
๑ 

 

พระไตรปิฎกเลม่ที ่๒๐ สตุตันตปิฎกที ่๑๒ อังคตุตรนกิาย เอกก ทกุ ตกินบิาต 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย เอกกนบิาต ๑.รปูาทวิรรค 

 

พระสตุตนัตปิฎก 

องัคตุตรนกิาย เอกกนบิาต 
_____________ 

ขอนอบนอ้มพระผูม้พีระภาคอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้พระองคนั์น้ 

 

๑. รปูาทวิรรค 

หมวดวา่ดว้ยรปูเป็นตน้ทีค่รอบง าจติบรุษุและสตร ี

  [๑] ขา้พเจา้๑ ไดส้ดับมาอยา่งนี ้

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อารามของอนาถบณิฑกิ 

เศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีณ ทีนั่น้แล พระผูม้พีระภาคไดรั้บสัง่เรยีกภกิษุทัง้หลายมา 

ตรัสวา่ ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุเหลา่นัน้ทลูรับสนองพระด ารัสแลว้ พระผูม้พีระภาค 

จงึไดต้รัสเรือ่งนีว้า่ 

  ภกิษุทัง้หลาย เราไมเ่ห็นรูปอืน่แมอ้ยา่งหนึง่ทีจ่ะครอบง าจติของบรุษุอยูไ่ด ้

เหมอืนรปูสตรนีี ้ภกิษุทัง้หลาย รปูสตรยีอ่มครอบง าจติของบรุษุอยูไ่ด ้(๑) 

  [๒] เราไมเ่ห็นเสยีงอืน่แมอ้ยา่งหนึง่ทีจ่ะครอบง าจติของบรุษุอยูไ่ดเ้หมอืนเสยีง 

สตรนีี ้เสยีงสตรยีอ่มครอบง าจติของบรุษุอยูไ่ด ้(๒) 

  [๓] เราไมเ่ห็นกลิน่อืน่แมอ้ยา่งหนึง่ทีจ่ะครอบง าจติของบรุษุอยูไ่ดเ้หมอืนกลิน่ 

สตรนีี ้กลิน่สตรยีอ่มครอบง าจติของบรุษุอยูไ่ด ้(๓) 

  [๔] เราไมเ่ห็นรสอืน่แมอ้ยา่งหนึง่ทีจ่ะครอบง าจติของบรุษุอยูไ่ดเ้หมอืนรส 

สตรนีี ้รสสตรยีอ่มครอบง าจติของบรุษุอยูไ่ด ้(๔)

 

เชงิอรรถ : 

๑ ขา้พเจา้ ในตอนเริม่ตน้ของพระสตูรนีแ้ละพระสตูรอืน่ ๆ ในเลม่นี ้หมายถงึ พระอานนท ์

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๑ } 



๒ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย เอกกนบิาต ๒. นวีรณปหานวรรค 

  [๕] เราไมเ่ห็นโผฏฐัพพะ(การสมัผัสทางกาย)อืน่แมอ้ยา่งหนึง่ทีจ่ะครอบง าจติ 

ของบรุษุอยูไ่ดเ้หมอืนโผฏฐัพพะสตรนีี ้โผฏฐัพพะสตรยีอ่มครอบง าจติของบรุษุ 

อยูไ่ด ้(๕) 

  [๖] เราไมเ่ห็นรปูอืน่แมอ้ยา่งหนึง่ทีจ่ะครอบง าจติของสตรอียูไ่ดเ้หมอืนรปูบรุษุนี้ 

รปูบรุษุยอ่มครอบง าจติของสตรอียูไ่ด ้(๖) 

  [๗] เราไมเ่ห็นเสยีงอืน่แมอ้ยา่งหนึง่ทีจ่ะครอบง าจติของสตรอียูไ่ดเ้หมอืน 

เสยีงบรุษุนี ้เสยีงบรุษุยอ่มครอบง าจติของสตรอียูไ่ด ้(๗) 

  [๘] เราไมเ่ห็นกลิน่อืน่แมอ้ยา่งหนึง่ทีจ่ะครอบง าจติของสตรอียูไ่ดเ้หมอืนกลิน่ 

บรุษุนี ้กลิน่บรุษุยอ่มครอบง าจติของสตรอียูไ่ด ้(๘) 

  [๙] เราไมเ่ห็นรสอืน่แมอ้ยา่งหนึง่ทีจ่ะครอบง าจติของสตรอียูไ่ดเ้หมอืนรสบรุษุนี้ 

รสบรุษุยอ่มครอบง าจติของสตรอียูไ่ด ้(๙) 

  [๑๐] เราไมเ่ห็นโผฏฐัพพะอืน่แมอ้ยา่งหนึง่ทีจ่ะครอบง าจติของสตรอียูไ่ดเ้หมอืน 

โผฏฐัพพะบรุษุนี ้โผฏฐัพพะบรุษุยอ่มครอบง าจติของสตรอียูไ่ด ้(๑๐) 

รปูาทวิรรคที ่๑ จบ 

 

๒. นวีรณปหานวรรค 

หมวดวา่ดว้ยธรรมเป็นเหตลุะนวิรณ์ 

  [๑๑] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ ภกิษุทัง้หลาย เราไมเ่ห็นธรรมอืน่แมอ้ยา่งหนึง่ 

ทีเ่ป็นเหตใุหก้ามฉันทะ(ความพอใจในกาม)ทีย่ังไมเ่กดิขึน้ก็เกดิขึน้ หรอืทีเ่กดิขึน้แลว้ 

ก็เป็นไปเพือ่ความเจรญิไพบลูยย์ิง่ข ึน้เหมอืนสภุนมิติ๑นี ้เมือ่มนสกิารสภุนมิติโดยไม ่

แยบคาย๒ กามฉันทะทีย่ังไมเ่กดิขึน้ก็เกดิขึน้ และทีเ่กดิขึน้แลว้ก็เป็นไปเพือ่ความ 

เจรญิไพบลูยย์ิง่ข ึน้ (๑) 

 

เชงิอรรถ : 

๑ สภุนมิติ หมายถงึอารมณ์อันเป็นทีต่ัง้แหง่ความใคร่ (องฺ.เอกก.อ. ๑/๑๑/๒๘) 

๒ มนสกิารโดยไมแ่ยบคาย ในทีน่ีห้มายถงึการคดิผดิทาง คอืคดิถงึสิง่ทีไ่มเ่ทีย่งวา่เทีย่ง คดิถงึสิง่ทีเ่ป็นทกุข ์

   วา่เป็นสขุ คดิถงึสิง่ทีไ่มม่ตัีวตนวา่มตัีวตน คดิถงึสิง่ทีไ่มง่ามวา่งาม หรอืการคดิค านงึตรงขา้มกับความ 

   เป็นจรงิ (องฺ.เอกก.อ. ๑/๑๑/๒๙) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๒ } 



๓ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย เอกกนบิาต ๒. นวีรณปหานวรรค 

  [๑๒] เราไมเ่ห็นธรรมอืน่แมอ้ยา่งหนึง่ทีเ่ป็นเหตใุหพ้ยาบาท(ความคดิรา้ย)ที ่

ยังไมเ่กดิขึน้ก็เกดิขึน้ หรอืทีเ่กดิขึน้แลว้ก็เป็นไปเพือ่ความเจรญิไพบลูยย์ิง่ข ึน้เหมอืน 

ปฏฆินมิติ๑ นี ้เมือ่มนสกิารปฏฆินมิติโดยไมแ่ยบคาย พยาบาททีย่ังไมเ่กดิขึน้ก็เกดิขึน้ 

และทีเ่กดิขึน้แลว้ก็เป็นไปเพือ่ความเจรญิไพบลูยย์ิง่ข ึน้ (๒) 

  [๑๓] เราไมเ่ห็นธรรมอืน่แมอ้ยา่งหนึง่ทีเ่ป็นเหตใุหถ้นีมทิธะ(ความหดหูแ่ละ 

เซือ่งซมึ)ทีย่ังไมเ่กดิขึน้ก็เกดิขึน้ หรอืทีเ่กดิขึน้แลว้ก็เป็นไปเพือ่ความเจรญิไพบลูยย์ ิง่ 

ขึน้เหมอืนความไมย่นิด ีความเกยีจครา้น ความเมือ่ยขบของรา่งกาย ความเมา 

อาหาร และความทีจ่ติหดหูน่ี้ เมือ่มจีติหดหู ่ถนีมทิธะทีย่ังไมเ่กดิขึน้ก็เกดิขึน้ และ 

ทีเ่กดิขึน้แลว้ก็เป็นไปเพือ่ความเจรญิไพบลูยย์ิง่ข ึน้ (๓) 

  [๑๔] เราไมเ่ห็นธรรมอืน่แมอ้ยา่งหนึง่ทีเ่ป็นเหตใุหอ้ทุธัจจกกุกจุจะ(ความฟุ้งซา่น 

และรอ้นใจ)ทีย่ังไมเ่กดิขึน้ก็เกดิขึน้ หรอืทีเ่กดิขึน้แลว้ก็เป็นไปเพือ่ความเจรญิไพบลูย ์

ยิง่ขึน้เหมอืนความไมส่งบแหง่จตินี ้เมือ่มจีติไมส่งบ อทุธัจจกกุกจุจะทีย่ังไมเ่กดิขึน้ก็ 

เกดิขึน้ และทีเ่กดิขึน้แลว้ก็เป็นไปเพือ่ความเจรญิไพบลูยย์ิง่ข ึน้ (๔) 

  [๑๕] เราไมเ่ห็นธรรมอืน่แมอ้ยา่งหนึง่ทีเ่ป็นเหตใุหว้จิกิจิฉา(ความลังเลสงสยั)ที ่

ยังไมเ่กดิขึน้ก็เกดิขึน้ หรอืทีเ่กดิขึน้แลว้ก็เป็นไปเพือ่ความเจรญิไพบลูยย์ิง่ข ึน้เหมอืน 

อโยนโิสมนสกิาร(การมนสกิารโดยไมแ่ยบคาย)นี ้เมือ่มนสกิารโดยไมแ่ยบคาย วจิกิจิฉา 

ทีย่ังไมเ่กดิขึน้ก็เกดิขึน้ และทีเ่กดิขึน้แลว้ก็เป็นไปเพือ่ความเจรญิไพบลูยย์ิง่ข ึน้ (๕) 

  [๑๖] เราไมเ่ห็นธรรมอืน่แมอ้ยา่งหนึง่ทีเ่ป็นเหตใุหก้ามฉันทะทีย่ังไมเ่กดิขึน้ก็ 

ไมเ่กดิขึน้ หรอืทีเ่กดิขึน้แลว้ก็ละไดเ้หมอืนอสภุนมิติ๒ นี ้เมือ่มนสกิารอสภุนมิติโดย 

แยบคาย กามฉันทะทีย่ังไมเ่กดิขึน้ก็ไมเ่กดิขึน้ และทีเ่กดิขึน้แลว้ก็ละได ้๓ (๖) 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ปฏฆินมิติ หมายถงึนมิติทีไ่มน่่าปรารถนา (องฺ.เอกก.อ. ๑/๑๒/๒๙) 

๒ อสภุนมิติ หมายถงึสภาพอันไม่งามซึง่เป็นอารมณ์สมถกัมมฏัฐานในชัน้ปฐมฌาน คอื (๑) อทุธุมาตกะ ซาก 

   ศพทีเ่น่าพองขึน้อดื (๒) วนิลีกะ ซากศพทีม่สีเีขยีวคล ้าคละดว้ยสตี่างๆ (๓) วปิพุพกะ ซากศพทีม่นี ้าเหลอืง 

   ไหลเยิม้ตามทีท่ีแ่ตกปรอิอก (๔) วจิฉทิทกะ ซากศพทีข่าดจากกันเป็น ๒ ทอ่น (๕) วกิขายติกะ ซากศพที ่

   ถกูสัตวจ์กิทึง้กัดกนิ (๖) วกิขติตกะ ซากศพทีก่ระจุยกระจาย (๗) หตวกิขติตกะ ซากศพทีถ่กูสับฟันบ่ัน 

   เป็นทอ่นๆ (๘) โลหติกะ ซากศพทีม่โีลหติไหลอาบเรีย่ราดอยู ่(๙) ปฬุุวกะ ซากศพทีม่หีนอนคลาคล ่า  

   เต็มไปหมด (๑๐) อัฏฐกิะ ซากศพทียั่งเหลอือยูแ่ตร่า่งกระดกู หรอืกระดกูทอ่น (วสิทุธ.ิ ๑/๑๐๒/๑๙๔) 

๓ ละได ้หมายถงึละไดด้ว้ยปหานะ ๕ อยา่ง คอื ตทังคปหานะ วกิขัมภนปหานะ สมจุเฉทปหานะ  

   ปัสสัทธปิหานะ และนสิสรณปหานะ (องฺ.เอกก.อ. ๑/๑๖/๔๐) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๓ } 



๔ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย เอกกนบิาต ๒. นวีรณปหานวรรค 

  [๑๗] เราไมเ่ห็นธรรมอืน่แมอ้ยา่งหนึง่ทีเ่ป็นเหตใุหพ้ยาบาททีย่ังไมเ่กดิขึน้ก็ไม่ 

เกดิขึน้ หรอืทีเ่กดิขึน้แลว้ก็ละไดเ้หมอืนเมตตาเจโตวมิตุติ๑ นี ้เมือ่มนสกิารเมตตา 

เจโตวมิตุตโิดยแยบคาย พยาบาททีย่ังไมเ่กดิขึน้ก็ไมเ่กดิขึน้ และทีเ่กดิขึน้แลว้ก็ 

ละได ้(๗) 

  [๑๘] เราไมเ่ห็นธรรมอืน่แมอ้ยา่งหนึง่ทีเ่ป็นเหตใุหถ้นีมทิธะทีย่ังไมเ่กดิขึน้ก็ไม่ 

เกดิขึน้ หรอืทีเ่กดิขึน้แลว้ก็ละไดเ้หมอืนความรเิริม่ ความพากเพยีร ความบากบั่นนี้ 

เมือ่ปรารภความเพยีร๒ แลว้ ถนีมทิธะทีย่ังไมเ่กดิขึน้ก็ไมเ่กดิขึน้ และทีเ่กดิขึน้แลว้ 

ก็ละได ้(๘) 

  [๑๙] เราไมเ่ห็นธรรมอืน่แมอ้ยา่งหนึง่ทีเ่ป็นเหตใุหอ้ทุธัจจกกุกจุจะทีย่ังไมเ่กดิ 

ขึน้ก็ไมเ่กดิขึน้ หรอืทีเ่กดิขึน้แลว้ก็ละไดเ้หมอืนความสงบแหง่จตินี ้เมือ่มจีติสงบแลว้ 

อทุธัจจกกุกจุจะทีย่ังไมเ่กดิขึน้ก็ไมเ่กดิขึน้ และทีเ่กดิขึน้แลว้ก็ละได ้(๙) 

  [๒๐] เราไมเ่ห็นธรรมอืน่แมอ้ยา่งหนึง่ทีเ่ป็นเหตใุหว้จิกิจิฉาทีย่ังไมเ่กดิขึน้ 

ก็ไมเ่กดิขึน้ หรอืทีเ่กดิขึน้แลว้ก็ละไดเ้หมอืนโยนโิสมนสกิาร(การมนสกิารโดยแยบคาย) 

นี ้เมือ่มนสกิารโดยแยบคาย วจิกิจิฉาทีย่ังไมเ่กดิขึน้ก็ไมเ่กดิขึน้ และทีเ่กดิขึน้แลว้ก็ 

ละได ้(๑๐) 

นวีรณปหานวรรคที ่๒ จบ 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ จติ นี ้เรยีกวา่ เมตตาเจโตวมิตุต ิเพราะพน้จากธรรมทีไ่มด่ทีัง้หลายมนีวิรณ์ ๕ คอื กาม   ฉันทะ 

   พยาบาท ถนีมทิธะ อทุธัจจกกุกจุจะ และวจิกิจิฉา เป็นตน้ (องฺ.เอกก.อ. ๑/๑๗/๔๒) 

๒ ปรารภความเพยีร ในทีน่ีห้มายถงึมคีวามเพยีรทีบ่รบิรูณ์และมคีวามเพยีรทีป่ระคับประคองไวส้ม ่าเสมอ 

   ไมห่ยอ่นนัก ไมต่งึนัก ไม่ใหจ้ติปรงุแตง่ภายใน ไมใ่หฟุ้้ งซา่นภายนอก ค าวา่ ความเพยีร ในทีน่ีห้มาย 

   เอาทัง้ ความเพยีรทางกาย เชน่ เพยีรพยายามทางกายตลอดคนืและวัน ดจุในประโยควา่ “ภกิษุใน 

   ธรรมวนัิยนีช้ าระจติใหบ้รสิทุธิจ์ากธรรมทีก่ัน้จติไมใ่หบ้รรลคุวามดดีว้ยการเดนิจงกรม ดว้ยการน่ังตลอด 

   วัน” (อภ.ิว.ิ ๓๕/๕๑๙/๓๐๐) และ ความเพยีรทางจติ เชน่เพยีรพยายามผกูจติไวด้ว้ยการก าหนดสถานที ่

   เป็นตน้ ดจุในประโยควา่ “เราจะไมอ่อกจากถ ้านีจ้นกวา่จติของเราจะหลดุพน้จากอาสวะไมถ่อืมั่นดว้ย 

   อปุาทาน” (องฺ.เอกก.อ. ๑/๑๘/๔๓) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๔ } 



๕ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย เอกกนบิาต ๓. อกัมมนยิวรรค 

 

๓. อกมัมนยิวรรค 

หมวดวา่ดว้ยจติทีไ่มค่วรแกก่ารใชง้าน 

  [๒๑] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ ภกิษุทัง้หลาย เราไมเ่ห็นธรรมอืน่แมอ้ยา่งหนึง่ 

ทีไ่มไ่ดเ้จรญิแลว้ยอ่มไมค่วรแกก่ารใชง้านเหมอืนจตินี ้จติทีไ่มไ่ดเ้จรญิแลว้ยอ่มไม ่

ควรแกก่ารใชง้าน (๑) 

  [๒๒] เราไมเ่ห็นธรรมอืน่แมอ้ยา่งหนึง่ทีไ่ดเ้จรญิแลว้ยอ่มควรแกก่ารใชง้านเหมอืน 

จตินี ้จติทีไ่ดเ้จรญิแลว้ยอ่มควรแกก่ารใชง้าน (๒) 

  [๒๓] เราไมเ่ห็นธรรมอืน่แมอ้ยา่งหนึง่ทีไ่มไ่ดเ้จรญิแลว้ยอ่มเป็นไปเพือ่มใิช ่

ประโยชนม์ากเหมอืนจตินี ้จติทีไ่มไ่ดเ้จรญิแลว้ยอ่มเป็นไปเพือ่มใิชป่ระโยชนม์าก (๓) 

  [๒๔] เราไมเ่ห็นธรรมอืน่แมอ้ยา่งหนึง่ทีไ่ดเ้จรญิแลว้ยอ่มเป็นไปเพือ่ประโยชน์ 

มากเหมอืนจตินี ้จติทีไ่ดเ้จรญิแลว้ยอ่มเป็นไปเพือ่ประโยชนม์าก (๔) 

  [๒๕] เราไมเ่ห็นธรรมอืน่แมอ้ยา่งหนึง่ทีไ่มไ่ดเ้จรญิไมป่รากฏชดัแลว้ยอ่มเป็น 

ไปเพือ่มใิชป่ระโยชนม์ากเหมอืนจตินี ้จติทีไ่มไ่ดเ้จรญิไมป่รากฏชดัแลว้ยอ่มเป็นไป 

เพือ่มใิชป่ระโยชนม์าก (๕) 

  [๒๖] เราไมเ่ห็นธรรมอืน่แมอ้ยา่งหนึง่ทีไ่ดเ้จรญิปรากฏชดัแลว้ยอ่มเป็นไปเพือ่ 

ประโยชนม์ากเหมอืนจนิี ้จติทีไ่ดเ้จรญิปรากฏชดัแลว้ยอ่มเป็นไปเพือ่ประโยชนม์าก (๖) 

  [๒๗] เราไมเ่ห็นธรรมอืน่แมอ้ยา่งหนึง่ทีไ่มไ่ดเ้จรญิไมท่ าใหม้ากแลว้๑ ยอ่มเป็น 

ไปเพือ่มใิชป่ระโยชนม์ากเหมอืนจตินี ้จติทีไ่มไ่ดเ้จรญิไมไ่ดท้ าใหม้ากแลว้ยอ่มเป็น 

ไปเพือ่มใิชป่ระโยชนม์าก (๗) 

  [๒๘] เราไมเ่ห็นธรรมอืน่แมอ้ยา่งหนึง่ทีไ่ดเ้จรญิท าใหม้ากแลว้ยอ่มเป็นไป 

เพือ่ประโยชนม์ากเหมอืนจตินี ้จติทีไ่ดเ้จรญิท าใหม้ากแลว้ยอ่มเป็นไปเพือ่ประโยชน์ 

มาก (๘) 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ หมายถงึไมก่ระท าบอ่ย ๆ (องฺ.เอกก.อ. ๑/๒๗/๔๖) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เล่ม : ๒๐ หนา้ :๕ } 



๖ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย เอกกนบิาต ๔. อทันตวรรค 

  [๒๙] เราไมเ่ห็นธรรมอืน่แมอ้ยา่งหนึง่ทีไ่มไ่ดเ้จรญิไมท่ าใหม้ากแลว้ยอ่มน า 

ทกุขม์าใหเ้หมอืนจตินี ้จติทีไ่มไ่ดเ้จรญิไมไ่ดท้ าใหม้ากแลว้ยอ่มน าทกุขม์าให ้(๙) 

  [๓๐] เราไมเ่ห็นธรรมอืน่แมอ้ยา่งหนึง่ทีไ่ดเ้จรญิท าใหม้ากแลว้ยอ่มน าสขุมา 

ใหเ้หมอืนจตินี ้จติทีไ่ดเ้จรญิท าใหม้ากแลว้ยอ่มน าสขุมาให ้(๑๐) 

อกมัมนยิวรรคที ่๓ จบ 

 

๔. อทนัตวรรค 

หมวดวา่ดว้ยจติทีไ่มไ่ดฝึ้ก 

  [๓๑] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ ภกิษุทัง้หลาย เราไมเ่ห็นธรรมอืน่แมอ้ยา่งหนึง่ 

ทีไ่มไ่ดฝึ้กแลว้ยอ่มเป็นไปเพือ่มใิชป่ระโยชนม์ากเหมอืนจตินี ้จติทีไ่มไ่ดฝึ้กแลว้ 

ยอ่มเป็นไปเพือ่มใิชป่ระโยชนม์าก (๑) 

  [๓๒] เราไมเ่ห็นธรรมอืน่แมอ้ยา่งหนึง่ทีไ่ดฝึ้กแลว้ยอ่มเป็นไปเพือ่ประโยชนม์าก 

เหมอืนจตินี ้จติทีไ่ดฝึ้กแลว้ยอ่มเป็นไปเพือ่ประโยชนม์าก (๒) 

  [๓๓] เราไมเ่ห็นธรรมอืน่แมอ้ยา่งหนึง่ทีไ่มไ่ดคุ้ม้ครองแลว้ยอ่มเป็นไปเพือ่มใิช ่

ประโยชนม์ากเหมอืนจตินี ้จติทีไ่มไ่ดคุ้ม้ครองแลว้ยอ่มเป็นไปเพือ่มใิชป่ระโยชน ์

มาก (๓) 

  [๓๔] เราไมเ่ห็นธรรมอืน่แมอ้ยา่งหนึง่ทีไ่ดคุ้ม้ครองแลว้ยอ่มเป็นไปเพือ่ประโยชน์ 

มากเหมอืนจตินี ้จติทีไ่ดคุ้ม้ครองแลว้ยอ่มเป็นไปเพือ่ประโยชนม์าก (๔) 

  [๓๕] เราไมเ่ห็นธรรมอืน่แมอ้ยา่งหนึง่ทีไ่มไ่ดรั้กษาแลว้ยอ่มเป็นไปเพือ่มใิช ่

ประโยชนม์ากเหมอืนจตินี ้จติทีไ่มไ่ดรั้กษาแลว้ยอ่มเป็นไปเพือ่มใิชป่ระโยชน ์

มาก (๕) 

  [๓๖] เราไมเ่ห็นธรรมอืน่แมอ้ยา่งหนึง่ทีไ่ดรั้กษาแลว้ยอ่มเป็นไปเพือ่ประโยชน ์

มากเหมอืนจตินี ้จติทีไ่ดรั้กษาแลว้ยอ่มเป็นไปเพือ่ประโยชนม์าก (๖) 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๖ } 



๗ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย เอกกนบิาต ๕. ปณหิติอัจฉวรรค 

  [๓๗] เราไมเ่ห็นธรรมอืน่แมอ้ยา่งหนึง่ทีไ่มไ่ดส้ ารวมแลว้ยอ่มเป็นไปเพือ่มใิช ่

ประโยชนม์ากเหมอืนจตินี ้จติทีไ่มไ่ดส้ ารวมแลว้ยอ่มเป็นไปเพือ่มใิชป่ระโยชนม์าก (๗) 

  [๓๘] เราไมเ่ห็นธรรมอืน่แมอ้ยา่งหนึง่ทีไ่ดส้ ารวมแลว้ยอ่มเป็นไปเพือ่ประโยชน 

มากเหมอืนจตินี ้จติทีไ่ดส้ ารวมแลว้ยอ่มเป็นไปเพือ่ประโยชนม์าก (๘) 

  [๓๙] เราไมเ่ห็นธรรมอืน่แมอ้ยา่งหนึง่ทีไ่มไ่ดฝึ้ก ไมไ่ดคุ้ม้ครอง ไมไ่ดรั้กษา 

ไมไ่ดส้ ารวมแลว้ยอ่มเป็นไปเพือ่มใิชป่ระโยชนม์ากเหมอืนจตินี ้จติทีไ่มไ่ดฝึ้ก ไมไ่ด ้

คุม้ครอง ไมไ่ดรั้กษา ไมไ่ดส้ ารวมแลว้ยอ่มเป็นไปเพือ่มใิชป่ระโยชนม์าก (๙) 

  [๔๐] เราไมเ่ห็นธรรมอืน่แมอ้ยา่งหนึง่ทีไ่ดฝึ้ก ไดคุ้ม้ครอง ไดรั้กษา ไดส้ ารวม 

แลว้ยอ่มเป็นไปเพือ่ประโยชนม์ากเหมอืนจตินี ้จติทีไ่ดฝึ้ก ไดคุ้ม้ครอง ไดรั้กษา ได ้

ส ารวมแลว้ยอ่มเป็นไปเพือ่ประโยชนม์าก (๑๐) 

อทนัตวรรคที ่๔ จบ 

 

๕. ปณหิติอจัฉวรรค 

หมวดวา่ดว้ยผลแหง่จติทีต่ ัง้ไวผ้ดิและถกู 

  [๔๑] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ ภกิษุทัง้หลาย เป็นไปไมไ่ดเ้ลย๑ทีเ่ดอืยขา้ว๒ 

สาลหีรอืเดอืยขา้วเหนยีวทีบ่คุคลตัง้ไวไ้มต่รงจักต ามอืหรอืเทา้ทีไ่ปกระทบเขา้ หรอื 

ท าใหเ้ลอืดออก ขอ้นัน้เพราะเหตไุร เพราะตัง้เดอืยขา้วไวไ้มต่รง แมฉั้นใด เป็นไป 

ไมไ่ดเ้ลยทีภ่กิษุรปูนัน้มจีติทีต่ัง้ไวผ้ดิจักท าลายอวชิชา(ความไมรู่แ้จง้) ใหว้ชิชา(ความ 

รูแ้จง้)เกดิขึน้ ท านพิพานใหแ้จง้ ขอ้นัน้เพราะเหตไุร เพราะตัง้จติไวผ้ดิ ฉันนัน้ 

เหมอืนกัน (๑) 

 

 

เชงิอรรถ : 

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

   ๑/๒๖๘/๔๐๒) 

๒ หมายถงึสว่นปลายของเมล็ดขา้วเปลอืก 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๗ } 



๘ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย เอกกนบิาต ๕. ปณหิติอัจฉวรรค 

  [๔๒] เป็นไปไดท้ีเ่ดอืยขา้วสาลหีรอืเดอืยขา้วเหนียวทีบ่คุคลตัง้ไวต้รงจักต ามอื 

หรอืเทา้ทีไ่ปกระทบเขา้ หรอืท าใหเ้ลอืดออก ขอ้นัน้เพราะเหตไุร เพราะตัง้เดอืยขา้วไว ้

ตรง แมฉั้นใด เป็นไปไดท้ีภ่กิษุรปูนัน้มจีติทีต่ัง้ไวถ้กูจักท าลายอวชิชา ใหว้ชิชาเกดิขึน้ 

ท านพิพานใหแ้จง้ ขอ้นัน้เพราะเหตไุร เพราะตัง้จติไวถ้กู ฉันนัน้เหมอืนกัน (๒) 

  [๔๓] เราก าหนดจติ(ของผูอ้ ืน่)ดว้ยจติ(ของตน)อยา่งนีแ้ลว้ยอ่มรูช้ดับคุคลบาง 

คนในโลกนีผู้ม้จีติอันโทสะประทษุรา้ย ถา้บคุคลนีต้ายในสมัยนีย้อ่มด ารงอยูใ่นนรก 

เหมอืนถกูน าไปฝังไว ้ขอ้นัน้เพราะเหตไุร เพราะวา่จติของบคุคลนัน้ถกูโทสะประทษุ 

รา้ย ก็เพราะเหตทุีจ่ติยังคดิประทษุรา้ย สตัวบ์างพวกในโลกนีห้ลังจากตายแลว้จงึไป 

เกดิในอบาย(ภาวะหรอืทีอ่ันปราศจากความเจรญิ) ทคุต(ิภาวะหรอืทีช่ัว่) วนิบิาต๑ (ที ่

อันมแีตค่วามรอ้นรน) นรก (๓) 

  [๔๔] เราก าหนดจติ(ของผูอ้ ืน่)ดว้ยจติ(ของตน)อยา่งนีแ้ลว้ยอ่มรูช้ดับคุคลบาง 

คนในโลกนีผู้ม้จีติผอ่งใส ถา้บคุคลนีต้ายในสมัยนีย้อ่มด ารงอยูใ่นสวรรคเ์หมอืนไดรั้บ 

อัญเชญิไปประดษิฐานไว ้ขอ้นัน้เพราะเหตไุร เพราะวา่จติของเขาผอ่งใส ก็เพราะเหต ุ

ทีจ่ติผอ่งใส สตัวบ์างพวกในโลกนีห้ลังจากตายแลว้จงึไปเกดิในสคุตโิลกสวรรค ์(๔) 

  [๔๕] หว้งน ้าทีขุ่น่มัว ไมใ่สสะอาด เป็นโคลนตม บคุคลผูม้ตีาด ียนือยูบ่นฝ่ัง 

มองไมเ่ห็นหอยโขง่และหอยกาบบา้ง กอ้นกรวดและกระเบือ้งถว้ยบา้ง ฝงูปลาทีว่า่ย 

ไปและหยดุอยูบ่า้ง ในหว้งน ้านัน้ ขอ้นัน้เพราะเหตไุร เพราะน ้าขุน่มัว แมฉั้นใด ภกิษุ 

รปูนัน้ ก็ฉันนัน้เหมอืนกัน เป็นไปไมไ่ดเ้ลยทีจั่กรูป้ระโยชนต์น รูป้ระโยชนผ์ูอ้ ืน่ รู ้

ประโยชนทั์ง้สอง หรอืจักท าใหแ้จง้ซึง่ญาณทัสสนะทีป่ระเสรฐิอันสามารถ๒อนัวเิศษยิง่ 

กวา่ธรรมของมนุษย์๓ดว้ยจติทีขุ่น่มัว๔ ขอ้นัน้เพราะเหตไุร เพราะจติขุน่มัว (๕) 

  [๔๖] หว้งน ้าทีไ่มขุ่น่มัว ใสสะอาด บคุคลผูม้ตีาดยีนือยูบ่นฝ่ังพงึมองเห็นหอย 

โขง่และหอยกาบบา้ง กอ้นกรวดและกระเบือ้งถว้ยบา้ง ฝงูปลาทีว่า่ยไปและหยดุอยู่ 

 

เชงิอรรถ : 

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

๒ ญาณทสัสนะทีป่ระเสรฐิอนัสามารถ หมายถงึมหัคคตโลกตุตรปัญญา(ปัญญาชัน้โลกตุตระทีถ่งึความเป็น 

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

๓ ธรรมของมนษุย ์ในทีน่ีห้มายถงึกศุลกรรมบถ ๑๐ ประการ (องฺ.เอกก.อ. ๑/๔๕/๕๑) 

๔ จติทีขุ่น่มวั คอืจติทีถ่กูนวิรณ์ ๕ ครอบง า (องฺ.เอกก.อ. ๑/๔๕/๕๑) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๘ } 



๙ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย เอกกนบิาต ๖. อัจฉราสงัฆาตวรรค 

บา้ง ในหว้งน ้านัน้ ขอ้นัน้เพราะเหตไุร เพราะน ้าไมขุ่น่มัว แมฉั้นใด ภกิษุรปูนัน้ ก็ฉัน 

นัน้เหมอืนกัน เป็นไปไดท้ีจั่กรูป้ระโยชนต์น รูป้ระโยชนผ์ูอ้ ืน่ รูป้ระโยชนทั์ง้สอง หรอื 

จักท าใหแ้จง้ซึง่ญาณทัสสนะทีป่ระเสรฐิอันสามารถอันวเิศษยิง่กวา่ธรรมของมนุษย ์

ดว้ยจติทีไ่มขุ่น่มัว ขอ้นัน้เพราะเหตไุร เพราะจติไมขุ่น่มัว (๖) 

  [๔๗] บัณฑติกลา่ววา่ตน้จันทนเ์ป็นตน้ไมท้ีเ่ลศิกวา่ตน้ไมท้กุชนดิ เพราะเป็น 

ของออ่นและใชง้านไดด้ ีแมฉั้นใด เราไมเ่ห็นธรรมอืน่แมอ้ยา่งหนึง่ทีไ่ดเ้จรญิท าให ้

มากแลว้ เป็นของออ่นและควรแกก่ารใชง้านเหมอืนจตินี ้จติทีไ่ดเ้จรญิท าใหม้าก 

แลว้ยอ่มเป็นของออ่นและควรแกก่ารใชง้าน (๗) 

  [๔๘] เราไมเ่ห็นธรรมอืน่แมอ้ยา่งหนึง่ทีเ่ปลีย่นแปลงเร็วเหมอืนจตินี ้จตินี ้

เปลีย่นแปลงเร็วจนเปรยีบเทยีบกับอะไรไมไ่ดง้า่ย ๆ (๘) 

  [๔๙] จตินีผ้ดุผอ่ง๑ แตจ่ตินัน้แลเศรา้หมองเพราะอปุกเิลส๒ ทีเ่กดิขึน้ 

ภายหลัง (๙) 

  [๕๐] จตินีผ้ดุผอ่งและจตินัน้แลหลดุพน้แลว้จากอปุกเิลสทีเ่กดิขึน้ภายหลัง (๑๐) 

ปณิหติอจัฉวรรคที ่๕ จบ 

 

๖. อจัฉราสงัฆาตวรรค 

หมวดวา่ดว้ยผลแหง่จติช ัว่ลดันิว้มอืเดยีว 

  [๕๑] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ ภกิษุทัง้หลาย จตินีผ้ดุผอ่ง แตจ่ตินัน้แลเศรา้ 

หมองเพราะอปุกเิลสทีเ่กดิขึน้ภายหลังปถุชุนผูไ้มไ่ดส้ดับ๓ ยอ่มไมท่ราบจตินัน้ตามความ 

เป็นจรงิ เพราะเหตนัุน้ เราจงึกลา่ววา่ “ปถุชุนผูไ้มไ่ดส้ดับยอ่มไมม่กีารอบรมจติ” (๑)

 

เชงิอรรถ : 

๑ จติ ในทีน่ีห้มายถงึ ภวงัคจติ คอืจติทีเ่ป็นพืน้อยูร่ะหวา่งปฏสินธจิติกับจุตคิอืตัง้แตเ่กดิจนถงึตายในเวลาที่ 

   มไิดเ้สวยอารมณ์ทางทวาร ๖ มจัีกขทุวารเป็นตน้ และค าวา่ ผดุผอ่ง หมายถงึผดุผอ่งเพราะบรสิทุธิ ์

   ไมม่อีปุกเิลส (องฺ. เอกก. อ. ๑/๔๙/๕๓-๕๔.) 

๒ อปุกเิลส ม ี๑๖ ประการ มอีภชิฌาวสิมโลภะ - คดิเพง่เล็งอยากไดโ้ดยไมเ่ลอืกวา่ควร หรอืไมค่วร  

   เป็นตน้ ( ม.ม.ู ๑๒/๗๒/๔๘-๙) 

๓ ปถุชุนผูไ้มไ่ดส้ดบั ในทีน่ีห้มายถงึผูไ้มม่ปีรยัิต ิปฏบัิต ิและปฏเิวธ (องฺ.เอกก.อ. ๑/๕๑/๕๔) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๙ } 



๑๐ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย เอกกนบิาต ๖. อัจฉราสงัฆาตวรรค 

  [๕๒] จตินีผ้ดุผอ่ง และจตินัน้แลหลดุพน้แลว้จากอปุกเิลสทีเ่กดิขึน้มาภาย 

หลัง อรยิสาวกผูไ้ดส้ดับยอ่มทราบจตินัน้ตามความเป็นจรงิ เพราะเหตนัุน้ เราจงึ 

กลา่ววา่ “อรยิสาวกผูไ้ดส้ดับยอ่มมกีารอบรมจติ” (๒) 

  [๕๓] ถา้ภกิษุเสพ๑เมตตาจติแมช้ัว่ลัดนิว้มอืเดยีว ภกิษุนีเ้ราเรยีกวา่ อยูไ่มห่า่ง 

จากฌาน ท าตามค าสอนของพระศาสดา ปฏบิัตติามโอวาท ฉันอาหารบณิฑบาต 

ของชาวบา้นอยา่งไมส่ญูเปลา่ ไมจ่ าเป็นตอ้งพดูถงึภกิษุผูท้ าเมตตาจตินัน้ใหม้าก (๓) 

  [๕๔] ถา้ภกิษุเจรญิเมตตาจติแมช้ัว่ลัดนิว้มอืเดยีว ภกิษุนีเ้ราเรยีกวา่ อยูไ่มห่า่ง 

จากฌาน ท าตามค าสอนของพระศาสดา ปฏบิัตติามโอวาท ฉันอาหารบณิฑบาต 

ของชาวบา้นอยา่งไมส่ญูเปลา่ ไมจ่ าเป็นตอ้งพดูถงึภกิษุผูท้ าเมตตาจตินัน้ใหม้าก (๔) 

  [๕๕] ถา้ภกิษุมนสกิารเมตตาจติแมช้ัว่ลัดนิว้มอืเดยีว ภกิษุนีเ้ราเรยีกวา่ อยู ่

ไมห่า่งจากฌาน ท าตามค าสอนของพระศาสดา ปฏบิัตติามโอวาท ฉันอาหาร 

บณิฑบาตของชาวบา้นอยา่งไมส่ญูเปลา่ ไมจ่ าเป็นตอ้งพดูถงึภกิษุผูท้ าเมตตาจตินัน้ 

ใหม้าก (๕) 

  [๕๖] อกศุลธรรมทัง้หลายทีเ่ป็นสว่นอกศุล ทีเ่ป็นฝ่ายอกศุลทัง้หมด มใีจเป็น 

หัวหนา้ ใจเกดิกอ่นธรรมเหลา่นัน้ อกศุลธรรมทัง้หลายเกดิขึน้รว่มกันภายหลัง (๖) 

  [๕๗] กศุลธรรมทัง้หลายทีเ่ป็นสว่นกศุล ทีเ่ป็นฝ่ายกศุลทัง้หมด มใีจเป็น 

หัวหนา้ ใจเกดิกอ่นธรรมเหลา่นัน้ กศุลธรรมทัง้หลายเกดิขึน้ร่วมกันภายหลัง (๗) 

  [๕๘] เราไมเ่ห็นธรรมอืน่แมอ้ยา่งหนึง่ทีเ่ป็นเหตใุหอ้กศุลธรรมทีย่ังไมเ่กดิขึน้ 

ก็เกดิขึน้ หรอืเป็นเหตใุหก้ศุลธรรมทีเ่กดิขึน้แลว้เสือ่มไปเหมอืนความประมาทนี ้

เมือ่ประมาทแลว้ อกศุลธรรมทีย่ังไมเ่กดิขึน้ก็เกดิขึน้ และกศุลธรรมทีเ่กดิขึน้แลว้ก็ 

เสือ่มไป (๘) 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ เสพ ในทีน่ีห้มายถงึการนกึหน่วง การรู ้เห็น พจิารณา อธษิฐานจติ นอ้มใจเชือ่ ประคองความเพยีร ตัง้ 

   สตไิว ้ตัง้จติไว ้ก าหนดรูด้ว้ยปัญญา รูย้ ิง่ธรรมทีค่วรรูย้ ิง่ ก าหนดรูธ้รรมทีค่วรก าหนดรู ้ละธรรมทีค่วร 

   ละ เจรญิธรรมทีค่วรเจรญิ ท าใหแ้จง้ธรรมทีค่วรท าใหแ้จง้ ในทีน่ีห้มายเอาการเสพโดยมุง่แผป่ระโยชนไ์ป 

   โดยมเีมตตาจติเป็นเบือ้งตน้ (องฺ.เอกก.อ. ๑/๕๓/๖๒) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๑๐ } 



๑๑ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย เอกกนบิาต ๗. วรียิารัมภาทวิรรค 

  [๕๙] เราไมเ่ห็นธรรมอืน่แมอ้ยา่งหนึง่ทีเ่ป็นเหตใุหก้ศุลธรรมทีย่ังไมเ่กดิขึน้ก็ 

เกดิขึน้ หรอืเป็นเหตใุหอ้กศุลธรรมทีเ่กดิขึน้แลว้เสือ่มไปเหมอืนความไมป่ระมาทนี ้

เมือ่ไมป่ระมาทแลว้ กศุลธรรมทีย่ังไมเ่กดิขึน้ก็เกดิขึน้ และอกศุลธรรมทีเ่กดิขึน้แลว้ 

ก็เสือ่มไป (๙) 

  [๖๐] เราไมเ่ห็นธรรมอืน่แมอ้ยา่งหนึง่ทีเ่ป็นเหตใุหอ้กศุลธรรมทีย่ังไมเ่กดิขึน้ก็ 

เกดิขึน้ หรอืเป็นเหตใุหก้ศุลธรรมทีเ่กดิขึน้แลว้เสือ่มไปเหมอืนความเกยีจครา้นนี้ 

เมือ่เกยีจครา้น อกศุลธรรมทีย่ังไมเ่กดิขึน้ก็เกดิขึน้ และกศุลธรรมทีเ่กดิขึน้แลว้ก็ 

เสือ่มไป (๑๐) 

อจัฉราสงัฆาตวรรคที ่๖ จบ 

 

๗. วรียิารมัภาทวิรรค 

หมวดวา่ดว้ยการปรารภความเพยีรเป็นตน้ 

  [๖๑] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ ภกิษุทัง้หลาย เราไมเ่ห็นธรรมอืน่ แมอ้ยา่ง 

หนึง่ทีเ่ป็นเหตใุหก้ศุลธรรมทีย่ังไมเ่กดิขึน้ก็เกดิขึน้ หรอืเป็นเหตใุหอ้กศุลธรรมทีเ่กดิขึน้ 

แลว้เสือ่มไปเหมอืนการปรารภความเพยีรนี ้เมือ่ปรารภความเพยีร๑ กศุลธรรมทีย่ัง 

ไมเ่กดิขึน้ก็เกดิขึน้ และอกศุลธรรมทีเ่กดิขึน้แลว้ก็เสือ่มไป (๑) 

  [๖๒] เราไมเ่ห็นธรรมอืน่แมอ้ยา่งหนึง่ทีเ่ป็นเหตใุหอ้กศุลธรรมทีย่ังไมเ่กดิขึน้ก็เกดิ 

ขึน้ หรอืเป็นเหตใุหก้ศุลธรรมทีเ่กดิขึน้แลว้เสือ่มไปเหมอืนความมักมากนี ้เมือ่มัก 

มาก อกศุลธรรมทีย่ังไมเ่กดิขึน้ก็เกดิขึน้ และกศุลธรรมทีเ่กดิขึน้แลว้ก็เสือ่มไป (๒) 

  [๖๓] เราไมเ่ห็นธรรมอืน่แมอ้ยา่งหนึง่ทีเ่ป็นเหตใุหก้ศุลธรรมทีย่ังไมเ่กดิขึน้ก็ 

เกดิขึน้ หรอืเป็นเหตใุหอ้กศุลธรรมทีเ่กดิขึน้แลว้เสือ่มไปเหมอืนความมักนอ้ยนี ้เมือ่ 

มักนอ้ย กศุลธรรมทีย่ังไมเ่กดิขึน้ก็เกดิขึน้ และอกศุลธรรมทีเ่กดิขึน้แลว้ก็เสือ่มไป (๓) 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูชงิอรรถที ่๒ ขอ้ ๑๘ หนา้ ๔ ในเลม่นี ้

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๑๑ } 



๑๒ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย เอกกนบิาต ๗. วรียิารัมภาทวิรรค 

  [๖๔] เราไมเ่ห็นธรรมอืน่แมอ้ยา่งหนึง่ทีเ่ป็นเหตใุหอ้กศุลธรรมทีย่ังไมเ่กดิขึน้ 

ก็เกดิขึน้ หรอืเป็นเหตใุหก้ศุลธรรมทีเ่กดิขึน้แลว้เสือ่มไปเหมอืนความไมส่นัโดษนี ้

เมือ่ไมส่นัโดษ อกศุลธรรมทีย่ังไมเ่กดิขึน้ก็เกดิขึน้ และกศุลธรรมทีเ่กดิขึน้แลว้ก็ 

เสือ่มไป (๔) 

  [๖๕] เราไมเ่ห็นธรรมอืน่แมอ้ยา่งหนึง่ทีเ่ป็นเหตใุหก้ศุลธรรมทีย่ังไมเ่กดิขึน้ก็ 

เกดิขึน้ หรอืเป็นเหตใุหอ้กศุลธรรมทีเ่กดิขึน้แลว้เสือ่มไปเหมอืนความสนัโดษนี ้เมือ่ 

สนัโดษ กศุลธรรมทีย่ังไมเ่กดิขึน้ก็เกดิขึน้ และอกศุลธรรมทีเ่กดิขึน้แลว้ก็เสือ่มไป (๕) 

  [๖๖] เราไมเ่ห็นธรรมอืน่แมอ้ยา่งหนึง่ทีเ่ป็นเหตใุหอ้กศุลธรรมทีย่ังไมเ่กดิขึน้ก็ 

เกดิขึน้ หรอืเป็นเหตใุหก้ศุลธรรมทีเ่กดิขึน้แลว้เสือ่มไปเหมอืนอโยนโิสมนสกิาร 

(การมนสกิารโดยไมแ่ยบคาย)นี ้เมือ่มนสกิารโดยไมแ่ยบคาย อกศุลธรรมทีย่งัไม ่

เกดิขึน้ก็เกดิขึน้ และกศุลธรรมทีเ่กดิขึน้แลว้ก็เสือ่มไป (๖) 

  [๖๗] เราไมเ่ห็นธรรมอืน่แมอ้ยา่งหนึง่ทีเ่ป็นเหตใุหก้ศุลธรรมทีย่ังไมเ่กดิขึน้ก็ 

เกดิขึน้ หรอืเป็นเหตใุหอ้กศุลธรรมทีเ่กดิขึน้แลว้เสือ่มไปเหมอืนโยนโิสมนสกิาร 

(การมนสกิารโดยแยบคาย)นี ้เมือ่มนสกิารโดยแยบคาย กศุลธรรมทีย่ังไมเ่กดิขึน้ 

ก็เกดิขึน้ และอกศุลธรรมทีเ่กดิขึน้แลว้ก็เสือ่มไป (๗) 

  [๖๘] เราไมเ่ห็นธรรมอืน่แมอ้ยา่งหนึง่ทีเ่ป็นเหตใุหอ้กศุลธรรมทีย่ังไมเ่กดิขึน้ก็ 

เกดิขึน้ หรอืเป็นเหตใุหก้ศุลธรรมทีเ่กดิขึน้แลว้เสือ่มไปเหมอืนความไมม่สีมัปชญัญะ 

(ความรูช้ดั)นี ้เมือ่ไมม่สีมัปชญัญะ อกศุลธรรมทีย่ังไมเ่กดิขึน้ก็เกดิขึน้ และกศุลธรรม 

ทีเ่กดิขึน้แลว้ก็เสือ่มไป (๘) 

  [๖๙] เราไมเ่ห็นธรรมอืน่แมอ้ยา่งหนึง่ทีเ่ป็นเหตใุหก้ศุลธรรมทีย่ังไมเ่กดิขึน้ก็ 

เกดิขึน้ หรอืเป็นเหตใุหอ้กศุลธรรมทีเ่กดิขึน้แลว้เสือ่มไปเหมอืนความมสีมัปชญัญะนี ้

เมือ่มสีมัปชญัญะ กศุลธรรมทีย่ังไมเ่กดิขึน้ก็เกดิขึน้ และอกศุลธรรมทีเ่กดิขึน้แลว้ก็ 

เสือ่มไป (๙) 

  [๗๐] เราไมเ่ห็นธรรมอืน่แมอ้ยา่งหนึง่ทีเ่ป็นเหตใุหอ้กศุลธรรมทีย่ังไมเ่กดิขึน้ก็ 

เกดิขึน้ หรอืเป็นเหตใุหก้ศุลธรรมทีเ่กดิขึน้แลว้เสือ่มไปเหมอืนความมปีาปมติร (มติร 

ชัว่)นี ้เมือ่มปีาปมติร อกศุลธรรมทีย่ังไมเ่กดิขึน้ก็เกดิขึน้ และกศุลธรรมทีเ่กดิขึน้แลว้ 

ก็เสือ่มไป (๑๐) 

วรียิารมัภาทวิรรคที ่๗ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๑๒ } 



๑๓ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย เอกกนบิาต ๘. กัลยาณมติตาทวิรรค 

 

๘. กลัยาณมติตาทวิรรค 

หมวดวา่ดว้ยกลัยาณมติรเป็นตน้ 

  [๗๑] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ ภกิษุทัง้หลาย เราไมเ่ห็นธรรมอืน่แมอ้ยา่งหนึง่ 

ทีเ่ป็นเหตใุหก้ศุลธรรมทีย่งัไมเ่กดิขึน้ก็เกดิขึน้ หรอืเป็นเหตใุหอ้กุศลธรรมทีเ่กดิขึน้ 

แลว้เสือ่มไปเหมอืนความมกีัลยาณมติร(มติรด)ีนี ้เมือ่มกีัลยาณมติร กศุลธรรมทีย่ัง 

ไมเ่กดิขึน้ก็เกดิขึน้ และอกศุลธรรมทีเ่กดิขึน้แลว้ก็เสือ่มไป (๑) 

  [๗๒] เราไมเ่ห็นธรรมอืน่แมอ้ยา่งหนึง่ทีเ่ป็นเหตใุหอ้กศุลธรรมทีย่ังไมเ่กดิขึน้ก็ 

เกดิขึน้ หรอืเป็นเหตใุหก้ศุลธรรมทีเ่กดิขึน้แลว้เสือ่มไปเหมอืนการประกอบอกศุล 

ธรรมเนอืง ๆ และการไมป่ระกอบกศุลธรรมเนอืง ๆ นี ้เพราะการประกอบอกศุล 

ธรรมเนอืง ๆ และการไมป่ระกอบกศุลธรรมเนอืง ๆ อกศุลธรรมทีย่ังไมเ่กดิขึน้ก็เกดิ 

ขึน้ และกศุลธรรมทีเ่กดิขึน้แลว้ก็เสือ่มไป (๒) 

  [๗๓] เราไมเ่ห็นธรรมอืน่แมอ้ยา่งหนึง่ทีเ่ป็นเหตใุหก้ศุลธรรมทีย่ังไมเ่กดิขึน้ก็ 

เกดิขึน้ หรอืเป็นเหตใุหอ้กศุลธรรมทีเ่กดิขึน้แลว้เสือ่มไปเหมอืนการประกอบกศุล 

ธรรมเนอืง ๆ และการไมป่ระกอบอกศุลธรรมเนอืง ๆ นี ้เพราะการประกอบกศุล 

ธรรมเนอืง ๆ และการไมป่ระกอบอกศุลธรรมเนอืง ๆ กศุลธรรมทีย่ังไมเ่กดิขึน้ก็เกดิ 

ขึน้ และอกศุลธรรมทีเ่กดิขึน้แลว้ก็เสือ่มไป (๓) 

  [๗๔] เราไมเ่ห็นธรรมอืน่แมอ้ยา่งหนึง่ทีเ่ป็นเหตใุหโ้พชฌงค์๑ (ธรรมทีเ่ป็นองค ์

แหง่การตรัสรู)้ทีย่ังไมเ่กดิขึน้ก็ไมเ่กดิขึน้ หรอืเป็นเหตใุหโ้พชฌงคท์ีเ่กดิขึน้แลว้ ไมถ่งึ 

ความเจรญิเต็มทีเ่หมอืนอโยนโิสมนสกิาร(การมนสกิารโดยไมแ่ยบคาย)นี ้เมือ่

 

เชงิอรรถ : 

๑ โพชฌงค ์๗ คอื 

  ๑. สต ิ  ความระลกึได ้

  ๒. ธรรมวจิยะ  ความสอดสอ่ง สบืคน้ธรรม 

  ๓. วรียิะ   ความเพยีร 

  ๔. ปีต ิ  ความอิม่ใจ 

  ๕. ปัสสัทธ ิ ความสงบกายสงบใจ 

  ๖. สมาธ ิ  ความมใีจตัง้มั่น 

  ๗. อเุบกขา  ความมใีจเป็นกลางเพราะเห็นตามความเป็นจรงิ 

    (ท.ีปา. ๑๑/๓๓๐/๒๒๑,๓๕๗/๒๕๘, องฺ.สตฺตก. ๒๓/๒๖/๒๑) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๑๓ } 



๑๔ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย เอกกนบิาต ๙. ปมาทาทวิรรค 

มนสกิารโดยไมแ่ยบคาย โพชฌงคท์ีย่ังไมเ่กดิขึน้ก็ไมเ่กดิขึน้ และทีเ่กดิขึน้แลว้ก็ไมถ่งึ 

ความเจรญิเต็มที ่(๔) 

  [๗๕] เราไมเ่ห็นธรรมอืน่แมอ้ยา่งหนึง่ทีเ่ป็นเหตใุหโ้พชฌงคท์ีย่ังไมเ่กดิขึน้ 

ก็เกดิขึน้ หรอืเป็นเหตใุหโ้พชฌงคท์ีเ่กดิขึน้แลว้ถงึความเจรญิเต็มทีเ่หมอืนโยนโิส- 

มนสกิาร(การมนสกิารโดยแยบคาย)นี ้เมือ่มนสกิารโดยแยบคาย โพชฌงคท์ีย่ังไม ่

เกดิขึน้ก็เกดิขึน้ และทีเ่กดิขึน้แลว้ก็ถงึความเจรญิเต็มที ่(๕) 

  [๗๖] ความเสือ่มญาตเิป็นเรือ่งเล็กนอ้ย แตค่วามเสือ่มปัญญาเลวรา้ยกวา่ 

ความเสือ่มทัง้หลาย (๖) 

  [๗๗] ความเจรญิดว้ยญาตเิป็นเรือ่งเล็กนอ้ย แตค่วามเจรญิดว้ยปัญญายอด 

เยีย่มกวา่ความเจรญิทัง้หลาย เพราะเหตนัุน้ เธอทัง้หลายพงึส าเหนยีกอยา่งนี้วา่ “เรา 

ทัง้หลายจักเจรญิดว้ยความเจรญิทางปัญญา” เธอทัง้หลายพงึส าเหนยีกอยา่งนีแ้ล (๗) 

  [๗๘] ความเสือ่มโภคทรัพยเ์ป็นเรือ่งเล็กนอ้ย แตค่วามเสือ่มปัญญาเลวรา้ย 

กวา่ความเสือ่มทัง้หลาย (๘) 

  [๗๙] ความเจรญิดว้ยโภคทรัพยเ์ป็นเรือ่งเล็กนอ้ย แตค่วามเจรญิดว้ยปัญญา 

ยอดเยีย่มกวา่ความเจรญิทัง้หลาย เพราะเหตนัุน้ เธอทัง้หลายพงึส าเหนยีกอยา่งนี ้

วา่ “เราทัง้หลายจักเจรญิดว้ยความเจรญิทางปัญญา” เธอทัง้หลายพงึส าเหนียก 

อยา่งนีแ้ล (๙) 

  [๘๐] ความเสือ่มยศเป็นเรือ่งเล็กนอ้ย แตค่วามเสือ่มปัญญาเลวรา้ยกวา่ 

ความเสือ่มทัง้หลาย (๑๐) 

กลัยาณมติตาทวิรรคที ่๘ จบ 

 

๙. ปมาทาทวิรรค 

หมวดวา่ดว้ยความประมาทเป็นตน้ 

  [๘๑] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ ภกิษุทัง้หลาย ความเจรญิดว้ยยศเป็นเรือ่ง 

เล็กนอ้ย แตค่วามเจรญิดว้ยปัญญายอดเยีย่มกวา่ความเจรญิทัง้หลาย เพราะเหตนัุน้ 

เธอทัง้หลายพงึส าเหนยีกอยา่งนีว้า่ “เราทัง้หลายจักเจรญิดว้ยความเจรญิทาง 

ปัญญา” เธอทัง้หลายพงึส าเหนยีกอยา่งนีแ้ล (๑) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เล่ม : ๒๐ หนา้ :๑๔ } 



๑๕ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย เอกกนบิาต ๙. ปมาทาทวิรรค 

  [๘๒] เราไมเ่ห็นธรรมอืน่แมอ้ยา่งหนึง่ทีเ่ป็นไปเพือ่มใิชป่ระโยชนม์ากเหมอืน 

ความประมาทนี ้ความประมาทยอ่มเป็นไปเพือ่มใิชป่ระโยชนม์าก (๒) 

  [๘๓] เราไมเ่ห็นธรรมอืน่แมอ้ยา่งหนึง่ทีเ่ป็นไปเพือ่ประโยชนม์ากเหมอืน 

ความไมป่ระมาทนี ้ความไมป่ระมาทยอ่มเป็นไปเพือ่ประโยชนม์าก (๓) 

  [๘๔] เราไมเ่ห็นธรรมอืน่แมอ้ยา่งหนึง่ทีเ่ป็นไปเพือ่มใิชป่ระโยชนม์ากเหมอืน 

ความเกยีจครา้นนี ้ความเกยีจครา้นยอ่มเป็นไปเพือ่มใิชป่ระโยชนม์าก (๔) 

  [๘๕] เราไมเ่ห็นธรรมอืน่แมอ้ยา่งหนึง่ทีเ่ป็นไปเพือ่ประโยชนม์ากเหมอืนการ 

ปรารภความเพยีรนี ้การปรารภความเพยีรยอ่มเป็นไปเพือ่ประโยชนม์าก (๕) 

  [๘๖] เราไมเ่ห็นธรรมอืน่แมอ้ยา่งหนึง่ทีเ่ป็นไปเพือ่มใิชป่ระโยชนม์ากเหมอืน 

ความมักมากนี ้ความมักมากยอ่มเป็นไปเพือ่มใิชป่ระโยชนม์าก (๖) 

  [๘๗] เราไมเ่ห็นธรรมอืน่แมอ้ยา่งหนึง่ทีเ่ป็นไปเพือ่ประโยชนม์ากเหมอืน 

ความมักนอ้ยนี ้ความมักนอ้ยยอ่มเป็นไปเพือ่ประโยชนม์าก (๗) 

  [๘๘] เราไมเ่ห็นธรรมอืน่แมอ้ยา่งหนึง่ทีเ่ป็นไปเพือ่มใิชป่ระโยชนม์ากเหมอืน 

ความไมส่นัโดษนี ้ความไมส่นัโดษยอ่มเป็นไปเพือ่มใิชป่ระโยชนม์าก (๘) 

  [๘๙] เราไมเ่ห็นธรรมอืน่แมอ้ยา่งหนึง่ทีเ่ป็นไปเพือ่ประโยชนม์ากเหมอืน 

ความสนัโดษนี ้ความสนัโดษยอ่มเป็นไปเพือ่ประโยชนม์าก (๙) 

  [๙๐] เราไมเ่ห็นธรรมอืน่แมอ้ยา่งหนึง่ทีเ่ป็นไปเพือ่มใิชป่ระโยชนม์ากเหมอืน 

อโยนโิสมนสกิาร(การมนสกิารโดยไมแ่ยบคาย)นี ้อโยนโิสมนสกิารยอ่มเป็นไปเพือ่ 

มใิชป่ระโยชนม์าก (๑๐) 

  [๙๑] เราไมเ่ห็นธรรมอืน่แมอ้ยา่งหนึง่ทีเ่ป็นไปเพือ่ประโยชนม์ากเหมอืน 

โยนโิสมนสกิาร(การมนสกิารโดยแยบคาย)นี ้โยนโิสมนสกิารยอ่มเป็นไปเพือ่ 

ประโยชนม์าก (๑๑) 

  [๙๒] เราไมเ่ห็นธรรมอืน่แมอ้ยา่งหนึง่ทีเ่ป็นไปเพือ่มใิชป่ระโยชนม์ากเหมอืน 

ความไมม่สีมัปชญัญะนี ้ความไมม่สีมัปชญัญะยอ่มเป็นไปเพือ่มใิชป่ระโยชนม์าก (๑๒) 

  [๙๓] เราไมเ่ห็นธรรมอืน่แมอ้ยา่งหนึง่ทีเ่ป็นไปเพือ่ประโยชนม์ากเหมอืน 

ความมสีมัปชญัญะนี ้ความมสีมัปชญัญะยอ่มเป็นไปเพือ่ประโยชนม์าก (๑๓) 

 

 

 

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



๑๖ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย เอกกนบิาต ๑๐. ทตุยิปมาทาทวิรรค 

  [๙๔] เราไมเ่ห็นธรรมอืน่แมอ้ยา่งหนึง่ทีเ่ป็นไปเพือ่มใิชป่ระโยชนม์ากเหมอืน 

ความมปีาปมติรนี ้ความมปีาปมติรยอ่มเป็นไปเพือ่มใิชป่ระโยชนม์าก (๑๔) 

  [๙๕] เราไมเ่ห็นธรรมอืน่แมอ้ยา่งหนึง่ทีเ่ป็นไปเพือ่ประโยชนม์ากเหมอืน 

ความมกีัลยาณมติรนี ้ความมกีัลยาณมติรยอ่มเป็นไปเพือ่ประโยชนม์าก (๑๕) 

  [๙๖] เราไมเ่ห็นธรรมอืน่แมอ้ยา่งหนึง่ทีเ่ป็นไปเพือ่มใิชป่ระโยชนม์ากเหมอืน 

การประกอบอกศุลธรรมเนอืง ๆ และการไมป่ระกอบกศุลธรรมเนอืง ๆ นี ้การ 

ประกอบอกศุลธรรมเนอืง ๆ และการไมป่ระกอบกศุลธรรมเนอืง ๆ ยอ่มเป็นไปเพือ่ 

มใิชป่ระโยชนม์าก (๑๖) 

  [๙๗] เราไมเ่ห็นธรรมอืน่แมอ้ยา่งหนึง่ทีเ่ป็นไปเพือ่ประโยชนม์ากเหมอืนการ 

ประกอบกศุลธรรมเนอืง ๆ และการไมป่ระกอบอกศุลธรรมเนอืง ๆ นี ้การประกอบ 

กศุลธรรมเนอืง ๆ และการไมป่ระกอบอกศุลธรรมเนอืง ๆ ยอ่มเป็นไปเพือ่ประโยชน์ 

มาก (๑๗) 

ปมาทาทวิรรคที ่๙ จบ 

 

๑๐. ทตุยิปมาทาทวิรรค 

หมวดวา่ดว้ยความประมาทเป็นตน้ หมวดที ่๒ 

  [๙๘] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ ภกิษุทัง้หลาย เพราะพดูถงึองคป์ระกอบภาย 

ใน เราไมเ่ห็นองคป์ระกอบอืน่แมอ้ยา่งหนึง่ทีเ่ป็นไปเพือ่มใิชป่ระโยชนม์ากเหมอืน 

ความประมาทนี ้ความประมาทยอ่มเป็นไปเพือ่มใิชป่ระโยชนม์าก (๑) 

  [๙๙] เพราะพดูถงึองคป์ระกอบภายใน เราไมเ่ห็นองคป์ระกอบอืน่แมอ้ยา่ง 

หนึง่ทีเ่ป็นไปเพือ่ประโยชนม์ากเหมอืนความไมป่ระมาทนี ้ความไมป่ระมาทยอ่มเป็น 

ไปเพือ่ประโยชนม์าก (๒) 

  [๑๐๐] เพราะพดูถงึองคป์ระกอบภายใน เราไมเ่ห็นองคป์ระกอบอืน่แมอ้ยา่ง 

หนึง่ทีเ่ป็นไปเพือ่มใิชป่ระโยชนม์ากเหมอืนความเกยีจครา้นนี ้ความเกยีจครา้นยอ่ม 

เป็นไปเพือ่มใิชป่ระโยชนม์าก (๓) 

 

 

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



๑๗ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย เอกกนบิาต ๑๐. ทตุยิปมาทาทวิรรค 

  [๑๐๑] เพราะพดูถงึองคป์ระกอบภายใน เราไมเ่ห็นองคป์ระกอบอืน่แมอ้ยา่ง 

หนึง่ทีเ่ป็นไปเพือ่ประโยชนม์ากเหมอืนการปรารภความเพยีรนี ้การปรารภความ 

เพยีรยอ่มเป็นไปเพือ่ประโยชน์มาก (๔) 

  [๑๐๒] เพราะพดูถงึองคป์ระกอบภายใน เราไมเ่ห็นองคป์ระกอบอืน่แมอ้ยา่ง 

หนึง่ ฯลฯ ความมักมากยอ่มเป็นไปเพือ่มใิชป่ระโยชนม์าก (๕) 

  [๑๐๓] เพราะพดูถงึองคป์ระกอบภายใน เราไมเ่ห็นองคป์ระกอบอืน่แมอ้ยา่ง 

หนึง่ ฯลฯ ความมักนอ้ยยอ่มเป็นไปเพือ่ประโยชนม์าก (๖) 

  [๑๐๔] เพราะพดูถงึองคป์ระกอบภายใน เราไมเ่ห็นองคป์ระกอบอืน่แมอ้ยา่ง 

หนึง่ ฯลฯ ความไมส่นัโดษยอ่มเป็นไปเพือ่มใิชป่ระโยชนม์าก (๗) 

  [๑๐๕] เพราะพดูถงึองคป์ระกอบภายใน เราไมเ่ห็นองคป์ระกอบอืน่แมอ้ยา่ง 

หนึง่ ฯลฯ ความสนัโดษยอ่มเป็นไปเพือ่ประโยชนม์าก (๘) 

  [๑๐๖] เพราะพดูถงึองคป์ระกอบภายใน เราไมเ่ห็นองคป์ระกอบอืน่แมอ้ยา่ง 

หนึง่ ฯลฯ อโยนโิสมนสกิารยอ่มเป็นไปเพือ่มใิชป่ระโยชนม์าก (๙) 

  [๑๐๗] เพราะพดูถงึองคป์ระกอบภายใน เราไมเ่ห็นองคป์ระกอบอืน่แมอ้ยา่ง 

หนึง่ ฯลฯ โยนโิสมนสกิารยอ่มเป็นไปเพือ่ประโยชนม์าก (๑๐) 

  [๑๐๘] เพราะพดูถงึองคป์ระกอบภายใน เราไมเ่ห็นองคป์ระกอบอืน่แมอ้ยา่ง 

หนึง่ ฯลฯ ความไมม่สีมัปชญัญะยอ่มเป็นไปเพือ่มใิชป่ระโยชนม์าก (๑๑) 

  [๑๐๙] เพราะพดูถงึองคป์ระกอบภายใน เราไมเ่ห็นองคป์ระกอบอืน่แมอ้ยา่ง 

หนึง่ ฯลฯ ความมสีมัปชญัญะยอ่มเป็นไปเพือ่ประโยชนม์าก (๑๒) 

  [๑๑๐] เพราะพดูถงึองคป์ระกอบภายนอก เราไมเ่ห็นองคป์ระกอบอืน่แมอ้ยา่ง 

หนึง่ทีเ่ป็นไปเพือ่มใิชป่ระโยชนม์ากเหมอืนความมปีาปมติรนี ้ความมปีาปมติรยอ่ม 

เป็นไปเพือ่มใิชป่ระโยชนม์าก (๑๓) 

  [๑๑๑] เพราะพดูถงึองคป์ระกอบภายนอก เราไมเ่ห็นองคป์ระกอบอืน่แมอ้ยา่ง 

หนึง่ทีเ่ป็นไปเพือ่ประโยชนม์ากเหมอืนความมกีัลยาณมติรนี ้ความมกีัลยาณมติร 

ยอ่มเป็นไปเพือ่ประโยชนม์าก (๑๔) 

 

 

 

 

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



๑๘ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย เอกกนบิาต ๑๐. ทตุยิปมาทาทวิรรค 

  [๑๑๒] เพราะพดูถงึองคป์ระกอบภายใน เราไมเ่ห็นองคป์ระกอบอืน่แมอ้ยา่ง 

หนึง่ทีเ่ป็นไปเพือ่มใิชป่ระโยชนม์ากเหมอืนการประกอบอกศุลธรรมเนอืง ๆ และการ 

ไมป่ระกอบกศุลธรรมเนอืง ๆ นี ้การประกอบอกศุลธรรมเนอืง ๆ และการไม่ 

ประกอบกศุลธรรมเนอืง ๆ ยอ่มเป็นไปเพือ่มใิชป่ระโยชนม์าก (๑๕) 

  [๑๑๓] เพราะพดูถงึองคป์ระกอบภายใน เราไมเ่ห็นองคป์ระกอบอืน่แมอ้ยา่ง 

หนึง่ทีเ่ป็นไปเพือ่ประโยชนม์ากเหมอืนการประกอบกศุลธรรมเนอืง ๆ และการไม่ 

ประกอบอกศุลธรรมเนอืง ๆ นี ้การประกอบกศุลธรรมเนอืง ๆ และการไมป่ระกอบ 

อกศุลธรรมเนอืง ๆ ยอ่มเป็นไปเพือ่ประโยชนม์าก (๑๖) 

  [๑๑๔] เราไมเ่ห็นธรรมอืน่แมอ้ยา่งหนึง่ทีเ่ป็นไปเพือ่ความเสือ่มสญู หายไป 

แหง่สทัธรรม๑ เหมอืนความประมาทนี ้ความประมาทยอ่มเป็นไปเพือ่ความเสือ่มสญู 

หายไปแหง่สทัธรรม (๑๗) 

  [๑๑๕] เราไมเ่ห็นธรรมอืน่แมอ้ยา่งหนึง่ทีเ่ป็นไปเพือ่ความด ารงมั่น ไมเ่สือ่มสญู  

ไมห่ายไปแหง่สทัธรรมเหมอืนความไมป่ระมาทนี ้ความไมป่ระมาทยอ่มเป็นไปเพือ่ความ 

ด ารงมั่น ไมเ่สือ่มสญู ไมห่ายไปแหง่สทัธรรม (๑๘) 

  [๑๑๖] เราไมเ่ห็นธรรมอืน่แมอ้ยา่งหนึง่ทีเ่ป็นไปเพือ่ความเสือ่มสญู หายไป 

แหง่สทัธรรมเหมอืนความเกยีจครา้นนี ้ความเกยีจครา้นยอ่มเป็นไปเพือ่ความเสือ่ม 

สญู หายไปแหง่สทัธรรม (๑๙) 

  [๑๑๗] เราไมเ่ห็นธรรมอืน่แมอ้ยา่งหนึง่ทีเ่ป็นไปเพือ่ความด ารงมั่น ไมเ่สือ่ม 

สญู ไมห่ายไปแหง่สทัธรรมเหมอืนการปรารภความเพยีรนี ้การปรารภความเพยีร 

ยอ่มเป็นไปเพือ่ความด ารงมั่น ไมเ่สือ่มสญู ไมห่ายไปแหง่สทัธรรม (๒๐) 

  [๑๑๘] เราไมเ่ห็นธรรมอืน่แมอ้ยา่งหนึง่ ฯลฯ ความมักมากยอ่มเป็นไปเพือ่ 

ความเสือ่มสญู หายไปแหง่สทัธรรม (๒๑) 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ สทัธรรม หมายถงึธรรมอันด ีหรอืศาสนา ม ี๓ ประการ คอื ปรยัิตสิัทธรรม ปฏบัิตสิัทธรรม และ 

   อธคิมสัทธรรม (ว.ิอ. ๒/๔๓๘/๔๒๕) 

 

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



๑๙ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย เอกกนบิาต ๑๐. ทตุยิปมาทาทวิรรค 

  [๑๑๙] เราไมเ่ห็นธรรมอืน่แมอ้ยา่งหนึง่ ฯลฯ ความมักนอ้ยยอ่มเป็นไปเพือ่ 

ความด ารงมั่น ไมเ่สือ่มสญู ไมห่ายไปแหง่สทัธรรม (๒๒) 

  [๑๒๐] เราไมเ่ห็นธรรมอืน่แมอ้ยา่งหนึง่ ฯลฯ ความไมส่นัโดษยอ่มเป็นไปเพือ่ 

ความเสือ่มสญู หายไปแหง่สทัธรรม (๒๓) 

  [๑๒๑] เราไมเ่ห็นธรรมอืน่แมอ้ยา่งหนึง่ ฯลฯ ความสันโดษยอ่มเป็นไปเพือ่ 

ความด ารงมั่น ไมเ่สือ่มสญู ไมห่ายไปแหง่สทัธรรม (๒๔) 

  [๑๒๒] เราไมเ่ห็นธรรมอืน่แมอ้ยา่งหนึง่ ฯลฯ อโยนโิยมนสกิารยอ่มเป็นไป 

เพือ่ความเสือ่มสญู หายไปแหง่สทัธรรม (๒๕) 

  [๑๒๓] เราไมเ่ห็นธรรมอืน่แมอ้ยา่งหนึง่ ฯลฯ โยนโิสมนสกิารยอ่มเป็นไปเพือ่ 

ความด ารงมั่น ไมเ่สือ่มสญู ไมห่ายไปแหง่สทัธรรม (๒๖) 

  [๑๒๔] เราไมเ่ห็นธรรมอืน่แมอ้ยา่งหนึง่ ฯลฯ ความไมม่สีมัปชญัญะยอ่มเป็น 

ไปเพือ่ความเสือ่มสญู หายไปแหง่สทัธรรม (๒๗) 

  [๑๒๕] เราไมเ่ห็นธรรมอืน่แมอ้ยา่งหนึง่ ฯลฯ ความมสีมัปชญัญะยอ่มเป็นไป 

เพือ่ความด ารงมั่น ไมเ่สือ่มสญู ไมห่ายไปแหง่สทัธรรม (๒๘) 

  [๑๒๖] เราไมเ่ห็นธรรมอืน่แมอ้ยา่งหนึง่ ฯลฯ ความมปีาปมติรยอ่มเป็นไป 

เพือ่ความเสือ่มสญู หายไปแหง่สทัธรรม (๒๙) 

  [๑๒๗] เราไมเ่ห็นธรรมอืน่แมอ้ยา่งหนึง่ ฯลฯ ความมกีัลยาณมติรยอ่มเป็นไป 

เพือ่ความด ารงมั่น ไมเ่สือ่มสญู ไมห่ายไปแหง่สทัธรรม (๓๐) 

  [๑๒๘] เราไมเ่ห็นธรรมอืน่แมอ้ยา่งหนึง่ ฯลฯ การประกอบอกศุลธรรมเนอืง ๆ 

และการไมป่ระกอบกศุลธรรมเนอืง ๆ ยอ่มเป็นไปเพือ่ความเสือ่มสญู หายไปแหง่ 

สทัธรรม (๓๑) 

  [๑๒๙] เราไมเ่ห็นธรรมอืน่แมอ้ยา่งหนึง่ทีเ่ป็นไปเพือ่ความด ารงมั่น ไมเ่สือ่ม 

สญู ไมห่ายไปแหง่สทัธรรมเหมอืนการประกอบกศุลธรรมเนอืง ๆ และการไมป่ระกอบ 

อกศุลธรรมเนอืง ๆ นี ้การประกอบกศุลธรรมเนอืง ๆ และการไมป่ระกอบอกศุลธรรม 

เนอืง ๆ ยอ่มเป็นไปเพือ่ความด ารงมั่น ไมเ่สือ่มสญู ไมห่ายไปแหง่สทัธรรม (๓๒) 

(จตกุโกฏกิะ จบ) 

 

 

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



๒๐ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย เอกกนบิาต ๑๑. อธัมมวรรค 

  [๑๓๐] ภกิษุพวกทีแ่สดงอธรรมวา่ “เป็นธรรม” ชือ่วา่ปฏบิัตเิพือ่ไมเ่กือ้กลูแก ่

คนหมูม่าก เพือ่ไมใ่ชส่ขุแกค่นหมูม่าก เพือ่ไมใ่ชป่ระโยชนแ์กค่นหมูม่าก เพือ่ไม ่

เกือ้กลู เพือ่ทกุขแ์กเ่ทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย ภกิษุเหลา่นัน้ยอ่มประสพ๑สิง่ทีไ่มใ่ช ่

บญุเป็นอันมาก และท าใหส้ทัธรรมนีส้ญูหายไป (๓๓) 

  [๑๓๑-๑๓๙] ภกิษุพวกทีแ่สดงธรรมวา่ “เป็นอธรรม” ฯลฯ แสดงสิง่ทีม่ใิช ่

วนัิยวา่ “เป็นวนัิย” ฯลฯ แสดงวนัิยวา่ “มใิชว่นัิย” ฯลฯ แสดงสิง่ทีต่ถาคตไมไ่ด ้

ภาษิตไว ้ไมไ่ดก้ลา่วไวว้า่ “ตถาคตไดภ้าษิตไว ้ไดก้ลา่วไว”้ ฯลฯ แสดงสิง่ทีต่ถาคต 

ภาษิตไว ้กลา่วไวว้า่ “ตถาคตไมไ่ดภ้าษิตไว ้ไมไ่ดก้ลา่วไว”้ ฯลฯ แสดงกรรมที ่

ตถาคตไมไ่ดป้ระพฤตปิฏบิัตมิาวา่ “ตถาคตไดป้ระพฤตปิฏบิัตมิา” ฯลฯ แสดงกรรม 

ทีต่ถาคตไดป้ระพฤตปิฏบิตัมิาวา่ “ตถาคตไมไ่ดป้ระพฤตปิฏบิัตมิา” ฯลฯ แสดงสิง่ที ่

ตถาคตไมไ่ดบ้ัญญัตไิวว้า่ “ตถาคตไดบ้ัญญัตไิว”้ ฯลฯ แสดงสิง่ทีต่ถาคตไดบ้ัญญัตไิว ้

วา่ “ตถาคตไมไ่ดบ้ัญญัตไิว”้ ชือ่วา่ปฏบิัตเิพือ่ไมเ่กือ้กลูแกค่นหมูม่าก เพือ่ไมใ่ชส่ขุ 

แกค่นหมูม่าก เพือ่ไมใ่ชป่ระโยชนแ์กค่นหมูม่าก เพือ่ไมเ่กือ้กลู เพือ่ทกุขแ์กเ่ทวดา 

และมนุษยทั์ง้หลาย ภกิษุเหลา่นัน้ยอ่มประสพสิง่ทีไ่มใ่ชบ่ญุเป็นอันมาก และท าให ้

สทัธรรมนีส้ญูหายไป (๔๒) 

ทตุยิปมาทาทวิรรคที ่๑๐ จบ 

 

๑๑. อธมัมวรรค 

หมวดวา่ดว้ยธรรมและอธรรม 

  [๑๔๐] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุพวกทีแ่สดงอธรรมวา่ 

“เป็นอธรรม” ชือ่วา่ปฏบิัตเิพือ่เกือ้กลูแกค่นหมูม่าก เพือ่สขุแกค่นหมูม่าก เพือ่ 

ประโยชนแ์กค่นหมูม่าก เพือ่เกือ้กลู เพือ่สขุแกเ่ทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย ภกิษุ 

เหลา่นัน้ยอ่มประสพบญุเป็นอันมาก และด ารงสทัธรรมนีไ้วไ้ด ้(๑) 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ประสพ (ปสวนฺต)ิ หมายถงึไดร้ับผลตอบ (ปฏลิภนฺต)ิ (องฺ.ตกิ.อ. ๒/๔๖/๑๕๔) 

 

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



๒๑ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย เอกกนบิาต ๑๒. อนาปัตตวิรรค 

  [๑๔๑-๑๔๙] ภกิษุพวกทีแ่สดงธรรมวา่ “เป็นธรรม” ฯลฯ แสดงสิง่ทีม่ใิชว่นัิย 

วา่ “มใิชว่นัิย” ฯลฯ แสดงวนัิยวา่ “เป็นวนัิย” ฯลฯ แสดงสิง่ทีต่ถาคตไมไ่ดภ้าษิตไว ้

ไมไ่ดก้ลา่วไวว้า่ “ตถาคตไมไ่ดภ้าษิตไว ้ไมไ่ดก้ลา่วไว”้ ฯลฯ แสดงสิง่ทีต่ถาคตได ้

ภาษิตไว ้ไดก้ลา่วไวว้า่ “ตถาคตไดภ้าษิตไว ้ไดก้ลา่วไว”้ ฯลฯ แสดงกรรมทีต่ถาคต 

ไมไ่ดป้ระพฤตปิฏบิัตมิาวา่ “ตถาคตไมไ่ดป้ระพฤตปิฏบิัตมิา” ฯลฯ แสดงกรรมที ่

ตถาคตไดป้ระพฤตปิฏบิัตมิาวา่ “ตถาคตไดป้ระพฤตปิฏบิัตมิา” ฯลฯ แสดงสิง่ที ่

ตถาคตไมไ่ดบ้ัญญัตไิวว้า่ “ตถาคตไมไ่ดบ้ัญญัตไิว”้ ฯลฯ แสดงสิง่ทีต่ถาคตไดบ้ัญญัต ิ

ไว”้ ชือ่วา่ปฏบิัตเิพือ่เกือ้กลูแกค่นหมูม่าก เพือ่สขุแกค่นหมูม่าก เพือ่ประโยชนแ์ก ่

คนหมูม่าก เพือ่เกือ้กลู เพือ่สขุแกเ่ทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย ภกิษุเหลา่นัน้ยอ่ม 

ประสพบญุเป็นอันมาก และด ารงสทัธรรมนีไ้วไ้ด ้(๑๐) 

อธมัมวรรคที ่๑๑ จบ 

 

๑๒. อนาปตัตวิรรค 

หมวดวา่ดว้ยอาบตัแิละอนาบตั ิ

  [๑๕๐-๑๕๙] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุพวกทีแ่สดงสิง่ทีไ่ม ่

เป็นอาบัตวิา่ “เป็นอาบัต”ิ ฯลฯ แสดงอาบัตวิา่ “ไมเ่ป็นอาบัต”ิ ฯลฯ แสดงอาบัต ิ

เบาวา่ “เป็นอาบัตหินัก” ฯลฯ แสดงอาบัตหินักวา่ “เป็นอาบัตเิบา” ฯลฯ แสดง 

อาบัตชิัว่หยาบวา่ “เป็นอาบัตไิมช่ัว่หยาบ” ฯลฯ แสดงอาบัตไิมช่ัว่หยาบวา่ “เป็น 

อาบัตชิัว่หยาบ” ฯลฯ แสดงอาบัตทิีม่สีว่นเหลอืวา่ “เป็นอาบัตไิมม่สีว่นเหลอื”๑ ฯลฯ 

แสดงอาบัตทิีไ่มม่สีว่นเหลอืวา่ “เป็นอาบัตมิสีว่นเหลอื” ฯลฯ แสดงอาบัตทิีท่ าคนื 

ไดว้า่ “เป็นอาบัตทิีท่ าคนืไมไ่ด”้ ฯลฯ แสดงอาบัตทิีท่ าคนืไมไ่ดว้า่ “เป็นอาบัตทิีท่ า 

คนืได”้ ชือ่วา่ปฏบิัตเิพือ่ไมเ่กือ้กลูแกค่นหมูม่าก เพือ่ไมใ่ชส่ขุแกค่นหมูม่าก เพือ่ไมใ่ช ่

ประโยชนแ์กค่นหมูม่าก เพือ่ไมเ่กือ้กลู เพือ่ทกุขแ์กเ่ทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย ภกิษุ 

เหลา่นัน้ยอ่มประสพสิง่ทีไ่มใ่ชบ่ญุเป็นอันมาก และท าใหส้ทัธรรมนีส้ญูหายไป (๑๐)

 

เชงิอรรถ : 

๑ อาบตัทิ ีม่สีว่นเหลอื คอื สังฆาทเิสส ถลุลัจจัย ปาจติตยี ์ปาฏเิทสนยีะ ทกุกฏ ทพุภาสติ สว่น อาบตัทิ ี ่

   ไมม่สีว่นเหลอื คอื ปาราชกิ (องฺ.เอกก.อ. ๑/๑๕๐/๘๕) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๒๑ } 



๒๒ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย เอกกนบิาต ๑๓. เอกปคุคลวรรค 

  [๑๖๐] ภกิษุพวกทีแ่สดงสิง่ทีไ่มเ่ป็นอาบัตวิา่ “ไมเ่ป็นอาบัต”ิ ชือ่วา่ปฏบิัตเิพือ่ 

เกือ้กลูแกค่นหมูม่าก เพือ่สขุแกค่นหมูม่าก เพือ่ประโยชนแ์กค่นหมูม่าก เพือ่เกือ้กลู 

เพือ่สขุแกเ่ทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย ภกิษุเหลา่นัน้ยอ่มประสพบญุเป็นอันมาก และ 

ด ารงสทัธรรมนีไ้วไ้ด ้(๑๑) 

  [๑๖๑] ภกิษุพวกทีแ่สดงอาบัตวิา่ “เป็นอาบัต”ิ ชือ่วา่ปฏบิตัเิพือ่เกือ้กลูแกค่น 

หมูม่าก เพือ่สขุแกค่นหมูม่าก เพือ่ประโยชนแ์กค่นหมูม่าก เพือ่เกือ้กลู เพือ่สขุแก่ 

เทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย ภกิษุเหลา่นัน้ยอ่มประสพบญุเป็นอันมาก และด ารง 

สทัธรรมนีไ้วไ้ด ้(๑๒) 

  [๑๖๒-๑๖๙] ภกิษุพวกทีแ่สดงอาบัตเิบาวา่ “เป็นอาบัตเิบา” ฯลฯ แสดง 

อาบัตหินักวา่ “เป็นอาบัตหินัก” ฯลฯ แสดงอาบัตชิัว่หยาบวา่ “เป็นอาบัตชิัว่หยาบ” 

ฯลฯ แสดงอาบัตไิมช่ัว่หยาบวา่ “เป็นอาบัตไิมช่ัว่หยาบ” ฯลฯ แสดงอาบัตทิีม่สีว่น 

เหลอืวา่ “เป็นอาบัตทิีม่สีว่นเหลอื” ฯลฯ แสดงอาบัตทิีไ่มม่สีว่นเหลอืวา่ “เป็น 

อาบัตทิีไ่มม่สีว่นเหลอื” ฯลฯ แสดงอาบัตทิีท่ าคนืไดว้า่ “เป็นอาบัตทิีท่ าคนืได”้ ฯลฯ 

แสดงอาบัตทิีท่ าคนืไมไ่ดว้า่ “เป็นอาบัตทิีท่ าคนืไมไ่ด”้ ชือ่วา่ปฏบิัตเิพือ่เกือ้กลูแก ่

คนหมูม่าก เพือ่สขุแกค่นหมูม่าก เพือ่ประโยชนแ์กค่นหมูม่าก เพือ่เกือ้กลู เพือ่สขุ 

แกเ่ทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย ภกิษุเหลา่นัน้ยอ่มประสพบญุเป็นอันมาก และด ารง 

สทัธรรมนีไ้วไ้ด ้(๒๐) 

อนาปตัตวิรรคที ่๑๒ จบ 

 

๑๓. เอกปคุคลวรรค 

หมวดวา่ดว้ยบคุคลผูเ้ป็นเอก 

  [๑๗๐] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ ภกิษุทัง้หลาย บคุคลผูเ้ป็นเอก เมือ่เกดิขึน้ใน 

โลก ยอ่มเกดิขึน้เพือ่เกือ้กลูแกค่นหมูม่าก เพือ่สขุแกค่นหมูม่าก เพือ่อนุเคราะหช์าว 

โลก เพือ่ประโยชน ์เพือ่เกือ้กลู เพือ่สขุแกเ่ทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย บคุคลผูเ้ป็น 

เอกคอืใคร คอื พระตถาคตอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ บคุคลผูเ้ป็นเอกนีแ้ล เมือ่เกดิ 

ขึน้ในโลก ยอ่มเกดิขึน้เพือ่เกือ้กลูแกค่นหมูม่าก เพือ่สขุแกค่นหมูม่าก เพือ่อนุเคราะห ์

ชาวโลก เพือ่ประโยชน ์เพือ่เกือ้กลู เพือ่สขุแกเ่ทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย (๑) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๒๒ } 



๒๓ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย เอกกนบิาต ๑๓. เอกปคุคลวรรค 

  [๑๗๑] ความปรากฏแหง่บคุคลผูเ้ป็นเอกหาไดย้ากในโลก บคุคลผูเ้ป็นเอกคอื 

ใคร คอื พระตถาคตอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ ความปรากฏแหง่บคุคลผูเ้ป็นเอก 

นีแ้ลหาไดย้ากในโลก (๒) 

  [๑๗๒] บคุคลผูเ้ป็นเอก เมือ่เกดิขึน้ในโลก ยอ่มเกดิขึน้เป็นอัจฉรยิมนุษย์๑ บคุคล 

ผูเ้ป็นเอกคอืใคร คอื พระตถาคตอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ บคุคลผูเ้ป็นเอกนีแ้ล 

เมือ่เกดิขึน้ในโลก ยอ่มเกดิขึน้เป็นอัจฉรยิมนุษย ์(๓) 

  [๑๗๓] การตายของบคุคลผูเ้ป็นเอกเป็นเหตใุหค้นจ านวนมากพลอยเดอืดรอ้น 

ไปดว้ย บคุคลผูเ้ป็นเอกคอืใคร คอื พระตถาคตอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้ การตาย 

ของบคุคลผูเ้ป็นเอกนีแ้ลเป็นเหตใุหค้นจ านวนมากพลอยเดอืดรอ้นไปดว้ย (๔) 

  [๑๗๔] บคุคลผูเ้ป็นเอก เมือ่เกดิขึน้ในโลก ยอ่มเกดิขึน้ไมเ่ป็นทีส่อง๒ ไมม่ ี

สหาย๓ ไมม่อีัตภาพใดเหมอืน๔ ไมม่ใีครเปรยีบเทยีบ๕ ไมม่ผีูท้ ากจิเปรยีบเทยีบ๖ หา 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ เป็นอจัฉรยิมนษุย ์ในทีน่ีห้มายถงึประกอบดว้ยธรรมทีน่่าอัศจรรยเ์ป็นอันมาก หรอืเป็นมนุษยผ์ูไ้ดส้ั่งสม  

   บารมมีาแลว้โดยล าดับซึง่ยากทีใ่ครจะสั่งสมได ้เชน่ ใหท้านในชาตทิีเ่ป็นพระเวสสันดรแลว้ถอืปฏสินธใินภพ  

   ดสุติ ทรงรับค าออ้นวอนของเทวดา เปิดวันมหาวโิลกนะ ๕ ถอืปฏสินธใินตระกลูมโีภคะมาก แมใ้นวันถอื 

   ปฏสินธแิละในวันประสตูก็ิใหโ้ลกธาตหุว่ันไหว เสด็จด าเนนิได ้๗ กา้ว ทรงเศวตฉัตรทพิย ์บันลอืสหีนาท 

   วา่ “เราเป็นผูเ้ลศิแหง่โลก” เมือ่ญาณแกเ่ต็มทีก็่ทรงสละราชสมบัตอิอกผนวช ตรัสรูพ้ระสัพพัญญตุญาณ 

   (องฺ.เอกก.อ. ๑/๑๗๒/๑๐๒) 

๒ ไมเ่ป็นทีส่อง หมายถงึไมม่พีทุธเจา้องคท์ีส่อง (ในโลกธาตเุดยีวกัน) กลา่วคอืไมม่พีระสัพพัญญพูุทธเจา้ 

   ผูบ้ าเพ็ญบารม ี๔ อสงไขย แสนกัป ๘ อสงไขย แสนกัป หรอื ๑๖ อสงไขย แสนกัป ก าจัดยอดแหง่มาร ๓ 

   จ าพวก รูแ้จง้พระสัพพัญญตุญาณ (องฺ.เอกก.อ. ๑/๑๗๔/๑๐๔) 

๓ ไมม่สีหาย หมายถงึไมม่บีคุคลทีม่อีัตภาพหรอืธรรมทีต่รัสรูเ้สมอเหมอืน (องฺ.เอกก.อ. ๑/๑๗๔/๑๐๔) 

๔ ไมม่อีตัภาพใดเหมอืน หมายถงึไมม่อีัตภาพอืน่เหมอืนอัตภาพของพระพทุธเจา้ แมใ้นสิง่ทีพ่วกมนุษย ์

   ใชเ้งนิหรอืทองสรา้งรปูเหมอืนนัน้ ก็ไมม่ใีครสามารถสรา้งใหเ้หมอืนพระองคไ์ดเ้ลยแมแ้ตน่อ้ย (องฺ.เอกก.อ. 

