หน่าย เพือ่คลายก าหนัด เพือ่ดับ เพือ่สงบระงับ เพือ่รูย้ ิง่ เพือ่ตรัสรู ้

เพือ่นพิพาน 

  ภกิษุทัง้หลาย เพราะเหตนัุน้ เธอทัง้หลายพงึท าความเพยีรเพือ่รูช้ดัตาม 

ความเป็นจรงิวา่ ‘นีท้กุข ์ฯลฯ นีท้กุขนโิรธคามนิปีฏปิทา’ 

โลกจนิตาสตูรที ่๑ จบ 

 

๒. ปปาตสตูร 

วา่ดว้ยเหวคอืสงัสารวฏั 

  [๑๑๑๒] สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ ภเูขาคชิฌกฏู เขตกรงุ 

ราชคฤห ์ครัง้นัน้ พระผูม้พีระภาครับสัง่เรยีกภกิษุทัง้หลายมาตรัสวา่ “มาเถดิ 

ภกิษุทัง้หลาย เราจักเขา้ไปยังยอดเขากัน้เขตแดนเพือ่พักผอ่นกลางวนั” 

  ภกิษุเหลา่นัน้ทลูรับสนองพระด ารัสแลว้ ตอ่มา พระผูม้พีระภาคพรอ้มดว้ย 

ภกิษุจ านวนมากเสด็จเขา้ไปยังยอดเขากัน้เขตแดน ภกิษุรปูหนึง่ไดแ้ลเห็นเหวใหญ่ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๖๒๓ } 



๖๒๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑๒. สจัจสงัยตุ] 

๕. ปปาตวรรค ๒. ปปาตสตูร 

บนยอดเขากัน้เขตแดน จงึทลูถามพระผูม้พีระภาคดงันีว้า่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ 

เหวนีใ้หญห่นอ เหวนีใ้หญจ่รงิหนอ เหวอืน่ทีใ่หญก่วา่และน่ากลัวกวา่เหวนี้มอียูห่รอื 

พระพทุธเจา้ขา้” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “เหวอืน่ทีใ่หญแ่ละน่ากลัวกวา่เหวนีม้อียู ่ภกิษุ” 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ เหวอืน่ทีใ่หญก่วา่และน่ากลัวกวา่เหวนี ้เป็นอยา่งไร” 

  “ภกิษุทัง้หลาย สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่ใดเหลา่หนึง่ไมรู่ช้ดัตามความเป็น 

จรงิวา่ ‘นีท้กุข ์นีท้กุขสมทัุย นีท้กุขนโิรธ นีท้กุขนโิรธคามนิปีฏทิา’ สมณะหรอื 

พราหมณ์เหลา่นัน้ยอ่มยนิดยี ิง่ในสงัขารทัง้หลายทีเ่ป็นไปเพือ่ชาต ิยนิดยี ิง่ในสงัขารทัง้ 

หลายทีเ่ป็นไปเพือ่ชรา ยนิดยี ิง่ในสงัขารทัง้หลายทีเ่ป็นไปเพือ่มรณะ ยนิดยี ิง่ในสงัขาร 

ทัง้หลายทีเ่ป็นไปเพือ่โสกะ ปรเิทวะ ทกุข ์โทมนัส และอปุายาส 

  สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่นัน้ผูย้นิดยี ิง่แลว้ในสงัขารทัง้หลายทีเ่ป็นไปเพือ่ชาต ิ

ผูย้นิดยี ิง่แลว้ในสงัขารทัง้หลายทีเ่ป็นไปเพือ่ชรา ผูย้นิดยี ิง่แลว้ในสงัขารทัง้หลายที ่

เป็นไปเพือ่มรณะ ผูย้นิดยี ิง่แลว้ในสงัขารทัง้หลายทีเ่ป็นไปเพือ่โสกะ ปรเิทวะ ทกุข ์

โทมนัส และอปุายาส ยอ่มปรงุแตง่สงัขารทัง้หลายทีเ่ป็นไปเพือ่ชาตบิา้ง ยอ่มปรงุ 

แตง่สงัขารทัง้หลายทีเ่ป็นไปเพือ่ชราบา้ง ยอ่มปรงุแตง่สงัขารทัง้หลายทีเ่ป็นไปเพือ่ 

มรณะบา้ง ยอ่มปรงุแตง่สงัขารทัง้หลายทีเ่ป็นไปเพือ่โสกะ ปรเิทวะ ทกุข ์โทมนัส 

และอปุายาสบา้ง 

  สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่นัน้ครัน้ปรงุแตง่สงัขารทัง้หลายทีเ่ป็นไปเพือ่ชาตก็ิด ี

ครัน้ปรงุแตง่สงัขารทัง้หลายทีเ่ป็นไปเพือ่ชราก็ด ีครัน้ปรงุแตง่สงัขารทัง้หลายทีเ่ป็น 

ไปเพือ่มรณะก็ด ีครัน้ปรงุแตง่สงัขารทัง้หลายทีเ่ป็นไปเพือ่โสกะ ปรเิทวะ ทกุข ์

โทมนัส และอปุายาสก็ด ียอ่มตกไปสูเ่หวคอืชาตบิา้ง ตกไปสูเ่หวคอืชราบา้ง ตก 

ไปสูเ่หวคอืมรณะบา้ง ตกไปสูเ่หวคอืโสกะ ปรเิทวะ ทกุข ์โทมนัส และอปุายาสบา้ง 

เรากลา่ววา่ ‘สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่นัน้ยอ่มไมพ่น้จากชาต ิชรา มรณะ โสกะ 

ปรเิทวะ ทกุข ์โทมนัส และอปุายาส และชือ่วา่ไมพ่น้จากทกุข’์ 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๖๒๔ } 



๖๒๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑๒. สจัจสงัยตุ] 

๕. ปปาตวรรค ๓. มหาปรฬิาหสตูร 

  ภกิษุทัง้หลาย สว่นสมณะหรอืพราหมณ์เหลา่ใดเหลา่หนึง่รูช้ดัตามความเป็น 

จรงิวา่ ‘นีท้กุข ์ฯลฯ นีท้กุขนโิรธคามนิปีฏปิทา’ สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่นัน้ยอ่ม 

ไมย่นิดยี ิง่ในสงัขารทัง้หลายทีเ่ป็นไปเพือ่ชาต ิไมย่นิดยี ิง่ในสงัขารทัง้หลายทีเ่ป็นไป 

เพือ่ชรา ไมย่นิดยี ิง่ในสงัขารทัง้หลายทีเ่ป็นไปเพือ่มรณะ ไมย่นิดยี ิง่ในสงัขารทัง้ 

หลายทีเ่ป็นไปเพือ่โสกะ ปรเิทวะ ทกุข ์โทมนัส และอปุายาส ยอ่มไมป่รงุแตง่ 

สงัขารทัง้หลายทีเ่ป็นไปเพือ่ชาตบิา้ง ไมป่รงุแตง่สงัขารทัง้หลายทีเ่ป็นไปเพือ่ชราบา้ง 

ไมป่รงุแตง่สงัขารทัง้หลายทีเ่ป็นไปเพือ่มรณะบา้ง ไมป่รงุแตง่สงัขารทัง้หลายทีเ่ป็น 

ไปเพือ่โสกะ ปรเิทวะ ทกุข ์โทมนัส และอปุายาสบา้ง 

  สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่นัน้ครัน้ไมป่รงุแตง่สงัขารทัง้หลายทีเ่ป็นไปเพือ่ชาตก็ิด ี

ครัน้ไมป่รงุแตง่สงัขารทัง้หลายทีเ่ป็นไปเพือ่ชราก็ด ีครัน้ไมป่รงุแตง่สงัขารทัง้หลาย 

ทีเ่ป็นไปเพือ่มรณะก็ด ีครัน้ไมป่รงุแตง่สงัขารทัง้หลายทีเ่ป็นไปเพือ่โสกะ ปรเิทวะ ทกุข ์

โทมนัส และอปุายาสก็ด ียอ่มไมต่กไปสูเ่หวคอืชาตบิา้ง ไมต่กไปสูเ่หวคอืชราบา้ง 

ไมต่กไปสูเ่หวคอืมรณะบา้ง ไมต่กไปสูเ่หวคอืโสกะ ปรเิทวะ ทกุข ์โทมนัส และ 

อปุายาสบา้ง เรากลา่ววา่ ‘สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่นัน้ ยอ่มพน้จากชาต ิชรา 

มรณะ โสกะ ปรเิทวะ ทกุข ์โทมนัส และอปุายาส และชือ่วา่พน้จากทกุข’์ 

  ภกิษุทัง้หลาย เพราะเหตนัุน้ เธอทัง้หลายพงึท าความเพยีรเพือ่รูช้ดัตาม 

ความเป็นจรงิวา่ ‘นีท้กุข ์ฯลฯ นีท้กุขนโิรธคามนิปีฏปิทา” 

ปปาตสตูรที ่๒ จบ 

 

๓. มหาปรฬิาหสูตร 

วา่ดว้ยนรกชือ่มหาปรฬิาหะ 

  [๑๑๑๓] “ภกิษุทัง้หลาย นรกชือ่มหาปรฬิาหะ (มคีวามเร่ารอ้นมาก) มอียู ่

ในนรกนัน้ บคุคลเห็นรปูอยา่งใดอยา่งหนึง่ทางตาได ้แตเ่ห็นไดเ้ฉพาะรปูทีไ่มน่่า 

ปรารถนา ไมเ่ห็นรปูทีน่่าปรารถนา เห็นไดเ้ฉพาะรปูทีไ่มน่่าใคร ่ไมเ่ห็นรปูทีน่่าใคร่ 

เห็นไดเ้ฉพาะรปูทีไ่มน่่าพอใจ ไมเ่ห็นรปูทีน่่าพอใจ ฟังเสยีงอยา่งใดอยา่งหนึง่ทางห ู

ได ้ฯลฯ ถกูตอ้งโผฏฐัพพะอยา่งใดอยา่งหนึง่ทางกายได ้ฯลฯ รูแ้จง้ธรรมารมณ์ 

อยา่งใดอยา่งหนึง่ทางใจได ้แตรู่แ้จง้ไดเ้ฉพาะธรรมารมณ์ทีไ่มน่่าปรารถนา ไมรู่ ้

แจง้ธรรมารมณ์ทีน่่าปรารถนา รูแ้จง้ไดเ้ฉพาะธรรมารมณ์ทีไ่มน่่าใคร่ ไมรู่แ้จง้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๖๒๕ } 



๖๒๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑๒. สจัจสงัยตุ] 

๕. ปปาตวรรค ๓. มหาปรฬิาหสตูร 

ธรรมารมณ์ทีน่่าใคร ่รูแ้จง้ไดเ้ฉพาะธรรมารมณ์ทีไ่มน่่าพอใจ ไมรู่แ้จง้ธรรมารมณ ์

ทีน่่าพอใจ” 

  เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสอยา่งนีแ้ลว้ ภกิษุรปูหนึง่ไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาค 

ดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ความเรา่รอ้นนัน้มากหนอ ความเรา่รอ้นนัน้มาก 

จรงิหนอ ความเรา่รอ้นอืน่ทีม่ากกวา่และน่ากลัวกวา่ความเรา่รอ้นนีม้อียูห่รอื 

พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ความเรา่รอ้นอืน่ทีม่ากกวา่และน่ากลัวกวา่ความเรา่รอ้นนีม้อียู ่ภกิษุ” 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ความเรา่รอ้นอืน่ทีม่ากกวา่และน่ากลัวกวา่ความ 

เรา่รอ้นนี ้เป็นอยา่งไร” 

  “ภกิษุทัง้หลาย สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่ใดเหลา่หนึง่ไมรู่ช้ดัตามความเป็น 

จรงิวา่ ‘นีท้กุข ์ฯลฯ นีท้กุขนโิรธคามนิปีฏปิทา’ 

  สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่นัน้ผูย้นิดยี ิง่แลว้ในสงัขารทัง้หลาย ทีเ่ป็นไปเพือ่ชาต ิ

ฯลฯ ผูย้นิดยี ิง่แลว้ ฯลฯ ยอ่มปรงุแตง่ ฯลฯ ครัน้ปรงุแตง่แลว้ ยอ่มเรา่รอ้น 

เพราะความเรา่รอ้นคอืชาตบิา้ง ยอ่มเรา่รอ้นเพราะความเร่ารอ้นคอืชราบา้ง ยอ่ม 

เรา่รอ้นเพราะความเร่ารอ้นคอืมรณะบา้ง ยอ่มเรา่รอ้นเพราะความเรา่รอ้นคอืโสกะ 

ปรเิทวะ ทกุข ์โทมนัส และอปุายาสบา้ง เรากลา่ววา่ ‘สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่นัน้ 

ยอ่มไมพ่น้จากชาต ิชรา มรณะ โสกะ ปรเิทวะ ทกุข ์โทมนัส และอปุายาส 

และชือ่วา่ไมพ่น้จากทกุข’์ 

  ภกิษุทัง้หลาย สว่นสมณะหรอืพราหมณ์เหลา่ใดเหลา่หนึง่รูช้ดัตามความเป็น 

จรงิวา่ ‘นีท้กุข ์ฯลฯ นีท้กุขนโิรธคามนิปีฏปิทา’ 

  สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่นัน้ยอ่มไมย่นิดยี ิง่ในสงัขารทัง้หลายทีเ่ป็นไปเพือ่ชาต ิ

ฯลฯ ผูไ้มย่นิดยี ิง่แลว้ ฯลฯ ยอ่มไมป่รงุแตง่ ฯลฯ ครัน้ไมป่รงุแตง่แลว้ ยอ่มไม่ 

เรา่รอ้นเพราะความเร่ารอ้นคอืชาตบิา้ง ยอ่มไมเ่รา่รอ้นเพราะความเรา่รอ้นคอื 

ชราบา้ง ยอ่มไมเ่รา่รอ้นเพราะความเรา่รอ้นคอืมรณะบา้ง ยอ่มไมเ่รา่รอ้นเพราะ 

ความเรา่รอ้นคอืโสกะ ปรเิทวะ ทกุข ์โทมนัส และอปุายาสบา้ง เรากลา่ววา่ 

‘สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่นัน้ยอ่มพน้จากชาต ิชรา มรณะ โสกะ ปรเิทวะ ทกุข ์

โทมนัส และอปุายาส และชือ่วา่พน้จากทกุข’์ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๖๒๖ } 



๖๒๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑๒. สจัจสงัยตุ] 

๕. ปปาตวรรค ๔. กฏูาคารสตูร 

  ภกิษุทัง้หลาย เพราะเหตนัุน้ เธอทัง้หลายพงึท าความเพยีรเพือ่รูช้ดัตาม 

ความเป็นจรงิวา่ ‘นีท้กุข ์ฯลฯ นีท้กุขนโิรธคามนิปีฏปิทา” 

มหาปรฬิาหสตูรที ่๓ จบ 

 

๔. กฏูาคารสตูร 

วา่ดว้ยอปุมาดว้ยเรอืนยอด 

  [๑๑๑๔] “ภกิษุทัง้หลาย เป็นไปไมไ่ดเ้ลยทีบ่คุคลจะพงึกลา่วอยา่งนีว้า่ ‘เรา 

ยังไมรู่แ้จง้ทกุขอรยิสจั ฯลฯ ไมรู่แ้จง้ทกุขนโิรธคามนิปีฏปิทาอรยิสจัตามความ 

เป็นจรงิ แลว้จักท าทีส่ดุแหง่ทกุขโ์ดยชอบได’้ 

  เป็นไปไมไ่ดเ้ลยทีบ่คุคลจะพงึกลา่ววา่ ‘เรายังไมไ่ดส้รา้งเรอืนชัน้ลา่ง แลว้จัก 

ตอ่ชัน้บนแหง่เรอืนยอด’ แมฉั้นใด เป็นไปไมไ่ดเ้ลยทีบ่คุคลจะพงึกลา่ววา่ ‘เรายัง 

ไมรู่แ้จง้ทกุขอรยิสจั ฯลฯ ไมรู่แ้จง้ทกุขนโิรธคามนิปีฏปิทาอรยิสจัตามความเป็นจรงิ 

แลว้จักท าทีส่ดุแหง่ทกุขโ์ดยชอบได’้ ก็ฉันนัน้เหมอืนกัน 

  แตเ่ป็นไปไดท้ีบ่คุคลจะพงึกลา่วอยา่งนีว้า่ ‘เราไดรู้แ้จง้ทกุขอรยิสจั ฯลฯ ได ้

รูแ้จง้ทกุขนโิรธคามนิปีฏปิทาอรยิสจัตามความเป็นจรงิ แลว้จักท าทีส่ดุแหง่ทกุขโ์ดย 

ชอบได’้ 

  เป็นไปไดท้ีบ่คุคลจะพงึกลา่ววา่ ‘เราไดส้รา้งเรอืนชัน้ลา่งแลว้ จักตอ่ชัน้บนแหง่ 

เรอืนยอด’ แมฉั้นใด เป็นไปไดท้ีบ่คุคลจะพงึกลา่ววา่ ‘เราไดรู้แ้จง้ทกุขอรยิสจั ฯลฯ 

ไดรู้แ้จง้ทกุขนโิรธคามนิปีฏปิทาอรยิสจัตามความเป็นจรงิ’ แลว้จักท าทีส่ดุแหง่ทกุข ์

โดยชอบได’้ ก็ฉันนัน้เหมอืนกัน 

  ภกิษุทัง้หลาย เพราะเหตนัุน้ เธอทัง้หลายพงึท าความเพยีรเพือ่รูช้ดัตาม 

ความเป็นจรงิวา่ ‘นีท้กุข ์ฯลฯ นีท้กุขนโิรธคามนิปีฏปิทา” 

กฏูาคารสตูรที ่๔ จบ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๖๒๗ } 



๖๒๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑๒. สจัจสงัยตุ] 

๕. ปปาตวรรค ๕. วาลสตูร 

 

๕. วาลสตูร 

วา่ดว้ยอปุมาดว้ยปลายขนทราย 

  [๑๑๑๕] สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ กฏูาคารศาลา ป่ามหาวนั 

เขตกรงุเวสาล ีครัน้ในเวลาเชา้ ทา่นพระอานนทค์รองอันตรวาสก ถอืบาตรและ 

จวีรเขา้ไปบณิฑบาตยังกรงุเวสาล ีไดเ้ห็นลจิฉวกีมุารจ านวนมากฝึกยงิลกูศรอยูใ่น 

สณัฐาคารใหเ้ขา้ทางชอ่งดาลเล็ก ๆ จากทีไ่กล ตดิตอ่กันได ้ไมผ่ดิพลาด จงึคดิดังนี ้

วา่ “ลจิฉวกีมุารเหลา่นี้ฝึกแลว้หนอ ฝึกดแีลว้หนอ ทีย่งิลกูศรใหเ้ขา้ทางชอ่งดาล 

เล็ก ๆ จากทีไ่กล ตดิตอ่กนัได ้ไมผ่ดิพลาด” 

  ทา่นพระอานนท ์ครัน้เทีย่วบณิฑบาตในกรงุเวสาลแีลว้ กลับจากบณิฑบาต 

ภายหลังฉันภัตตาหารเสร็จแลว้เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับถวายอภวิาทแลว้ 

น่ัง ณ ทีส่มควร ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขอ 

ประทานวโรกาส เวลาเชา้ ขา้พระองคค์รองอันตรวาสก ถอืบาตรและจวีรเขา้ไป 

บณิฑบาตยังกรงุเวสาล ีไดเ้ห็นลจิฉวกีมุารจ านวนมากฝึกยงิลกูศรอยูใ่นสณัฐาคาร 

ใหเ้ขา้ทางชอ่งดาลเล็ก ๆ จากทีไ่กล ตดิตอ่กันได ้ไมผ่ดิพลาด จงึคดิดังนี ้

วา่ ‘ลจิฉวกีมุารเหลา่นี้ฝึกแลว้หนอ ฝึกดแีลว้หนอ ทีย่งิลกูศรใหเ้ขา้ทางชอ่งดาล 

เล็ก ๆ จากทีไ่กล ตดิตอ่กนัได ้ไมผ่ดิพลาด” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “อานนท ์เธอจะเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร คอื 

ผูท้ีย่งิลกูศรใหเ้ขา้ทางชอ่งดาลเล็ก ๆ จากทีไ่กล ตดิตอ่กันได ้ไมผ่ดิพลาด หรอืผูท้ี ่

ใชป้ลายขนทรายซึง่แบง่เป็น ๗ เสีย่ง แทงเขา้ทีป่ลายขนทราย อยา่งไหนท าไดย้าก 

กวา่หรอืเกดิไดย้ากกวา่กัน” 

  “ผูท้ีใ่ชป้ลายขนทรายซึง่แบง่เป็น ๗ เสีย่ง แทงเขา้ทีป่ลายขนทรายนีแ้ล ท า 

ไดย้ากกวา่ และเกดิไดย้ากกวา่ พระพทุธเจา้ขา้” 

  “อานนท ์ทีแ่ทเ้หลา่ชนผูแ้ทงตลอดตามความเป็นจรงิวา่ ‘นีท้กุข ์ฯลฯ นี้ 

ทกุขนโิรธคามนิปีฏปิทา’ ชือ่วา่แทงตลอดสิง่ทีแ่ทงตลอดไดย้ากกวา่ 

  อานนท ์เพราะเหตนัุน้ เธอทัง้หลายพงึท าความเพยีรเพือ่รูช้ดัตามความเป็น 

จรงิวา่ ‘นีท้กุข ์ฯลฯ นีท้กุขนโิรธคามนิปีฏปิทา” 

วาลสตูรที ่๕ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๖๒๘ } 



๖๒๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑๒. สจัจสงัยตุ] 

๕. ปปาตวรรค ๖. อันธการสตูร 

 

๖. อนัธการสตูร 

วา่ดว้ยความมดืคอืสงัสารวฏั 

  [๑๑๑๖] “ภกิษุทัง้หลาย โลกันตนรกมแีตค่วามทกุขม์ดืมนอนธการ มัวเป็น 

หมอก สตัวใ์นนรกนัน้ไมไ่ดรั้บประโยชนจ์ากแสงสวา่งของดวงจันทรแ์ละดวงอาทติย ์

ทีม่ฤีทธิม์าก มอีานุภาพมาก” 

  เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสอยา่งนีแ้ลว้ ภกิษุรปูหนึง่ไดท้ลูถามวา่ “ขา้แต ่

พระองคผ์ูเ้จรญิ ความมดืนัน้มากหนอ ความมดืนัน้มากจรงิหนอ ความมดือืน่ 

ทีม่ากกวา่และน่ากลัวกวา่ความมดืนีม้อียูห่รอื พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ภกิษุ ความมดือยา่งอืน่ทีม่ากกวา่และน่ากลัวกวา่ความมดืนีม้อียู่” 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ความมดือยา่งอืน่ทีม่ากกวา่และน่ากลัวกวา่ความมดืนี้ 

เป็นอยา่งไร” 

  “ภกิษุ สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่ใดเหลา่หนึง่ไมรู่ช้ัดตามความเป็นจรงิวา่ ‘นี้ 

ทกุข ์ฯลฯ นีท้กุขนโิรธคามนิปีฏปิทา’ 

  สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่นัน้ยนิดยี ิง่ในสงัขารทัง้หลายทีเ่ป็นไปเพือ่ชาต ิฯลฯ 

ผูย้นิดยี ิง่แลว้ ฯลฯ ยอ่มปรงุแตง่ ฯลฯ ครัน้ปรงุแตง่แลว้ ยอ่มตกไปสูค่วามมดื 

คอืชาตบิา้ง ตกไปสูค่วามมดืคอืชราบา้ง ตกไปสูค่วามมดืคอืมรณะบา้ง ตกไปสู ่

ความมดืคอืโสกะ ปรเิทวะ ทกุข ์โทมนัส และอปุายาสบา้ง เรากลา่ววา่ ‘สมณะ 

หรอืพราหมณ์เหลา่นัน้ยอ่มไมพ่น้จากชาต ิชรา มรณะ โสกะ ปรเิทวะ ทกุข ์โทมนัส 

และอปุายาส และชือ่วา่ไมพ่น้จากทกุข’์ 

  ภกิษุ สว่นสมณะหรอืพราหมณ์เหลา่ใดเหลา่หนึง่รูช้ัดตามความเป็นจรงิวา่ 

‘นีท้กุข ์ฯลฯ นีท้กุขนโิรธคามนิปีฏปิทา’ สมณะหรอืพราหมณ์เหลา่นัน้ยอ่มไม่ 

ยนิดยีิง่ในสงัขารทัง้หลายทีเ่ป็นไปเพือ่ชาต ิฯลฯ ผูไ้มย่นิดยี ิง่แลว้ ฯลฯ ยอ่มไม ่

ปรงุแตง่ ฯลฯ ครัน้ไมป่รงุแตง่แลว้ ยอ่มไมต่กไปสูค่วามมดืคอืชาตบิา้ง ไมต่กไป 

สูค่วามมดืคอืชราบา้ง ไมต่กไปสูค่วามมดืคอืมรณะบา้ง ไมต่กไปสูค่วามมดืคอืโสกะ 

ปรเิทวะ ทกุข ์โทมนัส และอปุายาสบา้ง เรากลา่ววา่ ‘สมณะหรอืพราหมณ์ 

เหลา่นัน้ยอ่มพน้จากชาต ิชรา มรณะ โสกะ ปรเิทวะ ทกุข ์โทมนัส และอปุายาส 

และชือ่วา่พน้จากทกุข’์ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๖๒๙ } 



๖๓๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑๒. สจัจสงัยตุ] 

๕. ปปาตวรรค ๗. ปฐมฉคิคฬยคุสตูร 

  ภกิษุ เพราะเหตนัุน้ เธอพงึท าความเพยีรเพือ่รูช้ดัตามความเป็นจรงิวา่ 

‘นีท้กุข ์ฯลฯ นีท้กุขนโิรธคามนิปีฏปิทา” 

อนัธการสตูรที ่๖ จบ 

 

๗. ปฐมฉคิคฬยคุสตูร 

วา่ดว้ยอปุมาดว้ยแอกมรีเูดยีว สตูรที ่๑ 

  [๑๑๑๗] “ภกิษุทัง้หลาย เปรยีบเหมอืนบรุษุพงึโยนแอกทีม่รีเูดยีวลงไปใน 

มหาสมทุร ในมหาสมทุรนัน้มเีตา่ตาบอดอยูต่ัวหนึง่ มันโผลข่ึน้มา ๑๐๐ ปีตอ่ครัง้ 

เธอทัง้หลายจะเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร เตา่ตาบอดโผลข่ึน้มา ๑๐๐ ปีตอ่ครัง้ 

จะสอดคอเขา้ไปในแอกทีม่รีเูดยีวโนน้ไดบ้า้งหรอื” 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ถา้เวลาลว่งเลยไปนาน บางครัง้บางคราวมันก็จะ 

สอดคอเขา้ไปในแอกนัน้ไดแ้น่” 