   ๑/๑๗๔/๑๐๔) 

๕ ไมม่ใีครเปรยีบเทยีบ หมายถงึไมว่า่จะเป็นอัตภาพของผูใ้ดก็ไมส่ามารถจะเปรยีบเทยีบกับอัตภาพของ 

   พระพทุธเจา้ (องฺ.เอกก.อ. ๑/๑๗๔/๑๐๔-๑๐๕) 

๖ ไมม่ผีูท้ ากจิเปรยีบเทยีบ หมายถงึไมม่ผีูเ้ทยีมทาน คอืไมม่ใีครสามารถเปลีย่นแปลงธรรมทีพ่ระตถาคต 

   แสดงไวไ้ด ้เชน่ สตปัิฏฐาน ๔ ประการทีท่รงแสดงไว ้ไมม่ใีครสามารถลดใหเ้หลอืเป็น ๓ ประการ หรอื 

   เพิม่ใหเ้ป็น ๕ ประการได ้(องฺ.เอกก.อ. ๑/๑๗๔/๑๐๔-๑๐๕) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๒๓ } 



๒๔ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย เอกกนบิาต ๑๔. เอตทัคควรรค ๑. ปฐมวรรค 

บคุคลเปรยีบเทยีบมไิด ้๑ หาผูเ้สมอมไิด ้๒ เสมอกับบคุคลผูห้าผูเ้สมอมไิด ้๓ เป็นผูเ้ลศิ 

กวา่สตัวส์องเทา้๔ บคุคลผูเ้ป็นเอกคอืใคร คอื พระตถาคตอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ 

บคุคลผูเ้ป็นเอกนีแ้ล เมือ่เกดิขึน้ในโลก ยอ่มเกดิขึน้ไมเ่ป็นทีส่อง ไมม่สีหาย ไมม่ ี

อัตภาพใดเหมอืน ไมม่ใีครเปรยีบเทยีบ ไมม่ผีูท้ ากจิเปรยีบเทยีบ หาบคุคลเปรยีบ 

เทยีบมไิด ้หาผูเ้สมอมไิด ้เสมอกับบคุคลผูห้าผูเ้สมอมไิด ้เป็นผูเ้ลศิกวา่สตัวส์อง 

เทา้ (๕) 

  [๑๗๕-๑๘๖] ความปรากฏแหง่บคุคลผูเ้ป็นเอกเป็นความปรากฏแหง่จักษุอัน 

ยิง่ใหญ ่เป็นความปรากฏแหง่แสงสวา่งอันยิง่ใหญ ่เป็นความปรากฏแหง่โอภาสอัน 

ยิง่ใหญ ่เป็นความปรากฏแหง่อนุตตรยิะ ๖๕ เป็นการท าใหแ้จง้ปฏสิมัภทิา ๔๖ เป็น 

การรูแ้จง้ชดัธาตหุลายชนดิ เป็นการรูแ้จง้ชดัธาตทุีแ่ตกตา่งกัน เป็นการท าใหแ้จง้ 

ผลคอืวชิชา(ความรูแ้จง้)และวมิตุต(ิความหลดุพน้) เป็นการท าใหแ้จง้โสดาปัตตผิล 

สกทาคามผิล อนาคามผิล และอรหตัตผล บคุคลผูเ้ป็นเอกคอืใคร คอื พระตถาคต 

อรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ เพราะความปรากฏแหง่บคุคลผูเ้ป็นเอกนีแ้ล จงึมคีวาม 

ปรากฏแหง่จักษุอันยิง่ใหญ ่มคีวามปรากฏแหง่แสงสวา่งอันยิง่ใหญ ่มคีวามปรากฏ 

แหง่โอภาสอันยิง่ใหญ ่มคีวามปรากฏแหง่อนุตตรยิะ ๖ มกีารท าใหแ้จง้ปฏสิมัภทิา ๔ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ หาบคุคลเปรยีบเทยีบมไิด ้หมายถงึไมม่คีูแ่ขง่ คอื ไมม่ใีครอืน่ทีจ่ะกลา้ปฏญิญาวา่ ‘เราเป็นพระพทุธเจา้’ 

   ไดเ้หมอืนพระตถาคต (องฺ.เอกก.อ. ๑/๑๗๔/๑๐๕) 

๒ หาผูเ้สมอมไิด ้หมายถงึไมม่สีรรพสัตวเ์ทา่กับพระองค ์เพราะไมม่บีคุคลจะเทา่เทยีมได ้(องฺ.เอกก.อ. 

   ๑/๑๗๔/๑๐๕) 

๓ เสมอกบับคุคลผูห้าผูเ้สมอมไิด ้หมายถงึทรงเป็นผูเ้สมอกับพระสัพพัญญพูทุธเจา้ทัง้หลายทัง้ในอดตี และ 

   อนาคต ซึง่หาผูเ้สมอมไิด ้(องฺ.เอกก.อ. ๑/๑๗๔/๑๐๕) 

๔ สตัวส์องเทา้ ในทีน่ีห้มายถงึมนุษย ์และเทวดาทัง้หลาย (องฺ.เอกก.อ. ๑/๑๗๔/๑๐๕) 

๕ อนตุตรยิะ ๖ คอื ทัสสนานุตตรยิะ การเห็นอันเยีย่ม สวนานุตตรยิะ การฟังอันเยีย่ม ลาภานุตตรยิะ การ 

   ไดอ้ันเยีย่ม สกิขานุตตรยิะ การศกึษาอันเยีย่ม ปารจิรยิานุตตรยิะ การบ ารงุอันเยีย่ม อนุสสตานุตตรยิะ 

   การระลกึอันเยีย่ม (องฺ.เอกก.อ. ๑/๑๗๕-๑๘๖/๑๐๖) 

๖ ปฏสิมัภทิา ๔ คอื อัตถปฏสิัมภทิา ปัญญาแตกฉานในเนือ้ความ ธัมมปฏสิัมภทิา ปัญญาแตกฉาน 

   ในหลักการ นริตุตปิฏสิัมภทิา ปัญญาแตกฉานในภาษา และปฏภิาณปฏสิัมภทิา ปัญญาแตกฉานใน 

   ความคดิทันการ (องฺ.จตกฺุก. ๒๑/๑๗๒/๑๘๓-๑๘๔, ข.ุปฏ.ิ ๓๑/๑๑๐/๑๒๓, อภ.ิว.ิ ๓๕/๗๑๘/๓๕๙) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๒๔ } 



๒๕ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย เอกกนบิาต ๑๔. เอตทัคควรรค ๑. ปฐมวรรค 

มกีารรูแ้จง้ชดัธาตหุลายชนดิ มกีารรูแ้จง้ชดัธาตทุีแ่ตกตา่งกัน มกีารท าใหแ้จง้ผล 

คอืวชิชาและวมิตุต ิมกีารท าใหแ้จง้โสดาปัตตผิล สกทาคามผิล อนาคามผิล และ 

อรหัตตผล (๖-๑๗) 

  [๑๘๗] เราไมเ่ห็นบคุคลอืน่แมค้นเดยีวทีเ่ผยแผโ่ดยชอบซึง่ธรรมจักรอันยอด 

เยีย่มทีต่ถาคตประกาศไวแ้ลว้เหมอืนสารบีตุรนี ้สารบีตุรยอ่มเผยแผโ่ดยชอบซึง่ 

ธรรมจักรอันยอดเยีย่มทีต่ถาคตประกาศไวแ้ลว้ (๑๘) 

เอกปคุคลวรรคที ่๑๓ จบ 

 

๑๔. เอตทคัควรรค 

หมวดวา่ดว้ยเอตทคัคะ๑ 

 

๑. ปฐมวรรค 

หมวดที ่๑ 

  [๑๘๘] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ ภกิษุทัง้หลาย อัญญาโกณฑัญญะเลศิกวา่ 

ภกิษุสาวกทัง้หลายของเรา ผูเ้ป็นรัตตัญญู๒ (๑) 

  [๑๘๙] สารบีตุรเลศิกวา่ภกิษุสาวกทัง้หลายของเรา ผูม้ปัีญญามาก (๒) 

  [๑๙๐] มหาโมคคัลลานะเลศิกวา่ภกิษุสาวกทัง้หลายของเรา ผูม้ฤีทธิม์าก (๓) 

  [๑๙๑] มหากัสสปะเลศิกวา่ภกิษุสาวกทัง้หลายของเรา ผูท้รงธดุงค ์และ 

สรรเสรญิคณุแหง่ธดุงค ์(๔) 

  [๑๙๒] อนุรทุธะเลศิกวา่ภกิษุสาวกทัง้หลายของเรา ผูม้ตีาทพิย ์(๕) 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ เอตทคัคะ ในทีน่ีห้มายถงึเป็นยอดบา้ง เป็นผูป้ระเสรฐิทีส่ดุบา้ง (องฺ.เอกก.อ.๑/๑๘๘/๑๑๒) 

๒ รตัตญัญ ูในทีน่ี ้เป็นต าแหน่งเอตทัคคะทีพ่ระอัญญาโกณฑัญญะไดร้ับยกยอ่งจากพระพทุธเจา้ มคีวาม 

   หมายวา่ รูร้าตรนีาน คอืบวช รูแ้จง้ธรรม และเป็นพระขณีาสพกอ่นพระสาวกทัง้หลาย (องฺ.เอกก.อ. 

   ๑/๑๘๘/๑๒๒) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๒๕ } 



๒๖ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย เอกกนบิาต ๑๔. เอตทัคควรรค ๒. ทตุยิวรรค 

  [๑๙๓] ภัททยิกาฬโิคธายบตุรเลศิกวา่ภกิษุสาวกทัง้หลายของเรา ผูเ้กดิใน 

ตระกลูสงู (๖) 

  [๑๙๔] ลกณุฏกภัททยิะเลศิกวา่ภกิษุสาวกทัง้หลายของเรา ผูม้เีสยีง 

ไพเราะ (๗) 

  [๑๙๕] ปิณโฑลภารทวาชะเลศิกวา่ภกิษุสาวกทัง้หลายของเรา ผูบ้ันลอื 

สหีนาท๑ (๘) 

  [๑๙๖] ปณุณมันตานบีตุรเลศิกวา่ภกิษุสาวกทัง้หลายของเรา ผูเ้ป็น 

ธรรมกถกึ (๙) 

  [๑๙๗] มหากัจจานะ๒เลศิกวา่ภกิษุสาวกทัง้หลายของเรา ผูอ้ธบิายความ 

หมายแหง่ธรรมทีก่ลา่วไวโ้ดยยอ่ไดพ้สิดาร (๑๐) 

ปฐมวรรค จบ 

 

๑๔. เอตทคัควรรค 

๒. ทตุยิวรรค 

หมวดที ่๒ 

  [๑๙๘] จฬูปันถกเลศิกวา่ภกิษุสาวกทัง้หลายของเรา ผูส้ามารถเนรมติกาย 

มโนมัย๓ (๑)

 

เชงิอรรถ : 

๑ บนัลอืสหีนาท ในทีน่ีห้มายถงึอาการทีเ่ปลง่วาจาอย่างองอาจดจุพญาราชสหีใ์นขณะทีเ่ดนิรอบ ๆ วหิาร 

   มใีจความว่า  ๊ ผูม้คีวามสงสัยในมรรคและผล จงถามขา้พเจา้” หรอืแมจ้ะยนืตรงพระพักตรข์องพระพทุธเจา้ 

   ก็เปลง่วาจาว่า “กจิทีจ่ะพงึท าในพระศาสนานีข้องขา้พระองคถ์งึทีส่ดุแลว้” (องฺ.เอกก.อ. ๑/๑๙๕/๑๗๗) 

๒ บางแหง่ใช ้กจัจายนะ 

๓ เนรมติกายมโนมยั หมายถงึเนรมติกายทีเ่กดิขึน้ดว้ยใจ เชน่ ตามปกตภิกิษุอืน่หลายรปูเนรมติใหก้ายเกดิ 

   ขึน้มรีูปรา่งลักษณะเหมอืนกัน ท างานอยา่งเดยีวกันไดเ้พยีง ๓ หรอื ๔ รปู ไมม่าก สว่นทา่นพระจูฬปันถก 

   เนรมติกายใหเ้ป็นสมณะตัง้ ๑,๐๐๐ รปู โดยการนกึเพยีงครัง้เดยีว ทัง้ยังสามารถท าใหก้ายทีเ่นรมตินัน้ม ี

   รปูรา่งต่างกัน ท าการงานต่างกัน เพราะฉะนัน้ ทา่นจงึเลศิกวา่ภกิษุผูเ้นรมติกายมโนมัยทัง้หลาย (องฺ.เอกก.  

   อ. ๑/๑๙๘/๑๘๙) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๒๖ } 



๒๗ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย เอกกนบิาต ๑๔. เอตทัคควรรค ๒. ทตุยิวรรค 

  [๑๙๙] จฬูปันถกเลศิกวา่ภกิษุสาวกทัง้หลายของเรา ผูฉ้ลาดในเจโตววิฏั๑ (๒) 

  [๒๐๐] มหาปันถกเลศิกวา่ภกิษุสาวกทัง้หลายของเรา ผูฉ้ลาดในสญัญา- 

ววิฏั๒ (๓) 

  [๒๐๑] สภุตูเิลศิกวา่ภกิษุสาวกทัง้หลายของเรา ผูม้ปีกตอิยูด่ว้ยความไมม่ ี

กเิลส (๔) 

  [๒๐๒] สภุตูเิลศิกวา่ภกิษุสาวกทัง้หลายของเรา ผูเ้ป็นทักขไิณยบคุคล (๕) 

  [๒๐๓] เรวตขทริวนยิะเลศิกวา่ภกิษุสาวกทัง้หลายของเรา ผูอ้ยูป่่าเป็นวตัร (๖) 

  [๒๐๔] กังขาเรวตะเลศิกวา่ภกิษุสาวกทัง้หลายของเรา ผูย้นิดใีนฌาน (๗) 

  [๒๐๕] โสณโกฬวิสิะเลศิกวา่ภกิษุสาวกทัง้หลายของเรา ผูป้รารภความ 

เพยีร๓ (๘) 

  [๒๐๖] โสณกฏุกิัณณะเลศิกวา่ภกิษุสาวกทัง้หลายของเรา ผูก้ลา่วถอ้ยค า 

ไพเราะ๔ (๙) 

  [๒๐๗] สวีลเีลศิกวา่ภกิษุสาวกทัง้หลายของเรา ผูม้ลีาภ (๑๐) 

  [๒๐๘] วกักลเิลศิกวา่ภกิษุสาวกทัง้หลายของเรา ผูห้ลดุพน้ดว้ยศรัทธา (๑๑) 

ทตุยิวรรค จบ 

 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ฉลาดในเจโตววิฏั หมายถงึฉลาดในการปรับเปลีย่นใจ คอืไดร้ปูาวจรฌาน ๔ (ปฐมฌาน   ทตุยิฌาน 

   ตตยิฌาน และจตตุถฌาน) เพราะความฉลาดในสมาบัต ิ(องฺ.เอกก.อ. ๑/๑๙๙/๑๘๙) 

๒ ฉลาดในสญัญาววิฏั หมายถงึฉลาดในการปรับเปลีย่นสัญญา คอืไดอ้รปูาวจรฌาน ๔ (อากาสานัญจา- 

   ยตนฌาน วญิญาณัญจายตนฌาน อากญิจัญญายตนฌาน และเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน) (องฺ.เอกก. 

   ๑/๒๐๐/๑๘๙) 

๓ ดเูชงิอรรถที ่๒ ขอ้ ๑๘ หนา้ ๔ ในเลม่นี ้

๔ กลา่วถอ้ยค าไพเราะ ในทีน่ีห้มายถงึแสดงธรรมกถาดว้ยเสยีงอันไพเราะ (องฺ.เอกก.อ. ๑/๒๐๖/๒๑๒) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๒๗ } 



๒๘ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย เอกกนบิาต ๑๔. เอตทัคควรรค ๓. เอตทัคควรรค 

 

๑๔. เอตทคัควรรค 

๓. ตตยิวรรค 

หมวดที ่๓ 

  [๒๐๙] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ ราหลุเลศิกวา่ภกิษุสาวกทัง้หลายของเรา ผู ้

ใครต่อ่การศกึษา (๑) 

  [๒๑๐] รัฐบาลเลศิกวา่ภกิษุสาวกทัง้หลายของเรา ผูบ้วชดว้ยศรัทธา (๒) 

  [๒๑๑] กณุฑธานะเลศิกวา่ภกิษุสาวกทัง้หลายของเรา ผูจั้บสลากไดก้อ่น (๓) 

  [๒๑๒] วงัคสีะเลศิกวา่ภกิษุสาวกทัง้หลายของเรา ผูม้ปีฏภิาณ (๔) 

  [๒๑๓] อปุเสนวงัคันตบตุรเลศิกวา่ภกิษุสาวกทัง้หลายของเรา ผูเ้ป็นทีเ่ลือ่มใส 

ของคนโดยรอบ (๕) 

  [๒๑๔] ทัพพมัลลบตุรเลศิกวา่ภกิษุสาวกทัง้หลายของเรา ผูจั้ดแจง 

เสนาสนะ (๖) 

  [๒๑๕] ปิลนิทวจัฉะเลศิกวา่ภกิษุสาวกทัง้หลายของเรา ผูเ้ป็นทีรั่กทีช่อบใจ 

ของเหลา่เทวดา (๗) 

  [๒๑๖] พาหยิทารจุรียิะเลศิกวา่ภกิษุสาวกทัง้หลายของเรา ผูรู้แ้จง้ไดเ้ร็ว (๘) 

  [๒๑๗] กมุารกัสสปะเลศิกวา่ภกิษุสาวกทัง้หลายของเรา ผูแ้สดงธรรมได ้

วจิติร (๙) 

  [๒๑๘] มหาโกฏฐติะเลศิกวา่ภกิษุสาวกทัง้หลายของเรา ผูบ้รรลปุฏสิมัภทิา 

(๑๐) 

ตตยิวรรค จบ 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๒๘ } 



๒๙ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย เอกกนบิาต ๑๔. เอตทัคควรรค ๔. จตตุถวรรค 

 

๑๔. เอตทคัควรรค 

๔. จตตุถวรรค 

หมวดที ่๔ 

  [๒๑๙] อานนทเ์ลศิกวา่ภกิษุสาวกทัง้หลายของเรา ผูเ้ป็นพหสูตู๑ (๑) 

  [๒๒๐] อานนทเ์ลศิกวา่ภกิษุสาวกทัง้หลายของเรา ผูม้สีติ๒ (๒) 

  [๒๒๑] อานนทเ์ลศิกวา่ภกิษุสาวกทัง้หลายของเรา ผูม้คีติ๓ (๓) 

  [๒๒๒] อานนทเ์ลศิกวา่ภกิษุสาวกทัง้หลายของเรา ผูม้ธีติ ิ๔ (๔) 

  [๒๒๓] อานนทเ์ลศิกวา่ภกิษุสาวกทัง้หลายของเรา ผูเ้ป็นอปัุฏฐาก (๕) 

  [๒๒๔] อรุเุวลกัสสปะเลศิกวา่ภกิษุสาวกทัง้หลายของเรา ผูม้บีรวิารมาก (๖) 

  [๒๒๕] กาฬทุายเีลศิกวา่ภกิษุสาวกทัง้หลายของเรา ผูย้ังสกลุใหเ้ลือ่มใส (๗) 

  [๒๒๖] พักกลุะเลศิกวา่ภกิษุสาวกทัง้หลายของเรา ผูม้อีาพาธนอ้ย (๘) 

  [๒๒๗] โสภติะเลศิกวา่ภกิษุสาวกทัง้หลายของเรา ผูร้ะลกึชาตไิด ้(๙) 

  [๒๒๘] อบุาลเีลศิกวา่ภกิษุสาวกทัง้หลายของเรา ผูท้รงวนัิย (๑๐) 

  [๒๒๙] นันทกะเลศิกวา่ภกิษุสาวกทัง้หลายของเรา ผูก้ลา่วสอนนางภกิษุณี (๑๑) 

  [๒๓๐] นันทะเลศิกวา่ภกิษุสาวกทัง้หลายของเรา ผูคุ้ม้ครองทวารในอนิทรยี์๕ 

ทัง้หลายได ้(๑๒) 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ผูเ้ป็นพหสูตู ในทีน่ีห้มายถงึไดเ้รยีนพทุธพจนโ์ดยตรงจากพระผูม้พีระภาค ตัง้อยูใ่นฐานะ “ขนุคลังปรยัิต”ิ 

   ในศาสนาของพระทศพล (องฺ.เอกก. อ. ๑/๒๑๙-๒๒๓/๒๕๖) 

๒ มสีต ิในทีน่ีห้มายถงึสามารถทรงจ าพระพทุธพจนไ์ดเ้ป็นเลศิ (องฺ.เอกก.อ. ๑/๒๑๙-๒๒๓/๒๕๖) 

๓ มคีต ิในทีน่ีห้มายถงึจดจ าทีม่าของพระพทุธพจนไ์ดห้มดทกุบท แมจ้ะมถีงึหกหมืน่บท ก็จ าไดต้ามที ่

   พระพทุธเจา้ตรัสไว ้(องฺ.เอกก.อ. ๑/๒๑๙-๒๒๓/๒๕๖) 

๔ มธีติ ิในทีน่ีห้มายถงึเพยีรเรยีน เพยีรสาธยาย เพยีรทรงจ าพระพทุธพจน ์และเพยีรอปัุฏฐาก (องฺ. เอกก. 

   อ. ๑/๒๑๙-๒๒๓/๒๕๖) 

๕ อนิทรยี ์ในทีน่ีห้มายถงึอนิทรยี ์๖ หรอือายตนะภายใน ๖ (ตา ห ูจมกู ลิน้ กาย และใจ) พระนันทะ 

   เป็นผูส้ ารวมระวังการเห็นรปู ฟังเสยีง ดมกลิน่ ลิม้รส ถกูตอ้งโผฏฐัพพะ และธรรมารมณ์ (ท.ีปา. ๑๑/ 

   ๓๒๓/๒๑๕, ม.อ.ุ ๑๔/๓๐๕/๒๗๙, อภ.ิว.ิ ๓๕/๒๒๙/๑๖๒) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๒๙ } 



๓๐ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย เอกกนบิาต ๑๔. เอตทัคควรรค ๕. ปัญจมวรรค 

  [๒๓๑] มหากัปปินะเลศิกวา่ภกิษุสาวกทัง้หลายของเรา ผูก้ลา่วสอนภกิษุ (๑๓) 

  [๒๓๒] สาคตะเลศิกวา่ภกิษุสาวกทัง้หลายของเรา ผูฉ้ลาดในเตโชธาต ุ(๑๔) 

  [๒๓๓] ราธะเลศิกวา่ภกิษุสาวกทัง้หลายของเรา ผูม้ปีฏภิาณแจม่แจง้ (๑๕) 

  [๒๓๔] โมฆราชเลศิกวา่ภกิษุสาวกทัง้หลายของเรา ผูท้รงจวีรเศรา้หมอง (๑๖) 

จตตุถวรรค จบ 

 

๑๔. เอตทคัควรรค 

๕. ปญัจมวรรค 

หมวดที ่๕ 

  [๒๓๕] มหาปชาบดโีคตมภีกิษุณีเลศิกวา่ภกิษุณีสาวกิาทัง้หลายของเรา ผูเ้ป็น 

รัตตัญญ ู(๑) 

  [๒๓๖] เขมาเลศิกวา่ภกิษุณีสาวกิาทัง้หลายของเรา ผูม้ปัีญญามาก (๒) 

  [๒๓๗] อบุลวรรณาเลศิกวา่ภกิษุณีสาวกิาทัง้หลายของเรา ผูม้ฤีทธิม์าก (๓) 

  [๒๓๘] ปฏาจาราเลศิกวา่ภกิษุณีสาวกิาทัง้หลายของเรา ผูท้รงวนัิย (๔) 

  [๒๓๙] ธรรมทนินาเลศิกวา่ภกิษุณีสาวกิาทัง้หลายของเรา ผูเ้ป็นธรรม- 

กถกึ (๕) 

  [๒๔๐] นันทาเลศิกวา่ภกิษุณีสาวกิาทัง้หลายของเรา ผูย้นิดใีนฌาน (๖) 

  [๒๔๑] โสณาเลศิกวา่ภกิษุณีสาวกิาทัง้หลายของเรา ผูป้รารภความเพยีร (๗) 

  [๒๔๒] สกลุาเลศิกวา่ภกิษุณีสาวกิาทัง้หลายของเรา ผูม้ตีาทพิย ์(๘) 

  [๒๔๓] ภัททากณุฑลเกสาเลศิกวา่ภกิษุณีสาวกิาทัง้หลายของเรา ผูรู้แ้จง้ได ้

เร็ว (๙) 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๓๐ } 



๓๑ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย เอกกนบิาต ๑๔. เอตทัคควรรค ๖. ฉัฏฐวรรค 

  [๒๔๔] ภัททากาปิลานเีลศิกวา่ภกิษุณีสาวกิาทัง้หลายของเรา ผูร้ะลกึ 

ชาตไิด ้(๑๐) 

  [๒๔๕] ภัททากัจจานาเลศิกวา่ภกิษุณีสาวกิาทัง้หลายของเรา ผูบ้รรลอุภญิญา 

ใหญ ่(๑๑) 

  [๒๔๖] กสิาโคตมเีลศิกวา่ภกิษุณีสาวกิาทัง้หลายของเรา ผูท้รงจวีรเศรา้ 

หมอง (๑๒) 

  [๒๔๗] สงิคาลมาตาเลศิกวา่ภกิษุณีสาวกิาทัง้หลายของเรา ผูห้ลดุพน้ดว้ย 

ศรัทธา (๑๓) 

ปญัจมวรรค จบ 

 

๑๔. เอตทคัควรรค 

๖. ฉฏัฐวรรค 

หมวดที ่๖ 

  [๒๔๘] พอ่คา้ชือ่ตปสุสะและภัลลกิะเลศิกวา่อบุาสกสาวกทัง้หลายของเรา ผู ้

ถงึสรณะกอ่น (๑) 

  [๒๔๙] สทัุตตอนาถบณิฑกิคหบดเีลศิกวา่อบุาสกสาวกทัง้หลายของเรา ผู ้

ยนิดยีิง่ในการถวายทาน (๒) 

  [๒๕๐] จติตคหบดชีาวเมอืงมัจฉกิาสณัฑเ์ลศิกวา่อบุาสกสาวกทัง้หลายของเรา 

ผูเ้ป็นธรรมกถกึ (๓) 

  [๒๕๑] หัตถกอบุาสกชาวกรงุอาฬวเีลศิกวา่อบุาสกสาวกทัง้หลายของเรา ผู ้

สงเคราะหบ์รษัิทดว้ยสงัคหวตัถ ุ๔ (๔) 

  [๒๕๒] เจา้ศากยะพระนามวา่มหานามะเลศิกวา่อบุาสกสาวกทัง้หลายของเรา 

ผูถ้วายรสอันประณีต (๕) 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๓๑ } 



๓๒ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย เอกกนบิาต ๑๔. เอตทัคควรรค ๗. สตัตมวรรค 

  [๒๕๓] อคุคคหบดชีาวกรงุเวสาลเีลศิกวา่อบุาสกสาวกทัง้หลายของเรา ผู ้

ถวายโภชนะเป็นทีน่่าชอบใจ (๖) 

  [๒๕๔] อคุคตคหบดชีาวหัตถคีามเลศิกวา่อบุาสกสาวกทัง้หลายของเรา ผู ้

อปัุฏฐากพระสงฆ ์(๗) 

  [๒๕๕] สรูอัมพัฏฐะเลศิกวา่อบุาสกสาวกทัง้หลายของเรา ผูเ้ลือ่มใสอยา่ง 

แน่นแฟ้น (๘) 

  [๒๕๖] ชวีกโกมารภัจจเ์ลศิกวา่อบุาสกสาวกทัง้หลายของเรา ผูเ้ลือ่มใส 

เฉพาะบคุคล (๙) 

  [๒๕๗] นกลุปิตาคหบดเีลศิกวา่อบุาสกสาวกทัง้หลายของเรา ผูก้ลา่วถอ้ยค า 

ทีท่ าใหเ้กดิความคุน้เคย (๑๐) 

ฉฏัฐวรรค จบ 

 

๑๔. เอตทคัควรรค 

๗. สตัตมวรรค 

หมวดที ่๗ 

  [๒๕๘] สชุาดาธดิาของเสนานกีฎุมุพเีลศิกวา่อบุาสกิาสาวกิาทัง้หลายของเรา 

ผูถ้งึสรณะกอ่น (๑) 

  [๒๕๙] วสิาขามคิารมาตาเลศิกวา่อบุาสกิาสาวกิาทัง้หลายของเรา ผูย้นิดยี ิง่ 

ในการถวายทาน (๒) 

  [๒๖๐] ขชุชตุตราเลศิกวา่อบุาสกิาสาวกิาทัง้หลายของเรา ผูเ้ป็นพหสูตู (๓) 

  [๒๖๑] สามาวดเีลศิกวา่อบุาสกิาสาวกิาทัง้หลายของเรา ผูม้ปีกตอิยูด่ว้ย 

เมตตา (๔) 

  [๒๖๒] อตุตรานันทมาตาเลศิกวา่อบุาสกิาสาวกิาทัง้หลายของเรา ผูย้นิดใีน 

ฌาน (๕) 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๓๒ } 



๓๓ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย เอกกนบิาต ๑๕.อัฏฐานบาล ี๑. ปฐมวรรค 

  [๒๖๓] สปุปวาสาโกลยิธดิาเลศิกวา่อบุาสกิาสาวกิาทัง้หลายของเรา ผูถ้วาย 

รสอันประณีต (๖) 

  [๒๖๔] สปุปิยาอบุาสกิาเลศิกวา่อบุาสกิาสาวกิาทัง้หลายของเรา ผูบ้ ารงุภกิษุ 

อาพาธ (๗) 

  [๒๖๕] กาตยิานเีลศิกวา่อบุาสกิาสาวกิาทัง้หลายของเรา ผูเ้ลือ่มใสอยา่ง 

แน่นแฟ้น (๘) 

  [๒๖๖] นกลุมาตาคหปตานเีลศิกวา่อบุาสกิาสาวกิาทัง้หลายของเรา ผูก้ลา่ว 

ถอ้ยค าทีท่ าใหเ้กดิความคุน้เคย (๙) 

  [๒๖๗] กาลอีบุาสกิาชาวเมอืงกรุรฆระ เลศิกวา่อบุาสกิาสาวกิาทัง้หลายของเรา 

ผูเ้ลือ่มใสเพราะไดย้นิไดฟั้งตาม ๆ กันมา (๑๐) 

สตัตมวรรค จบ 

เอตทคัควรรคที ่๑๔ จบ 

 

๑๕. อฏัฐานบาล ี

บาลวีา่ดว้ยความเป็นไปไดแ้ละเป็นไปไมไ่ด ้

 

๑. ปฐมวรรค 

หมวดที ่๑ 

  [๒๖๘] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ ภกิษุทัง้หลาย เป็นไปไมไ่ดเ้ลย๑ทีบ่คุคลผูถ้งึ 

พรอ้มดว้ยทฏิฐิ๒ พงึยดึถอืสงัขารไร ๆ โดยความเป็นสภาวะเทีย่ง แตเ่ป็นไปได ้๓ ที ่

ปถุชุนพงึยดึถอืสงัขารไร ๆ โดยความเป็นสภาวะเทีย่ง (๑)

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูชงิอรรถที ่๑ ขอ้ที ่๔๑ หนา้ ๗ ในเลม่นี ้

๒ บคุคล ในทีน่ีห้มายถงึพระอรยิบุคคลชัน้โสดาบันขึน้ไป และ ทฏิฐ ิในทีน่ีห้มายถงึสัมมาทฏิฐ ิคอืความ 

   เห็นชอบ (องฺ.เอกก.อ. ๑/๒๖๘/๔๐๒) 

๓ เป็นไปได ้ในทีน่ีห้มายถงึยอมรับฐานะ(เหต)ุทีใ่หเ้ป็นไปได ้(องฺ.เอกก.อ. ๑/๒๖๘/๔๐๒) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๓๓ } 



๓๔ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย เอกกนบิาต ๑๕.อัฏฐานบาล ี๑. ปฐมวรรค 

  [๒๖๙] เป็นไปไมไ่ดเ้ลยทีบ่คุคลผูถ้งึพรอ้มดว้ยทฏิฐพิงึยดึถอืสงัขารไร ๆ โดย 

ความเป็นสขุ แตเ่ป็นไปไดท้ีป่ถุชุนพงึยดึถอืสงัขารไร ๆ โดยความเป็นสขุ (๒) 

  [๒๗๐] เป็นไปไมไ่ดเ้ลยทีบ่คุคลผูถ้งึพรอ้มดว้ยทฏิฐพิงึยดึถอืธรรมไร ๆ โดยความ 

เป็นอัตตา แตเ่ป็นไปไดท้ีป่ถุชุนพงึยดึถอืธรรมไร ๆ โดยความเป็นอัตตา (๓) 

  [๒๗๑] เป็นไปไมไ่ดเ้ลยทีบ่คุคลผูถ้งึพรอ้มดว้ยทฏิฐพิงึฆา่มารดา แตเ่ป็นไปได ้

ทีป่ถุชุนพงึฆา่มารดา (๔) 

  [๒๗๒] เป็นไปไมไ่ดเ้ลยทีบ่คุคลผูถ้งึพรอ้มดว้ยทฏิฐพิงึฆา่บดิา แตเ่ป็นไปไดท้ี ่

ปถุชุนพงึฆา่บดิา (๕) 

  [๒๗๓] เป็นไปไมไ่ดเ้ลยทีบ่คุคลผูถ้งึพรอ้มดว้ยทฏิฐพิงึฆา่พระอรหันต ์แตเ่ป็น 

ไปไดท้ีป่ถุชุนพงึฆา่พระอรหันต ์(๖) 

  [๒๗๔] เป็นไปไมไ่ดเ้ลยทีบ่คุคลผูถ้งึพรอ้มดว้ยทฏิฐ ิพงึมจีติประทษุรา้ย ท า 

รา้ยตถาคตใหห้อ้เลอืด แตเ่ป็นไปไดท้ีป่ถุชุนพงึมจีติประทษุรา้ย ท ารา้ยตถาคตให ้

หอ้เลอืด (๗) 

  [๒๗๕] เป็นไปไมไ่ดเ้ลยทีบ่คุคลผูถ้งึพรอ้มดว้ยทฏิฐพิงึท าลายสงฆ ์แตเ่ป็นไป 

ไดท้ีป่ถุชุนพงึท าลายสงฆ ์(๘) 

  [๒๗๖] เป็นไปไมไ่ดเ้ลยทีบ่คุคลผูถ้งึพรอ้มดว้ยทฏิฐพิงึนับถอืศาสดาอืน่ แต่ 

เป็นไปไดท้ีป่ถุชุนพงึนับถอืศาสดาอืน่ (๙) 

  [๒๗๗] เป็นไปไมไ่ดเ้ลยทีพ่ระอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ ๒ พระองคพ์งึเสด็จ 

อบุัตพิรอ้มกันในโลกธาตเุดยีวกัน๑ แตเ่ป็นไปไดท้ีพ่ระอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้พระ 

องคเ์ดยีวพงึเสด็จอบุัตใินโลกธาตเุดยีว (๑๐) 

ปฐมวรรค จบ 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ โลกธาตเุดยีวกนั หมายถงึจักรวาลเดยีวกัน (องฺ.เอกก.อ. ๑/๒๗๗/๔๑๓) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๓๔ } 



๓๕ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย เอกกนบิาต ๑๕.อัฏฐานบาล ี๓. ตตยิวรรค 

 

๑๕. อฏัฐานบาล ี

๒. ทตุยิวรรค 

หมวดที ่๒ 

  [๒๗๘] เป็นไปไมไ่ดเ้ลยทีพ่ระเจา้จักรพรรด ิ๒ พระองคพ์งึเสด็จอบุตัพิรอ้มกนั 

ในโลกธาตเุดยีวกัน แตเ่ป็นไปไดท้ีพ่ระเจา้จักรพรรดพิระองคเ์ดยีวพงึเสด็จอบุัตใิน 

โลกธาตเุดยีว (๑) 

  [๒๗๙] เป็นไปไมไ่ดเ้ลยทีส่ตรพีงึเป็นพระอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ แตเ่ป็นไป 

ไดท้ีบ่รุษุพงึเป็นพระอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้ (๒) 

  [๒๘๐] เป็นไปไมไ่ดเ้ลยทีส่ตรพีงึเป็นพระเจา้จักรพรรด ิแตเ่ป็นไปไดท้ีบ่รุษุพงึ 

เป็นพระเจา้จักรพรรด ิ(๓) 

  [๒๘๑-๒๘๓] เป็นไปไมไ่ดเ้ลยทีส่ตรพีงึครองความเป็นทา้วสกักะ ฯลฯ เป็นมาร 

ฯลฯ เป็นพรหม แตเ่ป็นไปไดท้ีบ่รุษุพงึครองความเป็นทา้วสกักะ ฯลฯ เป็นมาร ฯลฯ 

เป็นพรหม (๔-๖) 

  [๒๘๔] เป็นไปไมไ่ดเ้ลยทีก่ายทจุรติจะพงึเกดิผลทีน่่าปรารถนา น่าใคร ่น่าพอใจ 

แตเ่ป็นไปไดท้ีก่ายทจุรติจะพงึเกดิผลทีไ่มน่่าปรารถนา ไมน่่าใคร ่ไมน่่าพอใจ (๗) 

  [๒๘๕-๒๘๖] เป็นไปไมไ่ดเ้ลยทีว่จทีจุรติ ฯลฯ เป็นไปไมไ่ดเ้ลยทีม่โนทจุรติจะ 

พงึเกดิผลทีน่่าปรารถนา น่าใคร ่น่าพอใจ แตเ่ป็นไปไดท้ีม่โนทจุรติจะพงึเกดิผลทีไ่ม่ 

น่าปรารถนา ไมน่่าใคร ่ไมน่่าพอใจ (๘-๙) 

ทตุยิวรรค จบ 

 

๑๕. อฏัฐานบาล ี

๓. ตตยิวรรค 

หมวดที ่๓ 

  [๒๘๗] เป็นไปไมไ่ดเ้ลยทีก่ายสจุรติจะพงึเกดิผลทีไ่มน่่าปรารถนา ไมน่่าใคร่ 

ไมน่่าพอใจ แตเ่ป็นไปไดท้ีก่ายสจุรติจะพงึเกดิผลทีน่่าปรารถนา น่าใคร ่น่าพอใจ (๑) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๓๕ } 



๓๖ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย เอกกนบิาต ๑๕.อัฏฐานบาล ี๓. ตตยิวรรค 

  [๒๘๘-๒๘๙] เป็นไปไมไ่ดเ้ลยทีว่จสีจุรติ ฯลฯ เป็นไปไมไ่ดเ้ลยทีม่โนสจุรติจะ 

พงึเกดิผลทีไ่มน่่าปรารถนา ไมน่่าใคร ่ไมน่่าพอใจ แตเ่ป็นไปไดท้ีม่โนสจุรติจะพงึเกดิ 

ผลทีน่่าปรารถนา น่าใคร ่น่าพอใจ (๒-๓) 

  [๒๙๐] เป็นไปไมไ่ดเ้ลยทีบ่คุคลผูป้ระกอบกายทจุรติ หลังจากตายแลว้จะไป 

เกดิในสคุตโิลกสวรรค ์เพราะความประกอบกายทจุรติเป็นเหตเุป็นปัจจัย แตเ่ป็นไป 

ไดท้ีบ่คุคลผูป้ระกอบกายทจุรติ หลังจากตายแลว้จะไปเกดิในอบาย ทคุต ิวนิบิาต๑ 

นรก เพราะความประกอบกายทจุรติเป็นเหตเุป็นปัจจัย (๔) 

  [๒๙๑-๒๙๒] เป็นไปไมไ่ดเ้ลยทีบ่คุคลผูป้ระกอบวจทีจุรติ ฯลฯ เป็นไปไมไ่ด ้

เลยทีบ่คุคลผูป้ระกอบมโนทจุรติหลังจากตายแลว้จะไปเกดิในสคุตโิลกสวรรค ์เพราะ 

ความประกอบมโนทจุรติเป็นเหตเุป็นปัจจัย แตเ่ป็นไปไดท้ีบ่คุคลผูป้ระกอบมโนทจุรติ 

หลังจากตายแลว้จะไปเกดิในอบาย ทคุต ิวนิบิาต นรก เพราะประกอบมโนทจุรติ 

เป็นเหตเุป็นปัจจัย (๕-๖) 

  [๒๙๓] เป็นไปไมไ่ดเ้ลยทีบ่คุคลผูป้ระกอบกายสจุรติ หลังจากตายแลว้จะไป 

เกดิในอบาย ทคุต ิวนิบิาต นรก เพราะความประกอบกายสจุรติเป็นเหตเุป็นปัจจัย 

แตเ่ป็นไปไดท้ีบ่คุคลผูป้ระกอบกายสจุรติ หลังจากตายแลว้จะไปเกดิในสคุตโิลกสวรรค ์

เพราะประกอบกายสจุรติเป็นเหตเุป็นปัจจัย (๗) 

  [๒๙๔-๒๙๕] เป็นไปไมไ่ดเ้ลยทีบ่คุคลผูป้ระกอบวจสีจุรติ ฯลฯ เป็นไปไมไ่ด ้

เลยทีบ่คุคลผูป้ระกอบมโนสจุรติ หลังจากตายแลว้จะไปเกดิในอบาย ทคุต ิวนิบิาต 

นรก เพราะประกอบมโนสจุรติเป็นเหตเุป็นปัจจัย แตเ่ป็นไปไดท้ีบ่คุคลผูป้ระกอบ 

มโนสจุรติ หลังจากตายแลว้จะไปเกดิในสคุตโิลกสวรรค ์เพราะประกอบมโนสจุรติ 

เป็นเหตเุป็นปัจจัย (๘-๙) 

ตตยิวรรค จบ 

อฏัฐานบาลทีี ่๑๕ จบ 

 

 

เชงิอรรถ : 

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

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๓๖ } 



๓๗ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย เอกกนบิาต ๑๖. เอกธัมมบาล ี๑. ปฐมวรรค 

 

๑๖. เอกธมัมบาล ี

บาลวีา่ดว้ยธรรมอนัเป็นเอก๑ 

๑. ปฐมวรรค 

หมวดที ่๑ 

  [๒๙๖] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ ภกิษุทัง้หลาย ธรรมอันเป็นเอกทีบ่คุคลเจรญิ 

ท าใหม้ากแลว้ยอ่มเป็นไปเพือ่ความเบือ่หน่ายอยา่งทีส่ดุ เพือ่คลายก าหนัด เพือ่ดับ 

เพือ่สงบระงับ เพือ่รูย้ ิง่ เพือ่ตรัสรู ้เพือ่นพิพาน 

  ธรรมอนัเป็นเอก คอือะไร 

  คอื พทุธานุสสต(ิการระลกึถงึพระพทุธเจา้) 

  ธรรมอันเป็นเอกนีแ้ลทีบ่คุคลเจรญิท าใหม้ากแลว้ยอ่มเป็นไปเพือ่ความเบือ่หน่าย 

อยา่งทีส่ดุ เพือ่คลายก าหนัด เพือ่ดับ เพือ่สงบระงับ เพือ่รูย้ ิง่ เพือ่ตรัสรู ้เพือ่นพิพาน (๑) 

  [๒๙๗] ธรรมอันเป็นเอกทีบ่คุคลเจรญิท าใหม้ากแลว้ยอ่มเป็นไปเพือ่ความ 

เบือ่หน่ายอยา่งทีส่ดุ เพือ่คลายก าหนัด เพือ่ดับ เพือ่สงบระงับ เพือ่รูย้ ิง่ เพือ่ตรัสรู ้

เพือ่นพิพาน 

  ธรรมอนัเป็นเอก คอือะไร 

  คอื ธัมมานุสสต(ิการระลกึถงึพระธรรม) ฯลฯ สงัฆานุสสต(ิการระลกึถงึ 

พระสงฆ)์ ฯลฯ สลีานุสสต(ิการระลกึถงึศลี) ฯลฯ จาคานุสสต(ิการระลกึถงึการ 

บรจิาค) ฯลฯ เทวตานุสสต(ิการระลกึถงึเทวดา) ฯลฯ อานาปานัสสต(ิสตกิ าหนด 

ลมหายใจเขา้ออก) ฯลฯ มรณัสสต(ิการระลกึถงึความตาย) ฯลฯ กายคตาสต(ิสต ิ

อันไปในกาย) ฯลฯ อปุสมานุสสต(ิการระลกึถงึธรรมอันเป็นทีส่งบ) 

  ธรรมอันเป็นเอกนีแ้ลทีบ่คุคลเจรญิท าใหม้ากแลว้ยอ่มเป็นไปเพือ่ความเบือ่หน่าย 

อยา่งทีส่ดุ เพือ่คลายก าหนัด เพือ่ดับ เพือ่สงบระงับ เพือ่รูย้ ิง่ เพือ่ตรัสรู ้เพือ่นพิพาน (๑๐) 

ปฐมวรรค 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 : ๒๐ หนา้ :๓๗ } 



๓๘ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย เอกกนบิาต ๑๖. เอกธัมมบาล ี๒. ทตุยิวรรค 

 

๑๖. เอกธมัมบาล ี

๒. ทตุยิวรรค 

หมวดที ่๒ 

  [๒๙๘] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ ภกิษุทัง้หลาย เราไมเ่ห็นธรรมอืน่แมอ้ยา่ง 

หนึง่ทีเ่ป็นเหตใุหอ้กศุลธรรมทีย่ังไมเ่กดิขึน้ก็เกดิขึน้ หรอืทีเ่กดิขึน้แลว้ก็เป็นไปเพือ่ 

ความเจรญิไพบลูยย์ิง่ข ึน้เหมอืนมจิฉาทฏิฐิ๑(ความเห็นผดิ)นี ้เมือ่เป็นมจิฉาทฏิฐ ิ

อกศุลธรรมทีย่ังไมเ่กดิขึน้ก็เกดิขึน้ และทีเ่กดิขึน้แลว้ก็เป็นไปเพือ่ความเจรญิไพบลูย ์

ยิง่ขึน้ (๑) 

  [๒๙๙] เราไมเ่ห็นธรรมอืน่แมอ้ยา่งหนึง่ทีเ่ป็นเหตใุหก้ศุลธรรมทีย่ังไมเ่กดิขึน้ 

ก็เกดิขึน้ หรอืทีเ่กดิขึน้แลว้ก็เป็นไปเพือ่ความเจรญิไพบลูยย์ ิง่ข ึน้เหมอืนสมัมาทฏิฐิ๒ 

(ความเห็นชอบ)นี ้เมือ่เป็นสมัมาทฏิฐ ิกศุลธรรมทีย่งัไมเ่กดิขึน้ก็เกดิขึน้ และทีเ่กดิ 

ขึน้แลว้ก็เป็นไปเพือ่ความเจรญิไพบลูยย์ิง่ข ึน้ (๒) 

  [๓๐๐] เราไมเ่ห็นธรรมอืน่แมอ้ยา่งหนึง่ทีเ่ป็นเหตใุหก้ศุลธรรมทีย่ังไมเ่กดิขึน้ 

ก็ไมเ่กดิขึน้ หรอืทีเ่กดิขึน้แลว้ก็เสือ่มไปเหมอืนมจิฉาทฏิฐนิี ้เมือ่เป็นมจิฉาทฏิฐ ิ

กศุลธรรมทีย่ังไมเ่กดิขึน้ก็ไมเ่กดิขึน้ และทีเ่กดิขึน้แลว้ก็เสือ่มไป (๓) 

  [๓๐๑] เราไมเ่ห็นธรรมอืน่แมอ้ยา่งหนึง่ทีเ่ป็นเหตใุหอ้กศุลธรรมทีย่ังไมเ่กดิ 

ขึน้ก็ไมเ่กดิขึน้ หรอืทีเ่กดิขึน้แลว้ก็เสือ่มไปเหมอืนสมัมาทฏิฐนิี ้เมือ่เป็นสมัมาทฏิฐ ิ

อกศุลธรรมทีย่ังไมเ่กดิขึน้ก็ไมเ่กดิขึน้ และทีเ่กดิขึน้แลว้ก็เสือ่มไป (๔) 

  [๓๐๒] เราไมเ่ห็นธรรมอืน่แมอ้ยา่งหนึง่ทีเ่ป็นเหตใุหม้จิฉาทฏิฐทิีย่ังไมเ่กดิขึน้ 

ก็เกดิขึน้ หรอืทีเ่กดิขึน้แลว้ก็เจรญิยิง่ข ึน้เหมอืนอโยนโิสมนสกิาร เมือ่มนสกิารโดยไม ่

แยบคาย มจิฉาทฏิฐทิีย่ังไมเ่กดิขึน้ก็เกดิขึน้ และทีเ่กดิขึน้แลว้ก็เจรญิยิง่ขึน้ (๕)

 

เชงิอรรถ : 

๑ มจิฉาทฏิฐ ิในทีน่ีห้มายถงึทฏิฐ ิ๖๒ ประการ (องฺ.เอกก.อ. ๑/๒๙๘/๔๒๒, ดเูรือ่งทฏิฐ ิ๖๒ ประการใน 

   ทฆีนกิาย สลีขันธวรรค แปล เล่มที ่๙ ขอ้ ๒๘-๙๘ หนา้ ๑๑-๓๘) 

๒ สมัมาทฏิฐ ิในทีน่ีห้มายถงึสัมมาทฏิฐ ิ๕ ประการ คอื (๑) กัมมัสสกตาทฏิฐ ิ(๒) ฌานสัมมาทฏิฐ ิ

   (๓) วปัิสสนาสัมมาทฏิฐ ิ(๔) มัคคสัมมาทฏิฐ ิ(๕) ผลสัมมาทฏิฐ ิ(องฺ.ทกุ.อ. ๒/๑๗๕/๗๑) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๓๘ } 



๓๙ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย เอกกนบิาต ๑๖. เอกธัมมบาล ี๒. ทตุยิวรรค 

  [๓๐๓] เราไมเ่ห็นธรรมอืน่แมอ้ยา่งหนึง่ทีเ่ป็นเหตใุหส้มัมาทฏิฐทิีย่ังไมเ่กดิขึน้ 

ก็เกดิขึน้ หรอืทีเ่กดิขึน้แลว้ก็เจรญิยิง่ข ึน้เหมอืนโยนโิสมนสกิาร เมือ่มนสกิารโดย 

แยบคาย สมัมาทฏิฐทิีย่ังไมเ่กดิขึน้ก็เกดิขึน้ และทีเ่กดิขึน้แลว้ก็เจรญิยิง่ขึน้ (๖) 

  [๓๐๔] เราไมเ่ห็นธรรมอืน่แมอ้ยา่งหนึง่ทีเ่ป็นเหตใุหเ้หลา่สตัว ์หลังจากตาย 

แลว้ไปเกดิในอบาย ทคุต ิวนิบิาต นรก เหมอืนมจิฉาทฏิฐนิี ้เหลา่สตัวท์ีป่ระกอบ 

ดว้ยมจิฉาทฏิฐ ิหลังจากตายแลว้ยอ่มไปเกดิในอบาย ทคุต ิวนิบิาต นรก (๗) 

  [๓๐๕] เราไมเ่ห็นธรรมอืน่แมอ้ยา่งหนึง่ทีเ่ป็นเหตใุหเ้หลา่สตัว ์หลังจากตาย 

แลว้ไปเกดิในสคุตโิลกสวรรคเ์หมอืนสมัมาทฏิฐนิี ้เหลา่สตัวท์ีป่ระกอบดว้ยสมัมาทฏิฐ ิ

หลังจากตายแลว้ยอ่มไปเกดิในสคุตโิลกสวรรค ์(๘) 

  [๓๐๖] กายกรรมทีถ่อืปฏบิัตใิหบ้รบิรูณ์ตามสมควรแกท่ฏิฐ ิวจกีรรมทีถ่อื 

ปฏบิัตใิหบ้รบิรูณ์ตามสมควรแกท่ฏิฐ ิมโนกรรมทีถ่อืปฏบิัตใิหบ้รบิรูณ์ตามสมควร 

แกท่ฏิฐ ิเจตนา ความปรารถนา ความตัง้ใจ และสงัขารทัง้หลาย ของบคุคลผูเ้ป็น 

มจิฉาทฏิฐ ิธรรมทัง้หมดนัน้ยอ่มเป็นไปเพือ่ผลทีไ่มน่่าปรารถนา ไมน่่าใคร ่ไมน่่า 

พอใจ ไมเ่กือ้กลู เป็นทกุข ์ขอ้นัน้เพราะเหตไุร เพราะความเห็นเลวทราม 

  กายกรรมทีถ่อืปฏบิตัใิหบ้รบิรูณ์ตามสมควรแกท่ฏิฐ ิ... ขอ้นัน้เพราะเหตไุร 

เพราะความเห็นเลวทราม เปรยีบเหมอืนเมล็ดสะเดา เมล็ดบวบขม หรอืเมล็ดน ้า 

เตา้ขมทีบ่คุคลเพาะไวใ้นดนิชุม่ชืน้ รสดนิและรสน ้าทีม่ันดดูซบัเอาไวทั้ง้หมด ยอ่ม 

เป็นไปเพือ่ความเป็นของขม เผ็ดรอ้น ไมน่่ายนิด ีขอ้นัน้เพราะเหตไุร เพราะเมล็ด 

สะเดาเป็นตน้นัน้เลว ฉะนัน้ (๙) 

  [๓๐๗] กายกรรมทีถ่อืปฏบิัตใิหบ้รบิรูณ์ตามสมควรแกท่ฏิฐ ิวจกีรรมทีถ่อื 

ปฏบิัตใิหบ้รบิรูณ์ตามสมควรแกท่ฏิฐ ิมโนกรรมทีถ่อืปฏบิัตใิหบ้รบิรูณ์ตามสมควร 

แกท่ฏิฐ ิเจตนา ความปรารถนา ความตัง้ใจ และสงัขารทัง้หลายของบคุคลผูเ้ป็น 

สมัมาทฏิฐ ิธรรมทัง้หมดนัน้ยอ่มเป็นไปเพือ่ผลอันน่าปรารถนา น่าใคร ่น่าพอใจ 

เกือ้กลู เป็นสขุ ขอ้นัน้เพราะเหตไุร เพราะความเห็นด ี

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๓๙ } 



๔๐ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย เอกกนบิาต ๑๖. เอกธัมมบาล ี๓. ตตยิวรรค 

  กายกรรมทีถ่อืปฏบิตัใิหบ้รบิรูณ์ตามสมควรแกท่ฏิฐ ิ... ขอ้นัน้เพราะเหตไุร 

เพราะความเห็นด ีเปรยีบเหมอืนพันธุอ์อ้ย พันธุข์า้วสาลหีรอืเมล็ดจันทนท์ีบ่คุคล 

เพาะไวใ้นดนิชุม่ชืน้ รสดนิและรสน ้าทีม่ันดดูซบัเอาไวทั้ง้หมดยอ่มเป็นไปเพือ่ความ 

เป็นของหวาน น่าอรอ่ย น่าชืน่ใจ ขอ้นัน้เพราะเหตไุร เพราะพันธุอ์อ้ยเป็นตน้นัน้ด ี

ฉะนัน้ (๑๐) 

ทตุยิวรรค จบ 

 

๑๖. เอกธมัมบาล ี

๓. ตตยิวรรค 

หมวดที ่๓ 

  [๓๐๘] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ ภกิษุทัง้หลาย บคุคลผูเ้ป็นเอก เมือ่เกดิขึน้ใน 

โลก ยอ่มเกดิขึน้เพือ่ไมเ่กือ้กลูแกค่นหมูม่าก เพือ่ไมใ่ชส่ขุแกค่นหมูม่าก เพือ่ไมใ่ช ่

ประโยชนแ์กค่นหมูม่าก เพือ่ไมเ่กือ้กลู เพือ่ทกุขแ์กเ่ทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย บคุคล 

ผูเ้ป็นเอกคอืใคร คอื บคุคลผูเ้ป็นมจิฉาทฏิฐ ิมคีวามเห็นวปิรติ บคุคลนัน้ท าใหค้น 

  หมูม่ากออกจากสทัธรรม๑ ใหต้ัง้อยูใ่นอสทัธรรม๒ บคุคลผูเ้ป็นเอกนีแ้ล เมือ่เกดิขึน้ 

ในโลก ยอ่มเกดิขึน้เพือ่ไมเ่กือ้กลูแกค่นหมูม่าก เพือ่ไมใ่ชส่ขุแกค่นหมูม่าก เพือ่ไมใ่ช ่

ประโยชนแ์กค่นหมูม่าก เพือ่ไมเ่กือ้กลู เพือ่ทกุขแ์กเ่ทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย (๑) 

  [๓๐๙] บคุคลผูเ้ป็นเอก เมือ่เกดิขึน้ในโลก ยอ่มเกดิขึน้เพือ่เกือ้กลูแกค่นหมู่ 

มาก เพือ่สขุแกค่นหมูม่าก เพือ่ประโยชนแ์กค่นหมูม่าก เพือ่เกือ้กลู เพือ่สขุแก่ 

เทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย บคุคลผูเ้ป็นเอกคอืใคร คอื บคุคลผูเ้ป็นสมัมาทฏิฐ ิ

มคีวามเห็นไมว่ปิรติ บคุคลนัน้ท าใหค้นหมูม่ากออกจากอสทัธรรม ใหต้ัง้อยูใ่น 

สทัธรรม บคุคลผูเ้ป็นเอกนีแ้ล เมือ่เกดิขึน้ในโลก ยอ่มเกดิขึน้เพือ่เกือ้กลูแกค่น 

หมูม่าก เพือ่สขุแกค่นหมูม่าก เพือ่ประโยชนแ์กค่นหมูม่าก เพือ่เกือ้กลู เพือ่สขุ 

แกเ่ทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย (๒)

 

เชงิอรรถ : 

๑ สทัธรรม ในทีน่ีห้มายถงึกศุลกรรมบถ ๑๐ (องฺ.เอกก.อ. ๑/๓๐๘/๔๒๕) 

๒ อสทัธรรม ในทีน่ีห้มายถงึอกศุลกรรมบถ ๑๐ (องฺ.เอกก.อ. ๑/๓๐๘/๔๒๕) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๔๐ } 



๔๑ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย เอกกนบิาต ๑๖. เอกธัมมบาล ี๓. ตตยิวรรค 

  [๓๑๐] เราไมเ่ห็นธรรมอืน่แมอ้ยา่งหนึง่ทีม่โีทษมากเหมอืนมจิฉาทฏิฐนิี ้โทษ 

ทัง้หลายมมีจิฉาทฏิฐเิป็นอยา่งยิง่ (๓) 

  [๓๑๑] เราไมเ่ห็นบคุคลอืน่แมค้นเดยีวทีป่ฏบิัตเิพือ่ไมเ่กือ้กลูแกค่นหมูม่าก 

เพือ่ไมใ่ชส่ขุแกค่นหมูม่าก เพือ่ไมใ่ชป่ระโยชนแ์กค่นหมูม่าก เพือ่ไมเ่กือ้กลู เพือ่ทกุข ์

แกเ่ทวดาและมนุษยทั์ง้หลายเหมอืนโมฆบรุษุชือ่วา่มักขลนิี ้

  โมฆบรุษุชือ่มักขลเิกดิขึน้ในโลก เป็นเหมอืนลอบทีด่ักมนุษย ์เพือ่ไมเ่กือ้กลู 

เพือ่ทกุข ์เพือ่ความเสือ่ม เพือ่ความพนิาศแกส่ตัวเ์ป็นอันมากเปรยีบเหมอืนบคุคล 

ดักลอบไวท้ีป่ากอา่ว เพือ่ไมเ่กือ้กลู เพือ่ทกุข ์เพือ่ความเสือ่ม เพือ่ความพนิาศแก ่

ปลาเป็นอันมาก ฉะนัน้ (๔) 

  [๓๑๒] ผูช้กัชวน ผูถ้กูชกัชวน ผูถ้กูชกัชวนแลว้ปฏบิัตติามค าชกัชวน ในธรรม 

วนัิยทีก่ลา่วไวไ้มด่ ีคนทัง้หมดนัน้ยอ่มประสพสิง่ทีไ่มใ่ชบ่ญุเป็นอันมาก ขอ้นัน้เพราะ 

เหตไุร เพราะธรรมทีก่ลา่วไวไ้มด่ ี(๕) 

  [๓๑๓] ผูช้กัชวน ผูถ้กูชกัชวน ผูถ้กูชกัชวนแลว้ปฏบิัตติามค าชกัชวน ในธรรม 

วนัิยทีก่ลา่วไวด้ ีคนทัง้หมดนัน้ยอ่มประสพบญุเป็นอนัมาก ขอ้นัน้เพราะเหตไุร 

เพราะธรรมทีก่ลา่วไวด้ ี(๖) 

  [๓๑๔] ในธรรมวนัิยทีก่ลา่วไวไ้มด่ ีทายก(ผูใ้ห)้พงึรูจั้กประมาณ ปฏคิาหก 

(ผูรั้บ)ไมจ่ าตอ้งรู ้ขอ้นัน้เพราะเหตไุร เพราะธรรมทีก่ลา่วไวไ้มด่ ี(๗) 

  [๓๑๕] ในธรรมวนัิยทีก่ลา่วไวด้ ีปฏคิาหกพงึรูจั้กประมาณ ทายกไมจ่ าตอ้งรู ้

ขอ้นัน้เพราะเหตไุร เพราะธรรมทีก่ลา่วไวด้ ี(๘) 

  [๓๑๖] ในธรรมวนัิยทีก่ลา่วไวไ้มด่ ีผูป้รารภความเพยีรยอ่มอยูเ่ป็นทกุข ์ขอ้ 

นัน้เพราะเหตไุร เพราะธรรมทีก่ลา่วไวไ้มด่ ี(๙) 

  [๓๑๗] ในธรรมวนัิยทีก่ลา่วไวด้ ีผูเ้กยีจครา้นยอ่มอยูเ่ป็นทกุข ์ขอ้นัน้เพราะ 

เหตไุร เพราะธรรมวนัิยทีก่ลา่วไวด้ ี(๑๐) 

  [๓๑๘] ในธรรมวนัิยทีก่ลา่วไวไ้มด่ ีผูเ้กยีจครา้นยอ่มอยู่เป็นสขุ ขอ้นัน้เพราะ 

เหตไุร เพราะธรรมทีก่ลา่วไวไ้มด่ ี(๑๑) 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๔๑ } 



๔๒ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย เอกกนบิาต ๑๖. เอกธัมมบาล ี๔. จตตุถวรรค 

  [๓๑๙] ในธรรมวนัิยทีก่ลา่วไวด้ ีผูป้รารภความเพยีรยอ่มอยูเ่ป็นสขุ ขอ้นัน้ 

เพราะเหตไุร เพราะธรรมทีก่ลา่วไวด้ ี(๑๒) 

  [๓๒๐] คถู(อจุจาระ)แมเ้พยีงเล็กนอ้ยก็มกีลิน่เหม็น แมฉั้นใด ภพแมเ้พยีงเล็กนอ้ย 

ก็ฉันนัน้เหมอืนกัน เราไมส่รรเสรญิโดยทีส่ดุแมช้ัว่ลดันิว้มอืเดยีว (๑๓) 

  [๓๒๑] มตูร(ปัสสาวะ)แมเ้พยีงเล็กนอ้ยก็มกีลิน่เหม็น ... น ้าลายแมเ้พยีงเล็ก 

นอ้ยก็มกีลิน่เหม็น ... น ้าหนองแมเ้พยีงเล็กนอ้ยก็มกีลิน่เหม็น ... เลอืดแมเ้พยีงเล็ก 

นอ้ยก็มกีลิน่เหม็นแมฉั้นใด ภพแมเ้พยีงเล็กนอ้ยก็ฉันนัน้เหมอืนกัน เราไมส่รรเสรญิ 

โดยทีส่ดุแมช้ัว่ลัดนิว้มอืเดยีว (๑๔) 

ตตยิวรรค จบ 

 

๑๖. เอกธมัมบาล ี

๔. จตตุถวรรค 

หมวดที ่๔ 

  [๓๒๒] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ ภกิษุทัง้หลาย ในชมพทูวปีนี ้สวนอันน่า 

รืน่รมย ์ป่าอันน่ารืน่รมย ์ภมูปิระเทศอันน่ารืน่รมย ์สระโบกขรณีอันน่ารืน่รมยม์ ี

จ านวนนอ้ยนัก สว่นสถานทีท่ีเ่ป็นทีด่อน ทีลุ่ม่ ทีม่นี ้าหลาก ทีม่ตีอไมแ้ละหนาม 

ทีม่ภีเูขาสงูชนัลาดต า่มจี านวนมากกวา่ แมฉั้นใด สัตวท์ีเ่กดิบนบกมจี านวนนอ้ย 

สว่นสตัวท์ีเ่กดิในน ้ามจี านวนมากกวา่ ฉันนัน้เหมอืนกันแล (๑) 

  [๓๒๓] สตัวท์ีก่ลับมาเกดิในหมูม่นุษยม์จี านวนนอ้ย สว่นสตัวท์ีไ่ปเกดิใน 

ก าเนดิอืน่๑นอกจากมนุษยม์จี านวนมากกวา่ สตัวท์ีก่ลับมาเกดิในมัชฌมิชนบทม ี

จ านวนนอ้ย สว่นสตัวท์ีก่ลับมาเกดิในปัจจันตชนบท ในหมูช่าวมลิักขะผูโ้งเ่ขลาม ี

จ านวนมากกวา่ (๒)

 

เชงิอรรถ : 

๑ ก าเนดิอืน่ ในทีน่ีห้มายถงึอบาย ๔ คอื นรก ก าเนดิสัตวด์รัิจฉาน แดนเปรต และอสรูกาย (องฺ.เอกก.อ. 

   ๑/๓๒๓/๔๓๓) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๔๒ } 



๔๓ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย เอกกนบิาต ๑๖. เอกธัมมบาล ี๔. จตตุถวรรค 

  [๓๒๔] สตัวท์ีม่ปัีญญา๑ ไมโ่งเ่ขลา ไมเ่ป็นเหมอืนคนหนวก คนใบ ้สามารถรู ้

เนือ้ความแหง่ค าสภุาษิตและทพุภาษิตไดม้จี านวนนอ้ย สว่นสตัวท์ีไ่มม่ปัีญญา โง ่

เขลา เป็นเหมอืนคนหนวก คนใบ ้ไมส่ามารถรูเ้นือ้ความแหง่ค าสภุาษิตและทพุภาษิต 

ไดม้จี านวนมากกวา่ (๓) 

  [๓๒๕] สตัวท์ีป่ระกอบดว้ยปัญญาจักษุอยา่งประเสรฐิมจี านวนนอ้ย สว่นสตัว ์

ทีต่กอยูใ่นอวชิชา ลุม่หลงมจี านวนมากกวา่ (๔) 

  [๓๒๖] สตัวท์ีไ่ดเ้ห็นตถาคต๒มจี านวนนอ้ย สว่นสตัวท์ีไ่มไ่ดเ้ห็นตถาคตม ี

จ านวนมากกวา่ (๕) 

  [๓๒๗] สตัวท์ีไ่ดฟั้งธรรมวนัิยทีต่ถาคตประกาศไวม้จี านวนนอ้ย สว่นสตัวท์ีไ่ม ่

ไดฟั้งธรรมวนัิยทีต่ถาคตประกาศไวม้จี านวนมากกวา่ (๖) 

  [๓๒๘] สตัวท์ีฟั่งธรรมแลว้ทรงจ าไวไ้ดม้จี านวนนอ้ย สว่นสตัวท์ีฟั่งธรรมแลว้ 

ทรงจ าไวไ้มไ่ดม้จี านวนมากกวา่ (๗) 

  [๓๒๙] สตัวท์ีไ่ตรต่รองเนือ้ความแหง่ธรรมทีต่นทรงจ าไวม้จี านวนนอ้ย สว่น 

สตัวท์ีไ่มไ่ตรต่รองเนือ้ความแหง่ธรรมทีต่นทรงจ าไวม้จี านวนมากกวา่ (๘) 

  [๓๓๐] สตัวท์ีรู่ท่ั้วถงึอรรถ รูท่ั้วถงึธรรม และปฏบิัตธิรรมสมควรแกธ่รรมม ี

จ านวนนอ้ย สว่นสตัวท์ีรู่ท่ั้วถงึอรรถ รูท่ั้วถงึธรรม แตไ่มป่ฏบิัตธิรรมสมควรแกธ่รรม 

มจี านวนมากกวา่ (๙) 

  [๓๓๑] สตัวท์ีส่ลดใจในเหตอุันควรสลดใจมจี านวนนอ้ย สว่นสตัวท์ีไ่มส่ลดใจ 

ในเหตอุันควรสลดใจมจี านวนมากกวา่ (๑๐) 

  [๓๓๒] สตัวท์ีส่ลดใจ ท าความเพยีรโดยแยบคายมจี านวนนอ้ย สว่นสตัวท์ี ่

สลดใจ ไมท่ าความเพยีรโดยแยบคายมจี านวนมากกวา่ (๑๑) 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ มปีญัญา ในทีน่ีห้มายถงึมปัีญญา ๕ ประการ คอื (๑) กัมมัสสกตปัญญา (๒) ฌานปัญญา (๓) 

   วปัิสสนาปัญญา (๔) มัคคปัญญา (๕) ผลปัญญา (องฺ.เอกก.อ. ๑/๓๒๔/๔๓๔) 

๒ สตัวท์ ีไ่ดเ้ห็นตถาคต ในทีน่ีห้มายถงึรูค้ณุของพระตถาคต ไดเ้ห็นตถาคตดว้ยจักขวุญิญาณ (องฺ.เอกก.อ. 

   ๑/๓๒๖/๔๓๔) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๔๓ } 



๔๔ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย เอกกนบิาต ๑๖. เอกธัมมบาล ี๔. จตตุถวรรค 

  [๓๓๓] สตัวท์ีท่ านพิพานใหเ้ป็นอารมณ์แลว้ไดส้มาธิ๑ ไดเ้อกคัคตาจติ(จติม ี

อารมณ์เป็นหนึง่)มจี านวนนอ้ย สว่นสตัวท์ีท่ านพิพานใหเ้ป็นอารมณ์แลว้ไมไ่ดส้มาธ ิ

ไมไ่ดเ้อกคัคตาจติมจี านวนมากกวา่ (๑๒) 

  [๓๓๔] สตัวท์ีไ่ดข้า้วอันเลศิและรสอันเลศิมจี านวนนอ้ย สว่นสตัวท์ีไ่มไ่ดข้า้วอัน 

เลศิและรสอันเลศิยังชพีดว้ยการแสวงหาดว้ยภัตทีใ่สก่ระเบือ้งมามจี านวนมากกวา่ (๑๓) 

  [๓๓๕] สตัวท์ีไ่ดอ้รรถรส๒ ธรรมรส๓ และวมิตุตริส๔มจี านวนนอ้ย สว่นสตัว ์

ทีไ่มไ่ดอ้รรถรส ธรรมรส และวมิตุตริสมจี านวนมากกวา่ เพราะเหตนัุน้แล เธอ 

ทัง้หลายพงึส าเหนยีกอยา่งนีว้า่ “เราจักเป็นผูไ้ดอ้รรถรส ธรรมรส และวมิตุตริส” 

เธอทัง้หลายพงึส าเหนยีกอยา่งนีแ้ล (๑๔) 

 [๓๓๖-๓๓๘] ในชมพทูวปีนี ้สวนอันน่ารืน่รมย ์ป่าอันน่ารืน่รมย ์ภมูปิระเทศ 

อันน่ารืน่รมย ์สระโบกขรณีอันน่ารืน่รมยม์จี านวนนอ้ยนัก สว่นสถานทีท่ีเ่ป็นทีด่อน 

ทีลุ่ม่ ทีม่นี ้าหลาก ทีม่ตีอไมแ้ละหนาม ทีม่ภีเูขาสงูชนัลาดต า่มจี านวนมากกวา่ แม ้

ฉันใด สตัวท์ีจ่ตุจิากมนุษยก์ลับมาเกดิในหมูม่นุษยม์จี านวนนอ้ย สว่นสตัวท์ีจ่ตุจิาก 

มนุษยไ์ปเกดิในนรก ฯลฯ เกดิในก าเนดิสตัวด์รัิจฉาน ฯลฯ เกดิในเปรตวสิยั (แดน 

เปรต)มจี านวนมากกวา่ ฉันนัน้เหมอืนกันแล (๑๕-๑๗) 

  [๓๓๙-๓๔๑] สตัวท์ีจ่ตุจิากมนุษยไ์ปเกดิในหมูเ่ทวดามจี านวนนอ้ย สว่นสตัว ์

ทีจ่ตุจิากมนุษยไ์ปเกดิในนรก ฯลฯ เกดิในก าเนดิสตัวด์รัิจฉาน ฯลฯ เกดิในเปรตวสิยั 

มจี านวนมากกวา่ (๑๘-๒๐) 

  [๓๔๒-๓๔๔] สตัวท์ีจ่ตุจิากเทวดากลับมาเกดิในหมูเ่ทวดามจี านวนนอ้ย สว่น 

สตัวท์ีจ่ตุจิากเทวดาไปเกดิในนรก ฯลฯ เกดิในก าเนดิสตัวด์รัิจฉาน ฯลฯ เกดิใน 

เปรตวสิยัมจี านวนมากกวา่ (๒๑-๒๓) 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ สมาธ ิในทีน่ีห้มายถงึมรรคสมาธแิละผลสมาธ ิ(องฺ.เอกก.อ. ๑/๓๓๓/๔๓๕) 

๒ อรรถรส หมายถงึสามัญญผล ๔ คอื โสดาปัตตผิล สกทาคามผิล อนาคามผิล และอรหัตตผล (องฺ. 

   เอกก.อ. ๑/๓๓๕/๔๓๖) 

๓ ธรรมรส หมายถงึมรรค ๔ คอื โสดาปัตตมิรรค สกทาคามมิรรค อนาคามมิรรค และอรหัตตมรรค (องฺ. 

   เอกก.อ. ๑/๓๓๕/๔๓๖) 

๔ วมิตุตริส หมายถงึอมตนพิพาน (องฺ.เอกก.อ. ๑/๓๓๕/๔๓๖) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๔๔ } 



๔๕ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย เอกกนบิาต ๑๖. เอกธัมมบาล ี๔. จตตุถวรรค 

  [๓๔๕-๓๔๗] สตัวท์ีจ่ตุจิากเทวดามาเกดิในหมูม่นุษยม์จี านวนนอ้ย สว่นสตัว ์

ทีจ่ตุจิากเทวดาไปเกดิในนรก ฯลฯ เกดิในก าเนดิสตัวด์รัิจฉาน ฯลฯ เกดิในเปรตวสิยั 

มจี านวนมากกวา่ (๒๔-๒๖) 

  [๓๔๘-๓๕๐] สตัวท์ีจ่ตุจิากนรกมาเกดิในหมูม่นุษยม์จี านวนนอ้ย สว่นสตัวท์ี ่

จตุจิากนรกไปเกดิในนรก ฯลฯ เกดิในก าเนดิสตัวด์รัิจฉาน ฯลฯ เกดิในเปรตวสิยัม ี

จ านวนมากกวา่ (๒๗-๒๙) 

  [๓๕๑-๓๕๓] สตัวท์ีจ่ตุจิากนรกไปเกดิในหมูเ่ทวดามจี านวนนอ้ย สว่นสตัวท์ี ่

จตุจิากนรกไปเกดิในนรก ฯลฯ เกดิในก าเนดิสตัวด์รัิจฉาน ฯลฯ เกดิในเปรตวสิยัม ี

จ านวนมากกวา่ (๓๐-๓๒) 

  [๓๕๔-๓๕๖] สตัวท์ีจ่ตุจิากก าเนดิสตัวด์รัิจฉานมาเกดิในหมูม่นุษย ์มจี านวนนอ้ย 

สว่นสตัวท์ีจ่ตุจิากก าเนดิสตัวด์รัิจฉานไปเกดิในนรก ฯลฯ เกดิในก าเนดิสตัวด์รัิจฉาน 

ฯลฯ เกดิในเปรตวสิยัมจี านวนมากกวา่ (๓๓-๓๕) 

  [๓๕๗-๓๕๙] สตัวท์ีจ่ตุจิากก าเนดิสตัวด์รัิจฉานไปเกดิในหมูเ่ทวดามจี านวน 

นอ้ย สว่นสตัวท์ีจ่ตุจิากก าเนดิสตัวด์รัิจฉานไปเกดิในนรก ฯลฯ เกดิในก าเนดิสตัว ์

ดรัิจฉาน ฯลฯ เกดิในเปรตวสิยัมจี านวนมากกวา่ (๓๖-๓๘) 

  [๓๖๐-๓๖๒] สตัวท์ีจ่ตุจิากเปรตวสิยัมาเกดิในหมูม่นุษยม์จี านวนนอ้ย สว่น 

สตัวท์ีจ่ตุจิากเปรตวสิยัไปเกดิในนรก ฯลฯ เกดิในก าเนดิสตัวด์รัิจฉาน ฯลฯ เกดิใน 

เปรตวสิยัมจี านวนมากกวา่ (๓๙-๔๑) 

  [๓๖๓-๓๖๕] สตัวท์ีจ่ตุจิากเปรตวสิยัไปเกดิในหมูเ่ทวดามจี านวนนอ้ย สว่น 

สตัวท์ีจ่ตุจิากเปรตวสิยัไปเกดิในนรก ฯลฯ เกดิในก าเนดิสตัวด์รัิจฉาน ฯลฯ เกดิ 

ในเปรตวสิยัมจี านวนมากกวา่ (๔๒-๔๔) 

จตตุถวรรค จบ 

(ชมัพทุปีเปยยาล๑ จบ) 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ เริม่ตัง้แตข่อ้ ๓๒๒ ถงึขอ้ ๓๖๕ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๔๕ } 



๔๖ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย เอกกนบิาต ๑๘. อปรอัจฉราสงัฆาตวรรค 

 

๑๗. ปสาทกรธมัมวรรค 

หมวดวา่ดว้ยธรรมทีท่ าใหเ้กดิความเลือ่มใส 

  [๓๖๖-๓๘๑] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ ภกิษุทัง้หลาย ความเป็นผูอ้ยูป่่าเป็น 

วตัร ความเป็นผูถ้อืเทีย่วบณิฑบาตเป็นวตัร ความเป็นผูท้รงผา้บังสกุลุเป็นวตัร 

ความเป็นผูท้รงไตรจวีรเป็นวตัร ความเป็นธรรมกถกึ ความเป็นวนัิยธร ความเป็น 

พหสูตู ความเป็นผูม้ั่นคง ความถงึพรอ้มดว้ยอากัปกริยิา๑ ความถงึพรอ้มดว้ย 

บรวิารทีด่ ีความเป็นผูม้บีรวิารมาก ความเป็นกลุบตุร ความเป็นผูม้รีปูผวิพรรณ 

งาม ความเป็นผูเ้จรจาไพเราะ ความเป็นผูม้ักนอ้ย ความเป็นผูม้อีาพาธนอ้ย 

ทัง้หมดนี ้เป็นชือ่เรยีกลาภน่ันเอง (๑-๑๖) 

(ปสาทกรธรรมวรรคที ่๑๗ จบ) 

 

๑๘. อปรอจัฉราสงัฆาตวรรค 

หมวดวา่ดว้ยผลแหง่จติช ัว่ลดันิว้มอืเดยีว อกีหมวดหนึง่ 

  [๓๘๒] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ ภกิษุทัง้หลาย ถา้ภกิษุเจรญิปฐมฌานแมช้ัว่ 

ลัดนิว้มอืเดยีว ภกิษุนีเ้ราเรยีกวา่ ผูอ้ยูไ่มห่า่งจากฌาน ท าตามค าสอนของศาสดา 

ปฏบิัตติามโอวาท ฉันบณิฑบาตของชาวบา้นอยา่งไมส่ญูเปลา่ ไมจ่ าเป็นตอ้งพดูถงึ 

ภกิษุผูท้ าใหม้ากซึง่ปฐมฌานนัน้ (๑) 

  [๓๘๓-๓๘๙] ถา้ภกิษุเจรญิทตุยิฌานแมช้ัว่ลัดนิว้มอืเดยีว ... เจรญิตตยิฌาน 

... เจรญิจตตุถฌาน ... เจรญิเมตตาเจโตวมิตุต ิ... เจรญิกรณุาเจโตวมิตุต ิ... เจรญิ 

มทุติาเจโตวมิตุต ิ... เจรญิอเุปกขาเจโตวมิตุต ิฯลฯ (๒-๘) 

  [๓๙๐-๓๙๓] ภกิษุพจิารณาเห็นกายในกายอยู ่มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ 

มสีต ิก าจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกได ้... พจิารณาเห็นเวทนาในเวทนาทัง้หลายอยู่

 

เชงิอรรถ : 

๑ อากปักริยิา ในทีน่ีห้มายถงึมารยาทในการรับปัจจัย ๔ มจีวีรเป็นตน้ (องฺ.เดออ.อ. ๑/๓๖๖/๔๓๗) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๔๖ } 



๔๗ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย เอกกนบิาต ๑๘. อปรอัจฉราสงัฆาตวรรค 

... พจิารณาเห็นจติในจติอยู ่... พจิารณาเห็นธรรมในธรรมทัง้หลาย๑อยู ่มคีวาม 

เพยีร มสีมัปชญัญะ มสีต ิพงึก าจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกได ้(๙-๑๒) 

  [๓๙๔-๓๙๗] ภกิษุสรา้งฉันทะ พยายาม ปรารภความเพยีร ประคองจติ มุง่ 

มั่น๒เพือ่ป้องกันบาปอกศุลธรรมทีย่ังไมเ่กดิมใิหเ้กดิขึน้ ภกิษุสรา้งฉันทะ พยายาม 

ปรารภความเพยีร ประคองจติ มุง่มั่นเพือ่ละบาปอกศุลธรรมทีเ่กดิขึน้แลว้ ภกิษุ 

สรา้งฉันทะ พยายาม ปรารภความเพยีร ประคองจติ มุง่มั่นเพือ่ท ากศุลธรรมทีย่ัง 

ไมเ่กดิใหเ้กดิขึน้ ภกิษุสรา้งฉันทะ พยายาม ปรารภความเพยีร ประคองจติ มุง่มั่น 

เพือ่ความด ารงอยู ่ไมเ่ลอืนหาย ภญิโญภาพ ไพบลูย ์เจรญิเต็มทีแ่หง่กศุลธรรมที ่

เกดิขึน้แลว้ (๑๓-๑๖) 

  [๓๙๘-๔๐๑] ภกิษุเจรญิอทิธบิาททีป่ระกอบดว้ยฉันทสมาธปิธานสงัขาร๓... 