  “ภกิษุทัง้หลาย เตา่ตาบอดนัน้ เมือ่โผลข่ ึน้มา ๑๐๐ ปีตอ่ครัง้ จะสอดคอ 

เขา้ไปในแอกทีม่รีเูดยีวโนน้ยังเร็วกวา่ แตเ่ราไมก่ลา่ววา่คนพาลผูต้กไปสูว่นิบิาต 

คราวเดยีวแลว้กลับไดเ้ป็นมนุษยอ์กี (จะเร็วกวา่นัน้) 

  ขอ้นัน้เพราะเหตไุร 

  เพราะในวนิบิาตนัน้ไมม่กีารประพฤตธิรรม การประพฤตชิอบ การท ากศุล 

และการท าบญุ ในวนิบิาตนัน้มแีตก่ารเคีย้วกนิกันเอง การเคีย้วกนิผูม้กี าลังนอ้ยกวา่ 

  ขอ้นัน้เพราะเหตไุร 

  เพราะไมไ่ดเ้ห็นอรยิสจั ๔ ประการ 

  อรยิสจั ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ทกุขอรยิสจั  ฯลฯ   ๔. ทกุขนโิรธคามนิปีฏปิทาอรยิสจั 

  ภกิษุทัง้หลาย เพราะเหตนัุน้ เธอทัง้หลายพงึท าความเพยีรเพือ่รูช้ดัตาม 

ความเป็นจรงิวา่ ‘นีท้กุข ์ฯลฯ นีท้กุขนโิรธคามนิปีฏปิทา” 

ปฐมฉคิคฬยคุสตูรที ่๗ จบ

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๖๓๐ } 



๖๓๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑๒. สจัจสงัยตุ] 

๕. ปปาตวรรค ๙. ปฐมสเินรปัุพพตราชสตูร 

 

๘. ทตุยิฉคิคฬยคุสตูร 

วา่ดว้ยอปุมาดว้ยแอกมรีเูดยีว สตูรที ่๒ 

  [๑๑๑๘] “ภกิษุทัง้หลาย เปรยีบเหมอืนมหาปฐพนีีเ้นือ่งเป็นอันเดยีวกัน 

บรุษุพงึโยนแอกทีม่รีเูดยีวลงบนมหาปฐพนัีน้ ลมทางทศิตะวนัออกพัดแอกนัน้ไป 

ทางทศิตะวนัตก ลมทางทศิตะวนัตกพัดไปทางทศิตะวนัออก ลมทางทศิเหนอืพัด 

ไปทางทศิใต ้ลมทางทศิใตพั้ดไปทางทศิเหนอื บนมหาปฐพนัีน้มเีตา่ตาบอดอยูต่ัว 

หนึง่ มันโผลข่ึน้มา ๑๐๐ ปีตอ่ครัง้ เธอทัง้หลายจะเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร 

เตา่ตาบอดโผลข่ึน้มา ๑๐๐ ปีตอ่ครัง้ จะสอดคอเขา้ไปในแอกทีม่รีเูดยีวโนน้ได ้

บา้งหรอื” 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขอ้ทีเ่ตา่ตาบอดนัน้โผลข่ึน้มา ๑๐๐ ปีตอ่ครัง้ จะ 

สอดคอเขา้ไปในแอกทีม่รีเูดยีวโนน้ เป็นสิง่ทีเ่กดิขึน้ไดย้าก” 

  “ภกิษุทัง้หลาย อปุมานีฉั้นใด อปุไมยก็ฉันนัน้เหมอืนกัน การไดค้วามเป็น 

มนุษยก็์ยาก การทีต่ถาคตอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้อบุัตขิ ึน้ในโลกก็ยาก การที ่

ธรรมวนัิยทีต่ถาคตประกาศแลว้รุง่เรอืงในโลกก็ยาก บัดนีเ้ตา่นัน้ไดค้วามเป็นมนุษย ์

นีแ้ลว้ ตถาคตอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้อบุัตขิ ึน้แลว้ในโลก และธรรมวนัิยที ่

ตถาคตประกาศแลว้ก็รุง่เรอืงในโลก 

  ภกิษุทัง้หลาย เพราะเหตนัุน้ เธอทัง้หลายพงึท าความเพยีรเพือ่รูช้ดัตาม 

ความเป็นจรงิวา่ ‘นีท้กุข ์ฯลฯ นีท้กุขนโิรธคามนิปีฏปิทา” 

ทตุยิฉคิคฬยคุสตูรที ่๘ จบ 

 

๙. ปฐมสเินรปุพัพตราชสตูร 

วา่ดว้ยอปุมาดว้ยขนุเขาสเินร ุสตูรที ่๑ 

  [๑๑๑๙] “ภกิษุทัง้หลาย เปรยีบเหมอืนบรุษุพงึเก็บกอ้นหนิขนาดเมล็ดถ่ัวเขยีว 

๗ กอ้นของขนุเขาสเินร ุเธอทัง้หลายจะเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร กอ้นหนิขนาด 

เมล็ดถ่ัวเขยีว ๗ กอ้นทีบ่รุษุนัน้เก็บมากับขนุเขาสเินร ุอยา่งไหนจะมากกวา่กัน” 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๖๓๑ } 



๖๓๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑๒. สจัจสงัยตุ] 

๕. ปปาตวรรค ๑๐. ทตุยิสเินรปัุพพตราชสตูร 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขนุเขาสเินรนุี้แลมากกวา่ กอ้นหนิขนาดเมล็ดถ่ัวเขยีว 

๗ กอ้นทีบ่รุษุนัน้เก็บมามเีพยีงเล็กนอ้ย กอ้นหนิขนาดเมล็ดถ่ัวเขยีว ๗ กอ้นที ่

บรุษุนัน้เก็บมา เมือ่เทยีบกับขนุเขาสเินรแุลว้ ค านวณไมไ่ด ้เทยีบเคยีงกันไมไ่ด ้หรอื 

ไมถ่งึสว่นเสีย้ว” 

  “ภกิษุทัง้หลาย อปุมานีฉั้นใด อปุไมยก็ฉันนัน้เหมอืนกัน บคุคลผูเ้ป็น 

อรยิสาวกใดรูช้ดัตามความเป็นจรงิวา่ ‘นีท้กุข ์ฯลฯ นีท้กุขนโิรธคามนิปีฏปิทา’ 

ทกุขท์ีห่มดสิน้ไปของบคุคลผูเ้ป็นอรยิสาวกนัน้ ผูส้มบรูณ์ดว้ยทฏิฐ ิผูรู้ย้ ิง่ มมีากกวา่ 

ทีเ่หลอือยู ่มปีระมาณนอ้ย เมือ่เทยีบกับกองทกุขซ์ ึง่มอียูก่อ่นทีห่มดสิน้ไปแลว้ 

ค านวณไมไ่ด ้เทยีบเคยีงกันไมไ่ด ้หรอืไมถ่งึสว่นเสีย้ว อยา่งมากมไีดเ้พยีง ๗ ชาต ิ

  ภกิษุทัง้หลาย เพราะเหตนัุน้ เธอทัง้หลายพงึท าความเพยีรเพือ่รูช้ดัตาม 

ความเป็นจรงิวา่ ‘นีท้กุข ์ฯลฯ นีท้กุขนโิรธคามนิปีฏปิทา” 

ปฐมสเินรปุพัพตราชสตูรที ่๙ จบ 

 

๑๐. ทตุยิสเินรปุพัพตราชสตูร 

วา่ดว้ยอปุมาดว้ยขนุเขาสเินร ุสตูรที ่๒ 

  [๑๑๒๐] “ภกิษุทัง้หลาย เปรยีบเหมอืนขนุเขาสเินรุหมดสิน้ไป เหลอืกอ้นหนิ 

ขนาดเมล็ดถ่ัวเขยีว ๗ กอ้น เธอทัง้หลายจะเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร ขนุเขา 

สเินรทุีห่มดสิน้ไปกับกอ้นหนิขนาดเมล็ดถ่ัวเขยีว ๗ กอ้นทีเ่หลอือยู ่อยา่งไหนจะ 

มากกวา่กัน” 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขนุเขาสเินรทุีห่มดสิน้ไปนีแ้ลมากกวา่ กอ้นหนิขนาด 

เมล็ดถ่ัวเขยีว ๗ กอ้นทีเ่หลอือยู ่มเีพยีงเล็กนอ้ย กอ้นหนิขนาดเมล็ดถ่ัวเขยีว ๗ 

กอ้นทีย่ังเหลอือยู ่เมือ่เทยีบกับขนุเขาสเินรทุีห่มดสิน้ไปแลว้ ค านวณไมไ่ด ้เทยีบ 

เคยีงกันไมไ่ด ้หรอืไมถ่งึสว่นเสีย้ว” 

  “ภกิษุทัง้หลาย อปุมานีฉั้นใด อปุไมยก็ฉันนัน้เหมอืนกัน บคุคลผูเ้ป็น 

อรยิสาวกใดรูช้ดัตามความเป็นจรงิวา่ ‘นีท้กุข ์ฯลฯ นีท้กุขนโิรธคามนิปีฏปิทา’ 

ทกุขท์ีห่มดสิน้ไปของบคุคลผูเ้ป็นอรยิสาวกนัน้ ผูส้มบรูณ์ดว้ยทฏิฐ ิผูรู้ย้ ิง่ ม ี

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๖๓๒ } 



๖๓๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑๒. สจัจสงัยตุ] 

๕. ปปาตวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

มากกวา่ ทีเ่หลอือยู ่มปีระมาณนอ้ย เมือ่เทยีบกับกองทกุขซ์ ึง่มอียูก่อ่นทีห่มด 

สิน้ไปแลว้ ค านวณไมไ่ด ้เทยีบเคยีงกันไมไ่ด ้หรอืไมถ่งึสว่นเสีย้ว อยา่งมากมไีด ้

เพยีง ๗ ชาต ิ

  ภกิษุทัง้หลาย เพราะเหตนัุน้ เธอทัง้หลายพงึท าความเพยีรเพือ่รูช้ดัตาม 

ความเป็นจรงิวา่ ‘นีท้กุข ์ฯลฯ นีท้กุขนโิรธคามนิปีฏปิทา” 

ทตุยิสเินรปุพัพตราชสตูรที ่๑๐ จบ 

ปปาตวรรคที ่๕ จบ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

    ๑. โลกจนิตาสตูร    ๒. ปปาตสตูร 

    ๓. มหาปรฬิาหสตูร    ๔. กฏูาคารสตูร 

    ๕. วาลสตูร     ๖. อันธกาลสตูร 

    ๗. ปฐมฉคิคฬยคุสตูร   ๘. ทตุยิฉคิคฬยคุสตูร 

    ๙. ปฐมสเินรปัุพพตราชสตูร   ๑๐. ทตุยิสเินรปัุพพตราชสตูร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๖๓๓ } 



๖๓๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑๒. สจัจสงัยตุ] 

๖. อภสิมยวรรค ๒. โปกขรณีสตูร 

 

๖. อภสิมยวรรค 

หมวดวา่ดว้ยการรูย้ ิง่ 

๑. นขสขิสตูร 

วา่ดว้ยอปุมาดว้ยฝุ่ นทีป่ลายเล็บ 

  [๑๑๒๑] ครัง้นัน้ พระผูม้พีระภาคทรงใชป้ลายพระนขาชอ้นฝุ่ นขึน้มาเล็กนอ้ย 

แลว้รับสัง่เรยีกภกิษุทัง้หลายมาตรัสถามวา่ “ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายจะเขา้ใจ 

ความขอ้นัน้วา่อยา่งไร ฝุ่ นเล็กนอ้ยนี้ทีเ่ราใชป้ลายเล็บชอ้นขึน้มา กับแผน่ดนิใหญน่ี ้

อยา่งไหนจะมากกวา่กัน” 

  ภกิษุทัง้หลายทลูตอบวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ แผน่ดนิใหญน่ีแ้ลมากกวา่ 

ฝุ่ นทีพ่ระองคท์รงใชป้ลายพระนขาชอ้นขึน้มามเีพยีงเล็กนอ้ย ฝุ่ นเล็กนอ้ยทีพ่ระองค ์

ทรงใชป้ลายพระนขาชอ้นขึน้มา เมือ่เทยีบกับแผน่ดนิใหญแ่ลว้ ค านวณไมไ่ด ้

เทยีบเคยีงกันไมไ่ด ้หรอืไมถ่งึสว่นเสีย้ว” 

  “ภกิษุทัง้หลาย ขอ้นีก็้ฉันนัน้เหมอืนกัน บคุคลผูเ้ป็นอรยิสาวกใดรูช้ดัตาม 

ความเป็นจรงิวา่ ‘นีท้กุข ์ฯลฯ นีท้กุขนโิรธคามนิปีฏปิทา’ ทกุขท์ีห่มดสิน้ไปของ 

บคุคลผูเ้ป็นอรยิสาวกนัน้ ผูส้มบรูณ์ดว้ยทฏิฐ ิผูรู้ย้ ิง่ มมีากกวา่ ทีเ่หลอือยู่ ม ี

ประมาณนอ้ย เมือ่เทยีบกบักองทกุขซ์ ึง่มอียูก่อ่นทีห่มดสิน้ไปแลว้ ค านวณไมไ่ด ้

เทยีบเคยีงกันไมไ่ด ้หรอืไมถ่งึสว่นเสีย้ว อยา่งมากมไีดเ้พยีง ๗ ชาต ิ

  ภกิษุทัง้หลาย เพราะเหตนัุน้ เธอทัง้หลายพงึท าความเพยีรเพือ่รูช้ดัตาม 

ความเป็นจรงิวา่ ‘นีท้กุข ์ฯลฯ นีท้กุขนโิรธคามนิปีฏปิทา” 

นขสขิสตูรที ่๑ จบ 

 