เจรญิอทิธบิาททีป่ระกอบดว้ยวรียิสมาธปิธานสงัขาร ... เจรญิอทิธบิาททีป่ระกอบ 

ดว้ยจติตสมาธปิธานสงัขาร ... เจรญิอทิธบิาททีป่ระกอบดว้ยวมีังสาสมาธปิธาน- 

สงัขาร ... (๑๗-๒๐) 

  [๔๐๒-๔๐๖] ภกิษุเจรญิสทัธนิทรยี ์... เจรญิวรียินิทรยี ์... เจรญิสตนิทรยี ์... 

เจรญิสมาธนิทรยี ์... เจรญิปัญญนิทรยี ์... (๒๑-๒๕) 

  [๔๐๗-๔๑๑] ภกิษุเจรญิสทัธาพละ ... เจรญิวรียิพละ ... เจรญิสตพิละ ... 

เจรญิสมาธพิละ ... เจรญิปัญญาพละ ... (๒๖-๓๐) 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ธรรมท ัง้หลาย ในทีน่ีห้มายถงึนวิรณ์ ๕ อปุาทานขันธ ์๕ อายตนะภายใน ๖ และอายตนะภายนอก ๖ 

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

๒ สรา้งฉนัทะ หมายถงึสรา้งความพอใจใครจ่ะท ากศุล พยายาม หมายถงึท าความเพยีรบากบ่ัน ปรารภ 

   ความเพยีร หมายถงึบ าเพ็ญเพยีรทัง้ทางกายและทางใจ ประคองจติ หมายถงึยกจติขึน้พรอ้มๆ กับ 

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

   ไดแ้ก ่สัมมัปปธาน ๔ ประการ ดู องฺ.จตกฺุก. ๒๑/๖๙/๘๔-๘๕ 

๓ ฉนัทสมาธ ิหมายถงึสมาธทิีเ่กดิจากฉันทะ ปธานสงัขาร หมายถงึความเพยีรทีมุ่ง่มั่น (ปธาน) ค าวา่ 

   ฉนัทสมาธปิธานสงัขาร หมายถงึสมาธทิีเ่กดิจากฉันทะและความเพยีรทีมุ่ง่มั่น วรียิสมาธ ิจติตสมาธ ิ

   และ วมีงัสาสมาธ ิก็มอีรรถาธบิายเชน่เดยีวกัน ในสตูรนี ้เป็นทัง้โลกยิะและโลกตุตระ (องฺ.เอกก.อ. ๑/ 

   ๓๙๘/๔๔๕) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๔๗ } 



๔๘ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย เอกกนบิาต ๑๘. อปรอัจฉราสงัฆาตวรรค 

  [๔๑๒-๔๑๘] ภกิษุเจรญิสตสิมัโพชฌงค ์... เจรญิธัมมวจิยสมัโพชฌงค ์... 

เจรญิวรียิสมัโพชฌงค ์... เจรญิปีตสิมัโพชฌงค ์... เจรญิปัสสทัธสิมัโพชฌงค ์... 

เจรญิสมาธสิมัโพชฌงค ์... เจรญิอเุปกขาสมัโพชฌงค ์... (๓๑-๓๗) 

  [๔๑๙-๔๒๖] ภกิษุเจรญิสมัมาทฏิฐ ิ... เจรญิสมัมาสงักัปปะ ... เจรญิสมัมา- 

วาจา ... เจรญิสมัมากัมมันตะ ... เจรญิสมัมาอาชวีะ ... เจรญิสมัมาวายามะ ... 

เจรญิสมัมาสต ิ... เจรญิสมัมาสมาธ.ิ.. (๓๘-๔๕) 

  [๔๒๗] ภกิษุผูม้คีวามจ าไดห้มายรูร้ปูภายใน เห็นรปูภายนอกขนาดเล็ก ม ี

สสีนัดหีรอืไมด่ ีเธอครอบง ารปูเหลา่นัน้ได ้มคีวามจ าไดห้มายรูอ้ยา่งนีว้า่ “เรารู ้

เราเห็น” (๔๖) 

  [๔๒๘] ภกิษุผูม้คีวามจ าไดห้มายรูร้ปูภายใน เห็นรปูภายนอกขนาดใหญ ่ม ี

สสีนัดหีรอืไมด่ ีเธอครอบง ารปูเหลา่นัน้ได ้มคีวามจ าไดห้มายรูอ้ยา่งนีว้า่ “เรารู ้

เราเห็น” (๔๗) 

  [๔๒๙] ภกิษุผูม้คีวามจ าไดห้มายรูอ้รปูภายใน เห็นรูปภายนอกขนาดเล็ก ม ี

สสีนัดหีรอืไมด่ ีเธอครอบง ารปูเหลา่นัน้ได ้มคีวามจ าไดห้มายรูอ้ยา่งนีว้า่ “เรารู ้

เราเห็น” (๔๘) 

  [๔๓๐] ภกิษุผูม้คีวามจ าไดห้มายรูอ้รปูภายใน เห็นรูปภายนอกขนาดใหญ ่ม ี

สสีนัดหีรอืไมด่ ีเธอครอบง ารปูเหลา่นัน้ได ้มคีวามจ าไดห้มายรูอ้ยา่งนีว้า่ “เรารู ้

เราเห็น” (๔๙) 

  [๔๓๑] ภกิษุผูม้คีวามจ าไดห้มายรูอ้รปูภายใน เห็นรูปภายนอกเขยีว มสีเีขยีว 

เปรยีบดว้ยของเขยีว มสีเีขยีวเขม้ เธอครอบง ารปูเหลา่นัน้ได ้มคีวามจ าไดห้มายรู ้

อยา่งนีว้า่ “เรารู ้เราเห็น” (๕๐) 

  [๔๓๒] ภกิษุผูม้คีวามจ าไดห้มายรูอ้รปูภายใน เห็นรูปภายนอกเหลอืง มสี ี

เหลอืง เปรยีบดว้ยของเหลอืง มสีเีหลอืงเขม้ เธอครอบง ารปูเหลา่นัน้ได ้มคีวาม 

จ าไดห้มายรูอ้ยา่งนีว้า่ “เรารู ้เราเห็น” (๕๑) 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๔๘ } 



๔๙ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย เอกกนบิาต ๑๘. อปรอัจฉราสงัฆาตวรรค 

  [๔๓๓] ภกิษุผูม้คีวามจ าไดห้มายรูอ้รูปภายใน เห็นรูปภายนอกแดง มสีแีดง 

เปรยีบดว้ยของแดง มสีแีดงเขม้ เธอครอบง ารปูเหลา่นัน้ได ้มคีวามจ าไดห้มายรู ้

อยา่งนีว้า่ “เรารู ้เราเห็น” (๕๒) 

  [๔๓๔] ภกิษุผูม้คีวามจ าไดห้มายรูอ้รปูภายใน เห็นรูปภายนอกขาว มสีขีาว 

เปรยีบดว้ยของขาว มสีขีาวเขม้ เธอครอบง ารปูเหลา่นัน้ได ้มคีวามจ าไดห้มายรู ้

อยา่งนีว้า่ “เรารู ้เราเห็น” (๕๓) 

  [๔๓๕] ภกิษุผูม้รีปูฌานเป็นอารมณ์ยอ่มเห็นรปูภายนอกทัง้หลายได ้(๕๔) 

  [๔๓๖] ภกิษุผูม้คีวามจ าไดห้มายรูอ้รปูภายในยอ่มเห็นรปูภายนอกทัง้หลาย 

ได ้(๕๕) 

  [๔๓๗] ภกิษุเป็นผูน้อ้มใจไปวา่ “งาม” เทา่นัน้ (๕๖) 

  [๔๓๘] ภกิษุบรรลอุากาสานัญจายตนฌาน๑อยูโ่ดยก าหนดวา่ “อากาศหา 

ทีส่ดุมไิด”้ เพราะลว่งรปูสญัญา ดับปฏฆิสญัญา ไมก่ าหนดถงึนานัตตสญัญาโดย 

ประการทัง้ปวง (๕๗) 

  [๔๓๙] ภกิษุลว่งอากาสานัญจายตนฌานโดยประการทัง้ปวง บรรลุ 

วญิญาณัญจายตนฌาน๒ อยูโ่ดยก าหนดวา่ “วญิญาณหาทีส่ดุมไิด”้ (๕๘) 

  [๔๔๐] ภกิษุลว่งวญิญาณัญจายตนฌานโดยประการทัง้ปวง บรรลุ 

อากญิจัญญายตนฌาน๓ อยูโ่ดยก าหนดวา่ “ไมม่อีะไร” (๕๙) 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ อากาสานญัจายตนฌาน หมายถงึฌานทีก่ าหนดอากาศคอืชอ่งวา่งอันหาทีส่ดุมไิดเ้ป็นอารมณ์ เป็นขัน้ 

   ที ่๑ ของอรปูฌาน ๔ (ท.ีส.ีอ. ๔๑๔/๓๐๘) 

๒ วญิญาณญัจายตนฌาน หมายถงึฌานทีก่ าหนดวญิญาณอันหาทีส่ดุมไิดเ้ป็นอารมณ์ เป็นขัน้ที ่๒ ของ 

   อรปูฌาน ๔ (ท.ีส.ีอ. ๔๑๔/๓๐๘) 

๓ อากญิจญัญายตนฌาน หมายถงึฌานทีก่ าหนดภาวะอันไมม่อีะไร(ความวา่ง)เป็นอารมณ์ ฌานนีเ้รยีกอกี 

   อย่างหนึง่วา่ สัญญัคคะ(ทีส่ดุแหง่สัญญา)เพราะเป็นภาวะสดุทา้ยของการมสีัญญากลา่วคอืผูบ้รรลุ 

   อากญิจัญญายตนฌานแลว้ ขัน้ตอ่ไปจะเขา้ถงึเนวสัญญานาสัญญายตนฌานบา้ง เขา้ถงึสัญญานโิรธบา้ง 

   (ท.ีส.ีอ. ๔๑๔/๓๐๘) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๔๙ } 



๕๐ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย เอกกนบิาต ๑๘. อปรอัจฉราสงัฆาตวรรค 

  [๔๔๑] ภกิษุลว่งอากญิจัญญายตนฌานโดยประการทัง้ปวง บรรลเุนวสญัญา- 

นาสญัญายตนฌานอยู ่(๖๐) 

  [๔๔๒] ภกิษุลว่งเนวสญัญานาสญัญายตนฌานโดยประการทัง้ปวง บรรล ุ

สญัญาเวทยตินโิรธ(สมาบัตทิีด่ับสญัญาและเวทนา)อยู ่(๖๑) 

  [๔๔๓-๔๕๒] ภกิษุเจรญิปฐวกีสณิ ... เจรญิอาโปกสณิ ... เจรญิเตโชกสณิ ... 

เจรญิวาโยกสณิ ... เจรญินลีกสณิ ... เจรญิปีตกสณิ ... เจรญิโลหติกสณิ ... เจรญิ 

โอทาตกสณิ ... เจรญิอากาสกสณิ ... เจรญิวญิญาณกสณิ ... (๖๒-๗๑) 

  [๔๕๓-๔๖๒] ภกิษุเจรญิอสภุสญัญา ... เจรญิมรณสญัญา ... เจรญิอาหาเร- 

ปฏกิลูสญัญา ... เจรญิสพัพโลเกอนภริตสญัญา ... เจรญิอนจิจสญัญา ... เจรญิ 

อนจิเจทกุขสญัญา ... เจรญิทกุเขอนัตตสญัญา ... เจรญิปหานสญัญา ... เจรญิวริาคสญัญา 

... เจรญินโิรธสญัญา... (๗๒-๘๑) 

  [๔๖๓-๔๗๒] ภกิษุเจรญิอนจิจสญัญา ... เจรญิอนัตตสญัญา ... เจรญิมรณ- 

สญัญา ... เจรญิอาหาเรปฏกิลูสญัญา ... เจรญิสพัพโลเกอนภริตสญัญา ... เจรญิ 

อัฏฐกิสญัญา ... เจรญิปฬุวกสญัญา ... เจรญิวนิลีกสญัญา ... เจรญิวจิฉทิทกสญัญา ... 

เจรญิอทุธมุาตกสญัญา ... ( ๘๒-๙๑) 

  [๔๗๓-๔๘๒] ภกิษุเจรญิพทุธานุสสต ิ... เจรญิธัมมานุสสต ิ...เจรญิสงัฆานุสสต ิ

... เจรญิสลีานุสสต ิ... เจรญิจาคานุสสต ิ... เจรญิเทวตานุสสต ิ... เจรญิอานาปานสต ิ

... เจรญิมรณัสสต ิ... เจรญิกายคตาสต ิ... เจรญิอปุสมานุสสต ิ... (๙๒-๑๐๑) 

  [๔๘๓-๔๙๒] ภกิษุเจรญิสทัธนิทรยีท์ีป่ระกอบดว้ยปฐมฌาน ... เจรญิ 

วรียินิทรยี ์... เจรญิสตนิทรยี ์... เจรญิสมาธนิทรยี ์... เจรญิปัญญนิทรยี ์... เจรญิ 

สทัธาพละ ... เจรญิวรียิพละ ... เจรญิสตพิละ ... เจรญิสมาธพิละ ... เจรญิปัญญาพละ 

... (๑๐๒-๑๑๑) 

  [๔๙๓-๕๖๒] ภกิษุเจรญิสทัธนิทรยีท์ีป่ระกอบดว้ยทตุยิฌาน ฯลฯ ทีป่ระกอบ 

ดว้ยตตยิฌาน ฯลฯ ทีป่ระกอบดว้ยจตตุถฌาน ฯลฯ ทีป่ระกอบดว้ยเมตตา ฯลฯ 

ทีป่ระกอบดว้ยกรณุา ฯลฯ ทีป่ระกอบดว้ยมทุติา ฯลฯ ทีป่ระกอบดว้ยอเุบกขา ... 

เจรญิวรียินิทรยี ์... เจรญิสตนิทรยี ์... เจรญิสมาธนิทรยี ์... เจรญิปัญญนิทรยี์ ... 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๕๐ } 



๕๑ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย เอกกนบิาต ๑๙. กายคตาสตวิรรค 

เจรญิสทัธาพละ ... เจรญิวรียิพละ ... เจรญิสตพิละ ... เจรญิสมาธพิละ ... เจรญิ 

ปัญญาพละ ... ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุนีเ้ราเรยีกวา่ ผูอ้ยูไ่มห่า่งจากฌาน ท าตามค าสอน 

ของศาสดา ปฏบิัตติามโอวาท ฉันบณิฑบาตของชาวบา้นอยา่งไมส่ญูเปลา่ ไมจ่ าเป็น 

ตอ้งพดูถงึภกิษุผูท้ าใหม้ากซึง่ปัญญาพละทีป่ระกอบดว้ยอเุบกขา (๑๑๒-๑๘๑) 

อปรอจัฉราสงัฆาตวรรคที ่๑๘ จบ 

 

๑๙. กายคตาสตวิรรค 

หมวดวา่ดว้ยผลแหง่การเจรญิกายคตาสต ิ

  [๕๖๓] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ ภกิษุทัง้หลาย กายคตาสตอิันภกิษุรปูใดรปู 

หนึง่ไดเ้จรญิท าใหม้ากแลว้ กศุลธรรมอยา่งใดอยา่งหนึง่ทีเ่ป็นสว่นแหง่วชิชา๑ยอ่ม 

เป็นภาวนาทีห่ยั่งลงในจติของภกิษุนัน้ เปรยีบเหมอืนมหาสมทุรอันผูใ้ดผูห้นึง่สมัผัส 

ดว้ยใจแลว้๒ แมน่ ้านอ้ยสายใดสายหนึง่ทีไ่หลไปสูส่มทุรยอ่มปรากฏภายในจติของ 

ผูนั้น้ (๑) 

  [๕๖๔-๕๗๐] ธรรมอันเป็นเอกทีบ่คุคลไดเ้จรญิท าใหม้ากแลว้ยอ่มเป็นไป 

เพือ่สงัเวชใหญ่๓ เพือ่ประโยชนใ์หญ่๔ เพือ่ธรรมเป็นแดนเกษมจากโยคะใหญ่๕ เพือ่ 

สตแิละสมัปชญัญะ เพือ่ไดญ้าณทัสสนะ๖ เพือ่อยูเ่ป็นสขุในปัจจบุัน เพือ่ท าใหแ้จง้ซึง่ 

ผลแหง่วชิชาและวมิตุติ๗ ธรรมอันเป็นเอกคอือะไร คอื กายคตาสต ิธรรมอันเป็นเอก 

นีแ้ลทีบ่คุคลไดเ้จรญิท าใหม้ากแลว้ยอ่มเป็นไปเพือ่สงัเวชใหญ ่เพือ่ประโยชนใ์หญ ่

เพือ่ธรรมเป็นแดนเกษมจากโยคะใหญ ่เพือ่สตแิละสมัปชญัญะ เพือ่ไดญ้าณทัสสนะ 

เพือ่อยูเ่ป็นสขุในปัจจบุัน เพือ่ท าใหแ้จง้ซึง่ผลแหง่วชิชาและวมิตุต ิ(๒-๘)

 

เชงิอรรถ : 

๑ วชิชา ม ี๘ ประการ คอื (๑) วปัิสสนาญาณ (๒) มโนมยทิธ ิ(๓) อทิธวิธิา (๔) ทพิพโสตะ (๕) เจโตปรยิญาณ 

   (๖) ปพุเพนวิาสานุสสต ิ(๗) ทพิพจักข ุ(๘) อาสวักขยญาณ (องฺ.เอกก.อ. ๑/๕๖๓/๔๗๒) 

๒ หมายถงึการเจรญิอาโปกสณิ (องฺ.เอกก.อ. ๑/๕๖๓/๔๗๒) 

๓ สงัเวชใหญ ่ในทีน่ีห้มายถงึวปัิสสนาหรอือกีนัยหนึง่หมายถงึมรรคแหง่วปัิสสนา 

๔ ประโยชนใ์หญ ่ในทีน่ีห้มายถงึมรรค ๔ อกีนัยหนึง่หมายถงึสามัญญผล ๔ 

๕ ธรรมเป็นแดนเกษมจากโยคะใหญ ่หมายถงึสามัญญผล ๔ อกีนัยหนีง่หมายถงึนพิพาน 

๖ ญาณทสัสนะ หมายถงึทพิพจักขญุาณ 

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

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๕๑ } 



๕๒ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย เอกกนบิาต ๑๙. กายคตาสตวิรรค 

  [๕๗๑] เมือ่ธรรมอันเป็นเอกทีบ่คุคลไดเ้จรญิท าใหม้ากแลว้ แมก้ายก็สงบ แม ้

จติก็สงบ แมว้ติกและวจิารก็สงบ ธรรมทีเ่ป็นสว่นแหง่วชิชาแมทั้ง้ส ิน้ก็ถงึความเจรญิ 

เต็มที ่ธรรมอันเป็นเอกคอือะไร คอื กายคตาสต ิเมือ่ธรรมอันเป็นเอกนีแ้ลทีบ่คุคล 

ไดเ้จรญิท าใหม้ากแลว้ แมก้ายก็สงบ แมจ้ติก็สงบ แมว้ติกและวจิารก็สงบ ธรรมที ่

เป็นสว่นแหง่วชิชาแมทั้ง้ส ิน้ก็ถงึความเจรญิเต็มที ่(๙) 

  [๕๗๒] เมือ่ธรรมอันเป็นเอกทีบ่คุคลไดเ้จรญิท าใหม้ากแลว้ อกศุลธรรมทีย่ัง 

ไมเ่กดิขึน้ก็ไมเ่กดิขึน้ และทีเ่กดิขึน้แลว้ก็ละได ้ธรรมอันเป็นเอกคอือะไร คอื 

กายคตาสต ิเมือ่ธรรมอันเป็นเอกนีแ้ลทีบ่คุคลไดเ้จรญิท าใหม้ากแลว้ อกศุลธรรมที ่

ยังไมเ่กดิขึน้ก็ไมเ่กดิขึน้ และทีเ่กดิขึน้แลว้ก็ละได ้(๑๐) 

  [๕๗๓] เมือ่ธรรมอันเป็นเอกทีบ่คุคลไดเ้จรญิท าใหม้ากแลว้ กศุลธรรมทีย่ังไม่ 

เกดิขึน้ก็เกดิขึน้ และทีเ่กดิขึน้แลว้ก็เป็นไปเพือ่ความเจรญิไพบลูยย์ิง่ข ึน้ ธรรมอันเป็น 

เอกคอือะไร คอื กายคตาสต ิเมือ่ธรรมอันเป็นเอกนีแ้ลทีบ่คุคลไดเ้จรญิท าใหม้าก 

แลว้ กศุลธรรมทีย่ังไมเ่กดิขึน้ก็เกดิขึน้ และทีเ่กดิขึน้แลว้ก็เป็นไปเพือ่ความเจรญิ 

ไพบลูยย์ิง่ข ึน้ (๑๑) 

  [๕๗๔] เมือ่ธรรมอันเป็นเอกทีบ่คุคลไดเ้จรญิท าใหม้ากแลว้ยอ่มละอวชิชาได ้

วชิชาเกดิขึน้ยอ่มละอัสมมิานะได ้อนุสยั๑ยอ่มถงึความถอนขึน้ ยอ่มละสงัโยชนไ์ด ้

ธรรมอันเป็นเอกคอือะไร คอื กายคตาสต ิเมือ่ธรรมอันเป็นเอกนีแ้ล ทีบ่คุคลได ้

เจรญิท าใหม้ากแลว้ยอ่มละอวชิชาได ้วชิชาเกดิขึน้ยอ่มละอัสมมิานะ๒ได ้อนุสยัถงึ 

ความถอนขึน้ยอ่มละสงัโยชนไ์ด ้(๑๒) 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ อนสุยัหรอืสงัโยชน ์ม ี๗ คอื กามราคะ(ความก าหนัดในกาม) ปฏฆิะ(ความขัดใจ) ทฏิฐ(ิความเห็นผดิ)  

   วจิกิจิฉา(ความลังเลใจ) มานะ(ความถอืตัว) ภวราคะ(ความก าหนัดในภพ) อวชิชา(ความไมรู่จ้รงิ) (ท.ีปา 

   ๑๑/๓๓๒/๒๒๓, อง.สตฺตก. ๒๓/๑๑/๘) 

๒ อสัมมิานะ หมายถงึความส าคัญตนเป็นอยา่งนัน้อยา่งนี ้ม ี๙ ประการ คอื (๑) เป็นผูเ้ลศิกว่าเขา 

   ส าคัญตัววา่เลศิกว่าเขา (๒) เป็นผูเ้ลศิกวา่เขาส าคัญตัววา่เสมอเขา (๓) เป็นผูเ้ลศิกวา่เขาส าคัญตัวว่าเลว 

   กว่าเขา (๔) เป็นผูเ้สมอเขาส าคัญตัวว่าเลศิกวา่เขา (๕) เป็นผูเ้สมอเขาส าคัญตัวว่าเสมอเขา (๖) เป็นผู ้

   เสมอเขาส าคัญตัววา่เลวกวา่เขา (๗) เป็นผูเ้ลวกว่าเขาส าคัญตัวว่าเลศิกวา่เขา (๘) เป็นผูเ้ลวกว่าเขา 

   ส าคัญตัววา่เสมอเขา (๙) เป็นผูเ้ลวกวา่เขาส าคัญตัววา่เลวกว่าเขา (องฺ.เอกก.อ. ๑/๕๗๔/๔๗๓) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๕๒ } 



๕๓ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย เอกกนบิาต ๑๙. กายคตาสตวิรรค 

  [๕๗๕-๕๗๖] ธรรมอันเป็นเอกทีบ่คุคลไดเ้จรญิท าใหม้ากแลว้ยอ่มเป็นไป 

เพือ่ความแตกฉานแหง่ปัญญา เพือ่อนุปาทาปรนิพิพาน ธรรมอันเป็นเอกคอือะไร 

คอื กายคตาสต ิธรรมอันเป็นเอกนีแ้ลทีบ่คุคลไดเ้จรญิท าใหม้ากแลว้ยอ่มเป็นไปเพือ่ 

ความแตกฉานแหง่ปัญญา เพือ่อนุปาทาปรนิพิพาน (๑๓-๑๔) 

  [๕๗๗-๕๗๙] เมือ่ธรรมอนัเป็นเอกทีบ่คุคลไดเ้จรญิท าใหม้ากแลว้ยอ่มม ี

ความเขา้ใจแจม่แจง้ธาตหุลายชนดิ๑ มคีวามเขา้ใจแจม่แจง้ธาตทุีแ่ตกตา่งกนั มคีวาม 

แตกฉานในธาตหุลายชนดิ ธรรมอันเป็นเอกคอือะไร คอื กายคตาสต ิเมือ่ธรรมอัน 

เป็นเอกนีแ้ลทีบ่คุคลไดเ้จรญิท าใหม้ากแลว้ยอ่มมคีวามเขา้ใจแจม่แจง้ธาตหุลายชนดิ 

มคีวามเขา้ใจแจม่แจง้ธาตทุีแ่ตกตา่งกัน มคีวามแตกฉานในธาตหุลายชนดิ (๑๕-๑๗) 

  [๕๘๐-๕๘๓] ธรรมอันเป็นเอกทีบ่คุคลไดเ้จรญิท าใหม้ากแลว้ยอ่มเป็นไปเพือ่ 

ท าใหแ้จง้โสดาปัตตผิล สกทาคามผิล อนาคามผิล และอรหัตตผล ธรรมอันเป็นเอก 

คอือะไร คอื กายคตาสต ิธรรมอันเป็นเอกนีแ้ลทีบ่คุคลไดเ้จรญิท าใหม้ากแลว้ยอ่มเป็น 

ไปเพือ่ท าใหแ้จง้โสดาปัตตผิล สกทาคามผิล อนาคามผิล และอรหัตตผล (๑๘-๒๑) 

  [๕๘๔-๕๙๙] ธรรมอันเป็นเอกทีบ่คุคลไดเ้จรญิท าใหม้ากแลว้ยอ่มเป็นไปเพือ่ 

ไดปั้ญญา๒ เพือ่ความเจรญิแหง่ปัญญา๓ เพือ่ความไพบลูยแ์หง่ปัญญา เพือ่ความ 

เป็นผูม้ปัีญญามาก๔ เพือ่ความเป็นผูม้ปัีญญาแน่นหนา๕ เพือ่ความเป็นผูม้ปัีญญา 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ธาตหุลายชนดิ หมายถงึธาต ุ๑๘ มจัีกขธุาตเุป็นตน้ (องฺ.เอกก.อ. ๑/๕๗๗/๔๗๓, อภ.ิว.ิ ๓๕/๑๘๕/๑๐๕) 

๒ ปญัญา ในทีน่ีห้มายถงึมัคคญาณ ๔ ผลญาณ ๔ ปฏสิัมภทิาญาณ ๔ อภญิญาญาณ ๖ ญาณ ๗๓  

   และญาณ ๗๗ (องฺ.เอกก.อ. ๑/๕๘๔/๔๗๔) 

๓ ปญัญา ในทีน่ีห้มายถงึปัญญาของพระอรยิเสขบคุคล ๗ จ าพวก กัลยาณปถุชุน และปัญญาของพระ 

   อรหันต ์(องฺ.เอกก.อ. ๑/๕๘๔/๔๗๔) 

๔ มปีญัญามาก ในทีน่ีห้มายถงึมปัีญญาทีใ่หไ้ดร้ับประโยชนอ์ยา่งยิง่คอืพระนพิพาน ไดแ้ก ่ธาตุ ๑๘ 

   อายตนะ ๑๒ ปฏจิจสมปุปาทธรรม นริตุต ิปฏภิาณ สลีขันธ ์สมาธขิันธ ์ปัญญาขันธ ์วมิุตตขิันธ ์

   วมิตุตญิาณทัสสนขันธ ์ฐานาฏฐานขันธ ์ฐานะ อัฏฐานะ วหิารสมาบัต ิ๘ อรยิสัจ ๔ สตปัิฏฐาน ๔ 

   สัมมัปปธาน ๔ อทิธบิาท ๔ อนิทรยี ์๕ พละ ๕ โพชฌงค ์๗ อรยิมรรคมอีงค ์๘ สามัญญผล ๔ 

   อภญิญา ๖ (องฺ.เอกก.อ. ๑/๕๘๔/๔๗๔) 

๕ มปีญัญาแนน่หนา ในทีน่ีห้มายถงึมญีาณ(ความรู)้ในธาต ุ๑๘ อายตนะ ๑๒ ฯลฯ โพชฌงค ์๗ 

   อรยิมรรคมอีงค ์๘ (องฺ.เอกก.อ. ๑/๕๘๔/๔๗๔) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๕๓ } 



๕๔ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย เอกกนบิาต ๒๐. อมตวรรค 

ไพบลูย ์เพือ่ความเป็นผูม้ปัีญญาลุม่ลกึ๑ เพือ่ความเป็นผูม้ปัีญญาสามารถยิง่๒ เพือ่ 

ความเป็นผูม้ปัีญญากวา้งขวาง๓ เพือ่ความเป็นผูม้ากดว้ยปัญญา เพือ่ความเป็นผูม้ ี

ปัญญาวอ่งไว เพือ่ความเป็นผูม้ปัีญญาเร็ว เพือ่ความเป็นผูม้ปัีญญาร่าเรงิ เพือ่ความ 

เป็นผูม้ปัีญญาคลอ่งแคลว่ เพือ่ความเป็นผูม้ปัีญญาเฉียบแหลม๔ และเพือ่ความเป็น 

ผูม้ปัีญญาช าแรกกเิลส ธรรมอันเป็นเอกคอือะไร คอื กายคตาสต ิธรรมอันเป็นเอก 

นีแ้ลทีบ่คุคลไดเ้จรญิท าใหม้ากแลว้ยอ่มเป็นไปเพือ่ไดปั้ญญา เพือ่ความเจรญิแหง่ 

ปัญญา เพือ่ความไพบลูยแ์หง่ปัญญา เพือ่ความเป็นผูม้ปัีญญามาก เพือ่ความเป็นผู ้

มปัีญญาแน่นหนา เพือ่ความเป็นผูม้ปัีญญาไพบลูย ์เพือ่ความเป็นผูม้ปัีญญาลุม่ลกึ 

เพือ่ความเป็นผูม้ปัีญญาสามารถยิง่ เพือ่ความเป็นผูม้ปัีญญากวา้งขวาง เพือ่ความ 

เป็นผูม้ากดว้ยปัญญา เพือ่ความเป็นผูม้ปัีญญาวอ่งไว เพือ่ความเป็นผูม้ปัีญญาเร็ว 

เพือ่ความเป็นผูม้ปัีญญาร่าเรงิ เพือ่ความเป็นผูม้ปัีญญาคลอ่งแคลว่ เพือ่ความเป็นผู ้

มปัีญญาเฉียบแหลม และเพือ่ความเป็นผูม้ปัีญญาช าแรกกเิลส (๒๒-๓๗) 

กายคตาสตวิรรคที ่๑๙ จบ 

 

๒๐. อมตวรรค 

หมวดวา่ดว้ยอมตธรรม 

  [๖๐๐] ชนเหลา่ใดไมเ่จรญิกายคตาสต ิชนเหลา่นัน้ชือ่วา่ไมบ่รรลอุมตธรรม 

ชนเหลา่ใดเจรญิกายคตาสต ิชนเหลา่นัน้ชือ่วา่บรรลอุมตธรรม (๑)

 

เชงิอรรถ : 

๑ มปีญัญาไพบลูยแ์ละมปีญัญาลุม่ลกึ ในทีน่ีห้มายถงึมปัีญญาทีใ่หไ้ดร้ับประโยชนอ์ยา่งยิง่คอืพระนพิพาน 

   (องฺ.เอกก.อ. ๑/๕๘๔/๔๗๕) 

๒ มปีญัญาสามารถยิง่ ในทีน่ีห้มายถงึไดบ้รรลอุัตถปฏสิัมภทิา ธัมมปฏสิัมภทิา นริตุตปิฏสิัมภทิา 

   ปฏภิาณปฏสิัมภทิา (องฺ.เอกก.อ. ๑/๕๘๔/๔๗๕) 

๓ มปีญัญากวา้งขวาง ในทีน่ีห้มายถงึมปัีญญาทีห่นักหน่วงดจุแผน่ดนิสามารถขม่กเิลสทัง้ปวงมรีาคะเป็นตน้ 

   ได ้(องฺ.เอกก.อ. ๑/๕๘๔/๔๗๖) 

๔ มปีญัญาเฉยีบแหลม ในทีน่ีห้มายถงึมปัีญญาทีล่ะ บรรเทา ดับกามวติก พยาบาทวติก วหิงิสาวติก 

   และบาปอกศุลธรรม ท าใหไ้มม่รีาคะ โทสะ โมหะ ฯลฯ กรรมทีน่ าสตัวไ์ปสูภ่พ และหมายถงึปัญญาทีรู่ ้

   แจง้อรยิมรรค ๔ สามัญญผล ๔ ปฏสิัมภทิา ๔ อภญิญา ๖ (องฺ.เอกก.อ. ๑/๕๘๔/๔๗๘) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๕๔ } 



๕๕ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย เอกกนบิาต ๒๐. อมตวรรค 

  [๖๐๑] ชนเหลา่ใดไมไ่ดเ้จรญิกายคตาสต ิชนเหลา่นัน้ชือ่วา่ไมไ่ดบ้รรลอุมต- 

ธรรม ชนเหลา่ใดไดเ้จรญิกายคตาสต ิชนเหลา่นัน้ชือ่วา่ไดบ้รรลอุมตธรรม (๒) 

  [๖๐๒] ชนเหลา่ใดมกีายคตาสตเิสือ่ม ชนเหลา่นัน้ชือ่วา่มอีมตธรรมเสือ่ม 

ชนเหลา่ใดมกีายคตาสตไิมเ่สือ่ม ชนเหลา่นัน้ชือ่วา่มอีมตธรรมไมเ่สือ่ม (๓) 

  [๖๐๓] ชนเหลา่ใดเบือ่กายคตาสติ๑ ชนเหลา่นัน้ชือ่วา่เบือ่อมตธรรม ชน 

เหลา่ใดชอบใจกายคตาสติ๒ ชนเหลา่นัน้ชือ่วา่ชอบใจอมตธรรม (๔) 

  [๖๐๔] ชนเหลา่ใดประมาทกายคตาสต ิชนเหลา่นัน้ชือ่วา่ประมาทอมตธรรม  

ชนเหลา่ใดไมป่ระมาทกายคตาสต ิชนเหลา่นัน้ชือ่วา่ไมป่ระมาทอมตธรรม (๕) 

  [๖๐๕] ชนเหลา่ใดหลงลมืกายคตาสต ิชนเหลา่นัน้ชือ่วา่หลงลมือมตธรรม 

ชนเหลา่ใดไมห่ลงลมืกายคตาสต ิชนเหลา่นัน้ชือ่วา่ไมห่ลงลมือมตธรรม (๖) 

  [๖๐๖] ชนเหลา่ใดไมไ่ดเ้สพกายคตาสต ิชนเหลา่นัน้ชือ่วา่ไมไ่ดเ้สพอมตธรรม 

ชนเหลา่ใดไดเ้สพกายคตาสต ิชนเหลา่นัน้ชือ่วา่ไดเ้สพอมตธรรม (๗) 

  [๖๐๗] ชนเหลา่ใดไมไ่ดเ้จรญิกายคตาสต ิชนเหลา่นัน้ชือ่วา่ไมไ่ดเ้จรญิอมต- 

ธรรม ชนเหลา่ใดไดเ้จรญิกายคตาสต ิชนเหลา่นัน้ชือ่วา่ไดเ้จรญิอมตธรรม (๘) 

  [๖๐๘] ชนเหลา่ใดไมไ่ดท้ ากายคตาสตใิหม้าก ชนเหลา่นัน้ชือ่วา่ไมไ่ดท้ า 

อมตธรรมใหม้าก ชนเหลา่ใดไดท้ ากายคตาสตใิหม้าก ชนเหลา่นัน้ชือ่วา่ไดท้ า 

อมตธรรมใหม้าก (๙) 

  [๖๐๙] ชนเหลา่ใดไมไ่ดรู้ย้ ิง่กายคตาสต ิชนเหลา่นัน้ชือ่วา่ไมไ่ดรู้ย้ ิง่อมตธรรม 

ชนเหลา่ใดไดรู้ย้ ิง่กายคตาสต ิชนเหลา่นัน้ชือ่วา่ไดรู้ย้ ิง่อมตธรรม (๑๐) 

 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ เบือ่กายคตาสต ิหมายถงึไมใ่หก้ายคตาสตสิ าเร็จ (องฺ.เอกก.อ. ๑/๖๐๐-๖๑๑/๔๘๐) 

๒ ชอบใจกายคตาสต ิหมายถงึบ าเพ็ญกายคตาสตใิหบ้รบิรูณ์ (องฺ.เอกก.อ. ๑/๖๐๐-๖๑๑/๔๘๐) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๕๕ } 



๕๖ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย เอกกนบิาต ๒๐. อมตวรรค 

  [๖๑๐] ชนเหลา่ใดไมไ่ดก้ าหนดรูก้ายคตาสต ิชนเหลา่นัน้ชือ่วา่ไมไ่ดก้ าหนดรู ้

อมตธรรม ชนเหลา่ใดไดก้ าหนดรูก้ายคตาสต ิชนเหลา่นัน้ชือ่วา่ไดก้ าหนดรู ้

อมตธรรม (๑๑) 

  [๖๑๑] ชนเหลา่ใดไมไ่ดท้ ากายคตาสตใิหแ้จง้ ชนเหลา่นัน้ชือ่วา่ไมไ่ดท้ า 

อมตธรรมใหแ้จง้ ชนเหลา่ใดไดท้ ากายคตาสตใิหแ้จง้ ชนเหลา่นัน้ชือ่วา่ไดท้ า 

อมตธรรมใหแ้จง้ (๑๒) 

  (เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสอยา่งนี ้ภกิษุเหลา่นัน้มใีจยนิด ีตา่งชืน่ชมภาษิตของ 

พระผูม้พีระภาค) 

อมตวรรคที ่๒๐ จบ 

 

เอกกนบิาต จบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๕๖ } 



๕๗ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ทกุนบิาต [๓.ตตยิปัณณาสก]์ 

๑. ปฐมปัณณาสก ์๑. กัมมกรณวรรค ๑. วชัชสตูร 

 

พระสตุตนัตปิฎก 

องัคตุตรนกิาย ทกุนบิาต 

__________________ 

ขอนอบนอ้มพระผูม้พีระภาคอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้พระองคนั์น้ 

 

๑. ปฐมปณัณาสก ์

 

๑. กมัมกรณวรรค 

หมวดวา่ดว้ยวธิกีารลงโทษ 

๑. วชัชสตูร 

วา่ดว้ยโทษ 

  [๑] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาค ประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อารามของอนาถบณิฑกิ 

เศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีณ ทีนั่น้แล พระผูม้พีระภาคไดรั้บสัง่เรยีกภกิษุทัง้หลายมา 

ตรัสวา่ ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุเหลา่นัน้ทลูรับสนองพระด ารัสแลว้ พระผูม้พีระภาค 

จงึไดต้รัสเรือ่งนีว้า่ 

  ภกิษุทัง้หลาย โทษ ๒ ประการนี ้

  โทษ ๒ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. โทษทีใ่หผ้ลในภพนี ้  ๒. โทษทีใ่หผ้ลในภพหนา้ 

  โทษทีใ่หผ้ลในภพนี ้เป็นอยา่งไร 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๕๗ } 



๕๘ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ทกุนบิาต [๓.ตตยิปัณณาสก]์ 

๑. กัมมกรณวรรค ๑. วชัชสตูร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีเ้ห็นพระราชารับสัง่ใหจั้บโจรผูม้ักประพฤตชิัว่แลว้ให ้

ลงโทษทัณฑน์านาชนดิ คอื เฆีย่นดว้ยแสบ้า้ง เฆีย่นดว้ยหวายบา้ง ตดีว้ยไมต้ะบอง 

บา้ง ตัดมอืบา้ง ตัดเทา้บา้ง ตัดทัง้มอืและเทา้บา้ง ตัดหบูา้ง ตัดจมกูบา้ง ตัดทัง้หู 

และจมกูบา้ง ท าใหเ้ป็นภาชนะส าหรับรองหมอ้น ้าขา้วบา้ง ท าใหเ้กลีย้งเกลาเหมอืน 

สงัขบ์า้ง ท าใหม้ปีากเหมอืนปากราหบูา้ง ท าใหม้พีวงมาลัยไฟบา้ง ท าใหม้อืมไีฟลกุ 

โชตชิว่งบา้ง ท าใหเ้ป็นเกลยีวหนังเนือ้ทรายบา้ง ท าใหนุ่้งหนังตนเองเหมอืนนุ่งผา้ขีร้ ิว้ 

บา้ง ท าใหย้นืกวางบา้ง ท าใหเ้หมอืนเนือ้ตดิเบ็ดบา้ง ท าใหเ้ป็นชิน้เทา่กหาปณะบา้ง 

ท าใหเ้ป็นทีรั่บน ้าดา่งบา้ง ท าใหห้มนุเหมอืนกลอนเหล็กบา้ง ท าใหเ้ป็นตั่งทีท่ าดว้ย 

ฟางบา้ง ราดดว้ยน ้ามันรอ้นบา้ง ใหส้นัุขกัดกนิบา้ง ใหน้อนหงายบนหลาวทัง้ทีย่ัง 

มชีวีติอยูบ่า้ง ตัดศรีษะดว้ยดาบบา้ง 

  เขามคีวามคดิอยา่งนีว้า่ “เพราะกรรมชัว่เชน่ใดเป็นเหต ุพระราชารับสัง่ใหจั้บ 

โจรผูม้ักประพฤตชิัว่ แลว้ใหล้งโทษทัณฑน์านาชนดิ คอื เฆีย่นดว้ยแสบ้า้ง ฯลฯ ตัด 

ศรีษะดว้ยดาบบา้ง ก็ถา้เราเองพงึท ากรรมชัว่เชน่นัน้ พระราชาพงึรับสัง่ใหจั้บเรา 

แลว้ใหล้งโทษทัณฑน์านาชนดิอยา่งนี ้คอื เฆีย่นดว้ยแสบ้า้ง ฯลฯ ตัดศรีษะดว้ย 

ดาบบา้ง” เขากลัวโทษทีใ่หผ้ลในภพนี ้ไมเ่ทีย่วแยง่ชงิสิง่ของของคนอืน่ ๆ นีเ้รยีกวา่ 

โทษทีใ่หผ้ลในภพนี ้

  โทษทีใ่หผ้ลในภพหนา้ เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีเ้ห็นประจักษ์ดังนีว้า่ “ผลของกายทจุรติเป็นผลที ่

เลวทราม เป็นทกุข ์ซึง่บคุคลจะตอ้งไดรั้บในภพหนา้แน่นอน ผลของวจทีจุรติเป็นผล 

ทีเ่ลวทราม เป็นทกุข ์ซึง่บคุคลจะตอ้งไดรั้บในภพหนา้แน่นอน ผลของมโนทจุรติเป็น 

ผลทีเ่ลวทราม เป็นทกุข ์ซึง่บคุคลจะตอ้งไดรั้บในภพหนา้แน่นอน ก็ถา้เราพงึ 

ประพฤตชิัว่ทางกาย ประพฤตชิัว่ทางวาจา ประพฤตชิัว่ทางใจ ความชัว่บางอยา่งนัน้ 

พงึเป็นเหตใุหเ้ราหลังจากตายแลว้ไปเกดิในอบาย ทคุต ิวนิบิาต นรก” เขากลัวโทษ 

ทีใ่หผ้ลในภพหนา้ จงึละกายทจุรติ บ าเพ็ญกายสจุรติ ละวจทีุจรติ บ าเพ็ญวจสีจุรติ 

ละมโนทจุรติ บ าเพ็ญมโนสจุรติ บรหิารตนใหบ้รสิทุธิ ์นีเ้รยีกวา่ โทษทีใ่หผ้ลใน 

ภพหนา้ 

  ภกิษุทัง้หลาย โทษ ๒ ประการนีแ้ล 

 
{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๕๘ } 



๕๙ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ทกุนบิาต [๓.ตตยิปัณณาสก]์ 

๑. กัมมกรณวรรค ๒. ปธานสตูร 

  เพราะเหตนัุน้แล เธอทัง้หลายพงึส าเหนยีกอยา่งนีว้า่ “เราจักกลัวโทษทีใ่หผ้ล 

ในภพนี ้จักกลัวโทษทีใ่หผ้ลในภพหนา้ จักเป็นคนขลาดตอ่โทษ มปีกตเิห็นโทษโดย 

ความเป็นของน่ากลัว” เธอทัง้หลายพงึส าเหนยีกอยา่งนีแ้ล บคุคลผูข้ลาดตอ่โทษ 

มปีกตเิห็นโทษโดยความเป็นของน่ากลัว พงึหวังเหตแุหง่ความหลดุพน้จากโทษ๑ 

ทัง้มวลได ้

วชัชสตูรที ่๑ จบ 

 

๒. ปธานสูตร 

วา่ดว้ยความเพยีรทีเ่กดิไดย้าก 

  [๒] ภกิษุทัง้หลาย ความเพยีรทีเ่กดิไดย้ากในโลก ๒ ประการนี ้

  ความเพยีร ๒ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ความเพยีรของพวกคฤหัสถผ์ูค้รองเรอืนเพือ่ท าใหเ้กดิเครือ่ง 

       นุ่งหม่ อาหาร ทีอ่ยูอ่าศัย และยารักษาโรค 

   ๒. ความเพยีรของผูอ้อกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติเพือ่สละทิง้ 

       อปุธิ๒ ทัง้ปวง 

  ความเพยีรทีเ่กดิไดย้ากในโลก ๒ ประการนีแ้ล 

  บรรดาความเพยีร ๒ ประการนี ้ความเพยีรเพือ่สละทิง้อปุธทัิง้ปวงเป็นธรรม 

ยอดเยีย่ม เพราะเหตนัุน้แล เธอทัง้หลายพงึส าเหนยีกอยา่งนีว้า่ “เราจักเริม่ตัง้ 

ความเพยีรเพือ่สละทิง้อปุธทัิง้ปวง 

  ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายพงึส าเหนยีกอยา่งนีแ้ล 

ปธานสตูรที ่๒ จบ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ เหตแุหง่ความหลดุพน้จากโทษ ในทีน่ีห้มายถงึมรรค ๔ ผล ๔ (องฺ.ทกุ.อ. ๒/๑/๔) 

๒ อปุธ ิหมายถงึเบญจขันธ ์กเิลส และอภสิังขาร (องฺ.ทกุ.อ. ๒/๒/๕) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๕๙ } 



๖๐ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ทกุนบิาต [๓.ตตยิปัณณาสก]์ 

๑. กัมมกรณวรรค ๔. อตปนยีสตูร 

 

๓. ตปนยีสตูร 

วา่ดว้ยธรรมทีเ่ป็นเหตแุหง่ความเดอืดรอ้น 

  [๓] ภกิษุทัง้หลาย ธรรมทีเ่ป็นเหตแุหง่ความเดอืดรอ้น ๒ ประการนี ้

  ธรรมทีเ่ป็นเหตแุหง่ความเดอืดรอ้น ๒ ประการ อะไรบา้ง คอื 

  บคุคลบางคนในโลกนี ้

   ๑. ท าแตก่ายทจุรติ   ๒. ไมไ่ดท้ ากายสจุรติ 

   ๑. ท าแตว่จทีจุรติ   ๒. ไมไ่ดท้ าวจสีจุรติ 

   ๑. ท าแตม่โนทจุรติ   ๒. ไมไ่ดท้ ามโนสจุรติ 

  เขาเดอืดรอ้นอยูว่า่ “เราท าแตก่ายทจุรติ ไมไ่ดท้ ากายสจุรติ ท าแตว่จทีจุรติ 

ไมไ่ดท้ าวจสีจุรติ ท าแตม่โนทจุรติ ไมไ่ดท้ ามโนสจุรติ” 

  ภกิษุทัง้หลาย ธรรมทีเ่ป็นเหตแุหง่ความเดอืดรอ้น ๒ ประการนีแ้ล 

ตปนยีสตูรที ่๓ จบ 

 

๔. อตปนยีสตูร 

วา่ดว้ยธรรมทีไ่มเ่ป็นเหตแุหง่ความเดอืดรอ้น 

  [๔] ภกิษุทัง้หลาย ธรรมทีไ่มเ่ป็นเหตแุหง่ความเดอืดรอ้น ๒ ประการนี ้

  ธรรมทีไ่มเ่ป็นเหตแุหง่ความเดอืดรอ้น ๒ ประการ อะไรบา้ง คอื 

  บคุคลบางคนในโลกนี ้

   ๑. ท าแตก่ายทจุรติ   ๒. ไมไ่ดท้ ากายสจุรติ 

   ๑. ท าแตว่จทีจุรติ   ๒. ไมไ่ดท้ าวจสีจุรติ 

   ๑. ท าแตม่โนทจุรติ   ๒. ไมไ่ดท้ ามโนสจุรติ 

  เขายอ่มไมเ่ดอืดรอ้นอยูว่า่ “เราท าแตก่ายสจุรติ ไมไ่ดท้ ากายทจุรติ ท าแต ่

วจสีจุรติ ไมไ่ดท้ าวจทีจุรติ ท าแตม่โนสจุรติ ไมไ่ดท้ ามโนทจุรติ” 

  ภกิษุทัง้หลาย ธรรมทีไ่มเ่ป็นเหตแุหง่ความเดอืดรอ้น ๒ ประการนีแ้ล 

อตปนยีสตูรที ่๔ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๖๐ } 



๖๑ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ทกุนบิาต [๓.ตตยิปัณณาสก]์ 

๑. กัมมกรณวรรค ๕. อปัุญญาตสตูร 

 

๕. อปุญัญาตสตูร 

วา่ดว้ยธรรมทีเ่ป็นเหตใุหท้รงรูส้พัพญัญตุญาณ 

  [๕] ภกิษุทัง้หลาย เรารูท่ั้วถงึธรรม ๒ ประการ 

  ธรรม ๒ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ความไมส่นัโดษเพยีงแคก่ศุลธรรมทัง้หลาย 

   ๒. ความไมท่อ้ถอยในการบ าเพ็ญเพยีร 

  ภกิษุทัง้หลาย เราเริม่ตัง้ความเพยีรไมย่อ่หยอ่นวา่ “จะเหลอือยูแ่ตห่นัง เอ็น 

และกระดกูก็ตามท ีเนือ้และเลอืดในสรรีะจงเหอืดแหง้ไปเถดิ ยังไมบ่รรลผุลทีพ่งึ 

บรรลดุว้ยเรีย่วแรงของบรุษุ ดว้ยความเพยีรของบรุุษ ดว้ยความบากบั่นของบรุษุแลว้ 

จักไมห่ยดุความเพยีร” สมัโพธญิาณนัน้เราบรรลไุดด้ว้ยความไมป่ระมาท ธรรม 

เป็นแดนเกษมจากโยคะทีย่อดเยีย่ม๑ เราก็บรรลไุดด้ว้ยความไมป่ระมาท แมถ้า้เธอ 

ทัง้หลายพงึตัง้ความเพยีรไมย่อ่หยอ่นวา่ “จะเหลอือยูแ่ตห่นัง เอ็น และกระดกูก็ 

ตามท ีเนือ้และเลอืดในสรรีะจงเหอืดแหง้ไปเถดิ ยังไมบ่รรลผุลทีพ่งึบรรลดุว้ย 

เรีย่วแรงของบรุษุ ดว้ยความเพยีรของบรุษุ ดว้ยความบากบั่นของบรุษุแลว้ จักไม่ 

หยดุความเพยีร” ไมน่านนักก็จักท าใหแ้จง้ซึง่ประโยชนย์อดเยีย่ม๒อันเป็นทีส่ดุแหง่ 

พรหมจรรยท์ีก่ลุบตุรออกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติโดยชอบตอ้งการดว้ยปัญญาอัน 

ยิง่เองเขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุันแน่แท ้

  เพราะเหตนัุน้แล เธอทัง้หลายพงึส าเหนยีกอยา่งนีว้า่ “เราจักเริม่ตัง้ความ 

เพยีรไมย่อ่หยอ่นวา่ จะเหลอือยูแ่ตห่นัง เอ็น และกระดกูก็ตามท ีเนือ้และเลอืดใน 

สรรีะจงเหอืดแหง้ไปเถดิ ยังไมบ่รรลผุลทีพ่งึบรรลดุว้ยเรีย่วแรงของบรุษุ ดว้ยความ 

เพยีรของบรุษุ ดว้ยความบากบั่นของบรุษุแลว้ จักไมห่ยดุความเพยีร” 

  ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายพงึส าเหนยีกอยา่งนีแ้ล 

อปุญัญาตสตูรที ่๕ จบ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ธรรมเป็นแดนเกษมจากโยคะทีย่อดเยีย่ม หมายถงึอรหัตตผลหรอืนพิพาน (องฺ.ทกุ.อ. ๒/๕/๗) 

๒ ประโยชนย์อดเยีย่ม ในทีน่ีห้มายถงึอรหัตตผลหรอือรยิผลอันเป็นทีส่ดุแหง่มรรคพรหมจรรย ์(องฺ.ทกุ.อ. 

   ๒/๕/๗, ม.ม.อ. ๒/๘๒/๘๐) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๖๑ } 



๖๒ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ทกุนบิาต [๓.ตตยิปัณณาสก]์ 

๑. กัมมกรณวรรค ๗. กัณหสตูร 

 

๖. สญัโญชนสูตร 

วา่ดว้ยกเิลสทีผ่กูมดัใจสตัว ์

  [๖] ภกิษุทัง้หลาย ธรรม ๒ ประการนี ้

  ธรรม ๒ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. การเห็นธรรมทีเ่ป็นปัจจัยแหง่สงัโยชนโ์ดยความพอใจ 

   ๒. การเห็นธรรมทีเ่ป็นปัจจัยแหง่สงัโยชนโ์ดยความเบือ่หน่าย 

  บคุคลผูเ้ห็นธรรมทีเ่ป็นปัจจัยแหง่สงัโยชนโ์ดยความพอใจอยูย่อ่มละราคะ โทสะ 

และโมหะไมไ่ด ้เรากลา่ววา่ “บคุคลยังละราคะ โทสะ และโมหะไมไ่ด ้ยอ่มไมพ่น้จาก 

ชาต(ิความเกดิ) ชรา(ความแก)่ มรณะ(ความตาย) โสกะ(ความเศรา้โศก) ปรเิทวะ 

(ความคร ่าครวญ) ทกุข(์ความทกุขก์าย) โทมนัส(ความทกุขใ์จ) อปุายาส(ความคับ 

แคน้ใจ) และยอ่มไมพ่น้จากทกุข”์๑ 

  บคุคลผูเ้ห็นธรรมทีเ่ป็นปัจจัยแหง่สงัโยชนโ์ดยความเบือ่หน่ายอยูย่อ่มละราคะ 

โทสะ และโมหะได ้เรากลา่ววา่ “บคุคลละราคะ โทสะ และโมหะไดแ้ลว้ ยอ่มพน้จาก 

ชาต ิชรา มรณะ โสกะ ปรเิทวะ ทกุข ์โทมนัส อปุายาส และยอ่มพน้จากทกุข”์ 

  ภกิษุทัง้หลาย ธรรม ๒ ประการนีแ้ล 

สญัโญชนสตูรที ่๖ จบ 

 

๗. กณัหสตูร 

วา่ดว้ยธรรมฝ่ายด า 

  [๗] ภกิษุทัง้หลาย ธรรมฝ่ายด า ๒ ประการนี ้

  ธรรมฝ่ายด า ๒ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. อหริกิะ (ความไมอ่ายบาป)  ๒. อโนตตัปปะ (ความไมก่ลัวบาป) 

  ภกิษุทัง้หลาย ธรรมฝ่ายด า ๒ ประการนีแ้ล 

กณัหสตูรที ่๗ จบ 

 
เชงิอรรถ : 

๑ หมายถงึทกุขใ์นวัฏฏทกุขท์ัง้สิน้ (องฺ.ทกุ.อ. ๒/๖/๘) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๖๒ } 



๖๓ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ทกุนบิาต [๓.ตตยิปัณณาสก]์ 

๑. กัมมกรณวรรค ๙. จรยิสตูร 

 

๘. สกุกสตูร 

วา่ดว้ยธรรมฝ่ายขาว 

  [๘] ภกิษุทัง้หลาย ธรรมฝ่ายขาว ๒ ประการนี้ 

  ธรรมฝ่ายขาว ๒ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. หริ ิ(ความอายบาป)   ๒. โอตตัปปะ (ความกลัวบาป) 

  ภกิษุทัง้หลาย ธรรมฝ่ายขาว ๒ ประการนีแ้ล 

สกุกสตูรที ่๘ จบ 

 

๙. จรยิสตูร 

วา่ดว้ยจรยิธรรมคุม้ครองโลก 

  [๙] ภกิษุทัง้หลาย ธรรมฝ่ายขาว ๒ ประการยอ่มคุม้ครองโลก๑ 

  ธรรมฝ่ายขาว ๒ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. หริ ิ     ๒. โอตตัปปะ 

  ธรรมฝ่ายขาว ๒ ประการนี้แล หากไมคุ่ม้ครองโลก ชาวโลกไมพ่งึบัญญัตวิา่ 

“มารดา นา้ ป้า ภรรยาของอาจารย ์หรอืภรรยาของครู” โลกจักถงึความส าสอ่น 

กันเหมอืนพวกแพะ แกะ ไก ่หม ูสนัุขบา้น และสนัุขจิง้จอกฉะนัน้ 

  ภกิษุทัง้หลาย แตเ่พราะเหตทุีธ่รรมฝ่ายขาว ๒ ประการนีคุ้ม้ครองโลก ฉะนัน้ 

ชาวโลกจงึบัญญัตคิ าวา่ “มารดา นา้ ป้า ภรรยาของอาจารย ์หรอืภรรยาของครู” 

จรยิสตูรที ่๙ จบ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ โลก ในทีน่ีห้มายถงึสัตวโลก โลกคอืหมูส่ัตว ์(องฺ.ทกุ.ฏกีา ๒/๙/๑๐) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๖๓ } 



๖๔ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ทกุนบิาต [๓.ตตยิปัณณาสก]์ 

๒. อธกิรณวรรค 

 

๑๐. วสัสปูนายกิสูตร 

วา่ดว้ยการเขา้พรรษา 

  [๑๐] ภกิษุทัง้หลาย การเขา้พรรษา ๒ อยา่งนี้ 

  การเขา้พรรษา ๒ อยา่ง อะไรบา้ง คอื 

   ๑. การเขา้พรรษาตน้    ๒. การเขา้พรรษาหลัง 

  ภกิษุทัง้หลาย การเขา้พรรษา ๒ อยา่งนีแ้ล 

วสัสปูนายกิสตูรที ่๑๐ จบ 

กมัมกรณวรรคที ่๑ จบ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

    ๑. วชัชสตูร     ๒. ปธานสตูร 

     ๓. ตปนยีสตูร     ๔. อตปนยีสตูร 

    ๕. อปัุญญาตสตูร    ๖. สญัโญชนสตูร 

    ๗. กัณหสตูร     ๘. สกุกสตูร 

    ๙. จรยิสตูร     ๑๐. วสัสปูนายกิสตูร 

 

         

๒. อธกิรณวรรค 
หมวดวา่ดว้ยอธกิรณ์ 

  [๑๑] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ ภกิษุทัง้หลาย พละ๑ ๒ ประการนี ้

  พละ ๒ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ปฏสิงัขานพละ  (ก าลังคอืการพจิารณา) 

   ๒. ภาวนาพละ  (ก าลังคอืการเจรญิ)

 
เชงิอรรถ : 

๑ พละ ในทีน่ีห้มายถงึก าลัง เพราะอรรถวา่อันธรรมอืน่ใหห้ว่ันไหวไม่ได ้กลา่วคอือันธรรมอืน่จะครอบง า  

   และย ่ายไีดโ้ดยยาก (องฺ.ทกุ.อ. ๒/๑๑/๑๐) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๖๔ } 



๖๕ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ทกุนบิาต [๓.ตตยิปัณณาสก]์ 

๒. อธกิรณวรรค 

  ปฏสิงัขานพละ เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีเ้ห็นประจักษ์ดังนีว้า่ “ผลของกายทจุรติเป็นผลทีเ่ลว 

ทรามทัง้ในภพนีแ้ละภพหนา้ ผลของวจทีจุรติเป็นผลทีเ่ลวทรามทัง้ในภพนีแ้ละภพ 

หนา้ ผลของมโนทจุรติเป็นผลทีเ่ลวทรามทัง้ในภพนีแ้ละภพหนา้” บคุคลนัน้ครัน้เห็น 

ประจักษ์ดังนีแ้ลว้ยอ่มละกายทจุรติ บ าเพ็ญกายสจุรติ ละวจทีจุรติ บ าเพ็ญวจสีจุรติ 

ละมโนทจุรติ บ าเพ็ญมโนสจุรติ บรหิารตนใหบ้รสิทุธิ ์นีเ้รยีกวา่ ปฏสิงัขานพละ 

  ภาวนาพละ เป็นอยา่งไร 

  คอื ในพละ ๒ ประการนัน้ ภาวนาพละเป็นของพระเสขะ บคุคลนัน้อาศัยพละ 

ของพระเสขะยอ่มละราคะ โทสะ และโมหะได ้ครัน้ละราคะ โทสะ และโมหะไดแ้ลว้ 

เขายอ่มไมท่ ากรรมทีเ่ป็นอกศุล ไมป่ระพฤตกิรรมทีเ่ป็นบาป นี้เรยีกวา่ ภาวนาพละ 

  ภกิษุทัง้หลาย พละ ๒ ประการนีแ้ล (๑) 

  [๑๒] พละ ๒ ประการนี ้

  พละ ๒ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ปฏสิงัขานพละ    ๒. ภาวนาพละ 

  ปฏสิงัขานพละ เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีเ้ห็นประจักษ์ดังนีว้า่ “ผลของกายทจุรติเป็นผลทีเ่ลว 

ทรามทัง้ในภพนีแ้ละภพหนา้ ผลของวจทีจุรติเป็นผลทีเ่ลวทรามทัง้ในภพนีแ้ละภพ 

หนา้ ผลของมโนทจุรติเป็นผลทีเ่ลวทรามทัง้ในภพนีแ้ละภพหนา้” บคุคลนัน้ครัน้เห็น 

ประจักษ์ดังนีแ้ลว้ยอ่มละกายทจุรติ บ าเพ็ญกายสจุรติ ละวจทีจุรติ บ าเพ็ญวจสีจุรติ 

ละมโนทจุรติ บ าเพ็ญมโนสจุรติ บรหิารตนใหบ้รสิทุธิ ์นีเ้รยีกวา่ ปฏสิงัขานพละ 

  ภาวนาพละ เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีบ้ าเพ็ญสตสิมัโพชฌงคอ์ันอาศัยวเิวก อาศัยวริาคะ 

อาศัยนโิรธนอ้มไปในการสละ บ าเพ็ญธัมมวจิยสมัโพชฌงค ์... บ าเพ็ญวรียิสัมโพชฌงค ์

... บ าเพ็ญปีตสิมัโพชฌงค ์... บ าเพ็ญปัสสทัธสิมัโพชฌงค ์... บ าเพ็ญสมาธสิมัโพชฌงค ์

... บ าเพ็ญอเุบกขาสมัโพชฌงคอ์ันอาศัยวเิวก อาศยัวริาคะ อาศัยนโิรธ นอ้มไปใน 

การสละ นีเ้รยีกวา่ ภาวนาพละ 

  ภกิษุทัง้หลาย พละ ๒ ประการนีแ้ล (๒) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๖๕ } 



๖๖ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ทกุนบิาต [๓.ตตยิปัณณาสก]์ 

๒. อธกิรณวรรค 

  [๑๒] พละ ๒ ประการนี ้

  พละ ๒ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ปฏสิงัขานพละ    ๒. ภาวนาพละ 

  ปฏสิงัขานพละ เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีเ้ห็นประจักษ์ดังนีว้า่ “ผลของกายทจุรติเป็นผลทีเ่ลว 

ทรามทัง้ในภพนีแ้ละภพหนา้ ผลของวจทีจุรติเป็นผลทีเ่ลวทรามทัง้ในภพนีแ้ละภพ 

หนา้ ผลของมโนทจุรติเป็นผลทีเ่ลวทรามทัง้ในภพนีแ้ละภพหนา้” บคุคลนัน้ครัน้เห็น 

ประจักษ์ดังนีแ้ลว้ ยอ่มละกายทจุรติ บ าเพ็ญกายสจุรติ ละวจทีจุรติ บ าเพ็ญวจสีจุรติ 

ละมโนทจุรติ บ าเพ็ญมโนสจุรติ บรหิารตนใหบ้รสิทุธิ ์นีเ้รยีกวา่ ปฏสิงัขานพละ 

  ภาวนาพละ เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีส้งัดจากกามและอกศุลธรรมทัง้หลาย บรรลปุฐมฌาน 

ทีม่วีติกมวีจิาร มปีีตแิละสขุอันเกดิจากวเิวก๑อยู ่เพราะวติกวจิารสงบระงับไปแลว้ 

ภกิษุบรรลทุตุยิฌานทีม่คีวามผอ่งใสภายใน มภีาวะทีจ่ติเป็นหนึง่ผดุขึน้ ไมม่วีติก ไม ่

มวีจิาร มแีตปี่ตแิละสขุอันเกดิจากสมาธอิยู ่อนึง่ เพราะปีตจิางคลายไป ภกิษุม ี

อเุบกขา มสีตสิมัปชญัญะ เสวยสขุดว้ยนามกาย บรรลตุตยิฌานทีพ่ระอรยิะ 

ทัง้หลายสรรเสรญิวา่ “ผูม้อีเุบกขา มสีต ิอยูเ่ป็นสขุ” เพราะละสขุและทกุขไ์ดแ้ลว้ 

เพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปกอ่นแลว้ ภกิษุบรรลจุตตุถฌานทีไ่มม่ทีกุขไ์มม่สีขุ 

มสีตบิรสิทุธิเ์พราะอเุบกขาอยู ่นีเ้รยีกวา่ ภาวนาพละ 

  ภกิษุทัง้หลาย พละ ๒ ประการนีแ้ล (๓) 

พระธรรมเทศนาของพระตถาคต ๒ แบบ 

  [๑๔] ธรรมเทศนาของตถาคต๒ ๒ แบบนี ้

  ธรรมเทศนาของตถาคต ๒ แบบ อะไรบา้ง คอื

 

เชงิอรรถ : 

๑ วเิวก ในทีน่ีห้มายถงึวเิวก ๕ อย่าง คอื (๑) ตทังควเิวก (๒) วกิขัมภนวเิวก (๓) สมจุเฉทวเิวก (๔) ปัสสัทธวิเิวก 

   (๕) นสิสรณวเิวก (องฺ.ทกุ.อ. ๒/๑๒/๑๐) 

๒ ตถาคต ในทีน่ีเ้ป็นค าทีพ่ระพทุธเจา้ตรัสหมายถงึพระองคเ์องแทนค าวา่ “เรา” (อตุตมบรุษุ) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๖๖ } 



๖๗ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ทกุนบิาต [๓.ตตยิปัณณาสก]์ 

๒. อธกิรณวรรค 

   ๑. ธรรมเทศนาแบบยอ่๑   ๒. ธรรมเทศนาแบบพสิดาร๒ 

  ภกิษุทัง้หลาย ธรรมเทศนาของตถาคต ๒ แบบนีแ้ล (๔) 

เหตใุหอ้ธกิรณ์ยดืเยือ้และไมย่ดืเยือ้ 

  [๑๕] ในอธกิรณ์ใด๓ ภกิษุผูต้อ้งอาบัตแิละภกิษุผูเ้ป็นโจทกย์ังมไิดพ้จิารณา 

ตนเองใหด้ ีในอธกิรณ์นัน้พงึหวงัไดด้ังนีว้า่ “จักเป็นไปเพือ่ความยดืเยือ้ เพือ่ความ 

รนุแรง๔ เพือ่ความรา้ยแรง๕ และภกิษุทัง้หลายจักอยูไ่มผ่าสกุ” สว่นในอธกิรณ์ใด 

ภกิษุผูต้อ้งอาบัตแิละภกิษุผูเ้ป็นโจทกพ์จิารณาตนเองใหด้ ีในอธกิรณ์นัน้พงึหวงัได ้

ดังนีว้า่ “จักไมเ่ป็นไปเพือ่ความยดืเยือ้ เพือ่ความรนุแรง เพือ่ความรา้ยแรง และ 

ภกิษุทัง้หลายจักอยูผ่าสกุ” 

  ภกิษุผูต้อ้งอาบตัพิจิารณาตนเองใหด้ ีเป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุผูต้อ้งอาบัตใินธรรมวนัิยนีเ้ห็นประจักษ์ดังนี้วา่ “เราแลตอ้งอาบัตทิี ่

เป็นอกศุลทางกายบางอยา่ง เพราะเหตนัุน้ ภกิษุนัน้จงึไดเ้ห็นวา่เราตอ้งอาบัตทิีเ่ป็น 

อกศุลทางกายบางอยา่ง ถา้เราไมพ่งึตอ้งอาบัตทิีเ่ป็นอกศุลทางกายบางอยา่ง ภกิษุ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ธรรมเทศนาแบบยอ่ หมายถงึการยกหัวขอ้ขึน้ตัง้แลว้กล่าว ใชส้ าหรับบคุคลผูม้ปัีญญามาก ผูเ้ป็น 

   อคุฆฏติัญญ ูผูท้ีพ่อยกหัวขอ้ก็รู ้(องฺ.ทกุ.อ. ๒/๑๔/๑๒) 

๒ ธรรมเทศนาแบบพสิดาร หมายถงึการยกหัวขอ้ขึน้ตัง้หรอืไมย่กหัวขอ้ขึน้ตัง้แลว้กลา่วชีแ้จงโดยพสิดาร 

   ใชส้ าหรับบุคคลผูม้ปัีญญานอ้ย ๓ จ าพวก คอื (๑) วปิจติัญญ ูผูรู้ต้่อเมือ่ขยายความ (๒) เนยยะ ผูท้ีพ่อ 

   แนะน าได ้(๓) ปทปรมะ ผูม้บีทเป็นอยา่งยิง่ ผูอ้ับปัญญาสอนใหรู้ไ้ดแ้คเ่พยีงตัวบทคอืพยัญชนะหรอืถอ้ย 

   ค า ไมอ่าจเขา้ใจอรรถคอืความหมาย (องฺ.ทกุ.อ. ๒/๑๔/๑๒) 

๓ อธกิรณ ์ในทีน่ีห้มายถงึเรือ่งทีส่งฆต์อ้งด าเนนิการม ี๔ อย่าง คอื (๑) ววิาทาธกิรณ ์การเถยีงกันเกีย่ว 

   กับพระธรรมวนัิย (๒) อนวุาทาธกิรณ ์การโจทหรอืกลา่วหากันดว้ยอาบัต ิ(๓) อาปตัตาธกิรณ ์การ 

   ตอ้งอาบัต ิการปรับอาบัต ิและการแกไ้ขตัวเองใหพ้น้จากอาบัต ิ(๔) กจิจาธกิรณ ์กจิธุระตา่ง ๆ ทีส่งฆ ์

   จะตอ้งท า เชน่ ใหอ้ปุสมบท ใหผ้า้กฐนิ เป็นตน้ (องฺ.ทกุ.อ. ๒/๑๕/๑๒) 

๔ เพือ่ความรนุแรง ในทีน่ีห้มายถงึเป็นไปเพือ่ความมวีาจาหยาบคาย เชน่ ด่ากันดว้ยค าหยาบว่า ทา่น 

   เป็นทาส เป็นคนชัว่ เป็นจัณฑาลและเป็นชา่งสาน เป็นตน้ (องฺ.ทกุ.อ. ๒/๑๕/๑๓) 

๕ เพือ่ความรา้ยแรง ในทีน่ีห้มายถงึเป็นไปเพือ่การท ารา้ยกันดว้ยกอ้นหนิ กอ้นดนิ และทอ่นไมเ้ป็นตน้ (องฺ. 

   ทกุ.อ. ๒/๑๕/๑๓) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๖๗ } 



๖๘ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ทกุนบิาต [๓.ตตยิปัณณาสก]์ 

๒. อธกิรณวรรค 

นัน้ก็ไมพ่งึเห็นวา่เราตอ้งอาบัตทิีเ่ป็นอกศุลทางกายบางอยา่ง ก็เพราะเราตอ้งอาบัต ิ

ทีเ่ป็นอกศุลทางกายบางอยา่ง ฉะนัน้ ภกิษุนัน้จงึไดเ้ห็นวา่เราตอ้งอาบัตทิีเ่ป็นอกศุล 

ทางกายบางอยา่ง ครัน้เห็นแลว้จงึไมพ่อใจ ภกิษุนัน้เมือ่ไมพ่อใจ จงึวา่กลา่วเราผูม้ี 

วาจาไมน่่าพอใจ เราผูม้วีาจาไมน่่าพอใจถกูภกิษุนัน้วา่กลา่ว จงึไมพ่อใจ เมือ่ไมพ่อใจ 

จงึบอกแกผู่อ้ ืน่วา่ “ดว้ยเหตนุี ้โทษในอธกิรณ์นัน้จงึครอบง าแตเ่ฉพาะเราเทา่นัน้ 

เหมอืนในเรือ่งสนิคา้ โทษยอ่มครอบง าเฉพาะบคุคลผูจ้ าตอ้งเสยีภาษี” 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุผูต้อ้งอาบัตพิจิารณาตนเองใหด้เีป็นอยา่งนีแ้ล 

  ภกิษุผูเ้ป็นโจทกพ์จิารณาตนเองใหด้ ีเป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุผูเ้ป็นโจทกใ์นธรรมวนัิยนีเ้ห็นประจักษ์ดังนีว้า่ “ภกิษุนีแ้ลตอ้งอาบัตทิี ่

เป็นอกศุลทางกายบางอยา่ง เพราะเหตนัุน้ เราจงึไดเ้ห็นวา่ภกิษุนีต้อ้งอาบัตทิีเ่ป็น 

อกศุลทางกายบางอยา่ง ถา้ภกิษุนีไ้มพ่งึตอ้งอาบัตทิีเ่ป็นอกศุลทางกายบางอยา่ง 

เราก็ไมพ่งึเห็นวา่ภกิษุนีต้อ้งอาบัตทิีเ่ป็นอกศุลทางกายบางอยา่ง ก็เพราะภกิษุนีต้อ้ง 

อาบัตทิีเ่ป็นอกศุลทางกายบางอยา่ง ฉะนัน้ เราจงึไดเ้ห็นวา่ภกิษุนีต้อ้งอาบัตทิีเ่ป็น 

อกศุลทางกายบางอยา่ง ครัน้เห็นแลว้จงึไมพ่อใจ เราเมือ่ไมพ่อใจ ไดว้า่กลา่วภกิษุนี้ 

ผูม้วีาจาไมน่่าพอใจ ภกิษุนีผู้ม้วีาจาไมน่่าพอใจนีถ้กูเราวา่กลา่ว จงึไมพ่อใจ เมือ่ไม ่

พอใจจงึบอกแกผู่อ้ ืน่วา่ “ดว้ยเหตนุี ้โทษในอธกิรณ์นัน้จงึครอบง าแตเ่ฉพาะเรา 

เทา่นัน้เหมอืนในเรือ่งสนิคา้ โทษยอ่มครอบง าเฉพาะบคุคลผูจ้ าตอ้งเสยีภาษี” 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุผูเ้ป็นโจทกพ์จิารณาตนเองใหด้เีป็นอยา่งนีแ้ล 

  ในอธกิรณ์ใด ภกิษุผูต้อ้งอาบัตแิละภกิษุผูเ้ป็นโจทกย์ังไมพ่จิารณาตนเองใหด้ ี

ในอธกิรณ์นัน้พงึหวงัไดด้ังนีว้า่ “จักเป็นไปเพือ่ความยดืเยือ้ เพือ่ความรนุแรง เพือ่ 

ความรา้ยแรง และภกิษุทัง้หลายจักอยูไ่มผ่าสกุ” 

  สว่นในอธกิรณ์ใด ภกิษุผูต้อ้งอาบัตแิละภกิษุผูเ้ป็นโจทกพ์จิารณาตนเองใหด้ ี

ในอธกิรณ์นัน้พงึหวงัไดด้ังนีว้า่ “จักไมเ่ป็นไปเพือ่ความยดืเยือ้ เพือ่ความรนุแรง 

เพือ่ความรา้ยแรง และภกิษุทัง้หลายจักอยูผ่าสกุ” (๕) 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๖๘ } 



๖๙ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ทกุนบิาต [๓.ตตยิปัณณาสก]์ 

๒. อธกิรณวรรค 

 

เหตใุหเ้กดิในทคุตแิละสคุต ิ

  [๑๖] ครัง้นัน้ พราหมณ์คนหนึง่เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ได ้

สนทนาปราศรัยพอเป็นทีบ่ันเทงิใจพอเป็นทีร่ะลกึถงึกันแลว้น่ัง ณ ทีส่มควร๑ ไดท้ลู 

ถามพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แตท่า่นพระโคดม อะไรหนอเป็นเหตเุป็นปัจจัยให ้

สตัวบ์างพวกในโลกนีห้ลังจากตายแลว้ไปเกดิในอบาย ทคุต ิวนิบิาต นรก” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “พราหมณ์ เพราะเหตแุหง่การประพฤตไิมส่ม า่ 

เสมอ คอืประพฤตไิมช่อบธรรม สตัวบ์างพวกในโลกนีห้ลังจากตายแลว้จงึไปเกดิใน 

อบาย ทคุต ิวนิบิาต นรก” 

  พราหมณ์ทลูถามวา่ “ขา้แตท่า่นพระโคดม อะไรหนอเป็นเหตเุป็นปัจจัยให ้

สตัวบ์างพวกในโลกนีห้ลังจากตายแลว้ไปเกดิในสคุตโิลกสวรรค”์ 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “พราหมณ์ เพราะเหตแุหง่การประพฤตสิม า่ 

เสมอ คอืประพฤตชิอบธรรม สตัวบ์างพวกในโลกนีห้ลังจากตายแลว้จงึไปเกดิใน 

สคุตโิลกสวรรค”์ 

  พราหมณ์นัน้กราบทลูวา่ “ขา้แตท่า่นพระโคดม ภาษิตของทา่นพระโคดม 

ชดัเจนไพเราะยิง่นัก ขา้แตท่า่นพระโคดม ภาษิตของทา่นพระโคดมชดัเจนไพเราะยิง่ 

นัก ทา่นพระโคดมประกาศธรรมแจม่แจง้โดยประการตา่ง ๆ เปรยีบเหมอืนบคุคล 

หงายของทีค่ว า่ เปิดของทีปิ่ด บอกทางแกผู่ห้ลงทาง หรอืตามประทปีในทีม่ดื๒โดย 

ตัง้ใจวา่ ‘คนมตีาดจัีกเห็นรปูได’้ ขา้พระองคน์ีข้อถงึทา่นพระโคดม พรอ้มทัง้พระ 

ธรรม และพระสงฆเ์ป็นสรณะ ขอทา่นพระโคดมจงทรงจ าขา้พระองคว์า่เป็นอบุาสก 

ผูถ้งึสรณะ ตัง้แตว่นันีเ้ป็นตน้ไปจนตลอดชวีติ” (๖) 

  [๑๗] ครัง้นัน้ พราหมณ์ชานุสโสณเิขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ได ้

สนทนาปราศรัยพอเป็นทีบ่ันเทงิใจพอเป็นทีร่ะลกึถงึกันแลว้น่ัง ณ ทีส่มควร ไดท้ลู

 

เชงิอรรถ : 

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

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

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

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

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๖๙ } 



๗๐ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ทกุนบิาต [๓.ตตยิปัณณาสก]์ 

๒. อธกิรณวรรค 

ถามพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แตท่า่นพระโคดม อะไรหนอเป็นเหตเุป็นปัจจัยให ้

สตัวบ์างพวกในโลกนีห้ลังจากตายแลว้ไปเกดิในอบาย ทคุต ิวนิบิาต นรก” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “พราหมณ์ สตัวบ์างพวกในโลกนีห้ลังจากตาย 

แลว้จะไปเกดิในอบาย ทคุต ิวนิบิาต นรก เพราะท าและเพราะไมท่ า” 

  พราหมณ์ชานุสโสณทิลูถามวา่ “ขา้แตท่า่นพระโคดม อะไรเป็นเหตเุป็นปัจจัย 

ใหส้ตัวบ์างพวกในโลกนีห้ลังจากตายแลว้ไปเกดิในสคุตโิลกสวรรค”์ 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “พราหมณ์ สตัวบ์างพวกในโลกนีห้ลังจากตาย 

แลว้จะไปเกดิในสคุตโิลกสวรรคเ์พราะท าและไมท่ าอยา่งนี้” 

  พราหมณ์นัน้กราบทลูวา่ “ขา้พระองคย์อ่มไมรู่ท่ั้วถงึเนือ้ความแหง่ภาษิตที ่

ทา่นพระโคดมตรัสไวโ้ดยยอ่โดยพสิดารได ้ขอประทานวโรกาส ขอทา่นพระโคดม 

โปรดแสดงธรรมโดยวธิทีีข่า้พระองคจ์ะพงึรูท่ั้วถงึเนือ้ความแหง่ภาษิตทีท่า่นพระโคดม 

ตรัสไวโ้ดยยอ่ไดโ้ดยพสิดารเถดิ” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ถา้เชน่นัน้ ทา่นจงฟัง จงใสใ่จใหด้ ีเราจักกลา่ว” 

  พราหมณ์ชานุสโสณทิลูรับสนองพระด ารัสแลว้ พระผูม้พีระภาคจงึไดต้รัส 

เรือ่งนีว้า่ 

  “พราหมณ์ บคุคลบางคนในโลกนีท้ าแตก่ายทจุรติ ไมท่ ากายสจุรติ ท าแต่ 

วจทีจุรติ ไมท่ าวจสีจุรติ ท าแตม่โนทจุรติ ไมท่ ามโนสจุรติ สตัวบ์างพวกในโลกนี ้

หลังจากตายแลว้จงึไปเกดิในอบาย ทคุต ิวนิบิาต นรก เพราะท าและเพราะไมท่ า 

อยา่งนีแ้ล สว่นบคุคลบางคนในโลกนีท้ าแตก่ายสจุรติ ไมท่ ากายทจุรติ ท าแตว่จสีจุรติ 

ไมท่ าวจทีจุรติ ท าแตม่โนสจุรติ ไมท่ ามโนทจุรติ สตัวบ์างพวกในโลกนีห้ลังจากตาย 

แลว้จงึไปเกดิในสคุตโิลกสวรรคเ์พราะท าและเพราะไมท่ าอยา่งนีแ้ล” 

  พราหมณ์ชานุสโสณกิราบทลูวา่ “ขา้แตท่า่นพระโคดม ภาษิตของทา่นพระ 

โคดมชดัเจนไพเราะยิง่นัก ฯลฯ ขอทา่นพระโคดมจงทรงจ าขา้พระองคว์า่เป็น 

อบุาสกผูถ้งึสรณะ ตัง้แตว่นันีเ้ป็นตน้ไปจนตลอดชวีติ” (๗) 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๗๐ } 



๗๑ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ทกุนบิาต [๓.ตตยิปัณณาสก]์ 

๒. อธกิรณวรรค 

 

โทษแหง่ทจุรติ ๕ อยา่ง 

  [๑๘] ครัง้นัน้ ทา่นพระอานนทเ์ขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวาย 

อภวิาทแลว้น่ัง ณ ทีส่มควร พระผูม้พีระภาคจงึไดต้รัสเรือ่งนีว้า่ “อานนท ์กายทจุรติ  

วจทีจุรติและมโนทจุรติ เรากลา่ววา่เป็นสิง่ทีไ่มค่วรท าโดยสว่นเดยีว” 

  ทา่นพระอานนทท์ลูถามวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ เมือ่บคุคลท ากายทจุรติ 

วจทีจุรติ และมโนทจุรติทีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสวา่เป็นสิง่ทีไ่มค่วรท าโดยสว่นเดยีว 

บคุคลนัน้จะไดรั้บโทษอะไร” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “เมือ่บคุคลท ากายทจุรติ วจทีจุรติ มโนทจุรติทีเ่รา 

กลา่ววา่เป็นสิง่ทีไ่มค่วรท าโดยสว่นเดยีว บคุคลนัน้จะไดรั้บโทษดังตอ่ไปนี ้คอื (๑) 

แมต้นก็ตเิตยีนตนเองได ้(๒) ผูรู้ใ้ครค่รวญแลว้ยอ่มตเิตยีนได ้(๓) กติตศิัพทอ์ันชัว่ 

ยอ่มกระฉ่อนไป (๔) หลงลมืสตติาย (๕) หลังจากตายแลว้จะไปเกดิในอบาย ทคุต ิ

วนิบิาต นรก เมือ่บคุคลท ากายทจุรติ วจทีจุรติ และมโนทจุรติทีเ่รากลา่ววา่ไมค่วร 

ท าโดยสว่นเดยีว บคุคลนัน้จะไดรั้บโทษนี”้ 

อานสิงสแ์หง่สจุรติ ๕ อยา่ง 

  อานนท ์กายสจุรติ วจสีจุรติ และมโนสจุรติ เรากลา่ววา่เป็นสิง่ทีค่วรท าโดย 

สว่นเดยีว 

  ทา่นพระอานนทท์ลูถามวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ เมือ่บคุคลท ากายสจุรติ 

วจสีจุรติ และมโนสจุรติทีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสวา่ควรท าโดยสว่นเดยีว บคุคลนัน้จะ 

ไดรั้บอานสิงสอ์ะไร” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “เมือ่บคุคลท ากายสจุรติ วจสีจุรติ และมโนสจุรติ 

ทีเ่รากลา่ววา่ควรท าโดยสว่นเดยีว บคุคลนัน้จะไดรั้บอานสิงสด์ังตอ่ไปนี ้คอื (๑) แม ้

ตนก็ตเิตยีนตนเองไมไ่ด ้(๒) ผูรู้ใ้ครค่รวญแลว้ยอ่มสรรเสรญิ (๓) กติตศิัพทอ์นังาม 

ยอ่มขจรไป (๔) ไมห่ลงลมืสตติาย (๕) หลังจากตายแลว้จะไปเกดิในสคุตโิลกสวรรค ์

เมือ่บคุคลท ากายสจุรติ วจสีจุรติ และมโนสจุรติทีเ่รากลา่ววา่ควรท าโดยสว่นเดยีว 

บคุคลนัน้จะไดรั้บอานสิงสน์ี”้ (๘) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๗๑ } 



๗๒ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ทกุนบิาต [๓.ตตยิปัณณาสก]์ 

๒. อธกิรณวรรค 

 

การละอกศุลและการบ าเพ็ญกศุล 

  [๑๙] ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงละอกศุล บคุคลสามารถละอกศุลได ้ถา้ 

บคุคลไมส่ามารถละอกศุลนีไ้ด ้เราไมพ่งึกลา่วอยา่งนีว้า่ “เธอทัง้หลายจงละอกศุล” 

ก็เพราะบคุคลสามารถละอกศุลได ้ฉะนัน้เราจงึกลา่วอยา่งนีว้า่ “เธอทัง้หลายจงละ 

อกศุล” ถา้อกศุลนีท้ีบ่คุคลละไดแ้ลว้พงึเป็นไปเพือ่ไมเ่กือ้กลู เพือ่ทกุข ์เราไมพ่งึ 

กลา่วอยา่งนีว้า่ “เธอทัง้หลายจงละอกศุล” ก็เพราะอกศุลทีบ่คุคลละไดแ้ลว้ยอ่มเป็น 

ไปเพือ่เกือ้กลู เพือ่สขุ ฉะนัน้เราจงึกลา่วอยา่งนี้วา่ “เธอทัง้หลายจงละอกศุล” 

  เธอทัง้หลายจงบ าเพ็ญกศุล บคุคลสามารถบ าเพ็ญกศุลได ้ถา้บคุคลไมส่ามารถ 

บ าเพ็ญกศุลนีไ้ด ้เราไมพ่งึกลา่วอยา่งนีว้า่ “เธอทัง้หลายจงบ าเพ็ญกศุล” ก็เพราะ 

บคุคลสามารถบ าเพ็ญกศุลได ้ฉะนัน้เราจงึกลา่วอยา่งนีว้า่ “เธอทัง้หลายจงบ าเพ็ญกศุล” 

ถา้กศุลนีท้ีบ่คุคลบ าเพ็ญแลว้พงึเป็นไปเพือ่ไมเ่กือ้กลู เพือ่ทกุข ์เราไมพ่งึกลา่วอยา่ง 

นีว้า่ “เธอทัง้หลายจงบ าเพ็ญกศุล” ก็เพราะกศุลทีบ่คุคลบ าเพ็ญแลว้ยอ่มเป็นไปเพือ่ 

เกือ้กลู เพือ่สขุ ฉะนัน้เราจงึกลา่วอยา่งนีว้า่ “เธอทัง้หลายจงบ าเพ็ญกศุล” (๙) 

ธรรมทีท่ าใหศ้าสนาเสือ่มและเจรญิ 

  [๒๐] ธรรม ๒ ประการนีย้อ่มเป็นไปเพือ่ความเสือ่มสญูหายไปแหง่สทัธรรม 

  ธรรม ๒ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. บทพยัญชนะทีส่บืทอดกันมาไมด่ี๑ 

   ๒. อรรถทีส่บืทอดขยายความไมด่ี๒ 

  แมอ้รรถแหง่บทพยัญชนะทีต่ัง้ไวไ้มด่ก็ีชือ่วา่เป็นการสบืทอดขยายความไมด่ ี

  ภกิษุทัง้หลาย ธรรม ๒ ประการนีแ้ลยอ่มเป็นไปเพือ่ความเสือ่มสญูหายไป 

แหง่สทัธรรม (๑๐) 

 

เชงิอรรถ : 

๑ หมายถงึบทบาลทีีส่บืทอดกันผดิระเบยีบ (องฺ.ทกุ.อ. ๒/๒๐/๒๘) 

๒ หมายถงึอรรถกถาทีส่วดสบืทอดกันมาผดิระเบยีบ (องฺ.ทกุ.อ. ๒/๒๐/๒๘) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๗๒ } 



๗๓ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ทกุนบิาต [๓.ตตยิปัณณาสก]์ 

๓. พาลวรรค 

  [๒๑] ธรรม ๒ ประการนีย้อ่มเป็นไปเพือ่ความด ารงมั่น ไมเ่สือ่มสญู ไมห่าย 

ไปแหง่สทัธรรม 

  ธรรม ๒ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. บทพยัญชนะทีส่บืทอดกันมาด ี

   ๒. อรรถทีส่บืทอดขยายความด ี

  แมอ้รรถแหง่บทพยัญชนะทีต่ัง้ไวด้ก็ีชือ่วา่เป็นการสบืทอดขยายความด ี

  ภกิษุทัง้หลาย ธรรม ๒ ประการนีแ้ลยอ่มเป็นไปเพือ่ความด ารงมั่น ไม่ 

เสือ่มสญู ไมห่ายไปแหง่สทัธรรม (๑๑) 

อธกิรณวรรคที ่๒ จบ 

 

๓. พาลวรรค 

หมวดวา่ดว้ยคนพาล 

  [๒๒] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ ภกิษุทัง้หลาย คนพาล ๒ จ าพวกนี ้

  คนพาล ๒ จ าพวกไหนบา้ง คอื 

   ๑. คนทีไ่มเ่ห็นโทษโดยความเป็นโทษ 

   ๒. คนทีไ่มย่อมรับตามความเป็นจรงิเมือ่บคุคลอืน่แสดงโทษ 

  คนพาล ๒ จ าพวกนีแ้ล 

  บัณฑติ ๒ จ าพวกนี ้

  บัณฑติ ๒ จ าพวกไหนบา้ง คอื 

   ๑. คนทีเ่ห็นโทษโดยความเป็นโทษ 

   ๒. คนทีย่อมรับตามความเป็นจรงิเมือ่บคุคลอืน่แสดงโทษ 

  บัณฑติ ๒ จ าพวกนีแ้ล (๑) 

  [๒๓] คน ๒ จ าพวกนีย้อ่มกลา่วตูต่ถาคต 

  คน ๒ จ าพวกไหนบา้ง คอื 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๗๓ } 



๗๔ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ทกุนบิาต [๓.ตตยิปัณณาสก]์ 

๓. พาลวรรค 

   ๑. คนเจา้โทสะทีม่คีวามโหดรา้ยอยูภ่ายใน 

   ๒. คนทีเ่ชือ่โดยยดึถอืผดิ 

  คน ๒ จ าพวกนีแ้ลยอ่มกลา่วตูต่ถาคต (๒) 

  [๒๔] คน ๒ จ าพวกนีย้อ่มกลา่วตูต่ถาคต 

  คน ๒ จ าพวกไหนบา้ง คอื 

   ๑. คนทีแ่สดงสิง่ทีต่ถาคตไมไ่ดภ้าษิตไว ้ไมไ่ดก้ลา่วไวว้า่ “ตถาคต 

       ไดภ้าษิตไว ้ไดก้ลา่วไว”้ 

   ๒. คนทีแ่สดงสิง่ทีต่ถาคตไดภ้าษิตไว ้ไดก้ลา่วไวว้า่ “ตถาคต 

       ไมไ่ดภ้าษิตไว ้ไมไ่ดก้ลา่วไว”้ 

  คน ๒ จ าพวกนีแ้ลยอ่มกลา่วตูต่ถาคต 

  คน ๒ จ าพวกนีย้อ่มไมก่ลา่วตูต่ถาคต 

  คน ๒ จ าพวกไหนบา้ง คอื 

   ๑. คนทีแ่สดงสิง่ทีต่ถาคตไมไ่ดภ้าษิตไว ้ไมไ่ดก้ลา่วไวว้า่ “ตถาคต 

       ไมไ่ดภ้าษิตไว ้ไมไ่ดก้ลา่วไว”้ 

   ๒. คนทีแ่สดงสิง่ทีต่ถาคตไดภ้าษิตไว ้ไดก้ลา่วไวว้า่ “ตถาคตได ้

       ภาษิตไว ้ไดก้ลา่วไว”้ 

  คน ๒ จ าพวกนีแ้ลยอ่มไมก่ลา่วตูต่ถาคต (๓) 

  [๒๕] คน ๒ จ าพวกนีย้อ่มกลา่วตูต่ถาคต 

  คน ๒ จ าพวกไหนบา้ง คอื 

   ๑. คนทีแ่สดงสตุตันตะทีค่วรขยายความวา่ “สตุตันตะมกีารขยาย 

       ความแลว้” 

   ๒. คนทีแ่สดงสตุตันตะทีม่กีารขยายความแลว้วา่ “สตุตันตะทีค่วร 

       ขยายความ” 

  คน ๒ จ าพวกนีแ้ลยอ่มกลา่วตูต่ถาคต (๔) 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๗๔ } 



๗๕ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ทกุนบิาต [๓.ตตยิปัณณาสก]์ 

๓. พาลวรรค 

  [๒๖] คน ๒ จ าพวกนีย้อ่มไมก่ลา่วตูต่ถาคต 

  คน ๒ จ าพวกไหนบา้ง คอื 

   ๑. คนทีแ่สดงสตุตันตะทีค่วรขยายความวา่ “สตุตันตะควรขยาย 

       ความ” 

   ๒. คนทีแ่สดงสตุตันตะทีม่กีารขยายความแลว้วา่ “สตุตันตะทีม่ ี

       การขยายความแลว้” 

  คน ๒ จ าพวกนีแ้ลยอ่มไมก่ลา่วตูต่ถาคต (๕) 

คตแิละฐานะ ๒ อยา่งเป็นตน้ 

  [๒๗] ผูม้กีารงานปกปิดไว ้๑ พงึหวงัได ้๒คตอิยา่ง ๑ ใน ๒ อยา่ง คอื 

นรกหรอืก าเนดิสตัวด์รัิจฉาน ผูม้กีารงานไมป่กปิดไวพ้งึหวงัไดค้ตอิยา่ง ๑ ใน ๒ 

อยา่ง คอื เทวดาหรอืมนุษย ์(๖) 

  [๒๘] ผูเ้ป็นมจิฉาทฏิฐพิงึหวงัไดค้ตอิยา่ง ๑ ใน ๒ อยา่ง คอื นรกหรอื 

ก าเนดิสตัวด์รัิจฉาน (๗) 

  [๒๙] ผูเ้ป็นสมัมาทฏิฐพิงึหวงัไดค้ตอิยา่ง ๑ ใน ๒ อยา่ง คอื เทวดาหรอื 

มนุษย ์(๘) 

  [๓๐] สถานทีร่องรับคนทศุลี ๒ แหง่ คอื นรกหรอืก าเนดิสตัวด์รัิจฉาน 

สถานทีร่องรับคนมศีลี ๒ แหง่ คอื เทวดาหรอืมนุษย ์(๙) 

  [๓๑] เราพจิารณาเห็นอ านาจประโยชน์๓ ๒ ประการจงึอาศัยเสนาสนะอัน 

เงยีบสงัด คอื ป่าโปรง่และป่าทบึ๔

 

เชงิอรรถ : 

๑ การงานทีป่กปิดไว ้หมายถงึบาปกรรม แทจ้รงิ ขึน้ชือ่ว่าบาป บคุคลจะท าอยา่งปกปิดหรอืไมป่กปิด 

   ก็ตาม ก็ชือ่วา่บาปกรรมทีป่กปิดไว ้(องฺ.ทกุ.อ. ๒/๒๗/๒๙) 

๒ พงึหวงัได ้ในทีน่ีห้มายถงึจ าตอ้งปรารถนา จ าตอ้งมแีน่นอน หรอืจ าตอ้งบังเกดิในคตนัิน้ ๆ แน่นอน 

   (องฺ.ตกิ.อ. ๒/๗๐/๒๑๔) 

๓ อ านาจประโยชน ์หมายถงึเหตุทัง้หลาย (องฺ.ทกุ.อ. ๒/๓๑/๓๐) 

๔ ป่าโปรง่ (อรญฺญ) หมายถงึป่าอยูน่อกเสาหลักเมอืงออกไปอยา่งนอ้ยชัว่ ๕๐๐ ลกูธนู ป่าทบึ (วนปตฺถ) 

   หมายถงึสถานทีไ่มม่ผีูค้นอยูอ่าศัยเลยเขตหมู่บา้นไป (องฺ.ทกุ.อ. ๒/๓๑/๓๐) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๗๕ } 



๗๖ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ทกุนบิาต [๓.ตตยิปัณณาสก]์ 

๓. พาลวรรค 

  อ านาจประโยชน ์๒ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. เห็นการอยูเ่ป็นสขุในปัจจบุันของตน๑ 

   ๒. อนุเคราะหค์นรุน่หลัง 

  เราพจิารณาเห็นอ านาจประโยชน ์๒ ประการนีแ้ลจงึอาศัยเสนาสนะอันเงยีบ 

สงัด คอื ป่าโปรง่และป่าทบึ (๑๐) 

  [๓๒] ธรรม ๒ ประการนีเ้ป็นฝ่ายวชิชา 

  ธรรม ๒ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. สมถะ  (การฝึกจติใหส้งบเป็นสมาธ)ิ 

   ๒. วปัิสสนา  (ความเห็นแจง้) 

  สมถะทีภ่กิษุเจรญิแลว้ยอ่มใหส้ าเร็จประโยชนอ์ะไร 

  คอื ยอ่มใหจ้ติเจรญิ 

  จติ๒ทีเ่จรญิแลว้ยอ่มใหส้ าเร็จประโยชนอ์ะไร 

  คอื ยอ่มละราคะได ้

  วปัิสสนาทีภ่กิษุเจรญิแลว้ยอ่มใหส้ าเร็จประโยชนอ์ะไร 

  คอื ยอ่มใหปั้ญญาเจรญิ 

  ปัญญาทีเ่จรญิแลว้ยอ่มใหส้ าเร็จประโยชนอ์ะไร 

   คอื ยอ่มละอวชิชาได ้

  จติทีเ่ศรา้หมองเพราะราคะยอ่มไมห่ลดุพน้ ปัญญา๓ทีเ่ศรา้หมองเพราะอวชิชา 

ยอ่มไมเ่จรญิ เพราะส ารอกราคะจงึมเีจโตวมิตุต ิเพราะส ารอกอวชิชา จงึมปัีญญา- 

วมิตุต ิ(๑๑) 

พาลวรรคที ่๓ จบ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ เห็นการอยูเ่ป็นสขุในปจัจบุนัของตน หมายถงึการอยูผ่าสกุอันเป็นโลกยิะและโลกตุตระ (องฺ.ทกุ.อ. 

   ๒/๓๑/๓๐) 

๒ จติ ในทีน่ีห้มายถงึมรรคจติ คอืจติในขณะแหง่มรรค (องฺทกุ.อ. ๒/๓๒/๓๐) 

๓ ปญัญา ในทีน่ีห้มายถงึมรรคปัญญา คอืปัญญาในขณะแหง่มรรค (องฺ.ทกุ.อ. ๒/๓๒/๓๐) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๗๖ } 



๗๗ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ทกุนบิาต [๓.ตตยิปัณณาสก]์ 

๔. สมจติตวรรค 

 

๔. สมจติตวรรค 

หมวดวา่ดว้ยเทวดาพรอ้มใจกนั 

  [๓๓] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ ภกิษุทัง้หลาย เราจักแสดงภมูอิสตับรุษุและภมู ิ

สตับรุษุแกเ่ธอทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงฟัง จงใสใ่จใหด้ ีเราจักกลา่ว 

  ภกิษุเหลา่นัน้ทลูรับสนองพระด ารัสแลว้ พระผูม้พีระภาคจงึไดต้รัสเรือ่งนี้วา่ 

  ภมูอิสตับรุษุ เป็นอยา่งไร 

  คอื อสตับรุษุเป็นคนอกตญัญู๑ เป็นคนอกตเวที๒ ความเป็นคนอกตัญญ ู

ความเป็นคนอกตเวท ีอสตับรุษุทัง้หลายสรรเสรญิ ความเป็นคนอกตัญญ ูและ 

ความเป็นคนอกตเวท ีทัง้หมดนีเ้ป็นภมูอิสตับรุษุ 

  ภมูสิตับรุษุ เป็นอยา่งไร 

  คอื สตับรุษุเป็นคนกตัญญ ูเป็นคนกตเวท ีความเป็นคนกตัญญ ูความเป็นคน 

กตเวท ีสตับรุษุทัง้หลายสรรเสรญิ ความเป็นคนกตัญญ ูและความเป็นคนกตเวท ี

ทัง้หมดนีเ้ป็นภมูสิตับรุษุ (๑) 

การตอบแทนทีท่ าไดย้าก 

  [๓๔] การท าตอบแทนแกท่า่นทัง้สองเราไมก่ลา่ววา่เป็นการท าไดโ้ดยงา่ย 

ทา่นทัง้สองคอืใคร คอื มารดาและบดิา ถงึบตุรจะมอีาย ุ๑๐๐ ปี มชีวีติอยู ่๑๐๐ ปี 

ประคับประคองมารดาดว้ยบา่ขา้งหนึง่ ประคับประคองบดิาดว้ยบา่ขา้งหนึง่ ปฏบิัต ิ

ทา่นทัง้สองนัน้ดว้ยการอบกลิน่ การนวด การใหอ้าบน ้า และการบบีนวด๓ และแม ้

ทา่นทัง้สองนัน้จะถา่ยอจุจาระและปัสสาวะลงบนบา่ทัง้สองของเขาน่ันแล การ 

กระท าอยา่งนัน้ยังไมช่ือ่วา่อันบตุรไดท้ า หรอืท าตอบแทนแกม่ารดาและบดิาเลย ถงึ 

บตุรจะสถาปนามารดาและบดิาไวใ้นราชสมบัตซิ ึง่เป็นเจา้เหนอืหัวแหง่แผน่ดนิใหญท่ีม่ี

 

เชงิอรรถ : 

๑ อกตญัญ ูหมายถงึผูไ้มรู่อ้ปุการะทีบ่คุคลอืน่กระท าแกต่น (องฺ.ทกุ.อ. ๒/๓๓/๓๑) 

๒ อกตเวท ีหมายถงึผูไ้มรู่จั้กท าอปุการะทีบ่คุคลอืน่กระท าแกต่นใหป้รากฏ (องฺ.ทกุ.อ. ๒/๓๓/๓๑) 

๓ การบบีนวด หมายถงึการดงึไปและดงึมาซึง่มอืและเทา้เป็นตน้ (องฺ.ทกุ.อ. ๒/๓๔/๓๒) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๗๗ } 



๗๘ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ทกุนบิาต [๓.ตตยิปัณณาสก]์ 

๔. สมจติตวรรค 

รัตนะ ๗ ประการมากมายนี ้การกระท าอยา่งนัน้ยังไมช่ือ่วา่อันบตุรไดท้ า หรอืท า 

ตอบแทนแกม่ารดาและบดิาเลย ขอ้นัน้เพราะเหตไุร เพราะมารดาและบดิามอีปุการะ 

มาก บ ารงุเลีย้ง แสดงโลกนีแ้กบ่ตุรทัง้หลาย 

  สว่นบตุรคนใดใหม้ารดาและบดิาผูไ้มม่ศีรัทธา สมาทาน ตัง้มั่น ด ารงอยูใ่น 

สทัธาสมัปทา(ความถงึพรอ้มดว้ยศรัทธา) ใหม้ารดาและบดิาผูท้ศุลี สมาทาน ตัง้มั่น 

ด ารงอยูใ่นสลีสมัปทา(ความถงึพรอ้มดว้ยศลี) ใหม้ารดาและบดิาผูต้ระหนี ่สมาทาน 

ตัง้มั่น ด ารงอยูใ่นจาคสมัปทา(ความถงึพรอ้มดว้ยการเสยีสละ) ใหม้ารดาและบดิาผู ้

ไมม่ปัีญญา สมาทาน ตัง้มั่น ด ารงอยูใ่นปัญญาสมัปทา(ความถงึพรอ้มดว้ยปัญญา) 

  ดว้ยเหตเุพยีงเทา่นีแ้ล การกระท าอยา่งนัน้ชือ่วา่อันบตุรไดท้ าและท าตอบแทน 

แกม่ารดาและบดิา (๒) 

วาทะ ๒ อยา่ง 

  [๓๕] ครัง้นัน้ พราหมณ์คนหนึง่เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ได ้

สนทนาปราศรัยพอเป็นทีบ่ันเทงิใจพอเป็นทีร่ะลกึถงึกันแลว้น่ัง ณ ทีส่มควร ไดท้ลู 

ถามพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ทา่นพระโคดมมวีาทะ๑อยา่งไร กลา่วถงึอะไร” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “พราหมณ์ เรามวีาทะวา่ควรท า และมวีาทะวา่ 

ไมค่วรท า” 

  พราหมณ์ทลูถามวา่ “ทา่นพระโคดมมวีาทะวา่ควรท าและมวีาทะวา่ไมค่วรท า 

อยา่งไร” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “เรากลา่ววา่ ไมค่วรท ากายทจุรติ วจทีจุรติ และ 

มโนทจุรติ ไมค่วรท าบาปอกศุลธรรมหลายอยา่ง แตค่วรท ากายสจุรติ วจสีจุรติ และ 

มโนสจุรติ ควรท ากศุลธรรมหลายอยา่ง พราหมณ์ เรามวีาทะวา่ควรท าและมวีาทะ 

วา่ไมค่วรท าอยา่งนี้แล” 

 

เชงิอรรถ : 

๑ วาทะ ในทีน่ีห้มายถงึลัทธ ิความเชือ่ เชน่ ค าว่า นตัถกิวาทะ ลัทธทิีถ่อืวา่ไมม่เีหตปัุจจัยทีท่ าใหส้ัตว ์

   บรสิทุธิห์รอืเศรา้หมอง (เทยีบ ท.ีส.ีอ. ๑๖๘/๑๔๖) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๗๘ } 



๗๙ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ทกุนบิาต [๓.ตตยิปัณณาสก]์ 

๔. สมจติตวรรค 

  พราหมณ์กราบทลูวา่ “ขา้แตท่า่นพระโคดม ภาษิตของทา่นพระโคดมชดัเจน 

ไพเราะยิง่นัก ฯลฯ ขอทา่นพระโคดมจงทรงจ าขา้พระองคว์า่เป็นอบุาสกผูถ้งึสรณะ 

ตัง้แตว่นันีเ้ป็นตน้ไปจนตลอดชวีติ” (๓) 

ทกัขไิณยบคุคล ๒ จ าพวก 

  [๓๖] ครัง้นัน้ อนาถบณิฑกิคหบดเีขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ 

ถวายอภวิาทแลว้น่ัง ณ ทีส่มควร ไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาควา่ ขา้แตพ่ระองค ์

ผูเ้จรญิ ทักขไิณยบคุคล(คนทีค่วรแกข่องท าบญุ)ในโลกมกีีจ่ าพวก และควรใหท้าน 

ในเขตไหน 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ ในโลกมทัีกขไิณยบคุคล ๒ จ าพวก คอื 

   ๑. พระเสขะ   (ผูย้ังตอ้งศกึษา) 

   ๒. พระอเสขะ   (ผูไ้มต่อ้งศกึษา) 

  ในโลกมทัีกขไิณยบคุคล ๒ จ าพวกนีแ้ล และพงึใหท้านในเขตนี้ 

  พระผูม้พีระภาคไดต้รัสพระด ารัสนี ้พระสคุตศาสดาครัน้ตรัสพระด ารัสนีแ้ลว้ 

ไดต้รัสพระคาถาประพันธน์ีต้อ่ไปอกีวา่ 

    ในโลกนี ้พระเสขะและพระอเสขะ 

   เป็นผูค้วรแกทั่กษิณาของทายกผูบ้ชูาอยู ่

    พระเสขะและพระอเสขะเหลา่นัน้เป็นคนตรง 

   ทัง้ทางกาย ทางวาจา และทางใจ 

    นีเ้ป็นเขต๑ของทายกผูบ้ชูาอยู ่

   ทานทีใ่หใ้นเขตนีม้ผีลมาก (๔) 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ เขต หมายถงึทีต่ัง้ ทีพ่ ึง่ ทีง่อกงามแหง่บุญ (องฺ.ทกุ.อ. ๒/๓๖/๓๔) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๗๙ } 



๘๐ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ทกุนบิาต [๓.ตตยิปัณณาสก]์ 

๔. สมจติตวรรค 

 

บคุคลผูม้สีงัโยชน ์๒ จ าพวก 

  [๓๗] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี ้

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อารามของอนาถบณิฑกิ 

เศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีสมัยนัน้ ทา่นพระสารบีตุรอยูท่ีป่ราสาทของวสิาขามคิาร- 

มาตา ในบพุพาราม เขตกรงุสาวตัถ ีณ ทีนั่น้แล ทา่นพระสารบีตุรเรยีกภกิษุ 

ทัง้หลายมากลา่ววา่ ผูม้อีายทัุง้หลาย ภกิษุเหลา่นัน้ตอบรับแลว้ ทา่นพระสารบีตุร 

จงึไดก้ลา่วเรือ่งนีว้า่ 

  “ผูม้อีายทัุง้หลาย เราจักแสดงบคุคลทีม่สีงัโยชนภ์ายใน๑ และบคุคลทีม่ ี

สงัโยชนภ์ายนอก๒ ทา่นทัง้หลายจงฟัง จงใสใ่จใหด้ ีเราจักกลา่ว” 

  ภกิษุเหลา่นัน้ตอบรับแลว้ ทา่นพระสารบีตุรจงึไดก้ลา่วเรือ่งนี้วา่ 

  บคุคลผูม้สีงัโยชนภ์ายใน เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีเ้ป็นผูม้ศีลี ส ารวมดว้ยการสงัวรในพระปาตโิมกข ์

เพยีบพรอ้มดว้ยอาจาระ(มารยาท)และโคจร(การเทีย่วไป) มปีกตเิห็นภัยในโทษแม ้

เล็กนอ้ย สมาทานศกึษาอยูใ่นสกิขาบททัง้หลาย ภกิษุนัน้หลังจากมรณภาพแลว้จะ 

ไปเกดิในหมูเ่ทพหมูใ่ดหมูห่นึง่๓ เธอจตุจิากอตัภาพนัน้ เป็นอาคาม ีกลับมาสูค่วาม 

เป็นมนุษยน์ี้ 

  บคุคลนีเ้รยีกวา่ ผูม้สีงัโยชนภ์ายใน เป็นอาคาม ีกลับมาสูค่วามเป็นมนุษยน์ี้ 

  บคุคลผูม้สีงัโยชนภ์ายนอก เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีเ้ป็นผูม้ศีลี ส ารวมดว้ยการสงัวรในพระปาตโิมกข ์

เพยีบพรอ้มดว้ยอาจาระและโคจร มปีกตเิห็นภัยในโทษแมเ้ล็กนอ้ย สมาทานศกึษา 

 

เชงิอรรถ : 

๑ สงัโยชนภ์ายใน ในทีน่ีห้มายถงึฉันทราคะในกามภพทีเ่ป็นไปภายใน หรอืหมายถงึโอรัมภาคยิสังโยชน ์

   (สังโยชนเ์บือ้งต ่า) ๕ ประการ (องฺ.ทกุ.อ. ๒/๓๗/๔๐) 

๒ สงัโยชนภ์ายนอก ในทีน่ีห้มายถงึฉันทราคะในรปูภพและอรปูภพทีอ่ยูภ่ายนอก หรอืหมายถงึ 

   อทุธัมภาคยิสังโยชน(์สังโยชนเ์บือ้งสงู) ๕ ประการ (องฺ.ทกุ.อ. ๒/๓๗/๔๐) 

๓ หมูเ่ทพหมูใ่ดหมูห่น ึง่ หมายถงึหมูเ่ทพชัน้กามาวจรสวรรค ์๖ ชัน้ ชัน้ใดชัน้หนึง่ (องฺ.ทกุ.อ. ๒/๓๗/๔๓) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๘๐ } 



๘๑ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ทกุนบิาต [๓.ตตยิปัณณาสก]์ 

๔. สมจติตวรรค 

อยูใ่นสกิขาบททัง้หลาย ภกิษุนัน้บรรลเุจโตวมิตุตทิีส่งบอยา่งใดอยา่งหนึง่ ภกิษุนัน้ 

หลังจากมรณภาพแลว้จะไปเกดิในหมูเ่ทพหมูใ่ดหมูห่นึง่๑ เธอจตุจิากอัตภาพนัน้เป็น 

อนาคาม ีไมก่ลับมาสูค่วามเป็นมนุษยน์ี้ 

  บคุคลนีเ้รยีกวา่ ผูม้สีงัโยชนภ์ายนอก เป็นอนาคาม ีไมก่ลับมาสูค่วามเป็น 

มนุษยน์ี้ 

  อกีประการหนึง่ ภกิษุเป็นผูม้ศีลี ส ารวมดว้ยการสงัวรในพระปาตโิมกข ์เพยีบ 

พรอ้มดว้ยอาจาระและโคจร มปีกตเิห็นภัยในโทษแมเ้ล็กนอ้ย สมาทานศกึษาอยูใ่น 

สกิขาบททัง้หลาย ภกิษุนัน้ปฏบิัตเิพือ่ความเบือ่หน่าย เพือ่คลายก าหนัด เพือ่ 

ดับกามทัง้หลาย ปฏบิัตเิพือ่ความเบือ่หน่าย เพือ่คลายก าหนัด เพือ่ดับภพ 

ทัง้หลาย เธอปฏบิัตเิพือ่ส ิน้ตัณหา เธอปฏบิัตเิพือ่ส ิน้ความโลภ หลังจากมรณภาพ 

แลว้จะไปเกดิในหมูเ่ทพหมูใ่ดหมูห่นึง่ เธอจตุจิากอตัภาพนัน้เป็นอนาคามไีมก่ลับมา 

สูค่วามเป็นมนุษยน์ี้ 

  บคุคลนีเ้รยีกวา่ ผูม้สีงัโยชนภ์ายนอกเป็นอนาคาม ีไมก่ลับมาสูค่วามเป็น 

มนุษยน์ี้ 

  ครัง้นัน้ เทวดาจ านวนมากพรอ้มใจกันเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ 

ถวายอภวิาทแลว้ ไดย้นื ณ ทีส่มควร ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แต ่

พระองคผ์ูเ้จรญิ ณ ปราสาทของวสิาขามคิารมาตา ในบพุพาราม ทา่นพระสารบีตุร 

นัน้ก าลังเทศนาถงึบคุคลทีม่สีงัโยชนภ์ายในและบคุคลทีม่สีงัโยชนภ์ายนอกใหภ้กิษุ 

ทัง้หลายฟัง ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ บรษัิทตา่งรา่เรงิ ขอประทานวโรกาส ขอพระผูม้ ี

พระภาคทรงพระกรณุาเสด็จไปหาทา่นพระสารบีตุรถงึทีอ่ยูเ่ถดิ” 

  พระผูม้พีระภาคทรงรับอาราธนาโดยดษุณีภาพ ตอ่จากนัน้ ไดท้รงหายจาก 

พระเชตวนัไปปรากฏตอ่หนา้ทา่นพระสารบีตุรทีป่ราสาทของวสิาขามคิารมาตาใน 

บพุพาราม เหมอืนบรุษุมกี าลังเหยยีดแขนออกหรอืคูแ้ขนเขา้ฉะนัน้ พระผูม้ ี

พระภาคประทับน่ังบนอาสนะทีป่ลูาดไว ้ฝ่ายทา่นพระสารบีตุรก็ถวายอภวิาทพระผูม้ ี

พระภาคแลว้น่ัง ณ ทีส่มควร

 

เชงิอรรถ : 

๑ หมูเ่ทพหมูใ่ดหมูห่น ึง่ หมายถงึหมูเ่ทพชัน้สทุธาวาส ๕ ชัน้ ชัน้ใดชัน้หนึง่ (องฺ.ทกุ.อ. ๒/๓๗/๔๔) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๘๑ } 



๘๒ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ทกุนบิาต [๓.ตตยิปัณณาสก]์ 

๔. สมจติตวรรค 

  พระผูม้พีระภาคจงึไดต้รัสดังนีว้า่ 

  สารบีตุร เทวดาจ านวนมากพรอ้มใจกันเขา้ไปหาเราถงึทีอ่ยู ่ไหวแ้ลว้ยนือยู ่

ณ ทีส่มควร ไดก้ลา่วดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ณ ปราสาทของวสิาขามคิาร- 

มาตา ในบพุพาราม ทา่นพระสารบีตุรนัน้ก าลังเทศนาถงึบคุคลทีม่สีงัโยชนภ์ายใน 

และบคุคลทีม่สีงัโยชนภ์ายนอกใหภ้กิษุทัง้หลายฟัง ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ บรษัิท 

ตา่งรา่เรงิ ขอประทานวโรกาส ขอพระผูม้พีระภาคทรงพระกรณุาเสด็จไปหาทา่น 

พระสารบีตุรถงึทีอ่ยูเ่ถดิ” เทวดาเหลา่นัน้ยนือยูใ่นพืน้ทีม่ขีนาดพอทีป่ลายเหล็ก 

แหลมจรดลงได ้จ านวน ๑๐ องคบ์า้ง ๒๐ องคบ์า้ง ๓๐ องคบ์า้ง ๔๐ องคบ์า้ง 

๕๐ องคบ์า้ง ๖๐ องคบ์า้ง แตก็่ไมเ่บยีดเสยีดกัน 

  เธออาจมคีวามคดิอยา่งนีว้า่ “จติซึง่เป็นเหตใุหเ้ทวดาเหลา่นัน้ยนือยูไ่ดใ้นพืน้ 

ทีม่ขีนาดพอทีป่ลายเหล็กแหลมจรดลงไดจ้ านวน ๑๐ องคบ์า้ง ๒๐ องคบ์า้ง 

๓๐ องคบ์า้ง ๔๐ องคบ์า้ง ๕๐ องคบ์า้ง ๖๐ องคบ์า้ง แตก็่ไมเ่บยีดเสยีดกันอยา่ง 

นัน้ เป็นจติอันเทวดาเหลา่นัน้ไดเ้จรญิในภพนัน้แน่นอน” ขอ้นัน้เธอไมค่วรเห็นอยา่ง 

นัน้ จติซึง่เป็นเหตใุหเ้ทวดาเหลา่นัน้ยนือยูไ่ดใ้นพืน้ทีม่ขีนาดพอทีป่ลายเหล็กแหลม 

จรดลงได ้จ านวน ๑๐ องคบ์า้ง ฯลฯ แตก็่ไมเ่บยีดเสยีดกันอยา่งนัน้ เป็นจติอัน 

เทวดาเหลา่นัน้ไดเ้จรญิในธรรมวนัิยนีน่ั้นเอง 

  เพราะเหตนัุน้แล เธอพงึส าเหนยีกอยา่งนีว้า่ “เราจักเป็นผูม้อีนิทรยีส์งบ มใีจ 

สงบ กายกรรม วจกีรรม มโนกรรมของผูม้อีนิทรยีส์งบ มใีจสงบ ก็จักสงบดว้ย 

เราจักน ากายและจติทีส่งบเทา่นัน้เขา้ไปในเพือ่นพรหมจารทัีง้หลาย” 

  สารบีตุร เธอพงึส าเหนยีกอยา่งนีแ้ล 

  สารบีตุร พวกอัญเดยีรถยีป์รพิาชกทีไ่มไ่ดฟั้งธรรมบรรยายนีไ้ดเ้สยีโอกาส 

แลว้ (๕) 

เหตปุจัจยัแหง่การววิาท 

  [๓๘] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี ้

  สมัยหนึง่ ทา่นพระมหากัจจานะอยูท่ีฝ่ั่งแมน่ ้ากัททมทหะ เขตเมอืงวรณา 

ครัง้นัน้ พราหมณ์อารามทัณฑะเขา้ไปหาทา่นพระมหากัจจานะถงึทีอ่ยู ่ไดส้นทนา 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๘๒ } 



๘๓ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ทุกนบิาต [๓.ตตยิปัณณาสก]์ 

๔. สมจติตวรรค 

ปราศรัยพอเป็นทีบ่ันเทงิใจพอเป็นทีร่ะลกึถงึกันแลว้น่ัง ณ ทีส่มควร ไดถ้ามท่าน 

พระมหากัจจานะดังนีว้า่ “ทา่นกัจจานะ อะไรหนอเป็นเหตเุป็นปัจจัยใหแ้มก้ษัตรยิ ์

ก็ขดัแยง้กับกษัตรยิ ์แมพ้ราหมณ์ก็ขดัแยง้กับพราหมณ์ แมค้หบดก็ีขดัแยง้กับ 

คหบด”ี 

  พระมหากัจจานะตอบวา่ “พราหมณ์ เพราะความยดึมั่นกามราคะ ตกอยูใ่น 

อ านาจกามราคะ ก าหนัดยนิดใีนกามราคะ ถกูกามราคะกลุม้รมุ และถกูกามราคะ 

ครอบง าเป็นเหต ุแมก้ษัตรยิก็์ขดัแยง้กับกษัตรยิ ์แมพ้ราหมณ์ก็ขดัแยง้กับพราหมณ์ 

แมค้หบดก็ีขดัแยง้กับคหบด”ี 

  พราหมณ์อารามทัณฑะถามวา่ “อะไรเป็นเหตเุป็นปัจจัยใหส้มณะขดัแยง้ 

กับสมณะ” 

  พระมหากัจจานะตอบวา่ “เพราะความยดึมั่นทฏิฐริาคะ๑ ตกอยูใ่นอ านาจทฏิฐ ิ

ราคะ ก าหนัดยนิดใีนทฏิฐริาคะ ถกูทฏิฐริาคะกลุม้รมุ และถกูทฏิฐริาคะครอบง าเป็น 

เหต ุแมส้มณะก็ขดัแยง้กบัสมณะ” 

  พราหมณ์อารามทัณฑะถามวา่ “บคุคลทีล่ว่งพน้ความยดึมั่นกามราคะ การ 

ตกอยูใ่นอ านาจกามราคะ ความก าหนัดยนิดใีนกามราคะ การถกูกามราคะกลุม้รมุ 

และการถกูกามราคะครอบง านี ้และบคุคลทีล่ว่งพน้ความยดึมั่นทฏิฐริาคะ การตก 

อยูใ่นอ านาจทฏิฐริาคะ ความก าหนัดยนิดใีนทฏิฐริาคะ การถกูทฏิฐริาคะกลุม้รมุ 

และการถกูทฏิฐริาคะครอบง านีย้ังมอียูใ่นโลกหรอื” 

  พระมหากัจจานะตอบวา่ “บคุคลทีล่ว่งพน้ความยดึมัน่กามราคะ การตกอยูใ่น 

อ านาจกามราคะ ความก าหนัดยนิดใีนกามราคะ การถกูกามราคะกลุม้รมุ และการ 

ถกูกามราคะครอบง านี ้และบคุคลทีล่ว่งพน้ความยดึมั่นทฏิฐริาคะ การตกอยูใ่น 

อ านาจทฏิฐริาคะ ความก าหนัดยนิดใีนทฏิฐริาคะ การถกูทฏิฐริาคะกลุม้รมุ และ 

การถกูทฏิฐริาคะครอบง านีย้ังมอียูใ่นโลก” 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ทฏิฐริาคะ ในทีน่ีห้มายถงึราคะทีเ่กดิขึน้เพราะอาศัยทฏิฐ ิ๖๒ ประการ (องฺ.ทกุ.อ. ๒/๓๘/๔๘) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๘๓ } 



๘๔ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ทกุนบิาต [๓.ตตยิปัณณาสก]์ 

๔. สมจติตวรรค 

  พราหมณ์อารามทัณฑะถามวา่ “ก็ใครในโลกทีล่ว่งพน้ความยดึมั่นกามราคะ 

การตกอยูใ่นอ านาจกามราคะ ความก าหนัดยนิดใีนกามราคะ การถกูกามราคะ 

กลุม้รมุ และการถกูกามราคะครอบง านี ้และทีล่ว่งพน้ความยดึมั่นทฏิฐริาคะ การ 

ตกอยูใ่นอ านาจทฏิฐริาคะ ความก าหนัดยนิดใีนทฏิฐริาคะ การถกูทฏิฐริาคะกลุม้รมุ 

และการถกูทฏิฐริาคะครอบง านี้” 

  พระมหากัจจานะตอบวา่ “ในชนบทดา้นทศิตะวนัออกมเีมอืงหลวงชือ่สาวตัถ ี

ณ กรงุสาวตัถนัีน้ ขณะนีพ้ระผูม้พีระภาคอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้พระองคนั์น้ก าลัง 

ประทับอยู ่พระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้ทรงลว่งพน้ความยดึมั่นกามราคะ การตกอยู ่

ในอ านาจกามราคะ ความก าหนัดยนิดใีนกามราคะ การถกูกามราคะกลุม้รมุ 

และการถกูกามราคะครอบง านี ้และทรงลว่งพน้ความยดึมั่นทฏิฐริาคะ การตกอยูใ่น 

อ านาจทฏิฐริาคะ ความก าหนัดยนิดใีนทฏิฐริาคะ การถกูทฏิฐริาคะกลุม้รมุ และการ 

ถกูทฏิฐริาคะครอบง านี้” 

  เมือ่พระมหากัจจานะตอบอยา่งนีแ้ลว้ พราหมณ์อารามทัณฑะไดล้กุจากทีน่ั่ง 

หม่ผา้เฉวยีงบา่ขา้งหนึง่ คกุเขา่ขา้งขวาลงบนแผน่ดนิ ประนมมอืไปยังทศิทีพ่ระผูม้ ี

พระภาคประทับอยู ่อทุานขึน้ ๓ ครัง้วา่ 

  “ขอนอบนอ้มพระผูม้พีระภาคอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้พระองคนั์น้ ขอนอบ 

นอ้มพระผูม้พีระภาคอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้พระองคนั์น้ ขอนอบนอ้มพระผูม้ ี

พระภาคอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้พระองคนั์น้ผูท้รงลว่งพน้ความยดึมั่นกามราคะ 

การตกอยูใ่นอ านาจกามราคะ ความก าหนัดยนิดใีนกามราคะ การถกูกามราคะ 

กลุม้รมุ และการถกูกามราคะครอบง านี ้และทรงลว่งพน้ความยดึมั่นทฏิฐริาคะ การ 

ตกอยูใ่นอ านาจทฏิฐริาคะ ความก าหนัดยนิดใีนทฏิฐริาคะ การถกูทฏิฐริาคะกลุม้รมุ 

และการถกูทฏิฐริาคะครอบง านี้ 

  ทา่นกัจจานะ ภาษิตของทา่นชดัเจนไพเราะยิง่นัก ทา่นกัจจานะ ภาษิตของทา่น 

ชดัเจนไพเราะยิง่นัก ทา่นกัจจานะประกาศธรรมแจม่แจง้โดยประการตา่ง ๆ เปรยีบ 

เหมอืนบคุคลหงายของทีค่ว า่ เปิดของทีปิ่ด บอกทางแกผู่ห้ลงทาง หรอืตามประทปี 

ในทีม่ดืโดยตัง้ใจวา่ ‘คนมตีาดจัีกเห็นรปูได’้ ขา้พเจา้นีข้อถงึทา่นพระโคดมพระองค ์

นัน้ พรอ้มทัง้พระธรรมและพระสงฆเ์ป็นสรณะ ขอทา่นกัจจานะจงจ าขา้พเจา้วา่เป็น 

อบุาสกผูถ้งึสรณะ ตัง้แตว่นันีเ้ป็นตน้ไปจนตลอดชวีติ” (๖) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๘๔ } 



๘๕ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ทกุนบิาต [๓.ตตยิปัณณาสก]์ 

๔. สมจติตวรรค 

 

ภมูคินแกแ่ละภมูคินหนุม่ 

  [๓๙] สมัยหนึง่ ทา่นพระมหากัจจานะอยูท่ีป่่าคนุทาวนั เขตเมอืงมธรุา 

ครัง้นัน้ พราหมณ์กัณฑรายนะเขา้ไปหาทา่นพระมหากัจจานะถงึทีอ่ยู ่ไดส้นทนา 

ปราศรัย ฯลฯ พราหมณ์กัณฑรายนะผูน่ั้ง ณ ทีส่มควรแลว้ไดก้ลา่วดังนีว้า่ “ทา่น 

กัจจานะ ขา้พเจา้ไดฟั้งมาวา่ สมณะกัจจานะไมย่อมกราบ ไมล่กุรับพวกพราหมณ์ 

ผูแ้ก ่ผูเ้ฒา่ ผูใ้หญ ่ผูล้ว่งกาลผา่นวยั หรอืไมเ่ชือ้เชญิใหน่ั้ง ทา่นกัจจานะ เรือ่งที ่

ขา้พเจา้ไดท้ราบมานัน้จรงิทเีดยีว การทีท่า่นกัจจานะท าเชน่นัน้ไมส่มควรเลย” 

  ทา่นพระมหากัจจานะตอบวา่ “ภมูคินแกแ่ละภมูคินหนุ่มทีพ่ระผูม้พีระภาค 

อรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ผูท้รงรูท้รงเห็นพระองคนั์น้ตรัสไวม้อียู ่ถงึแมนั้บแตเ่กดิมา 

บคุคลจะเป็นคนแกม่อีาย ุ๘๐ ปี ๙๐ ปี หรอื ๑๐๐ ปี แตเ่ขายังบรโิภคกาม อยูใ่น 

ทา่มกลางกาม ถกูความเรา่รอ้นเพราะกามแผดเผา ถกูกามวติกกัดกนิอยู ่ยังเป็นผู ้

ขวนขวายเพือ่แสวงหากาม เขายอ่มถงึการนับวา่เป็นหนุ่ม ไมใ่ชผู่ใ้หญแ่ท ้ถงึแมว้า่ 

จะเป็นเด็ก๑ ยังหนุ่มมผีมด าสนทิ ประกอบดว้ยความเป็นคนหนุ่มแน่น อยูใ่นปฐมวยั 

แตเ่ขาไมบ่รโิภคกาม ไมอ่ยูใ่นทา่มกลางกาม ไมถ่กูความเรา่รอ้นเพราะกามแผดเผา 

ไมถ่กูกามวติกกัดกนิอยู ่ไมข่วนขวายเพือ่แสวงหากาม เขายอ่มถงึการนับวา่ 

เป็นบัณฑติ เป็นผูใ้หญแ่ท”้ 

  เมือ่ทา่นพระมหากัจจานะกลา่วอยา่งนีแ้ลว้ พราหมณ์กัณฑรายนะไดล้กุจากที ่

น่ัง หม่ผา้เฉวยีงบา่ขา้งหนึง่ กราบเทา้ของภกิษุหนุ่ม ๑๐๐ รปู ดว้ยเศยีรเกลา้ 

กลา่ววา่ “พระคณุเจา้ทัง้หลายเป็นผูใ้หญ ่ตัง้อยูใ่นภมูขิองผูใ้หญ ่แตข่า้พเจา้เป็น 

เด็ก ตัง้อยูใ่นภมูขิองเด็ก ทา่นกัจจานะ ภาษิตของท่านชดัเจนไพเราะยิง่นัก ฯลฯ ขอ 

ทา่น กัจจานะจงจ าขา้พเจา้วา่เป็นอบุาสกผูถ้งึสรณะ ตัง้แตว่นันีเ้ป็นตน้ไปจนตลอด 

ชวีติ” (๗) 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ เป็นเด็ก ในทีน่ีห้มายถงึคนหนุ่ม (องฺ.ทกุ.อ. ๒/๓๙/๕๐) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๘๕ } 



๘๖ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ทกุนบิาต [๓.ตตยิปัณณาสก]์ 

๔. สมจติตวรรค 

 

สมยั ๒ อยา่ง 

  [๔๐] ภกิษุทัง้หลาย ในเวลาทีพ่วกโจรมกี าลัง๑ พระเจา้แผน่ดนิทัง้หลายยอ่ม 

ออ่นก าลัง ในสมัยนัน้ พระเจา้แผน่ดนิยอ่มไมส่ะดวกทีจ่ะเสด็จผา่นไป เสด็จออกไป 

หรอืออกค าสัง่ไปยังชนบทชายแดน แมพ้วกพราหมณ์และคหบดก็ีไมส่ะดวกทีจ่ะ 

ผา่นไป ออกไป หรอืตรวจตราการงานภายนอก 

  ในท านองเดยีวกัน ในเวลาทีพ่วกภกิษุเลวทรามมกี าลัง๒ พวกภกิษุผูม้ศีลีเป็น 

ทีรั่กยอ่มออ่นก าลัง ในสมัยนัน้ ภกิษุผูม้ศีลีเป็นทีรั่กยอ่มนิง่เงยีบ น่ังในทา่มกลาง 

สงฆห์รอือพยพไปอยูช่นบทชายแดน ขอ้นีนั้น้ยอ่มเป็นไปเพือ่ไมเ่กือ้กลูแกค่นหมูม่าก 

เพือ่ไมใ่ชส่ขุแกค่นหมูม่าก เพือ่ไมใ่ชป่ระโยชนแ์กค่นหมูม่าก เพือ่ไมเ่กือ้กลู เพือ่ทกุข ์

แกเ่ทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย 

  ในเวลาทีพ่ระเจา้แผน่ดนิทัง้หลายมกี าลัง พวกโจรยอ่มออ่นก าลัง ในสมัยนัน้ 

พระเจา้แผน่ดนิยอ่มมคีวามสะดวกทีจ่ะเสด็จผา่นไป เสด็จออกไป หรอืออกค าสัง่ไป 

ยังชนบทชายแดน แมพ้วกพราหมณ์และคหบดก็ีมคีวามสะดวกทีจ่ะผา่นไป ออกไป 

หรอืตรวจตราการงานภายนอก 

  ในท านองเดยีวกัน ในเวลาทีภ่กิษุผูม้ศีลีเป็นทีรั่กมกี าลัง ภกิษุเลวทรามยอ่ม 

ออ่นก าลัง ในสมัยนัน้ ภกิษุเลวทรามยอ่มนิง่เงยีบ น่ังอยูใ่นทา่มกลางสงฆห์รอืออก 

ไปทางใดทางหนึง่ ขอ้นีนั้น้ยอ่มเป็นไปเพือ่เกือ้กลูแกค่นหมูม่าก เพือ่สขุแกค่นหมูม่าก 

เพือ่ประโยชนแ์กค่นหมูม่าก เพือ่เกือ้กลู เพือ่สขุแกเ่ทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย (๘) 

การปฏบิตัทิ ีท่รงสรรเสรญิและไมท่รงสรรเสรญิ 

  [๔๑] ภกิษุทัง้หลาย เราไมส่รรเสรญิการปฏบิัตผิดิของคน ๒ จ าพวก คอื 

คฤหัสถห์รอืบรรพชติ คฤหัสถห์รอืบรรพชติปฏบิตัผิดิ เพราะการปฏบิัตผิดิเป็นเหต ุ

ยอ่มไมท่ าใหญ้ายกศุลธรรม๓ส าเร็จบรบิรูณ์

 

เชงิอรรถ : 

๑ มกี าลงั ในทีน่ีห้มายถงึเพยีบพรอ้มดว้ยฝักฝ่ายพรรคพวก เพยีบพรอ้มดว้ยลกูนอ้ง บรวิาร เพยีบพรอ้ม 

   ดว้ยทรัพย ์เพยีบพรอ้มดว้ยทีอ่ยูอ่าศัย และเพยีบพรอ้มดว้ยพาหนะ (องฺ.ทกุ.อ. ๒/๔๐/๕๐) 

๒ มกี าลงั ในทีน่ีห้มายถงึประกอบดว้ยคนอปัุฏฐากทัง้หญงิทัง้ชายจ านวนมาก มคีวามเกีย่วขอ้งคุน้เคยกับ 

   พระราชาและมหาอ ามาตยข์องพระราชา (องฺ.ทุก.อ. ๒/๔๐/๕๑) 

๓ ญายกศุลธรรม ในทีน่ีห้มายถงึกศุลธรรมพรอ้มทัง้วปัิสสนาและมรรค (องฺ.ทกุ.อ. ๒/๔๑/๕๑) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๘๖ } 



๘๗ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ทกุนบิาต [๓.ตตยิปัณณาสก]์ 

๕. ปรสิวรรค 

  ภกิษุทัง้หลาย เราสรรเสรญิการปฏบิัตชิอบของคน ๒ จ าพวก คอื คฤหัสถ ์

หรอืบรรพชติ คฤหัสถห์รอืบรรพชติปฏบิัตชิอบ เพราะการปฏบิัตชิอบเป็นเหตยุอ่ม 

ท าใหญ้ายกศุลธรรมส าเร็จบรบิรูณ์ (๙) 

บคุคลผูท้ าใหศ้าสนาเสือ่มและเจรญิ 

  [๔๒] ภกิษุพวกทีค่ัดคา้นอรรถและธรรมโดยสตูรทีต่นเรยีนไวไ้มด่ดีว้ยพยัญชน- 

ปฏริปู๑นัน้ชือ่วา่ปฏบิัตเิพือ่ไมเ่กือ้กลูแกค่นหมูม่าก เพือ่ไมใ่ชส่ขุแกค่นหมูม่าก เพือ่ 

ไมใ่ชป่ระโยชนแ์กค่นหมูม่าก เพือ่ไมเ่กือ้กลู เพือ่ทกุขแ์กเ่ทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย 

ภกิษุยอ่มประสพสิง่ไมใ่ชบ่ญุเป็นอันมาก และชือ่วา่ท าใหส้ทัธรรมนีส้ญูหายไป 

  ภกิษุพวกทีอ่นุโลมอรรถและธรรมโดยสตูรทีต่นเรยีนไวด้ดีว้ยพยัญชนปฏริปูนัน้ 

ชือ่วา่ปฏบิัตเิพือ่เกือ้กลูแกค่นหมูม่าก เพือ่สขุแกค่นหมูม่าก เพือ่ประโยชนแ์กค่น 

หมูม่าก เพือ่เกือ้กลู เพือ่สขุแกเ่ทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย ภกิษุเหลา่นัน้ยอ่มประสพ 

บญุเป็นอันมาก และชือ่วา่ด ารงสทัธรรมนีไ้วไ้ด ้(๑๐) 

สมจติตวรรคที ่๔ จบ 

 

๕. ปรสิวรรค 

หมวดวา่ดว้ยบรษิทั 

  [๔๓] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ ภกิษุทัง้หลาย บรษัิท ๒ จ าพวกนี ้

  บรษัิท ๒ จ าพวกไหนบา้ง คอื 

   ๑. บรษัิทตืน้    ๒. บรษัิทลกึ 

  บรษิทัตืน้ เป็นอยา่งไร 

  คอื บรษัิทใดในธรรมวนัิยนีม้พีวกภกิษุเป็นผูฟุ้้ งซา่น ถอืตัว โลเล ปากกลา้ 

พดูพร ่าเพรือ่ หลงลมืสต ิไมม่สีมัปชญัญะ มจีติไมต่ัง้มั่น มจีติกวดัแกวง่ ไมส่ ารวม 

อนิทรยี ์บรษัิทเชน่นีเ้รยีกวา่ บรษัิทตืน้

 

เชงิอรรถ : 

๑ พยญัชนปฏริปู หมายถงึพยัญชนะทีไ่ดส้บืทอดมาโดยท าอักษรใหว้จิติร (องฺ.ทกุ.อ. ๒/๔๒/๕๑) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๘๗ } 



๘๘ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ทกุนบิาต [๓.ตตยิปัณณาสก]์ 

๕. ปรสิวรรค 

  บรษิทัลกึ เป็นอยา่งไร 

  คอื บรษัิทใดในธรรมวนัิยนีม้พีวกภกิษุเป็นผูไ้มฟุ่้ งซา่น ไมถ่อืตัว ไมโ่ลเล ไม ่

ปากกลา้ ไมพ่ดูพร ่าเพรือ่ มสีตติัง้มั่น มสีมัปชญัญะ มจีติตัง้มั่น มจีติแน่วแน่ 

ส ารวมอนิทรยี ์บรษัิทนีเ้รยีกวา่ บรษัิทลกึ 

  ภกิษุทัง้หลาย บรษัิท ๒ จ าพวกนีแ้ล 

  บรรดาบรษัิท ๒ จ าพวกนี ้บรษัิทลกึเป็นเลศิ (๑) 

  [๔๔] ภกิษุทัง้หลาย บรษัิท ๒ จ าพวกนี ้

  บรษัิท ๒ จ าพวกไหนบา้ง คอื 

   ๑. บรษัิททีแ่ตกแยกกัน   ๒. บรษัิททีส่ามัคคกีัน 

  บรษิทัทีแ่ตกแยกกนั เป็นอยา่งไร 

  คอื บรษัิทใดในธรรมวนัิยนีม้พีวกภกิษุตา่งบาดหมางกัน ทะเลาะววิาทกัน 

ใชห้อกคอืปากทิม่แทงกันอยู ่บรษัิทนีเ้รยีกวา่ บรษัิททีแ่ตกแยกกัน 

  บรษิทัทีส่ามคัคกีนั เป็นอยา่งไร 

  คอื บรษัิทใดในธรรมวนัิยนีม้พีวกภกิษุพรอ้มเพรยีงกัน ชืน่ชมกัน ไมว่วิาทกัน 

เป็นเหมอืนน ้านมกับน ้า มองกันดว้ยนัยนต์าทีเ่ป่ียมดว้ยความรักอยู ่บรษัิทนีเ้รยีกวา่ 

บรษัิททีส่ามัคคกีัน 

  ภกิษุทัง้หลาย บรษัิท ๒ จ าพวกนีแ้ล 

  บรรดาบรษัิท ๒ จ าพวกนี ้บรษัิททีส่ามัคคกีันเป็นเลศิ (๒) 

  [๔๕] ภกิษุทัง้หลาย บรษัิท ๒ จ าพวกนี ้

  บรษัิท ๒ จ าพวกไหนบา้ง คอื 

   ๑. บรษัิททีไ่มม่หีัวหนา้ยอดเยีย่ม 

   ๒. บรษัิททีม่หีัวหนา้ยอดเยีย่ม 

  บรษิทัทีไ่มม่หีวัหนา้ยอดเยีย่ม เป็นอยา่งไร 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๘๘ } 



๘๙ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ทกุนบิาต [๓.ตตยิปัณณาสก]์ 

๕. ปรสิวรรค 

  คอื บรษัิทใดในธรรมวนัิยนีม้พีวกภกิษุเถระเป็นผูม้ักมาก เป็นผูย้อ่หยอ่น๑ เป็น 

ผูน้ าในโวกกมนธรรม๒ ทอดธรุะ๓ในปวเิวก๔ ไมป่รารภความเพยีร๕เพือ่ถงึธรรม 

ทีย่ังไมถ่งึ เพือ่บรรลธุรรมทีย่ังไมบ่รรล ุเพือ่ท าใหแ้จง้ธรรมทีย่ังไมไ่ดท้ าใหแ้จง้ หมูค่น 

รุน่หลังพากันตามอยา่งพวกภกิษุเถระเหลา่นัน้ แมห้มูค่นรุน่หลังนัน้ก็เป็นผูม้ักมาก 

เป็นผูย้อ่หยอ่น เป็นผูน้ าในโวกกมนธรรม ทอดธรุะในปวเิวก ไมป่รารภความเพยีร 

เพือ่ถงึธรรมทีย่ังไมถ่งึ เพือ่บรรลธุรรมทีย่ังไมบ่รรล ุเพือ่ท าใหแ้จง้ธรรมทีย่ังไมไ่ดท้ า 

ใหแ้จง้ บรษัิทนีเ้รยีกวา่ บรษัิททีไ่มม่หีัวหนา้ยอดเยีย่ม 

  บรษิทัทีม่หีวัหนา้ยอดเยีย่ม เป็นอยา่งไร 

  คอื บรษัิทใดในธรรมวนัิยนีม้พีวกภกิษุเถระ ไมม่ักมาก ไมย่อ่หยอ่น หมดธรุะใน 

โวกกมนธรรม เป็นผูน้ าในปวเิวก ปรารภความเพยีรเพือ่ถงึธรรมทีย่ังไมถ่งึ เพือ่ 

บรรลธุรรมทีย่ังไมบ่รรล ุเพือ่ท าใหแ้จง้ธรรมทีย่ังไมไ่ดท้ าใหแ้จง้ หมูค่นรุน่หลังพากัน 

ตามอยา่งพวกภกิษุเถระเหลา่นัน้ แมห้มูค่นรุน่หลังนัน้ก็ไมม่ักมาก ไมย่อ่หยอ่น 

หมดธรุะในโวกกมนธรรม เป็นผูน้ าในปวเิวก ปรารภความเพยีรเพือ่ถงึธรรมทีย่ังไมถ่งึ 

เพือ่บรรลธุรรมทีย่ังไมบ่รรล ุเพือ่ท าใหแ้จง้ธรรมทีย่งัไมไ่ดท้ าใหแ้จง้ บรษัิทนี้เรยีกวา่ 

บรษัิททีม่หีัวหนา้ยอดเยีย่ม 

  ภกิษุทัง้หลาย บรษัิท ๒ จ าพวกนีแ้ล 

  บรรดาบรษัิท ๒ จ าพวกนี ้บรษัิททีม่หีัวหนา้ยอดเยีย่มเป็นเลศิ (๓) 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ยอ่หยอ่น หมายถงึยดึถอืปฏบัิตติามค าสั่งสอนหยอ่นยาน (องฺ.ทกุ.อ. ๒/๔๕/๕๓) 

๒ โวกกมนธรรม ในทีน่ีห้มายถงึนวิรณ์ ๕ คอื (๑) กามฉันทะ(ความพอใจในกาม) (๒) พยาบาท (ความคดิรา้ย) 

   (๓) ถนีมทิธะ (ความหดหูแ่ละเซือ่งซมึ) (๔) อทุธัจจกกุกจุจะ (ความฟุ้งซา่นและรอ้นใจ) (๕) วจิกิจิฉา 

   (ความลังเลสงสัย) (องฺ.ทกุ.อ. ๒/๔๕/๕๓) 

๓ ทอดธุระ ในทีน่ีห้มายถงึทอดทิง้หนา้ทีใ่นวเิวก ๓ ประการ คอื กายวเิวก จติตวเิวก และอปุธวิเิวก 

   (องฺ.ทกุ.อ. ๒/๔๕/๕๓) 

๔ ปวเิวก หมายถงึอปุธวิเิวก คอืสภาวะอันเป็นทีต่ัง้ทีท่รงไวแ้หง่ทกุข ์ไดแ้ก่ กาม กเิลส เบญจขันธ ์และ 

   อภสิังขาร กลา่วคอืนพิพาน (องฺ.ทกุ.อ. ๒/๔๕/๕๓) 

๕ ไมป่รารภความเพยีร หมายถงึไมก่ระท าความเพยีร ๒ อยา่ง คอื ความเพยีรทางกาย และความเพยีร  

   ทางจติ (องฺ.ทกุ.อ. ๒/๔๕/๕๓, องฺ.ทกุ.ฏกีา ๒/๔๕/๕๑) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๘๙ } 



๙๐ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ทกุนบิาต [๓.ตตยิปัณณาสก]์ 

๕. ปรสิวรรค 

  [๔๖] ภกิษุทัง้หลาย บรษัิท ๒ จ าพวกนี ้

  บรษัิท ๒ จ าพวกไหนบา้ง คอื 

   ๑. บรษัิททีไ่มเ่ป็นอรยิะ   ๒. บรษัิททีเ่ป็นอรยิะ 

  บรษิทัทีไ่มเ่ป็นอรยิะ เป็นอยา่งไร 

  คอื บรษัิทใดในธรรมวนัิยนีม้พีวกภกิษุไมรู่ช้ดัตามความเป็นจรงิวา่ “นีท้กุข ์นี ้

ทกุขสมทัุย(เหตเุกดิทกุข)์ นีท้กุขนโิรธ(ความดับทกุข)์ นีท้กุขนโิรธคามนิปีฏปิทา 

(ขอ้ปฏบิัตใิหถ้งึความดับทกุข)์” บรษัิทนีเ้รยีกวา่ บรษัิททีไ่มเ่ป็นอรยิะ 

  บรษิทัทีเ่ป็นอรยิะ เป็นอยา่งไร 

  คอื บรษัิทใดในธรรมวนัิยนีม้พีวกภกิษุรูช้ดัตามความเป็นจรงิวา่ “นีท้กุข ์นี ้

ทกุขสมทัุย นีท้กุขนโิรธ นีท้กุขนโิรธคามนิปีฏปิทา” บรษัิทนีเ้รยีกวา่ บรษัิททีเ่ป็น 

อรยิะ 

  ภกิษุทัง้หลาย บรษัิท ๒ จ าพวกนีแ้ล 

  บรรดาบรษัิท ๒ จ าพวกนี ้บรษัิททีเ่ป็นอรยิะเป็นเลศิ (๔) 

  [๔๗] ภกิษุทัง้หลาย บรษัิท ๒ จ าพวกนี ้

  บรษัิท ๒ จ าพวกไหนบา้ง คอื 

   ๑. บรษัิทหยากเยือ่    ๒. บรษัิทใสสะอาด 

  บรษิทัหยากเยือ่ เป็นอยา่งไร 

  คอื บรษัิทใดในธรรมวนัิยนีม้พีวกภกิษุถงึฉันทาคต(ิล าเอยีงเพราะชอบ) 

โทสาคต(ิล าเอยีงเพราะชงั) โมหาคต(ิล าเอยีงเพราะหลง) ภยาคต(ิล าเอยีงเพราะ 

กลัว) บรษัิทนีเ้รยีกวา่ บรษัิทหยากเยือ่ 

  บรษิทัใสสะอาด เป็นอยา่งไร 

  คอื บรษัิทใดในธรรมวนัิยนีม้พีวกภกิษุไมถ่งึฉันทาคต ิโทสาคต ิโมหาคต ิ

ภยาคต ิบรษัิทนีเ้รยีกวา่ บรษัิทใสสะอาด 

  ภกิษุทัง้หลาย บรษัิท ๒ จ าพวกนีแ้ล 

  บรรดาบรษัิท ๒ จ าพวกนี ้บรษัิทใสสะอาดเป็นเลศิ (๕) 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๙๐ } 



๙๑ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ทกุนบิาต [๓.ตตยิปัณณาสก]์ 

๕. ปรสิวรรค 

  [๔๘] ภกิษุทัง้หลาย บรษัิท ๒ จ าพวกนี ้

   บรษัิท ๒ จ าพวกไหนบา้ง คอื 

    ๑. บรษัิททีด่ือ้ดา้น ไมไ่ตถ่าม และไมไ่ดรั้บการแนะน า 

    ๒. บรษัิททีไ่ตถ่าม ไดรั้บการแนะน า และไมด่ือ้ดา้น 

  บรษิทัทีด่ ือ้ดา้น ไมไ่ตถ่าม และไมไ่ดร้บัการแนะน า เป็นอยา่งไร 

  คอื บรษัิทใดในธรรมวนัิยนีเ้มือ่ผูอ้ ืน่กลา่วสตูรทีต่ถาคตกลา่วไว ้ล ้าลกึ มเีนือ้ 

ความลกึซึง้ เป็นโลกตุตรธรรม ประกอบดว้ยความวา่ง พวกภกิษุไมต่ัง้ใจฟังใหด้ ี

ไมเ่งีย่หฟัูง ไมเ่ขา้ไปตัง้จติไวเ้พือ่รูท่ั้วถงึ และไมใ่หค้วามส าคัญธรรมวา่ควรเรยีน 

ควรทอ่งจ าใหข้ ึน้ใจ แตเ่มือ่ผูอ้ ืน่กลา่วสตูรทีท่า่นผูเ้ชีย่วชาญไดร้จนาไวเ้ป็นบทกว ี

มอีักษรวจิติร มพียัญชนะวจิติร อยูภ่ายนอก๑เป็นสาวกภาษิต๒ ภกิษุเหลา่นัน้กลับ 

ตัง้ใจฟังอยา่งด ีเงีย่หฟัูง เขา้ไปตัง้จติไวเ้พือ่รูท่ั้วถงึ และใหค้วามส าคัญธรรมวา่ควร 

เรยีน ควรทอ่งจ าใหข้ ึน้ใจ ครัน้ทอ่งจ าธรรมนัน้แลว้ ไมส่อบสวน ไมไ่ตถ่ามกันวา่ 

“พทุธพจนน์ีเ้ป็นอยา่งไร เนือ้ความแหง่พทุธพจนน์ีเ้ป็นอยา่งไร” ภกิษุเหลา่นัน้ไม ่

เปิดเผยธรรมทีย่ังไมไ่ดเ้ปิดเผย ไมท่ าใหง้า่ยซึง่ธรรมทีย่ังไมไ่ดท้ าใหง้า่ย และไม ่

บรรเทาความสงสยัในธรรมทีน่่าสงสยัหลายอยา่ง บรษัิทนีเ้รยีกวา่ บรษัิททีด่ือ้ดา้น 

ไมไ่ตถ่าม และไมไ่ดรั้บการแนะน า 

  บรษิทัทีไ่ตถ่าม ไดร้บัการแนะน า และไมด่ ือ้ดา้น เป็นอยา่งไร 

  คอื บรษัิทใดในธรรมวนัิยนีเ้มือ่ผูอ้ ืน่กลา่วสตูรทีท่า่นผูเ้ชีย่วชาญรจนาไวเ้ป็น 

บทกว ีมอีักษรวจิติร มพียญัชนะวจิติร อยูภ่ายนอก เป็นสาวกภาษิต พวกภกิษุไม่ 

ตัง้ใจฟังดว้ยด ีไมเ่งีย่หฟัูง ไมเ่ขา้ไปตัง้จติไวเ้พือ่รูท่ั้วถงึ และไมใ่หค้วามส าคัญธรรม 

วา่ควรเรยีน ควรทอ่งจ าใหข้ ึน้ใจ แตเ่มือ่ผูอ้ ืน่กลา่วสตูรทีต่ถาคตกลา่วไว ้ล ้าลกึ 

มเีนือ้ความลกึซึง้ เป็นโลกตุตรธรรม ประกอบดว้ยความวา่ง ภกิษุเหลา่นัน้กลับ 

ตัง้ใจฟังดว้ยด ีเงีย่หฟัูง เขา้ไปตัง้จติไวเ้พือ่รูท่ั้วถงึ และใหค้วามส าคัญธรรมวา่ควร

 

เชงิอรรถ : 

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

๒ เป็นสาวกภาษติ หมายถงึเป็นภาษิตอันเหลา่สาวกของเจา้ลัทธคินใดคนหนึง่ทีไ่มไ่ดช้ือ่วา่เป็นพระพทุธ- 

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

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๙๑ } 



๙๒ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ทกุนบิาต [๓.ตตยิปัณณาสก]์ 

๕. ปรสิวรรค 

เรยีน ควรทอ่งจ าใหข้ ึน้ใจ ครัน้ทอ่งจ าธรรมนัน้แลว้ยอ่มสอบสวนไตถ่ามกันวา่ 

“พทุธพจนน์ีเ้ป็นอยา่งไร เนือ้ความแหง่พทุธพจนน์ี้เป็นอยา่งไร” ภกิษุเหลา่นัน้เปิด 

เผยธรรมทีย่ังไมไ่ดเ้ปิดเผย ท าใหง้า่ยซึง่ธรรมทีย่ังไมไ่ดท้ าใหง้า่ย และบรรเทาความ 

สงสยัในธรรมทีน่่าสงสยัหลายอยา่ง บรษัิทนีเ้รยีกวา่ บรษัิททีไ่ตถ่าม ไดรั้บการ 

แนะน า และไมด่ือ้ดา้น 

  ภกิษุทัง้หลาย บรษัิท ๒ จ าพวกนีแ้ล 

  บรรดาบรษัิท ๒ จ าพวกนี ้บรษัิททีไ่ตถ่าม ไดรั้บการแนะน า และไมด่ือ้ดา้น 

เป็นเลศิ (๖) 

  [๔๙] ภกิษุทัง้หลาย บรษัิท ๒ จ าพวกนี ้

  บรษัิท ๒ จ าพวกไหนบา้ง คอื 

   ๑. บรษัิททีห่นักในอามสิ ไมห่นักในสทัธรรม 

   ๒. บรษัิททีห่นักในสทัธรรม ไมห่นักในอามสิ 

  บรษิทัทีห่นกัในอามสิ ไมห่นกัในสทัธรรม เป็นอยา่งไร 

  คอื บรษัิทใดในธรรมวนัิยนีม้พีวกภกิษุตา่งสรรเสรญิคณุของกันและกันตอ่หนา้ 

คฤหัสถผ์ูนุ่้งผา้ขาววา่ “ภกิษุรปูโนน้เป็นอภุโตภาควมิตุ๑ ภกิษุรปูโนน้เป็นปัญญาวมิตุ๒ 

ภกิษุรปูโนน้เป็นกายสกัขี๓ ภกิษุรปูโนน้เป็นทฏิฐปัิตตะ๔ ภกิษุรปูโนน้เป็นสทัธาวมิตุ๕ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ อภุโตภาควมิตุ หมายถงึผูบ้ าเพ็ญสมถกัมมัฏฐานจนไดอ้รปูสมาบัต ิและใชส้มถะเป็นพืน้ฐานในการ 

   บ าเพ็ญวปัิสสนาจนไดบ้รรลอุรหัตตผล (องฺ.สตฺตก.อ. ๓/๑๔/๑๖๐, องฺ.นวก.อ. ๓/๔๕/๓๑๖) 

๒ ปญัญาวมิตุ หมายถงึผูบ้ าเพ็ญวปัิสสนาลว้น ๆ จนบรรลอุรหัตตผล (องฺ.สตฺตก.อ. ๓/๑๔/๑๖๑) 

๓ กายสกัข ีหมายถงึผูม้ศีรัทธาแกก่ลา้ ไดส้ัมผัสวโิมกข ์๘ ดว้ยนามกาย และอาสวะบางอย่างก็สิน้ไป 

   เพราะเห็นดว้ยปัญญา หมายถงึพระอรยิบคุคลผูบ้รรลโุสดาปัตตผิลขึน้ไปจนถงึทา่นผูป้ฏบัิตเิพือ่อรหัตตผล 

   (องฺ.ทกุ.อ. ๒/๔๙/๕๕, องฺ.สตฺตก.อ. ๓/๑๔/๑๖๑) 

๔ ทฏิฐปิตัตะ หมายถงึผูบ้รรลสุัมมาทฏิฐ ิเขา้ใจอรยิสัจถกูตอ้ง กเิลสบางสว่นสิน้ไปเพราะเห็นดว้ยปัญญา 

   มปัีญญาแกก่ลา้ หมายถงึผูบ้รรลโุสดาปัตตผิลจนถงึผูป้ฏบัิตเิพือ่อรหัตตผล (องฺ.สตตก.อ. ๓/๑๔/๑๖๑) 

๕ สทัธาวมิตุ หมายถงึผูห้ลุดพน้ดว้ยศรัทธา เขา้ใจอรยิสัจถกูตอ้ง กเิลสบางสว่นสิน้ไปเพราะเห็นดว้ยปัญญา 

   มศีรัทธาแกก่ลา้ หมายถงึผูบ้รรลโุสดาปัตตผิลจนถงึผูป้ฏบัิตเิพือ่อรหัตตผล (องฺ.ทกุ.อ. ๒/๔๙/๕๕, องฺ. 