๒. โปกขรณีสูตร 

วา่ดว้ยอปุมาดว้ยน า้ในสระโบกขรณี 

  [๑๑๒๒] “ภกิษุทัง้หลาย เปรยีบเหมอืนสระโบกขรณียาว ๕๐ โยชน ์กวา้ง 

๕๐ โยชน ์สงู ๕๐ โยชน ์เต็มดว้ยน ้าเสมอฝ่ัง กาดืม่กนิได ้บรุษุใชป้ลายหญา้คา 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๖๓๔ } 



๖๓๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑๒. สจัจสงัยตุ] 

๖. อภสิมยวรรค ๓. ปฐมสมัเภชชสตูร 

จุม่น ้าขึน้จากสระโบกขรณีนัน้ เธอทัง้หลายจะเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร น ้าที ่

บรุษุใชป้ลายหญา้คาจุม่ขึน้มากับน ้าในสระโบกขรณี อยา่งไหนจะมากกวา่กัน” 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ น ้าในสระโบกขรณีนีแ้ลมากกวา่ น ้าทีบ่รุษุใชป้ลาย 

หญา้คาจุม่ขึน้มามเีพยีงเล็กนอ้ย น ้าทีบ่รุษุใชป้ลายหญา้คาจุม่ขึน้มา เมือ่เทยีบกับ 

น ้าในสระโบกขรณีแลว้ ค านวณไมไ่ด ้เทยีบเคยีงกันไมไ่ด ้หรอืไมถ่งึสว่นเสีย้ว” 

  “ภกิษุทัง้หลาย อปุมานีฉั้นใด อปุไมยก็ฉันนัน้เหมอืนกัน ฯลฯ เธอทัง้หลายพงึ 

ท าความเพยีรเพือ่รูช้ดัตามความเป็นจรงิวา่ ‘นีท้กุข ์ฯลฯ นีท้กุขนโิรธคามนิปีฏปิทา” 

โปกขรณีสตูรที ่๒ จบ 

 

๓. ปฐมสมัเภชชสตูร 

วา่ดว้ยอปุมาดว้ยน า้ทีไ่หลมาบรรจบกนั สตูรที ่๑ 

  [๑๑๒๓] “ภกิษุทัง้หลาย เปรยีบเหมอืนแมน่ ้าใหญเ่หลา่นี ้คอื แมน่ ้าคงคา 

แมน่ ้ายมนุา แมน่ ้าอจริวด ีแมน่ ้าสรภ ูแมน่ ้ามห ีไหลมาบรรจบกัน ณ ทีใ่ด บรุษุ 

ชอ้นน ้า ๒-๓ หยดขึน้มาจากทีนั่น้ เธอทัง้หลายจะเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร 

น ้า ๒-๓ หยดทีบ่รุษุนัน้ชอ้นขึน้มากับน ้าทีไ่หลมาบรรจบกัน อยา่งไหนจะมาก 

กวา่กัน” 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ น ้าทีไ่หลมาบรรจบกันนีแ้ลมากกวา่ น ้า ๒-๓ หยด 

ทีบ่รุษุนัน้ชอ้นขึน้มามเีพยีงเล็กนอ้ย น ้า ๒-๓ หยดทีบ่รุษุนัน้ชอ้นขึน้มา เมือ่ 

เทยีบกับน ้าทีไ่หลมาประจบกันแลว้ ค านวณไมไ่ด ้เทยีบเคยีงกันไมไ่ด ้หรอืไมถ่งึ 

สว่นเสีย้ว” 

  “ภกิษุทัง้หลาย อปุมานีฉั้นใด อปุไมยก็ฉันนัน้เหมอืนกัน ฯลฯ เธอทัง้หลายพงึ 

ท าความเพยีรเพือ่รูช้ดัตามความเป็นจรงิวา่ ‘นีท้กุข ์ฯลฯ นีท้กุขนโิรธคามนิปีฏปิทา” 

ปฐมสมัเภชชสตูรที ่๓ จบ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๖๓๕ } 



๖๓๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑๒. สจัจสงัยตุ] 

๖. อภสิมยวรรค ๕. ปฐมมหาปฐวสีตูร 

 

๔. ทตุยิสมัเภชชสตูร 

วา่ดว้ยอปุมาดว้ยน า้ทีไ่หลมาบรรจบกนั สตูรที ่๒ 

  [๑๑๒๔] “ภกิษุทัง้หลาย เปรยีบเหมอืนแมน่ ้าใหญเ่หลา่นี ้คอื แมน่ ้าคงคา 

แมน่ ้ายมนุา แมน่ ้าอจริวด ีแมน่ ้าสรภ ูแมน่ ้ามห ีไหลมาบรรจบกัน ณ ทีใ่ด 

น ้าในทีนั่น้พงึหมดสิน้ไป เหลอืน ้าอยู ่๒-๓ หยด เธอทัง้หลายจะเขา้ใจความขอ้ 

นัน้วา่อยา่งไร น ้าทีไ่หลมาบรรจบกันซึง่หมดสิน้ไป กับน ้า ๒-๓ หยดทีเ่หลอือยู ่

อยา่งไหนจะมากกวา่กัน” 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ น ้าทีไ่หลมาบรรจบกันซึง่หมดสิน้ไปนีแ้ลมากกวา่ น ้า 

๒-๓ หยดทีเ่หลอือยูม่เีพยีงเล็กนอ้ย น ้า ๒-๓ หยดทีเ่หลอือยู ่เมือ่เทยีบกับน ้า 

ทีไ่หลมาบรรจบกันซึง่หมดสิน้ไปแลว้ ค านวณไมไ่ด ้เทยีบเคยีงกันไมไ่ด ้หรอืไม ่

ถงึสว่นเสีย้ว” 

  “ภกิษุทัง้หลาย อปุมานีฉั้นใด อปุไมยก็ฉันนัน้เหมอืนกัน ฯลฯ เธอทัง้ 

หลายพงึท าความเพยีรเพือ่รูช้ดัตามความเป็นจรงิวา่ ‘นีท้กุข ์ฯลฯ นีท้กุขนโิรธ- 

คามนิปีฏปิทา” 

ทตุยิสมัเภชชสตูรที ่๔ จบ 

 

๕. ปฐมมหาปฐวสีตูร 

วา่ดว้ยอปุมาดว้ยแผน่ดนิใหญ ่สตูรที ่๑ 

  [๑๑๒๕] “ภกิษุทัง้หลาย เปรยีบเหมอืนบรุษุพงึเก็บกอ้นดนิขนาดเมล็ดกระเบา 

๗ กอ้นจากแผน่ดนิใหญ ่เธอทัง้หลายจะเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร กอ้นดนิขนาด 

เมล็ดกระเบา ๗ กอ้นทีบ่รุษุนัน้เก็บมากับแผน่ดนิใหญน่ี ้อยา่งไหนจะมากกวา่กัน” 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ แผน่ดนิใหญน่ีแ้ลมากกวา่ กอ้นดนิขนาดเมล็ดกระเบา 

๗ กอ้นทีบ่รุษุนัน้เก็บมามเีพยีงเล็กนอ้ย กอ้นดนิขนาดเมล็ดกระเบา ๗ กอ้นที ่

บรุษุนัน้เก็บมา เมือ่เทยีบกับแผน่ดนิใหญแ่ลว้ ค านวณไมไ่ด ้เทยีบเคยีงกันไมไ่ด ้

หรอืไมถ่งึสว่นเสีย้ว” 

  “ภกิษุทัง้หลาย อปุมานีฉั้นใด อปุไมยก็ฉันนัน้เหมอืนกัน ฯลฯ เธอทัง้หลายพงึ 

ท าความเพยีรเพือ่รูช้ดัตามความเป็นจรงิวา่ ‘นีท้กุข ์ฯลฯ นีท้กุขนโิรธคามนิปีฏปิทา” 

ปฐมมหาปฐวสีตูรที ่๕ จบ 

 
{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๖๓๖ } 



๖๓๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑๒. สจัจสงัยตุ] 

๖. อภสิมยวรรค ๗. ปฐมมหาสมทุทสตูร 

 

๖. ทตุยิมหาปฐวสีตูร 

วา่ดว้ยอปุมาดว้ยแผน่ดนิใหญ ่สตูรที ่๒ 

  [๑๑๒๖] “ภกิษุทัง้หลาย เปรยีบเหมอืนแผน่ดนิใหญพ่งึหมดสิน้ไป เหลอืแต ่

กอ้นดนิขนาดเมล็ดกระเบาอยู ่๗ กอ้น เธอทัง้หลายจะเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร 

แผน่ดนิใหญท่ีห่มดสิน้ไปกับกอ้นดนิขนาดเมล็ดกระเบา ๗ กอ้นทีเ่หลอือยู ่อยา่งไหน 

จะมากกวา่กัน” 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ แผน่ดนิใหญท่ีห่มดสิน้ไปนีแ้ลมากกวา่ กอ้นดนิขนาด 

เมล็ดกระเบา ๗ กอ้นทีย่ังเหลอือยูม่เีพยีงเล็กนอ้ย กอ้นดนิขนาดเมล็ดกระเบา ๗ 

กอ้นทีเ่หลอือยู ่เมือ่เทยีบกับแผน่ดนิใหญท่ีห่มดสิน้ไปแลว้ ค านวณไมไ่ด ้เทยีบเคยีง 

กันไมไ่ด ้หรอืไมถ่งึสว่นเสีย้ว” 

  “ภกิษุทัง้หลาย อปุมานีฉั้นใด อปุไมยก็ฉันนัน้เหมอืนกัน ฯลฯ เธอทัง้หลาย 

พงึท าความเพยีรเพือ่รูช้ดัตามความเป็นจรงิวา่ ‘นีทุ้กข ์ฯลฯ นีท้กุขนโิรธคามนิี- 

ปฏปิทา” 

ทตุยิมหาปฐวสีตูรที ่๖ จบ 

 

๗. ปฐมมหาสมทุทสตูร 

วา่ดว้ยอปุมาดว้ยน า้ในมหาสมทุร สตูรที ่๑ 

  [๑๑๒๗] “ภกิษุทัง้หลาย เปรยีบเหมอืนบรุษุพงึชอ้นน ้าในมหาสมทุรขึน้มา ๒- 

๓ หยด เธอทัง้หลายจะเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร น ้า ๒-๓ หยดทีบ่รุษุนัน้ 

ชอ้นขึน้มากับน ้าในมหาสมทุร อยา่งไหนจะมากกวา่กัน” 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ น ้าในมหาสมทุรนีแ้ลมากกวา่ น ้า ๒-๓ หยดทีบ่รุษุ 

ชอ้นขึน้มามเีพยีงเล็กนอ้ย น ้า ๒-๓ หยดทีบ่รุษุนัน้ชอ้นขึน้มา เมือ่เทยีบกับน ้า 

ในมหาสมทุรแลว้ ค านวณไมไ่ด ้เทยีบเคยีงกันไมไ่ด ้หรอืไมถ่งึสว่นเสีย้ว” 

  “ภกิษุทัง้หลาย อปุมานีฉั้นใด อปุไมยก็ฉันนัน้เหมอืนกัน ฯลฯ เธอทัง้หลาย 

พงึท าความเพยีรเพือ่รูช้ดัตามความเป็นจรงิวา่ ‘นีทุ้กข ์ฯลฯ ทกุขนโิรธคามนิปีฏปิทา” 

ปฐมมหาสมทุทสตูรที ่๗ จบ 

 
{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๖๓๗ } 



๖๓๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑๒. สจัจสงัยตุ] 

๖. อภสิมยวรรค ๙. ปฐมปัพพตปูมสตูร 

 

๘. ทตุยิมหาสมทุทสตูร 

วา่ดว้ยอปุมาดว้ยน า้ในมหาสมทุร สตูรที ่๒ 

  [๑๑๒๘] “ภกิษุทัง้หลาย เปรยีบเหมอืนน ้าในมหาสมทุรพงึหมดสิน้ไป เหลอื 

น ้าอยู ่๒-๓ หยด เธอทัง้หลายจะเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร น ้าในมหาสมทุร 

ทีห่มดสิน้ไป กับน ้า ๒-๓ หยดทีย่ังเหลอือยู ่อยา่งไหนจะมากกวา่กัน” 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ น ้าในมหาสมทุรทีห่มดสิน้ไปนีแ้ลมากกวา่ น ้า ๒-๓ 

หยดทีเ่หลอือยูม่เีพยีงเล็กนอ้ย น ้า ๒-๓ หยดทีเ่หลอือยู ่เมือ่เทยีบกับน ้าใน 

มหาสมทุรทีห่มดสิน้ไปแลว้ ค านวณไมไ่ด ้เทยีบเคยีงกันไมไ่ด ้หรอืไมถ่งึสว่นเสีย้ว” 

  “ภกิษุทัง้หลาย อปุมานีฉั้นใด อปุไมยก็ฉันนัน้เหมอืนกัน ฯลฯ เธอทัง้หลาย 

พงึท าความเพยีรเพือ่รูช้ดัตามความเป็นจรงิวา่ ‘นีทุ้กข ์ฯลฯ ทกุขนโิรธคามนิปีฏปิทา” 

ทตุยิมหาสมทุทสตูรที ่๘ จบ 

 

๙. ปฐมปพัพตปูมสตูร 

วา่ดว้ยอปุมาดว้ยขนุเขาหมิพานต ์สตูรที ่๑ 

  [๑๑๒๙] “ภกิษุทัง้หลาย เปรยีบเหมอืนบรุษุพงึเก็บกอ้นหนิขนาดเมล็ดผักกาด 

๗ กอ้นของขนุเขาหมิพานต ์เธอทัง้หลายจะเขา้ใจความขอ้นัน้วา่อยา่งไร กอ้นหนิ 

ขนาดเมล็ดผักกาด ๗ กอ้น ทีบ่รุษุนัน้เก็บมากับขนุเขาหมิพานต ์อยา่งไหนจะมาก 

กวา่กัน” 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขนุเขาหมิพานตน์ีแ้ลมากกวา่ กอ้นหนิขนาดเมล็ด 