   สตฺตก.อ. ๓/๑๔/๑๖๑-๑๖๒) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๙๒ } 



๙๓ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ทกุนบิาต [๓.ตตยิปัณณาสก]์ 

๕. ปรสิวรรค 

ภกิษุรปูโนน้เป็นธัมมานุสารี๑ ภกิษุรปูโนน้เป็นสทัธานุสารี๒ ภกิษุรปูโนน้มศีลีม ี

กัลยาณธรรม ภกิษุรปูโนน้ทศุลีมธีรรมเลวทราม” ภกิษุเหลา่นัน้ไดล้าภเพราะเหตนัุน้ 

เธอทัง้หลายครัน้ไดล้าภนัน้แลว้ ตา่งตดิใจ ลุม่หลง หมกมุน่ ไมเ่ห็นโทษ ขาดปัญญา 

เป็นเครือ่งสลัดออก บรโิภคอยู ่บรษัิทนีเ้รยีกวา่ บรษัิททีห่นักในอามสิ ไมห่นักใน 

สทัธรรม 

  บรษิทัทีห่นกัในสทัธรรม ไมห่นกัในอามสิ เป็นอยา่งไร 

  คอื บรษัิทใดในธรรมวนัิยนีม้พีวกภกิษุไมก่ลา่วสรรเสรญิคณุของกันและกัน 

ตอ่หนา้คฤหัสถผ์ูนุ่้งผา้ขาววา่ “ภกิษุรปูโนน้เป็นอภุโตภาควมิตุ ภกิษุรปูโนน้เป็น 

ปัญญาวมิตุ ภกิษุรปูโนน้เป็นกายสกัข ีภกิษุรปูโนน้เป็นทฏิฐปัิตตะ ภกิษุรปูโนน้เป็น 

สทัธาวมิตุ ภกิษุรปูโนน้เป็นธัมมานุสาร ีภกิษุรปูโนน้เป็นสทัธานุสาร ีภกิษุรปูโนน้ม ี

ศลีมกีลัยาณธรรม ภกิษุรปูโนน้ทศุลีมธีรรมเลวทราม “ภกิษุเหลา่นัน้ไดล้าภเพราะ 

เหตนัุน้ เธอทัง้หลายครัน้ไดล้าภนัน้แลว้ ไมต่ดิใจ ไมลุ่ม่หลง ไมห่มกมุน่ มองเห็น 

โทษ มปัีญญาเป็นเครือ่งสลัดออก บรโิภคอยู ่บรษัิทนีเ้รยีกวา่ บรษัิททีห่นักใน 

สทัธรรม ไมห่นักในอามสิ 

  ภกิษุทัง้หลาย บรษัิท ๒ จ าพวกนีแ้ล 

  บรรดาบรษัิท ๒ จ าพวกนี ้บรษัิททีห่นักในสทัธรรม ไมห่นักในอามสิเป็น 

เลศิ (๗) 

  [๕๐] ภกิษุทัง้หลาย บรษัิท ๒ จ าพวกนี ้

  บรษัิท ๒ จ าพวกไหนบา้ง คอื 

   ๑. บรษัิททีไ่มเ่รยีบรอ้ย   ๒. บรษัิททีเ่รยีบรอ้ย 

  บรษิทัทีไ่มเ่รยีบรอ้ย เป็นอยา่งไร 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ธมัมานสุาร ีหมายถงึผูแ้ลน่ไปตามธรรม ทา่นผูป้ฏบัิตเิพือ่บรรลโุสดาปัตตผิล มปัีญญาแกก่ลา้ บรรลุ 

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

๒ สทัธานสุาร ีคอืผูแ้ลน่ไปตามศรัทธา ทา่นผูป้ฏบัิตเิพือ่บรรลโุสดาปัตตผิล มศีรัทธาแกก่ลา้ บรรลผุล 

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

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๙๓ } 



๙๔ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ทกุนบิาต [๓.ตตยิปัณณาสก]์ 

๕. ปรสิวรรค 

  คอื บรษัิทใดในธรรมวนัิยนี ้กรรมทีไ่มเ่ป็นธรรมเป็นไป กรรมทีเ่ป็นธรรมไม ่

เป็นไป กรรมทีไ่มเ่ป็นวนัิยเป็นไป กรรมทีเ่ป็นวนัิยไมเ่ป็นไป กรรมทีไ่มเ่ป็นธรรม 

รุง่เรอืง กรรมทีเ่ป็นธรรมไมรุ่ง่เรอืง กรรมทีไ่มเ่ป็นวนัิยรุง่เรอืง กรรมทีเ่ป็นวนัิยไม่ 

รุง่เรอืง บรษัิทนีเ้รยีกวา่ บรษัิททีไ่มเ่รยีบรอ้ย 

  เพราะบรษัิททีไ่มเ่รยีบรอ้ย กรรมทีไ่มเ่ป็นธรรมจงึเป็นไป กรรมทีเ่ป็นธรรมไม่ 

เป็นไป กรรมทีไ่มเ่ป็นวนัิยเป็นไป กรรมทีเ่ป็นวนัิยไมเ่ป็นไป กรรมทีไ่มเ่ป็นธรรมรุง่เรอืง 

กรรมทีเ่ป็นธรรมไมรุ่ง่เรอืง กรรมทีไ่มเ่ป็นวนัิยรุง่เรอืง กรรมทีเ่ป็นวนัิยไมรุ่ง่เรอืง 

  บรษิทัทีเ่รยีบรอ้ย เป็นอยา่งไร 

  คอื บรษัิทใดในธรรมวนัิยนี ้กรรมทีเ่ป็นธรรมเป็นไป กรรมทีไ่มเ่ป็นธรรมไม ่

เป็นไป กรรมทีเ่ป็นวนัิยเป็นไป กรรมทีไ่มเ่ป็นวนัิยไมเ่ป็นไป กรรมทีเ่ป็นธรรมรุง่เรอืง 

กรรมทีไ่มเ่ป็นธรรมไมรุ่ง่เรอืง กรรมทีเ่ป็นวนัิยรุง่เรอืง กรรมทีไ่มเ่ป็นวนัิยไมรุ่ง่เรอืง 

บรษัิทนีเ้รยีกวา่ บรษัิททีเ่รยีบรอ้ย 

  เพราะบรษัิททีเ่รยีบรอ้ย กรรมทีเ่ป็นธรรมจงึเป็นไป กรรมทีไ่มเ่ป็นธรรมไมเ่ป็นไป 

กรรมทีเ่ป็นวนัิยเป็นไป กรรมทีไ่มเ่ป็นวนัิยไมเ่ป็นไป กรรมทีเ่ป็นธรรมรุง่เรอืง กรรม 

ทีไ่มเ่ป็นธรรมไมรุ่ง่เรอืง กรรมทีเ่ป็นวนัิยรุ่งเรอืง กรรมทีไ่มเ่ป็นวนัิยไมรุ่ง่เรอืง 

  ภกิษุทัง้หลาย บรษัิท ๒ จ าพวกนีแ้ล 

  บรรดาบรษัิท ๒ จ าพวกนี ้บรษัิททีเ่รยีบรอ้ยเป็นเลศิ (๘) 

  [๕๑] ภกิษุทัง้หลาย บรษัิท ๒ จ าพวกนี ้

  บรษัิท ๒ จ าพวกไหนบา้ง คอื 

   ๑. บรษัิททีไ่มเ่ป็นธรรม   ๒. บรษัิททีเ่ป็นธรรม ฯลฯ 

  ภกิษุทัง้หลาย บรษัิท ๒ จ าพวกนีแ้ล 

  บรรดาบรษัิท ๒ จ าพวกนี ้บรษัิททีเ่ป็นธรรมเป็นเลศิ (๙) 

  [๕๒] ภกิษุทัง้หลาย บรษัิท ๒ จ าพวกนี ้

  บรษัิท ๒ จ าพวกไหนบา้ง คอื 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๙๔ } 



๙๕ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ทกุนบิาต [๓.ตตยิปัณณาสก]์ 

๕. ปรสิวรรค 

   ๑. บรษัิททีเ่ป็นอธัมมวาท ี (กลา่วแตส่ ิง่ทีไ่มเ่ป็นธรรม) 

   ๒. บรษัิททีเ่ป็นธัมมวาท ี (กลา่วแตส่ ิง่ทีเ่ป็นธรรม) 

  บรษิทัทีเ่ป็นอธมัมวาท ีเป็นอยา่งไร 

  คอื บรษัิทใดในธรรมวนัิยนีม้พีวกภกิษุไดรั้บอธกิรณ์๑ ทีเ่ป็นธรรมหรอืไมเ่ป็น 

ธรรมก็ตาม ครัน้ไดรั้บอธกิรณ์นัน้แลว้ ไมป่ระกาศใหย้อมรับกัน และไมเ่ขา้รว่มการ 

ยอมรับ ไมย่อมใหพ้จิารณาอธกิรณ์ และไมเ่ขา้รว่มการพจิารณาอธกิรณ์ ภกิษุ 

เหลา่นัน้มคีวามตกลงกันไมไ่ดเ้ป็นแรงหนุน มกีารไมเ่พง่โทษตนเป็นแรงหนุน คดิ 

แตจ่ะดือ้ดงึไมย่อมรับ กลา่วดว้ยความยดึมั่นถอืมั่นอธกิรณ์นัน้วา่ “นีเ้ทา่นัน้จรงิ 

อยา่งอืน่ไมจ่รงิ” บรษัิทนีเ้รยีกวา่ บรษัิททีเ่ป็นอธัมมวาท ี

  บรษิทัทีเ่ป็นธมัมวาท ีเป็นอยา่งไร 

  คอื บรษัิทใดในธรรมวนัิยนีม้พีวกภกิษุไดรั้บอธกิรณท์ีเ่ป็นธรรมหรอืไมเ่ป็น 

ธรรมก็ตาม ครัน้ไดรั้บอธกิรณ์นัน้แลว้ ประกาศใหย้อมรับกัน และเขา้รว่มการยอมรับ 

ยอมใหพ้จิารณาอธกิรณ์ และเขา้รว่มการพจิารณาอธกิรณ์ ภกิษุเหลา่นัน้มกีารตกลง 

กันไดเ้ป็นแรงหนุน มกีารเพง่โทษตนเป็นแรงหนุน คดิแตจ่ะยอมรับ ไมก่ลา่วดว้ย 

ความยดึมั่นถอืมั่นอธกิรณนั์น้วา่ “นีเ้ทา่นัน้จรงิ อยา่งอืน่ไมจ่รงิ” บรษัิทนีเ้รยีกวา่ 

บรษัิททีเ่ป็นธัมมวาท ี

  ภกิษุทัง้หลาย บรษัิท ๒ จ าพวกนีแ้ล 

  บรรดาบรษัิท ๒ จ าพวกนี ้บรษัิททีเ่ป็นธัมมวาทเีป็นเลศิ (๑๐) 

ปรสิวรรคที ่๕ จบ 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ อธกิรณ ์ในทีน่ีห้มายถงึเรือ่งทีส่งฆต์อ้งด าเนนิการม ี๔ อย่าง คอื (๑) ววิาทาธกิรณ ์การเถยีงกันเกีย่วกับ 

   พระธรรมวนัิย (๒) อนวุาทาธกิรณ ์การโจทยห์รอืกลา่วหากันดว้ยอาบัต ิ(๓) อาปตัตาธกิรณ ์การตอ้ง 

   อาบัต ิการปรับอาบัต ิและการแกไ้ขตัวใหพ้น้จากอาบัต ิ(๔) กจิจาธกิรณ ์กจิธุระตา่ง ๆ ทีส่งฆจ์ะตอ้งท า 

   เชน่ ใหอ้ปุสมบท ใหผ้า้กฐนิ เป็นตน้ (องฺ.ทกุ.อ. ๒/๑๕/๑๒) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๙๕ } 



๙๖ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ทกุนบิาต [๓.ตตยิปัณณาสก]์ 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

    ๑. อตุตานสตูร    ๒. วคัคสตูร 

    ๓. อัคควตสีตูร    ๔. อรยิสตูร 

    ๕. กสฏสตูร     ๖. อกุกาจติสตูร 

    ๗. อามสิสตูร     ๘. วสิมสตูร 

    ๙. อธัมมสตูร     ๑๐. ธัมมยิสตูร 

 

 

ปฐมปณัณาสก ์จบบรบิรูณ ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๙๖ } 



๙๗ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ทกุนบิาต [๓.ตตยิปัณณาสก]์ 

๒. ทตุยิปัณณาสก ์๑. ปคุคลวรรค 

 

๒. ทตุยิปณัณาสก ์

 

๑. ปคุคลวรรค 

หมวดวา่ดว้ยบคุคล 

  [๕๓] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ ภกิษุทัง้หลาย บคุคล ๒ จ าพวกนี ้เมือ่ 

เกดิขึน้ในโลก ยอ่มเกดิขึน้เพือ่เกือ้กลูแกค่นหมูม่าก๑ เพือ่สขุแกค่นหมูม่าก เพือ่ 

ประโยชนแ์กค่นหมูม่าก เพือ่เกือ้กลู เพือ่สขุแกเ่ทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย 

  บคุคล ๒ จ าพวกไหนบา้ง คอื 

   ๑. พระตถาคตอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้   ๒. พระเจา้จักรพรรด ิ

  บคุคล ๒ จ าพวกนีแ้ล เมือ่เกดิขึน้ในโลก ยอ่มเกดิขึน้เพือ่เกือ้กลูแกค่นหมู่มาก 

เพือ่สขุแกค่นหมูม่าก เพือ่ประโยชนแ์กค่นหมูม่าก เพือ่เกือ้กลู เพือ่สขุแกเ่ทวดาและ 

มนุษยทั์ง้หลาย (๑) 

  [๕๔] บคุคล ๒ จ าพวกนี ้เมือ่เกดิขึน้ในโลก ยอ่มเกดิขึน้เป็นอัจฉรยิ- 

มนุษย์๒ 

  บคุคล ๒ จ าพวกไหนบา้ง คอื 

   ๑. พระตถาคตอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้   ๒. พระเจา้จักรพรรด ิ

  บคุคล ๒ จ าพวกนีแ้ล เมือ่เกดิขึน้ในโลก ยอ่มเกดิขึน้เป็นอัจฉรยิมนุษย ์(๒) 

  [๕๕] การตายของบคุคล ๒ จ าพวกนีเ้ป็นเหตใุหค้นจ านวนมากพลอยเดอืด 

รอ้นไปดว้ย

 

เชงิอรรถ : 

๑ เกือ้กลูแกค่นหมูม่าก หมายถงึเพราะพระเจา้จักรพรรดบัิงเกดิขึน้ จงึเป็นเหตใุหเ้ทวดาและมนุษยท์ัง้หลาย 

   ไดส้มบัต ิ๒ อยา่ง คอื (๑) มนุษยส์มบัต ิสมบัตใินมนุษย ์(๒) เทวสมบัต ิสมบัตใินสวรรค ์และเพราะ 

   พระพทุธเจา้บังเกดิขึน้ จงึเป็นเหตใุหเ้ทวดาและมนุษยท์ัง้หลายไดส้มบัต ิ๓ อยา่ง คอื (๑) มนุษยส์มบัต ิ

   สมบัตใินมนุษย ์(๒) เทวสมบัต ิสมบัตใินสวรรค ์(๓) นพิพานสมบัต ิสมบัตคิอืพระนพิพาน (องฺ.ทกุ.อ. 

   ๒/๕๓/๕๘, องฺ.ทกุ.ฏกีา ๒/๕๓/๕๗) 

๒ เป็นอจัฉรยิมนษุย ์ในทีน่ีห้มายถงึเป็นบคุคลทีห่าไดย้ากไมป่รากฏทั่วไป (องฺ.ทกุ.อ. ๒/๕๔/๕๘) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๙๗ } 



๙๘ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ทกุนบิาต [๓.ตตยิปัณณาสก]์ 

๑. ปคุคลวรรค 

  การตายของบคุคล ๒ จ าพวกไหนบา้ง คอื 

   ๑. พระตถาคตอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้  ๒. พระเจา้จักรพรรด ิ

  การตายของบคุคล ๒ จ าพวกนีแ้ลเป็นเหตใุหค้นจ านวนมากพลอยเดอืดรอ้น 

ไปดว้ย (๓) 

  [๕๖] ถปูารหบคุคล๑ ๒ จ าพวกนี ้

  ถปูารหบคุคล ๒ จ าพวกไหนบา้ง คอื 

   ๑. พระตถาคตอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้  ๒. พระเจา้จักรพรรด ิ

  ถปูารหบคุคล ๒ จ าพวกนีแ้ล (๔) 

  [๕๗] พระพทุธเจา้ ๒ จ าพวกนี ้

  พระพทุธเจา้ ๒ จ าพวกไหนบา้ง คอื 

   ๑. พระตถาคตอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้  ๒. พระปัจเจกพทุธเจา้ 

  พระพทุธเจา้ ๒ จ าพวกนีแ้ล (๕) 

  [๕๘] สตัวว์เิศษ ๒ จ าพวกนี ้เมือ่ฟ้าผา่ยอ่มไมส่ะดุง้ 

  สตัวว์เิศษ ๒ จ าพวกไหนบา้ง คอื 

   ๑. ภกิษุขณีาสพ     ๒. ชา้งอาชาไนย 

  สตัวว์เิศษ ๒ จ าพวกนีแ้ล เมือ่ฟ้าผา่ยอ่มไมส่ะดุง้ (๖) 

  [๕๙] สตัวว์เิศษ ๒ จ าพวกนี ้เมือ่ฟ้าผา่ยอ่มไมส่ะดุง้ 

  สตัวว์เิศษ ๒ จ าพวกไหนบา้ง คอื 

   ๑. ภกิษุขณีาสพ     ๒. มา้อาชาไนย 

  สตัวว์เิศษ ๒ จ าพวกนีแ้ล เมือ่ฟ้าผา่ยอ่มไมส่ะดุง้ (๗) 

  [๖๐] สตัวว์เิศษ ๒ จ าพวกนี ้เมือ่ฟ้าผา่ยอ่มไมส่ะดุง้ 

  สตัวว์เิศษ ๒ จ าพวกไหนบา้ง คอื 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ถปูารหบคุคล หมายถงึบคุคลผูค้วรแกก่ารสรา้งสถปูบรรจุพระธาตุไว ้(องฺ.ทกุ.ฏกีา ๒/๕๖/๕๗) 

 

   {ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๙๘ } 



๙๙ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ทกุนบิาต [๓.ตตยิปัณณาสก]์ 

๑. ปคุคลวรรค 

   ๑. ภกิษุขณีาสพ    ๒. พญาราชสหี ์

  สตัวว์เิศษ ๒ จ าพวกนีแ้ล เมือ่ฟ้าผา่ยอ่มไมส่ะดุง้ (๘) 

เหตทุีก่นินรไมพ่ดูภาษาคน 

  [๖๑] กนินร๑เห็นอ านาจประโยชน ์๒ ประการนีจ้งึไมพ่ดูภาษาคน 

  อ านาจประโยชน ์๒ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ไมพ่ดูเท็จ     ๒. ไมก่ลา่วตูผู่อ้ ืน่ดว้ยเรือ่งไมจ่รงิ 

  กนินรเห็นอ านาจประโยชน ์๒ ประการนีแ้ลจงึไมพ่ดูภาษาคน (๙) 

สิง่ทีม่าตคุามไมอ่ ิม่ 

  [๖๒] มาตคุาม(สตร)ีไมอ่ ิม่ ไมร่ะอาตอ่ธรรม ๒ ประการจนกระท่ังตาย 

  ธรรม ๒ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. การเสพเมถนุธรรม๒   ๒. การคลอดบตุร 

  มาตคุามไมอ่ิม่ ไมร่ะอาตอ่ธรรม ๒ ประการนีแ้ลจนกระท่ังตาย (๑๐) 

การอยูร่ว่มกนั ๒ แบบ 

  [๖๓] ภกิษุทัง้หลาย เราจักแสดงการอยูร่ว่มกันของอสตับรุษุและการอยูร่ว่ม 

กันของสตับรุษุแกเ่ธอทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงฟัง จงใสใ่จใหด้ ีเราจักกลา่ว ภกิษุ 

เหลา่นัน้ทลูรับสนองพระด ารัสแลว้ พระผูม้พีระภาคจงึไดต้รัสเรือ่งนีว้า่ 

  การอยูร่ว่มกนัของอสตับรุษุและอสตับรุษุอยูร่ว่มกนั เป็นอยา่งไร 

 

เชงิอรรถ : 

๑ กนินร แปลวา่ “คนอะไร” หมายถงึเป็นอมนุษยใ์นนยิาย ม ี๒ ชนดิ คอืชนดิหนึง่เป็นครึง่คนครึง่นก 

   ทอ่นบนเป็นคน ทอ่นลา่งเป็นนก อกีชนดิหนึง่มรีปูรา่งเหมอืนคน เมือ่จะไปไหนมาไหน ก็ใสปี่กใสห่าง 

   บนิไป (องฺ.ทกุ.อ. ๒/๖๑/๕๘, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑติยสถาน ๒๕๒๕ หนา้ ๙๙-๑๐๐) 

๒ การเสพเมถนุธรรม หมายถงึการรว่มประเวณี การร่วมสังวาส กลา่วคอื การเสพอสัทธรรมอันเป็น 

   ประเวณีของชาวบา้น มนี ้าเป็นทีส่ดุ เป็นกจิทีจ่ะตอ้งท าในทีล่ับ เป็นการกระท าของคนทีเ่ป็นคู่ ๆ (ว.ิมหา. 

   ๑/๕๕/๓๖) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๙๙ } 



๑๐๐ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ทกุนบิาต [๓.ตตยิปัณณาสก]์ 

๑. ปคุคลวรรค 

  คอื ภกิษุผูเ้ป็นเถระในธรรมวนัิยนีม้คีวามคดิอยา่งนีว้า่ “ถงึพระเถระ๑ก็ไมค่วร 

วา่กลา่วเรา ถงึพระมัชฌมิะ๒ก็ไมค่วรวา่กลา่วเรา ถงึพระนวกะ๓ก็ไมค่วรวา่กลา่วเรา 

ตัวเราก็ไมค่วรวา่กลา่วพระเถระ พระมัชฌมิะ และพระนวกะ ถงึหากพระเถระจะวา่ 

กลา่วเรา ก็ปรารถนาสิง่ทีไ่มเ่กือ้กลูวา่กลา่วเรา ไมใ่ชป่รารถนาสิง่ทีเ่กือ้กลูวา่กลา่ว 

เรา เราจะพดูกับเขาวา่ ‘ไมท่ าละ’ ถงึเราก็จะเบยีดเบยีนเขา แมเ้ห็นอยูก็่จะไมท่ าตาม 

ค าแนะน าของเขา หากพระมัชฌมิะจะวา่กลา่วเรา ฯลฯ หากพระนวกะจะวา่กลา่วเรา 

ก็ปรารถนาสิง่ทีไ่มเ่กือ้กลูวา่กลา่วเรา ไมใ่ชป่รารถนาสิง่ทีเ่กือ้กลูวา่กลา่วเรา เราจะ 

พดูกับเขาวา่ ‘ไมท่ าละ’ ถงึเราก็จะเบยีดเบยีนเขา แมเ้ห็นอยูก็่จะไมท่ าตามค าแนะน า 

ของเขา” 

  แมพ้ระมัชฌมิะก็มคีวามคดิอยา่งนีว้า่ ฯลฯ แมพ้ระนวกะก็มคีวามคดิอยา่งนีว้า่ 

“ถงึพระเถระก็ไมค่วรวา่กลา่วเรา ถงึพระมัชฌมิะก็ไมค่วรวา่กลา่วเรา ถงึพระนวกะ 

ก็ไมค่วรวา่กลา่วเรา ตัวเราก็ไมค่วรวา่กลา่วพระเถระ พระมัชฌมิะ และพระนวกะ 

ถงึหากพระเถระจะวา่กลา่วเรา ก็ปรารถนาสิง่ทีไ่มเ่กือ้กลูวา่กลา่วเรา ไมใ่ชป่รารถนา 

สิง่ทีเ่กือ้กลูวา่กลา่วเรา เราจะพดูกับทา่นวา่ ‘ไมท่ าละ’ ถงึเราก็จะเบยีดเบยีนทา่น 

แมเ้ห็นอยูก็่จะไมท่ าตามค าสอนของทา่น หากพระมัชฌมิะจะวา่กลา่วเรา ฯลฯ หาก 

พระนวกะจะวา่กลา่วเรา ก็ปรารถนาสิง่ทีไ่มเ่กือ้กลูวา่กลา่วเรา ไมใ่ชป่รารถนาสิง่ที ่

เกือ้กลูวา่กลา่วเรา เราจะพดูกับทา่นวา่ ‘ไมท่ าละ’ ถงึเราก็จะเบยีดเบยีนทา่น แม ้

เห็นอยูก็่จะไมท่ าตามค าสอนของทา่น” 

  การอยูร่ว่มกันของอสตับรุษุและอสตับรุษุอยูร่ว่มกันเป็นอยา่งนีแ้ล 

  การอยูร่ว่มกนัของสตับรุษุและสตับรุษุอยูร่ว่มกนั เป็นอยา่งไร 

 

เชงิอรรถ : 

๑ พระเถระ หมายถงึพระผูม้รีะดับอาย ุคณุธรรม ความรู ้ทีนั่บวา่เป็นพระผูใ้หญ่ คอืมพีรรษาตัง้แต ่๑๐ 

   ขึน้ไป และรูป้าตโิมกข ์เป็นตน้ 

๒ พระมชัฌมิะ หมายถงึพระระดับกลางมรีะดับอาย ุคณุธรรม ความรู ้ทีนั่บวา่พระปนูกลาง คอืมพีรรษา 

   ตัง้แตค่รบ ๕ แตยั่งไมถ่งึ ๑๐ 

๓ พระนวกะ ในทีน่ีห้มายถงึพระใหม ่มรีะดับอายุ คณุธรรม ความรูท้ีนั่บวา่ยังใหม่ มพีรรษาต ่ากวา่ ๕ 

   ทียั่งตอ้งถอืนสิสัย 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๑๐๐ } 



๑๐๑ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ทกุนบิาต [๓.ตตยิปัณณาสก]์ 

๑. ปคุคลวรรค 

  คอื ภกิษุผูเ้ป็นเถระในธรรมวนัิยนีม้คีวามคดิอยา่งนีว้า่ “ถงึพระเถระก็ควรวา่ 

กลา่วเรา ถงึพระมัชฌมิะก็ควรวา่กลา่วเรา ถงึพระนวกะก็ควรวา่กลา่วเรา ตัวเราก็ 

ควรวา่กลา่วทัง้พระเถระ พระมัชฌมิะ และพระนวกะ ถงึหากพระเถระจะวา่กลา่วเรา 

ก็ปรารถนาสิง่ทีเ่กือ้กลูวา่กลา่วเรา ไมใ่ชป่รารถนาสิง่ทีไ่มเ่กือ้กลูวา่กลา่วเรา เราจะ 

พดูกับทา่นวา่ ‘ดลีะ’ เราจะไมเ่บยีดเบยีนทา่น แมเ้ห็นอยูก็่จะท าตามค าแนะน าของ 

ทา่น หากพระมัชฌมิะจะวา่กลา่วเรา ฯลฯ หากพระนวกะจะวา่กลา่วเรา ก็ปรารถนา 

สิง่ทีเ่กือ้กลูวา่กลา่วเรา ไมใ่ชป่รารถนาสิง่ทีไ่มเ่กือ้กลูวา่กลา่วเรา เราจะพดูกบัทา่นวา่ 

‘ดลีะ’ เราจะไมเ่บยีดเบยีนทา่น แมเ้ห็นอยูก็่จะท าตามค าแนะน าของทา่น” 

  แมพ้ระมัชฌมิะก็มคีวามคดิอยา่งนีว้า่ ฯลฯ แมพ้ระนวกะก็มคีวามคดิอยา่งนีว้า่ 

“ถงึพระเถระก็ควรวา่กลา่วเรา ถงึพระมัชฌมิะก็ควรวา่กลา่วเรา ถงึพระนวกะก็ควร 

วา่กลา่วเรา ตัวเราก็ควรวา่กลา่วทัง้พระเถระ พระมชัฌมิะ และพระนวกะ ถงึหาก 

พระเถระจะวา่กลา่วเรา ก็ปรารถนาสิง่ทีเ่กือ้กลูวา่กลา่วเรา ไมใ่ชป่รารถนาสิง่ทีไ่ม ่

เกือ้กลูวา่กลา่วเรา เราจะพดูกับทา่นวา่ ‘ดลีะ’ เราจะไมเ่บยีดเบยีนทา่น แมเ้ห็นอยู ่

ก็จะท าตามค าสอนของทา่น หากพระมัชฌมิะจะวา่กลา่วเรา ฯลฯ หากพระนวกะ 

จะวา่กลา่วเรา ก็ปรารถนาสิง่ทีเ่กือ้กลูวา่กลา่วเรา ไมใ่ชป่รารถนาสิง่ทีไ่มเ่กือ้กลูวา่ 

กลา่วเรา เราจะพดูกับทา่นวา่ ‘ดลีะ’ เราจะไมเ่บยีดเบยีนทา่น แมเ้ห็นอยูก็่จะท า 

ตามค าสอนของทา่น” 

  การอยูร่ว่มกันของสตับรุษุและสตับรุษุอยูร่ว่มกันเป็นอยา่งนีแ้ล (๑๑) 

เหตใุหอ้ธกิรณ์ยดืเยือ้และไมย่ดืเยือ้ 

  [๖๔] ในอธกิรณ์ใด การโตต้อบกันดว้ยวาจา ความแขง่ดเีพราะทฏิฐ ิความม ี

ใจอาฆาต ความไมพ่อใจ ความขึง้เคยีด ยังไมส่งบระงับภายใน ในอธกิรณ์นัน้จะมผีล 

ตามมาดังนี ้คอื อธกิรณ์นัน้จักเป็นไปเพือ่ความยดืเยือ้ เพือ่ความรนุแรง เพือ่ความ 

รา้ยแรง๑ และภกิษุทัง้หลายจักอยูไ่มผ่าสกุ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูชงิอรรถที ่๓,๔,๕ ทกุนบิาต ขอ้ ๑๕ หนา้ ๖๗ ในเลม่นี้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๑๐๑ } 



๑๐๒ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ทกุนบิาต [๓.ตตยิปัณณาสก]์ 

๒. สขุวรรค 

  ภกิษุทัง้หลาย สว่นในอธกิรณ์ใด การโตต้อบดว้ยวาจา ความแขง่ดเีพราะทฏิฐ ิ

ความมใีจอาฆาต ความไมพ่อใจ ความขึง้เคยีด สงบระงับไปดว้ยดภีายใน ใน 

อธกิรณ์นัน้จะมผีลตามมา ดังนี ้คอื อธกิรณ์นัน้จักไมเ่ป็นไปเพือ่ความยดืเยือ้ เพือ่ 

ความรนุแรง เพือ่ความรา้ยแรง และภกิษุทัง้หลายจักอยูผ่าสกุ (๑๒) 

ปคุคลวรรคที ่๑ จบ 

 

๒. สขุวรรค 

หมวดวา่ดว้ยสขุ 

  [๖๕] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ ภกิษุทัง้หลาย สขุ ๒ อยา่งนี ้

  สขุ ๒ อยา่ง อะไรบา้ง คอื 

   ๑. สขุของคฤหัสถ ์   ๒. สขุของบรรพชติ 

  สขุ ๒ อยา่งนีแ้ล บรรดาสขุ ๒ อยา่งนี ้สขุของบรรพชติเป็นเลศิ (๑) 

  [๖๖] สขุ ๒ อยา่งนี ้

  สขุ ๒ อยา่ง อะไรบา้ง คอื 

   ๑. กามสขุ๑     ๒. เนกขมัมสขุ๒ 

  สขุ ๒ อยา่งนีแ้ล บรรดาสขุ ๒ อยา่งนี ้เนกขมัมสขุเป็นเลศิ (๒) 

  [๖๗] สขุ ๒ อยา่งนี้ 

  สขุ ๒ อยา่ง อะไรบา้ง คอื 

   ๑. สขุทีม่อีปุธิ๓    ๒. สขุทีไ่มม่อีปุธิ๔ 

  สขุ ๒ อยา่งนีแ้ล บรรดาสขุ ๒ อยา่งนี ้สขุทีไ่มม่อีปุธเิป็นเลศิ (๓)

 

เชงิอรรถ : 

๑ กามสขุ หมายถงึสขุทีเ่กดิขึน้เพราะอาศัยกามคณุ ๕ คอื รปู เสยีง กลิน่ รส และโผฏฐัพพะทีน่่าพอใจ 

   (องฺ.ทกุ.อ. ๒/๖๖/๖๐) 

๒ เนกขมัมสขุ หมายถงึสขุทีเ่กดิขึน้เพราะอาศัยบรรพชา (องฺ.ทกุ.อ. ๒/๖๖/๖๐) 

๓ สขุทีม่อีปุธ ิหมายถงึสขุเจอืกเิลสทีเ่ป็นไปในภมู ิ๓ (กามาวจร, รปูาวจร, อรปูาวจร) เป็นสขุระดับโลกยิะ 

   (องฺ.ทกุ.อ. ๒/๖๗/๖๐) 

๔ สขุทีไ่มม่อีปุธ ิหมายถงึสขุไมเ่จอืกเิลส เป็นสขุระดับโลกตุตระ (องฺ.ทกุ.อ. ๒/๖๗/๖๐) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๑๐๒ } 



๑๐๓ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ทกุนบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก ์] 

๒. สขุวรรค 

  [๖๘] สขุ ๒ อยา่งนี้ 

  สขุ ๒ อยา่ง อะไรบา้ง คอื 

   ๑. สขุทีม่อีาสวะ๑    ๒. สขุทีไ่มม่อีาสวะ๒ 

  สขุ ๒ อยา่งนีแ้ล บรรดาสขุ ๒ อยา่งนี ้สขุทีไ่มม่อีาสวะเป็นเลศิ (๔) 

  [๖๙] สขุ ๒ อยา่งนี้ 

  สขุ ๒ อยา่ง อะไรบา้ง คอื 

   ๑. สขุทีอ่งิอามสิ๓    ๒. สขุทีไ่มอ่งิอามสิ๔ 

  สขุ ๒ อยา่งนีแ้ล บรรดาสขุ ๒ อยา่งนี ้สขุทีไ่มอ่งิอามสิเป็นเลศิ (๕) 

  [๗๐] สขุ ๒ อยา่งนี้ 

  สขุ ๒ อยา่ง อะไรบา้ง คอื 

   ๑. สขุของพระอรยิะ๕    ๒. สขุของผูไ้มใ่ชพ่ระอรยิะ๖ 

  สขุ ๒ อยา่งนีแ้ล บรรดาสขุ ๒ อยา่งนี ้สขุของพระอรยิะเป็นเลศิ (๖) 

  [๗๑] สขุ ๒ อยา่งนี้ 

  สขุ ๒ อยา่ง อะไรบา้ง คอื 

   ๑. สขุทางกาย    ๒. สขุทางใจ 

  สขุ ๒ อยา่งนีแ้ล บรรดาสขุ ๒ อยางนี ้สขุทางใจเป็นเลศิ (๗) 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ สขุทีม่อีาสวะ หมายถงึสขุทีนั่บเนือ่งในวัฏฏะทีเ่ป็นปัจจัยแกอ่าสวะ (องฺ.ทกุ.อ. ๒/๖๘/๖๐) 

๒ สขุทีไ่มม่อีาสวะ หมายถงึสขุทีม่นีพิพานเป็นอารมณ์ทีไ่มเ่ป็นปัจจัยแกอ่าสวะ (องฺ.ทกุ.อ. ๒/๖๘/๖๐) 

๓ สขุทีอ่งิอามสิ หมายถงึสขุอาศัยเหยือ่ลอ่ เป็นสขุทีท่ าใหใ้จเศรา้หมอง ท าใหส้ัตวอ์ยูใ่นวงจรแหง่วัฏฏะ 

   (องฺ.ทกุ.อ. ๒/๖๙/๖๑) 

๔ สขุทีไ่มอ่งิอามสิ หมายถงึสขุทีไ่มต่อ้งอาศัยเหยือ่ลอ่ เป็นสขุทีไ่ม่ท าใจใหเ้ศรา้หมองพน้จากวงจรแหง่ 

   วัฏฏะ (องฺ.ทกุ.อ. ๒/๖๙/๖๑) 

๕ สขุของพระอรยิะ หมายถงึสขุทีไ่มใ่ชข่องปถุชุน เป็นสขุของพระอรยิบคุคล ๘ จ าพวก (องฺ.ทกุ.อ. ๒/๗๐/ 

   ๖๑) 

๖ สขุของผูไ้มใ่ชพ่ระอรยิะ หมายถงึสขุของปถุชุน ไมใ่ชส่ขุของพระอรยิบคุคล (องฺ.ทกุ.อ. ๒/๗๐/๖๑) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๑๐๓ } 



๑๐๔ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ทกุนบิาต [๓.ตตยิปัณณาสก]์ 

๒. สขุวรรค 

  [๗๒] สขุ ๒ อยา่งนี้ 

  สขุ ๒ อยา่ง อะไรบา้ง คอื 

   ๑. สขุทีม่ปีีติ๑     ๒. สขุทีไ่มม่ปีีติ๒ 

  สขุ ๒ อยา่งนีแ้ล บรรดาสขุ ๒ อยา่งนี ้สขุทีไ่มม่ปีีตเิป็นเลศิ (๘) 

  [๗๓] สขุ ๒ อยา่งนี้ 

  สขุ ๒ อยา่ง อะไรบา้ง คอื 

   ๑. สขุทีเ่กดิจากความยนิดี๓   ๒. สขุทีเ่กดิจากอเุบกขา๔ 

  สขุ ๒ อยา่งนีแ้ล บรรดาสขุ ๒ อยา่งนี ้สขุทีเ่กดิจากอเุบกขาเป็นเลศิ (๙) 

  [๗๔] สขุ ๒ อยา่งนี้ 

  สขุ ๒ อยา่ง อะไรบา้ง คอื 

   ๑. สมาธสิขุ๕     ๒. อสมาธสิขุ๖ 

  สขุ ๒ อยา่งนีแ้ล บรรดาสขุ ๒ อยา่งนี ้สมาธสิขุเป็นเลศิ (๑๐) 

  [๗๕] สขุ ๒ อยา่งนี้ 

  สขุ ๒ อยา่ง อะไรบา้ง คอื 

   ๑. สขุทีเ่กดิจากฌานมปีีตเิป็นอารมณ์๗ 

   ๒. สขุทีเ่กดิจากฌานไมม่ปีีตเิป็นอารมณ์๘ 

  สขุ ๒ อยา่งนีแ้ล บรรดาสขุ ๒ อยา่งนี ้สขุทีเ่กดิจากฌานไมม่ปีีตเิป็น 

อารมณ์เป็นเลศิ (๑๑)

 

เชงิอรรถ : 

๑ สขุทีม่ปีีต ิหมายถงึสขุในปฐมฌานและทตุยิฌาน (องฺ.ทกุ.อ. ๒/๗๒/๖๑) 

๒ สขุทีไ่มม่ปีีต ิหมายถงึสขุในตตยิฌานและจตตุถฌาน (องฺ.ทกุ.อ. ๒/๗๒/๖๑) 

๓ สขุทีเ่กดิจากความยนิด ีหมายถงึสขุในฌาน ๓ (ปฐมฌาน, ทตุยิฌาน, ตตยิฌาน) (องฺ.ทกุ.อ. ๒/๗๓/๖๑) 

๔ สขุทีเ่กดิจากอเุบกขา หมายถงึสขุในจตตุถฌาน (องฺ.ทกุ.อ. ๒/๗๓/๖๑) 

๕ สมาธสิขุ หมายถงึสขุทีถ่งึขัน้อัปปนาสมาธ ิหรอือปุจารสมาธ ิ(องฺ.ทกุ.อ. ๒/๗๔/๖๑) 

๖ อสมาธสิขุ หมายถงึสขุทียั่งไมถ่งึขัน้อัปปนาสมาธหิรอือปุจารสมาธ ิ(องฺ. ทกุ. อ. ๒/๗๔/๖๑) 

๗ สขุทีเ่กดิจากฌานมปีีตเิป็นอารมณ ์หมายถงึสขุทีเ่กดิแกผู่พ้จิารณาฌาน ๒ มปีีตเิป็นอารมณ์ (องฺ.ทกุ.อ. 

   ๒/๗๕/๖๑) 

๘ สขุทีเ่กดิจากฌานไมม่ปีีตเิป็นอารมณ์ หมายถงึสขุทีเ่กดิแกผู่พ้จิารณาฌาน ๒ ไมม่ปีีตเิป็นอารมณ์ (องฺ.ทกุ.อ. 

   ๒/๗๕/๖๑) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๑๐๔ } 



๑๐๕ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ทกุนบิาต [๓.ตตยิปัณณาสก]์ 

๓. สนมิติตวรรค 

  [๗๖] สขุ ๒ อยา่งนี้ 

  สขุ ๒ อยา่ง อะไรบา้ง คอื 

   ๑. สขุทีเ่กดิจากฌานมคีวามยนิดเีป็นอารมณ์๑ 

   ๒. สขุทีเ่กดิจากฌานมอีเุบกขาเป็นอารมณ์๒ 

  สขุ ๒ อยา่งนีแ้ล บรรดาสขุ ๒ อยา่งนี ้สขุทีเ่กดิจากฌานมอีเุบกขาเป็น 

อารมณ์เป็นเลศิ (๑๒) 

  [๗๗] สขุ ๒ อยา่งนี้ 

  สขุ ๒ อยา่ง อะไรบา้ง คอื 

   ๑. สขุทีม่รีปูฌานเป็นอารมณ์ 

   ๒. สขุทีม่อีรปูฌานเป็นอารมณ์ 

  สขุ ๒ อยา่งนีแ้ล บรรดาสขุ ๒ อยา่งนี ้สขุทีม่อีรปูฌานเป็นอารมณ์เป็น 

เลศิ (๑๓) 

สขุวรรคที ่๒ จบ 

 

๓. สนมิติตวรรค 

หมวดวา่ดว้ยเหตแุหง่บาปอกศุล 

  [๗๘] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ ภกิษุทัง้หลาย ธรรมทีเ่ป็นบาปอกศุล ม ี

นมิติ๓ จงึเกดิขึน้ ไมม่นีมิติ ไมเ่กดิขึน้ เพราะละนมิตินัน้เสยีไดอ้ยา่งนี ้ธรรมทีเ่ป็น 

บาปอกศุลเหลา่นัน้จงึไมม่ ี(๑) 

 

เชงิอรรถ : 

๑ สขุทีเ่กดิจากฌานมคีวามยนิดเีป็นอารมณ์ หมายถงึสขุทีเ่กดิแกผู่พ้จิารณาฌาน ๓ (ปฐมฌาน, ทตุยิฌาน, 

   ตตยิฌาน) มคีวามยนิดเีป็นอารมณ์ (เทยีบ องฺ.ทกุ.อ. ๒/๗๓,๗๕/๖๑) 

๒ สขุทีเ่กดิจากฌานมอีเุบกขาเป็นอารมณ์ หมายถงึสขุทีเ่กดิแกผู่พ้จิารณาฌานที ่๔ มอีเุบกขาเป็น 

   อารมณ์ (เทยีบ องฺ.ทกุ.อ. ๒/๗๓,๗๕/๖๑) 

๓ นมิติ หมายถงึเหต ุ(องฺ.ทกุ.อ. ๒/๗๘-๗๙/๖๒) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๑๐๕ } 



๑๐๖ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ทกุนบิาต [๓.ตตยิปัณณาสก]์ 

๓. สนมิติตวรรค 

  [๗๙] ธรรมทีเ่ป็นบาปอกศุล มนีทิาน๑ จงึเกดิขึน้ ไมม่นีทิาน ไมเ่กดิขึน้ 

เพราะละนทิานนัน้เสยีไดอ้ยา่งนี ้ธรรมทีเ่ป็นบาปอกศุลเหลา่นัน้จงึไมม่ ี(๒) 

  [๘๐] ธรรมทีเ่ป็นบาปอกศุล มเีหตจุงึเกดิขึน้ ไมม่เีหต ุไมเ่กดิขึน้ เพราะละ 

เหตนัุน้เสยีไดอ้ยา่งนี ้ธรรมทีเ่ป็นบาปอกศุลเหลา่นัน้จงึไมม่ ี(๓) 

  [๘๑] ธรรมทีเ่ป็นบาปอกศุล มสีงัขารจงึเกดิขึน้ ไมม่สีงัขาร ไมเ่กดิขึน้ เพราะ 

ละสงัขารเหลา่นัน้เสยีไดอ้ยา่งนี ้ธรรมทีเ่ป็นบาปอกศุลเหลา่นัน้จงึไมม่ ี(๔) 

  [๘๒] ธรรมทีเ่ป็นบาปอกศุล มปัีจจัยจงึเกดิขึน้ ไมม่ปัีจจัย ไมเ่กดิขึน้ เพราะ 

ละปัจจัยนัน้เสยีไดอ้ยา่งนี ้ธรรมทีเ่ป็นบาปอกศุลเหลา่นัน้จงึไมม่ ี(๕) 

  [๘๓] ธรรมทีเ่ป็นบาปอกศุล มรีปูจงึเกดิขึน้ ไมม่รีปู ไมเ่กดิขึน้ เพราะละรปู 

นัน้เสยีไดอ้ยา่งนี ้ธรรมทีเ่ป็นบาปอกศุลเหลา่นัน้จงึไมม่ ี(๖) 

  [๘๔] ธรรมทีเ่ป็นบาปอกศุลมเีวทนาจงึเกดิขึน้ ไมม่เีวทนา ไมเ่กดิขึน้ เพราะ 

ละเวทนานัน้เสยีไดอ้ยา่งนี ้ธรรมทีเ่ป็นบาปอกศุลเหลา่นัน้จงึไมม่ ี(๗) 

  [๘๕] ธรรมทีเ่ป็นบาปอกศุล มสีญัญาจงึเกดิขึน้ ไมม่สีญัญา ไมเ่กดิขึน้ 

เพราะละสญัญานัน้เสยีไดอ้ยา่งนี ้ธรรมทีเ่ป็นบาปอกศุลเหลา่นัน้จงึไมม่ ี(๘) 

  [๘๖] ธรรมทีเ่ป็นบาปอกศุล มวีญิญาณจงึเกดิขึน้ ไมม่วีญิญาณ ไมเ่กดิขึน้ 

เพราะละวญิญาณนัน้เสยีไดอ้ยา่งนี ้ธรรมทีเ่ป็นบาปอกศุลเหลา่นัน้จงึไมม่ ี(๙) 

  [๘๗] ธรรมทีเ่ป็นบาปอกศุล มสีงัขตธรรม(ธรรมทีถ่กูปัจจัยปรงุแตง่) เป็น 

อารมณ์จงึเกดิขึน้ ไมม่สีงัขตธรรมเป็นอารมณ์ ไมเ่กดิขึน้ เพราะละสงัขตธรรมนัน้ 

เสยีไดอ้ยา่งนี ้ธรรมทีเ่ป็นบาปอกศุลเหลา่นัน้จงึไมม่ ี(๑๐) 

สนมิติตวรรคที ่๓ จบ 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ นทิาน หมายถงึเหต ุ(องฺ.ทกุ.อ. ๒/๗๘-๗๙/๖๒) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๑๐๖ } 



๑๐๗ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ทกุนบิาต [๓.ตตยิปัณณาสก]์ 

๔. ธัมมวรรค 

 

๔. ธมัมวรรค 

หมวดวา่ดว้ยธรรม 

  [๘๘] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ ภกิษุทัง้หลาย ธรรม ๒ อยา่งนี ้

  ธรรม ๒ อยา่งอะไรบา้ง คอื 

   ๑. เจโตวมิตุติ๑ (ความหลดุพน้แหง่จติ) 

   ๒. ปัญญาวมิตุติ๒ (ความหลดุพน้ดว้ยปัญญา) 

  ธรรม ๒ อยา่งนีแ้ล (๑) 

  [๘๙] ธรรม ๒ อยา่งนี้ 

  ธรรม ๒ อยา่ง อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ความเพยีร     ๒. ความไมฟุ่้งซา่น 

  ธรรม ๒ อยา่งนีแ้ล (๒) 

  [๙๐] ธรรม ๒ อยา่งนี้ 

  ธรรม ๒ อยา่ง อะไรบา้ง คอื 

   ๑. นาม     ๒. รปู 

  ธรรม ๒ อยา่งนีแ้ล (๓) 

  [๙๑] ธรรม ๒ อยา่งนี้ 

  ธรรม ๒ อยา่ง อะไรบา้ง คอื 

   ๑. วชิชา (ความรูแ้จง้)   ๒. วมิตุต ิ(ความหลดุพน้) 

  ธรรม ๒ อยา่งนีแ้ล (๔) 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ เจโตวมิตุต ิหมายถงึผลอันเกดิจากสมาธ ิคอืความหลดุพน้ดว้ยสมถกัมมัฏฐาน (องฺ.ทกุ.อ. ๒/๘๘/๖๒) 

๒ ปญัญาวมิตุต ิหมายถงึผลอันเกดิจากปัญญา คอืความหลุดพน้ดว้ยวปัิสสนากัมมัฏฐาน (องฺ.ทกุ.อ. ๒/ 

    ๘๘/๖๒) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๑๐๗ } 



๑๐๘ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ทกุนบิาต [๓.ตตยิปัณณาสก]์ 

๔. ธัมมวรรค 

  [๙๒] ธรรม ๒ อยา่งนี้ 

  ธรรม ๒ อยา่ง อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ภวทฏิฐิ๑     ๒. วภิวทฏิฐิ๒ 

  ธรรม ๒ อยา่งนีแ้ล (๕) 

  [๙๓] ธรรม ๒ อยา่งนี้ 

  ธรรม ๒ อยา่ง อะไรบา้ง คอื 

   ๑. อหริกิะ (ความไมอ่ายบาป)  ๒. อโนตตัปปะ (ความไมก่ลัวบาป) 

  ธรรม ๒ อยา่งนีแ้ล (๖) 

  [๙๔] ธรรม ๒ อยา่งนี้ 

  ธรรม ๒ อยา่ง อะไรบา้ง คอื 

   ๑. หริ ิ(ความอายบาป)   ๒. โอตตัปปะ (ความกลัวบาป) 

  ธรรม ๒ อยา่งนีแ้ล (๗) 

  [๙๕] ธรรม ๒ อยา่งนี้ 

  ธรรม ๒ อยา่ง อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ความเป็นผูว้า่ยาก    ๒. ความมปีาปมติร 

  ธรรม ๒ อยา่งนีแ้ล (๘) 

  [๙๖] ธรรม ๒ อยา่งนี้ 

  ธรรม ๒ อยา่ง อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ความเป็นผูว้า่งา่ย    ๒. ความมกีัลยาณมติร 

  ธรรม ๒ อยา่งนีแ้ล (๙) 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ภวทฏิฐ ิหมายถงึสัสสตทฏิฐ ิความเห็นวา่เทีย่ง (องฺ.ทกุ.อ. ๒/๙๒/๖๓) 

๒ วภิวทฏิฐ ิหมายถงึอจุเฉททฏิฐ ิความเห็นว่าขาดสญู (องฺ.ทกุ.อ. ๒/๙๒/๖๓) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๑๐๘ } 



๑๐๙ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ทกุนบิาต [๓.ตตยิปัณณาสก]์ 

๕. พาลวรรค 

  [๙๗] ธรรม ๒ อยา่งนี้ 

  ธรรม ๒ อยา่ง อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ความเป็นผูฉ้ลาดในธาตุ๑   ๒. ความเป็นผูฉ้ลาดในมนสกิาร 

  ธรรม ๒ อยา่งนีแ้ล (๑๐) 

  [๙๘] ธรรม ๒ อยา่งนี้ 

  ธรรม ๒ อยา่ง อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ความเป็นผูฉ้ลาดในอาบัติ๒    ๒. ความเป็นผูฉ้ลาดในการออกจากอาบัติ๓ 

  ภกิษุทัง้หลาย ธรรม ๒ อยา่งนีแ้ล (๑๑) 

ธมัมวรรคที ่๔ จบ 

 

๕. พาลวรรค 

หมวดวา่ดว้ยคนพาลและบณัฑติ 

  [๙๙] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ ภกิษุทัง้หลาย คนพาล ๒ จ าพวกนี ้

  คนพาล ๒ จ าพวกไหนบา้ง คอื 

   ๑. คนทีท่ าหนา้ทีซ่ ึง่ยังมาไมถ่งึ   ๒. คนทีไ่มท่ าหนา้ทีซ่ ึง่มาถงึแลว้ 

  คนพาล ๒ จ าพวกนีแ้ล (๑)

 

เชงิอรรถ : 

๑ ธาต ุหมายถงึสิง่ทีท่รงสภาวะของตนอยูเ่องตามทีเ่หตปัุจจัยปรงุแตง่ขึน้ ไมม่ผีูส้รา้งผูบั้นดาล ม ี๑๘ คอื 

   จักขธุาต ุรูปธาต ุจักขวุญิญาณธาต ุโสตธาต ุสัททธาต ุโสตวญิญาณธาต ุฆานธาตุ คันธธาต ุ

   ฆานวญิญาณธาต ุชวิหาธาตุ รสธาต ุชวิหาวญิญาณธาต ุกายธาต ุโผฏฐัพพธาต ุกายวญิญาณธาตุ 

   มโนธาตุ ธรรมธาต ุมโนวญิญาณธาต ุ(อภ.ิว.ิ๓๕/๑๘๔/๑๐๒, วสิุทฺธ.ิ ๓/๖๕ ) 

๒ อาบตั ิในทีน่ีห้มายถงึกองอาบัต ิ๕ ทีม่าในมาตกิา คอื ปาราชกิ สังฆาทเิสส ปาจติตยี ์ปาฏเิทสนยีะ ทกุกฏ 

   และกองอาบัต ิ๗ ทีม่าในวภิังค ์คอื ปาราชกิ สังฆาทเิสส ถลุลัจจัย ปาจติตยี ์ปาฏเิทสนยีะ ทกุกฏ ทพุภาสติ 

   (องฺ.ทกุ.อ. ๒/๙๘/๖๓, ว.ิอ. ๓/๒๗๑/๔๓๕) 

๓ ฉลาดในการออกจากอาบตั ิหมายถงึการรูว้ธิอีอกจากอาบัต ิ๒ วธิ ีคอื (๑) เทสนาวธิ ีไดแ้ก ่วธิแีสดง 

   อาบัตหิรอืปลงอาบัต ิ(ไดแ้ก ่อาบัตถิลุลัจจัย ปาจติตยี ์ปาฏเิทสนยีะ ทกุกฏ ทพุภาสติ) (๒) กมัมวาจาวธิ ี

   หรอื วฏุฐานวธิ ีไดแ้ก ่วธิปีฏบัิตสิ าหรับผูจ้ะเปลือ้งตนออกจากอาบัตสิังฆาทเิสส ม ี๔ อยา่ง คอื ปรวิาส 

   มานัต อัพภาน และปฏกิัสสนา (องฺ.ทกุ.อ. ๒/๙๘/๖๓) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๑๐๙ } 



๑๑๐ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ทกุนบิาต [๓.ตตยิปัณณาสก]์ 

๕. พาลวรรค 

  [๑๐๐] บัณฑติ ๒ จ าพวกนี ้

  บัณฑติ ๒ จ าพวกไหนบา้ง คอื 

    ๑. คนทีไ่มท่ าหนา้ทีซ่ ึง่ยังมาไมถ่งึ   ๒. คนทีท่ าหนา้ทีซ่ ึง่มาถงึแลว้ 

   บัณฑติ ๒ จ าพวกนีแ้ล (๒) 

  [๑๐๑] คนพาล ๒ จ าพวกนี ้

   คนพาล ๒ จ าพวกไหนบา้ง คอื 

   ๑. คนทีเ่ขา้ใจวา่ควรในของทีไ่มค่วร     ๒. คนทีเ่ขา้ใจวา่ไมค่วรในของทีค่วร 

  คนพาล ๒ จ าพวกนีแ้ล (๓) 

  [๑๐๒] บัณฑติ ๒ จ าพวกนี ้

  บัณฑติ ๒ จ าพวกไหนบา้ง คอื 

   ๑. คนทีเ่ขา้ใจวา่ไมค่วรในของทีไ่มค่วร     ๒. คนทีเ่ขา้ใจวา่ควรในของทีค่วร 

  บัณฑติ ๒ จ าพวกนีแ้ล (๔) 

  [๑๐๓] คนพาล ๒ จ าพวกนี ้

  คนพาล ๒ จ าพวกไหนบา้ง คอื 

   ๑. คนทีเ่ขา้ใจวา่เป็นอาบัตใินขอ้ทีไ่มเ่ป็นอาบัต ิ

   ๒. คนทีเ่ขา้ใจวา่ไมเ่ป็นอาบัตใินขอ้ทีเ่ป็นอาบัต ิ

  คนพาล ๒ จ าพวกนีแ้ล (๕) 

  [๑๐๔] บัณฑติ ๒ จ าพวกนี ้

  บัณฑติ ๒ จ าพวกไหนบา้ง คอื 

   ๑. คนทีเ่ขา้ใจวา่ไมเ่ป็นอาบัตใินขอ้ทีไ่มเ่ป็นอาบัต ิ

   ๒. คนทีเ่ขา้ใจวา่เป็นอาบัตใินขอ้ทีเ่ป็นอาบัต ิ

  บัณฑติ ๒ จ าพวกนีแ้ล (๖) 

  [๑๐๕] คนพาล ๒ จ าพวกนี ้

  คนพาล ๒ จ าพวกไหนบา้ง คอื 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๑๑๐ } 



๑๑๑ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ทกุนบิาต [๓.ตตยิปัณณาสก]์ 

๕. พาลวรรค 

   ๑. คนทีเ่ขา้ใจวา่เป็นธรรมในขอ้ทีไ่มเ่ป็นธรรม 

   ๒. คนทีเ่ขา้ใจวา่ไมเ่ป็นธรรมในขอ้ทีเ่ป็นธรรม 

  คนพาล ๒ จ าพวกนีแ้ล (๗) 

  [๑๐๖] บัณฑติ ๒ จ าพวกนี ้

  บัณฑติ ๒ จ าพวกไหนบา้ง คอื 

   ๑. คนทีเ่ขา้ใจวา่เป็นธรรมในขอ้ทีเ่ป็นธรรม 

   ๒. คนทีเ่ขา้ใจวา่ไมเ่ป็นธรรมในขอ้ทีไ่มเ่ป็นธรรม 

  บัณฑติ ๒ จ าพวกนีแ้ล (๘) 

  [๑๐๗] คนพาล ๒ จ าพวกนี ้

  คนพาล ๒ จ าพวกไหนบา้ง คอื 

   ๑. คนทีเ่ขา้ใจวา่เป็นวนัิยในขอ้ทีไ่มเ่ป็นวนัิย 

   ๒. คนทีเ่ขา้ใจวา่ไมเ่ป็นวนัิยในขอ้ทีเ่ป็นวนัิย 

  คนพาล ๒ จ าพวกนีแ้ล (๙) 

  [๑๐๘] บัณฑติ ๒ จ าพวกนี ้

  บัณฑติ ๒ จ าพวกไหนบา้ง คอื 

   ๑. คนทีเ่ขา้ใจวา่ไมเ่ป็นวนัิยในขอ้ทีไ่มเ่ป็นวนัิย 

   ๒. คนทีเ่ขา้ใจวา่เป็นวนัิยในขอ้ทีเ่ป็นวนัิย 

  บัณฑติ ๒ จ าพวกนีแ้ล (๑๐) 

  [๑๐๙] อาสวะ๑ ยอ่มเจรญิแกค่น ๒ จ าพวก 

  คน ๒ จ าพวกไหนบา้ง คอื 

   ๑. คนทีรั่งเกยีจสิง่ทีไ่มน่่ารังเกยีจ        ๒. คนทีไ่มรั่งเกยีจสิง่ทีน่่ารังเกยีจ 

  อาสวะยอ่มเจรญิแกค่น ๒ จ าพวกนีแ้ล (๑๑) 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ อาสวะ หมายถงึกเิลสทัง้หลาย (องฺ.ทกุ.อ. ๒/๑๐๙/๖๔) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๑๑๑ } 



๑๑๒ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ทกุนบิาต [๓.ตตยิปัณณาสก]์ 

๕. พาลวรรค 

  [๑๑๐] อาสวะยอ่มไมเ่จรญิแกค่น ๒ จ าพวก 

  คน ๒ จ าพวกไหนบา้ง คอื 

   ๑. คนทีไ่มรั่งเกยีจสิง่ทีไ่มน่่ารังเกยีจ   ๒. คนทีรั่งเกยีจสิง่ทีน่่ารังเกยีจ 

  อาสวะยอ่มไมเ่จรญิแกค่น ๒ จ าพวกนีแ้ล (๑๒) 

  [๑๑๑] อาสวะยอ่มเจรญิแกค่น ๒ จ าพวก 

  คน ๒ จ าพวกไหนบา้ง คอื 

   ๑. คนทีเ่ขา้ใจวา่ควรในของทีไ่มค่วร     ๒. คนทีเ่ขา้ใจวา่ไมค่วรในของทีค่วร 

  อาสวะยอ่มเจรญิแกค่น ๒ จ าพวกนีแ้ล (๑๓) 

  [๑๑๒] อาสวะยอ่มไมเ่จรญิแกค่น ๒ จ าพวก 

  คน ๒ จ าพวกไหนบา้ง คอื 

  ๑. คนทีเ่ขา้ใจวา่ไมค่วรในของทีไ่มค่วร        ๒. คนทีเ่ขา้ใจวา่ควรในของทีค่วร 

  อาสวะยอ่มไมเ่จรญิแกค่น ๒ จ าพวกนีแ้ล (๑๔) 

  [๑๑๓] อาสวะยอ่มเจรญิแกค่น ๒ จ าพวก 

  คน ๒ จ าพวกไหนบา้ง คอื 

   ๑. คนทีเ่ขา้ใจวา่ไมเ่ป็นอาบัตใินขอ้ทีเ่ป็นอาบัต ิ

   ๒. คนทีเ่ขา้ใจวา่เป็นอาบัตใินขอ้ทีไ่มเ่ป็นอาบัต ิ

  อาสวะยอ่มเจรญิแกค่น ๒ จ าพวกนีแ้ล (๑๕) 

  [๑๑๔] อาสวะยอ่มไมเ่จรญิแกค่น ๒ จ าพวก 

  คน ๒ จ าพวกไหนบา้ง คอื 

   ๑. คนทีเ่ขา้ใจวา่เป็นอาบัตใินขอ้ทีเ่ป็นอาบัต ิ

   ๒. คนทีเ่ขา้ใจวา่ไมเ่ป็นอาบัตใินขอ้ทีไ่มเ่ป็นอาบัต ิ

  อาสวะยอ่มไมเ่จรญิแกค่น ๒ จ าพวกนีแ้ล (๑๖) 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๑๑๒ } 



๑๑๓ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ทกุนบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก ์] 

๕. พาลวรรค 

  [๑๑๕] อาสวะยอ่มเจรญิแกค่น ๒ จ าพวก 

  คน ๒ จ าพวกไหนบา้ง คอื 

   ๑. คนทีเ่ขา้ใจวา่เป็นธรรมในขอ้ทีไ่มเ่ป็นธรรม 

   ๒. คนทีเ่ขา้ใจวา่ไมเ่ป็นธรรมในขอ้ทีเ่ป็นธรรม 

  อาสวะยอ่มเจรญิแกค่น ๒ จ าพวกนีแ้ล (๑๗) 

  [๑๑๖] อาสวะยอ่มไมเ่จรญิแกค่น ๒ จ าพวก 

  คน ๒ จ าพวกไหนบา้ง คอื 

   ๑. คนทีเ่ขา้ใจวา่เป็นธรรมในขอ้ทีเ่ป็นธรรม 

   ๒. คนทีเ่ขา้ใจวา่ไมเ่ป็นธรรมในขอ้ทีไ่มเ่ป็นธรรม 

  อาสวะยอ่มไมเ่จรญิแกค่น ๒ จ าพวกนีแ้ล (๑๘) 

  [๑๑๗] อาสวะยอ่มเจรญิแกค่น ๒ จ าพวก 

  คน ๒ จ าพวกไหนบา้ง คอื 

   ๑. คนทีเ่ขา้ใจวา่เป็นวนัิยในขอ้ทีไ่มเ่ป็นวนัิย 

   ๒. คนทีเ่ขา้ใจวา่ไมเ่ป็นวนัิยในขอ้ทีเ่ป็นวนัิย 

  อาสวะยอ่มเจรญิแกค่น ๒ จ าพวกนีแ้ล (๑๙) 

  [๑๑๘] อาสวะยอ่มไมเ่จรญิแกค่น ๒ จ าพวก 

  คน ๒ จ าพวกไหนบา้ง คอื 

   ๑. คนทีเ่ขา้ใจวา่ไมเ่ป็นวนัิยในขอ้ทีไ่มเ่ป็นวนัิย 

   ๒. คนทีเ่ขา้ใจวา่เป็นวนัิยในขอ้ทีเ่ป็นวนัิย 

  ภกิษุทัง้หลาย อาสวะยอ่มไมเ่จรญิแกค่น ๒ จ าพวกนีแ้ล (๒๐) 

พาลวรรคที ่๕ จบ 

ทตุยิปณัณาสก ์จบบรบิรูณ ์

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๑๑๓ } 



๑๑๔ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ทกุนบิาต [๓. ตตยิปัณณาสก]์ 

๑. อาสาทปุปชหวรรค 

 

๓. ตตยิปณัณาสก ์

 

๑. อาสาทปุปชหวรรค 

หมวดวา่ดว้ยความหวงัทีล่ะไดย้าก 

  [๑๑๙] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ ภกิษุทัง้หลาย ความหวงั ๒ อยา่งนีล้ะ 

ไดย้าก 

  ความหวงั ๒ อยา่ง อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ความหวงัในลาภ    ๒. ความหวงัในชวีติ 

  ความหวงั ๒ อยา่งนี้แล ละไดย้าก (๑) 

  [๑๒๐] บคุคล ๒ จ าพวกนีห้าไดย้ากในโลก 

  บคุคล ๒ จ าพวกไหนบา้ง คอื 

   ๑. บพุพการ ี(ผูท้ าอปุการะกอ่น) 

   ๒. กตัญญกูตเวท ี(ผูรู้อ้ปุการะทีเ่ขาท าแลว้และตอบแทน) 

  บคุคล ๒ จ าพวกนีแ้ลหาไดย้ากในโลก (๒) 

  [๑๒๑] บคุคล ๒ จ าพวกนีห้าไดย้ากในโลก 

  บคุคล ๒ จ าพวกไหนบา้ง คอื 

   ๑. คนทีอ่ ิม่เอง๑    ๒. คนทีใ่หผู้อ้ ืน่อ ิม่๒ 

  บคุคล ๒ จ าพวกนีแ้ลหาไดย้ากในโลก (๓) 

  [๑๒๒] บคุคล ๒ จ าพวกนีใ้หอ้ ิม่ไดย้าก 

  บคุคล ๒ จ าพวกไหนบา้ง คอื 

   ๑. คนทีส่ะสมสิง่ทีไ่ดม้าทกุครัง้  ๒. คนทีส่ละสิง่ทีไ่ดม้าทกุครัง้ 

  บคุคล ๒ จ าพวกนีแ้ลใหอ้ิม่ไดย้าก (๔)

 

เชงิอรรถ : 

๑ คนทีอ่ ิม่เอง หมายถงึพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพทุธเจา้ พระปัจเจกพทุธเจา้ พระสาวกของพทุธเจา้  

   และพระขณีาสพ (องฺ.ทกุ.อ. ๒/๑๒๑/๖๕) 

๒ คนทีใ่หผู้อ้ ืน่อ ิม่ หมายถงึพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพทุธเจา้ (องฺ.ทกุ.อ. ๒/๑๒๑/๖๕) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๑๑๔ } 



๑๑๕ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ทกุนบิาต [๓. ตตยิปัณณาสก]์ 

๑. อาสาทปุปชหวรรค 

  [๑๒๓] บคุคล ๒ จ าพวกนีใ้หอ้ ิม่ไดง้า่ย 

  บคุคล ๒ จ าพวกไหนบา้ง คอื 

   ๑. คนทีไ่มส่ะสมสิง่ทีไ่ดม้าทกุครัง้         ๒. คนทีไ่มส่ละสิง่ทีไ่ดม้าทกุครัง้ 

  บคุคล ๒ จ าพวกนีแ้ลใหอ้ิม่ไดง้า่ย (๕) 

  [๑๒๔] ปัจจัยใหเ้กดิราคะ ๒ อยา่งนี ้

  ปัจจัย ๒ อยา่ง อะไรบา้ง คอื 

   ๑. สภุนมิติ๑ (นมิติงาม) 

   ๒. อโยนโิสมนสกิาร (การมนสกิารโดยไมแ่ยบคาย) 

  ปัจจัยใหเ้กดิราคะ ๒ อยา่งนีแ้ล (๖) 

  [๑๒๕] ปัจจัยใหเ้กดิโทสะ ๒ อยา่งนี ้

  ปัจจัย ๒ อยา่ง อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ปฏฆินมิติ๒ (นมิติใหข้ัดเคอืง)   ๒. อโยนโิสมนสกิาร 

  ปัจจัยใหเ้กดิโทสะ ๒ อยา่งนีแ้ล (๗) 

  [๑๒๖] ปัจจัยใหเ้กดิมจิฉาทฏิฐ ิ๒ อยา่งนี ้

  ปัจจัย ๒ อยา่ง อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ปรโตโฆสะ๓ (เสยีงจากผูอ้ ืน่)   ๒. อโยนโิสมนสกิาร 

  ปัจจัยใหเ้กดิมจิฉาทฏิฐ ิ๒ อยา่งนีแ้ล (๘) 

  [๑๒๗] ปัจจัยใหเ้กดิสมัมาทฏิฐ ิ๒ อยา่งนี ้

  ปัจจัย ๒ อยา่ง อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ปรโตโฆสะ๔          ๒. โยนโิสมนสกิาร (การมนสกิารโดยแยบคาย) 

  ปัจจัยใหเ้กดิสมัมาทฏิฐ ิ๒ อยา่งนีแ้ล (๙) 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ สภุนมิติ หมายถงึอฏิฐารมณ์ คอือารมณ์ทีน่่าปรารถนา (องฺ.ทกุ.อ. ๒/๑๒๔/๖๖) 

๒ ปฏฆินมิติ หมายถงึอนฏิฐนมิติ คอือารมณ์ทีไ่มน่่าปรารถนา (องฺ.ทกุ.อ. ๒/๑๒๕/๖๖) 

๓ ปรโตโฆสะ ในทีน่ีห้มายถงึการฟังอสัทธรรมจากผูอ้ ืน่ (องฺ.ทกุ.อ. ๒/๑๒๖/๖๖) 

๔ ปรโตโฆสะ ในทีน่ีห้มายถงึการฟังพระสัทธรรมจากผูอ้ ืน่ (องฺ.ทกุ.อ. ๒/๑๒๗/๖๖) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๑๑๕ } 



๑๑๖ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ทกุนบิาต [๓. ตตยิปัณณาสก]์ 

๒. อายาจนวรรค 

  [๑๒๘] อาบัต ิ๒ อยา่งนี้ 

  อาบัต ิ๒ อยา่ง อะไรบา้ง คอื 

   ๑. อาบัตเิบา     ๒. อาบัตหินัก๑ 

  อาบัต ิ๒ อยา่งนีแ้ล (๑๐) 

  [๑๒๙] อาบัต ิ๒ อยา่งนี้ 

  อาบัต ิ๒ อยา่ง อะไรบา้ง คอื 

   ๑. อาบัตชิัว่หยาบ    ๒. อาบัตไิมช่ัว่หยาบ๒ 

  อาบัต ิ๒ อยา่งนีแ้ล (๑๑) 

  [๑๓๐] อาบัต ิ๒ อยา่งนี้ 

  อาบัต ิ๒ อยา่ง อะไรบา้ง คอื 

   ๑. อาบัตทิีม่สีว่นเหลอื๓   ๒. อาบัตทิีไ่มม่สีว่นเหลอื๔ 

  ภกิษุทัง้หลาย อาบัต ิ๒ อยา่งนีแ้ล (๑๒) 

อาสาทปุปชหวรรคที ่๑ จบ 

 

๒. อายาจนวรรค 

หมวดวา่ดว้ยความปรารถนา 

  [๑๓๑] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุผูม้ศีรัทธา เมือ่ 

ปรารถนาโดยชอบพงึปรารถนาอยา่งนีว้า่ “ขอใหเ้ราเป็นเชน่กับพระสารบีตุรและพระ 

โมคคัลลานะเถดิ” สารบีตุรและโมคคลัลานะนีเ้ป็นบรรทัดฐาน เป็นมาตรฐานของ 

ภกิษุสาวกของเรา (๑)

 

เชงิอรรถ : 

๑ อาบตัหินกั คอืปาราชกิ และสังฆาทเิสส อาบัตเิบา คอืถลุลัจจัย ปาจติตยี ์ปาฏเิทสนยีะ ทกุกฏ ทพุภาสติ 

๒ อาบตัชิ ัว่หยาบ คอืปาราชกิและสังฆาทเิสส อาบัตไิมช่ัว่หยาบ คอือาบัต ิ๕ อยา่งทีเ่หลอื 

๓ อาบตัทิ ีม่สีว่นเหลอื หมายถงึอาบัตทิีเ่ป็นสเตกจิฉา (อาบัตทิียั่งพอเยยีวยาหรอืแกไ้ขได)้ คอืสังฆาทเิสส 

   ถลุลัจจัย ปาจติตยี ์ปาฏเิทสนยีะ ทกุกฏ ทพุภาสติ 

๔ อาบตัทิ ีไ่มม่สีว่นเหลอื หมายถงึอเตกจิฉา (อาบัตทิีเ่ยยีวยาไม่ไดห้รอืแกไ้ขไมไ่ด)้ คอืปาราชกิ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๑๑๖ } 



๑๑๗ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ทกุนบิาต [๓. ตตยิปัณณาสก]์ 

๒. อายาจนวรรค 

  [๑๓๒] ภกิษุณีผูม้ศีรัทธา เมือ่ปรารถนาโดยชอบพงึปรารถนาอยา่งนีว้า่ “ขอ 

ใหเ้ราเป็นเชน่กับภกิษุณีเขมาและภกิษุณีอบุลวรรณาเถดิ” เขมาและอบุลวรรณานี้ 

เป็นบรรทัดฐาน เป็นมาตรฐานของภกิษุณีสาวกิาของเรา (๒) 

  [๑๓๓] อบุาสกผูม้ศีรัทธา เมือ่ปรารถนาโดยชอบพงึปรารถนาอยา่งนีว้า่ “ขอ 

ใหเ้ราเป็นเชน่กับจติตคหบดแีละหัตถกอบุาสกชาวเมอืงอาฬวเีถดิ” จติตคหบดแีละ 

หัตถกอบุาสกชาวเมอืงอาฬวนีีเ้ป็นบรรทัดฐาน เป็นมาตรฐานของอบุาสกสาวก 

ของเรา (๓) 

  [๑๓๔] อบุาสกิาผูม้ศีรัทธา เมือ่ปรารถนาโดยชอบพงึปรารถนาอยา่งนี้วา่ 

“ขอใหเ้ราเป็นเชน่กับอบุาสกิาขชุชตุตราและอบุาสกิาเวฬกุัณฏกนัีนทมาตาเถดิ” 

ขชุชตุราและเวฬกุัณฏกนัีนทมาตานีเ้ป็นบรรทัดฐาน เป็นมาตรฐานของอบุาสกิา 

สาวกิาของเรา (๔) 

  [๑๓๕] คนพาลผูไ้มเ่ฉียบแหลม เป็นอสตับรุษุ ประกอบดว้ยธรรม ๒ ประการ 

ยอ่มบรหิารตนใหถ้กูก าจัด ถกูท าลาย มคีวามเสยีหาย ถกูผูรู้ต้เิตยีน และประสพ 

สิง่ทีไ่มใ่ชบ่ญุเป็นอันมาก 

  ธรรม ๒ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ไมพ่จิารณา ไมไ่ตรต่รอง พดูสรรเสรญิคนทีค่วรตเิตยีน 

   ๒. ไมพ่จิารณา ไมไ่ตรต่รอง พดูตเิตยีนคนทีค่วรสรรเสรญิ 

  คนพาลผูไ้มเ่ฉียบแหลม เป็นอสตับรุษุ ประกอบดว้ยธรรม ๒ ประการนีแ้ล 

ยอ่มบรหิารตนใหถ้กูก าจัด ถกูท าลาย มคีวามเสยีหาย ถกูผูรู้ต้เิตยีน และประสพ 

สิง่ทีไ่มใ่ชบ่ญุเป็นอันมาก 

  บัณฑติผูเ้ฉียบแหลม เป็นสตับรุษุ ประกอบดว้ยธรรม ๒ ประการ ยอ่ม 

บรหิารตนไมใ่หถ้กูก าจัด ไมใ่หถ้กูท าลาย ไมม่คีวามเสยีหาย ไมถ่กูผูรู้ต้เิตยีน และ 

ประสพบญุเป็นอันมาก 

  ธรรม ๒ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. พจิารณา ไตรต่รองแลว้ พดูตเิตยีนคนทีค่วรตเิตยีน 

   ๒. พจิารณา ไตรต่รองแลว้ พดูสรรเสรญิคนทีค่วรสรรเสรญิ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๑๑๗ } 



๑๑๘ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ทกุนบิาต [๓. ตตยิปัณณาสก]์ 

๒. อายาจนวรรค 

  บัณฑติผูเ้ฉียบแหลม เป็นสตับรุษุ ประกอบดว้ยธรรม ๒ ประการนีแ้ลยอ่ม 

บรหิารตนไมใ่หถ้กูก าจัด ไมใ่หถ้กูท าลาย ไมม่คีวามเสยีหาย ไมถ่กูผูรู้ต้เิตยีน และ 

ประสพบญุเป็นอันมาก (๕) 

 [๑๓๖] คนพาลผูไ้มเ่ฉียบแหลม เป็นอสตับรุษุ ประกอบดว้ยธรรม ๒ ประการ 

ยอ่มบรหิารตนใหถ้กูก าจัด ถกูท าลาย มคีวามเสยีหาย ถกูผูรู้ต้เิตยีน และประสพสิง่ 

ทีไ่มใ่ชบ่ญุเป็นอันมาก 

  ธรรม ๒ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ไมพ่จิารณา ไมไ่ตรต่รอง ปลกูความเลือ่มใสในฐานะทีไ่มค่วรเลือ่มใส 

   ๒. ไมพ่จิารณา ไมไ่ตรต่รอง ปลกูความไมเ่ลือ่มใสในฐานะทีค่วรเลือ่มใส 

  คนพาล ผูไ้มเ่ฉียบแหลม เป็นอสตับรุษุ ประกอบดว้ยธรรม ๒ อยา่งนีแ้ล 

ยอ่มบรหิารตนใหถ้กูก าจัด ถกูท าลาย มคีวามเสยีหาย ถกูผูรู้ต้เิตยีน และประสพสิง่ 

ทีไ่มใ่ชบ่ญุเป็นอันมาก 

  บัณฑติ ผูเ้ฉียบแหลม เป็นสตับรุษุ ประกอบดว้ยธรรม ๒ ประการยอ่ม 

บรหิารตนไมใ่หถ้กูก าจัด ไมใ่หถ้กูท าลาย ไมม่คีวามเสยีหาย ไมถ่กูผูรู้ต้เิตยีน และ 

ประสพบญุเป็นอันมาก 

  ธรรม ๒ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. พจิารณาไตรต่รองแลว้ ปลกูความไมเ่ลือ่มใสในฐานะทีไ่มค่วรเลือ่มใส 

   ๒. พจิารณาไตรต่รองแลว้ ปลกูความเลือ่มใสในฐานะทีค่วรเลือ่มใส 

  บัณฑติผูเ้ฉียบแหลม เป็นสตับรุษุ ประกอบดว้ยธรรม ๒ ประการนีแ้ลยอ่ม 

บรหิารตนไมใ่หถ้กูก าจัด ไมใ่หถ้กูท าลาย ไมม่คีวามเสยีหาย ไมถ่กูผูรู้ต้เิตยีน และ 

ประสพบญุเป็นอันมาก (๖) 

  [๑๓๗] คนพาลผูไ้มเ่ฉียบแหลม เป็นอสตับรุษุ ปฏบิัตผิดิในบคุคล ๒ จ าพวก 

ยอ่มบรหิารตนใหถ้กูก าจัด ถกูท าลาย มคีวามเสยีหาย ถกูผูรู้ต้เิตยีน และประสพสิง่ 

ทีไ่มใ่ชบ่ญุเป็นอันมาก 

  บคุคล ๒ จ าพวกไหนบา้ง คอื 

   ๑. มารดา     ๒. บดิา 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๑๑๘ } 



๑๑๙ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ทกุนบิาต [๓. ตตยิปัณณาสก]์ 

๒. อายาจนวรรค 

  คนพาลผูไ้มเ่ฉียบแหลม เป็นอสตับรุษุ ปฏบิัตผิดิในบคุคล ๒ จ าพวกนีแ้ล 

ยอ่มบรหิารตนใหถ้กูก าจัด ถกูท าลาย มคีวามเสยีหาย ถกูผูรู้ต้เิตยีน และประสพสิง่ 

ทีไ่มใ่ชบ่ญุเป็นอันมาก 

  บัณฑติผูเ้ฉียบแหลม เป็นสตับรุษุ ปฏบิัตชิอบในบคุคล ๒ จ าพวกยอ่มบรหิาร 

ตนไมใ่หถ้กูก าจัด ไมใ่หถ้กูท าลาย ไมม่คีวามเสยีหาย ไมถ่กูผูรู้ต้เิตยีน และประสพ 

บญุเป็นอันมาก 

  บคุคล ๒ จ าพวกไหนบา้ง คอื 

   ๑. มารดา     ๒. บดิา 

  บัณฑติผูเ้ฉียบแหลม เป็นสตับรุษุ ปฏบิัตชิอบในบคุคล ๒ จ าพวกนีแ้ลยอ่ม 

บรหิารตนไมใ่หถ้กูก าจัด ไมใ่หถ้กูท าลาย ไมม่คีวามเสยีหาย ไมถ่กูผูรู้ต้เิตยีน และ 

ประสพบญุเป็นอันมาก (๗) 

  [๑๓๘] คนพาลผูไ้มเ่ฉียบแหลม เป็นอสตับรุษุ ปฏบิัตผิดิในบคุคล ๒ จ าพวก 

ยอ่มบรหิารตนใหถ้กูก าจัด ถกูท าลาย มคีวามเสยีหาย ถกูผูรู้ต้เิตยีน และประสพสิง่ 

ทีไ่มใ่ชบ่ญุเป็นอันมาก 

  บคุคล ๒ จ าพวกไหนบา้ง คอื 

   ๑. ตถาคต     ๒. สาวกของตถาคต 

  คนพาลผูไ้มเ่ฉียบแหลม เป็นอสตับรุษุ ปฏบิัตผิดิในบคุคล ๒ จ าพวกนีแ้ลยอ่ม 

บรหิารตนใหถ้กูก าจัด ถกูท าลาย มคีวามเสยีหาย ถูกผูรู้ต้เิตยีน และประสพสิง่ที ่

ไมใ่ชบ่ญุเป็นอันมาก 

  บัณฑติผูเ้ฉียบแหลม เป็นสตับรุษุ ปฏบิัตชิอบในบคุคล ๒ จ าพวกยอ่มบรหิาร 

ตนไมใ่หถ้กูก าจัด ไมใ่หถ้กูท าลาย ไมม่คีวามเสยีหาย ไมถ่กูผูรู้ต้เิตยีน และประสพ 

บญุเป็นอันมาก 

  บคุคล ๒ จ าพวกไหนบา้ง คอื 

   ๑. ตถาคต     ๒. สาวกของตถาคต 

  บัณฑติผูเ้ฉียบแหลม เป็นสตับรุษุ ปฏบิัตชิอบในบคุคล ๒ จ าพวกนีแ้ลยอ่ม 

บรหิารตนไมใ่หถ้กูก าจัด ไมใ่หถ้กูท าลาย ไมม่คีวามเสยีหาย ไมถ่กูผูรู้ต้เิตยีน และ 

ประสพบญุเป็นอันมาก (๘) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๑๑๙ } 



๑๒๐ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ทกุนบิาต [๓. ตตยิปัณณาสก]์ 

๓. ทานวรรค 

  [๑๓๙] ธรรม ๒ ประการนี้ 

  ธรรม ๒ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. การช าระจติของตนใหผ้อ่งแผว้  ๒. ความไมถ่อืมั่นอะไร ๆ๑ ในโลก 

  ธรรม ๒ ประการนีแ้ล (๙) 

  [๑๔๐] ธรรม ๒ ประการนี้ 

  ธรรม ๒ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. โกธะ (ความโกรธ)   ๒. อปุนาหะ (ความผกูโกรธ) 

  ธรรม ๒ ประการนีแ้ล (๑๐) 

  [๑๔๑] ธรรม ๒ ประการนี้ 

  ธรรม ๒ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. การก าจัดความโกรธ   ๒. การก าจัดอปุนาหะ 

  ภกิษุทัง้หลาย ธรรม ๒ ประการนีแ้ล (๑๑) 

อายาจนวรรคที ่๒ จบ 

 

๓. ทานวรรค 

หมวดวา่ดว้ยทาน 

  [๑๔๒] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ ภกิษุทัง้หลาย ทาน ๒ อยา่งนี ้

  ทาน ๒ อยา่ง อะไรบา้ง คอื 

   ๑. อามสิทาน๒ (การใหส้ ิง่ของ)  ๒. ธัมมทาน๓ (การใหธ้รรม) 

  ทาน ๒ อยา่งนีแ้ล บรรดาทาน ๒ อยา่งนี ้ธัมมทานเป็นเลศิ (๑) 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ความไมถ่อืม ัน่อะไร ๆ หมายถงึไมย่ดึถอือารมณ์มรีปูารมณ์เป็นตน้ (องฺ.ทุก.อ. ๒/๑๓๙/๖๘) 

๒ อามสิทาน หมายถงึการใหส้ิง่ของคอืปัจจัย ๔ (จวีร บณิฑบาต เสนาสนะ และเภสัช) (องฺ.ทกุ.อ. 

   ๒/๑๔๒/๖๘) 

๓ ธมัมทาน หมายถงึการแนะน าขอ้ปฏบัิตเิพือ่บรรลอุมตธรรม(พระนพิพาน) (องฺ.ทกุ.อ. ๒/๑๔๒/๖๘) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๑๒๐ } 



๑๒๑ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ทกุนบิาต [๓. ตตยิปัณณาสก]์ 

๓. ทานวรรค 

  [๑๔๓] การบชูายัญ ๒ อยา่งนี้ 

  การบชูายัญ ๒ อยา่ง อะไรบา้ง คอื 

   ๑. การบชูายัญดว้ยอามสิ   ๒. การบชูายัญดว้ยธรรม 

  การบชูายัญ ๒ อยา่งนีแ้ล บรรดาการบชูายัญ ๒ อยา่งนี ้การบชูายัญ 

ดว้ยธรรมเป็นเลศิ (๒) 

  [๑๔๔] จาคะ (การสละ) ๒ อยา่งนี ้

  จาคะ ๒ อยา่ง อะไรบา้ง คอื 

   ๑. อามสิจาคะ (การสละอามสิ)  ๒. ธัมมจาคะ (การสละธรรม) 

  จาคะ ๒ อยา่งนีแ้ล บรรดาจาคะ ๒ อยา่งนี ้ธัมมจาคะเป็นเลศิ (๓) 

  [๑๔๕] การบรจิาค ๒ อยา่งนี้ 

  การบรจิาค ๒ อยา่ง อะไรบา้ง คอื 

   ๑. การบรจิาคอามสิ    ๒. การบรจิาคธรรม 

  การบรจิาค ๒ อยา่งนีแ้ล บรรดาการบรจิาค ๒ อยา่งนี ้การบรจิาค 

ธรรมเป็นเลศิ (๔) 

  [๑๔๖] การบรโิภค ๒ อยา่งนี้ 

  การบรโิภค ๒ อยา่ง อะไรบา้ง คอื 

   ๑. การบรโิภคอามสิ    ๒. การบรโิภคธรรม 

  การบรโิภค ๒ อยา่งนีแ้ล บรรดาการบรโิภค ๒ อยา่งนี ้การบรโิภคธรรม 

เป็นเลศิ (๕) 

  [๑๔๗] การคบหากัน ๒ อยา่งนี้ 

  การคบหากัน ๒ อยา่ง อะไรบา้ง คอื 

   ๑. การคบหากันดว้ยอามสิ   ๒. การคบหากันดว้ยธรรม 

  การคบหากัน ๒ อยา่งนีแ้ล บรรดาการคบหากัน ๒ อยา่งนี ้การคบหา 

กันดว้ยธรรมเป็นเลศิ (๖) 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๑๒๑ } 



๑๒๒ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ทกุนบิาต [๓. ตตยิปัณณาสก]์ 

๓. ทานวรรค 

  [๑๔๘] การจ าแนก ๒ อยา่งนี้ 

  การจ าแนก ๒ อยา่ง อะไรบา้ง คอื 

   ๑. การจ าแนกอามสิ    ๒. การจ าแนกธรรม 

  การจ าแนก ๒ อยา่งนีแ้ล บรรดาการจ าแนก ๒ อยา่งนี ้การจ าแนกธรรม 

เป็นเลศิ (๗) 

  [๑๔๙] การสงเคราะห ์๒ อยา่งนี ้

  การสงเคราะห ์๒ อยา่ง อะไรบา้ง คอื 

   ๑. การสงเคราะหด์ว้ยอามสิ   ๒. การสงเคราะหด์ว้ยธรรม 

  การสงเคราะห ์๒ อยา่งนีแ้ล บรรดาการสงเคราะห ์๒ อยา่งนี ้การสงเคราะห ์

ดว้ยธรรมเป็นเลศิ (๘) 

  [๑๕๐] การอนุเคราะห ์๒ อยา่งนี ้

  การอนุเคราะห ์๒ อยา่ง อะไรบา้ง คอื 

   ๑. การอนุเคราะหด์ว้ยอามสิ   ๒. การอนุเคราะหด์ว้ยธรรม 

  การอนุเคราะห ์๒ อยา่งนีแ้ล บรรดาอนุเคราะห ์๒ อยา่งนี ้การอนุเคราะห ์

ดว้ยธรรมเป็นเลศิ (๙) 

  [๑๕๑] ความเอือ้เฟ้ือ ๒ อยา่งนี ้

  ความเอือ้เฟ้ือ ๒ อยา่ง อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ความเอือ้เฟ้ือดว้ยอามสิ   ๒. ความเอือ้เฟ้ือดว้ยธรรม 

  ความเอือ้เฟ้ือ ๒ อยา่งนีแ้ล ภกิษุทัง้หลาย บรรดาความเอือ้เฟ้ือ ๒ อยา่งนี ้

ความเอือ้เฟ้ือดว้ยธรรมเป็นเลศิ (๑๐) 

ทานวรรคที ่๓ จบ 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๑๒๒ } 



๑๒๓ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ทกุนบิาต [๓. ตตยิปัณณาสก]์ 

๔. สนัถารวรรค 

 

๔. สนัถารวรรค 

หมวดวา่ดว้ยการรบัรอง 

  [๑๕๒] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ ภกิษุทัง้หลาย สนัถาร (การรับรอง) ๒ 

อยา่งนี ้

  สนัถาร ๒ อยา่ง อะไรบา้ง คอื 

   ๑. อามสิสนัถาร (การรับรองดว้ยอามสิ) 

   ๒. ธัมมสนัถาร (การรับรองดว้ยธรรม) 

  สนัถาร ๒ อยา่งนีแ้ล บรรดาสนัถาร ๒ อยา่งนี ้ธัมมสนัถารเป็นเลศิ (๑) 

  [๑๕๓] ปฏสินัถาร(การตอ้นรับ) ๒ อยา่งนี้ 

  ปฏสินัถาร ๒ อยา่ง อะไรบา้ง คอื 

   ๑. อามสิปฏสินัถาร (การตอ้นรับดว้ยอามสิ) 

   ๒. ธัมมปฏสินัถาร (การตอ้นรับดว้ยธรรม) 

  ปฏสินัถาร ๒ อยา่งนีแ้ล บรรดาปฏสินัถาร ๒ อยา่งนี ้ธัมมปฏสินัถาร 

เป็นเลศิ (๒) 

  [๑๕๔] การเสาะหา ๒ อยา่งนี ้ 

  การเสาะหา ๒ อยา่ง อะไรบา้ง คอื 

   ๑. การเสาะหาอามสิ    ๒. การเสาะหาธรรม 

  การเสาะหา ๒ อยา่งนีแ้ล บรรดาการเสาะหา ๒ อยา่งนี ้การเสาะหา 

ธรรมเป็นเลศิ (๓) 

  [๑๕๕] การแสวงหา ๒ อยา่งนี้ 

  การแสวงหา ๒ อยา่ง อะไรบา้ง คอื 

   ๑. การแสวงหาอามสิ    ๒. การแสวงหาธรรม 

  การแสวงหา ๒ อยา่งนี้แล บรรดาการแสวงหา ๒ อยา่งนี ้การแสวงหา 

ธรรมเป็นเลศิ (๔) 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๑๒๓ } 



๑๒๔ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ทกุนบิาต [๓. ตตยิปัณณาสก]์ 

๔. สนัถารวรรค 

  [๑๕๖] การคน้หา ๒ อยา่งนี ้

  การคน้หา ๒ อยา่ง อะไรบา้ง คอื 

   ๑. การคน้หาอามสิ    ๒. การคน้หาธรรม 

  การคน้หา ๒ อยา่งนีแ้ล บรรดาการคน้หา ๒ อยา่งนี ้การคน้หาธรรม 

เป็นเลศิ (๕) 

  [๑๕๗] บชูา ๒ อยา่งนี้ 

  บชูา ๒ อยา่ง อะไรบา้ง คอื 

   ๑. อามสิบชูา (การบชูาดว้ยอามสิ)  ๒. ธัมมบชูา (การบชูาดว้ยธรรม) 

  บชูา ๒ อยา่งนีแ้ล บรรดาบชูา ๒ อยา่งนี ้ธัมมบชูาเป็นเลศิ (๖) 

  [๑๕๘] ของตอ้นรับแขก ๒ อยา่งนี ้

  ของตอ้นรับแขก ๒ อยา่ง อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ของตอ้นรับแขกคอือามสิ   ๒. ของตอ้นรับแขกคอืธรรม 

  ของตอ้นรับแขก ๒ อยา่งนีแ้ล บรรดาของตอ้นรับแขก ๒ อยา่งนี ้ของ 

ตอ้นรับแขกคอืธรรมเป็นเลศิ (๗) 

  [๑๕๙] ความส าเร็จ ๒ อยา่งนี้ 

  ความส าเร็จ ๒ อยา่ง อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ความส าเร็จทางอามสิ   ๒. ความส าเร็จทางธรรม 

  ความส าเร็จ ๒ อยา่งนีแ้ล บรรดาความส าเร็จ ๒ อยา่งนี ้ความส าเร็จ 

ทางธรรมเป็นเลศิ (๘) 

  [๑๖๐] ความเจรญิ ๒ อยา่งนี ้

  ความเจรญิ ๒ อยา่ง อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ความเจรญิดว้ยอามสิ   ๒. ความเจรญิดว้ยธรรม 

  ความเจรญิ ๒ อยา่งนีแ้ล บรรดาความเจรญิ ๒ อยา่งนี ้ความเจรญิดว้ย 

ธรรมเป็นเลศิ (๙) 

  [๑๖๑] รัตนะ(แกว้อันประเสรฐิ) ๒ อยา่งนี ้

  รัตนะ ๒ อยา่ง อะไรบา้ง คอื 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๑๒๔ } 



๑๒๕ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ทกุนบิาต [๓. ตตยิปัณณาสก]์ 

๕. สมาปัตตวิรรค 

   ๑. อามสิรัตนะ (รัตนะคอือามสิ)  ๒. ธัมมรัตนะ (รัตนะคอืธรรม) 

  รัตนะ ๒ อยา่งนีแ้ล บรรดารัตนะ ๒ อยา่งนี ้ธัมมรัตนะเป็นเลศิ (๑๐) 

  [๑๖๒] การสะสม ๒ อยา่งนี ้

  การสะสม ๒ อยา่ง อะไรบา้ง คอื 

   ๑. การสะสมอามสิ    ๒. การสัง่สมธรรม 

  การสะสม ๒ อยา่งนีแ้ล บรรดาการสะสม ๒ อยา่งนี ้การสัง่สมธรรม 

เป็นเลศิ (๑๑) 

  [๑๖๓] ความไพบลูย ์๒ อยา่งนี้ 

  ความไพบลูย ์๒ อยา่ง อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ความไพบลูยแ์หง่อามสิ   ๒. ความไพบลูยแ์หง่ธรรม 

  ความไพบลูย ์๒ อยา่งนีแ้ล ภกิษุทัง้หลาย บรรดาความไพบลูย ์๒ อยา่งนี้ 

ความไพบลูยแ์หง่ธรรมเป็นเลศิ (๑๒) 

สนัถารวรรคที ่๔ จบ 

 

๕. สมาปตัตวิรรค 

หมวดวา่ดว้ยสมาบตั ิ

  [๑๖๔] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ ภกิษุทัง้หลาย ธรรม ๒ อยา่งนี ้

  ธรรม ๒ อยา่ง อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ความเป็นผูฉ้ลาดในการเขา้สมาบัติ๑ 

   ๒. ความเป็นผูฉ้ลาดในการออกจากสมาบัติ๒ 

  ธรรม ๒ อยา่งนีแ้ล (๑)

 

เชงิอรรถ : 

๑ ความเป็นผูฉ้ลาดในการเขา้สมาบตั ิหมายถงึความฉลาดก าหนดรูอ้าหารทีเ่ป็นสัปปายะและฤดทูีเ่ป็น  

   สัปปายะในการเขา้สมาบัต ิ(องฺ.ทกุ.อ. ๒/๑๖๔/๗๑) 

๒ ความเป็นผูฉ้ลาดในการออกจากสมาบตั ิหมายถงึความฉลาดในการก าหนดระยะเวลาทีจ่ะออกจาก 

   สมาบัต ิ(องฺ.ทกุ.อ. ๒/๑๖๔/๗๑) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๑๒๕ } 



๑๒๖ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ทกุนบิาต [๓. ตตยิปัณณาสก]์ 

๕. สมาปัตตวิรรค 

  [๑๖๕] ธรรม ๒ อยา่งนี้ 

  ธรรม ๒ อยา่ง อะไรบา้ง คอื 

   ๑. อาชชวะ (ความซือ่ตรง)   ๒. มัททวะ (ความออ่นโยน) 

  ธรรม ๒ อยา่งนีแ้ล (๒) 

  [๑๖๖] ธรรม ๒ อยา่งนี ้

  ธรรม ๒ อยา่ง อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ขนัต ิ(ความอดทน)๑   ๒. โสรัจจะ (ความเสงีย่ม)๒ 

  ธรรม ๒ อยา่งนีแ้ล (๓) 

  [๑๖๗] ธรรม ๒ อยา่งนี้ 

  ธรรม ๒ อยา่ง อะไรบา้ง คอื 

   ๑. สาขลัยะ๓  (ความมวีาจาออ่นหวาน) 

   ๒. ปฏสินัถาร  (การตอ้นรับ) 

  ธรรม ๒ อยา่งนีแ้ล (๔) 

  [๑๖๘] ธรรม ๒ อยา่งนี้ 

  ธรรม ๒ อยา่ง อะไรบา้ง คอื 

   ๑. อวหิงิสา  (ความไมเ่บยีดเบยีน) 

   ๒. โสเจยยะ๔  (ความสะอาด) 

  ธรรม ๒ อยา่งนีแ้ล (๕) 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ความอดทน ในทีน่ีห้มายถงึความอดทนดว้ยการอดกลัน้(อธวิาสนขันต)ิ (องฺ.ทกุ.อ. ๒/๑๖๖/๗๑) 

๒ ความเสงีย่ม ในทีน่ีห้มายถงึความเป็นผูม้ศีลีงาม(สสุลีภาวะ) ความเป็นผูน่้ายนิด(ีสรุตภาวะ) (องฺ.ทกุ.อ.  