ผักกาด ๗ กอ้นทีบ่รุษุเก็บมา มเีพยีงเล็กนอ้ย กอ้นหนิขนาดเมล็ดผักกาด ๗ 

กอ้นทีบ่รุษุนัน้เก็บมา เมือ่เทยีบกับขนุเขาหมิพานตแ์ลว้ ค านวณไมไ่ด ้เทยีบเคยีง 

กันไมไ่ด ้หรอืไมถ่งึสว่นเสีย้ว” 

  “ภกิษุทัง้หลาย อปุมานีฉั้นใด อปุไมยก็ฉันนัน้เหมอืนกัน ฯลฯ เธอทัง้หลาย 

พงึท าความเพยีรเพือ่รูช้ดัตามความเป็นจรงิวา่ ‘นีทุ้กข ์ฯลฯ ทกุขนโิรธคามนิปีฏปิทา” 

ปฐมปพัพตปูมสตูรที ่๙ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๖๓๘ } 



๖๓๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑๒. สจัจสงัยตุ] 

๖. อภสิมยวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

 

๑๐. ทตุยิปพัพตปูมสตูร 

วา่ดว้ยอปุมาดว้ยขนุเขาหมิพานต ์สตูรที ่๒ 

  [๑๑๓๐] “ภกิษุทัง้หลาย เปรยีบเหมอืนขนุเขาหมิพานตพ์งึหมดสิน้ไป เหลอื 

แตก่อ้นหนิขนาดเมล็ดผักกาดอยู ่๗ กอ้น เธอทัง้หลายจะเขา้ใจความขอ้นัน้วา่ 

อยา่งไร ขนุเขาหมิพานตท์ีห่มดสิน้ไป กับกอ้นหนิขนาดเมล็ดผักกาด ๗ กอ้นทีเ่หลอื 

อยู ่อยา่งไหนจะมากกวา่กัน” 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขนุเขาหมิพานตท์ีห่มดสิน้ไปนีแ้ลมากกวา่ กอ้นหนิ 

ขนาดเมล็ดผักกาด ๗ กอ้นทีย่ังเหลอือยู ่เมือ่เทยีบกับขนุเขาหมิพานตท์ีห่มดสิน้ 

ไปแลว้ ค านวณไมไ่ด ้เทยีบเคยีงกันไมไ่ด ้หรอืไมถ่งึสว่นเสีย้ว” 

  “ภกิษุทัง้หลาย อปุมานีฉั้นใด อปุไมยก็ฉันนัน้เหมอืนกัน บคุคลผูเ้ป็น 

อรยิสาวกใดรูช้ดัตามความเป็นจรงิวา่ ‘นีท้กุข ์ฯลฯ นีท้กุขนโิรธคามนิปีฏปิทา’ 

ทกุขท์ีห่มดสิน้ไปของบคุคลผูเ้ป็นอรยิสาวกนัน้ ผูส้มบรูณ์ดว้ยทฏิฐ ิผูรู้ย้ ิง่ มมีากกวา่ 

ทีเ่หลอือยู ่มปีระมาณนอ้ย เมือ่เทยีบกับกองทกุขซ์ ึง่มอียูก่อ่นทีห่มดสิน้ไปแลว้ 

ค านวณไมไ่ด ้เทยีบเคยีงกันไมไ่ด ้หรอืไมถ่งึสว่นเสีย้ว อยา่งมากมไีดเ้พยีง ๗ ชาต ิ

  ภกิษุทัง้หลาย เพราะเหตนัุน้ เธอทัง้หลายพงึท าความเพยีรเพือ่รูช้ดัตาม 

ความเป็นจรงิวา่ ‘นีท้กุข ์ฯลฯ ทกุขนโิรธคามนิปีฏปิทา” 

ทตุยิปพัพตปูมสตูรที ่๑๐ จบ 

อภสิมยวรรคที ่๖ จบ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

    ๑. นขสขิสตูร     ๒. โปกขรณีสตูร 

    ๓. ปฐมสมัเภชชสตูร    ๔. ทตุยิสมัเภชชสตูร 

    ๕. ปฐมมหาปฐวสีตูร    ๖. ทตุยิมหาปฐวสีตูร 

    ๗. ปฐมมหาสมทุทสตูร   ๘. ทตุยิมหาสมทุทสตูร 

    ๙. ปฐมปัพพตปูมสตูร   ๑๐. ทตุยิปัพพตปูมสตูร 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๖๓๙ } 



๖๔๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑๒. สจัจสงัยตุ] 

๗. ปฐมอามกธัญญเปยยาลวรรค ๒. ปัจจันตสตูร 

 

๗. ปฐมอามกธญัญเปยยาลวรรค 

หมวดวา่ดว้ยอามกธญัญเปยยาลที ่๑ 

๑. อญัญตรสูตร 

วา่ดว้ยสตัวท์ ีก่ลบัมาเกดินอกจากมนษุย ์

  [๑๑๓๑] ครัง้นัน้ พระผูม้พีระภาคทรงใชป้ลายพระนขาชอ้นฝุ่ นขึน้มาเล็กนอ้ย 

แลว้รับสัง่เรยีกภกิษุทัง้หลายมาตรัสถามวา่ “ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายจะส าคัญ 

ความขอ้นัน้วา่อยา่งไร ฝุ่ นเล็กนอ้ยทีเ่ราใชป้ลายเล็บชอ้นขึน้มากับแผน่ดนิใหญน่ี ้

อยา่งไหนจะมากกวา่กัน” 

  ภกิษุทัง้หลายทลูตอบวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ แผน่ดนิใหญน่ีแ้ลมากกวา่ 

ฝุ่ นทีพ่ระองคท์รงใชป้ลายพระนขาชอ้นขึน้มา ฝุ่ นเล็กนอ้ยทีพ่ระองคท์รงใชป้ลาย 

พระนขาชอ้นขึน้มา เมือ่เทยีบกับแผน่ดนิใหญแ่ลว้ ค านวณไมไ่ด ้เทยีบเคยีงกันไมไ่ด ้

หรอืไมถ่งึสว่นเสีย้ว” 

  “ภกิษุทัง้หลาย ขอ้นีก็้ฉันนัน้เหมอืนกัน สตัวทั์ง้หลายทีก่ลับมาเกดิในหมูม่นุษย ์

มเีพยีงเล็กนอ้ย สว่นสตัวท์ีก่ลับมาเกดินอกจากมนุษยม์จี านวนมากกวา่ 

  ขอ้นัน้เพราะเหตไุร 

  เพราะไมไ่ดเ้ห็นอรยิสจั ๔ ประการ 

  อรยิสจั ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ทกุขอรยิสจั  ฯลฯ   ๔. ทกุขนโิรธคามนิปีฏปิทาอรยิสจั 

  ภกิษุทัง้หลาย เพราะเหตนัุน้ เธอทัง้หลายพงึท าความเพยีรเพือ่รูช้ดัตาม 

ความเป็นจรงิวา่ ‘นีท้กุข ์ฯลฯ นีท้กุขนโิรธคามนิปีฏปิทา” 

อญัญตรสตูรที ่๑ จบ 

 

๒. ปจัจนัตสตูร 

วา่ดว้ยสตัวท์ ีก่ลบัมาเกดิในปจัจนัตชนบท 

  [๑๑๓๒] ครัง้นัน้ พระผูม้พีระภาคทรงใชป้ลายพระนขาชอ้นฝุ่ นขึน้มาเล็กนอ้ย 

แลว้รับสัง่เรยีกภกิษุทัง้หลายมาตรัสถามวา่ “ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายจะเขา้ใจ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๖๔๐ } 



๖๔๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑๒. สจัจสงัยตุ] 

๗. ปฐมอามกธัญญเปยยาลวรรค ๔. สรุาเมรยสตูร 

ความขอ้นัน้วา่อยา่งไร ฝุ่ นเล็กนอ้ยนีท้ีเ่ราใชป้ลายเล็บชอ้นขึน้มากับแผน่ดนิใหญน่ี ้

อยา่งไหนจะมากกวา่กัน” 

  ภกิษุทัง้หลายทลูตอบวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ แผน่ดนิใหญน่ีแ้ลมากกวา่ 

ฝุ่ นทีพ่ระองคท์รงใชป้ลายพระนขาชอ้นขึน้มามเีพยีงเล็กนอ้ย ฝุ่ นเล็กนอ้ยทีพ่ระองค ์

ทรงใชป้ลายพระนขาชอ้นขึน้มา เมือ่เทยีบกับแผน่ดนิใหญแ่ลว้ ค านวณไมไ่ด ้

เทยีบเคยีงกันไมไ่ด ้หรอืไมถ่งึสว่นเสีย้ว” 

  “ภกิษุทัง้หลาย ขอ้นีก็้ฉันนัน้เหมอืนกัน สตัวท์ีก่ลับมาเกดิในมัชฌมิชนบท 

มเีพยีงเล็กนอ้ย สว่นสตัวท์ีก่ลับมาเกดิในปัจจันตชนบทในหมูช่าวมลิักขะผูโ้งเ่ขลา 

มจี านวนมากกวา่ ฯลฯ 

ปจัจนัตสตูรที ่๒ จบ 

 

๓. ปญัญาสตูร 

วา่ดว้ยสตัวท์ ีม่ปีญัญาจกัษุ 

  [๑๑๓๓] “ภกิษุทัง้หลาย ขอ้นีก็้ฉันนัน้เหมอืนกัน สตัวท์ีป่ระกอบดว้ย 

ปัญญาจักษุ อยา่งประเสรฐิ มจี านวนนอ้ย สว่นสตัวท์ีต่กอยูใ่นอวชิชา ลุม่หลง 

มจี านวนมากกวา่ ฯลฯ 

ปญัญาสตูรที ่๓ จบ 

 

๔. สรุาเมรยสตูร 

วา่ดว้ยสตัวท์ ีเ่วน้ขาดจากการดืม่สรุาและเมรยั 

  [๑๑๓๔] “ภกิษุทัง้หลาย ขอ้นีก็้ฉันนัน้เหมอืนกัน สตัวท์ีเ่วน้ขาดจากการดืม่ 

น ้าเมาคอืสรุาและเมรัยอันเป็นเหตแุหง่ความประมาทมจี านวนนอ้ย สว่นสตัวท์ีไ่ม ่

เวน้ขาดจากการดืม่น ้าเมาคอืสรุาและเมรัยอันเป็นเหตแุหง่ความประมาทมจี านวน 

มากกวา่ ฯลฯ 

สรุาเมรยสตูรที ่๔ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๖๔๑ } 



๖๔๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑๒. สจัจสงัยตุ] 

๗. ปฐมอามกธัญญเปยยาลวรรค ๙. พรหมัญญสตูร 

 

๕. โอทกสตูร 
วา่ดว้ยสตัวท์ ีเ่กดิในน า้ 

  [๑๑๓๕] “ภกิษุทัง้หลาย ขอ้นีก็้ฉันนัน้เหมอืนกัน สตัวท์ีเ่กดิบนบกมจี านวน 

นอ้ย สว่นสตัวท์ีเ่กดิในน ้ามจี านวนมากกวา่ ขอ้นัน้เพราะเหตไุร ฯลฯ 

โอทกสตูรที ่๕ จบ 

 

๖. มตัเตยยสูตร 
วา่ดว้ยสตัวท์ ีเ่ก ือ้กลูแกม่ารดา 

  [๑๑๓๖] “ภกิษุทัง้หลาย ขอ้นีก็้ฉันนัน้เหมอืนกัน สตัวท์ีเ่กือ้กลูแกม่ารดา 

มจี านวนนอ้ย สว่นสตัวท์ีไ่มเ่กือ้กลูแกม่ารดามจี านวนมากกวา่ ฯลฯ 

มตัเตยยสตูรที ่๖ จบ 

 

๗. เปตเตยยสูตร 
วา่ดว้ยสตัวท์ ีเ่ก ือ้กลูแกบ่ดิา 

  [๑๑๓๗] “ภกิษุทัง้หลาย ขอ้นีก็้ฉันนัน้เหมอืนกัน สตัวท์ีเ่กือ้กลูแกบ่ดิา 

มจี านวนนอ้ย สว่นสตัวท์ีไ่มเ่กือ้กลูแกบ่ดิามจี านวนมากกวา่ ฯลฯ 

เปตเตยยสตูรที ่๗ จบ 

 

๘. สามญัญสูตร 
วา่ดว้ยสตัวท์ ีเ่ก ือ้กลูแกส่มณะ 

  [๑๑๓๘] “ภกิษุทัง้หลาย ขอ้นีก็้ฉันนัน้เหมอืนกัน สตัวท์ีเ่กือ้กลูแกส่มณะ 

มจี านวนนอ้ย สว่นสตัวท์ีไ่มเ่กือ้กลูแกส่มณะมจี านวนมากกวา่ ฯลฯ 

สามญัญสตูรที ่๘ จบ 

 

๙. พรหมญัญสูตร 
วา่ดว้ยสตัวท์ ีเ่ก ือ้กลูแกพ่ราหมณ์ 

  [๑๑๓๙] “ภกิษุทัง้หลาย ขอ้นีก็้ฉันนัน้เหมอืนกัน สตัวท์ีเ่กือ้กลูแกพ่ราหมณ์ 

มจี านวนนอ้ย สว่นสตัวท์ีไ่มเ่กือ้กลูแกพ่ราหมณ์มจี านวนมากกวา่ ฯลฯ 

พรหมญัญสตูรที ่๙ จบ 

 
{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๖๔๒ } 



๖๔๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑๒. สจัจสงัยตุ] 