   ๒/๑๖๖/๗๑) 

๓ สาขลัยะ หมายถงึความเป็นบคุคลผูบั้นเทงิดว้ยความมวีาจาออ่นหวาน (องฺ.ทกุ.อ. ๒/๑๖๗/๗๑) 

๔ โสเจยยะ ในทีน่ีห้มายถงึความสะอาดดว้ยอ านาจศลี (องฺ.ทกุ.อ. ๒/๑๖๘/๗๑) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๑๒๖ } 



๑๒๗ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ทกุนบิาต [๓. ตตยิปัณณาสก]์ 

๕. สมาปัตตวิรรค 

  [๑๖๙] ธรรม ๒ อยา่งนี้ 

  ธรรม ๒ อยา่ง อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ความไมคุ่ม้ครองทวารในอนิทรยี์๑  ๒. ความไมรู่จั้กประมาณในการบรโิภค 

  ธรรม ๒ อยา่งนีแ้ล (๖) 

  [๑๗๐] ธรรม ๒ อยา่งนี้ 

  ธรรม ๒ อยา่ง อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ความคุม้ครองทวารในอนิทรยี ์ ๒. ความรูจั้กประมาณในการบรโิภค 

  ธรรม ๒ อยา่งนีแ้ล (๗) 

  [๑๗๑] ธรรม ๒ อยา่งนี้ 

  ธรรม ๒ อยา่ง อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ปฏสิงัขานพละ  (ก าลังคอืการพจิารณา) 

   ๒. ภาวนาพละ  (ก าลังคอืการเจรญิ) 

  ธรรม ๒ อยา่งนีแ้ล (๘) 

  [๑๗๒] ธรรม ๒ อยา่งนี้ 

  ธรรม ๒ อยา่ง อะไรบา้ง คอื 

   ๑. สตพิละ (ก าลังคอืสต)ิ    ๒. สมาธพิละ (ก าลังคอืสมาธ)ิ 

  ธรรม ๒ อยา่งนีแ้ล (๙) 

  [๑๗๓] ธรรม ๒ อยา่งนี้ 

  ธรรม ๒ อยา่ง อะไรบา้ง คอื 

   ๑. สมถะ๒(การฝึกจติใหส้งบเป็นสมาธ)ิ  ๒. วปัิสสนา๓(ความเห็นแจง้) 

  ธรรม ๒ อยา่งนีแ้ล (๑๐) 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ อนิทรยี ์ในทีน่ีห้มายถงึอายตนะภายใน ๖ คอืตา ห ูจมกู ลิน้ กาย และใจ (องฺ.เอกก.อ. ๑/๒๓๐/๒๘๐) 

๒ สมถะ หมายถงึสภาวะทีจ่ติมอีารมณ์เดยีว (องฺ.ทกุ.อ. ๒/๑๗๓/๗๑) 

๓ วปิสัสนา หมายถงึปัญญาทีก่ าหนดรูส้ังขาร (องฺ.ทกุ.อ. ๒/๑๗๓/๗๑) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๑๒๗ } 



๑๒๘ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ทกุนบิาต [๓. ตตยิปัณณาสก]์ 

๕. สมาปัตตวิรรค 

  [๑๗๔] ธรรม ๒ อยา่งนี้ 

  ธรรม ๒ อยา่ง อะไรบา้ง คอื 

   ๑. สลีวบิัต ิ (ความวบิัตแิหง่ศลี) 

   ๒. ทฏิฐวิบิัต ิ (ความวบิัตแิหง่ทฏิฐ)ิ 

  ธรรม ๒ อยา่งนีแ้ล (๑๑) 

  [๑๗๕] ธรรม ๒ อยา่งนี้ 

  ธรรม ๒ อยา่ง อะไรบา้ง คอื 

   ๑. สลีสมัปทา   (ความถงึพรอ้มดว้ยศลี) 

   ๒. ทฏิฐสิมัปทา๑  (ความถงึพรอ้มดว้ยทฏิฐ)ิ 

  ธรรม ๒ อยา่งนีแ้ล (๑๒) 

  [๑๗๖] ธรรม ๒ อยา่งนี้ 

  ธรรม ๒ อยา่ง อะไรบา้ง คอื 

   ๑. สลีวสิทุธ ิ  (ความหมดจดแหง่ศลี) 

   ๒. ทฏิฐวิสิทุธิ๒  (ความหมดจดแหง่ทฏิฐ)ิ 

  ธรรม ๒ อยา่งนีแ้ล (๑๓) 

  [๑๗๗] ธรรม ๒ อยา่งนี้ 

  ธรรม ๒ อยา่ง อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ทฏิฐวิสิทุธ ิ  (ความหมดจดแหง่ทฏิฐ)ิ 

   ๒. ปธาน   (ความเพยีร) ทีส่มควรแกส่มัมาทฏิฐ ิ

  ธรรม ๒ อยา่งนีแ้ล (๑๔) 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ทฏิฐสิมัปทา ในทีน่ีห้มายถงึความถงึพรอ้มดว้ยสัมมาทฏิฐ ิ๕ ประการ คอื (๑) กัมมัสสกตาสัมมาทฏิฐ ิ

   (๒) ฌานสัมมาทฏิฐ ิ(๓) วปัิสสนาสัมมาทฏิฐ ิ(๔) มัคคสัมมาทฏิฐ ิ(๕) ผลสัมมาทฏิฐ ิ(องฺ.ทกุ.อ. 

   ๒/๑๗๕/๗๑) 

๒ ทฏิฐวิสิทุธ ิในทีน่ีห้มายถงึสัมมาทฏิฐใินอรยิมรรค ๔ ทีใ่หเ้กดิความบรสิทุธิ ์(องฺ.ทกุ.อ. ๒/๑๗๖/๗๒) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๑๒๘ } 



๑๒๙ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ทกุนบิาต [๓. ตตยิปัณณาสก]์ 

๕. สมาปัตตวิรรค 

  [๑๗๘] ธรรม ๒ อยา่งนี้ 

  ธรรม ๒ อยา่ง อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ความไมส่นัโดษในกศุลธรรมทัง้หลาย 

   ๒. ความไมท่อ้ถอยในการบ าเพ็ญเพยีร 

  ธรรม ๒ อยา่งนีแ้ล (๑๕) 

  [๑๗๙] ธรรม ๒ อยา่งนี้ 

  ธรรม ๒ อยา่ง อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ความหลงลมืสต ิ   ๒. ความไมม่สีมัปชญัญะ 

  ธรรม ๒ อยา่งนีแ้ล (๑๖) 

  [๑๘๐] ธรรม ๒ อยา่งนี้ 

  ธรรม ๒ อยา่ง อะไรบา้ง คอื 

   ๑. สต ิ     ๒. สมัปชญัญะ 

  ภกิษุทัง้หลาย ธรรม ๒ อยา่งนีแ้ล (๑๗) 

สมาปตัตวิรรคที ่๕ จบ 

 

ตตยิปณัณาสก ์จบบรบิรูณ ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๑๒๙ } 



๑๓๐ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ทกุนบิาต ๑. โกธเปยยาล 

 

๑. โกธเปยยาล 

  [๑๘๑] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ ภกิษุทัง้หลาย ธรรม ๒ อยา่งนี ้

  ธรรม ๒ อยา่ง อะไรบา้ง คอื 

   ๑. โกธะ (ความโกรธ)   ๒. อปุนาหะ (ความผกูโกรธ) ... 

   ๑. มักขะ (ความลบหลูค่ณุทา่น)  ๒. ปฬาสะ (ความตเีสมอ) ... 

   ๑. อสิสา (ความรษิยา)   ๒. มัจฉรยิะ (ความตระหนี)่ ... 

   ๑. มายา (มารยา)    ๒. สาเถยยะ (ความโออ้วด) ... 

   ๑. อหริกิะ (ความไมอ่ายบาป)  ๒. อโนตตัปปะ (ความไมก่ลัวบาป) 

  ภกิษุทัง้หลาย ธรรม ๒ อยา่งนีแ้ล (๑-๕) 

   [๑๘๒] ธรรม ๒ อยา่งนี้ 

  ธรรม ๒ อยา่ง อะไรบา้ง คอื 

   ๑. อักโกธะ (ความไมโ่กรธ)   ๒. อนุปนาหะ (ความไมผ่กูโกรธ) ... 

   ๑. อมักขะ (ความไมล่บหลูค่ณุทา่น) ๒. อปฬาสะ (ความไมต่เีสมอ) ... 

   ๑. อนสิสา (ความไมร่ษิยา)   ๒. อมัจฉรยิะ (ความไมต่ระหนี)่ ... 

   ๑. อมายา (ไมม่มีารยา)   ๒. อสาเถยยะ (ความไมโ่ออ้วด) .. 

   ๑. หริ ิ(ความอายบาป)   ๒. โอตตัปปะ (ความกลัวบาป) 

  ภกิษุทัง้หลาย ธรรม ๒ อยา่งนีแ้ล (๖-๑๐) 

  [๑๘๓] ภกิษุทัง้หลาย บคุคลประกอบดว้ยธรรม ๒ อยา่งยอ่มอยูเ่ป็นทกุข ์

  ธรรม ๒ อยา่ง อะไรบา้ง คอื 

   ๑. โกธะ     ๒. อปุนาหะ ... 

   ๑. มักขะ     ๒. ปฬาสะ ... 

   ๑. อสิสา     ๒. มัจฉรยิะ ... 

   ๑. มายา     ๒. สาเถยยะ ... 

   ๑. อหริกิะ     ๒. อโนตตัปปะ ... 

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคลประกอบดว้ยธรรม ๒ อยา่งนีแ้ลยอ่มอยูเ่ป็นทกุข ์(๑๑-๑๕) 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๑๓๐ } 



๑๓๑ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ทกุนบิาต ๑. โกธเปยยาล 

  [๑๘๔] ภกิษุทัง้หลาย บคุคลประกอบดว้ยธรรม ๒ อยา่งยอ่มอยูเ่ป็นสขุ 

  ธรรม ๒ อยา่งอะไรบา้ง คอื 

   ๑. อักโกธะ     ๒. อนุปนาหะ ... 

   ๑. อมักขะ     ๒. อปฬาสะ ... 

   ๑. อนสิสา     ๒. อมัจฉรยิะ ... 

   ๑. อมายา     ๒. อสาเถยยะ ... 

   ๑. หริ ิ     ๒. โอตตัปปะ ... 

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคลประกอบดว้ยธรรม ๒ อยา่งนีแ้ลยอ่มอยูเ่ป็นสขุ (๑๖-๒๐) 

  [๑๘๕] ธรรม ๒ อยา่งนีย้อ่มเป็นไปเพือ่ความเสือ่มของภกิษุผูย้ังเป็นเสขะ 

  ธรรม ๒ อยา่ง อะไรบา้ง คอื 

   ๑. โกธะ     ๒. อปุนาหะ ... 

   ๑. มักขะ     ๒. ปฬาสะ ... 

   ๑. อสิสา     ๒. มัจฉรยิะ ... 

   ๑. มายา     ๒. สาเถยยะ ... 

   ๑. อหริกิะ     ๒. อโนตตัปปะ ... 

  ภกิษุทัง้หลาย ธรรม ๒ อยา่งนีแ้ลยอ่มเป็นไปเพือ่ความเสือ่มของภกิษุผูย้ังเป็น 

เสขะ (๒๑-๒๕) 

  [๑๘๖] ธรรม ๒ อยา่งนีย้อ่มเป็นไปเพือ่ความไมเ่สือ่มของภกิษุผูย้ังเป็นเสขะ 

  ธรรม ๒ อยา่ง อะไรบา้ง คอื 

   ๑. อักโกธะ     ๒. อนุปนาหะ ... 

   ๑. อมักขะ     ๒. อปฬาสะ ... 

   ๑. อนสิสา     ๒. อมัจฉรยิะ ... 

   ๑. อมายา     ๒. อสาเถยยะ ... 

   ๑. หริ ิ     ๒. โอตตัปปะ ... 

  ภกิษุทัง้หลาย ธรรม ๒ อยา่งนีแ้ลยอ่มเป็นไปเพือ่ความไมเ่สือ่มของภกิษุผูย้ัง 

เป็นเสขะ (๒๖-๓๐) 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๑๓๑ } 



๑๓๒ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ทกุนบิาต ๑. โกธเปยยาล 

  [๑๘๗] ภกิษุทัง้หลาย บคุคลประกอบดว้ยธรรม ๒ อยา่งยอ่มด ารงอยูใ่นนรก 

เหมอืนถกูน าไปฝังไว ้

  ธรรม ๒ อยา่ง อะไรบา้ง คอื 

   ๑. โกธะ     ๒. อปุนาหะ ... 

   ๑. มักขะ     ๒. ปฬาสะ ... 

   ๑. อสิสา     ๒. มัจฉรยิะ ... 

   ๑. มายา     ๒. สาเถยยะ ... 

   ๑. อหริกิะ     ๒. อโนตตัปปะ ... 

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคลประกอบดว้ยธรรม ๒ อยา่งนีแ้ลยอ่มด ารงอยูใ่นนรก 

เหมอืนถกูน าไปฝังไว ้(๓๑-๓๕) 

  [๑๘๘] ภกิษุทัง้หลาย บคุคลประกอบดว้ยธรรม ๒ อยา่งยอ่มด ารงอยูใ่น 

สวรรคเ์หมอืนไดรั้บอัญเชญิไปประดษิฐานไว ้

  ธรรม ๒ อยา่ง อะไรบา้ง คอื 

   ๑. อักโกธะ     ๒. อนุปนาหะ ... 

   ๑. อมักขะ     ๒. อปฬาสะ ... 

   ๑. อนสิสา     ๒. อมัจฉรยิะ ... 

   ๑. อมายา     ๒. อสาเถยยะ ... 

   ๑. หริ ิ     ๒. โอตตัปปะ ... 

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคลประกอบดว้ยธรรม ๒ อยา่งนีแ้ลยอ่มด ารงอยูใ่นสวรรค ์

เหมอืนไดรั้บอัญเชญิไปประดษิฐานไว ้(๓๖-๔๐) 

  [๑๘๙] ภกิษุทัง้หลาย บคุคลบางคนในโลกนีป้ระกอบดว้ยธรรม ๒ อยา่ง 

หลังจากตายแลว้จะไปเกดิในอบาย ทคุต ิวนิบิาต นรก 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๑๓๒ } 



๑๓๓ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ทกุนบิาต ๒. อกสุลเปยยาล 

  ธรรม ๒ อยา่ง อะไรบา้ง คอื 

   ๑. โกธะ     ๒. อปุนาหะ ... 

   ๑. มักขะ      ๒. ปฬาสะ ... 

   ๑. อสิสา     ๒. มัจฉรยิะ ... 

   ๑. มายา     ๒. สาเถยยะ ... 

   ๑. อหริกิะ     ๒. อโนตตัปปะ ... 

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคลบางคนในโลกนีป้ระกอบดว้ยธรรม ๒ ประการนีแ้ล หลัง 

จากตายแลว้จะไปเกดิในอบาย ทคุต ิวนิบิาต นรก (๔๑-๔๕) 

  [๑๙๐] ภกิษุทัง้หลาย บคุคลบางคนในโลกนีป้ระกอบดว้ยธรรม ๒ อยา่ง หลัง 

จากตายแลว้จะไปเกดิในสคุตโิลกสวรรค ์

  ธรรม ๒ อยา่ง อะไรบา้ง คอื 

   ๑. อักโกธะ     ๒. อนุปนาหะ ... 

   ๑. อมักขะ     ๒. อปฬาสะ ... 

   ๑. อนสิสา     ๒. อมัจฉรยิะ ... 

   ๑. อมายา     ๒. อสาเถยยะ ... 

   ๑. หริ ิ     ๒. โอตตัปปะ ... 

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคลบางคนในโลกนีป้ระกอบดว้ยธรรม ๒ อยา่งนีแ้ล หลัง 

จากตายแลว้จะไปเกดิในสคุตโิลกสวรรค ์(๔๖-๕๐) 

โกธเปยยาล จบ 

 

๒. อกสุลเปยยาล 

  [๑๙๑-๒๐๐] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ ภกิษุทัง้หลาย อกศุลธรรม ๒ อยา่ง 

นี ้... กศุลธรรม ๒ อยา่งนี ้... ธรรมทีม่โีทษ ๒ อยา่งนี ้... ธรรมทีไ่มม่โีทษ ๒ 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๑๓๓ } 



๑๓๔ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ทกุนบิาต ๓. วนิยเปยยาล 

อยา่งนี ้... ธรรมทีม่ทีกุขเ์ป็นก าไร ๒ อยา่งนี ้... ธรรมทีม่สีขุเป็นก าไร ๒ อยา่งนี ้... 

ธรรมทีม่วีบิากเป็นทกุข ์๒ อยา่งนี ้... ธรรมทีม่วีบิากเป็นสขุ ๒ อยา่งนี ้... ธรรม 

ทีม่คีวามเบยีดเบยีน ๒ อยา่งนี ้... ธรรมทีไ่มม่คีวามเบยีดเบยีน ๒ อยา่งนี ้

  ธรรมทีไ่มม่คีวามเบยีดเบยีน ๒ อยา่ง อะไรบา้ง คอื 

   ๑. อักโกธะ (ความไมโ่กรธ)   ๒. อนุปนาหะ (ความไมผ่กูโกรธ) ... 

   ๑. อมักขะ (ความไมล่บหลูค่ณุทา่น) ๒. อปฬาสะ (ความไมต่เีสมอ) ... 

   ๑. อนสิสา (ความไมร่ษิยา)   ๒. อมัจฉรยิะ (ความไมต่ระหนี)่ ... 

   ๑. อมายา (ไมม่มีารยา)   ๒. อสาเถยยะ (ความไมโ่ออ้วด) .. 

   ๑. หริ ิ(ความอายบาป)   ๒. โอตตัปปะ (ความกลัวบาป) 

  ภกิษุทัง้หลาย ธรรมทีไ่มม่คีวามเบยีดเบยีน ๒ อยา่งนีแ้ล (๑-๕๐) 

อกสุลเปยยาล จบ 

 

๓. วนิยเปยยาล 

  [๒๐๑] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ ภกิษุทัง้หลาย ตถาคตบัญญัตสิกิขาบทแก ่

เหลา่สาวกโดยอาศัยอ านาจประโยชน ์๒ ประการนี ้

  อ านาจประโยชน ์๒ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. เพือ่ความรับวา่ดแีหง่สงฆ ์

   ๒. เพือ่ความผาสกุแหง่สงฆ ์

 

   ๑. เพือ่ขม่บคุคลผูเ้กอ้ยาก 

   ๒. เพือ่ความอยูผ่าสกุแหง่เหลา่ภกิษุผูม้ศีลีดงีาม 

 

   ๑. เพือ่ปิดกัน้อาสวะทัง้หลายอันจะบังเกดิในปัจจบุนั 

   ๒. เพือ่ก าจัดอาสวะทัง้หลายอันจะบังเกดิในอนาคต 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๑๓๔ } 



๑๓๕ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ทกุนบิาต ๓. วนิยเปยยาล 

   ๑. เพือ่ปิดกัน้เวรทัง้หลายอันจะบังเกดิในปัจจบุัน 

   ๒. เพือ่ก าจัดเวรทัง้หลายอันจะบังเกดิในอนาคต 

 

   ๑. เพือ่ปิดกัน้โทษทัง้หลายอันจะบังเกดิในปัจจบุัน 

   ๒. เพือ่ก าจัดโทษทัง้หลายอันจะบังเกดิในอนาคต 

 

   ๑. เพือ่ปิดกัน้ภัยทัง้หลายอันจะบังเกดิในปัจจบุัน 

   ๒. เพือ่ก าจัดภัยทัง้หลายอันจะบังเกดิในอนาคต 

 

   ๑. เพือ่ปิดกัน้อกศุลธรรมทัง้หลายอันจะบังเกดิในปัจจบุัน 

   ๒. เพือ่ก าจัดอกศุลธรรมทัง้หลายอันจะบังเกดิในอนาคต 

 

   ๑. เพือ่อนุเคราะหค์ฤหัสถ ์

   ๒. เพือ่ตัดฝักฝ่ายของภกิษุผูป้รารถนาชัว่ 

 

   ๑. เพือ่ความเลือ่มใสของคนทีย่ังไมเ่ลือ่มใส 

   ๒. เพือ่ความเลือ่มใสยิง่ขึน้ของคนทีเ่ลือ่มใสแลว้ 

 

   ๑. เพือ่ความตัง้มั่นแหง่สัทธรรม 

   ๒. เพือ่เอือ้เฟ้ือวนัิย๑ 

  ตถาคตบัญญัตสิกิขาบทแกเ่หลา่สาวกโดยอาศัยอ านาจประโยชน ์๒ ประการ 

นีแ้ล (๑-๑๐) 

  [๒๐๒-๒๓๐] ตถาคตบัญญัตปิาตโิมกขแ์กเ่หลา่สาวก ... บัญญัตกิารสวด 

ปาตโิมกข ์... บัญญัตกิารงดสวดปาตโิมกข ์... บัญญัตปิวารณา ... บัญญัตกิารงด 

ปวารณา ... บัญญัตติัชชนยีกรรม ... บัญญัตนิยิสกรรม ... บัญญัตปัิพพาชนยีกรรม ... 

บัญญัตปิฏสิารณียกรรม ... บัญญัตอิกุเขปนยีกรรม ... บัญญัตกิารใหป้รวิาส ...

 

เชงิอรรถ : 

๑ เพือ่เอ ือ้เฟ้ือวนิยั หมายถงึเพือ่เชดิช ูค ้าจุน ประคับประคองพระวนัิย ๔ อย่าง คอืสังวรวนัิย ปหานวนัิย 

   สมถวนัิย ปัญญัตวินัิย (ว.ิอ. ๑/๓๙/๒๓๖-๒๓๗) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๑๓๕ } 



๑๓๖ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ทกุนบิาต ๓. วนิยเปยยาล 

บัญญัตกิารชกัเขา้หาอาบัตเิดมิ ... บัญญัตกิารใหม้านัต ... บัญญัตอิัพภาน ... 

บัญญัตกิารเรยีกเขา้หมู ่... บัญญัตกิารขบัออกจากหมู ่... บัญญัตกิารอปุสมบท ... 

บัญญัตญิัตตกิรรม ... บัญญัตญิัตตทิตุยิกรรม ... บัญญัตญิัตตจิตตุถกรรม ... 

บัญญัตสิกิขาบททีย่ังไมไ่ดบ้ัญญัต ิ... บัญญัตเิพิม่เตมิสกิขาบททีบ่ัญญัตไิวแ้ลว้ ... 

บัญญัตสิมัมขุาวนัิย ... บัญญัตสิตวินัิย ... บัญญัตอิมฬูหวนัิย ... บัญญัต-ิ 

ปฏญิญาตกรณะ ... บัญญัตเิยภยุยสกิา ... บัญญัตติัสสปาปิยสกิา ... บัญญัต ิ

ตณิวตัถารกะโดยอาศัยอ านาจประโยชน ์๒ ประการนี ้

  อ านาจประโยชน ์๒ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. เพือ่ความรับวา่ดแีหง่สงฆ ์

   ๒. เพือ่ความผาสกุแหง่สงฆ ์

 

   ๑. เพือ่ขม่บคุคลผูเ้กอ้ยาก 

   ๒. เพือ่ความอยูผ่าสกุแหง่เหลา่ภกิษุผูม้ศีลีดงีาม 

 

   ๑. เพือ่ปิดกัน้อาสวะทัง้หลายอันจะบังเกดิในปัจจบุนั 

   ๒. เพือ่ก าจัดอาสวะทัง้หลายอันจะบังเกดิในอนาคต 

 

   ๑. เพือ่ปิดกัน้เวรทัง้หลายอันจะบังเกดิในปัจจบุัน 

   ๒. เพือ่ก าจัดเวรทัง้หลายอันจะบังเกดิในอนาคต 

 

   ๑. เพือ่ปิดกัน้โทษทัง้หลายอันจะบังเกดิในปัจจบุัน 

   ๒. เพือ่ก าจัดโทษทัง้หลายอันจะบังเกดิในอนาคต 

 

   ๑. เพือ่ปิดกัน้ภัยทัง้หลายอันจะบังเกดิในปัจจบุัน 

   ๒. เพือ่ก าจัดภัยทัง้หลายอันจะบังเกดิในอนาคต 

 

   ๑. เพือ่ปิดกัน้อกศุลธรรมทัง้หลายอันจะบังเกดิในปัจจบุัน 

   ๒. เพือ่ก าจัดอกศุลธรรมทัง้หลายอันจะบังเกดิในอนาคต 

 

   ๑. เพือ่อนุเคราะหค์ฤหัสถ ์

   ๒. เพือ่ตัดฝักฝ่ายของภกิษุผูป้รารถนาชัว่ 

 
{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๑๓๖ } 



๑๓๗ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ทกุนบิาต ๔. ราคเปยยาล 

   ๑. เพือ่ความเลือ่มใสของคนทีย่ังไมเ่ลือ่มใส 

   ๒. เพือ่ความเลือ่มใสยิง่ขึน้ของคนทีเ่ลือ่มใสแลว้ 

 

   ๑. เพือ่ความตัง้มั่นแหง่สัทธรรม 

   ๒. เพือ่เอือ้เฟ้ือวนัิย 

  ภกิษุทัง้หลาย ตถาคตบัญญัตติณิวตัถารกะแกเ่หลา่สาวกโดยอาศัยอ านาจ 

ประโยชน ์๒ ประการนีแ้ล (๑๑-๓๐๐) 

วนิยเปยยาล จบ 

 

๔. ราคเปยยาล 

  [๒๓๑] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุควรเจรญิธรรม ๒ 

ประการเพือ่รูย้ ิง่ราคะ 

  ธรรม ๒ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. สมถะ (การฝึกจติใหส้งบเป็นสมาธ)ิ  ๒. วปัิสสนา (ความเห็นแจง้) 

  ภกิษุควรเจรญิธรรม ๒ ประการนีเ้พือ่รูย้ ิง่ราคะ... 

  เพือ่ก าหนดรูร้าคะ(ความก าหนัด) ... เพือ่ความสิน้ราคะ ... เพือ่ละราคะ ... 

เพือ่ความสิน้ไปแหง่ราคะ ... เพือ่ความเสือ่มไปแหง่ราคะ ... เพือ่ความคลายไปแหง่ 

ราคะ ... เพือ่ความดับแหง่ราคะ ฯลฯ เพือ่ความสละราคะ ... เพือ่ความสละคนื 

ราคะ ภกิษุควรเจรญิธรรม ๒ ประการนี ้ฯลฯ (๑-๑๐) 

  [๒๓๒-๒๔๖] เพือ่รูย้ ิง่โทสะ(ความคดิประทษุรา้ย) ... เพือ่ก าหนดรูโ้ทสะ ... 

เพือ่ความสิน้โทสะ ... เพือ่ละโทสะ ... เพือ่ความสิน้ไปแหง่โทสะ ... เพือ่ความเสือ่มไป 

แหง่โทสะ ... เพือ่ความคลายไปแหง่โทสะ ... เพือ่ความดับไปแหง่โทสะ ... เพือ่ความ 

สละโทสะ ... เพือ่ความสละคนืโทสะ ... โมหะ(ความหลง)... โกธะ(ความโกรธ)... 

อปุนาหะ(ความผกูโกรธ)... มักขะ(ความลบหลูค่ณุทา่น)... ปฬาสะ(ความตเีสมอ)... 

อสิสา (ความรษิยา)... มัจฉรยิะ(ความตระหนี)่... มายา(มารยา)... สาเถยยะ (ความ 

โออ้วด)... ถัมภะ(ความหัวดือ้)... สารัมภะ(ความแขง่ด)ี... มานะ(ความถอืตวั)... 

อตมิานะ(ความดหูมิน่เขา)... มทะ(ความมัวเมา)... ปมาทะ(ความประมาท)... 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๑๓๗ } 



๑๓๘ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ทกุนบิาต ๔. ราคเปยยาล 

  ภกิษุควรเจรญิธรรม ๒ ประการนี ้

  ธรรม ๒ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. สมถะ     ๒. วปัิสสนา 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุควรเจรญิธรรม ๒ ประการนีเ้พือ่สลัดความประมาท (๑๑- 

๑๗๐) 

  (เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสอยา่งนี ้ภกิษุเหลา่นัน้มใีจยนิด ีตา่งชืน่ชมภาษิตของ 

พระผูม้พีระภาค) 

ราคเปยยาล จบ 

 

ทกุนบิาต จบบรบิรูณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๑๓๘ } 



๑๓๙ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๑. พาลวรรค ๑. ภยสตูร 

 

พระสตุตนัตปิฎก 

องัคตุตรนกิาย ตกินบิาต 
_________________________ 

ขอนอบนอ้มพระผูม้พีระภาคอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้พระองคนั์น้ 

 

๑. ปฐมปณัณาสก ์

๑. พาลวรรค 

หมวดวา่ดว้ยคนพาลและบณัฑติ 

๑. ภยสตูร 

วา่ดว้ยผูเ้ป็นภยัและไมเ่ป็นภยั 

  [๑] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อารามของอนาถบณิฑกิ 

เศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีณ ทีนั่น้แล พระผูม้พีระภาคไดรั้บสัง่เรยีกภกิษุทัง้หลายมา 

ตรัสวา่ ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุเหลา่นัน้ทลูรับสนองพระด ารัสแลว้ พระผูม้พีระภาคจงึ 

ไดต้รัสเรือ่งนีว้า่ 

  ภกิษุทัง้หลาย ภัย๑ทีเ่กดิขึน้ทัง้ส ิน้ ลว้นเกดิจากคนพาล มใิชเ่กดิจากบัณฑติ 

อปัุททวะ๒ทีเ่กดิขึน้ทัง้ส ิน้ ลว้นเกดิจากคนพาล มใิชเ่กดิจากบัณฑติ อปุสรรค๓ที ่

เกดิขึน้ทัง้ส ิน้ ลว้นเกดิจากคนพาล มใิชเ่กดิจากบณัฑติ

 

เชงิอรรถ : 

๑ ภยั ในทีน่ีห้มายถงึความมจีติสะดุง้กลัว เชน่ การไดท้ราบข่าวว่าโจรจะปลน้แลว้เกดิความหวาดสะดุง้ 

   (องฺ.ตกิ.อ. ๒/๑/๗๗) 

๒ อปุทัทวะ ในทีน่ีห้มายถงึภาวะทีจ่ติฟุ้ งซา่น เชน่ เมือ่รูว้า่โจรจะปลน้ก็เกดิความระส ่าระสายพยายามจะ 

   หนพีรอ้มกับขนขา้วของไปดว้ยเทา่ทีพ่อจะตดิมอืไปได ้(องฺ.ตกิ.อ. ๒/๑/๗๗) 

๓ อปุสรรค ในทีน่ีห้มายถงึอาการทีม่คีวามขัดขอ้ง เชน่ การถกูโจรลอ้มบา้นจุดไฟปิดประตูไมใ่หห้นไีปได ้

   แลว้ฆา่ปลน้เอาทรัพยท์ัง้หมดไป (องฺ.ตกิ.อ. ๒/๑/๗๗) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๑๓๙ } 



๑๔๐ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๑. พาลวรรค ๒. ลักขสตูร 

  ภัยทีเ่กดิขึน้ทัง้ส ิน้ ลว้นเกดิจากคนพาล มใิชเ่กดิจากบัณฑติ อปัุททวะทีเ่กดิ 

ขึน้ทัง้ส ิน้ ลว้นเกดิจากคนพาล มใิชเ่กดิจากบัณฑติ อปุสรรคทีเ่กดิขึน้ทัง้ส ิน้ ลว้น 

เกดิจากคนพาล มใิชเ่กดิจากบัณฑติ เปรยีบเหมอืนไฟทีล่กุลามจากเรอืนไมอ้อ้หรอื 

เรอืนหญา้ ไหมแ้มเ้รอืนยอดทีเ่ขาโบกทัง้ภายในและภายนอก ลมพัดเขา้ไมไ่ด ้มบีาน 

ประตปิูดมดิชดิ หนา้ตา่งปิดสนทิ ฉะนัน้ 

  คนพาลมภีัย บัณฑติไมม่ภีัย คนพาลมอีปัุททวะ บณัฑติไมม่อีปัุททวะ คน 

พาลมอีปุสรรค บัณฑติไมม่อีปุสรรค ภัยไมม่จีากบณัฑติ อปัุททวะไมม่จีากบณัฑติ 

อปุสรรคไมม่จีากบัณฑติ 

  เพราะเหตนัุน้แล เธอทัง้หลายพงึส าเหนยีกอยา่งนีว้า่ “บคุคลประกอบดว้ย 

ธรรม ๓ ประการใด พงึทราบวา่ เป็นคนพาล เราจักประพฤตเิวน้ธรรม ๓ ประการ 

นัน้ บคุคลประกอบดว้ยธรรม ๓ ประการใด พงึทราบวา่ เป็นบัณฑติ เราจักถอื 

ปฏบิัตธิรรม ๓ ประการนัน้” 

  ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายพงึส าเหนยีกอยา่งนีแ้ล 

ภยสตูรที ่๑ จบ 

 

๒. ลกัขณสตูร 

วา่ดว้ยลกัษณะคนพาลและบณัฑติ 

  [๒] ภกิษุทัง้หลาย คนพาลมกีรรมเป็นเครือ่งก าหนด บัณฑติมกีรรมเป็นเครือ่ง 

ก าหนด ปัญญาเมือ่ใชเ้ป็นประจ าจงึงดงาม๑ บคุคลประกอบดว้ยธรรม ๓ ประการ 

พงึทราบวา่ เป็นคนพาล 

  ธรรม ๓ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. กายทจุรติ  (ความประพฤตชิัว่ดว้ยกาย) 

   ๒. วจทีจุรติ  (ความประพฤตชิัว่ดว้ยวาจา) 

   ๓. มโนทจุรติ  (ความประพฤตชิัว่ดว้ยใจ) 

  บคุคลประกอบดว้ยธรรม ๓ ประการนีแ้ล พงึทราบวา่ เป็นคนพาล

 

เชงิอรรถ : 

๑ งดงาม ในทีน่ี ้คอืปรากฏ หมายถงึทัง้คนพาลและบัณฑติยอ่มปรากฏเพราะจรติของตน ๆ (องฺ.ตกิ.อ. 

   ๒/๒/๗๘) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๑๔๐ } 



๑๔๑ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๑. พาลวรรค ๓. จนิตสีตูร 

  บคุคลประกอบดว้ยธรรม ๓ ประการ พงึทราบวา่ เป็นบัณฑติ 

  ธรรม ๓ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. กายสจุรติ  (ความประพฤตชิอบดว้ยกาย) 

   ๒. วจสีจุรติ  (ความประพฤตชิอบดว้ยวาจา) 

   ๓. มโนสจุรติ  (ความประพฤตชิอบดว้ยใจ) 

  บคุคลประกอบดว้ยธรรม ๓ ประการนีแ้ล พงึทราบวา่ เป็นบัณฑติ 

  เพราะเหตนัุน้แล เธอทัง้หลายพงึส าเหนยีกอยา่งนีว้า่ “บคุคลประกอบดว้ย 

ธรรม ๓ ประการใด พงึทราบวา่ เป็นคนพาล เราจักประพฤตเิวน้ธรรม ๓ ประการ 

นัน้ บคุคลประกอบดว้ยธรรม ๓ ประการใด พงึทราบวา่ เป็นบัณฑติ เราจัก 

ถอืปฏบิัตธิรรม ๓ ประการนัน้” 

  ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายพงึส าเหนยีกอยา่งนีแ้ล 

ลกัขณสตูรที ่๒ จบ 

 

๓. จนิตสีตูร 

วา่ดว้ยความคดิระหวา่งคนพาลกบับณัฑติ 

  [๓] ภกิษุทัง้หลาย ลักษณะแหง่คนพาล เครือ่งหมายแหง่คนพาล ความ 

ประพฤตไิมข่าดสายแหง่คนพาล ๓ ประการนี ้

  ลักษณะแหง่คนพาล ๓ ประการ อะไรบา้ง คอื 

  คนพาลในโลกนี ้

   ๑. ชอบคดิแตเ่รือ่งชัว่๑   ๒. ชอบพดูแตเ่รือ่งชัว่๒ 

   ๓. ชอบท าแตก่รรมชัว่๓

 

เชงิอรรถ : 

๑ ชอบคดิแตเ่ร ือ่งช ัว่ หมายถงึประกอบมโนทจุรติ ๓ ประการ คอื (๑) อภชิฌา(เพง่เล็งอยากไดข้องเขา) 

   (๒) พยาบาท(ความคดิรา้ย) (๓) มจิฉาทฏิฐ(ิความเห็นผดิ) (องฺ.ตกิ.อ. ๒/๓/๗๙) 

๒ ชอบพดูแตเ่ร ือ่งช ัว่ หมายถงึประกอบวจทีจุรติ ๔ ประการ คอื (๑) มสุาวาท(พดูเท็จ) (๒) ปิสณุาวาจา 

   (พดูสอ่เสยีด) (๓) ผรสุวาจา(พูดค าหยาบ) (๔) สัมผัปปลาปะ(พดูเพอ้เจอ้) (องฺ.ตกิ.อ. ๒/๓/๗๙) 

๓ ชอบท าแตก่รรมช ัว่ หมายถงึประกอบกายทจุรติ ๓ ประการ คอื (๑) ปาณาตบิาต(ฆา่สัตว)์ (๒) อทนินาทาน 

   (ลักทรัพย)์ (๓) กาเมสมุจิฉาจาร(ความประพฤตผิดิในกาม) (องฺ.ตกิ.อ. ๒/๓/๗๙, องฺ.ทสก.๒๔/๑๗๑/๒๐๘) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๑๔๑ } 



๑๔๒ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๑. พาลวรรค ๓. จนิตสีตูร 

  ถา้คนพาลไมช่อบคดิเรือ่งชัว่ ไมช่อบพดูเรือ่งชัว่ ไมช่อบท ากรรมชัว่เชน่นัน้ 

บัณฑติทัง้หลายจะพงึรูจั้กเขาดว้ยเหตไุรวา่ “ผูน้ีเ้ป็นคนพาล ไมใ่ชค่นด”ี แตเ่พราะ 

คนพาลชอบคดิแตเ่รือ่งชัว่ ชอบพดูแตเ่รือ่งชัว่ และชอบท าแตก่รรมชัว่ ฉะนัน้บัณฑติ 

ทัง้หลายจงึรูจั้กเขาวา่ “ผูน้ีเ้ป็นคนพาล ไมใ่ชค่นด”ี 

  ลักษณะแหง่คนพาล เครือ่งหมายแหง่คนพาล ความประพฤตไิมข่าดสายแหง่ 

คนพาล ๓ ประการนีแ้ล 

  ลักษณะแหง่บัณฑติ เครือ่งหมายแหง่บัณฑติ ความประพฤตไิมข่าดสายแหง่ 

บัณฑติ ๓ ประการนี ้

  ลักษณะแหง่บัณฑติ ๓ ประการ อะไรบา้ง คอื 

  บัณฑติในโลกนี ้

   ๑. ชอบคดิแตเ่รือ่งด ี   ๒. ชอบพดูแตเ่รือ่งด ี

   ๓. ชอบท าแตก่รรมด ี

  ถา้บัณฑติไมช่อบคดิเรือ่งด ีไมช่อบพดูเรือ่งด ีและไมช่อบท ากรรมดเีชน่นัน้ 

บัณฑติทัง้หลายจะพงึรูจั้กเขาดว้ยเหตไุรวา่ “ผูน้ีเ้ป็นบัณฑติ เป็นคนด”ี แตเ่พราะ 

บัณฑติชอบคดิแตเ่รือ่งด ีชอบพูดแตเ่รือ่งด ีและชอบท าแตก่รรมด ีฉะนัน้บัณฑติ 

ทัง้หลายจงึรูจั้กเขาวา่ “ผูน้ีเ้ป็นบัณฑติ เป็นคนด”ี 

  ลักษณะแหง่บัณฑติ เครือ่งหมายแหง่บัณฑติ ความประพฤตไิมข่าดสายแหง่ 

บัณฑติ ๓ ประการนีแ้ล 

  เพราะเหตนัุน้แล เธอทัง้หลายพงึส าเหนยีกอยา่งนีว้า่ “บคุคลประกอบดว้ย 

ธรรม ๓ ประการใด พงึทราบวา่ เป็นคนพาล เราจักประพฤตเิวน้ธรรม ๓ ประการ 

นัน้ บคุคลประกอบดว้ยธรรม ๓ ประการใด พงึทราบวา่ เป็นบัณฑติ เราจักถอื 

ปฏบิัตธิรรม ๓ ประการนัน้” 

  ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายพงึส าเหนยีกอยา่งนีแ้ล 

จนิตสีตูรที ่๓ จบ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๑๔๒ } 



๑๔๓ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๑. พาลวรรค ๕. อโยนโิสสตูร 

 

๔. อจัจยสูตร 

วา่ดว้ยการเห็นโทษและไมเ่ห็นโทษ 

  [๔] ภกิษุทัง้หลาย บคุคลประกอบดว้ยธรรม ๓ ประการ พงึทราบวา่ เป็น 

คนพาล 

  ธรรม ๓ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ไมเ่ห็นโทษ๑โดยความเป็นโทษ 

   ๒. เห็นโทษโดยความเป็นโทษแลว้ ไมแ่กไ้ขตามสมควรแกค่วามผดิ 

   ๓. เมือ่ผูอ้ ืน่ชีโ้ทษอยู ่ไมย่อมรับตามสมควรแกค่วามผดิ 

  บคุคลประกอบดว้ยธรรม ๓ ประการนีแ้ล พงึทราบวา่ เป็นคนพาล 

  บคุคลประกอบดว้ยธรรม ๓ ประการ พงึทราบวา่ เป็นบัณฑติ 

  ธรรม ๓ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. เห็นโทษโดยความเป็นโทษ 

   ๒. เห็นโทษโดยความเป็นโทษแลว้ แกไ้ขตามสมควรแกค่วามผดิ 

   ๓. เมือ่ผูอ้ ืน่ชีโ้ทษอยู ่ก็ยอมรับตามสมควรแกค่วามผดิ 

  บคุคลประกอบดว้ยธรรม ๓ ประการนีแ้ล พงึทราบวา่ เป็นบัณฑติ 

เพราะเหตนัุน้ ฯลฯ๒ 

อจัจยสตูรที ่๔ จบ 

 

๕. อโยนโิสสตูร 

วา่ดว้ยการถาม-ตอบโดยไมแ่ยบคาย 

  [๕] ภกิษุทัง้หลาย บคุคลประกอบดว้ยธรรม ๓ ประการ พงึทราบวา่ เป็น 

คนพาล 

  ธรรม ๓ ประการ อะไรบา้ง คอื

 

เชงิอรรถ : 

๑ โทษ ในทีน่ีห้มายถงึความผดิ(อปราธะ) (องฺ.ตกิ.อ. ๒/๔/๗๙) 

๒ ดคูวามเต็มขอ้ ๓ ตกินบิาตในเล่มนี ้

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๑๔๓ } 



๑๔๔ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๑. พาลวรรค ๖. อกสุลสตูร 

   ๑. ตัง้ปัญหาโดยไมแ่ยบคาย    ๒. ตอบปัญหาโดยไมแ่ยบคาย 

   ๓. ไมช่ืน่ชมยนิดปัีญหาทีผู่อ้ ืน่ตอบโดยแยบคายดว้ยบทพยัญชนะที ่

       เหมาะสม สละสลวย เขา้รปู 

  บคุคลประกอบดว้ยธรรม ๓ ประการนีแ้ล พงึทราบวา่ เป็นคนพาล 

  บคุคลประกอบดว้ยธรรม ๓ ประการ พงึทราบวา่ เป็นบัณฑติ 

  ธรรม ๓ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ตัง้ปัญหาโดยแยบคาย    ๒. ตอบปัญหาโดยแยบคาย 

   ๓. ชืน่ชมยนิดปัีญหาทีผู่อ้ ืน่ตอบโดยแยบคายดว้ยบทพยัญชนะที ่

       เหมาะสม สละสลวย เขา้รปู 

   บคุคลประกอบดว้ยธรรม ๓ ประการนีแ้ล พงึทราบวา่ เป็นบัณฑติ 

  เพราะเหตนัุน้ ฯลฯ 

อโยนโิสสตูรที ่๕ จบ 

 

๖. อกสุลสตูร 

วา่ดว้ยอกศุลกรรม 

  [๖] ภกิษุทัง้หลาย บคุคลประกอบดว้ยธรรม ๓ ประการ พงึทราบวา่ เป็น 

คนพาล 

  ธรรม ๓ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. กายกรรมทีเ่ป็นอกศุล    ๒. วจกีรรมทีเ่ป็นอกศุล 

   ๓. มโนกรรมทีเ่ป็นอกศุล 

  บคุคลประกอบดว้ยธรรม ๓ ประการนีแ้ล พงึทราบวา่ เป็นคนพาล 

  บคุคลประกอบดว้ยธรรม ๓ ประการ พงึทราบวา่ เป็นบัณฑติ 

  ธรรม ๓ ประการ อะไรบา้ง คอื 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๑๔๔ } 



๑๔๕ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๑. พาลวรรค ๗. สาวชัชสตูร 

   ๑. กายกรรมทีเ่ป็นกศุล    ๒. วจกีรรมทีเ่ป็นกศุล 

   ๓. มโนกรรมทีเ่ป็นกศุล 

  บคุคลประกอบดว้ยธรรม ๓ ประการนีแ้ล พงึทราบวา่ เป็นบัณฑติ 

  เพราะเหตนัุน้ ฯลฯ 

อกสุลสตูรที ่๖ จบ 

 

๗. สาวชัชสตูร 

วา่ดว้ยกรรมทีม่โีทษ 

  [๗] ภกิษุทัง้หลาย บคุคลประกอบดว้ยธรรม ๓ ประการ พงึทราบวา่ เป็น 

คนพาล 

  ธรรม ๓ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. กายกรรมทีม่โีทษ     ๒. วจกีรรมทีม่โีทษ 

   ๓. มโนกรรมทีม่โีทษ 

  บคุคลประกอบดว้ยธรรม ๓ ประการนีแ้ล พงึทราบวา่ เป็นคนพาล 

  บคุคลประกอบดว้ยธรรม ๓ ประการ พงึทราบวา่ เป็นบัณฑติ 

  ธรรม ๓ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. กายกรรมทีไ่มม่โีทษ    ๒. วจกีรรมทีไ่มม่โีทษ 

   ๓. มโนกรรมทีไ่มม่โีทษ 

  บคุคลประกอบดว้ยธรรม ๓ ประการนีแ้ล พงึทราบวา่ เป็นบัณฑติ 

  เพราะเหตนัุน้ ฯลฯ 

สาวชัชสตูรที ่๗ จบ 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๑๔๕ } 



๑๔๖ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๑. พาลวรรค ๙. ขตสตูร 

 

๘. สพัยาปชัฌสตูร 

วา่ดว้ยกรรมทีม่คีวามเบยีดเบยีน 

  [๘] ภกิษุทัง้หลาย บคุคลประกอบดว้ยธรรม ๓ ประการ พงึทราบวา่ เป็น 

คนพาล 

  ธรรม ๓ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. กายกรรมทีม่คีวามเบยีดเบยีน   ๒. วจกีรรมทีม่คีวามเบยีดเบยีน 

   ๓. มโนกรรมทีม่คีวามเบยีดเบยีน 

  บคุคลประกอบดว้ยธรรม ๓ ประการนีแ้ล พงึทราบวา่ เป็นคนพาล 

  บคุคลประกอบดว้ยธรรม ๓ ประการ พงึทราบวา่ เป็นบัณฑติ 

  ธรรม ๓ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. กายกรรมทีไ่มม่คีวามเบยีดเบยีน        ๒. วจกีรรมทีไ่มม่คีวามเบยีดเบยีน 

   ๓. มโนกรรมทีไ่มม่คีวามเบยีดเบยีน 

  บคุคลประกอบดว้ยธรรม ๓ ประการนีแ้ล พงึทราบวา่ เป็นบัณฑติ 

  เพราะเหตนัุน้แล เธอทัง้หลายพงึส าเหนยีกอยา่งนีว้า่ “บคุคลประกอบดว้ย 

ธรรม ๓ ประการใด พงึทราบวา่ เป็นคนพาล เราจักประพฤตเิวน้ธรรม ๓ ประการ 

นัน้ บคุคลประกอบดว้ยธรรม ๓ ประการใด พงึทราบวา่ เป็นบัณฑติ เราจักถอื 

ปฏบิัตธิรรม ๓ ประการนัน้” 

  ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายพงึส าเหนยีกอยา่งนีแ้ล 

สพัยาปชัฌสตูรที ่๘ จบ 

 

๙. ขตสตูร 

วา่ดว้ยการบรหิารตนใหถ้กูก าจดั 

  [๙] ภกิษุทัง้หลาย คนพาลผูไ้มเ่ฉียบแหลม เป็นอสตับรุษุ ประกอบดว้ยธรรม 

๓ ประการ ยอ่มบรหิารตนใหถ้กูก าจัด ถกูท าลาย มคีวามเสยีหาย ถกูผูรู้ต้เิตยีน 

และประสพ๑สิง่ทีไ่มใ่ชบ่ญุเป็นอันมาก

 
เชงิอรรถ : 

๑ ประสพ (ปสวต)ิ หมายถงึไดร้ับผลตอบ (ปฏลิภต)ิ (องฺ.ตกิ.อ. ๒/๔๑/๑๔๘, จตกฺุก. ๔/๒๘๑) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๑๔๖ } 



๑๔๗ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๑. พาลวรรค ๑๐. มลสตูร 

  ธรรม ๓ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. กายทจุรติ     ๒. วจทีจุรติ 

   ๓. มโนทจุรติ 

  คนพาลผูไ้มเ่ฉียบแหลม เป็นอสตับรุษุ ประกอบดว้ยธรรม ๓ ประการนีแ้ล 

ยอ่มบรหิารตนใหถ้กูก าจัด ถกูท าลาย มคีวามเสยีหาย ถกูผูรู้ต้เิตยีน และ 

ประสพสิง่ทีไ่มใ่ชบ่ญุเป็นอันมาก 

  บัณฑติผูเ้ฉียบแหลม เป็นสตับรุษุ ประกอบดว้ยธรรม ๓ ประการ ยอ่ม 

บรหิารตนไมใ่หถ้กูก าจัด ไมใ่หถ้กูท าลาย ไมม่คีวามเสยีหาย ไมถ่กูผูรู้ต้เิตยีน 

และประสพบญุเป็นอันมาก 

  ธรรม ๓ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. กายสจุรติ     ๒. วจสีจุรติ 

   ๓. มโนสจุรติ 

  ภกิษุทัง้หลาย บัณฑติผูเ้ฉียบแหลม เป็นสตับรุษุ ประกอบดว้ยธรรม ๓ 

ประการนีแ้ล ยอ่มบรหิารตนไมใ่หถ้กูก าจัด ไมใ่หถ้กูท าลาย ไมม่คีวามเสยีหาย 

ไมถ่กูผูรู้ต้เิตยีน และประสพบญุเป็นอันมาก 

ขตสตูรที ่๙ จบ 

 

๑๐. มลสตูร 

วา่ดว้ยการละมลทนิ 

  [๑๐] ภกิษุทัง้หลาย บคุคลประกอบดว้ยธรรม ๓ ประการ ไมล่ะมลทนิ๑ ๓ 

ประการ ยอ่มด ารงอยูใ่นนรกเหมอืนถกูน าไปฝังไว ้

 

เชงิอรรถ : 

๑ มลทนิ ในทีน่ีห้มายถงึการตามแผดเผา คอืแผดเผาในอบายมนีรกเป็นตน้ หมายถงึมกีลิน่เหม็น คอื 

   ความชั่วฟุ้ งไปวา่ “เขาท าความชัว่” และหมายถงึกอ่ใหเ้กดิความเศรา้หมอง เพราะกายกรรมเป็นตน้ 

   ของเขาไมส่ะอาด ไมผ่อ่งใส อกีนัยหนึง่ หมายถงึมลทนิ เพราะท าสวรรคส์มบัต ิมนุษยส์มบัต ิและ 

   นพิพานสมบัตใิหเ้สือ่มไป (องฺ.ตกิ.อ. ๒/๑๐/๘๑) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๑๔๗ } 



๑๔๘ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๒. รถการวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

  ธรรม ๓ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. เป็นคนทศุลีและไมล่ะมลทนิคอืความเป็นคนทศุลี 

   ๒. เป็นคนรษิยาและไมล่ะมลทนิคอืความรษิยา 

   ๓. เป็นคนตระหนีแ่ละไมล่ะมลทนิคอืความตระหนี่ 

  บคุคลประกอบดว้ยธรรม ๓ ประการนีแ้ล ไมล่ะมลทนิ ๓ ประการนี ้

ด ารงอยูใ่นนรกเหมอืนถกูน าไปฝังไว ้

  บคุคลประกอบดว้ยธรรม ๓ ประการ ละมลทนิ ๓ ประการ ยอ่มด ารงอยูใ่น 

สวรรคเ์หมอืนไดรั้บอัญเชญิไปประดษิฐานไว ้

  ธรรม ๓ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. มศีลีและละมลทนิคอืความเป็นคนทศุลี 

   ๒. ไมร่ษิยาและละมลทนิคอืความรษิยา 

   ๓. ไมต่ระหนีแ่ละละมลทนิคอืความตระหนี ่

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคลประกอบดว้ยธรรม ๓ ประการนีแ้ล ละมลทนิ ๓ 

ประการนี ้ด ารงอยูใ่นสวรรคเ์หมอืนไดรั้บอัญเชญิไปประดษิฐานไว ้

มลสตูรที ่๑๐ จบ 

พาลวรรคที ่๑ จบ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

    ๑. ภยสตูร     ๒. ลักขณสตูร 

    ๓. จนิตสีตูร     ๔. อัจจยสตูร 

    ๕. อโยนโิสสตูร    ๖. อกสุลสตูร 

    ๗. สาวชัชสตูร    ๘. สพัยาปัชฌสตูร 

    ๙. ขตสตูร     ๑๐. มลสตูร 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๑๔๘ } 



๑๔๙ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๒. รถการวรรค ๑. ญาตสตูร 

 

๒. รถการวรรค 

หมวดวา่ดว้ยชา่งรถ 

 

๑. ญาตสูตร 

วา่ดว้ยภกิษุผูม้ชี ือ่เสยีง 

  [๑๑] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุทีม่ชี ือ่เสยีง ประกอบ 

ดว้ยธรรม ๓ ประการ ปฏบิัตเิพือ่ไมเ่กือ้กลูแกค่นหมูม่าก เพือ่ไมใ่ชส่ขุแกค่นหมู ่

มาก เพือ่ไมใ่ชป่ระโยชนแ์กค่นหมูม่าก เพือ่ไมเ่กือ้กลู เพือ่ทกุขแ์กเ่ทวดาและมนุษย ์

ทัง้หลาย 

  ธรรม ๓ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ชกัชวนในกายกรรมทีไ่มส่มควร         ๒. ชกัชวนในวจกีรรมทีไ่มส่มควร 

   ๓. ชกัชวนในธรรมทีไ่มส่มควร 

  ภกิษุทีม่ชี ือ่เสยีง ประกอบดว้ยธรรม ๓ ประการนีแ้ล ปฏบิัตเิพือ่ไมเ่กือ้กลู 

แกค่นหมูม่าก เพือ่ไมใ่ชส่ขุแกค่นหมูม่าก เพือ่ไมใ่ชป่ระโยชนแ์กค่นหมูม่าก เพือ่ 

ไมเ่กือ้กลู เพือ่ทกุขแ์กเ่ทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย 

  ภกิษุทีม่ชี ือ่เสยีง ประกอบดว้ยธรรม ๓ ประการ ปฏบิัตเิพือ่เกือ้กลูแกค่น 

หมูม่าก เพือ่สขุแกค่นหมูม่าก เพือ่ประโยชนแ์กค่นหมูม่าก เพือ่เกือ้กลู เพือ่สขุ 

แกเ่ทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย 

  ธรรม ๓ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ชกัชวนในกายกรรมทีส่มควร   ๒. ชกัชวนในวจกีรรมทีส่มควร 

   ๓. ชกัชวนในธรรมทีส่มควร 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุทีม่ชี ือ่เสยีง ประกอบดว้ยธรรม ๓ ประการนีแ้ล 

ปฏบิัตเิพือ่เกือ้กลูแกค่นหมูม่าก เพือ่สขุแกค่นหมูม่าก เพือ่ประโยชนแ์กค่นหมูม่าก 

เพือ่เกือ้กลู เพือ่สขุแกเ่ทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย 

ญาตสตูรที ่๑ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๑๔๙ } 



๑๕๐ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๒. รถการวรรค ๒. สารณียสตูร 

 

๒. สารณียสตูร 

วา่ดว้ยสถานทีอ่นักษตัรยิแ์ละภกิษุพงึระลกึถงึตลอดชวีติ 

  [๑๒] ภกิษุทัง้หลาย สถานที ่๓ แหง่นีเ้ป็นสถานทีอ่ันกษัตราธริาชผูไ้ดรั้บ 

มรูธาภเิษก๑แลว้พงึระลกึถงึตลอดพระชนมชพี 

  สถานที ่๓ แหง่ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. กษัตราธริาชผูไ้ดรั้บมรูธาภเิษกแลว้ ประสตู ิณ สถานทีใ่ด สถาน 

       ทีน่ีเ้ป็นสถานทีแ่หง่ที ่๑ อันกษัตราธริาชผูไ้ดรั้บมรูธาภเิษกแลว้ 

       พงึระลกึถงึตลอดพระชนมชพี 

   ๒. กษัตราธริาชผูไ้ดรั้บมรูธาภเิษกแลว้ ณ สถานทีใ่ด สถานทีน่ี้ 

       เป็นสถานทีแ่หง่ที ่๒ อันกษัตราธริาชผูไ้ดรั้บมรูธาภเิษกแลว้พงึ 

       ระลกึถงึตลอดพระชนมชพี 

   ๓. กษัตราธริาชผูไ้ดรั้บมรูธาภเิษกแลว้ ทรงชนะสงครามครัง้ใหญ ่

       พชิติชยัสงคราม ครอบครองสนามรบใด สนามรบนีเ้ป็นสถานที ่

       แหง่ที ่๓ อันกษัตราธริาชผูไ้ดรั้บมรูธาภเิษกแลว้พงึระลกึถงึตลอด 

       พระชนมชพี 

  สถานที ่๓ แหง่นีแ้ลอันกษัตราธริาชผูไ้ดรั้บมรูธาภเิษกแลว้พงึระลกึถงึตลอด 

พระชนมชพี 

  อยา่งนัน้เหมอืนกันแล สถานที ่๓ แหง่นีอ้ันภกิษุพงึระลกึถงึตลอดชวีติ 

  สถานที ่๓ แหง่ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ภกิษุปลงผมและหนวด นุ่งหม่ผา้กาสายะ ออกจากเรอืน บวช 

       เป็นบรรพชติ ณ สถานทีใ่ด สถานทีน่ีเ้ป็นสถานทีแ่หง่ที ่๑ อัน 

       ภกิษุพงึระลกึถงึตลอดชวีติ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ มรูธาภเิษก หมายถงึน ้ารดพระเศยีรในงานราชาภเิษกหรอืพระราชพธิอีืน่ ๆ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๑๕๐ } 



๑๕๑ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๒. รถการวรรค ๓. อาสงัสสตูร 

   ๒. ภกิษุรูช้ดัตามความเป็นจรงิวา่ “นีท้กุข ์นีท้กุขสมทัุย(เหตเุกดิ 

       ทกุข)์ นีท้กุขนโิรธ(ความดับทกุข)์ นีท้กุขนโิรธคามนิปีฏปิทา(ขอ้ 

       ปฏบิัตใิหถ้งึความดับทกุข)์” ณ สถานทีใ่ด สถานทีน่ีเ้ป็นสถาน 

       ทีแ่หง่ที ่๒ อันภกิษุพงึระลกึถงึตลอดชวีติ 

   ๓. ภกิษุท าใหแ้จง้เจโตวมิตุติ๑ ปัญญาวมิตุติ๒ อันไมม่อีาสวะเพราะ 

       อาสวะสิน้ไปดว้ยปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุัน ณ สถานที ่

       ใด สถานทีน่ีเ้ป็นสถานทีแ่หง่ที ่๓ อันภกิษุพงึระลกึถงึตลอดชวีติ 

  ภกิษุทัง้หลาย สถานที ่๓ แหง่นีแ้ล อันภกิษุพงึระลกึถงึตลอดชวีติ 

สารณียสตูรที ่๒ จบ 

 

๓. อาสงัสสตูร 

วา่ดว้ยความหวงัทางโลกและทางธรรม 

  [๑๓] ภกิษุทัง้หลาย บคุคล ๓ จ าพวกมปีรากฏอยูใ่นโลก 

  บคุคล ๓ จ าพวกไหนบา้ง คอื 

   ๑. บคุคลทีห่มดความหวงั    ๒. บคุคลทีย่ังมคีวามหวงั 

   ๓. บคุคลทีป่ราศจากความหวงั 

  บคุคลทีห่มดความหวงั เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีเ้กดิในตระกลูต า่ คอืตระกลูจัณฑาล ตระกลูชา่งสาน 

ตระกลูนายพราน ตระกลูชา่งรถ หรอืตระกลูคนขนขยะ เป็นตระกลูยากจน มขีา้ว 

น ้าและสิง่ของเครือ่งใชน้อ้ย เป็นไปอยา่งฝืดเคอืง เป็นแหลง่ทีห่าของกนิและเครือ่ง 

นุ่งหม่ไดย้าก และเขามผีวิพรรณหมน่หมอง ไมน่่าด ูต า่เตีย้ มคีวามเจ็บป่วยมาก 

ตาบอด เป็นงอ่ย เป็นคนกระจอก หรอืเป็นโรคอัมพาต มักไมไ่ดข้า้ว น ้า ผา้ ยาน 

 

เชงิอรรถ : 

๑ เจโตวมิตุต ิหมายถงึผลสมาธ ิ(องฺ.ตกิ.อ. ๒/๑๒/๘๔) 

๒ ปญัญาวมิตุต ิหมายถงึผลปัญญา (องฺ.ตกิ.อ. ๒/๑๒/๘๔) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๑๕๑ } 



๑๕๒ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๒. รถการวรรค ๓. อาสงัสสตูร 

ดอกไม ้ของหอม และเครือ่งลบูไล ้ทีน่อน ทีพั่ก และเครือ่งทีท่ าใหเ้กดิแสงสวา่ง 

เขาฟังขา่ววา่ “กษัตรยิท์รงพระนามอยา่งนีไ้ดรั้บแตง่ตัง้โดยการอภเิษกใหเ้ป็นกษัตรยิ”์ 

เขาไมม่คีวามคดิวา่ “พวกกษัตรยิจั์กแตง่ตัง้ตัวเราโดยการอภเิษกใหเ้ป็นกษัตรยิส์กั 

คราวหนึง่เป็นแน่แท”้ นีเ้รยีกวา่ บคุคลทีห่มดความหวงั 

  บคุคลทีย่งัมคีวามหวงั เป็นอยา่งไร 

  คอื พระราชโอรสพระองคพ์ีข่องพระราชามหากษัตรยิผ์ูไ้ดรั้บมรูธาภเิษกแลว้ 

ในโลกนี ้ผูย้ังไมไ่ดรั้บการแตง่ตัง้โดยการอภเิษก ถงึความไมห่วัน่ไหว พระองคส์ดับ 

วา่ “กษัตรยิผ์ูม้พีระนามอยา่งนีไ้ดรั้บแตง่ตัง้โดยการอภเิษกใหเ้ป็นกษัตรยิ”์ พระองค ์

ทรงด ารอิยา่งนีว้า่ “พวกกษัตรยิจั์กแตง่ตัง้เราโดยการอภเิษกใหเ้ป็นกษัตรยิส์กัคราว 

หนึง่เป็นแน่แท”้ นีเ้รยีกวา่ บคุคลทีย่ังมคีวามหวงั 

  บคุคลทีป่ราศจากความหวงั เป็นอยา่งไร 

  คอื พระราชาในโลกนีเ้ป็นกษัตรยิผ์ูไ้ดรั้บมรูธาภเิษกแลว้ พระองคส์ดับวา่ 

“กษัตรยิผ์ูม้พีระนามอยา่งนีไ้ดรั้บแตง่ตัง้โดยการอภเิษกใหเ้ป็นกษัตรยิ”์ พระองคย์อ่ม 

ไมท่รงด ารวิา่ “พวกกษัตรยิจั์กแตง่ตัง้แมเ้ราโดยการอภเิษกใหเ้ป็นกษัตรยิส์กัคราว 

หนึง่เป็นแน่แท”้ ขอ้นัน้เพราะเหตไุร เพราะความหวังในการอภเิษกของพระองค ์เมือ่ 

ครัง้ยังไมไ่ดรั้บการอภเิษกระงับไปแลว้ นีเ้รยีกวา่ บคุคลทีป่ราศจากความหวงั 

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคล ๓ จ าพวกนีแ้ลมปีรากฏอยูใ่นโลก ฉันใด 

  บคุคล ๓ จ าพวกก็มปีรากฏอยูใ่นหมูภ่กิษุ ฉันนัน้เหมอืนกันแล 

  บคุคล ๓ จ าพวกไหนบา้ง คอื 

   ๑. บคุคลทีห่มดความหวงั    ๒. บคุคลทีย่ังมคีวามหวงั 

   ๓. บคุคลทีป่ราศจากความหวงั 

  บคุคลทีห่มดความหวงั เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีเ้ป็นคนทศุลี๑ มธีรรมเลวทราม ไมส่ะอาด๒ ม ี

ความประพฤตทิีน่่ารังเกยีจ มกีารงานปกปิด ไมใ่ชส่มณะ แตป่ฏญิญาวา่เป็นสมณะ

 

เชงิอรรถ : 

๑ ทศุลี หมายถงึไมม่ศีลี (องฺ.ตกฺิ.อ. ๒/๑๓/๘๖) 

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

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๑๕๒ } 



๑๕๓ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๒. รถการวรรค ๓. อาสงัสสตูร 

ไมใ่ชพ่รหมจาร ีแตป่ฏญิญาวา่เป็นพรหมจารี๑ เน่าภายใน ชุม่ดว้ยราคะ เป็นเหมอืน 

หยากเยือ่๒ เธอสดับวา่ “ภกิษุชือ่นีท้ าใหแ้จง้เจโตวมิตุต ิปัญญาวมิตุตอิันไมม่อีาสวะ 

เพราะอาสวะสิน้ไปดว้ยปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุัน” เธอไมม่คีวามคดิอยา่งนี้ 

วา่ “แมเ้ราก็จักท าใหแ้จง้เจโตวมิตุต ิปัญญาวมิตุตอินัไมม่อีาสวะเพราะอาสวะสิน้ไป 

ดว้ยปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึอยูใ่นปัจจุบันสกัคราวหนึง่เป็นแน่แท”้ นีเ้รยีกวา่ บคุคล 

ทีห่มดความหวงั 

  บคุคลทีย่งัมคีวามหวงั เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีม้ศีลี มกีัลยาณธรรม เธอสดบัวา่ “ภกิษุชือ่นีท้ าให ้

แจง้เจโตวมิตุต ิปัญญาวมิตุต ิอันไมม่อีาสวะเพราะอาสวะสิน้ไปดว้ยปัญญาอันยิง่เอง 

เขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุัน” เธอมคีวามคดิอยา่งนีว้า่ “แมเ้ราก็จักท าใหแ้จง้เจโตวมิตุต ิปัญญา- 

วมิตุตอิันไมม่อีาสวะเพราะอาสวะสิน้ไปดว้ยปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุันสกั 

คราวหนึง่เป็นแน่แท”้ นีเ้รยีกวา่ บคุคลทีย่ังมคีวามหวงั 

  บคุคลทีป่ราศจากความหวงั เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี ้เป็นพระอรหันต ์ส ิน้อาสวะ เธอสดับวา่ “ภกิษุชือ่นี ้

ท าใหแ้จง้เจโตวมิตุต ิปัญญาวมิตุตอิันไมม่อีาสวะเพราะอาสวะสิน้ไปดว้ยปัญญาอัน 

ยิง่เองเขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุัน” เธอไมม่คีวามคดิอยา่งนีว้า่ “แมเ้ราก็จักท าใหแ้จง้เจโต 

วมิตุต ิปัญญาวมิตุต ิอันไมม่อีาสวะเพราะอาสวะสิน้ไปดว้ยปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึ 

อยูใ่นปัจจบุันสกัคราวหนึง่เป็นแน่แท”้ ขอ้นัน้เพราะเหตไุร เพราะความหวงัในความ 

หลดุพน้ ของเธอเมือ่ครัง้ยังไมห่ลดุพน้ระงับไปแลว้ นีเ้รยีกวา่ บคุคลทีป่ราศจาก 

ความหวงั 

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคล ๓ จ าพวกนีแ้ลมปีรากฏอยูใ่นหมูภ่กิษุ 

อาสงัสสตูรที ่๓ จบ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ไมใ่ชพ่รหมจารแีตป่ฏญิญาวา่เป็นพรหมจาร ีหมายถงึตนเองไมม่ศีลี หมดสภาพความเป็นภกิษุ 

   แตยั่งเรยีกตนวา่ “เป็นภกิษุ” แลว้รว่มอยู ่รว่มฉันกับภกิษุอืน่ผูม้ศีลี ใชส้ทิธิถ์อืเอาลาภทีเ่กดิขึน้ในสงฆ ์

   (อง.ตกิ.อ. ๒/๑๓/๘๖) 

๒ หยากเยือ่ ในทีน่ีห้มายถงึหยากเยือ่คอืกเิลสมรีาคะเป็นตน้ (องฺ.ตกิ.อ. ๒/๑๓/๘๖) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๑๕๓ } 



๑๕๔ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๒. รถการวรรค ๔. จักกวตัตสิตูร 

 

๔. จกักวตัตสิตูร 

วา่ดว้ยความเป็นราชาของพระเจา้จกัรพรรดแิละพระพทุธเจา้ 

  [๑๔] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย พระเจา้จักรพรรดผิูท้รงธรรม 

เป็นธรรมราชา ยอ่มไมท่รงใหจั้กรทีม่ใิชข่องพระราชาหมนุไป” 

  เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสอยา่งนีแ้ลว้ ภกิษุรปูหนึง่ไดก้ราบทลูถามพระผูม้พีระ 

ภาคดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ อะไรเป็นราชาของพระเจา้จักรพรรดผิูท้รงธรรม 

เป็นธรรมราชา” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “ธรรม๑ เป็นราชาของพระเจา้จักรพรรดผิูท้รง 

ธรรม เป็นธรรมราชา” แลว้ตรัสตอ่ไปวา่ 

   ๑. พระเจา้จักรพรรดผิูท้รงธรรม เป็นธรรมราชาในโลกนี ้ทรงอาศัย 

       ธรรมเทา่นัน้ สกัการะธรรม เคารพธรรม นอบนอ้มธรรม เชดิชธูรรม 

       ยกยอ่งธรรม มธีรรมเป็นใหญ ่ทรงจัดการรักษา ป้องกัน และคุม้ครอง 

       ชนภายใน๒โดยธรรม 

   ๒. พระเจา้จักรพรรดผิูท้รงธรรม เป็นธรรมราชา ทรงอาศัยธรรมเทา่นัน้ 

       สกัการะธรรม เคารพธรรม นอบนอ้มธรรม เชดิชธูรรม ยกยอ่งธรรม 

       มธีรรมเป็นใหญ ่ทรงจัดการรักษา ป้องกัน และคุม้ครองพวกกษัตรยิ ์

       ผูต้ามเสด็จ ก าลังพล พราหมณ์ คหบด ีชาวนคิม ชาวชนบท 

       สมณพราหมณ์ สตัวจ์ าพวกเนือ้ และนกโดยธรรม 

   ๓. พระเจา้จักรพรรดนัิน้แลผูท้รงธรรม เป็นธรรมราชา ทรงอาศัยธรรม 

       เทา่นัน้ สกัการะธรรม เคารพธรรม นอบนอ้มธรรม เชดิชธูรรม 

       ยกยอ่งธรรม มธีรรมเป็นใหญ ่ทรงจัดการรักษา ป้องกัน และคุม้ครอง 

       ชนภายใน พวกกษัตรยิ ์... ก าลังพล ... พราหมณ์ คหบด ี... ชาวนคิม 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ธรรม ในทีน่ีห้มายถงึกศุลกรรมบถ ๑๐ ประการ จัดเป็นราชาของพระเจา้จักรพรรด ิ(องฺ.ตกิ.อ. ๒/๑๔/๘๗) 

๒ ชนภายใน ในทีน่ีห้มายถงึมเหส ีพระราชโอรส และพระราชธดิา (องฺ.ตกิ.อ. ๒/๑๔/๘๘) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๑๕๔ } 



๑๕๕ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๒. รถการวรรค ๔. จักกวตัตสิตูร 

   ชาวชนบท ... สมณพราหมณ์ ... สตัวจ์ าพวกเนือ้ และนกโดยธรรม 

   แลว้จงึใหจั้กรหมนุไปโดยธรรมเทา่นัน้ จักร๑นัน้ใคร ๆ ทีเ่ป็นมนุษย ์

   เป็นขา้ศกึ และเป็นสตัวม์ชีวีติ ใหห้มนุกลับไมไ่ด ้

  ในท านองเดยีวกัน 

   ๑. พระตถาคตอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ผูท้รงธรรม เป็นธรรมราชา๒ ทรง 

       อาศัยธรรมเทา่นัน้ สกัการะธรรม เคารพธรรม นอบนอ้มธรรม เชดิช ู

       ธรรม ยกยอ่งธรรม มธีรรมเป็นใหญ ่ทรงจัดการรักษา ป้องกัน และ 

       คุม้ครองกายกรรมโดยธรรมวา่ “กายกรรมเชน่นีค้วรเสพ๓ กายกรรม 

       เชน่นีไ้มค่วรเสพ” 

   ๒. พระตถาคตอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ผูท้รงธรรม เป็นธรรมราชา ทรง 

        อาศัยธรรมเทา่นัน้ สกัการะธรรม เคารพธรรม นอบนอ้มธรรม เชดิช ู

       ธรรม ยกยอ่งธรรม มธีรรมเป็นใหญ ่ทรงจัดการรักษา ป้องกัน และ 

       คุม้ครองวจกีรรมโดยธรรมวา่ “วจกีรรมเชน่นีค้วรเสพ วจกีรรมเชน่นี ้

       ไมค่วรเสพ” 

   ๓. พระตถาคตอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ผูท้รงธรรม เป็นธรรมราชา ทรง 

       อาศัยธรรมเทา่นัน้ สกัการะธรรม เคารพธรรม นอบนอ้มธรรม เชดิช ู

       ธรรม ยกยอ่งธรรม มธีรรมเป็นใหญ ่ทรงจัดการรักษา ป้องกัน และ 

       คุม้ครองมโนกรรมโดยธรรมวา่ “มโนกรรมเชน่นีค้วรเสพ มโนกรรม 

       เชน่นีไ้มค่วรเสพ” 

  พระตถาคตอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้พระองคนั์น้แลผูท้รงธรรม เป็นธรรมราชา 

ทรงอาศัยธรรมเทา่นัน้ สกัการะธรรม เคารพธรรม นอบนอ้มธรรม เชดิชธูรรม 

 

เชงิอรรถ : 

๑ จกัร ในทีน่ีห้มายถงึอาณาจักรทีพ่ระเจา้จักรพรรดใิหห้มนุไปดว้ยธรรมคอืกศุลกรรมบถ ๑๐ ประการ อัน 

   ใคร ๆ จะใหห้มนุกลับโดยไมใ่หม้กีศุลกรรมบถ ๑๐ ประการไมไ่ด ้(องฺ.ตกิ.อ. ๒/๑๔/๘๘) 

๒ ธรรมราชา เป็นพระนามของพระอรหันตสัมมาสัมพทุธเจา้ หมายถงึพระผูท้รงใหม้หาชนยนิดดีว้ย 

   โลกตุตรธรรม ๙ ประการ (มรรค ๔ ผล ๔ นพิพาน ๑) ดปูระกอบใน องฺ.ตกิ.อ. ๒/๑๔/๘๘ 

๓ ค าวา่ เสพ ดเูชงิอรรถที ่๑ อัจฉราสังฆาตวรรค ขอ้ ๕๓ เอกกนบิาต หนา้ ๑๐ ในเลม่นี ้

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๑๕๕ } 



๑๕๖ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๒. รถการวรรค ๕. ปเจตนสตูร 

ยกยอ่งธรรม มธีรรมเป็นใหญ ่ทรงจัดการรักษา ป้องกัน และคุม้ครองกายกรรม 

วจกีรรม และมโนกรรมโดยธรรมแลว้จงึทรงใหธ้รรมจักรทีย่อดเยีย่มหมนุไปโดย 

ธรรมเทา่นัน้ จักร๑นัน้อันสมณะ พราหมณ์ เทวดา มาร พรหม หรอืใคร ๆ 

ในโลกใหห้มนุกลับไมไ่ด ้

จกักวตัตสิตูรที ่๔ จบ 

 

๕. ปเจตนสตูร 

วา่ดว้ยพระเจา้ปเจตนะรบัส ัง่ใหช้า่งท าลอ้รถ 

  [๑๕] สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ ป่าอสิปิตนมฤคทายวนั 

เขตกรงุพาราณส ีณ ทีนั่น้แล พระผูม้พีระภาคไดรั้บสัง่เรยีกภกิษุทัง้หลายมาตรัสวา่ 

ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุเหลา่นัน้ทลูรับสนองพระด ารัสแลว้ พระผูม้พีระภาคจงึไดต้รัส 

เรือ่งนีว้า่ 

  ภกิษุทัง้หลาย เรือ่งเคยมมีาแลว้ มพีระราชาพระองคห์นึง่ทรงพระนามวา่ 

ปเจตนะ ครัง้นัน้ พระเจา้ปเจตนะรับสัง่เรยีกนายชา่งรถมาตรัสวา่ “นายชา่งรถสหาย 

รัก นับแตน่ีไ้ปอกี ๖ เดอืน ฉันจะท าสงคราม ทา่นจะสามารถท าลอ้คูใ่หมใ่หฉั้น 

ไดไ้หม” 

  นายชา่งรถทลูวา่ “สามารถ พระเจา้ขา้” 

  ล าดับนัน้ นายชา่งรถท าลอ้ขา้งหนึง่ส าเร็จโดยใชเ้วลา ๕ เดอืน ๒๔ วนั 

  พระเจา้ปเจตนะรับสัง่เรยีกนายชา่งรถมาตรัสวา่ “นายชา่งรถสหายรัก นับ 

จากนีไ้ป ๖ วนั ฉันจะท าสงคราม ลอ้คูใ่หมท่ าส าเร็จแลว้หรอื” 

  นายชา่งรถทลูวา่ “ลอ้ขา้งหนึง่ท าส าเร็จแลว้โดยใชเ้วลา ๕ เดอืน ๒๔ วนั 

พระเจา้ขา้” 

 

เชงิอรรถ : 

๑ จกัร ในทีน่ีห้มายถงึธรรมจักรอันยอดเยีย่มทีพ่ระพทุธองคท์รงใหห้มนุไปโดยนวโลกตุตรธรรม ๙ ประการ  

    อันใคร ๆ ไมส่ามารถใหห้มนุกลับได ้(องฺ.ตกิ.อ. ๒/๑๔/๘๙) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๑๕๖ } 



๑๕๗ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๒. รถการวรรค ๕. ปเจตนสตูร 

  พระเจา้ปเจตนะตรัสถามวา่ “นายชา่งรถสหายรัก โดยใชเ้วลา ๖ วนันับ 

จากวนันี ้ทา่นจักสามารถท าลอ้ที ่๒ ส าเร็จไดไ้หม” 

  นายชา่งรถทลูรับรองวา่ “สามารถ พระเจา้ขา้” แลว้ท าลอ้ที ่๒ ส าเร็จโดย 

ใชเ้วลา ๖ วนั ถอืลอ้คูใ่หมเ่ขา้ไปเฝ้าพระเจา้ปเจตนะถงึทีป่ระทับ ไดท้ลูพระเจา้ 

ปเจตนะวา่ “ขอเดชะ ลอ้คูใ่หมน่ีข้องพระองคส์ าเร็จแลว้” 

  พระเจา้ปเจตนะรับสัง่ถามวา่ “นายชา่งรถสหายรัก ลอ้ขา้งทีท่ าส าเร็จโดยใช ้

เวลา ๕ เดอืน ๒๔ วนั กับลอ้ขา้งทีท่ าส าเร็จโดยใชเ้วลา ๖ วนัของทา่น ม ี

เหตอุะไรท าใหแ้ตกตา่งกนั ฉันจะเห็นเหตทุีท่ าใหแ้ตกตา่งกันไดอ้ยา่งไร” 

  นายชา่งรถทลูวา่ “ขอเดชะ เหตทุีท่ าใหแ้ตกตา่งกันมอียู ่ขอพระองคจ์ง 

ทอดพระเนตรความแตกตา่งกันเถดิ” 

  ล าดับนัน้แล นายชา่งรถหมนุลอ้ขา้งทีท่ าส าเร็จโดยใชเ้วลา ๖ วนั ลอ้นัน้เมือ่ 

นายชา่งรถหมนุก็หมนุไปไดเ้ทา่ทีน่ายชา่งรถหมนุแลว้หมนุเวยีนลม้ลงทีพ่ืน้ดนิ นาย 

ชา่งรถหมนุลอ้ขา้งทีท่ าส าเร็จโดยใชเ้วลา ๕ เดอืน ๒๔ วนั ลอ้นัน้เมือ่นายชา่งรถ 

หมนุก็หมนุไปไดเ้ทา่ทีน่ายชา่งรถหมนุแลว้ตัง้อยูไ่ดเ้หมอืนอยูใ่นเพลา 

  พระเจา้ปเจตนะตรัสถามวา่ “อะไรหนอเป็นเหตเุป็นปัจจัยใหล้อ้ขา้งทีท่ าส าเร็จ 

โดยใชเ้วลา ๖ วนันี้เมือ่ทา่นหมนุไปจงึหมนุไปไดเ้ทา่ทีท่า่นหมนุแลว้หมนุเวยีนลม้ลงที ่

พืน้ดนิ อะไรเป็นเหตเุป็นปัจจัยใหล้อ้ขา้งทีท่ าส าเร็จโดยใชเ้วลา ๕ เดอืน ๒๔ วนั 

เมือ่ทา่นหมนุจงึหมนุไปไดเ้ทา่ทีท่า่นหมนุแลว้ตัง้อยูไ่ดเ้หมอืนอยูใ่นเพลา” 

  นายชา่งรถกราบทลูวา่ “ขอเดชะ กงของลอ้ขา้งทีท่ าส าเร็จโดยใชเ้วลา ๖ วัน 

คด มปีุ่ มปม ทัง้แกน่และกระพีย้ังมยีาง แมก้ าก็คด มปีุ่ มปม ทัง้แกน่และกระพี ้

ยังมยีาง แมด้มุก็คด มปีุ่ มปม ทัง้แกน่และกระพีย้ังมยีาง เพราะกงคด เป็นปุ่ มปม 

ทัง้แกน่และกระพีย้ังมยีาง เพราะแมก้ าก็คด เป็นปุ่ มปม ทัง้แกน่และกระพีย้ังมยีาง 

เพราะแมด้มุก็คด เป็นปุ่ มปม ทัง้แกน่และกระพีย้ังมยีาง ลอ้นัน้เมือ่ขา้พระองค ์

หมนุจงึหมนุไปไดเ้ทา่ทีข่า้พระองคห์มนุแลว้หมนุเวยีนลม้ลงทีพ่ืน้ดนิ ขอเดชะ สว่น 

กงของลอ้ขา้งทีท่ าส าเร็จโดยใชเ้วลา ๕ เดอืน ๒๔ วนั ไมค่ด ไมม่ปีุ่ มปม ไมม่ ี

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๑๕๗ } 



๑๕๘ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๒. รถการวรรค ๕. ปเจตนสตูร 

แกน่และกระพีท้ีม่ยีาง แมก้ าก็ไมค่ด ไมม่ปีุ่ มปม ไมม่แีกน่และกระพีท้ีม่ยีาง แมด้มุ 

ก็ไมค่ด ไมม่ปีุ่ มปม ไมม่แีกน่และกระพีท้ีม่ยีาง เพราะกงไมค่ด ไมม่ปีุ่ มปม ไมม่ ี

แกน่และกระพีท้ีม่ยีาง เพราะแมก้ าก็ไมค่ด ไมม่ปีุ่ มปม ไมม่แีกน่และกระพีท้ีม่ยีาง 

เพราะแมด้มุก็ไมค่ด ไมม่ปีุ่ มปม ไมม่แีกน่และกระพีท้ีม่ยีาง ลอ้นัน้เมือ่ขา้พระองค ์

หมนุจงึหมนุไปไดเ้ทา่ทีข่า้พระองคห์มนุแลว้ตัง้อยูไ่ดเ้หมอืนอยูใ่นเพลา” 

  ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายอาจจะคดิอยา่งนีว้า่ “สมัยนัน้ นายชา่งรถคงเป็น 

คนอืน่แน่” แตข่อ้นีเ้ธอทัง้หลายไมพ่งึเห็นอยา่งนี ้สมัยนัน้ เราคอืนายชา่งรถนัน้ 

ในครัง้นัน้เราเป็นคนฉลาดในความคดของไม ้ในปุ่ มปมของไม ้ในแกน่และกระพีท้ีม่ ี

ยางของไม ้แตใ่นปัจจบุันนีเ้ราเป็นอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ (๑) ฉลาดในความคด 

ของกาย โทษของกาย มลทนิ๑ของกาย (๒) ฉลาดในความคดของวาจา โทษของ 

วาจา มลทนิของวาจา (๓) ฉลาดในความคดของใจ โทษของใจ มลทนิของใจ ภกิษุ 

หรอืภกิษุณีผูไ้มล่ะความคดของกาย โทษของกาย มลทนิของกาย ไมล่ะความคดของ 

วาจา โทษของวาจา มลทนิของวาจา และไมล่ะความคดของใจ โทษของใจ มลทนิ 

ของใจ ชือ่วา่ไดพ้ลัดตกไปจากธรรมวนัิยนีเ้หมอืนลอ้ขา้งทีท่ าส าเร็จโดยใชเ้วลา ๖ วนั 

  ภกิษุหรอืภกิษุณีผูล้ะความคดของกาย โทษของกาย และมลทนิของกาย 

ละความคดของวาจา โทษของวาจา และมลทนิของวาจา ละความคดของใจ โทษ 

ของใจ และมลทนิของใจ ชือ่วา่ด ารงมั่นอยูใ่นธรรมวนัิยนีเ้หมอืนลอ้ขา้งทีท่ าส าเร็จ 

โดยใชเ้วลา ๕ เดอืน ๒๔ วนั 

  เพราะเหตนัุน้แล เธอทัง้หลายพงึส าเหนยีกอยา่งนีว้า่ “เราทัง้หลายจักละความ 

คดของกาย โทษของกาย และมลทนิของกาย จักละความคดของวาจา โทษของ 

วาจา และมลทนิของวาจา จักละความคดของใจ โทษของใจ และมลทนิของใจ” 

  ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายพงึส าเหนยีกอยา่งนีแ้ล 

ปเจตนสตูรที ่๕ จบ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ความคด โทษ และมลทนิ ในทีน่ีห้มายถงึทจุรติ ๓ คอื กายทจุรติ(ความประพฤตชิัว่ดว้ยกาย) วจทีจุรติ 

   (ความประพฤตชิัว่ดว้ยวาจา) และมโนทจุรติ(ความประพฤตชิัว่ดว้ยใจ) (องฺ.ตกิ.อ. ๒/๑๕/๘๙) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๑๕๘ } 



๑๕๙ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๒. รถการวรรค ๖. อปัณณกสตูร 

 

๖. อปณัณกสตูร 

วา่ดว้ยขอ้ปฏบิตัไิมผ่ดิ 

  [๑๖] ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุผูป้ระกอบดว้ยธรรม ๓ ประการ ชือ่วา่ปฏบิัต ิ

ไมผ่ดิ และเธอชือ่วา่ปรารภเหตเุพือ่ความสิน้อาสวะ 

  ธรรม ๓ ประการ อะไรบา้ง คอื 

  ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. คุม้ครองทวารในอนิทรยี ์  ๒. รูป้ระมาณในการบรโิภคอาหาร 

   ๓. ประกอบความเพยีรเครือ่งตืน่อยูเ่นอืง ๆ 

  ภกิษุชือ่วา่คุม้ครองทวารในอนิทรยี ์เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีเ้ห็นรปูดว้ยตาแลว้ไมร่วบถอื๑ ไมแ่ยกถอื๒ ปฏบิัต ิ

เพือ่ส ารวมในจักขนุทรยี ์ซึง่เมือ่ไมส่ ารวมแลว้ก็จะเป็นเหตใุหถ้กูบาปอกศุลธรรมคอื 

อภชิฌา(เพง่เล็งอยากไดข้องเขา)และโทมนัส(ความทกุขใ์จ)ครอบง าได ้จงึรักษา 

จักขนุทรยี ์ถงึความส ารวมในจักขนุทรยี ์ฟังเสยีงดว้ยห ูฯลฯ ดมกลิน่ดว้ยจมกู ฯลฯ 

ลิม้รสดว้ยลิน้ ฯลฯ ถกูตอ้งโผฏฐัพพะดว้ยกาย ฯลฯ รูแ้จง้ธรรมารมณ์ดว้ยใจแลว้ 

ไมร่วบถอื ไมแ่ยกถอื ปฏบิัตเิพือ่ส ารวมในมนนิทรยี ์ซึง่เมือ่ไมส่ ารวมแลว้ก็จะพงึ 

เป็นเหตใุหถ้กูบาปอกศุลธรรมคอือภชิฌาและโทมนัสครอบง าได ้จงึรักษามนนิทรยี ์

ถงึความส ารวมในมนนิทรยี ์ภกิษุชือ่วา่คุม้ครองทวารในอนิทรยี ์เป็นอยา่งนีแ้ล 

  ภกิษุชือ่วา่รูป้ระมาณในการบรโิภคอาหาร เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีพ้จิารณาโดยแยบคายแลว้ฉันอาหาร ไมใ่ชเ่พือ่เลน่ 

ไมใ่ชเ่พือ่มัวเมา ไมใ่ชเ่พือ่ประดับ ไมใ่ชเ่พือ่ตกแตง่ แตเ่พยีงเพือ่ความด ารงอยูไ่ด ้

 

เชงิอรรถ : 

๑ รวบถอื หมายถงึมองภาพดา้นเดยีว คอืมองภาพรวมโดยเห็นเป็นหญงิหรอืชาย เห็นว่ารปูสวย เสยีง 

   ไพเราะ กลิน่หอม รสอรอ่ย สัมผัสทีอ่อ่นนุ่มเป็นอารมณ์ทีน่่าปรารถนาดว้ยอ านาจฉันทราคะ (อภ.ิสงฺ.อ.  

   ๑๓๕๒/๔๕๖-๗) 

๒ แยกถอื หมายถงึมองภาพ ๒ ดา้น คอืมองแยกแยะเป็นสว่น ๆ ไปดว้ยอ านาจกเิลส เชน่ เห็นมอื 

   เทา้วา่สวยหรอืไมส่วย เห็นอาการยิม้แยม้ หัวเราะ การพดู การเหลยีวซา้ย แลขวา วา่น่ารักหรอืไม่ 

   น่ารัก ถา้เห็นวา่สวยน่ารักก็เกดิอฏิฐารมณ์(อารมณ์ทีน่่าปรารถนา) ถา้เห็นวา่ไมส่วยไมน่่ารักก็เกดิ 

   อนฏิฐารมณ์(อารมณ์ทีไ่มน่่าปรารถนา) (อภ.ิสงฺ.อ. ๑๓๕๒/๔๕๖-๗) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๑๕๙ } 



๑๖๐ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๒. รถการวรรค ๗. อัตตพยาพาธสตูร 

แหง่กายนี ้เพือ่ใหก้ายนีเ้ป็นไปได ้เพือ่ก าจัดความเบยีดเบยีน เพือ่อนุเคราะห ์

พรหมจรรยด์ว้ยคดิเห็นวา่ “เราจักก าจัดเวทนาเกา่ และจักไมใ่หเ้วทนาใหมเ่กดิขึน้ 

ความด าเนนิไปแหง่กาย ความไมม่โีทษ และความอยูผ่าสกุจักมแีกเ่รา” ภกิษุชือ่วา่ 

รูป้ระมาณในการบรโิภคอาหาร เป็นอยา่งนีแ้ล 

  ภกิษุชือ่วา่ประกอบความเพยีรเครือ่งตืน่อยูเ่นอืง ๆ เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีช้ าระจติใหบ้รสิทุธิจ์ากธรรมทีเ่ป็นตัวขดัขวางดว้ยการ 

จงกรม ดว้ยการน่ังตลอดวนั ช าระจติใหบ้รสิทุธิจ์ากธรรมทีเ่ป็นตัวขดัขวางดว้ยการ 

จงกรม ดว้ยการน่ังตลอดปฐมยามแหง่ราตร ีนอนดจุราชสหีโ์ดยขา้งเบือ้งขวาซอ้น 

เทา้เหลือ่มเทา้ มสีตสิมัปชญัญะ หมายใจวา่จะลกุขึน้ในมัชฌมิยามแหง่ราตร ีลกุขึน้ 

ช าระจติใหบ้รสิทุธิจ์ากธรรมทีเ่ป็นตัวขดัขวางดว้ยการจงกรม ดว้ยการน่ังตลอดปัจฉมิ- 

ยามแหง่ราตร ีภกิษุชือ่วา่ประกอบความเพยีรเครือ่งตืน่อยูเ่นอืง ๆ เป็นอยา่งนีแ้ล 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุประกอบดว้ยธรรม ๓ ประการนีแ้ล ชือ่วา่ปฏบิัตไิมผ่ดิ 

และเธอชือ่วา่ปรารภเหตเุพือ่ความสิน้อาสวะ 

อปณัณกสตูรที ่๖ จบ 

 

๗. อตัตพยาพาธสตูร 

วา่ดว้ยธรรมทีเ่ป็นไปเพือ่เบยีดเบยีนตน 

  [๑๗] ภกิษุทัง้หลาย ธรรม ๓ ประการนีเ้ป็นไปเพือ่เบยีดเบยีนตนเอง เป็นไป 

เพือ่เบยีดเบยีนผูอ้ ืน่ และเป็นไปเพือ่เบยีดเบยีนทัง้ ๒ ฝ่าย 

  ธรรม ๓ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. กายทจุรติ  (ความประพฤตชิัว่ดว้ยกาย) 

   ๒. วจทีจุรติ  (ความประพฤตชิัว่ดว้ยวาจา) 

   ๓. มโนทจุรติ (ความประพฤตชิัว่ดว้ยใจ) 

  ธรรม ๓ ประการนีแ้ลเป็นไปเพือ่เบยีดเบยีนตนเอง เป็นไปเพือ่เบยีดเบยีนผูอ้ ืน่ 

และเป็นไปเพือ่เบยีดเบยีนทัง้ ๒ ฝ่าย 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๑๖๐ } 



๑๖๑ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๒. รถการวรรค ๙. ปฐมปปาณกิสตูร 

  ธรรม ๓ ประการนีไ้มเ่ป็นไปเพือ่เบยีดเบยีนตนเอง ไมเ่ป็นไปเพือ่เบยีดเบยีน 

ผูอ้ืน่ และไมเ่ป็นไปเพือ่เบยีดเบยีนทัง้ ๒ ฝ่าย 

  ธรรม ๓ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. กายสจุรติ  (ความประพฤตชิอบดว้ยกาย) 

   ๒. วจสีจุรติ  (ความประพฤตชิอบดว้ยวาจา) 

   ๓. มโนสจุรติ  (ความประพฤตชิอบดว้ยใจ) 

  ธรรม ๓ ประการนีแ้ลไมเ่ป็นไปเพือ่เบยีดเบยีนตนเอง ไมเ่ป็นไปเพือ่เบยีดเบยีน 

ผูอ้ืน่ และไมเ่ป็นไปเพือ่เบยีดเบยีนทัง้ ๒ ฝ่าย 

อตัตพยาพาธสตูรที ่๗ จบ 

 

๘. เทวโลกสตูร 

วา่ดว้ยเทวโลก 

  [๑๘] “ภกิษุทัง้หลาย ถา้พวกอัญเดยีรถยีป์รพิาชกจะพงึถามเธอทัง้หลาย 

อยา่งนีว้า่ ‘พวกทา่นประพฤตพิรหมจรรยใ์นพระสมณโคดมเพือ่เขา้ถงึเทวโลกหรอื’ 

เธอทัง้หลายถกูถามอยา่งนีพ้งึอดึอดั ระอา รังเกยีจ มใิชห่รอื” 

  เมือ่ภกิษุพวกนัน้กราบทลูวา่ “เป็นเชน่นัน้ พระพทุธเจา้ขา้” จงึตรัสตอ่ไปวา่ 

“ทราบมาวา่ เธอทัง้หลายอดึอดั ระอา รังเกยีจอายทุพิย ์วรรณะทพิย ์สขุทพิย ์

ยศทพิย ์และอธปิไตยทพิย ์แตเ่บือ้งตน้ทเีดยีว เธอทัง้หลายควรอดึอัด ระอา 

รังเกยีจกายทจุรติ วจทีจุรติ และมโนทจุรติ” 

เทวโลกสตูรที ่๘ จบ 

 

๙. ปฐมปาปณิกสูตร 

วา่ดว้ยคณุสมบตัขิองพอ่คา้ สตูรที ่๑ 

  [๑๙] ภกิษุทัง้หลาย พอ่คา้ประกอบดว้ยองค ์๓ ประการ ไมอ่าจไดโ้ภคทรัพย ์

ทีย่ังไมไ่ด ้หรอืท าโภคทรัพยท์ีไ่ดแ้ลว้ใหเ้พิม่พนูมากขึน้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๑๖๑ } 



๑๖๒ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๒. รถการวรรค ๙. ปฐมปปาณกิสตูร 

  องค ์๓ ประการ อะไรบา้ง คอื 

  พอ่คา้ในโลกนี ้

   ๑. เวลาเชา้ ไมต่ัง้ใจจัดแจงการงานใหด้ ี

   ๒. เวลาเทีย่ง ไมต่ัง้ใจจัดแจงการงานใหด้ ี

   ๓. เวลาเย็น ไมต่ัง้ใจจัดแจงการงานใหด้ ี

  พอ่คา้ประกอบดว้ยองค ์๓ ประการนีแ้ล ไมอ่าจไดโ้ภคทรัพยท์ีย่ังไมไ่ด ้หรอื 

ท าโภคทรัพยท์ีไ่ดแ้ลว้ใหเ้พิม่พนูมากขึน้ ฉันใด 

  ภกิษุประกอบดว้ยธรรม ๓ ประการ ก็ฉันนัน้เหมอืนกันแล ไมอ่าจบรรล ุ

กศุลธรรมทีย่ังไมไ่ดบ้รรล ุหรอืท ากศุลธรรมทีไ่ดบ้รรลแุลว้ใหเ้จรญิมากขึน้ 

  ธรรม ๓ ประการ อะไรบา้ง คอื 

  ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. เวลาเชา้ ไมต่ัง้ใจเขา้สมาธ ิ

   ๒. เวลาเทีย่ง ไมต่ัง้ใจเขา้สมาธ ิ

   ๓. เวลาเย็น ไมต่ัง้ใจเขา้สมาธ ิ

  ภกิษุประกอบดว้ยธรรม ๓ ประการนีแ้ล ไมอ่าจบรรลกุศุลธรรมทีย่ังไมไ่ด ้

บรรล ุหรอืท ากศุลธรรมทีไ่ดบ้รรลแุลว้ใหเ้จรญิมากขึน้ 

  พอ่คา้ประกอบดว้ยองค ์๓ ประการ อาจไดโ้ภคทรัพยท์ีย่ังไมไ่ด ้หรอืท า 

โภคทรัพยท์ีไ่ดแ้ลว้ใหเ้พิม่พนูมากขึน้ 

  องค ์๓ ประการ อะไรบา้ง คอื 

  พอ่คา้ในโลกนี ้

   ๑. เวลาเชา้ ตัง้ใจจัดแจงการงานด ี

   ๒. เวลาเทีย่ง ตัง้ใจจัดแจงการงานด ี

   ๓. เวลาเย็น ตัง้ใจจัดแจงการงานด ี

  พอ่คา้ประกอบดว้ยองค ์๓ ประการนีแ้ล อาจไดโ้ภคทรัพยท์ีย่ังไมไ่ด ้หรอื 

ท าโภคทรัพยท์ีไ่ดแ้ลว้ใหเ้พิม่พนูมากขึน้ ฉันใด 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๑๖๒ } 



๑๖๓ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๒. รถการวรรค ๑๐. ทตุยิปาปณกิสตูร 

  ภกิษุประกอบดว้ยธรรม ๓ ประการ ก็ฉันนัน้เหมอืนกันแล อาจบรรลกุศุล 

ธรรมทีย่ังไมไ่ดบ้รรล ุหรอืท ากศุลธรรมทีไ่ดบ้รรลแุลว้ใหเ้จรญิมากขึน้ 

  ธรรม ๓ ประการ อะไรบา้ง คอื 

  ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. เวลาเชา้ ตัง้ใจเขา้สมาธ ิ

   ๒. เวลาเทีย่ง ตัง้ใจเขา้สมาธ ิ

   ๓. เวลาเย็น ตัง้ใจเขา้สมาธ ิ

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุประกอบดว้ยธรรม ๓ ประการนีแ้ล อาจบรรลกุศุล 

ธรรมทีย่ังไมไ่ดบ้รรล ุหรอืท ากศุลธรรมทีไ่ดบ้รรลแุลว้ใหเ้จรญิมากขึน้ 

ปฐมปาปณิกสตูรที ่๙ จบ 

 

๑๐. ทตุยิปาปณิกสตูร 

วา่ดว้ยคณุสมบตัขิองพอ่คา้ สตูรที ่๒ 

  [๒๐] ภกิษุทัง้หลาย พอ่คา้ประกอบดว้ยองค ์๓ ประการ ไมน่านนักก็ถงึ 

ความเป็นผูย้ ิง่ใหญไ่พบลูยใ์นโภคทรัพย ์

  องค ์๓ ประการ อะไรบา้ง คอื 

  พอ่คา้ในโลกนี ้

   ๑. มตีาด ี    ๒. มธีรุกจิด ี

   ๓. เพยีบพรอ้มดว้ยทีพั่กพงิอาศัย 

  พอ่คา้ชือ่วา่มตีาด ีเป็นอยา่งไร 

  คอื พอ่คา้ในโลกนีรู้จั้กสนิคา้วา่ “สนิคา้นี ้ซือ้มาเท่านี ้ขายไปอยา่งนี ้จัก 

มมีลูคา่ประมาณเทา่นี ้มกี าไรเทา่นี้” พอ่คา้ชือ่วา่มตีาด ีเป็นอยา่งนีแ้ล 

  พอ่คา้ชือ่วา่มธีุรกจิด ีเป็นอยา่งไร 

  คอื พอ่คา้เป็นคนฉลาดซือ้และขายสนิคา้ได ้พอ่คา้ชือ่วา่มธีรุกจิด ีเป็นอยา่ง 

นีแ้ล 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๑๖๓ } 



๑๖๔ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๒. รถการวรรค ๑๐. ทตุยิปาปณกิสตูร 

  พอ่คา้ชือ่วา่เพยีบพรอ้มดว้ยทีพ่กัพงิอาศยั เป็นอยา่งไร 

  คอื คหบดหีรอืบตุรคหบดผีูม้ั่งคั่ง มทีรัพยม์าก มโีภคทรัพยม์าก ยอ่มรูจั้ก 

พอ่คา้ในโลกนีอ้ยา่งนีว้า่ “พอ่คา้ผูน้ีแ้ลมตีาด ีมธีรุกจิด ีและสามารถทีจ่ะเลีย้งด ู

บตุรภรรยาไดทั้ง้ใชค้นืใหแ้กพ่วกเราไดต้ามก าหนดเวลา” คหบดหีรอืบตุรคหบดเีหลา่นัน้ 

ยอ่มเชือ้เชญิพอ่คา้นัน้ดว้ยโภคทรัพยว์า่ “นับแตน่ีไ้ป ทา่นจงน าโภคทรัพยไ์ปเลีย้งด ู

บตุรภรรยา และใชค้นืใหพ้วกเราตามก าหนดเวลา” พอ่คา้ชือ่วา่เพยีบพรอ้มดว้ยที ่

พักพงิอาศัย เป็นอยา่งนีแ้ล 

  พอ่คา้ประกอบดว้ยองค ์๓ ประการนีแ้ล ไมน่านนักก็ถงึความเป็นผูย้ ิง่ใหญ่ 

ไพบลูยใ์นโภคทรัพย ์ฉันใด 

  ภกิษุประกอบดว้ยธรรม ๓ ประการ ก็ฉันนัน้เหมอืนกันแล ไมน่านนักก็ 

บรรลคุวามเป็นผูย้ ิง่ใหญไ่พบลูยใ์นกศุลธรรม 

  ธรรม ๓ ประการ อะไรบา้ง คอื 

  ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. มตีาด ี    ๒. มธีรุะด ี

   ๓. เพยีบพรอ้มดว้ยทีพั่กพงิอาศัย 

  ภกิษุชือ่วา่มตีาด ีเป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีรู้ช้ดัตามความเป็นจรงิวา่ “นี้ทกุข ์นีท้กุขสมทัุย นี้ 

ทกุขนโิรธ นีท้กุขนโิรธคามนิปีฏปิทา” ภกิษุชือ่วา่มตีาด ีเป็นอยา่งนีแ้ล 

  ภกิษุชือ่วา่มธีุระด ีเป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีป้รารภความเพยีรเพือ่ละอกศุลธรรม เพือ่ใหก้ศุลธรรมเกดิ 

มคีวามเขม้แข็ง มคีวามบากบั่นมั่นคง ไมท่อดธรุะในกศุลธรรมทัง้หลาย ภกิษุชือ่ 

วา่มธีรุะด ีเป็นอยา่งนีแ้ล 

  ภกิษุชือ่วา่เพยีบพรอ้มดว้ยทีพ่กัพงิอาศยั เป็นอยา่งไร 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๑๖๔ } 



๑๖๕ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๒. รถการวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีเ้ขา้ไปหาภกิษุผูเ้ป็นพหสูตู ผูเ้รยีนจบคัมภรี์๑ ทรงธรรม 

ทรงวนัิย ทรงมาตกิา ตามเวลาสมควร สอบสวนไตถ่ามวา่ “พทุธพจนน์ีเ้ป็นอยา่งไร 

เนือ้ความแหง่พทุธพจนน์ีเ้ป็นอยา่งไร” ทา่นผูค้งแกเ่รยีนเหลา่นัน้ยอ่มเปิดเผยธรรม 

ทีย่ังไมไ่ดเ้ปิดเผย ท าใหง้า่ยซึง่ธรรมทีย่ังไมไ่ดท้ าใหง้า่ย และบรรเทาความสงสยั 

ในธรรมทีน่่าสงสยัหลายอยา่ง ภกิษุชือ่วา่เพยีบพรอ้มดว้ยทีพั่กพงิอาศัย เป็น 

อยา่งนีแ้ล 

  ภกิษุประกอบดว้ยธรรม ๓ ประการนีแ้ล ไมน่านนักก็บรรลคุวามเป็นผูย้ ิง่ 

ใหญไ่พบลูยใ์นกศุลธรรม 

ทตุยิปาปณิกสตูรที ่๑๐ จบ 

 

รถการวรรคที ่๒ จบ 

 

ปฐมภาณวาร จบ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

    ๑. ญาตสตูร     ๒. สารณียสตูร 

    ๓. อาสงัสสตูร    ๔. จักกวตัตสิตูร 

    ๕. ปเจตนสตูร    ๖. อปัณณกสตูร 

    ๗. อัตตพยาพาธสตูร    ๘. เทวโลกสตูร 

    ๙. ปฐมปาปณกิสตูร    ๑๐. ทตุยิปาปณกิสตูร 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ เรยีนจบคมัภรี ์(อาคตาคม) ในทีน่ีห้มายถงึเรยีนจบพระพทุธพจน ์คอื พระไตรปิฎก ๕ นกิาย ไดแ้ก ่

    ทฆีนกิาย มัชฌมินกิาย สังยตุตนกิาย อังคตุตรนกิาย และขทุทกนกิาย (องฺ.ตกิ.อ. ๒/๒๐/๙๘) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๑๖๕ } 



๑๖๖ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๓. ปคุคลวรรค ๑. สวฏิฐสตูร 

 

๓. ปคุคลวรรค 

หมวดวา่ดว้ยบคุคล 

 

๑. สวฏิฐสตูร 

วา่ดว้ยพระสวฏิฐะและมหาโกฏฐติะ 

  [๒๑] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อารามของอนาถบณิฑกิ 

เศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้ ทา่นพระสวฏิฐะและทา่นพระมหาโกฏฐติะเขา้ไป 

หาทา่นพระสารบีตุรถงึทีอ่ยู ่ไดส้นทนาปราศรัยพอเป็นทีบ่ันเทงิใจพอเป็นทีร่ะลกึ 

ถงึกันเแลว้น่ัง ณ ทีส่มควร ทา่นพระสารบีตุรไดก้ลา่วกับทา่นพระสวฏิฐะดังนีว้า่ 

  ทา่นสวฏิฐะ บคุคล ๓ จ าพวกนีม้ปีรากฏอยูใ่นโลก 

  บคุคล ๓ จ าพวกไหนบา้ง คอื 

   ๑. กายสกัขบีคุคล๑     ๒. ทฏิฐปัิตตบคุคล๒ 

   ๓. สทัธาวมิตุตบคุคล๓ 

  บคุคล ๓ จ าพวกนีแ้ลมปีรากฏอยูใ่นโลก บรรดาบคุคล ๓ จ าพวกนี ้ทา่น 

ชอบใจบคุคลจ าพวกไหนซึง่ดยี ิง่กวา่และประณีตกวา่ 

  ทา่นพระสวฏิฐะตอบวา่ บคุคล ๓ จ าพวกนีม้ปีรากฏอยูใ่นโลก 

  บคุคล ๓ จ าพวกไหนบา้ง คอื

 

เชงิอรรถ : 

๑ กายสกัขบีคุคล หมายถงึพระอรยิบคุคลผูบ้รรลโุสดาปัตตผิลขึน้ไป เป็นผูเ้ห็นประจักษ์กับตัว สัมผัสวโิมกข ์

   ๘ ดว้ยนามกาย แลว้สามารถท าใหแ้จง้พระนพิพานภายหลังได ้(องฺ.ตกิ.อ. ๒/๒๑/๙๘, องฺ.สตฺตก.อ. 

   ๓/๑๔/๑๖๑) 

๒ ทฏิฐปิตัตบคุคล หมายถงึพระอรยิบคุคลผูบ้รรลโุสดาปัตตผิลขึน้ไป บรรลสุัมมาทฏิฐ ิเขา้ใจอรยิสัจถกู 

   ตอ้ง (องฺ.สตฺตก.อ. ๓/๑๔/๑๖๑) 

๓ สทัธาวมิตุตบคุคล หมายถงึพระอรยิบคุคลผูบ้รรลโุสดาปัตตผิลขึน้ไป ผูห้ลดุพน้ดว้ยศรัทธา (องฺ.ตกิ.อ. 

   ๒/๒๑/๙๘, องฺ.สตฺตก.อ. ๓/๑๔/๑๖๑-๒) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๑๖๖ } 



๑๖๗ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๓. ปคุคลวรรค ๑. สวฏิฐสตูร 

   ๑. กายสกัขบีคุคล     ๒. ทฏิฐปัิตตบคุคล 

   ๓. สทัธาวมิตุตบคุคล 

  บคุคล ๓ จ าพวกนีแ้ลมปีรากฏอยูใ่นโลก บรรดาบคุคล ๓ จ าพวกนี ้ผม 

ชอบใจสทัธาวมิตุตบคุคลซึง่ดยี ิง่กวา่และประณีตกวา่ ขอ้นัน้เพราะเหตไุร เพราะ 

สทัธนิทรยีข์องบคุคลนีแ้กก่ลา้ยิง่นัก 

  ล าดับนัน้ ทา่นพระสารบีตุรไดก้ลา่วกับทา่นพระมหาโกฏฐติะดังนีว้า่ บคุคล 

๓ จ าพวกนีม้ปีรากฏอยูใ่นโลก 

  บคุคล ๓ จ าพวกไหนบา้ง คอื 

   ๑. กายสกัขบีคุคล     ๒. ทฏิฐปัิตตบคุคล 

   ๓. สทัธาวมิตุตบคุคล 

  บคุคล ๓ จ าพวกนีแ้ลมปีรากฏอยูใ่นโลก บรรดาบคุคล ๓ จ าพวกนี ้ทา่น 

ชอบใจบคุคลจ าพวกไหนซึง่ดยี ิง่กวา่และประณีตกวา่ 

  ทา่นพระมหาโกฏฐติะตอบวา่ บคุคล ๓ จ าพวกนีม้ปีรากฏอยูใ่นโลก 

  บคุคล ๓ จ าพวกไหนบา้ง คอื 

   ๑. กายสกัขบีคุคล     ๒. ทฏิฐปัิตตบคุคล 

   ๓. สทัธาวมิตุตบคุคล 

  บคุคล ๓ จ าพวกนีแ้ลมปีรากฏอยูใ่นโลก บรรดาบคุคล ๓ จ าพวกนี ้ผม 

ชอบใจกายสกัขบีคุคลซึง่ดยี ิง่กวา่และประณีตกวา่ ขอ้นัน้เพราะเหตไุร เพราะ 

สมาธนิทรยีข์องบคุคลนีแ้กก่ลา้ยิง่นัก 

  ล าดับนัน้ ทา่นพระมหาโกฏฐติะไดถ้ามปัญหานีก้ับทา่นพระสารบีตุรดังนีว้า่ 

บคุคล ๓ จ าพวกนีม้ปีรากฏอยูใ่นโลก 

  บคุคล ๓ จ าพวกไหนบา้ง คอื 

   ๑. กายสกัขบีคุคล     ๒. ทฏิฐปัิตตบคุคล 

   ๓. สทัธาวมิตุตบคุคล 

  บคุคล ๓ จ าพวกนีแ้ลมปีรากฏอยูใ่นโลก บรรดาบคุคล ๓ จ าพวกนี ้ทา่น 

ชอบใจบคุคลจ าพวกไหนซึง่ดยี ิง่กวา่และประณีตกวา่ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๑๖๗ } 



๑๖๘ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๓. ปคุคลวรรค ๑. สวฏิฐสตูร 

  ทา่นพระสารบีตุรตอบวา่ บคุคล ๓ จ าพวกนีม้ปีรากฏอยูใ่นโลก 

  บคุคล ๓ จ าพวกไหนบา้ง คอื 

   ๑. กายสกัขบีคุคล     ๒. ทฏิฐปัิตตบคุคล 

   ๓. สทัธาวมิตุตบคุคล 

  บคุคล ๓ จ าพวกนีแ้ลมปีรากฏอยูใ่นโลก บรรดาบคุคล ๓ จ าพวกนี ้ผม 

ชอบใจทฏิฐปัิตตบคุคลซึง่ดยี ิง่กวา่และประณีตกวา่ ขอ้นัน้เพราะเหตไุร เพราะ 

ปัญญนิทรยีข์องบคุคลนีแ้กก่ลา้ยิง่นัก 

  ล าดับนัน้ ทา่นพระสารบีตุรไดก้ลา่วกับทา่นพระสวฏิฐะและทา่นพระมหาโกฏฐติะ 

ดังนีว้า่ “พวกเราทัง้หมดตา่งตอบปัญหาตามปฏภิาณของตน มาไปดว้ยกันเถดิ เรา 

จักเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ กราบทลูขอ้ความนี ้เราจักทรงจ าขอ้ความ 

ตามทีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสตอบแกเ่รา” ทา่นพระสวฏิฐะและทา่นพระมหาโกฏฐติะ 

ตอบรับทา่นพระสารบีตุรแลว้ 

  ล าดับนัน้ ทา่นพระสารบีตุร ทา่นพระสวฏิฐะ และทา่นพระมหาโกฏฐติะเขา้ 

ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวายบังคมแลว้ น่ัง ณ ทีส่มควร ทา่นพระ 

สารบีตุรผูน่ั้ง ณ ทีส่มควรแลว้ ไดก้ราบทลูขอ้สนทนาทัง้หมดกับทา่นพระสวฏิฐะ 

และทา่นพระมหาโกฏฐติะแดพ่ระผูม้พีระภาค 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ ในเรือ่งนี ้การตอบปัญหาโดยนัยเดยีววา่ บรรดา 

บคุคล ๓ จ าพวกนี ้บคุคลนีด้ยี ิง่กวา่และประณีตกวา่ ไมใ่ชจ่ะท าไดง้า่ย เพราะอาจ 

เป็นไปไดว้า่ สทัธาวมิตุตบคุคลเป็นผูป้ฏบิัตเิพือ่ความเป็นอรหันต ์กายสกัขบีคุคล 

เป็นสกทาคามหีรอือนาคาม ีทฏิฐปัิตตบคุคลเป็นสกทาคามหีรอือนาคาม ี

  ในเรือ่งนี ้การตอบปัญหาโดยนัยเดยีววา่ บรรดาบคุคล ๓ จ าพวกนี ้บคุคล 

นีด้ยี ิง่กวา่และประณีตกวา่ ไมใ่ชจ่ะท าไดง้า่ย เพราะอาจเป็นไปไดว้า่ กายสกัขบีคุคล 

เป็นผูป้ฏบิัตเิพือ่ความเป็นอรหันต ์สทัธาวมิตุตบคุคลเป็นสกทาคามหีรอือนาคาม ี

ทฏิฐปัิตตบคุคลเป็นสกทาคามหีรอือนาคาม ี

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๑๖๘ } 



๑๖๙ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๓. ปคุคลวรรค ๒. คลิานสตูร 

  ในเรือ่งนี ้การตอบปัญหาโดยนัยเดยีววา่ บรรดาบคุคล ๓ จ าพวกนี ้บคุคล 

นีด้ยี ิง่กวา่และประณีตกวา่ ไมใ่ชจ่ะท าไดง้า่ย เพราะอาจเป็นไปไดว้า่ ทฏิฐปัิตตบคุคล 

เป็นผูป้ฏบิัตเิพือ่ความเป็นอรหันต ์สทัธาวมิตุตบคุคลเป็นสกทาคามหีรอือนาคาม ี

กายสกัขบีคุคลเป็นสกทาคามหีรอือนาคาม ี

  ในเรือ่งนี ้การตอบปัญหาโดยนัยเดยีววา่ บรรดาบคุคล ๓ จ าพวกนี ้บคุคล 

นีด้ยี ิง่กวา่และประณีตกวา่ ไมใ่ชจ่ะท าไดง้า่ย 

สวฏิฐสตูรที ่๑ จบ 

 

๒. คลิานสูตร 

วา่ดว้ยคนไขแ้ละบคุคลผูเ้ปรยีบดว้ยคนไข ้

  [๒๒] ภกิษุทัง้หลาย คนไข ้๓ จ าพวกนีม้ปีรากฏอยูใ่นโลก 

  คนไข ้๓ จ าพวกไหนบา้ง คอื 

   ๑. คนไขบ้างคนในโลกนีไ้ดโ้ภชนะทีเ่ป็นสปัปายะ๑ หรอืไมไ่ดโ้ภชนะทีเ่ป็น 

       สปัปายะก็ตาม ไดย้าทีเ่ป็นสปัปายะ หรอืไมไ่ดย้าทีเ่ป็นสปัปายะก็ตาม 

       และไดค้นพยาบาลทีเ่หมาะสม หรอืไมไ่ดค้นพยาบาลทีเ่หมาะสมก็ตาม 

       ยอ่มไมห่ายจากอาพาธนัน้ไดเ้ลย 

   ๒. คนไขบ้างคนในโลกนี้ไดโ้ภชนะทีเ่ป็นสปัปายะ หรอืไมไ่ดโ้ภชนะทีเ่ป็น 

       สปัปายะก็ตาม ไดย้าทีเ่ป็นสปัปายะ หรอืไมไ่ดย้าทีเ่ป็นสปัปายะก็ตาม 

       และไดค้นพยาบาลทีเ่หมาะสม หรอืไมไ่ดค้นพยาบาลทีเ่หมาะสมก็ตาม 

       ยอ่มหายจากอาพาธนัน้ได ้

   ๓. คนไขบ้างคนในโลกนี้ไดโ้ภชนะทีเ่ป็นสปัปายะจงึหายจากอาพาธนัน้ เมือ่ 

       ไมไ่ด ้ยอ่มไมห่าย ไดย้าทีเ่ป็นสปัปายะจงึหายจากอาพาธนัน้ เมือ่ 

       ไมไ่ดย้อ่มไมห่าย และไดค้นพยาบาลทีเ่หมาะสมจงึหายจากอาพาธนัน้ 

       เมือ่ไมไ่ดย้อ่มไมห่าย

 

เชงิอรรถ : 

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

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๑๖๙ } 



๑๗๐ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๓. ปคุคลวรรค ๒. คลิานสตูร 

  บรรดาคนไข ้๓ จ าพวกนัน้ คนไขใ้ดไดโ้ภชนะทีเ่ป็นสปัปายะจงึหายจากอาพาธ 

นัน้ เมือ่ไมไ่ดย้อ่มไมห่าย ไดย้าทีเ่ป็นสปัปายะจงึหายจากอาพาธนัน้เมือ่ไมไ่ด ้ 

ยอ่มไมห่าย และไดค้นพยาบาลทีเ่หมาะสมจงึหายจากอาพาธนัน้ เมือ่ไมไ่ดย้อ่มไม ่

หาย เพราะอาศัยคนไขน้ี้แล เราจงึอนุญาตอาหารส าหรับภกิษุไข ้อนุญาตยาส าหรับ 

ภกิษุไข ้และอนุญาตคนพยาบาลส าหรับภกิษุไข ้ก็เพราะอาศัยคนไขน้ี ้คนไขแ้มอ้ืน่ ๆ 

ก็ควรไดรั้บการพยาบาลดว้ย คนไข ้๓ จ าพวกนีแ้ลมปีรากฏอยูใ่นโลก ฉันใด 

  บคุคลทีเ่ปรยีบไดก้ับคนไข ้๓ จ าพวกนี ้ก็ฉันนัน้เหมอืนกันแลมปีรากฏอยู ่

ในโลก 

  บคุคลทีเ่ปรยีบไดก้ับคนไข ้๓ จ าพวกไหนบา้ง คอื 

   ๑. บคุคลบางคนในโลกนีไ้ดเ้ห็นตถาคต หรอืไมไ่ดเ้ห็นตถาคตก็ตาม ไดฟั้ง 

       ธรรมวนัิยทีต่ถาคตประกาศไว ้หรอืไมไ่ดฟั้งธรรมวนัิยทีต่ถาคตประกาศ 

       ไวก็้ตาม ยอ่มไมห่ยั่งลงสูค่วามเห็นชอบทีก่ าหนดในกศุลธรรมทัง้หลาย 

   ๒. บคุคลบางคนในโลกนีไ้ดเ้ห็นตถาคต หรอืไมไ่ดเ้ห็นตถาคตก็ตาม ไดฟั้ง 

       ธรรมวนัิยทีต่ถาคตประกาศไว ้หรอืไมไ่ดฟั้งธรรมวนัิยทีต่ถาคตประกาศ 

       ไวก็้ตาม ยอ่มหยั่งลงสูค่วามเห็นชอบทีก่ าหนดในกศุลธรรมทัง้หลาย 

   ๓. บคุคลบางคนในโลกนีไ้ดเ้ห็นตถาคตจงึหยั่งลงสูค่วามเห็นชอบทีก่ าหนด 

       ในกศุลธรรมทัง้หลาย เมือ่ไมไ่ดเ้ห็นยอ่มไมห่ยั่งลง ไดฟั้งธรรมวนัิยที ่

       ตถาคตประกาศไวจ้งึหยั่งสูค่วามเห็นชอบทีก่ าหนดในกศุลธรรมทัง้หลาย 

       เมือ่ไมไ่ดฟั้งยอ่มไมห่ยั่งลง 

  บรรดาบคุคล ๓ จ าพวกนัน้ บคุคลใดไดเ้ห็นตถาคตจงึหยั่งลงสูค่วามเห็นชอบ 

ทีก่ าหนดในกศุลธรรมทัง้หลาย เมือ่ไมไ่ดเ้ห็นยอ่มไมห่ยั่งลง ไดฟั้งธรรมวนัิยที ่

ตถาคตประกาศไวจ้งึหยั่งลงสูค่วามเห็นชอบทีก่ าหนดในกศุลธรรมทัง้หลาย เมือ่ไม ่

ไดฟั้งยอ่มไมห่ยั่งลง เพราะอาศัยบคุคลนีแ้ล เราจงึอนุญาตการแสดงธรรม ก็เพราะ 

อาศัยบคุคลนีจ้งึควรแสดงธรรมแกบ่คุคลแมเ้หลา่อืน่ 

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคลทีเ่ปรยีบไดก้ับคนไข ้๓ จ าพวกนีแ้ลมปีรากฏอยูใ่นโลก 

คลิานสตูรที ่๒ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๑๗๐ } 



๑๗๑ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๓. ปคุคลวรรค ๓. สงัขารสตูร 

 

๓. สงัขารสตูร 

วา่ดว้ยสงัขาร 

  [๒๓] ภกิษุทัง้หลาย บคุคล ๓ จ าพวกนีม้ปีรากฏอยูใ่นโลก 

  บคุคล ๓ จ าพวกไหนบา้ง คอื 

   ๑. บคุคลบางคนในโลกนีป้รงุแตง่กายสงัขาร๑ ทีม่คีวามเบยีดเบยีน ปรงุ 

       แตง่วจสีงัขาร๒ ทีม่คีวามเบยีดเบยีน และปรงุแตง่มโนสงัขาร๓ ทีม่คีวาม 

       เบยีดเบยีน เขาครัน้ปรุงแตง่แลว้ยอ่มเขา้ถงึโลกทีม่คีวามเบยีดเบยีน 

       ผัสสะทีม่คีวามเบยีดเบยีนยอ่มถกูตอ้งบคุคลผูเ้ขา้ถงึโลกทีม่คีวาม 

       เบยีดเบยีนนัน้ เขาถกูผัสสะทีม่คีวามเบยีดเบยีนกระทบเขา้ ยอ่ม 

       เสวยเวทนาทีม่คีวามเบยีดเบยีน เป็นทกุขโ์ดยสว่นเดยีวเหมอืนพวก 

       สตัวน์รก 

   ๒. บคุคลบางคนในโลกนีป้รงุแตง่กายสงัขารทีไ่มม่คีวามเบยีดเบยีน ปรงุ 

       แตง่วจสีงัขารทีไ่มม่คีวามเบยีดเบยีน และปรงุแตง่มโนสงัขารทีไ่มม่ ี

       ความเบยีดเบยีน เขาครัน้ปรงุแตง่แลว้ยอ่มเขา้ถงึโลกทีไ่มม่คีวาม 

       เบยีดเบยีน ผัสสะทีไ่มม่คีวามเบยีดเบยีนยอ่มถกูตอ้งบคุคลผูเ้ขา้ถงึ 

       โลกทีไ่มม่คีวามเบยีดเบยีนนัน้ เขาถกูผัสสะทีไ่มม่คีวามเบยีดเบยีน 

       กระทบเขา้ ยอ่มเสวยเวทนาทีไ่มม่คีวามเบยีดเบยีน เป็นสขุโดยสว่น 

       เดยีวเหมอืนสภุกณิหพรหม 

   ๓. บคุคลบางคนในโลกนีป้รงุแตง่กายสงัขารทีม่คีวามเบยีดเบยีนบา้ง ไม ่

       มคีวามเบยีดเบยีนบา้ง ปรงุแตง่วจสีงัขารทีม่คีวามเบยีดเบยีนบา้ง

 

เชงิอรรถ : 

๑ กายสงัขาร หมายถงึสภาพปรงุแตง่การกระท าทางกาย หรอืกายสัญเจตนา คอืความจงใจทางกาย 

   (องฺ.ตกิ.อ. ๒/๒๓/๑๐๑) 

๒ วจสีงัขาร หมายถงึสภาพปรงุแตง่การกระท าทางวาจา ไดแ้ก ่วติกและวจิาร หรอืวจสีัญเจตนา คอื 

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

๓ มโนสงัขาร หมายถงึสภาพปรงุแตง่การกระท าทางใจ ไดแ้ก ่สัญญาและเวทนา หรอืมโนสัญเจตนา คอื 

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

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๑๗๑ } 



๑๗๒ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๓. ปคุคลวรรค ๔. พหกุารสตูร 

       ไมม่คีวามเบยีดเบยีนบา้ง และปรงุแตง่มโนสงัขารทีม่คีวามเบยีดเบยีนบา้ง 

       ไมม่คีวามเบยีดเบยีนบา้ง เขาครัน้ปรงุแตง่แลว้ยอ่มเขา้ถงึโลกทีม่ ี

       ความเบยีดเบยีนบา้ง ไมม่คีวามเบยีดเบยีนบา้ง ผัสสะทีม่คีวาม 

       เบยีดเบยีนบา้ง ไมม่คีวามเบยีดเบยีนบา้ง ยอ่มถกูตอ้งบคุคลผูเ้ขา้ถงึ 

       โลกทีม่คีวามเบยีดเบยีนบา้ง ไมม่คีวามเบยีดเบยีนบา้ง เขาถกูผัสสะ 

       ทีม่คีวามเบยีดเบยีนบา้ง ไมม่คีวามเบยีดเบยีนบา้งกระทบเขา้ ยอ่ม 

       เสวยเวทนาทีม่คีวามเบยีดเบยีนบา้ง ไมม่คีวามเบยีดเบยีนบา้ง มสีขุ 

       และทกุขร์ะคนกันเหมอืนมนุษย ์เทวดาบางพวก และเปรตบางพวก 

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคล ๓ จ าพวกนีแ้ลมปีรากฏอยูใ่นโลก 

สงัขารสตูรที ่๓ จบ 

 

๔. พหกุารสตูร 

วา่ดว้ยบคุคลทีม่อีปุการะมาก 

  [๒๔] ภกิษุทัง้หลาย บคุคล ๓ จ าพวกนีม้อีปุการะมากแกบ่คุคล 

  บคุคล ๓ จ าพวกไหนบา้ง คอื 

   ๑. บคุคลอาศัยบคุคลใดแลว้ นับถอืพระพทุธเจา้วา่เป็นทีพ่ ึง่ทีร่ะลกึ นับถอื 

       พระธรรมวา่เป็นทีพ่ ึง่ทีร่ะลกึ และนับถอืพระสงฆว์า่เป็นทีพ่ ึง่ทีร่ะลกึ 

       บคุคลนีช้ ือ่วา่มอีปุการะมากแกบ่คุคลนี ้

   ๒. บคุคลอาศัยบคุคลใดแลว้รูช้ดัตามความเป็นจรงิวา่ “นีท้กุข ์นีท้กุข- 

       สมทัุย(เหตเุกดิทกุข)์ นีท้กุขนโิรธ(ความดับทกุข)์ นีท้กุขนโิรธคามนิี- 

       ปฏปิทา(ขอ้ปฏบิัตใิหถ้งึความดับทกุข)์ บคุคลนีช้ ือ่วา่มอีปุการะมาก 

       แกบ่คุคลนี ้

   ๓. บคุคลอาศยับคุคลใดแลว้ท าใหแ้จง้เจโตวมิตุต ิปัญญาวมิตุต ิอันไมม่ ี

       อาสวะเพราะอาสวะสิน้ไปดว้ยปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุัน 

       บคุคลนีช้ ือ่วา่มอีปุการะมากแกบ่คุคลนี ้

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคล ๓ จ าพวกนีแ้ลชือ่วา่มอีปุการะมากแกบ่คุคลนี ้

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๑๗๒ } 



๑๗๓ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๓. ปคุคลวรรค ๕. วชริปูมสตูร 

  ภกิษุทัง้หลาย เรากลา่ววา่ ไมม่บีคุคลอืน่นอกจากบคุคล ๓ จ าพวกนีท้ีช่ ือ่วา่ 

เป็นผูม้อีปุการะมากแกบ่คุคลนี ้การทีบ่คุคลนีจ้ะปฏบิัตติอบแทนแกบ่คุคล ๓ จ าพวก 

นีด้ว้ยการตอบแทน คอืดว้ยการกราบไหว ้การลกุรับ การประนมมอืไหว ้การแสดง 

ความเคารพ การใหผ้า้นุ่งหม่ อาหาร ทีอ่ยูอ่าศัย และยารักษาโรค เรากลา่ววา่ 

มใิชจ่ะท าไดโ้ดยงา่ย 

พหกุารสตูรที ่๔ จบ 

 

๕. วชริปูมสตูร 

วา่ดว้ยบคุคลทีม่จีติเหมอืนเพชร 

  [๒๕] ภกิษุทัง้หลาย บคุคล ๓ จ าพวกนีม้ปีรากฏอยูใ่นโลก 

  บคุคล ๓ จ าพวกไหนบา้ง คอื 

   ๑. บคุคลทีม่จีติเหมอืนแผลเกา่   ๒. บคุคลทีม่จีติเหมอืนฟ้าแลบ 

   ๓. บคุคลทีม่จีติเหมอืนเพชร 

  บคุคลทีม่จีติเหมอืนแผลเกา่ เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีเ้ป็นคนมักโกรธ มากไปดว้ยความคับแคน้ใจ ถกูวา่ 

กลา่วแมเ้พยีงเล็กนอ้ยก็ขดัใจ โกรธเคอืง พยาบาท ขึง้เคยีด แสดงอาการโกรธ 

ขดัเคอืง และไมพ่อใจ เปรยีบเหมอืนแผลเกา่ถกูไมห้รอืกระเบือ้งกระทบเขา้ ยอ่ม 

ใหเ้กดิความเจ็บปวดมากขึน้ แมฉั้นใด บคุคลบางคนในโลกนีก็้ฉันนัน้เหมอืนกันแล 

เป็นคน มักโกรธ มากไปดว้ยความคับแคน้ใจ ถกูวา่กลา่วแมเ้พยีงเล็กนอ้ยก็ขดัใจ 

โกรธเคอืง พยาบาท ขึง้เคยีด แสดงอาการโกรธ ขดัเคอืง และไมพ่อใจ นีเ้รยีกวา่ 

บคุคลทีม่จีติเหมอืนแผลเกา่ 

  บคุคลทีม่จีติเหมอืนฟ้าแลบ เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีรู้ช้ดัตามความเป็นจรงิวา่ “นีท้กุข ์นีท้กุขสมทัุย 

นีท้กุขนโิรธ นีท้กุขนโิรธคามนิปีฏปิทา” เปรยีบเหมอืนคนมตีาดเีห็นรปูไดใ้นขณะ 

ฟ้าแลบในเวลากลางคนืทีม่ดืมดิ แมฉั้นใด บคุคลบางคนในโลกนีก็้ฉันนัน้เหมอืนกันแล 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๑๗๓ } 



๑๗๔ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๓. ปคุคลวรรค ๖. เสวติัพพสตูร 

รูช้ดัตามความเป็นจรงิวา่ “นีท้กุข ์นีท้กุขสมทัุย นีท้กุขนโิรธ นีท้กุขนโิรธคามนิี- 

ปฏปิทา” นีเ้รยีกวา่ บคุคลทีม่จีติเหมอืนฟ้าแลบ 

  บคุคลทีม่จีติเหมอืนเพชร๑ เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีท้ าใหแ้จง้เจโตวมิตุต ิปัญญาวมิตุต ิอันไมม่อีาสวะ 

เพราะอาสวะสิน้ไปดว้ยปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุัน เปรยีบเหมอืนแกว้มณี 

หรอืหนิบางชนดิทีเ่พชรจะท าลายไมไ่ดไ้มม่ ีแมฉั้นใด บคุคลบางคนในโลกนีก็้ฉัน 

นัน้เหมอืนกันแล ... เพราะอาสวะสิน้ไปดว้ยปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุัน นี้ 

เรยีกวา่ บคุคลทีม่จีติเหมอืนเพชร 

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคล ๓ จ าพวกนีแ้ลมปีรากฏอยูใ่นโลก 

วชริปูมสตูรที ่๕ จบ 

 

๖. เสวติพัพสตูร 

วา่ดว้ยบคุคลทีค่วรคบ 

  [๒๖] ภกิษุทัง้หลาย บคุคล ๓ จ าพวกนีม้ปีรากฏอยูใ่นโลก 

  บคุคล ๓ จ าพวกไหนบา้ง คอื 

   ๑. บคุคลทีไ่มค่วรเสพ ไมค่วรคบ ไมค่วรเขา้ไปน่ังใกล ้

   ๒. บคุคลทีค่วรเสพ ควรคบ ควรเขา้ไปน่ังใกล ้

   ๓. บคุคลทีค่วรสกัการะ เคารพแลว้จงึเสพ คบ เขา้ไปน่ังใกล ้

  บคุคลทีไ่มค่วรเสพ ไมค่วรคบ ไมค่วรเขา้ไปน ัง่ใกล ้เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีต้ า่ทรามกวา่ตนในดา้นศลี สมาธ ิปัญญา บคุคล 

เชน่นี ้ไมค่วรเสพ ไมค่วรคบ ไมค่วรเขา้ไปน่ังใกล ้นอกจากจะเมตตาอนุเคราะห ์

  บคุคลทีค่วรเสพ ควรคบ ควรเขา้ไปน ัง่ใกล ้เป็นอยา่งไร 

 

เชงิอรรถ : 

๑ จติเหมอืนเพชร หมายถงึจติทีม่คีวามแข็งแกรง่ สามารถก าจัดมลูรากแหง่กเิลสทัง้หลาย (องฺ.ตกิ.อ. 

   ๒/๒๕/๑๐๓) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๑๗๔ } 



๑๗๕ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๓. ปคุคลวรรค ๗. ชคิจุฉติัพพสตูร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีเ้สมอตนในดา้นศลี สมาธ ิปัญญา บคุคลเชน่นี ้

ควรเสพ ควรคบ ควรเขา้ไปน่ังใกล ้ขอ้นัน้เพราะเหตไุร เพราะการสนทนาเกีย่วกับศลี 

สมาธ ิปัญญา จักมแีกเ่ราทัง้หลายผูถ้งึความเสมอกนัในดา้นศลี สมาธ ิปัญญา 

การสนทนาของเราทัง้หลายนัน้จักด าเนนิไปได ้และจักเป็นความส าราญ 

  เพราะเหตนัุน้ บคุคลเชน่นีจ้งึควรเสพ ควรคบ ควรเขา้ไปน่ังใกล ้

  บคุคลทีค่วรสกัการะ เคารพ แลว้จงึเสพ คบ เขา้ไปน ัง่ใกล ้เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีเ้หนอืกวา่ตนในดา้นศลี สมาธ ิปัญญา บคุคลเชน่นี ้

ควรสกัการะ เคารพแลว้จงึเสพ คบ เขา้ไปน่ังใกล ้ขอ้นัน้เพราะเหตไุร เพราะบคุคล 

เชน่นีค้ดิวา่ จักบ าเพ็ญสลีขนัธ(์กองศลี) สมาธขินัธ(์กองสมาธ)ิ ปัญญาขนัธ(์กอง 

ปัญญา)ทีย่ังไมบ่รบิรูณ์ใหบ้รบิรูณ์ หรอืจักอนุเคราะหส์ลีขนัธ ์สมาธขินัธ ์ปัญญาขนัธ ์

ทีบ่รบิรูณ์ดว้ยปัญญาในทีนั่น้ ๆ 

  เพราะเหตนัุน้ บคุคลเชน่นีจ้งึควรสกัการะ เคารพแลว้จงึเสพ คบ เขา้ไปน่ังใกล ้

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคล ๓ จ าพวกนีแ้ลมปีรากฏอยูใ่นโลก 

    บคุคลคบผูต้ า่ทรามยอ่มพลอยต า่ทรามไปดว้ย 

   แตค่บผูท้ีเ่สมอกันยอ่มไมเ่สือ่มในกาลไหน ๆ 

   คบผูท้ีส่งูกวา่ยอ่มเดน่ขึน้ทันตาเห็น 

   เพราะฉะนัน้จงึควรคบผูท้ีส่งูกวา่ตน 

เสวติพัพสตูรที ่๖ จบ 

 

๗. ชคิจุฉติพัพสตูร 

วา่ดว้ยบคุคลทีค่วรรงัเกยีจ 

  [๒๗] ภกิษุทัง้หลาย บคุคล ๓ จ าพวกนีม้ปีรากฏอยูใ่นโลก 

  บคุคล ๓ จ าพวกไหนบา้ง คอื 

   ๑. บคุคลทีค่วรรังเกยีจ ไมค่วรเสพ ไมค่วรคบ ไมค่วรเขา้ไปน่ังใกล ้

   ๒. บคุคลทีค่วรวางเฉย ไมค่วรเสพ ไมค่วรคบ ไมค่วรเขา้ไปน่ังใกล ้

   ๓. บคุคลทีค่วรเสพ ควรคบ ควรเขา้ไปน่ังใกล ้

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๑๗๕ } 



๑๗๖ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๓. ปคุคลวรรค ๗. ชคิจุฉติัพพสตูร 

  บคุคลทีค่วรรงัเกยีจ ไมค่วรเสพ ไมค่วรคบ ไมค่วรเขา้ไปน ัง่ใกล ้เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีเ้ป็นคนทศุลี มธีรรมเลวทราม ไมส่ะอาด มคีวาม 

ประพฤตทิีน่่ารังเกยีจ มกีารงานปกปิด ไมใ่ชส่มณะ แตป่ฏญิญาวา่เป็นสมณะ ไม ่

ใชพ่รหมจาร ีแตป่ฏญิญาวา่เป็นพรหมจารี๑ เน่าภายใน ชุม่ดว้ยราคะ เป็นเหมอืน 

หยากเยือ่ บคุคลเชน่นีค้วรรังเกยีจ ไมค่วรเสพ ไมค่วรคบ ไมค่วรเขา้ไปน่ังใกล ้ขอ้นัน้ 

เพราะเหตไุร เพราะคนท่ัวไปแมจ้ะไมไ่ดต้ามอยา่งบคุคลเชน่นี ้แตก่ติตศิัพทอ์นัชัว่ 

ของเขาก็กระฉ่อนไปวา่ “คนคบมติรชัว่ คบสหายชัว่ คบเพือ่นชัว่” เปรยีบเหมอืน 

งทูีจ่มอยูใ่นคถู แมจ้ะไมก่ดัใคร ๆ ก็จรงิ แตก็่ท าเขาใหเ้ป้ือนได ้แมฉั้นใด คน 

ท่ัวไปก็ฉันนัน้เหมอืนกัน แมจ้ะไมไ่ดต้ามอยา่งบคุคลเชน่นี ้แตก่ติตศิัพทอ์ันชัว่ของ 

เขาก็กระฉ่อนไปวา่ “คนคบมติรชัว่ คบสหายชัว่ คบเพือ่นชัว่” 

  เพราะเหตนัุน้ บคุคลเชน่นีจ้งึควรรังเกยีจ ไมค่วรเสพ ไมค่วรคบ ไมค่วร 

เขา้ไปน่ังใกล ้

  บคุคลทีค่วรวางเฉย ไมค่วรเสพ ไมค่วรคบ ไมค่วรเขา้ไปน ัง่ใกล ้เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีเ้ป็นคนมักโกรธ มากไปดว้ยความคับแคน้ใจ ถกูวา่ 

กลา่วแมเ้พยีงเล็กนอ้ยก็ขดัใจ โกรธเคอืง พยาบาท ขึง้เคยีด แสดงอาการโกรธ 

ขดัเคอืง และไมพ่อใจ 

  เปรยีบเหมอืนแผลเกา่ถกูไมห้รอืกระเบือ้งกระทบเขา้ยอ่มท าใหเ้กดิความเจ็บปวด 

มากขึน้ แมฉั้นใด บคุคลบางคนในโลกนีก็้ฉันนัน้เหมอืนกันแล เป็นคนมักโกรธ มาก 

ไปดว้ยความคับแคน้ใจ ถกูวา่กลา่วแมเ้พยีงเล็กนอ้ยก็ขดัใจ โกรธเคอืง พยาบาท 

ขึง้เคยีด แสดงอาการโกรธ ขดัเคอืง และไมพ่อใจ 

  เปรยีบเหมอืนถา่นไมม้ะพลับถกูไมห้รอืกระเบือ้งกระทบเขา้ยอ่มปะทเุกนิประมาณ 

แมฉั้นใด บคุคลบางคนในโลกนีก็้ฉันนัน้เหมอืนกันแล เป็นคนมักโกรธ มากไปดว้ย 

ความคับแคน้ใจ ถกูวา่กลา่วแมเ้พยีงเล็กนอ้ยก็ขดัใจ โกรธเคอืง พยาบาท ขึง้เคยีด 

แสดงอาการโกรธ ขดัเคอืง และไมพ่อใจ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูชงิอรรถที ่๑ ขอ้ ๑๓ ตกินบิาต หนา้ ๑๕๓ ในเลม่นี้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๑๗๖ } 



๑๗๗ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๓. ปคุคลวรรค ๘. คถูภาณีสตูร 

  เปรยีบเหมอืนหลมุคถูถกูไมห้รอืกระเบือ้งกระทบเขา้ยอ่มสง่กลิน่เหม็นรนุแรงขึน้ 

แมฉั้นใด บคุคลบางคนในโลกนีก็้ฉันนัน้เหมอืกันแล เป็นคนมักโกรธ มากไปดว้ย 

ความคับแคน้ใจ ถกูวา่กลา่วแมเ้พยีงเล็กนอ้ยก็ขดัใจ โกรธเคอืง พยาบาท ขึง้เคยีด 

แสดงอาการโกรธ ขดัเคอืง และไมพ่อใจ 

  บคุคลเชน่นีค้วรวางเฉย ไมค่วรเสพ ไมค่วรคบ ไมค่วรเขา้ไปน่ังใกล ้ขอ้นัน้ 

เพราะเหตไุร เพราะวา่บคุคลนัน้อาจดา่เราบา้ง บรภิาษเราบา้ง ท าเราใหฉ้บิหายบา้ง 

  เพราะเหตนัุน้ บคุคลเชน่นีจ้งึควรวางเฉย ไมค่วรเสพ ไมค่วรคบ ไมค่วร 

เขา้ไปน่ังใกล ้

  บคุคลทีค่วรเสพ ควรคบ ควรเขา้ไปน ัง่ใกล ้เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีม้ศีลี มธีรรมงาม บคุคลเชน่นีค้วรเสพ ควรคบ 

ควรเขา้ไปน่ังใกล ้ขอ้นัน้เพราะเหตไุร เพราะวา่คนท่ัวไปแมจ้ะไมไ่ดต้ามอยา่งบคุคล 

เชน่นี ้แตก่ติตศิพัทอ์ันงามของเขาก็ขจรไปวา่ “คนคบมติรด ีคบสหายด ีคบเพือ่นด”ี 

  เพราะเหตนัุน้ บคุคลเชน่นีจ้งึควรเสพ ควรคบ ควรเขา้ไปน่ังใกล ้

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคล ๓ จ าพวกนีแ้ลมปีรากฏอยูใ่นโลก 

    บคุคลคบผูต้ า่ทรามยอ่มพลอยต า่ทรามไปดว้ย 

   แตค่บผูท้ีเ่สมอกันยอ่มไมเ่สือ่มในกาลไหน ๆ 

   คบผูท้ีส่งูกวา่ยอ่มเดน่ขึน้ทันตาเห็น 

   เพราะฉะนัน้จงึควรคบผูท้ีส่งูกวา่ตน 

ชคิจุฉติพัพสตูรที ่๗ จบ 

 

๘. คถูภาณีสตูร 

วา่ดว้ยบคุคลผูพ้ดูภาษาคถู 

  [๒๘] ภกิษุทัง้หลาย บคุคล ๓ จ าพวกนีม้ปีรากฏอยูใ่นโลก 

  บคุคล ๓ จ าพวก ไหนบา้ง คอื 

   ๑. บคุคลผูพ้ดูภาษาคถู    ๒. บคุคลผูพ้ดูภาษาดอกไม ้

   ๓. บคุคลผูพ้ดูภาษาน ้าผึง้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๑๗๗ } 



๑๗๘ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๓. ปคุคลวรรค ๙. อันธสตูร 

  บคุคลผูพ้ดูภาษาคถู เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีอ้ยูใ่นสภา อยูใ่นบรษัิท อยูท่า่มกลางหมูญ่าต ิ

อยูท่า่มกลางหมูท่หาร หรอือยูท่า่มกลางราชส านัก ถกูเขาอา้งเป็นพยานซกัถามวา่ 

“ทา่นรูส้ ิง่ใด จงกลา่วสิง่นัน้” บคุคลนัน้ไมรู่ก็้กลา่ววา่ “รู”้ หรอืรูก็้กลา่ววา่ “ไมรู่”้ 

ไมเ่ห็นก็กลา่ววา่ “เห็น” หรอืเห็นก็กลา่ววา่ “ไมเ่ห็น” กลา่วเท็จทัง้ทีรู่เ้พราะตน 

เป็นเหตบุา้ง เพราะบคุคลอืน่เป็นเหตบุา้ง เพราะเหตคุอืเห็นแกอ่ามสิเล็กนอ้ยบา้ง 

ดว้ยประการฉะนี ้นีเ้รยีกวา่ บคุคลผูพ้ดูภาษาคถู 

  บคุคลผูพ้ดูภาษาดอกไม ้เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีอ้ยูใ่นสภา อยูใ่นบรษัิท อยูท่า่มกลางหมูญ่าต ิ

อยูท่า่มกลางหมูท่หาร หรอือยูท่า่มกลางราชส านัก ถกูเขาอา้งเป็นพยานซกัถามวา่ 

“ทา่นรูส้ ิง่ใด จงกลา่วสิง่นัน้” บคุคลนัน้ไมรู่ก็้กลา่ววา่ “ไมรู่”้ หรอืรูก็้กลา่ววา่ “รู”้ 

ไมเ่ห็นก็กลา่ววา่ “ไมเ่ห็น” หรอืเห็นก็กลา่ววา่ “เห็น” ไมก่ลา่วเท็จทัง้ทีรู่เ้พราะตน 

เป็นเหตบุา้ง เพราะบคุคลอืน่เป็นเหตบุา้ง เพราะเหตคุอืเห็นแกอ่ามสิเล็กนอ้ยบา้ง 

ดว้ยประการฉะนี ้นีเ้รยีกวา่ บคุคลผูพ้ดูภาษาดอกไม ้

  บคุคลผูพ้ดูภาษาน า้ผ ึง้ เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีล้ะเวน้ขาดจากการพดูค าหยาบ คอืพดูแตค่ าทีไ่มม่ ี

โทษ ไพเราะ น่ารัก จับใจ เป็นค าของชาวเมอืง คนสว่นมากรักใครพ่อใจ นีเ้รยีกวา่ 

บคุคลผูพ้ดูภาษาน ้าผึง้ 

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคล ๓ จ าพวกนีแ้ลมปีรากฏอยูใ่นโลก 

คถูภาณีสตูรที ่๘ จบ 

 

๙. อนัธสตูร 

วา่ดว้ยบคุคลตาบอด 

  [๒๙] ภกิษุทัง้หลาย บคุคล ๓ จ าพวกนีม้ปีรากฏอยูใ่นโลก 

  บคุคล ๓ จ าพวก ไหนบา้ง คอื 

   ๑. บคุคลตาบอด    ๒. บคุคลตาเดยีว 

   ๓. บคุคลสองตา 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๑๗๘ } 



๑๗๙ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๓. ปคุคลวรรค ๙. อันธสตูร 

  บคุคลตาบอด เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีไ้มม่นัียนต์า๑ เป็นเหตใุหไ้ดโ้ภคทรัพยท์ีย่ังไมไ่ด ้หรอื 

ท าโภคทรัพยท์ีไ่ดแ้ลว้ใหเ้พิม่พนู และเขาไมม่นัียน์ตาเป็นเครือ่งรูธ้รรมทีเ่ป็นกศุลและ 

อกศุล รูธ้รรมทีม่โีทษและไมม่โีทษ รูธ้รรมทีเ่ลวและประณีต รูธ้รรมทีม่สีว่นเปรยีบ 

ดว้ยธรรมฝ่ายด าและธรรมฝ่ายขาว นี้เรยีกวา่ บคุคลตาบอด 

  บคุคลตาเดยีว เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีม้นัียนต์าเป็นเหตใุหไ้ดโ้ภคทรัพยท์ีย่ังไมไ่ด ้หรอืท า 

โภคทรัพยท์ีไ่ดแ้ลว้ใหเ้พิม่พนู แตเ่ขาไมม่นัียนต์าเป็นเครือ่งรูธ้รรมทีเ่ป็นกศุลและ 

อกศุล รูธ้รรมทีม่โีทษและไมม่โีทษ รูธ้รรมทีเ่ลวและประณีต รูธ้รรมทีม่สีว่นเปรยีบ 

ดว้ยธรรมฝ่ายด าและธรรมฝ่ายขาว นี้เรยีกวา่ บคุคลตาเดยีว 

  บคุคลสองตา เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีม้นัียนต์าเป็นเหตใุหไ้ดโ้ภคทรัพยท์ีย่ังไมไ่ด ้หรอืท า 

โภคทรัพยท์ีไ่ดแ้ลว้ใหเ้พิม่พนู และเขามนัียนต์าเป็นเครือ่งรูธ้รรมทีเ่ป็นกศุลและ 

อกศุล รูธ้รรมทีม่โีทษและไมม่โีทษ รูธ้รรมทีเ่ลวและประณีต รูธ้รรมทีม่สีว่นเปรยีบ 

ดว้ยธรรมฝ่ายด าและธรรมฝ่ายขาว นี้เรยีกวา่ บคุคลสองตา 

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคล ๓ จ าพวกนีแ้ลมปีรากฏอยูใ่นโลก 

    โภคทรัพยอ์ยา่งนัน้ไมม่แีกบ่คุคลตาบอด 

   และบคุคลตาบอดยอ่มไมท่ าบญุ 

   โทษเคราะหย์อ่มมแีกบ่คุคลตาบอด 

   ผูม้นัียนต์าเสยีในโลกทัง้สอง 

    ในกาลตอ่มา เราไดก้ลา่วถงึบคุคลตาเดยีวนีไ้ว ้

   ก็บคุคลตาเดยีวหมกมุน่กบัธรรมและอธรรม 

   แสวงหาโภคทรัพยด์ว้ยการคดโกงและการพดูเท็จ 

   อันเป็นการลักขโมยทัง้สองอยา่ง 

 

เชงิอรรถ : 

๑ นยันต์า ในทีน่ีห้มายถงึปัญญาจักษุ (องฺ.ตกิ.อ. ๒/๒๙/๑๐๗) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๑๗๙ } 



๑๘๐ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๓. ปคุคลวรรค ๑๐. อวกชุชสตูร 

   ก็มาณพผูเ้ป็นกามโภคบีคุคล 

   เป็นคนฉลาดทีจ่ะรวบรวมโภคทรัพย ์

   เขาเป็นคนตาเดยีวจากโลกนีไ้ปสูน่รกยอ่มเดอืดรอ้น 

    สว่นบคุคลสองตา 

   เรากลา่ววา่เป็นบคุคลผูป้ระเสรฐิทีส่ดุ  

   เขาใหท้รัพยท์ีต่นไดม้าดว้ยความหมั่นเป็นทาน 

   จากโภคทรัพยท์ีต่นหาไดโ้ดยชอบธรรม 

   มคีวามด ารปิระเสรฐิ มจีติใจไมว่อกแวก 

   ยอ่มเขา้ถงึฐานะทีเ่จรญิซึง่ไปแลว้ไมเ่ศรา้โศก 

   บคุคลควรเวน้ใหห้า่งไกลจากบคุคลตาบอดและบคุคลตาเดยีว 

   แตค่วรคบบคุคลสองตาทีป่ระเสรฐิทีส่ดุ 

อนัธสตูรที ่๙ จบ 

 

๑๐. อวกชุชสตูร 

วา่ดว้ยบคุคลมปีญัญาเหมอืนหมอ้คว า่ 

  [๓๐] ภกิษุทัง้หลาย บคุคล ๓ จ าพวกนีม้ปีรากฏอยูใ่นโลก 

  บคุคล ๓ จ าพวกไหนบา้ง คอื 

   ๑. บคุคลมปัีญญาเหมอืนหมอ้คว า่         ๒. บคุคลมปัีญญาเหมอืนชายพก 

   ๓. บคุคลมปัีญญากวา้งขวาง(เหมอืนหมอ้หงาย) 

  บคุคลมปีญัญาเหมอืนหมอ้คว า่ เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีไ้ปวดัเป็นประจ าเพือ่ฟังธรรมในส านักภกิษุทัง้หลาย 

ภกิษุทัง้หลายแสดงธรรมมคีวามงามในเบือ้งตน้ มคีวามงามในทา่มกลาง และมคีวาม 

งามในทีส่ดุ ประกาศพรหมจรรย์๑พรอ้มทัง้อรรถและพยัญชนะบรสิทุธิบ์รบิรูณค์รบถว้น

 

เชงิอรรถ : 

๑ พรหมจรรย ์ในทีน่ีห้มายถงึอรยิมรรคมอีงค ์๘ ซึง่รวมอยูใ่นไตรสกิขา คอื ศลี สมาธ ิและปัญญาอันเป็น 

   ความประพฤตปิระเสรฐิ (องฺ.ตกิ.อ. ๒/๓๐/๑๐๘) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๑๘๐ } 



๑๘๑ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๓. ปคุคลวรรค ๑๐. อวกชุชสตูร 

แกเ่ขา เขาน่ังตรงทีนั่น้ จ าเบือ้งตน้ ทา่มกลาง และทีส่ดุแหง่กถานัน้ไมไ่ด ้แม ้

ลกุจากทีนั่น้แลว้ก็จ าเบือ้งตน้ ทา่มกลาง และทีส่ดุของกถานัน้ไมไ่ด ้เปรยีบเหมอืน 

หมอ้คว า่ทีเ่ขาเทน ้าลงไป น ้ายอ่มไหลราดไป ไมข่งัอยูแ่มฉั้นใด บคุคลบางคนในโลก 

นีก็้ฉันนัน้เหมอืนกันแล ไปวดัเป็นประจ าเพือ่ฟังธรรมในส านักภกิษุทัง้หลาย ภกิษุ 

ทัง้หลายแสดงธรรมมคีวามงามในเบือ้งตน้ มคีวามงามในทา่มกลาง และมคีวามงาม 

ในทีส่ดุ ประกาศพรหมจรรยพ์รอ้มทัง้อรรถและพยญัชนะบรสิทุธิบ์รบิรูณ์ครบถว้น 

แกเ่ขา เขาน่ังตรงทีนั่น้ จ าเบือ้งตน้ ทา่มกลาง และทีส่ดุแหง่กถานัน้ก็ไม่ได ้แม ้

ลกุจากทีนั่น้แลว้ก็ยังจ าเบือ้งตน้ ทา่มกลาง และทีส่ดุแหง่กถานัน้ไมไ่ด ้นีเ้รยีกวา่ 

บคุคลมปัีญญาเหมอืนหมอ้คว า่ 

  บคุคลมปีญัญาเหมอืนชายพก เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีไ้ปวดัเป็นประจ าเพือ่ฟังธรรมในส านักภกิษุทัง้หลาย 

ภกิษุทัง้หลายแสดงธรรมมคีวามงามในเบือ้งตน้ มคีวามงามในทา่มกลาง และมคีวาม 

งามในทีส่ดุ ประกาศพรหมจรรยพ์รอ้มทัง้อรรถและพยัญชนะบรสิทุธิบ์รบิรูณค์รบถว้น 

แกเ่ขา เขาน่ังตรงทีนั่น้ จ าเบือ้งตน้ ทา่มกลาง และทีส่ดุแหง่กถานัน้ได ้แตล่กุจาก 

ทีนั่น้แลว้ก็จ าเบือ้งตน้ ทา่มกลาง และทีส่ดุแหง่กถานัน้ไมไ่ด ้เปรยีบเหมอืนบรุษุเก็บ 

ของเคีย้วตา่ง ๆ คอื งา ขา้วสาร ขนมตม้ พทุราไวท้ีช่ายพก บรุษุนัน้เมือ่ลกุจากที ่

นัน้พงึท าเรีย่ราดเพราะเผลอสตแิมฉั้นใด บคุคลบางคนในโลกนีก็้ฉันนัน้เหมอืนกันแล 

ไปวดัเป็นประจ าเพือ่ฟังธรรมในส านักภกิษุทัง้หลาย ภกิษุทัง้หลายแสดงธรรมมคีวาม 

งามในเบือ้งตน้ มคีวามงามในทา่มกลาง และมคีวามงามในทีส่ดุ ประกาศพรหมจรรย ์

พรอ้มทัง้อรรถและพยัญชนะบรสิทุธิบ์รบิรูณ์ครบถว้นแกเ่ขา เขาน่ังตรงทีนั่น้ จ า 

เบือ้งตน้ ทา่มกลาง และทีส่ดุแหง่กถานัน้ได ้แตล่กุจากทีนั่น้แลว้ ก็จ าเบือ้งตน้ 

ทา่มกลาง และทีส่ดุแหง่กถานัน้ไมไ่ด ้นีเ้รยีกวา่ บคุคลมปัีญญาเหมอืนชายพก 

  บคุคลมปีญัญากวา้งขวาง เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีไ้ปวดัเป็นประจ าเพือ่ฟังธรรมในส านักภกิษุทัง้หลาย 

ภกิษุทัง้หลายแสดงธรรมมคีวามงามในเบือ้งตน้ มคีวามงามในทา่มกลาง และมคีวาม 

งามในทีส่ดุ ประกาศพรหมจรรยพ์รอ้มทัง้อรรถและพยัญชนะบรสิทุธิบ์รบิรูณค์รบถว้น 

แกเ่ขา เขาน่ังตรงทีนั่น้ จ าเบือ้งตน้ ทา่มกลาง และทีส่ดุแหง่กถานัน้ได ้แมล้กุจากที ่

นัน้แลว้ก็ยังจ าเบือ้งตน้ ทา่มกลาง และทีส่ดุแหง่กถานัน้ได ้เปรยีบเหมอืนหมอ้หงาย 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๑๘๑ } 



๑๘๒ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๓. ปคุคลวรรค ๑๐. อวกชุชสตูร 

ทีเ่ขาเทน ้าลงไป น ้ายอ่มขงัอยูไ่มไ่หลราดไป แมฉั้นใด บคุคลบางคนในโลกนีก็้ฉันนัน้ 

เหมอืนกันแล ไปวดัเป็นประจ าเพือ่ฟังธรรมในส านักภกิษุทัง้หลาย ภกิษุทัง้หลาย 

แสดงธรรมมคีวามงามในเบือ้งตน้ มคีวามงามในทา่มกลาง และมคีวามงามในทีส่ดุ 

ประกาศพรหมจรรยพ์รอ้มอรรถและพยัญชนะบรสิทุธิบ์รบิรูณ์ครบถว้นแกเ่ขา เขาน่ัง 

ตรงทีนั่น้ จ าเบือ้งตน้ ทา่มกลาง และทีส่ดุแหง่กถานัน้ได ้แมล้กุจากทีนั่น้แลว้ก็ยัง 

จ าเบือ้งตน้ ทา่มกลาง และทีส่ดุแหง่กถานัน้ได ้นีเ้รยีกวา่ บคุคลมปัีญญากวา้งขวาง 

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคล ๓ จ าพวกนีแ้ลมปีรากฏอยูใ่นโลก 

    บคุคลมปัีญญาเหมอืนหมอ้คว า่ 

   เป็นคนเขลา ไมม่ปัีญญาส าหรับพจิารณา 

   บคุคลเชน่นัน้แมจ้ะหมั่นไปในส านักภกิษุทัง้หลาย 

   ก็ไมอ่าจเลา่เรยีนเบือ้งตน้ ทา่มกลาง และทีส่ดุแหง่กถาได ้

   เพราะเขาไมม่ปัีญญา 

     บคุคลมปัีญญาเหมอืนชายพก 

   เรากลา่ววา่ ดกีวา่บคุคลทีม่ปัีญญาเหมอืนหมอ้คว า่ 

   บคุคลเชน่นัน้แมห้มั่นไปในส านักภกิษุทัง้หลาย 

   น่ังตรงทีนั่น้เรยีนเบือ้งตน้ ทา่มกลาง และทีส่ดุแหง่กถา 

   ครัน้ลกุขึน้แลว้ก็ก าหนดรูพ้ยัญชนะไมไ่ด ้

   เพราะพยัญชนะทีเ่ขาเรยีนแลว้เลอะเลอืนไป 

     สว่นบคุคลมปัีญญากวา้งขวาง 

   เรากลา่ววา่ ดกีวา่บคุคลทีม่ปัีญญาเหมอืนชายพก 

   บคุคลเชน่นัน้หมั่นไปในส านักภกิษุทัง้หลาย 

   น่ังตรงทีนั่น้เรยีนเบือ้งตน้ ทา่มกลาง และทีส่ดุแหง่กถานัน้ 

   จ าพยัญชนะได ้มคีวามด ารปิระเสรฐิ 

   มจีติใจไมว่อกแวก ปฏบิัตธิรรมสมควรแกธ่รรม 

   พงึท าทีส่ดุแหง่ทกุขไ์ด ้

อวกชุชสตูรที ่๑๐ จบ 

ปคุคลวรรคที ่๓ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๑๘๒ } 



๑๘๓ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๔. เทวทตูวรรค ๑. สพรหมกสตูร 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

    ๑. สวฏิฐสตูร     ๒. คลิานสตูร 

    ๓. สงัขารสตูร    ๔. พหกุารสตูร 

    ๕. วชริปูมสตูร    ๖. เสวติัพพสตูร 

    ๗. ชคิจุฉติัพพสตูร    ๘. คถูภาณีสตูร 

    ๙. อันธสตูร     ๑๐. อวกชุชสตูร 

 

๔. เทวทตูวรรค 
หมวดวา่ดว้ยเทวทตู 

๑. สพรหมกสตูร 

วา่ดว้ยสกลุทีม่พีรหม 

  [๓๑] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ ภกิษุทัง้หลาย บตุรของสกลุใดบชูาบดิามารดา 

ในเรอืนตน สกลุนัน้ชือ่วา่มพีรหม บตุรของสกลุใดบชูาบดิามารดาในเรอืนตน สกลุ 

นัน้ชือ่วา่มบีรุพาจารย ์บตุรของสกลุใดบชูาบดิามารดาในเรอืนตน สกลุนัน้ชือ่วา่ม ี

อาหไุนยบคุคล 

  ค าวา่ พรหม นี้เป็นชือ่ของบดิามารดา ค าวา่ บรุพาจารย ์นีเ้ป็นชือ่ของ 

บดิามารดา ค าวา่ อาหุไนยบคุคล นีเ้ป็นชือ่ของบดิามารดา ขอ้นัน้เพราะเหตไุร 

เพราะบดิามารดามอีปุการะมาก บ ารงุเลีย้ง แสดงโลกนีแ้กบ่ตุร 

    บดิามารดาผูอ้นุเคราะหป์ระชา 

   ทา่นเรยีกวา่ พรหม บรุพาจารย ์

   และอาหไุนยบคุคลของบตุร 

     เพราะเหตนัุน้ บัณฑติพงึนมัสการ 

   และสกัการะบดิามารดานัน้ดว้ยขา้ว น ้า ผา้ ทีน่อน 

   การอบกลิน่ การใหอ้าบน ้า และการลา้งเทา้ 

   เพราะการปรนนบิัตบิดิามารดานัน้ 

   บัณฑติจงึสรรเสรญิในโลกนีเ้อง 

   เขาตายไปแลว้ยอ่มบันเทงิในสวรรค ์

สพรหมกสตูรที ่๑ จบ 

 
{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๑๘๓ } 



๑๘๔ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๔. เทวทตูวรรค ๒. อานันทสตูร 

 

๒. อานนัทสตูร 

วา่ดว้ยพระอานนทท์ลูถามพระผูม้พีระภาค 

  [๓๒] ครัง้นัน้ ทา่นพระอานนทเ์ขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวาย 

อภวิาทแลว้น่ัง ณ ทีส่มควร ไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ การทีภ่กิษุไดส้มาธอิยา่งทีไ่มต่อ้งมอีหังการ๑(การถอืวา่ 

เป็นเรา) มมังการ๒(การถอืวา่เป็นของเรา) และมานานุสยั(กเิลสนอนเนือ่งคอืความ 

ถอืตัว) ทัง้ในกายทีม่วีญิญาณนี ้และในนมิติภายนอกทัง้ปวง๓ และการทีภ่กิษุผูเ้ขา้ถงึ 

เจโตวมิตุต ิปัญญาวมิตุตไิมม่อีหังการ มมังการ และมานานุสยัอยู ่พงึมไีดห้รอืหนอ” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “อานนท ์การทีภ่กิษุไดส้มาธอิยา่งทีไ่มต่อ้งม ี

อหังการ มมังการและมานานุสยัทัง้ในกายทีม่วีญิญาณนี ้และในนมิติภายนอก 

ทัง้ปวง และการทีภ่กิษุผูเ้ขา้ถงึเจโตวมิตุต ิปัญญาวมิตุตไิมม่อีหังการ มมังการ และ 

มานานุสยัอยู ่พงึมไีด”้ 

  ทา่นพระอานนทท์ลูถามวา่ “การทีภ่กิษุไดส้มาธอิยา่งทีไ่มต่อ้งมอีหังการ 

มมังการ และมานานุสยัทัง้ในกายทีม่วีญิญาณนี ้และในนมิติภายนอกทัง้ปวง และ 

การทีภ่กิษุผูเ้ขา้ถงึเจโตวมิตุต ิปัญญาวมิตุต ิไมม่อีหังการ มมังการ และมานานุสยั 

อยู ่พงึมไีดอ้ยา่งไร พระพทุธเจา้ขา้” 

  พระผูม้พีระภาตรัสตอบวา่ อานนท ์ภกิษุในธรรมวนัิยนีม้คีวามคดิอยา่งนีว้า่ 

‘ธรรมชาตน่ัินสงบ น่ันประณีต คอืความสงบสงัขารทัง้ปวง ความสละคนือปุธทัิง้ปวง 

ความสิน้ตัณหา ความคลายก าหนัด ความดับทกุข ์นพิพาน’ อานนท ์การทีภ่กิษุ 

ไดส้มาธอิยา่งทีไ่มต่อ้งมอีหังการ มมังการ และมานานุสยัทัง้ในกายทีม่วีญิญาณนี ้

และในนมิติภายนอกทัง้ปวง และการทีภ่กิษุผูเ้ขา้ถงึเจโตวมิตุต ิปัญญาวมิตุตไิมม่ ี

อหังการ มมังการ และมานานุสยัอยู ่พงึมไีดอ้ยา่งนีแ้ล

 

เชงิอรรถ : 

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

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

๓ นมิติภายนอกท ัง้ปวง ในทีน่ีห้มายถงึรปู เสยีง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ (องฺ.ตกิ.อ. ๒/๓๒/๑๑๓) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๑๘๔ } 



๑๘๕ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๔. เทวทตูวรรค ๓. สารปีตุตสตูร 

  อานนท ์เราหมายเอาเชน่นีจ้งึกลา่วไวใ้นปณุณกปัญหาในปารายนวรรค ดังนีว้า่ 

    บคุคลใดรูอ้ตัภาพของผูอ้ืน่และของตนในโลก 

   ไมม่กีเิลสเป็นเหตใุหห้วัน่ไหวในโลกไหน ๆ 

   เรากลา่ววา่บคุคลนัน้เป็นผูส้งบ 

   ไมม่กีเิลสท าใหจ้ติมัวหมอง ไมม่กีเิลสกระทบจติ 

   ไมม่คีวามทะเยอทะยาน ขา้มพน้ชาตแิละชราไดแ้ลว้ 

อานนัทสตูรที ่๒ จบ 

 

๓. สารปีตุตสตูร 

วา่ดว้ยพระสารบีตุรกราบทลูพระผูม้พีระภาค 

  [๓๓] ครัง้นัน้ ทา่นพระสารบีตุรเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวาย 

อภวิาทแลว้น่ัง ณ ทีส่มควร พระผูม้พีระภาคจงึไดต้รัสกับทา่นพระสารบีตุรดังนีว้า่ 

  “สารบีตุร เราแสดงธรรมโดยยอ่ก็ได ้เราแสดงธรรมโดยพสิดารก็ได ้เรา 

แสดงธรรมทัง้โดยยอ่และโดยพสิดารก็ได ้แตบ่คุคลผูรู้ท่ั้วถงึธรรมหาไดย้าก” 

  ทา่นพระสารบีตุรกราบทลูวา่ “ขา้แตพ่ระผูม้พีระภาค บัดนีเ้ป็นกาล ขา้แต่ 

พระสคุต บัดนีเ้ป็นเวลาทีพ่ระผูม้พีระภาคพงึแสดงธรรมโดยย่อ พงึแสดงธรรมโดย 

พสิดาร พงึแสดงธรรมทัง้โดยยอ่และโดยพสิดาร จักมผีูรู้ท่ั้วถงึธรรมได”้ 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ สารบีตุร เพราะเหตนัุน้แล เธอทัง้หลายพงึส าเหนยีก 

อยา่งนีว้า่ “จักไมม่อีหังการ มมังการ และมานานุสยัทัง้ในกายทีม่วีญิญาณนี ้และ 

ในนมิติภายนอกทัง้ปวง และเราทัง้หลายจักเขา้ถงึเจโตวมิตุต ิปัญญาวมิตุตไิมม่ ี

อหังการ มมังการ และมานานุสยัอยู”่ เธอทัง้หลายพงึส าเหนยีกอยา่งนีแ้ล 

  เพราะภกิษุไมม่อีหังการ มมังการ และมานานุสยัทัง้ในกายทีม่วีญิญาณนีแ้ละ 

ในนมิติภายนอกทัง้ปวง และเพราะภกิษุผูเ้ขา้ถงึเจโตวมิตุต ิปัญญาวมิุตตไิมม่อีหังการ 

มมังการ และมานานุสยัอยู ่เราจงึเรยีกวา่ ภกิษุนีต้ัดตัณหา ถอนสงัโยชน ์ท าทีส่ดุ 

แหง่ทกุข ์เพราะรูย้ ิง่ดว้ยการละมานะไดโ้ดยชอบ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๑๘๕ } 



๑๘๖ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๔. เทวทตูวรรค ๔. นทิานสตูร 

  เราหมายเอาเชน่นีจ้งึกลา่วไวใ้นอทุยปัญหาในปารายนวรรค ดังนีว้า่ 

    เรากลา่วอัญญาวโิมกข์๑ ซึง่เป็นธรรม 

   ส าหรับละธรรมทัง้สองคอืกามสญัญา๒และโทมนัส 

   เป็นธรรมบรรเทาถนีะ(ความงว่ง) 

   เป็นธรรมปิดกัน้กกุกจุจะ(ความรอ้นใจ) 

   ซึง่บรสิทุธิเ์พราะอเุบกขาและสต ิ

   มกีารตรกึตรองธรรม๓ เป็นธรรมเกดิกอ่น 

   และเป็นธรรมเครือ่งท าลายอวชิชา(ความไมรู่แ้จง้) 

สารปีตุตสตูรที ่๓ จบ 

 

๔. นทิานสตูร 

วา่ดว้ยเหตเุกดิแหง่กรรม 

  [๓๔] ภกิษุทัง้หลาย เหตใุหเ้กดิกรรม ๓ ประการนี ้

  เหตใุหเ้กดิกรรม ๓ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. โลภะ (ความอยากได)้ เป็นเหตใุหเ้กดิกรรม 

   ๒. โทสะ (ความคดิประทษุรา้ย) เป็นเหตใุหเ้กดิกรรม 

   ๓. โมหะ (ความหลง) เป็นเหตใุหเ้กดิกรรม 

  กรรมทีถ่กูโลภะครอบง า เกดิจากโลภะ มโีลภะเป็นเหต ุมโีลภะเป็นแดนเกดิ๔ 

ยอ่มใหผ้ลในทีซ่ ึง่อตัภาพของเขาเกดิ บคุคลตอ้งเสวยผลกรรมนัน้ในขนัธท์ีก่รรมนัน้ 

ใหผ้ลในปัจจบุัน ในล าดับทีเ่กดิ หรอืในระยะตอ่ไป

 

เชงิอรรถ : 

๑ อญัญาวโิมกข ์หมายถงึอรหัตตผล (องฺ.ตกิ.อ. ๒/๓๓/๑๑๕-๖) 

๒ กามสญัญา หมายถงึสัญญาทีเ่กดิขึน้ปรารภกาม หรอืสัญญาทีส่หรคตดว้ยโลภจติ ๘ ดวง (องฺ.ตกิ.อ. 