๗. ปฐมอามกธัญญเปยยาลวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

 

๑๐. ปจายกิสตูร 

วา่ดว้ยสตัวท์ ีอ่อ่นนอ้มตอ่ผูเ้จรญิ 

  [๑๑๔๐] “ภกิษุทัง้หลาย ขอ้นีก็้ฉันนัน้เหมอืนกัน สตัวท์ีอ่อ่นนอ้มตอ่บคุคล 

ผูเ้จรญิทีส่ดุในตระกลูมจี านวนนอ้ย สว่นสตัวท์ีไ่มอ่อ่นนอ้มตอ่บคุคลผูเ้จรญิทีส่ดุใน 

ตระกลูมจี านวนมากกวา่” 

ปจายกิสตูรที ่๑๐ จบ 

ปฐมอามกธญัญเปยยาลวรรคที ่๗ จบ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

    ๑. อัญญตรสตูร    ๒. ปัจจันตสตูร 

    ๓. ปัญญาสตูร    ๔. สรุาเมรยสตูร 

    ๕. โอทกสตูร     ๖. มัตเตยยสตูร 

    ๗. เปตเตยยสตูร    ๘. สามัญญสตูร 

    ๙. พรหมัญญสตูร    ๑๐. ปจายกิสตูร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๖๔๓ } 



๖๔๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑๒. สจัจสงัยตุ] 

๘. ทตุยิอามกธัญญเปยยาลวรรค ๔. มสุาวาทสตูร 

 

๘. ทตุยิอามกธญัญเปยยาลวรรค 
หมวดวา่ดว้ยอามกธญัญเปยยาลที ่๒ 

๑. ปาณาตปิาตสตูร 
วา่ดว้ยสตัวท์ ีเ่วน้ขาดจากการฆา่สตัว ์

  [๑๑๔๑] “ภกิษุทัง้หลาย ขอ้นีก็้ฉันนัน้เหมอืนกัน สตัวท์ีเ่วน้ขาดจากการฆา่ 

สตัวม์จี านวนนอ้ย สว่นสตัวท์ีไ่มเ่วน้ขาดจากการฆา่สตัวม์จี านวนมากกวา่ ขอ้นัน้ 

เพราะเหตไุร ฯลฯ 

ปาณาตปิาตสตูรที ่๑ จบ 

 

๒. อทนินาทานสูตร 
วา่ดว้ยสตัวท์ ีเ่วน้ขาดจากการลกัทรพัย ์

  [๑๑๔๒] “ภกิษุทัง้หลาย ขอ้นีก็้ฉันนัน้เหมอืนกัน สตัวท์ีเ่วน้ขาดจากการลัก 

ทรัพยม์จี านวนนอ้ย สว่นสตัวท์ีไ่มเ่วน้ขาดจากการลักทรัพยม์จี านวนมากกวา่ ฯลฯ 

อทนินาทานสตูรที ่๒ จบ 

 

๓. กาเมสมุจิฉาจารสตูร 
วา่ดว้ยสตัวท์ ีเ่วน้ขาดจากการประพฤตผิดิในกาม 

  [๑๑๔๓] “ภกิษุทัง้หลาย ขอ้นีก็้ฉันนัน้เหมอืนกัน สตัวท์ีเ่วน้ขาดจากการ 

ประพฤตผิดิในกามมจี านวนนอ้ย สว่นสตัวท์ีไ่มเ่วน้ขาดจากการประพฤตผิดิในกาม 

มจี านวนมากกวา่ ฯลฯ 

กาเมสมุจิฉาจารสตูรที ่๓ จบ 

 

๔. มสุาวาทสตูร 
วา่ดว้ยสตัวท์ ีเ่วน้ขาดจากการพดูเท็จ 

  [๑๑๔๔] “ภกิษุทัง้หลาย ขอ้นีก็้ฉันนัน้เหมอืนกัน สตัวท์ีเ่วน้ขาดจากการพดู 

เท็จมจี านวนนอ้ย สว่นสตัวท์ีไ่มเ่วน้ขาดจากการพดูเท็จมจี านวนมากกวา่ ฯลฯ 

มสุาวาทสตูรที ่๔ จบ 

 
{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๖๔๔ } 



๖๔๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑๒. สจัจสงัยตุ] 

๘. ทตุยิอามกธัญญเปยยาลวรรค ๘. พชีคามสตูร 

 

๕. เปสญุญสตูร 

วา่ดว้ยสตัวท์ ีเ่วน้ขาดจากค าสอ่เสยีด 

  [๑๑๔๕] “ภกิษุทัง้หลาย ขอ้นีก็้ฉันนัน้เหมอืนกัน สตัวท์ีเ่วน้ขาดจากค าสอ่ 

เสยีดมจี านวนนอ้ย สว่นสตัวท์ีไ่มเ่วน้ขาดจากค าสอ่เสยีดมจี านวนมากกวา่ ฯลฯ 

เปสญุญสตูรที ่๕ จบ 

 

๖. ผรสุวาจาสตูร 

วา่ดว้ยสตัวท์ ีเ่วน้ขาดจากค าหยาบ 

  [๑๑๔๖] “ภกิษุทัง้หลาย ขอ้นีก็้ฉันนัน้เหมอืนกัน สตัวท์ีเ่วน้ขาดจากค าหยาบ 

มจี านวนนอ้ย สว่นสตัวท์ีไ่มเ่วน้ขาดจากค าหยาบมจี านวนมากกวา่ ฯลฯ 

ผรสุวาจาสตูรที ่๖ จบ 

 

๗. สมัผปัปลาปสตูร 

วา่ดว้ยสตัวท์ ีเ่วน้ขาดจากค าเพอ้เจอ้ 

  [๑๑๔๗] “ภกิษุทัง้หลาย ขอ้นีก็้ฉันนัน้เหมอืนกัน สตัวท์ีเ่วน้ขาดจากค าเพอ้ 

เจอ้มจี านวนนอ้ย สว่นสตัวท์ีไ่มเ่วน้ขาดจากค าเพอ้เจอ้มจี านวนมากกวา่ ฯลฯ 

สมัผปัปลาปสตูรที ่๗ จบ 

 

๘. พชีคามสตูร 

วา่ดว้ยสตัวท์ ีเ่วน้ขาดจากการพรากพชืคามและภตูคาม 

  [๑๑๔๘] “ภกิษุทัง้หลาย ขอ้นีก็้ฉันนัน้เหมอืนกัน สตัวท์ีเ่วน้ขาดจากการ 

พรากพชืคามและภตูคามมจี านวนนอ้ย สว่นสตัวท์ีไ่มเ่วน้ขาดจากการพรากพชืคาม 

และภตูคามมจี านวนมากกวา่ ฯลฯ 

พชีคามสตูรที ่๘ จบ 

 
{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๖๔๕ } 



๖๔๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑๒. สจัจสงัยตุ] 

๘. ทตุยิอามกธัญญเปยยาลวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

 

๙. วกิาลโภชนสูตร 

วา่ดว้ยสตัวท์ ีเ่วน้ขาดจากการบรโิภคอาหารในเวลาวกิาล 

  [๑๑๔๙] “ภกิษุทัง้หลาย ขอ้นีก็้ฉันนัน้เหมอืนกัน สตัวท์ีเ่วน้ขาดจากการ 

บรโิภคอาหารในเวลาวกิาลมจี านวนนอ้ย สว่นสตัวท์ีไ่มเ่วน้ขาดจากการบรโิภค 

อาหารในเวลาวกิาลมจี านวนมากกวา่ ฯลฯ 

วกิาลโภชนสตูรที ่๙ จบ 

 

๑๐. คนัธวเิลปนสูตร 

วา่ดว้ยสตัวท์ ีเ่วน้ขาดจากของหอมและเครือ่งลบูไล ้

  [๑๑๕๐] “ภกิษุทัง้หลาย ขอ้นีก็้ฉันนัน้เหมอืนกัน สตัวท์ีเ่วน้ขาดจากการ 

ทัดทรง ประดับ ตกแตง่รา่งกายดว้ยพวงดอกไมข้องหอมและเครือ่งประทนิผวิอันเป็น 

ลักษณะแหง่การแตง่ตัวมจี านวนนอ้ย สว่นสตัวผ์ูไ้มง่ดเวน้จากการทัดทรง ประดับ 

ตกแตง่รา่งกายดว้ยดอกไม ้ของหอม และเครือ่งประทนิผวิ อันเป็นลักษณะแหง่ 

การแตง่ตัว มจี านวนมากกวา่” 

คนัธวเิลปนสตูรที ่๑๐ จบ 

ทตุยิอามกธญัญเปยยาลวรรคที ่๘ จบ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

    ๑. ปาณาตปิาตสตูร    ๒. อทนินาทานสตูร 

    ๓. กาเมสมุจิฉาจารสตูร   ๔. มสุาวาทสตูร 

    ๕. เปสญุญสตูร    ๖. ผรสุวาจาสตูร 

    ๗. สมัผัปปลาปสตูร    ๘. พชีคามสตูร 

    ๙. วกิาลโภชนสตูร    ๑๐. คันธวเิลปนสตูร 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๖๔๖ } 



๖๔๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑๒. สจัจสงัยตุ] 

๙. ตตยิอามกธัญญเปยยาลวรรค ๓. ชาตรปูรชตสตูร 

 

๙. ตตยิอามกธญัญเปยยาลวรรค 

หมวดวา่ดว้ยอามกธญัญเปยยาลที ่๓ 

๑. นจัจคตีสตูร 

วา่ดว้ยสตัวท์ ีเ่วน้ขาดจากการฟ้อนร า ขบัรอ้ง ฯ 

  [๑๑๕๑] “ภกิษุทัง้หลาย ขอ้นีก็้ฉันนัน้เหมอืนกัน สตัวท์ีเ่วน้ขาดจากการ 

ฟ้อนร า ขบัรอ้ง ประโคมดนตร ีและดกูารละเลน่อันเป็นขา้ศกึแกก่ศุลมจี านวนนอ้ย 

สว่นสตัวท์ีไ่มเ่วน้ขาดจากการฟ้อนร า ขบัรอ้ง ประโคมดนตร ีและดกูารละเลน่อัน 

เป็นขา้ศกึแกก่ศุลมจี านวนมากกวา่ ฯลฯ 

นจัจคตีสตูรที ่๑ จบ 

 

๒. อจุจาสยนสตูร 

วา่ดว้ยสตัวท์ ีเ่วน้ขาดจากทีน่อนสงูใหญ ่

  [๑๑๕๒] “ภกิษุทัง้หลาย ขอ้นีก็้ฉันนัน้เหมอืนกัน สตัวท์ีเ่วน้ขาดจาก 

ทีน่อนสงูใหญม่จี านวนนอ้ย สว่นสตัวท์ีไ่มเ่วน้ขาดจากทีน่อนสงูใหญม่จี านวนมาก 

กวา่ ฯลฯ 

อจุจาสยนสตูรที ่๒ จบ 

 

๓. ชาตรปูรชตสูตร 

วา่ดว้ยสตัวท์ ีเ่วน้ขาดจากการรบัทองและเงนิ 

  [๑๑๕๓] “ภกิษุทัง้หลาย ขอ้นีก็้ฉันนัน้เหมอืนกัน สตัวท์ีเ่วน้ขาดจากการรับ 

ทองและเงนิมจี านวนนอ้ย สว่นสตัวท์ีไ่มเ่วน้ขาดจากการรับทองและเงนิมจี านวนมาก 

กวา่ ฯลฯ 

ชาตรปูรชตสตูรที ่๓ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๖๔๗ } 



๖๔๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑๒. สจัจสงัยตุ] 

๙. ตตยิอามกธัญญเปยยาลวรรค ๗. ทาสทีาสสตูร 

 

๔. อามกธญัญสูตร 

วา่ดว้ยสตัวท์ ีเ่วน้ขาดจากการรบัธญัญาหารดบิ 

  [๑๑๕๔] “ภกิษุทัง้หลาย ขอ้นีก็้ฉันนัน้เหมอืนกัน สตัวท์ีเ่วน้ขาดจากการรับ 

ธัญญาหารดบิมจี านวนนอ้ย สว่นสตัวท์ีไ่มเ่วน้ขาดจากการรับธัญญาหารดบิม ี

จ านวนมากกวา่ ฯลฯ 

อามกธญัญสตูรที ่๔ จบ 

 

๕. อามกมงัสสตูร 

วา่ดว้ยสตัวท์ ีเ่วน้ขาดจากการรบัเนือ้ดบิ 

  [๑๑๕๕] “ภกิษุทัง้หลาย ขอ้นีก็้ฉันนัน้เหมอืนกัน สตัวท์ีเ่วน้ขาดจากการรับ 

เนือ้ดบิมจี านวนนอ้ย สว่นสตัวท์ีไ่มเ่วน้ขาดจากการรับเนือ้ดบิมจี านวนมากกวา่ ฯลฯ 

อามกมงัสสตูรที ่๕ จบ 

 

๖. กมุารกิสูตร 

วา่ดว้ยสตัวท์ ีเ่วน้ขาดจากการรบัสตรแีละกมุาร ี

  [๑๑๕๖] “ภกิษุทัง้หลาย ขอ้นีก็้ฉันนัน้เหมอืนกัน สตัวท์ีเ่วน้ขาดจากการรับ 

สตรแีละกมุารมีจี านวนนอ้ย สว่นสตัวท์ีไ่มเ่วน้ขาดจากการรับสตรแีละกมุารมีจี านวน 

มากกวา่ ฯลฯ 

กมุารกิสตูรที ่๖ จบ 

 

๗. ทาสทีาสสตูร 

วา่ดว้ยสตัวท์ ีเ่วน้ขาดจากการรบัทาสหญงิและทาสชาย 

  [๑๑๕๗] “ภกิษุทัง้หลาย ขอ้นีก็้ฉันนัน้เหมอืนกัน สตัวท์ีเ่วน้ขาดจากการรับ 

ทาสหญงิและทาสชายมจี านวนนอ้ย สว่นสตัวท์ีไ่มเ่วน้ขาดจากการรับทาสหญงิและ 

ทาสชายมจี านวนมากกวา่ ฯลฯ 

ทาสทีาสสตูรที ่๗ จบ 

 
{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๖๔๘ } 



๖๔๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑๒. สจัจสงัยตุ] 

๙. ตตยิอามกธัญญเปยยาลวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

 

๘. อเชฬกสตูร 
วา่ดว้ยสตัวท์ ีเ่วน้ขาดจากการรบัแพะและแกะ 

  [๑๑๕๘] “ภกิษุทัง้หลาย ขอ้นีก็้ฉันนัน้เหมอืนกัน สตัวท์ีเ่วน้ขาดจากการรับ 

แพะและแกะมจี านวนนอ้ย สว่นสตัวท์ีไ่มเ่วน้ขาดจากการรับแพะและแกะมจี านวน 

มากกวา่ ฯลฯ 

อเชฬกสตูรที ่๘ จบ 

 

๙. กกุกฏุสกูรสูตร 
วา่ดว้ยสตัวท์ ีเ่วน้ขาดจากการรบัไกแ่ละสกุร 

  [๑๑๕๙] “ภกิษุทัง้หลาย ขอ้นีก็้ฉันนัน้เหมอืนกัน สตัวท์ีเ่วน้ขาดจากการรับ 

ไกแ่ละสกุรมจี านวนนอ้ย สว่นสตัวท์ีไ่มเ่วน้ขาดจากการรับไกแ่ละสกุรมจี านวนมาก 

กวา่ ฯลฯ 

กกุกฏุสกูรสตูรที ่๙ จบ 

 

๑๐. หตัถคิวสัสสตูร 
วา่ดว้ยสตัวท์ ีเ่วน้ขาดจากการรบัชา้ง โค มา้ ฯ 

  [๑๑๖๐] “ภกิษุทัง้หลาย ขอ้นีก็้ฉันนัน้เหมอืนกัน สตัวท์ีเ่วน้ขาดจากการรับ 

ชา้ง โค มา้ และลามจี านวนนอ้ย สว่นสตัวท์ีไ่มเ่วน้ขาดจากการรับชา้ง โค มา้ 

และลามจี านวนมากกวา่ ฯลฯ 

หตัถคิวสัสสตูรที ่๑๐ จบ 

 

ตตยิอามกธญัญเปยยาลวรรคที ่๙ จบ 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

    ๑. นัจจคตีสตูร    ๒. อจุจาสยนสตูร 

    ๓. ชาตรปูรชตสตูร    ๔. อามกธัญญสตูร 

    ๕. อามกมังสสตูร    ๖. กมุารกิสตูร 

    ๗. ทาสทีาสสตูร    ๘. อเชฬกสตูร 

    ๙. กกุกฏุสกูรสตูร    ๑๐. หัตถคิวสัสสตูร 

 
{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๖๔๙ } 



๖๕๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑๒. สจัจสงัยตุ] 

๑๐. จตตุถอามกธัญญเปยยาลวรรค ๓. ทเูตยยสตูร 

 

๑๐. จตตุถอามกธญัญเปยยาลวรรค 

หมวดวา่ดว้ยอามกธญัญเปยยาลที ่๔ 

๑. เขตตวตัถสุตูร 

วา่ดว้ยสตัวท์ ีเ่วน้ขาดจากการรบัเรอืกสวน ไรน่า และทีด่นิ 

  [๑๑๖๑] “ภกิษุทัง้หลาย ขอ้นีก็้ฉันนัน้เหมอืนกัน สตัวท์ีเ่วน้ขาดจากการรับ 

เรอืกสวน ไรน่า และทีด่นิมจี านวนนอ้ย สว่นสตัวท์ีไ่มเ่วน้ขาดจากการรับเรอืกสวน 

ไรน่า และทีด่นิมจี านวนมากกวา่ ฯลฯ 

เขตตวตัถสุตูรที ่๑ จบ 

 

๒. กยวกิกยสตูร 

วา่ดว้ยสตัวท์ ีเ่วน้ขาดจากการซือ้การขาย 

  [๑๑๖๒] “ภกิษุทัง้หลาย ขอ้นีก็้ฉันนัน้เหมอืนกัน สตัวท์ีเ่วน้ขาดจากการซือ้ 

ขายมจี านวนนอ้ย สว่นสตัวท์ีไ่มเ่วน้ขาดจากการซือ้ขายมจี านวนมากกวา่ ฯลฯ 

กยวกิกยสตูรที ่๒ จบ 

 

๓. ทเูตยยสตูร 

วา่ดว้ยสตัวท์ ีเ่วน้ขาดจากการท าหนา้ทีเ่ป็นตวัแทน ฯ 

  [๑๑๖๓] “ภกิษุทัง้หลาย ขอ้นีก็้ฉันนัน้เหมอืนกัน สตัวท์ีเ่วน้ขาดจากการท า 

หนา้ทีเ่ป็นตัวแทนและผูส้ ือ่สารมจี านวนนอ้ย สว่นสัตวท์ีไ่มเ่วน้ขาดจากการท า 

หนา้ทีเ่ป็นตัวแทนและผูส้ ือ่สารมจี านวนมากกวา่ ฯลฯ 

ทเูตยยสตูรที ่๓ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๖๕๐ } 



๖๕๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑๒. สจัจสงัยตุ] 

๑๐. จตตุถอามกธัญญเปยยาลวรรค ๖-๑๑. เฉทนาทสิตูร 

 

๔. ตลุากฏูสตูร 

วา่ดว้ยสตัวท์ ีเ่วน้ขาดจากการโกงดว้ยตาช ัง่ ฯ 

  [๑๑๖๔] “ภกิษุทัง้หลาย ขอ้นีก็้ฉันนัน้เหมอืนกัน สตัวท์ีเ่วน้ขาดจากการโกง 

ดว้ยตาชัง่ ดว้ยของปลอม และดว้ยเครือ่งตวงวดัมจี านวนนอ้ย สว่นสตัวท์ีไ่มเ่วน้ขาด 

จากการโกงดว้ยตาชัง่ ดว้ยของปลอม และดว้ยเครือ่งตวงวดัมจี านวนมากกวา่ ฯลฯ 

ตลุากฏูสตูรที ่๔ จบ 

 

๕. อกุโกฏนสูตร 

วา่ดว้ยสตัวท์ ีเ่วน้ขาดจากการรบัสนิบน ฯ 

  [๑๑๖๕] “ภกิษุทัง้หลาย ขอ้นีก็้ฉันนัน้เหมอืนกัน สตัวท์ีเ่วน้ขาดจากการรับ 

สนิบน การลอ่ลวง และการตลบตะแลงมจี านวนนอ้ย สว่นสตัวท์ีไ่มเ่วน้ขาดจาก 

การรับสนิบน การลอ่ลวง และการตลบตะแลงมจี านวนมากกวา่ ฯลฯ 

อกุโกฏนสตูรที ่๕ จบ 

 

๖-๑๑. เฉทนาทสิตูร 

วา่ดว้ยสตัวท์ ีเ่วน้ขาดจากการตดัเป็นตน้ 

  [๑๑๖๖-๑๑๗๑] “ภกิษุทัง้หลาย ขอ้นีก็้ฉันนัน้เหมอืนกัน สตัวท์ีเ่วน้ขาดจาก 

การตัด(อวยัวะ) การฆา่ การจองจ า การตชีงิว ิง่ราว การปลน้ และการกรรโชกม ี

จ านวนนอ้ย สว่นสตัวท์ีไ่มเ่วน้ขาดจากการตัด(อวยัวะ) การฆา่ การจองจ า การตชีงิ 

วิง่ราว การปลน้ และการกรรโชกมจี านวนมากกวา่ 

  ขอ้นัน้เพราะเหตไุร 

  เพราะไมไ่ดเ้ห็นอรยิสจั ๔ ประการ 

  อรยิสจั ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ทกุขอรยิสจั  ฯลฯ   ๔. ทกุขนโิรธคามนิปีฏปิทาอรยิสจั 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๖๕๑ } 



๖๕๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑๒. สจัจสงัยตุ] 

๑๐. จตตุถอามกธัญญเปยยาลวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

  ภกิษุทัง้หลาย เพราะเหตนัุน้ เธอทัง้หลายพงึท าความเพยีรเพือ่รูช้ดัตาม 

ความเป็นจรงิวา่ ‘นีท้กุข ์ฯลฯ นีท้กุขนโิรธคามนิปีฏปิทา” 

เฉทนาทสิตูรที ่๖-๑๑ จบ 

จตตุถอามกธญัญเปยยาลวรรคที ่๑๐ จบ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

    ๑. เขตตวตัถสุตูร    ๒. กยวกิกยสตูร 

    ๓. ทเูตยยสตูร    ๔. ตลุากฏูสตูร 

    ๕. อกุโกฏนสตูร    ๖. เฉทนสตูร 

    ๗. วธนสตูร     ๘. พันธนสตูร 

    ๙. วปิราโมสสตูร    ๑๐. อาโลปสตูร 

    ๑๑. สหสาการสตูร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๖๕๒ } 



๖๕๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑๒. สจัจสงัยตุ] 

๑๑. ปัญจคตเิปยยาลวรรค ๒. มนุสสจตุติรัิจฉานสตูร 

 

๑๑. ปญัจคตเิปยยาลวรรค 

หมวดวา่ดว้ยปญัจคตเิปยยาล 

๑. มนสุสจตุนิริยสตูร 

วา่ดว้ยสตัวท์ ีจ่ตุจิากมนษุยไ์ปเกดิในนรก 

  [๑๑๗๒] ครัง้นัน้ พระผูม้พีระภาคทรงใชป้ลายพระนขาชอ้นฝุ่ นขึน้มาเล็กนอ้ย 

แลว้ รับสัง่เรยีกภกิษุทัง้หลายมาตรัสถามวา่ “ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายจะเขา้ใจ 

ความขอ้นัน้วา่อยา่งไร ฝุ่ นเล็กนอ้ยนีท้ีเ่ราใชป้ลายเล็บชอ้นขึน้มา กับแผน่ดนิใหญน่ี ้

อยา่งไหนจะมากกวา่กัน” 

  ภกิษุทัง้หลายทลูตอบวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ แผน่ดนิใหญน่ีแ้ลมากกวา่ 

ฝุ่ นทีพ่ระองคท์รงใชป้ลายพระนขาชอ้นขึน้มามเีพยีงเล็กนอ้ย ฝุ่ นเล็กนอ้ยทีพ่ระองค ์

ทรงใชป้ลายพระนขาชอ้นขึน้มา เมือ่เทยีบกับแผน่ใหญแ่ลว้ ค านวณไมไ่ด ้เทยีบ 

เคยีงกันไมไ่ด ้หรอืไมถ่งึสว่นเสีย้ว” 

  “ภกิษุทัง้หลาย ขอ้นีก็้ฉันนัน้เหมอืนกัน สตัวท์ีจ่ตุจิากมนุษยก์ลับมาเกดิใน 

หมูม่นุษยม์จี านวนนอ้ย สว่นสตัวท์ีจ่ตุจิากมนุษยแ์ลว้ไปเกดิในนรกมจี านวนมากกวา่ ฯลฯ 

มนสุสจตุนิริยสตูรที ่๑ จบ 

 

๒. มนสุสจตุติริจัฉานสตูร 

วา่ดว้ยสตัวท์ ีจ่ตุจิากมนษุยไ์ปเกดิในก าเนดิสตัวด์ริจัฉาน 

  [๑๑๗๓] “ภกิษุทัง้หลาย ขอ้นีก็้ฉันนัน้เหมอืนกัน สตัวท์ีจ่ตุจิากมนุษยก์ลับ 

มาเกดิในหมูม่นุษยม์จี านวนนอ้ย สว่นสตัวท์ีจ่ตุจิากมนุษยแ์ลว้ไปเกดิในก าเนดิสตัว ์

ดรัิจฉานมจี านวนมากกวา่ ฯลฯ 

มนสุสจตุติริจัฉานสตูรที ่๒ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๖๕๓ } 



๖๕๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑๒. สจัจสงัยตุ] 

๑๑. ปัญจคตเิปยยาลวรรค ๑๙-๒๑. ตรัิจฉานมนุสสนริยาทสิตูร 

 

๓. มนสุสจตุเิปตตวิสิยสตูร 
วา่ดว้ยสตัวท์ ีจ่ตุจิากมนษุยไ์ปเกดิในภมูแิหง่เปรต 

  [๑๑๗๔] “ภกิษุทัง้หลาย ขอ้นีก็้ฉันนัน้เหมอืนกัน สตัวทั์ง้หลายทีจ่ตุจิาก 

มนุษยแ์ลว้กลับมาเกดิในหมูม่นุษยม์จี านวนนอ้ย สว่นสตัวท์ีจ่ตุจิากมนุษยแ์ลว้ไป 

เกดิในภมูแิหง่เปรตมจี านวนมากกวา่ ฯลฯ 

มนสุสจตุเิปตตวิสิยสตูรที ่๓ จบ 

 

๔-๖. มนสุสจตุเิทวนริยาทสิตูร 
วา่ดว้ยสตัวท์ ีจ่ตุจิากมนษุยไ์ปเกดิเป็นเทวดาและเกดิในนรกเป็นตน้ 

  [๑๑๗๕-๑๑๗๗] “ภกิษุทัง้หลาย ขอ้นีก็้ฉันนัน้เหมอืนกัน สตัวท์ีจ่ตุจิาก 

มนุษยแ์ลว้ไปเกดิในหมูเ่ทวดามจี านวนนอ้ย สว่นสัตวท์ีจ่ตุจิากมนุษยไ์ปเกดิในนรก 

ฯลฯ เกดิในก าเนดิสตัวด์รัิจฉาน ฯลฯ เกดิในภมูแิหง่เปรตมจี านวนมากกวา่ ฯลฯ 

มนสุสจตุเิทวนริยาทสิตูรที ่๔-๖ จบ 

 

๗-๙. เทวจตุนิริยาทสิตูร 
วา่ดว้ยสตัวท์ ีจ่ตุจิากเทวดาไปเกดิในนรกเป็นตน้ 

  [๑๑๗๘-๑๑๘๐] “ภกิษุทัง้หลาย ขอ้นีก็้ฉันนัน้เหมอืนกัน สตัวท์ีจ่ตุจิากเทวดา 

มาเกดิในหมูเ่ทวดามจี านวนนอ้ย สว่นสตัวท์ีจ่ตุจิากเทวดาไปเกดิในนรก ฯลฯ 

เกดิในก าเนดิสตัวด์รัิจฉาน ฯลฯ เกดิในภมูแิหง่เปรตมจี านวนมากกวา่ ฯลฯ 

เทวจตุนิริยาทสิตูรที ่๗-๙ จบ 

 

๑๐-๑๒. เทวมนสุสนริยสตูร 
วา่ดว้ยสตัวท์ ีจ่ตุจิากเทวดามาเกดิเป็นมนษุยแ์ละเกดิในนรก ฯ 

  [๑๑๘๑-๑๑๘๓] “ภกิษุทัง้หลาย ขอ้นีก็้ฉันนัน้เหมอืนกัน สตัวท์ีจ่ตุจิากเทวดา 

มาเกดิในหมูม่นุษยม์จี านวนนอ้ย สว่นสตัวท์ีจ่ตุจิากเทวดาไปเกดิในนรก ฯลฯ เกดิ 

ในก าเนดิสตัวด์รัิจฉาน ฯลฯ เกดิในภมูแิหง่เปรตมจี านวนมากกวา่ ฯลฯ 

เทวมนสุสนริยสตูรที ่๑๐-๑๒ จบ 

 
{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๖๕๔ } 



๖๕๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑๒. สจัจสงัยตุ] 

๑๑. ปัญจคตเิปยยาลวรรค ๑๙-๒๑. ตรัิจฉานมนุสสนริยาทสิตูร 

 

๑๓-๑๕. นริยมนุสสนริยาทสิตูร 

วา่ดว้ยสตัวท์ ีจ่ตุจิากนรกมาเกดิเป็นมนษุยแ์ละเกดิในนรกเป็นตน้ 

  [๑๑๘๔-๑๑๘๖] “ภกิษุทัง้หลาย ขอ้นีก็้ฉันนัน้เหมอืนกัน สตัวท์ีจ่ตุจิากนรก 

มาเกดิในหมูม่นุษยม์จี านวนนอ้ย สว่นสตัวท์ีจ่ตุจิากนรกกลับมาเกดิในนรก ฯลฯ 

เกดิในก าเนดิสตัวด์รัิจฉาน ฯลฯ เกดิในภมูแิหง่เปรตมจี านวนมากกวา่ ฯลฯ 

นริยมนสุสนริยาทสิตูรที ่๑๓-๑๕ จบ 

 

๑๖-๑๘. นริยเทวนริยาทสิูตร 

วา่ดว้ยสตัวท์ ีจ่ตุจิากนรกไปเกดิเป็นเทวดาและเกดิในนรกเป็นตน้ 

  [๑๑๘๗-๑๑๘๙] “ภกิษุทัง้หลาย ขอ้นีก็้ฉันนัน้เหมอืนกัน สตัวท์ีจ่ตุจิากนรก 

ไปเกดิในหมูเ่ทวดามจี านวนนอ้ย สว่นสตัวท์ีจ่ตุจิากนรกกลับมาเกดิในนรก ฯลฯ 

เกดิในก าเนดิสตัวด์รัิจฉาน ฯลฯ เกดิในภมูแิหง่เปรตมจี านวนมากกวา่ ฯลฯ 

นริยเทวนริยาทสิตูรที ่๑๖-๑๘ จบ 

 

๑๙-๒๑. ตริจัฉานมนสุสนริยาทสิูตร 

วา่ดว้ยสตัวด์ริจัฉานทีจ่ตุมิาเกดิเป็นมนษุยแ์ละเกดิในนรกเป็นตน้ 

  [๑๑๙๐-๑๑๙๒] “ภกิษุทัง้หลาย ขอ้นีก็้ฉันนัน้เหมอืนกัน สตัวท์ีจ่ตุจิากก าเนดิ 

สตัวด์รัิจฉานมาเกดิในหมูม่นุษยม์จี านวนนอ้ย สว่นสตัวท์ีจ่ตุจิากก าเนดิสตัวด์รัิจฉาน 

ไปเกดิในนรก ฯลฯ เกดิในก าเนดิสตัวด์รัิจฉาน ฯลฯ เกดิในภมูแิหง่เปรตมจี านวน 

มากกวา่ ฯลฯ 

ตริจัฉานมนสุสนริยาทสิตูรที ่๑๙-๒๑ จบ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๖๕๕ } 



๖๕๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑๒. สจัจสงัยตุ] 

๑๑. ปัญจคตเิปยยาลวรรค ๓๐. เปตตเิทวเปตตวิสิยสตูร 

 

๒๒-๒๔. ตริจัฉานเทวนริยาทสิูตร 

วา่ดว้ยสตัวด์ริจัฉานทีจ่ตุไิปเกดิเป็นเทวดาและเกดิในนรกเป็นตน้ 

  [๑๑๙๓-๑๑๙๕] “ภกิษุทัง้หลาย ขอ้นีก็้ฉันนัน้เหมอืนกัน สตัวท์ีจ่ตุจิาก 

ก าเนดิสตัวด์รัิจฉานไปเกดิในหมูเ่ทวดามจี านวนนอ้ย สว่นสตัวท์ีจ่ตุจิากก าเนดิสตัว ์

ดรัิจฉานไปเกดิในนรก ฯลฯ เกดิในก าเนดิสตัวด์รัิจฉาน ฯลฯ เกดิในภมูแิหง่ 

เปรตมจี านวนมากกวา่ ฯลฯ 

ตริจัฉานเทวนริยาทสิตูรที ่๒๒-๒๔ จบ 

 

๒๕-๒๗. เปตตมินสุสนริยาทสิูตร 

วา่ดว้ยเปรตทีจ่ตุมิาเกดิเป็นมนษุยแ์ละเกดิในนรกเป็นตน้ 

  [๑๑๙๖-๑๑๙๘] “ภกิษุทัง้หลาย ขอ้นีก็้ฉันนัน้เหมอืนกัน สตัวท์ีจ่ตุจิากภมู ิ

แหง่เปรตมาเกดิในหมูม่นุษยม์จี านวนนอ้ย สว่นสตัวท์ีจ่ตุจิากภมูแิหง่เปรตไปเกดิใน 

นรก ฯลฯ เกดิในก าเนดิสตัวด์รัิจฉาน ฯลฯ เกดิในภมูแิหง่เปรตมจี านวนมากกวา่ ฯลฯ 

เปตตมินสุสนริยาทสิตูรที ่๒๕-๒๗ จบ 

 

๒๘-๒๙. เปตตเิทวนริยาทสิตูร 

วา่ดว้ยเปรตทีจ่ตุไิปเกดิเป็นเทวดาและเกดิในนรกเป็นตน้ 

  [๑๑๙๙-๑๒๐๐] “ภกิษุทัง้หลาย ขอ้นีก็้ฉันนัน้เหมอืนกัน สตัวท์ีจ่ตุจิากภมู ิ

แหง่เปรตไปเกดิในหมูเ่ทวดามจี านวนนอ้ย สว่นสตัวท์ีจ่ตุจิากภมูแิหง่เปรตไปเกดิใน 

นรกมจี านวนมากกวา่ ฯลฯ 

  ภกิษุทัง้หลาย ขอ้นีก็้ฉันนัน้เหมอืนกัน สตัวท์ีจ่ตุจิากภมูแิหง่เปรตไปเกดิใน 

หมูเ่ทวดามจี านวนนอ้ย สว่นสตัวท์ีจ่ตุจิากภมูแิหง่เปรตไปเกดิในก าเนดิสตัว ์

ดรัิจฉานมจี านวนมากกวา่ ฯลฯ 

เปตตเิทวนริยาทสิตูรที ่๒๘-๒๙ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๖๕๖ } 



๖๕๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑๒. สจัจสงัยตุ] 

๑๑. ปัญจคตเิปยยาล ๓๐. เปตตเิทวเปตตวิสิยสตูร วรรครวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

 

๓๐. เปตตเิทวเปตตวิสิยสตูร 

วา่ดว้ยเปรตทีจ่ตุไิปเกดิเป็นเทวดาและเกดิในภมูแิหง่เปรต 

  [๑๒๐๑] “ภกิษุทัง้หลาย ขอ้นีก็้ฉันนัน้เหมอืนกัน สตัวท์ีจ่ตุจิากภมูแิหง่เปรต 

ไปเกดิในหมูเ่ทวดามจี านวนนอ้ย สว่นสตัวท์ีจ่ตุจิากภมูแิหง่เปรตกลับมาเกดิในภมู ิ

แหง่เปรตมจี านวนมากกวา่ 

  ขอ้นัน้เพราะเหตไุร 

  เพราะไมเ่ห็นอรยิสจั ๔ ประการ 

  อรยิสจั ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ทกุขอรยิสจั   ๒. ทกุขสมทุยอรยิสจั 

   ๓. ทกุขนโิรธอรยิสจั   ๔. ทกุขนโิรธคามนิปีฏปิทาอรยิสจั 

  ภกิษุทัง้หลาย เพราะเหตนัุน้ เธอทัง้หลายพงึท าความเพยีรเพือ่รูช้ดัตาม 

ความเป็นจรงิวา่ ‘นีท้กุข ์นี้ทกุขสมทัุย นีท้กุขนโิรธ นีท้กุขนโิรธคามนิปีฏปิทา” 

  พระผูม้พีระภาคไดต้รัสภาษิตนีแ้ลว้ ภกิษุเหลา่นัน้มใีจยนิดตีา่งชืน่ชมพระ 

ภาษิตของพระผูม้พีระภาค ดังนีแ้ล 

เปตตเิทวเปตตวิสิยสตูรที ่๓๐ จบ 

ปญัจคตเิปยยาลวรรคที ่๑๑ จบ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

   ๑. มนุสสจตุนิริยสตูร     ๒. มนุสสจตุติรัิจฉานสตูร 

   ๓. มนุสสจตุเิปตตวิสิยสตูร    ๔-๖. มนุสสจตุเิทวนริยาทสิตูร 

   ๗-๙. เทวจตุนิริยาทสิตูร    ๑๐-๑๒. เทวมนุสสนริยสตูร 

   ๑๓-๑๕. นริยมนุสสนริยาทสิตูร   ๑๖-๑๘. นริยเทวนริยาทสิตูร 

   ๑๙-๒๑. ตรัิจฉานมนุสสนริยาทสิตูร   ๒-๒๔. ตรัิจฉานเทวนริยาทสิตูร 

   ๒๕-๒๗. เปตตมินุสสนริยาทสิตูร   ๒๘-๒๙. เปตตเิทวนริยาทสิตูร 

   ๓๐. เปตตเิทวเปตตวิสิยสตูร 

สจัจสงัยตุที ่๑๒ จบ มหาวรรคที ่๕ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๖๕๗ } 



๖๕๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค [๑๒. สจัจสงัยตุ] 

๑๑. ปัญจคตเิปยยาล รวมสงัยตุทีม่ใีนมหาวารวรรค 

 

รวมสงัยตุทีม่ใีนมหาวารวรรคนี ้คอื 

    ๑. มัคคสงัยตุ     ๒. โพชฌังคสงัยตุ 

    ๓. สตปัิฏฐานสงัยตุ    ๔. อนิทรยิสงัยตุ 

    ๕. สมัมัปปธานสงัยตุ    ๖. พลสงัยตุ 

    ๗. อทิธปิาทสงัยตุ    ๘. อนุรทุธสงัยตุ 

    ๙. ฌานสงัยตุ    ๑๐. อานาปานสงัยตุ 

    ๑๑. โสตาปัตตสิงัยตุ    ๑๒. สจัจสงัยตุ 

 

มหาวารวรรคสงัยตุ จบ 

สงัยตุตนกิาย จบบรบิรูณ์ 

 

 

พระไตรปิฎกเลม่ที ่๑๙ สตุตันตปิฎกที ่๑๑ สงัยตุตนกิาย มหาวารวรรค จบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๑๙ หนา้ :๖๕๘ } 



๖๕๙ 

 

ค าอนโุมทนาและค าอธบิายทา้ยเลม่ 

 

ไฟล ์PDF เวอรช์ัน่ 1.0 - พระไตรปิฎกแปลไทย ฉบับ มจร. เลม่ 19 

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 19 นี ้ไดถ้กูเริม่อพัโหลดสูส่าธารณะเมือ่เดอืน มกราคม พ.ศ. 2561 

หากพบขอ้ผดิพลาดใดๆ ในสว่นของไฟล ์PDF  

โปรดแจง้มาทีอ่เีมล thepathofpurity@outloook.com 

 

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