    ๒/๓๓/๑๑๕) 

๓ การตรกึตรองธรรม (ธัมมตักกะ) ในทีน่ีห้มายถงึสัมมาสังกัปปะในอรยิมรรคมอีงค ์๘ (องฺ.ตกิ.อ. 

   ๒/๓๓/๑๑๖) 

๔ มโีลภะเป็นแดนเกดิ หมายถงึมโีลภะเป็นปัจจัย กลา่วคอืมโีลภะเป็นเหตใุหเ้กดิ (องฺ.ตกิ.อ. ๒/๓๔/๑๑๖) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๑๘๖ } 



๑๘๗ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๔. เทวทตูวรรค ๔. นทิานสตูร 

  กรรมทีถ่กูโทสะครอบง า เกดิจากโทสะ มโีทสะเป็นเหต ุมโีทสะเป็นแดนเกดิ 

ยอ่มใหผ้ลในทีซ่ ึง่อตัภาพของเขาเกดิ บคุคลตอ้งเสวยผลกรรมนัน้ในขนัธท์ีก่รรมนัน้ 

ใหผ้ลในปัจจบุัน ในล าดับทีเ่กดิ หรอืในระยะตอ่ไป 

  กรรมทีถ่กูโมหะครอบง า เกดิจากโมหะ มโีมหะเป็นเหต ุมโีมหะเป็นแดนเกดิ 

ยอ่มใหผ้ลในทีซ่ ึง่อตัภาพของเขาเกดิ บคุคลตอ้งเสวยผลกรรมนัน้ในขนัธท์ีก่รรมนัน้ 

ใหผ้ลในปัจจบุัน ในล าดับทีเ่กดิ หรอืในระยะตอ่ไป 

  เปรยีบเหมอืน เมล็ดพชืทีไ่มแ่ตกหัก ไมเ่สยีหาย ไมถ่กูลมและแดดกระทบ 

มแีกน่ใน ถกูเก็บไวอ้ยา่งด ีถกูหวา่นลงบนพืน้ดนิทีเ่ตรยีมไวด้ ีในนาด ีและฝนก็ตกด ี

เมล็ดพชืทีฝ่นตกรดอยา่งนัน้ ยอ่มถงึความเจรญิงอกงาม ไพบลูย ์แมฉั้นใด 

  กรรมทีถ่กูโลภะครอบง า เกดิจากโลภะ มโีลภะเป็นเหต ุมโีลภะเป็นแดนเกดิ 

ก็ฉันนัน้เหมอืนกัน ยอ่มใหผ้ลในทีซ่ ึง่อัตภาพของเขาเกดิ บคุคลตอ้งเสวยผลกรรม 

นัน้ในขนัธท์ีก่รรมนัน้ใหผ้ลในปัจจบุัน ในล าดับทีเ่กดิ หรอืในระยะตอ่ไป 

  กรรมทีถ่กูโทสะครอบง า ฯลฯ กรรมทีถ่กูโมหะครอบง า เกดิจากโมหะ มโีมหะ 

เป็นเหต ุมโีมหะเป็นแดนเกดิ ยอ่มใหผ้ลในทีซ่ ึง่อัตภาพของเขาเกดิ บคุคลตอ้งเสวย 

ผลกรรมนัน้ ในขนัธท์ีก่รรมนัน้ใหผ้ลในปัจจบุัน ในล าดับทีเ่กดิ หรอืในระยะตอ่ไป 

  ภกิษุทัง้หลาย เหตใุหเ้กดิกรรม ๓ ประการนีแ้ล 

  เหตใุหเ้กดิกรรม ๓ ประการนี ้

  เหตใุหเ้กดิกรรม ๓ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. อโลภะ (ความไมโ่ลภ)    เป็นเหตใุหเ้กดิกรรม 

   ๒. อโทสะ (ความไมค่ดิประทษุรา้ย)   เป็นเหตใุหเ้กดิกรรม 

   ๓. อโมหะ (ความไมห่ลง)    เป็นเหตใุหเ้กดิกรรม 

  กรรมทีถ่กูอโลภะครอบง า เกดิจากอโลภะ มอีโลภะเป็นเหต ุมอีโลภะเป็นแดน 

เกดิ เมือ่ส ิน้โลภะแลว้ เป็นอันบคุคลละกรรมนัน้ได ้ตัดรากถอนโคนไดเ้หมอืนตน้ตาล 

ทีถ่กูตัดรากถอนโคนไปแลว้ เหลอืแตพ่ืน้ที ่ท าใหไ้มม่ ีเกดิขึน้ตอ่ไปไมไ่ด ้

  กรรมทีถ่กูอโทสะครอบง า เกดิจากอโทสะ มอีโทสะเป็นเหต ุมอีโทสะเป็นแดน 

เกดิ เมือ่ส ิน้โทสะแลว้ เป็นอันบคุคลละกรรมนัน้ได ้ตัดรากถอนโคนไดเ้หมอืนตน้ 

ตาลทีถ่กูตดัรากถอนโคนไปแลว้ เหลอืแตพ่ืน้ที ่ท าใหไ้มม่ ีเกดิขึน้ตอ่ไปไมไ่ด ้

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๑๘๗ } 



๑๘๘ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๔. เทวทตูวรรค ๔. นทิานสตูร 

  กรรมทีถ่กูอโมหะครอบง า เกดิจากอโมหะ มอีโมหะเป็นเหต ุมอีโมหะเป็นแดน 

เกดิ เมือ่ส ิน้โมหะแลว้ เป็นอันบคุคลละกรรมนัน้ได ้ตัดรากถอนโคนไดเ้หมอืนตน้ 

ตาลทีถ่กูตดัรากถอนโคนไปแลว้ เหลอืแตพ่ืน้ที ่ท าใหไ้มม่ ีเกดิขึน้ตอ่ไปไมไ่ด ้

  เมล็ดพชืไมแ่ตกหัก ไมเ่สยีหาย ไมถ่กูลมและแดดกระทบ มแีกน่ใน ถกูเก็บ 

ไวอ้ยา่งด ีบรุษุพงึเอาไฟเผาเมล็ดพชืเหลา่นัน้ ครัน้เอาไฟเผาแลว้ ท าใหเ้ป็นเขมา่ 

ครัน้ท าใหเ้ป็นเขมา่แลว้พงึโปรยลงในลมทีพั่ดแรง หรอืลอยเสยีในแมน่ ้ามกีระแสไหลเชีย่ว 

เมล็ดพชือันนัน้ชือ่วา่ถกูตดัรากถอนโคนเหมอืนตน้ตาลทีถ่กูตดัรากถอนโคนไปแลว้ เหลอื 

แตพ่ืน้ที ่ท าใหไ้มม่ ีเกดิขึน้ตอ่ไปไมไ่ด ้แมฉั้นใด 

  กรรมทีถ่กูอโลภะครอบง า เกดิจากอโลภะ มอีโลภะเป็นเหต ุมอีโลภะเป็นแดน 

เกดิ ก็ฉันนัน้เหมอืนกัน เมือ่ส ิน้โลภะแลว้ เป็นอันบคุคลละกรรมนัน้ได ้ตดัรากถอน 

โคนไดเ้หมอืนตน้ตาลทีถ่กูตัดรากถอนโคนไปแลว้ เหลอืแตพ่ืน้ที ่ท าใหไ้มม่ ีเกดิขึน้ 

ตอ่ไปไมไ่ด ้

  กรรมทีถ่กูอโทสะครอบง า ฯลฯ กรรมทีถ่กูอโมหะครอบง า เกดิจากอโมหะ ม ี

อโมหะเป็นเหต ุมอีโมหะเป็นแดนเกดิ เมือ่ส ิน้โมหะแลว้ เป็นอันบคุคลละกรรมนัน้ได ้

ฯลฯ เกดิขึน้ตอ่ไปไมไ่ด ้

  ภกิษุทัง้หลาย เหตใุหเ้กดิกรรม ๓ ประการนีแ้ล 

    คนเขลาท ากรรมทีเ่กดิเพราะโลภะ โทสะ และโมหะ 

   กรรมทีค่นเขลานัน้ท าแลว้จะมากหรอืนอ้ยก็ตาม 

   ยอ่มใหผ้ลในอัตภาพนีแ้ล 

   สิง่อืน่(ทีจ่ะรองรับผลกรรมนัน้)ไมม่ ี

    เพราะเหตนัุน้ ภกิษุผูรู้โ้ลภะ โทสะ และโมหะ 

   (จงึไมท่ า)กรรมทีเ่กดิ เพราะเมือ่ท าวชิชา๑ ใหเ้กดิขึน้ 

   ยอ่มละทคุตทัิง้ปวงได ้

นทิานสตูรที ่๔ จบ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ วชิชา ในทีน่ีห้มายถงึอรหัตตมัคควชิชา(ความรูแ้จง้อรหัตตมรรค) (องฺ.ตกิ.อ. ๒/๓๔/๑๓๐) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๑๘๘ } 



๑๘๙ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๔. เทวทตูวรรค ๕. หัตถกสตูร 

 

๕. หตัถกสูตร 

วา่ดว้ยหตัถกกมุารทลูถามถงึความสขุ 

  [๓๕] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี ้

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยูบ่นทีล่าดใบไมใ้นสสีปาวนั (ป่าไมส้เีสยีด) 

ใกลท้างเดนิของโค เขตกรงุอาฬว ี

  ครัง้นัน้ หัตถกกมุารชาวกรงุอาฬว ีเดนิพักผอ่นอริยิาบถ ไดเ้ห็นพระผูม้พีระ 

ภาคประทับน่ังบนทีล่าดใบไมใ้นสสีปาวนั ใกลท้างเดนิของโค จงึเขา้ไปเฝ้าถงึทีป่ระทับ 

ถวายอภวิาทแลว้น่ัง ณ ทีส่มควร ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาควา่ “ขา้แตพ่ระ 

ผูม้พีระภาคผูเ้จรญิ พระองคท์รงอยูส่ขุสบายดหีรอื” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “อยา่งนัน้ กมุาร เราอยูเ่ป็นสขุด ีและเราเป็น 

หนึง่ในบรรดาคนทีอ่ยูเ่ป็นสขุในโลก” 

  หัตถกกมุารกราบทลูวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ราตรใีนฤดหูนาวตัง้อยูใ่น 

ระหวา่ง๑ เป็นสมัยทีห่มิะตกพืน้ดนิแข็ง แตกระแหง ทีล่าดใบไมบ้าง ใบไมทั้ง้หลาย 

อยูห่า่งกัน ผา้กาสายะ(ผา้ยอ้มน ้าฝาด)เย็น และลมเวรัมภะ๒ ทีเ่ยอืกเย็นก็ก าลังพัด” 

  ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาคตรัสอยา่งนีว้า่ “อยา่งนัน้ กมุาร เราอยูส่ขุสบายด ี

เราเป็นหนึง่ในบรรดาคนทีอ่ยูเ่ป็นสขุในโลก” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอ่ไปอกีวา่ “ถา้อยา่งนัน้ในเรือ่งนี ้เราจักยอ้นถามเธอ 

เธอพงึตอบปัญหานัน้ตามทีเ่ธอชอบใจ เธอเขา้ใจเรือ่งนัน้อยา่งไร เรอืนยอด๓ ของ 

คหบดหีรอืบตุรคหบดใีนโลกนีท้ีเ่ขาโบกทัง้ภายในและภายนอก ลมพัดเขา้ไมไ่ด ้ม ี

 

เชงิอรรถ : 

๑ ราตรใีนฤดหูนาวต ัง้อยูใ่นระหวา่ง หมายถงึชว่งระยะเวลา ๘ วันทีม่หีมิะตก คอืชว่งระหวา่ง ๔ วัน 

   ปลายเดอืน ๓ กับ ๔ วันตน้เดอืน ๔ (องฺ.ตกิ.อ. ๒/๓๕/๑๓๑) 

๒ ลมเวรมัภะ หมายถงึลมทีพ่ัดมาจาก ๔ ทศิพรอ้ม ๆ กัน สว่นลมทีพั่ดมาจากทศิใดทศิหนึง่ ไมเ่รยีกว่า 

   ลมเวรัมภะ (องฺ.ตกิ.อ. ๒/๓๕/๑๓๑) 

๓ เรอืนยอด คอืเรอืนทีม่หีลังคาทรงสงู (องฺ.ตกิ.อ. ๒/๓๕/๑๓๑) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๑๘๙ } 



๑๙๐ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๔. เทวทตูวรรค ๕. หัตถกสตูร 

บานประตปิูดมดิชดิ หนา้ตา่งปิดสนทิ ในเรอืนยอดนัน้พงึมบีัลลังก์๑ลาดดว้ยผา้โกเชาว์๒ 

ลาดดว้ยเครือ่งลาดท าดว้ยขนเเกะสขีาว ลาดดว้ยเครือ่งลาดท าดว้ยขนแกะลายดอก 

ไม ้ลาดดว้ยเครือ่งลาดอยา่งดที าดว้ยหนังชะมด ขา้งบนมเีพดาน มหีมอนสแีดง 

วางไวทั้ง้ ๒ ขา้ง๓ และประทปีน ้ามันสอ่งสวา่งอยูใ่นเรอืนนี ้ประชาบด ี๔ นาง 

พงึบ ารงุดว้ยวธิทีีน่่าชอบใจ น่าพอใจ เธอเขา้ใจเรือ่งนัน้อยา่งไร คหบดหีรอืบตุร 

คหบดนัีน้พงึอยูเ่ป็นสขุหรอืไม ่หรอืเธอเขา้ใจในเรือ่งนีอ้ยา่งไร” 

  “คหบดหีรอืบตุรคหบดนัีน้พงึอยูเ่ป็นสขุ และเขาเป็นคนหนึง่ในบรรดาคนที ่

อยูเ่ป็นสขุในโลก พระพทุธเจา้ขา้” 

  “กมุาร เธอเขา้ใจเรือ่งนัน้อยา่งไร ความเร่ารอ้นทางกายหรอืทางใจทีเ่กดิ 

เพราะราคะซึง่เป็นเหตใุหผู้ท้ีถ่กูแผดเผาอยูเ่ป็นทกุข ์พงึเกดิขึน้แกค่หบดหีรอืบตุร 

คหบดนัีน้บา้งไหม” 

  “อยา่งนัน้ พระพทุธเจา้ขา้” 

  “กมุาร คหบดหีรอืบตุรคหบดนัีน้ถกูความเรา่รอ้นทีเ่กดิเพราะราคะใดแผดเผา 

อยูพ่งึอยูเ่ป็นทกุข ์ราคะนัน้ตถาคตละไดเ้ด็ดขาดแลว้ ตัดรากถอนโคนไดเ้หมอืนตน้ 

ตาลทีถ่กูตดัรากถอนโคนไปแลว้ เหลอืแตพ่ืน้ที ่ท าใหไ้มม่ ีเกดิขึน้ตอ่ไปไมไ่ด ้เพราะฉะนัน้ 

เราจงึอยูเ่ป็นสขุ กมุาร เธอเขา้ใจเรือ่งนัน้อยา่งไร ความเร่ารอ้นทางกายหรอืทางใจ 

ทีเ่กดิเพราะโทสะ ฯลฯ ความเร่ารอ้นทางกายหรอืทางใจทีเ่กดิเพราะโมหะ ซึง่เป็น 

เหตใุหผู้ท้ีถ่กูแผดเผาอยูเ่ป็นทกุข ์พงึเกดิขึน้แกค่หบดหีรอืบตุรคหบดนัีน้บา้งไหม” 

  “อยา่งนัน้ พระพทุธเจา้ขา้” 

  “กมุาร คหบดหีรอืบตุรคหบดนัีน้ถกูความเรา่รอ้นทีเ่กดิจากโมหะใดแผดเผา 

อยู ่โมหะนัน้ตถาคตละไดเ้ด็ดขาดแลว้ ตัดรากถอนโคนไดเ้หมอืนตน้ตาลทีถ่กูตัด 

รากถอนโคนไปแลว้ เหลอืแตพ่ืน้ที ่ท าใหไ้มม่ ีเกดิขึน้ตอ่ไปไมไ่ด ้เพราะฉะนัน้ 

เราจงึอยูเ่ป็นสขุ”

 

เชงิอรรถ : 

๑ บลัลงัก ์ในทีน่ีห้มายถงึเตยีงมเีทา้แกะสลักเป็นรปูสัตวร์า้ย (ว.ิอ. ๓/๒๕๔/๑๖๙) 

๒ ผา้โกเชาว ์หมายถงึผา้ทีท่ าดว้ยขนแพะหรอืขนแกะผนืใหญ่ มขีนยาวเกนิ ๔ นิว้ (ว.ิอ. ๓/๒๕๔/๑๖๙) 

๓ หมอนสแีดงวางไวท้ ัง้ ๒ ขา้ง นีห้มายถงึหมอนทีใ่ชส้ าหรับหนุนศรีษะ ๑ ใบ และใชห้นุนเทา้ ๑ ใบ วาง 

   ไวส้ว่นศรีษะและสว่นเทา้ (ว.ิอ. ๓/๒๕๔/๑๖๙-๑๗๐) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๑๙๐ } 



๑๙๑ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๔. เทวทตูวรรค ๖. เทวทตูสตูร 

    พราหมณ์๑ผูด้ับกเิลสแลว้ยอ่มอยูเ่ป็นสขุทกุเมือ่ 

   ผูไ้มต่ดิอยูใ่นกาม๒ เป็นคนเยอืกเย็น 

   ไมม่อีปุธกิเิลส ตัดกเิลสเครือ่งขอ้งทกุอยา่งแลว้ 

   พงึก าจัดความกระวนกระวายในใจ 

   เขา้ถงึความสงบ๓ยอ่มอยูเ่ป็นสขุ 

หตัถกสตูรที ่๕ จบ 

 

๖. เทวทตูสตูร 

วา่ดว้ยเทวทตู 

  [๓๖] ภกิษุทัง้หลาย เทวทตู๔ ๓ จ าพวกนี ้

  เทวทตู ๓ จ าพวกไหนบา้ง คอื 

   ๑. บคุคลบางคนในโลกนีป้ระพฤตกิายทจุรติ(ความประพฤตชิัว่ดว้ยกาย) วจ-ี 

       ทจุรติ(ความประพฤตชิัว่ดว้ยวาจา) และมโนทจุรติ(ความประพฤตชิัว่ดว้ย 

       ใจ) หลังจากตายแลว้จะไปเกดิในอบาย ทคุต ิวนิบิาต นรก นาย 

       นริยบาล๕จับแขนเขาไปแสดงตอ่พญายม๖วา่ “ขอเดชะ คนผูน้ีไ้มเ่กือ้กลู 

       มารดา ไมเ่กือ้กลูบดิา ไมเ่กือ้กลูสมณะ ไมเ่กือ้กลูพราหมณ์ และไม่ 

      ออ่นนอ้มตอ่ผูใ้หญใ่นสกลุ ขอพระองคจ์งลงโทษแกค่นผูน้ีเ้ถดิ”

 

เชงิอรรถ : 

๑ พราหมณ ์ในทีน่ีห้มายถงึผูส้ ิน้อาสวะ ลอยบาปได ้(องฺ.ตกิ.อ. ๒/๓๕/๑๓๒) 

๒ ไมต่ดิอยูใ่นกาม ในทีน่ีห้มายถงึไมต่ดิอยูใ่นวัตถกุามและกเิลสกามดว้ยอ านาจกเิลสคอืตัณหาและ 

    มจิฉาทฏิฐ ิ(องฺ.ตกิ.อ. ๒/๓๕/๑๓๒) 

๓ ความสงบ ในทีน่ีห้มายถงึกเิลสนพิพาน(ความดับกเิลส) (องฺ.ตกิ.อ. ๒/๓๕/๑๓๒) 

๔ เทวทตู ในทนีีห้มายถงึสือ่แจง้ขา่วมฤตย ูเป็นสัญญาณทีเ่ตอืนใหร้ะลกึถงึคตธิรรมดาของชวีติมใิหป้ระมาท 

    ไดแ้ก ่ความแก ่ความเจ็บ และความตาย ปรากฏเสมอืนเทวดาทรงเครือ่งประดับมายนืในอากาศ เตอืนวา่ 

   “วันโนน้ทา่นจะตาย” (องฺ.ตกิ.อ. ๒/๓๖/๑๓๒) 

๕ นายนริยบาล หมายถงึผูท้ าหนา้ทีล่งโทษสัตวน์รก (องฺ.ตกิ.อ. ๒/๓๖/๑๓๓) 

๖ พญายม หมายถงึพญาเวมานกิเปรต ซึง่บางครัง้เสวยสมบัตใินวมิานทพิย ์บางคราวเสวยวบิากแหง่กรรม 

    และพญายมนัน้มใิชม่ตีนเดยีว แตม่ถีงึ ๔ ตน ประจ าประตนูรก ๔ ประต ู(องฺ.ตกิ.อ. ๒/๓๖/๑๓๓) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๑๙๑ } 



๑๙๒ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๔. เทวทตูวรรค ๖. เทวทตูสตูร 

  ภกิษุทัง้หลาย พญายมสอบสวนซกัไซไ้ลเ่ลยีงเขาถงึเทวทตูที ่๑ วา่ “เจา้ 

ไมเ่คยเห็นเทวทตูที ่๑ ปรากฏในหมูม่นุษยบ์า้งหรอื” 

  เขาตอบวา่ “ไมเ่คยเห็น พระเจา้ขา้” 

  พญายมถามเขาวา่ “ในหมูม่นุษย ์สตรหีรอืบรุษุมอีาย ุ๘๐ ปี... ๙๐ ปี... 

หรอื ๑๐๐ ปี... เป็นคนชรา มซีีโ่ครงคด หลังโกง หลังคอ่ม ถอืไมเ้ทา้ เดนิงก ๆ 

เงิน่ ๆ เก ้ๆ กัง ๆ หมดความเป็นหนุ่มสาว ฟันหัก ผมหงอก ศรีษะลา้น หนังเหีย่ว 

ตัวตกกระ เจา้ไมเ่คยเห็นบา้งหรอื” 

  เขาตอบวา่ “เคยเห็น พระเจา้ขา้” 

  พญายมถามเขาวา่ “เจา้นัน้เป็นผูรู้เ้ดยีงสา เป็นผูใ้หญ ่ไมไ่ดค้ดิอยา่งนีเ้ลย 

หรอืวา่ ‘ถงึตัวเราก็มคีวามแกเ่ป็นธรรมดา ไมล่ว่งพน้ความแกไ่ปได ้เอาเถอะ 

เราจะท าความดทีางกาย วาจา และใจ” 

  เขาตอบวา่ “ไมเ่คยคดิ เพราะมัวประมาทอยู ่พระเจา้ขา้” 

   พญายมถามเขาวา่ “เจา้ไมไ่ดท้ าความดทีางกาย วาจา และใจ เพราะมัว 

ประมาทอยู ่เอาเถอะ เขาจะลงโทษเจา้ตามฐานะทีป่ระมาท ก็บาปกรรมนีนั้น้ 

บดิามารดา พีช่ายนอ้งชาย พีห่ญงินอ้งหญงิ มติรอ ามาตย ์ญาตสิาโลหติ เทวดา 

สมณพราหมณ์ไมไ่ดท้ าใหเ้ลย เจา้ท าเองแท ้ๆ เจา้น่ันเองตอ้งรับผลของบาปกรรม 

นัน้” 

   ๒. พญายมครัน้สอบสวนซกัไซไ้ลเ่ลยีงเขาถงึเทวทตูที ่๑ แลว้จงึสอบสวน 

       ซกัไซไ้ลเ่ลยีงถงึเทวทตูที ่๒ วา่ “เจา้ไมเ่คยเห็นเทวทตูที ่๒ ปรากฏ 

       ในหมูม่นุษยบ์า้งหรอื” 

  เขาตอบวา่ “ไมเ่คยเห็น พระเจา้ขา้” 

  พญายมถามเขาวา่ “ในหมูม่นุษย ์สตรหีรอืบรุษุป่วย ประสพทกุข ์เป็นไขห้นัก 

นอนจมอยูใ่นมตูรและกรสีของตน ผูอ้ ืน่ตอ้งชว่ยพยงุใหล้กุขึน้ชว่ยป้อนอาหาร เจา้ 

ไมเ่คยเห็นบา้งหรอื” 

  เขาตอบวา่ “เคยเห็น พระเจา้ขา้” 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๑๙๒ } 



๑๙๓ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๔. เทวทตูวรรค ๖. เทวทตูสตูร 

  พญายมถามเขาวา่ “เจา้นัน้เป็นผูรู้เ้ดยีงสา เป็นผูใ้หญ ่ไมเ่คยคดิบา้งหรอืวา่ 

‘ถงึตัวเราก็ตอ้งป่วยไขเ้ป็นธรรมดา ไมล่ว่งพน้ความป่วยไขไ้ปได ้เอาเถอะ เราจะ 

ท าความดทีางกาย วาจา และใจ” 

  เขาตอบวา่ “ไมเ่คยคดิ เพราะมัวประมาทอยู ่พระเจา้ขา้” 

  พญายมถามเขาวา่ “เจา้ไมไ่ดท้ าความดทีางกาย วาจา และใจ เพราะมัว 

ประมาทอยู ่เอาเถอะ เขาจะลงโทษเจา้ตามฐานะทีป่ระมาท ก็บาปกรรมนัน้ 

บดิามารดา พีช่ายนอ้งชาย พีห่ญงินอ้งหญงิ มติรอ ามาตย ์ญาตสิาโลหติ เทวดา 

สมณพราหมณ์ไมไ่ดท้ าใหเ้ลย เจา้ท าเองแท ้ๆ เจา้น่ันเองตอ้งรับผลของบาปกรรมนัน้” 

   ๓. พญายมครัน้สอบสวนซกัไซไ้ลเ่ลยีงเขาถงึเทวทตูที ่๒ แลว้จงึสอบ 

       สวน ซกัไซไ้ลเ่ลยีงถงึเทวทตูที ่๓ วา่ “เจา้ไมเ่คยเห็นเทวทตูที ่๓ 

       ทีป่รากฏในหมูม่นุษยบ์า้งหรอื” 

  เขาตอบวา่ “ไมเ่คยเห็น พระเจา้ขา้” 

  พญายมถามเขาวา่ “ในหมูม่นุษย ์สตรหีรอืบรุษุทีต่ายได ้๑ วนั ๒ วนั หรอื 

๓ วนั พองขึน้ เป็นสเีขยีว มนี ้าเหลอืงแตกซา่น เจา้ไมเ่คยเห็นบา้งหรอื” 

  เขาตอบวา่ “เคยเห็น พระเจา้ขา้” 

  พญายมถามเขาวา่ “เจา้เป็นผูรู้เ้ดยีงสา เป็นผูใ้หญ ่ไมเ่คยคดิบา้งหรอืวา่ 

ถงึตัวเราก็มคีวามตายเป็นธรรมดา ไมล่ว่งพน้ความตายไปได ้เอาเถอะ เราจะท า 

ความดทีางกาย วาจา และใจ” 

  เขาตอบวา่ “ไมเ่คยคดิ เพราะมัวประมาทอยู ่พระเจา้ขา้” 

  พญายมถามเขาวา่ “เจา้ไมไ่ดท้ าความดทีางกาย วาจา และใจ เพราะมัว 

ประมาทอยู ่เอาเถอะ เขาจะลงโทษเจา้ตามฐานะทีป่ระมาท ก็บาปกรรมนัน้ 

บดิามารดา พีช่ายนอ้งชาย พีห่ญงินอ้งหญงิ มติรอ ามาตย ์ญาตสิาโลหติ เทวดา 

สมณพราหมณ์ไมไ่ดท้ าใหเ้ลย เจา้ท าเองแท ้ๆ เจา้น่ันเองตอ้งรับผลของบาปกรรมนัน้” 

  พญายมครัน้สอบสวนซกัไซไ้ลเ่ลยีงเขาถงึเทวทตูที ่๓ นัน้แลว้ก็นิง่เสยี 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๑๙๓ } 



๑๙๔ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๔. เทวทตูวรรค ๗ ยมราชสตูร 

  นายนริยบาลจงึท ากรรมกรณ์๑ ชือ่เครือ่งพันธนาการ ๕ อยา่ง คอื ตอก 

ตะปเูหล็กแดง ทีม่อื ๒ ขา้ง ทีเ่ทา้ ๒ ขา้ง และทีก่ลางอก เขาเสวยทกุขเวทนา 

กลา้อยา่งหนัก เผ็ดรอ้น ณ ทีนั่น้ แตย่ังไมต่ายตราบเทา่ทีบ่าปกรรมยังไมส่ ิน้ไป 

  นายนริยบาลฉุดลากเขาไป เอาขวานถาก เขาเสวยทกุขเวทนากลา้อยา่งหนัก 

เผ็ดรอ้น ณ ทีนั่น้ แตย่ังไมต่ายตราบเทา่ทีบ่าปกรรมยังไมส่ ิน้ไป 

  นายนริยบาลจับเขา เอาเทา้ขึน้ เอาศรีษะลง เอามดีเฉือน ฯลฯ จับเขาเทยีม 

รถแลน่กลับไปกลับมาบนพืน้อันรอ้นลกุเป็นเปลวโชตชิว่ง ฯลฯ บังคับเขาขึน้ลงภเูขา 

ถา่นเพลงิลกูใหญ ่ทีไ่ฟลกุโชน ฯลฯ จับเขาเอาเทา้ขึน้ เอาศรีษะลง ทุม่ลงในโลหกมุภ ี

อันรอ้นแดงลกุเป็นแสงไฟ เขาถกูตม้เดอืดจนตัวพองในโลหกมุภนัีน้ บางครัง้ลอยขึน้ 

บางครัง้จมลง บางครัง้ลอยขวาง เขาเสวยทกุขเวทนากลา้อยา่งหนัก เผ็ดรอ้นอยู่ 

ในโลหกมุภอีันรอ้นแดงนัน้ แตย่ังไมต่ายตราบเทา่ทีบ่าปกรรมยังไมส่ ิน้ไป นาย 

นริยบาลจงึทุม่เขาลงในมหานรก 

  ก็มหานรกนัน้ 

   ม ี๔ มมุ ๔ ประต ูแบง่ออกเป็นสว่น 

   มกี าแพงเหล็กลอ้มรอบ ครอบดว้ยฝาเหล็ก 

   มพีืน้เป็นเหล็กลกุโชนโชตชิว่ง 

   แผไ่ปไกลดา้นละ ๑๐๐ โยชนต์ัง้อยูท่กุเมือ่ 

เทวทตูสตูรที ่๖ จบ 

 

๗. ยมราชสตูร 

วา่ดว้ยพญายม 

  [๓๗] ภกิษุทัง้หลาย เรือ่งเคยมมีาแลว้ พญายมไดม้คีวามคดิดังนีว้า่ “ชน 

เหลา่ใดท าบาปกรรมไวใ้นโลก ชนเหลา่นัน้ถกูนายนริยบาลทรมานดว้ยวธิกีารตา่ง ๆ 

อยา่งนี ้โอหนอ เราพงึไดค้วามเป็นมนุษย ์พระตถาคตอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ 

พงึเสด็จอบุตัใินโลก เราพงึเขา้เฝ้าพระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้ พระผูม้พีระภาคพระ 

องคนั์น้พงึแสดงธรรมแกเ่รา และเราพงึรูท่ั้วถงึธรรมของพระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้” 

 
เชงิอรรถ : 

๑ เครือ่งส าหรับลงอาญา 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๑๙๔ } 



๑๙๕ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๔. เทวทตูวรรค ๘. จตมุหาราชสตูร 

  ภกิษุทัง้หลาย เราไดฟั้งขอ้ความนัน้ตอ่จากสมณะหรอืพราหมณ์อืน่แลว้จงึ 

กลา่วอยา่งนีก็้หาไม ่แตเ่รากลา่วสิง่ทีเ่รารูเ้อง เห็นเอง ทราบเองเทา่นัน้ 

    มาณพเหลา่ใดอันเทวทตูตักเตอืนแลว้ ยังประมาทอยู ่

   มาณพเหลา่นัน้เขา้ถงึหมูท่ีเ่ลว 

   ยอ่มเศรา้โศกตลอดกาลนาน 

    สว่นสตับรุษุเหลา่ใดเป็นผูส้งบในโลกนี ้

   อันเทวทตูตกัเตอืนแลว้ ไมป่ระมาทในอรยิธรรมในเวลาใด ๆ 

   เห็นภัยในความยดึมั่นถอืมั่น 

   ทีเ่ป็นบอ่เกดิแหง่การเกดิและการตาย 

   ยอ่มหลดุพน้ในธรรมเป็นทีส่ ิน้การเกดิและการตาย 

   เพราะไมย่ดึมั่นถอืมั่น 

    สตับรุษุเหลา่นัน้จงึถงึความเกษม 

   มคีวามสขุ ดับสนทิในปัจจบุัน 

   ลว่งพน้เวรและภัยทกุอยา่ง ขา้มพน้ทกุขทั์ง้ส ิน้ 

ยมราชสตูรที ่๗ จบ 

 

๘. จตมุหาราชสูตร 

วา่ดว้ยทา้วมหาราชท ัง้ ๔ 

  [๓๘] ภกิษุทัง้หลาย ในวัน ๘ ค า่แหง่ปักษ์ เทวดาผูเ้ป็นบรวิาร ผูช้ว่ยเหลอื 

ของทา้วมหาราชทัง้ ๔ เทีย่วตรวจดโูลกนีว้า่ ในหมูม่นุษย ์มนุษยท์ีเ่กือ้กลูมารดา 

เกือ้กลูบดิา เกือ้กลูสมณะ เกือ้กลูพราหมณ์ ออ่นนอ้มตอ่ผูใ้หญใ่นสกลุ อยูจ่ า 

อโุบสถ๑ อยูจ่ าปฏชิาครอโุบสถ๒ ท าบญุ๓กันอยู ่มอียูม่ากหรอืหนอ

 
เชงิอรรถ : 

๑ อยูจ่ าอโุบสถ ในทีน่ีห้มายถงึอธษิฐานอยูจ่ าอโุบสถศลี กลา่วคอืศลี ๘ เดอืนละ ๘ ครัง้ (องฺ.ตกิ.อ. ๒/๓๘/ 

    ๑๓๗) 

๒ ปฏชิาครอโุบสถ หมายถงึการรักษาอโุบสถศลีในวันรับและวันสง่ วันรับคอื วัน ๔ ค ่า, ๗ ค ่า และ ๑๓ ค ่า 

    ส าหรับเดอืนขาด หรอืวัน ๑๔ ค ่า ส าหรับเดอืนเต็ม วันสง่คอื ๖ ค ่า, ๙ ค ่า และ ๑ ค ่า (องฺ.ตกิ.อ. ๒/๓๘/๑๓๗) 

๓ ท าบญุ ในทีน่ีห้มายถงึการถงึสรณะวา่เป็นทีพ่ ึง่ทีร่ะลกึ รักษาศลี บูชาดว้ยดอกไม ้ฟังธรรม จุดประทปี 

    พันดวง และการสรา้งวหิาร (องฺ.ตกิ.อ. ๒/๓๘/๑๓๘) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๑๙๕ } 



๑๙๖ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๔. เทวทตูวรรค ๘. จตมุหาราชสตูร 

  ในวนั ๑๔ ค า่แหง่ปักษ์ บตุรของทา้วมหาราชทัง้ ๔ เทีย่วตรวจดโูลกนีว้า่ 

ในหมูม่นุษย ์มนุษยท์ีเ่กือ้กลูมารดา เกือ้กลูบดิา เกือ้กลูสมณะ เกือ้กลูพราหมณ์ 

ออ่นนอ้มตอ่ผูใ้หญใ่นสกลุ อยูจ่ าอโุบสถ อยูจ่ าปฏชิาครอโุบสถ ท าบญุกันอยู ่ม ี

อยูม่ากหรอืหนอ 

  ในวนัอโุบสถ ๑๕ ค า่นัน้ ทา้วมหาราชทัง้ ๔ เทีย่วตรวจดโูลกนีด้ว้ยตัวเองวา่ 

ในหมูม่นุษย ์มนุษยท์ีเ่กือ้กลูมารดา เกือ้กลูบดิา เกือ้กูลสมณะ เกือ้กลูพราหมณ์ 

ออ่นนอ้มตอ่ผูใ้หญใ่นสกลุ อยูจ่ าอโุบสถ อยูจ่ าปฏชิาครอโุบสถ ท าบญุกันอยู ่ม ี

อยูม่ากหรอืหนอ 

  ถา้ในหมูม่นุษย ์มนุษยท์ีเ่กือ้กลูมารดา เกือ้กลูบดิา เกือ้กลูสมณะ เกือ้กลู 

พราหมณ์ ออ่นนอ้มตอ่ผูใ้หญใ่นสกลุ อยูจ่ าอโุบสถ อยูจ่ าปฏชิาครอโุบสถ ท า 

บญุกันอยู ่มอียูน่อ้ย 

  ทา้วมหาราชทัง้ ๔ ยอ่มรายงานเหตนัุน้แกพ่วกเทวดาชัน้ดาวดงึสท์ีน่ั่งประชมุ 

รว่มกันในสภาชือ่สธุัมมาวา่ ในหมูม่นุษย ์มนุษยผ์ูเ้กือ้กลูมารดา เกือ้กลูบดิา 

เกือ้กลูสมณะ เกือ้กลูพราหมณ์ ออ่นนอ้มตอ่ผูใ้หญใ่นสกลุ อยูจ่ าอโุบสถ อยูจ่ า 

ปฏชิาครอโุบสถ ท าบญุกนัอยู ่มจี านวนนอ้ย 

  เพราะเหตนัุน้ พวกเทวดาชัน้ดาวดงึสจ์งึพากันเสยีใจวา่ “หมูเ่ทพจักเสือ่ม 

หมูอ่สรูจักบรบิรูณ์” 

  ก็ถา้ในหมูม่นุษย ์มนุษยผ์ูเ้กือ้กลูมารดา เกือ้กลูบดิา เกือ้กลูสมณะ 

เกือ้กลูพราหมณ์ ออ่นนอ้มตอ่ผูใ้หญใ่นสกลุ อยูจ่ าอโุบสถ อยูจ่ าปฏชิาครอโุบสถ 

ท าบญุกันอยู ่มจี านวนมาก 

  ทา้วมหาราชทัง้ ๔ ยอ่มรายงานเหตนัุน้แกพ่วกเทวดาชัน้ดาวดงึสท์ีน่ั่งประชมุ 

รว่มกันในสภาชือ่สธุัมมาวา่ ในหมูม่นุษย ์มนุษยผ์ูเ้กือ้กลูมารดา เกือ้กลูบดิา 

เกือ้กลูสมณะ เกือ้กลูพราหมณ์ ออ่นนอ้มตอ่ผูใ้หญใ่นสกลุ อยูจ่ าอโุบสถ อยูจ่ า 

ปฏชิาครอโุบสถ ท าบญุกนัอยู ่มจี านวนนอ้ย 

  เพราะเหตนัุน้ พวกเทวดาชัน้ดาวดงึสจ์งึพากันดใีจวา่ “หมูเ่ทพจักบรบิรูณ ์

หมูอ่สรูจักเสือ่ม” 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๑๙๖ } 



๑๙๗ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๔. เทวทตูวรรค ๘. จตมุหาราชสตูร 

  เรือ่งเคยมมีาแลว้ ทา้วสกักะจอมเทพ เมือ่แนะน าพวกเทวดาชัน้ดาวดงึสไ์ด ้

ตรัสคาถานีใ้นเวลานัน้วา่ 

    นรชนแมใ้ดผูเ้ชน่กับเราพงึอยูจ่ าอโุบสถ 

   ประกอบดว้ยองค ์๘๑ ส ิน้วนั ๑๔ ค า่ ๑๕ ค า่ 

   และ ๘ ค า่แหง่ปักษ์ และสิน้ปาฏหิารยิปักษ์๒ 

  คาถานีท้า้วสกักะจอมเทพขบัผดิ ขบัไมด่ ีกลา่วผดิ กลา่วไมด่ ีขอ้นัน้ 

เพราะเหตไุร เพราะทา้วสักกะจอมเทพ ยังไมป่ราศจากราคะ ไมป่ราศจากโทสะ 

ไมป่ราศจากโมหะ 

  สว่นภกิษุใดเป็นพระอรหันตขณีาสพ อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้ ท ากจิทีค่วรท า 

เสร็จแลว้ ปลงภาระไดแ้ลว้๓ บรรลปุระโยชนต์น๔โดยล าดับแลว้ สิน้ภวสงัโยชน์๕แลว้ 

หลดุพน้เพราะรูโ้ดยชอบ ภกิษุนัน้ควรกลา่วค าวา่ 

    นรชนแมใ้ดผูเ้ชน่กับเราพงึอยูจ่ าอโุบสถ 

   ประกอบดว้ยองค ์๘ สิน้วนั ๑๔ ค า่ ๑๕ ค า่ 

   และ ๘ ค า่แหง่ปักษ์ และสิน้ปาฏหิารยิปักษ์ 

  ขอ้นัน้เพราะเหตไุร เพราะภกิษุนัน้ ปราศจากราคะ ปราศจากโทสะ ปราศจาก 

โมหะ 

จตมุหาราชสตูรที ่๘ จบ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ องค ์๘ ในทีน่ีห้มายถงึศลี ๘ 

๒ ปาฏหิารยิปกัษ ์ในทีน่ีห้มายถงึอโุบสถทีร่ักษาประจ าตลอด ๓ เดอืน ภายในพรรษา ถา้ไมอ่าจรักษา ๓ 

   เดอืนไดก็้รักษา ๑ เดอืน ในระหวา่งวันปวารณาทัง้สอง หรอืถา้ไมอ่าจรักษาไดถ้งึ ๑ เดอืน ก็รักษาตลอด 

   ครึง่เดอืนตัง้แตวั่นปวารณาตน้ (องฺ.ตกิ.อ. ๒/๓๘/๑๓๙) 

๓ ปลงภาระไดแ้ลว้ ในทีน่ีห้มายถงึปลงขันธภาระได ้ปลงกเิลสภาระได ้และปลงอภสิังขารภาระได ้

   (องฺ.ตกิ.อ. ๒/๓๘/๑๓๙) 

๔ บรรลปุระโยชนต์น ในทีน่ีห้มายถงึบรรลพุระอรหัตตผล (องฺ.ตกิ.อ. ๒/๓๘/๑๓๙) 

๕ ส ิน้ภวสงัโยชน ์หมายถงึสิน้กเิลสทีเ่ป็นเครือ่งผกูสัตว ์ครา่สัตวม์าไวใ้นภพทัง้หลาย (องฺตกิ.อ. ๒/๓๘/ 

   ๑๓๙) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๑๙๗ } 



๑๙๘ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๔. เทวทตูวรรค ๙. สขุมุาลสตูร 

 

๘. ทตุยิจตมุหาราชสตูร 

วา่ดว้ยทา้วมหาราชท ัง้ ๔ สตูรที ่๒ 

  [๓๘] ภกิษุทัง้หลาย เรือ่งเคยมมีาแลว้ ทา้วสกักะจอมเทพเมือ่แนะน าพวก 

เทวดาชัน้ดาวดงึสไ์ดต้รัสคาถานีใ้นเวลานัน้วา่ 

    นรชนแมใ้ดผูเ้ชน่กับเรา พงึอยูจ่ าอโุบสถ 

   ประกอบดว้ยองค ์๘ สิน้วนั ๑๔ ค า่ ๑๕ ค า่ 

   และ ๘ ค า่แหง่ปักษ์ และสิน้ปาฏหิารยิปักษ์ 

  คาถานีท้า้วสกักะจอมเทพขบัผดิ ขบัไมด่ ีกลา่วผดิ กลา่วไมด่ ีขอ้นัน้เพราะ 

เหตไุร เพราะทา้วสกักะจอมเทพยังไมพ่น้จากชาต(ิความเกดิ) ชรา(ความแก)่ มรณะ 

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

โทมนัส(ความทกุขใ์จ) และอปุายาส(ความคับแคน้ใจ) เรากลา่ววา่ ยังไมพ่น้จากทกุข ์

  สว่นภกิษุใดเป็นพระอรหันตขณีาสพ อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้ ท ากจิทีค่วรท า 

เสร็จแลว้ ปลงภาระไดแ้ลว้ บรรลปุระโยชนต์นโดยล าดับแลว้ สิน้ภวสงัโยชน์แลว้ 

หลดุพน้เพราะรูโ้ดยชอบ ภกิษุนัน้ควรกลา่วค าวา่ 

    นรชนแมใ้ดผูเ้ชน่กับเรา พงึอยูจ่ าอโุบสถ 

   ประกอบดว้ยองค ์๘ สิน้วนั ๑๔ ค า่ ๑๕ ค า่ 

   และ ๘ ค า่แหง่ปักษ์ และสิน้ปาฏหิารยิปักษ์ 

  ขอ้นัน้เพราะเหตไุร เพราะภกิษุนัน้พน้แลว้จากชาต ิชรา มรณะ โสกะ ปรเิทวะ 

ทกุข ์โทมนัส และอปุายาส เรากลา่ววา่ พน้จากทกุข ์

ทตุยิจตมุหาราชสตูรที ่๘ จบ 

 

๙. สขุมุาลสตูร 

วา่ดว้ยสขุมุาลชาต ิ

  [๓๙] ภกิษุทัง้หลาย เราเป็นผูส้ขุมุาลชาติ๑ เป็นผูส้ขุมุาลชาตอิยา่งยิง่ เป็น 

ผูส้ขุมุาลชาตอิยา่งยิง่ยวด ไดท้ราบวา่ พระราชบดิารับสัง่ใหข้ดุสระโบกขรณี (สระบัว) 

 
เชงิอรรถ : 

๑ สขุมุาลชาต ิในทีน่ีห้มายถงึไม่มทีกุข ์(องฺ.ตกิ.อ. ๒/๓๙/๑๔๐) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๑๙๘ } 



๑๙๙ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๔. เทวทตูวรรค ๙. สขุมุาลสตูร 

ไวเ้พือ่เราภายในทีอ่ยู ่ไดท้ราบวา่ พระราชบดิานัน้รับสัง่ใหป้ลกูอบุลไวใ้นสระหนึง่ 

ปลกูปทมุไวใ้นสระหนึง่ ปลกูปณุฑรกิ(บัวขาว)ไวใ้นสระหนึง่เพือ่ประโยชนแ์กเ่รา เรา 

ไมไ่ดใ้ชเ้ฉพาะไมจั้นทนแ์ควน้กาส(ีพาราณส)ีเทา่นัน้ ผา้โพกของเราก็ท าในแควน้กาส ี

เสือ้ก็ท าในแควน้กาส ีผา้นุ่งก็ท าในแควน้กาส ีผา้หม่ก็ท าในแควน้กาส ีทัง้คนรับใช ้

คอยกัน้เศวตฉัตรใหเ้ราตลอดวนัและคนืดว้ยหวงัวา่ หนาว รอ้น ธลุ ีหญา้ หรอื 

น ้าคา้งอยา่ไดก้ระทบพระองคท์า่น 

  เรานัน้มปีราสาทอยู ่๓ หลัง คอื ปราสาทหลังหนึง่เป็นทีอ่ยูใ่นฤดหูนาว 

หลังหนึง่เป็นทีอ่ยูใ่นฤดรูอ้น หลังหนึง่เป็นทีอ่ยูใ่นฤดฝูน เรานัน้ไดรั้บการบ าเรอดว้ย 

ดนตรทีีไ่มใ่ชบ่รุษุบรรเลง ตลอด ๔ เดอืนฤดฝูน ในปราสาทฤดฝูน ไมไ่ดล้งขา้งลา่ง 

ปราสาทเลย ก็แลในทีอ่ยูข่องคนเหลา่อืน่ เขาใหข้า้วป่น(ขา้วหัก)มนี ้าผักดองเป็นกับ 

แกท่าส คนงาน และคนรับใช ้ฉันใด ในนเิวศนข์องพระราชบดิาของเราก็ฉันนัน้ 

เหมอืนกัน เขาใหข้า้วสาลสีกุผสมเนือ้แกท่าส คนงาน และคนรับใช ้

  เรานัน้เพยีบพรอ้มดว้ยความส าเร็จอยา่งนี ้และเป็นผูส้ขุมุาลชาตอิยา่งยิง่ ได ้

มคีวามคดิวา่ ปถุชุนผูย้ังไมไ่ดส้ดับ ตนเองเป็นผูม้คีวามแกเ่ป็นธรรมดา ไมล่ว่ง 

พน้ความแกไ่ปได ้เห็นบคุคลอืน่แก ่ก็อดึอดั ระอา รังเกยีจ ลมืตัว ไมค่ดิวา่ 

แมเ้ราเองก็มคีวามแกเ่ป็นธรรมดา ไมล่ว่งพน้ความแกไ่ปได ้การทีเ่ราผูม้คีวามแก่ 

เป็นธรรมดา ไมล่ว่งพน้ความแกไ่ปได ้เห็นบคุคลอืน่แก ่ก็อดึอัด ระอา รังเกยีจนัน้ 

ไมส่มควรแกเ่ราเลย เรานัน้ เมือ่พจิารณาเห็นอยา่งนี ้จงึละความมัวเมาในความ 

เป็นหนุ่มสาวไดโ้ดยประการทัง้ปวง 

  ปถุชุนผูไ้มไ่ดส้ดับ ตนเองเป็นผูม้คีวามเจ็บไขเ้ป็นธรรมดา ไมล่ว่งพน้ความ 

เจ็บไขไ้ปได ้เห็นบคุคลอืน่เจ็บไข ้ก็อดึอดั ระอา รังเกยีจ ลมืตัว ไมค่ดิวา่ แม  ้

เราเองก็มคีวามเจ็บไขเ้ป็นธรรมดา ไมล่ว่งพน้ความเจ็บไขไ้ปได ้การทีเ่ราผูม้คีวาม 

เจ็บไขเ้ป็นธรรมดา ไมล่ว่งพน้ความเจ็บไขไ้ปไดเ้ห็นบคุคลอืน่เจ็บไข ้ก็อดึอดั ระอา 

รังเกยีจนัน้ ไมส่มควรแกเ่ราเลย เรานัน้ เมือ่พจิารณาเห็นอยา่งนี ้จงึละความมัว 

เมาในความไมม่โีรคไดโ้ดยประการทัง้ปวง 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๑๙๙ } 



๒๐๐ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๔. เทวทตูวรรค ๙. สขุมุาลสตูร 

  ปถุชุนผูไ้มไ่ดส้ดับ ตนเองเป็นผูม้คีวามตายเป็นธรรมดา ไมล่ว่งพน้ความตาย 

ไปได ้เห็นบคุคลอืน่ตาย ก็อดึอัด ระอา รังเกยีจ ลมืตัว ไมค่ดิวา่ แมเ้ราเองก็ 

มคีวามตายเป็นธรรมดา ไมล่ว่งพน้ความตายไปได ้การทีเ่ราผูม้คีวามตายเป็นธรรมดา 

ไมล่ว่งพน้ความตายไปได ้เห็นบคุคลอืน่ตาย ก็อดึอดั ระอา รังเกยีจนัน้ ไมส่มควร 

แกเ่ราเลย เรานัน้ เมือ่พจิารณาเห็นอยา่งนี ้จงึละความมัวเมาในชวีติไดโ้ดยประการ 

ทัง้ปวง 

  ความมัวเมา ๓ ประการนี้ 

  ความมัวเมา ๓ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ความมัวเมาในความเป็นหนุ่มสาว           ๒. ความมัวเมาในความไมม่โีรค 

   ๓. ความมัวเมาในชวีติ 

  ปถุชุนผูไ้มไ่ดส้ดับ มัวเมาในความเป็นหนุ่มสาว ประพฤตกิายทจุรติ วจทีจุรติ 

มโนทจุรติ หลังจากตายแลว้จะไปเกดิในอบาย ทคุต ิวนิบิาต นรก 

  ปถุชุนผูไ้มไ่ดส้ดับ มัวเมาในความไมม่โีรค ฯลฯ หรอืปถุชุนผูไ้มไ่ดส้ดับ 

มัวเมาในชวีติ ประพฤตกิายทจุรติ วจทีจุรติ มโนทจุรติ หลังจากตายแลว้จะไปเกดิ 

ในอบาย ทคุต ิวนิบิาต นรก 

  ภกิษุผูม้ัวเมาในความเป็นหนุ่มสาวยอ่มบอกคนืสกิขา กลับมาเป็นคฤหัสถ ์

ภกิษุผูม้ัวเมาในความไมม่โีรคยอ่มบอกคนืสกิขา กลบัมาเป็นคฤหัสถ ์หรอืภกิษุผู ้

มัวเมาในชวีติยอ่มบอกคนืสกิขา กลับมาเป็นคฤหัสถ ์

    ปถุชุนทัง้หลายมคีวามเจ็บไขเ้ป็นธรรมดา 

   มคีวามแกเ่ป็นธรรมดาและมคีวามตายเป็นธรรมดา 

   เป็นอยูต่ามสภาวะ ยอ่มพากันรังเกยีจ(บคุคลอืน่) 

     ก็การทีเ่รารังเกยีจความป่วยไขเ้ป็นตน้นี้ 

   ในหมูส่ตัวผ์ูม้สีภาวะอยา่งนีนั้น้ 

   ไมส่มควรแกเ่ราผูม้ปีกตอิยูอ่ยา่งนี้ 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๒๐๐ } 



๒๐๑ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๔. เทวทตูวรรค ๑๐. อาธปิเตยยสตูร 

    เรานัน้อยูอ่ยา่งนี ้รูธ้รรมทีห่มดอปุธิ๑ 

   เห็นความส าราญในเนกขัมมะ๒ 

   ยอ่มครอบง าความมัวเมาทกุอยา่ง 

   คอื ความมัวเมาในความไมม่โีรค 

   ความมัวเมาในความเป็นหนุ่มสาว 

   และความมัวเมาในชวีติ 

   ความพยายามไดม้แีกเ่รานัน้ผูเ้ห็นนพิพาน 

     บัดนีเ้ราไมค่วรกลับไปเสพกาม 

   เราจักไมเ่วยีนกลับ จักมพีรหมจรรยเ์ป็นจดุมุง่หมาย 

สขุมุาลสตูรที ่๙ จบ 

 

๑๐. อาธปิเตยยสูตร 

วา่ดว้ยอาธปิไตย 

  [๔๐] ภกิษุทัง้หลาย อาธปิไตย(ความเป็นใหญ)่ ๓ ประการนี ้

  อาธปิไตย ๓ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. อัตตาธปิไตย (ความมตีนเป็นใหญ)่ 

   ๒. โลกาธปิไตย (ความมโีลกเป็นใหญ)่ 

   ๓. ธัมมาธปิไตย (ความมธีรรมเป็นใหญ)่ 

  อตัตาธปิไตย เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีอ้ยูใ่นป่าบา้ง อยูต่ามโคนตน้ไมบ้า้ง อยูใ่นเรอืนวา่งบา้ง 

ยอ่มเห็นประจักษ์วา่ “เราออกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติ ไมใ่ชเ่พราะเหตแุหง่จวีร

 

เชงิอรรถ : 

๑ ธรรมทีห่มดอปุธ ิในทีน่ีห้มายถงึนพิพานธรรมทีป่ราศจากกเิลส ขันธ ์และอภสิังขารทัง้ปวง (องฺ.ตกิ.อ. 

   ๒/๓๙/๑๔๖) 

๒ เห็นความส าราญในเนกขมัมะ ในทีน่ีห้มายถงึเห็นพระนพิพานโดยความเป็นธรรมแดนเกษม (องฺ.ตกิ.อ. 

   ๒/๓๙/๑๔๖) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๒๐๑ } 



๒๐๒ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๔. เทวทตูวรรค ๑๐. อาธปิเตยยสตูร 

บณิฑบาต เสนาสนะ เราออกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติ ไมใ่ชเ่พราะเหตแุหง่ความ 

มหีรอืความไมม่เีชน่นัน้ อนึง่ เราถกูชาต ิชรา มรณะ โสกะ ปรเิทวะ ทกุข ์โทมนัส 

และอปุายาสครอบง าชือ่วา่ถกูทกุขค์รอบง า มทีกุขอ์ยูต่รงหนา้ ท าอยา่งไร การท า 

ทีส่ดุกองทกุขทั์ง้ส ิน้นีจ้ะพงึปรากฏ การทีเ่ราละกามเชน่ใดแลว้จงึออกจากเรอืนบวช 

เป็นบรรพชติ เราพงึแสวงหากามเชน่นัน้ หรอืกามทีเ่ลวกวา่นัน้ นัน้ไมส่มควรแก ่

เราเลย” 

  ภกิษุนัน้เห็นประจักษ์วา่ “ความเพยีรทีเ่ราเริม่ไวแ้ลว้จักไมย่อ่หยอ่น สตทิี ่

ตัง้มั่นแลว้จักไมเ่ลอะเลอืน กายทีส่งบแลว้จักไมก่ระสบักระสา่ย จติทีต่ัง้มั่นแลว้จัก 

มอีารมณ์แน่วแน่” เธอท าตนเทา่นัน้ใหเ้ป็นใหญ ่ละอกศุล บ าเพ็ญกศุล ละกรรม 

ทีม่โีทษ บ าเพ็ญกรรมทีไ่มม่โีทษ รักษาตนใหบ้รสิทุธิ ์

  ภกิษุทัง้หลาย นีเ้รยีกวา่ อัตตาธปิไตย 

  โลกาธปิไตย เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีอ้ยูใ่นป่าบา้ง อยูต่ามโคนตน้ไมบ้า้ง อยูใ่นเรอืนวา่งบา้ง 

ยอ่มเห็นประจักษ์วา่ “เราออกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติ ไมใ่ชเ่พราะเหตแุหง่จวีร 

บณิฑบาต เสนาสนะ เราออกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติ ไมใ่ชเ่พราะเหตแุหง่ความ 

มหีรอืความไมม่เีชน่นัน้ อนึง่ เราถกูชาต ิชรา มรณะ โสกะ ปรเิทวะ ทกุข ์โทมนัส 

และอปุายาสครอบง า ชือ่วา่ถกูทกุขค์รอบง า มทีกุขอ์ยูต่รงหนา้ ท าอยา่งไร การท า 

ทีส่ดุกองทกุขทั์ง้ส ิน้นีจ้ะพงึปรากฏ ก็เราบวชแลว้อยา่งนีพ้งึคดิเรือ่งกาม เรือ่งปอง 

รา้ย เรือ่งเบยีดเบยีน โลกสนันวิาส(การอยูร่ว่มกันของสตัวโ์ลก)นีใ้หญ ่ก็ในโลก- 

สนันวิาสใหญม่สีมณพราหมณ์ผูม้ฤีทธิ ์มตีาทพิย ์รูจ้ติของบคุคลอืน่ สมณพราหมณ์ 

เหลา่นัน้มองเห็นไดแ้มจ้ากทีไ่กล แมอ้ยูใ่กลก็้ไมป่รากฏ รูจ้ติ(ของบคุคลอืน่)แมด้ว้ย 

จติ(ของตน) สมณพราหมณ์แมเ้หลา่นัน้พงึรูจั้กเราอยา่งนีว้า่ ‘ทา่นผูเ้จรญิทัง้หลาย 

โปรดดกูลุบตุรนี ้เพราะมศีรัทธา เขาจงึออกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติ เต็มไปดว้ย 

บาปอกศุลธรรมอยู ่แมเ้ทวดาผูม้ฤีทธิ ์มตีาทพิย ์รูจ้ติของบคุคลอืน่ก็มอียู ่

เทวดาเหลา่นัน้ยอ่มปรากฏจากทีไ่กลบา้ง เขา้มาใกลแ้ลว้กลับมองไมเ่ห็นบา้ง ยอ่ม 

รูจ้ติดว้ยจติบา้ง’ เทวดาแมเ้หลา่นัน้พงึรูจั้กเราอยา่งนีว้า่ ‘ทา่นผูเ้จรญิทัง้หลาย 

โปรดดกูลุบตุรนี ้เพราะมศีรัทธาเขาจงึออกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติ เต็มไปดว้ย 

บาปอกศุลธรรมอยู”่ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๒๐๒ } 



๒๐๓ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๔. เทวทตูวรรค ๑๐. อาธปิเตยยสตูร 

  ภกิษุนัน้เห็นประจักษ์วา่ “ความเพยีรทีเ่ราเริม่ไวแ้ลว้จักไมย่อ่หยอ่น สตทิีต่ัง้ 

มั่นแลว้จักไมเ่ลอะเลอืน กายทีส่งบแลว้จักไมก่ระสบักระสา่ย จติทีต่ัง้มั่นแลว้จักม ี

อารมณ์แน่วแน่” เธอท าโลกเทา่นัน้ใหเ้ป็นใหญ ่ละอกศุล บ าเพ็ญกศุล ละกรรมทีม่ ี

โทษ บ าเพ็ญกรรมทีไ่มม่โีทษ รักษาตนใหบ้รสิทุธิ ์

  ภกิษุทัง้หลาย นีเ้รยีกวา่ โลกาธปิไตย 

  ธมัมาธปิไตย เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีอ้ยูใ่นป่าบา้ง อยูต่ามโคนตน้ไมบ้า้ง อยูใ่นเรอืนวา่งบา้ง 

ยอ่มเห็นประจักษ์วา่ “เราออกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติ ไมใ่ชเ่พราะเหตแุหง่จวีร 

บณิฑบาต เสนาสนะ เราออกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติ ไมใ่ชเ่พราะเหตแุหง่ความ 

มหีรอืความไมม่เีชน่นัน้ อนึง่ เราถกูชาต ิชรา มรณะ โสกะ ปรเิทวะ ทกุข ์โทมนัส 

และอปุายาสครอบง า ชือ่วา่ถกูทกุขค์รอบง า มทีกุขอ์ยูต่รงหนา้ ท าอยา่งไร การ 

ท าทีส่ดุกองทกุขทั์ง้ส ิน้นีจ้ะพงึปรากฏ พระธรรมอันพระผูม้พีระภาคตรัสไวด้แีลว้ ผู ้

ปฏบิัตจิะพงึเห็นชดัดว้ยตนเอง ไมป่ระกอบดว้ยกาล๑ ควรเรยีกใหม้าด ูควรนอ้มเขา้ 

มาในตน อันวญิญชูนพงึรูเ้ฉพาะตน ก็เพือ่นพรหมจารผีูรู้เ้ห็นอยู ่มอียู ่การทีเ่รา 

บวชในธรรมวนัิยทีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสไวด้แีลว้อยา่งนีพ้งึเกยีจครา้นประมาทอยูนั่น้ 

ไมส่มควรแกเ่ราเลย” 

  ภกิษุนัน้ยอ่มเห็นประจักษ์วา่ “ความเพยีรทีเ่ราเริม่ไวแ้ลว้จักไมย่อ่หยอ่น สตทิี ่

ตัง้มั่นแลว้จักไมเ่ลอะเลอืน กายทีส่งบแลว้จักไมก่ระสบักระสา่ย จติทีต่ัง้มั่นแลว้จัก 

มอีารมณ์แน่วแน่” เธอยกธรรมเทา่นัน้ใหเ้ป็นใหญ ่ละอกศุล บ าเพ็ญกศุล ละกรรม 

ทีม่โีทษ บ าเพ็ญกรรมทีไ่มม่โีทษ รักษาตนใหบ้รสิทุธิ ์

  ภกิษุทัง้หลาย นีเ้รยีกวา่ ธัมมาธปิไตย 

  ภกิษุทัง้หลาย อาธปิไตย ๓ ประการนีแ้ล 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ไมป่ระกอบดว้ยกาล หมายถงึใหผ้ลไมจ่ ากัดกาล คอืไมข่ึน้กับกาลเวลา ใหผ้ลแกผู่ป้ฏบัิตทิกุเวลา ทกุ 

   โอกาส บรรลเุมือ่ใดก็ไดร้ับผลเมือ่นัน้ (องฺ.ทกุ.อ. ๒/๕๔/๑๕๘) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๒๐๓ } 



๒๐๔ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๔. เทวทตูวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

    ชือ่วา่ความลับของผูท้ าบาปยอ่มไมม่ใีนโลก 

   แน่ะบรุษุ ตัวทา่นเองยอ่มรูว้า่จรงิหรอืเท็จ 

   ทา่นผูเ้จรญิ ทา่นสามารถท าความดไีด ้

   แตก่ลับดหูมิน่ตัวเองเสยี 

   และยังปกปิดความชัว่ซ ึง่มอียูใ่นตน 

     ทวยเทพและตถาคตยอ่มมองเห็นทา่น 

   ผูเ้ป็นคนพาล ประพฤตไิมส่ม า่เสมอในโลก 

   เพราะเหตนัุน้แล คนทีม่ตีนเป็นใหญค่วรมสีตเิทีย่วไป 

   คนทีม่โีลกเป็นใหญค่วรมปัีญญาและเพง่พนิจิ 

     สว่นคนมธีรรมเป็นใหญค่วรประพฤตติามธรรม 

   มนุผีูม้คีวามบากบั่นอยา่งจรงิจังยอ่มไมเ่สือ่ม 

   บคุคลใดมคีวามเพยีร ขม่มาร 

   ครอบง ามัจจรุาชผูก้ าหนดชะตากรรมเสยีได ้

   สมัผัสธรรมเป็นทีส่ ิน้ความเกดิ 

   บคุคลเชน่นัน้ยอ่มเป็นผูรู้แ้จง้โลก มปัีญญาด ี

   เป็นมนุหีมดความทะยานอยากในธรรมทัง้ปวง 

อาธปิเตยยสตูรที ่๑๐ จบ 

เทวทตูวรรคที ่๔ จบ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

    ๑. สพรหมกสตูร    ๒. อานันทสตูร 

    ๓. สารปีตุตสตู    ๔. นทิานสตูร 

    ๕. หัตถกสตู     ๖. เทวทตูสตูร 

    ๗. ยมราชสตูร    ๘. จตมุหาราชสตูร 

    ๘. ทตุยิจตมุหาราชสตูร   ๙. สขุมุาลสตูร 

    ๑๐. อาธปิเตยยสตูร 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๒๐๔ } 



๒๐๕ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๕. จฬูวรรค ๒. ตฐิานสตูร 

 

๕. จฬูวรรค 

หมวดวา่ดว้ยเรือ่งเล็กนอ้ย 

๑. สมัมขุภีาวสตูร 

วา่ดว้ยความพรอ้มแหง่ธรรม 

  [๔๑] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ ภกิษุทัง้หลาย เพราะความพรอ้มแหง่ธรรม 

๓ ประการ กลุบตุรผูม้ศีรัทธาจงึประสพ๑บญุมาก 

  ความพรอ้มแหง่ธรรม ๓ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. เพราะความพรอ้มแหง่ศรัทธา๒ กลุบตุรผูม้ศีรัทธาจงึประสพบญุมาก 

   ๒. เพราะความพรอ้มแหง่ไทยธรรม กลุบตุรผูม้ศีรัทธาจงึประสพบญุมาก 

   ๓. เพราะความพรอ้มแหง่ทักขไิณยบคุคล(บคุคลผูค้วรรับทักษิณา) กลุบตุร 

  ผูม้ศีรัทธาจงึประสพบญุมาก 

  ภกิษุทัง้หลาย เพราะความพรอ้มแหง่ธรรม ๓ ประการนีแ้ล กลุบตุรผูม้ ี

ศรัทธาจงึประสพบญุมาก 

สมัมขุภีาวสตูรที ่๑ จบ 

 

๒. ตฐิานสตูร 

วา่ดว้ยฐานะทีเ่ป็นเหตใุหท้ราบผูม้ศีรทัธา 

  [๔๒] ภกิษุทัง้หลาย บคุคลผูม้ศีรัทธาเลือ่มใสพงึทราบไดโ้ดยฐานะ ๓ ประการ 

  ฐานะ ๓ ประการ อะไรบา้ง คอื

 

เชงิอรรถ : 

๑ ประสพ ในทีน่ีห้มายถงึไดร้ับผลตอบ (ปฏลิภต)ิ (องฺ.ตกิ.อ. ๒/๔๑/๑๔๘) 

๒ ความพรอ้มแหง่ศรทัธา ทีพ่ระพทุธเจา้ตรัสเรยีงความส าคัญไวเ้ป็นอันดับที ่๑ ในทีน่ีเ้พราะศรัทธาม ี

   ความส าคัญมาก บคุคลเมือ่จะใหท้านจ าตอ้งเกดิศรัทธากอ่น หากปราศจาคศรัทธา แมม้ไีทยธรรมและ 

   ปฏคิาหก(ผูร้ับ) ก็ไมส่ามารถท าบญุได ้และศรัทธาเป็นสิง่ทีห่าไดย้าก เพราะศรัทธาของปถุชุน ยอ่ม 

   เปลีย่นแปลงไดท้กุขณะ สว่นไทยธรรม และทักขไิณยบคุคลเป็นสิง่ทีห่าไดง้่าย (องฺ.ตกิ.อ. ๒/๔๑/๑๔๘) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๒๐๕ } 



๒๐๖ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๕. จฬูวรรค ๓. อัตถวสสตูร 

   ๑. เป็นผูป้รารถนาทีจ่ะเห็นทา่นผูม้ศีลี 

   ๒. เป็นผูป้รารถนาทีจ่ะฟังสทัธรรม 

   ๓. เป็นผูม้ใีจปราศจากความตระหนีอ่ันเป็นมลทนิ มจีาคะอันสละแลว้ ม ี

       ฝ่ามอืชุม่ ยนิดใีนการสละ ควรแกก่ารขอ ยนิดใีนการแจกทาน อยู ่

       ครองเรอืน 

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคลผูม้ศีรัทธาเลือ่มใสพงึทราบไดโ้ดยฐานะ ๓ ประการนีแ้ล 

    บคุคลผูป้รารถนาจะเห็นทา่นผูม้ศีลี 

   ปรารถนาจะฟังสทัธรรม 

   ก าจัดความตระหนีอ่ันเป็นมลทนิ 

   บคุคลนัน้เรยีกวา่ ผูม้ศีรัทธา 

ตฐิานสตูรที ่๒ จบ 

 

๓. อตัถวสสตูร 

วา่ดว้ยอ านาจประโยชน ์

  [๔๓] ภกิษุทัง้หลาย บคุคลผูพ้จิารณาเห็นอ านาจประโยชน ์๓ ประการ 

จงึควรแสดงธรรมแกค่นเหลา่อืน่ 

  อ านาจประโยชน ์๓ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. บคุคลผูแ้สดงธรรม๑รูแ้จง้อรรถ๒และรูแ้จง้ธรรม๓ 

   ๒. บคุคลผูฟั้งธรรมรูแ้จง้อรรถและรูแ้จง้ธรรม 

   ๓. บคุคลผูแ้สดงธรรมและผูฟั้งธรรมทัง้ ๒ ฝ่าย รูแ้จง้อรรถและรูแ้จง้ธรรม 

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคลผูพ้จิารณาเห็นอ านาจประโยชน ์๓ ประการนีแ้ลจงึควร 

แสดงธรรมแกค่นเหลา่อืน่ 

อตัถวสสตูรที ่๓ จบ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ แสดงธรรม ในทีน่ีห้มายถงึแสดงอรยิสัจ ๔ ประการ (องฺ.ตกิ.อ. ๒/๔๓/๑๕๒-๓) 

๒ รูแ้จง้อรรถ ในทีน่ีห้มายถงึรูอ้รรถกถา (องฺ.ตกิ.อ. ๒/๔๓/๑๕๒-๓) 

๓ รูแ้จง้ธรรม ในทีน่ีห้มายถงึรูธ้รรมบาล ีคอืพทุธพจน ์(องฺ.ตกิ.อ. ๒/๔๓/๑๕๒-๓) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๒๐๖ } 



๒๐๗ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๕. จฬูวรรค ๕. ปัณฑติสตูร 

 

๔. กถาปวตัตสิตูร 

วา่ดว้ยเหตใุหก้ารสนทนาด าเนนิไปได ้

  [๔๔] ภกิษุทัง้หลาย การสนทนาด าเนนิไปไดด้ว้ยฐานะ๑ ๓ ประการ 

  ฐานะ ๓ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. บคุคลผูแ้สดงธรรมรูแ้จง้อรรถและรูแ้จง้ธรรม 

   ๒. บคุคลผูฟั้งธรรมรูแ้จง้อรรถและรูแ้จง้ธรรม 

   ๓. บคุคลผูแ้สดงธรรมและผูฟั้งธรรมทัง้ ๒ ฝ่ายรูแ้จง้อรรถและรูแ้จง้ธรรม 

  ภกิษุทัง้หลาย การสนทนาด าเนนิไปไดด้ว้ยฐานะ ๓ ประการนีแ้ล 

กถาปวตัตสิตูรที ่๔ จบ 

 

๕. ปณัฑติสตูร 

วา่ดว้ยกรรมทีบ่ณัฑติบญัญตัไิว ้

  [๔๕] ภกิษุทัง้หลาย กรรม ๓ ประการนีบ้ัณฑติบัญญัตไิว ้สตับรุษุบัญญัตไิว ้

  กรรม ๓ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ทาน(การให)้     ๒. ปัพพัชชา(การถอืบวช) 

   ๓. มาตาปิตอุปัุฏฐาน(การบ ารงุมารดาบดิา) 

  กรรม ๓ ประการนีแ้ลบัณฑติบัญญัตไิว ้สตับรุษุบัญญัตไิว ้

    ทาน อหงิสา(ความไมเ่บยีดเบยีน) 

   สญัญมะ(ความส ารวม) ทมะ(การฝึกฝน) 

   มาตาปิตอุปัุฏฐาน(การบ ารงุมารดาบดิา) 

   เป็นสิง่ทีส่ตับรุษุบัญญัตไิว ้

 

เชงิอรรถ : 

๑ ฐานะ ในทีน่ีห้มายถงึเหต ุ(องฺ.ตกิ.อ. ๒/๔๔/๑๕๓) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๒๐๗ } 



๒๐๘ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๕. จฬูวรรค ๗. สงัขตลักขณสตูร 

   คณุธรรมเหลา่นีเ้ป็นฐานะของสตับรุษุทัง้หลายผูส้งบ 

   เป็นพรหมจารบีคุคลซึง่บณัฑติควรเสพ 

    บัณฑตินัน้เป็นอรยิบคุคลผูม้ทัีสสนะสมบรูณ์๑ 

   เขา้ถงึโลกอันเกษม๒ได ้

ปณัฑติสตูรที ่๕ จบ 

 

๖. สลีวนัตสตูร 

วา่ดว้ยบรรพชติผูม้ศีลี 

  [๔๖] ภกิษุทัง้หลาย บรรพชติผูม้ศีลี เขา้ไปอาศัยหมูบ่า้นหรอืต าบลใดอยู ่

มนุษยทั์ง้หลายในหมูบ่า้นหรอืต าบลนัน้ ยอ่มประสพบญุมากดว้ยฐานะ๓ ๓ ประการ 

  ฐานะ ๓ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. กาย   ๒. วาจา   ๓. ใจ 

  ภกิษุทัง้หลาย บรรพชติผูม้ศีลีเขา้ไปอาศัยหมูบ่า้นหรอืต าบลใดอยู ่มนุษย ์

ทัง้หลายในหมูบ่า้นหรอืต าบลนัน้ยอ่มประสพบญุมากดว้ยฐานะ ๓ ประการนีแ้ล 

สลีวนัตสตูรที ่๖ จบ 

 

๗. สงัขตลกัขณสตูร 

วา่ดว้ยลกัษณะทีถ่กูปจัจยัปรงุแตง่ 

  [๔๗] ภกิษุทัง้หลาย สงัขตลักษณะแหง่สงัขตธรรม(ลักษณะทีถ่กูปัจจัยปรงุแตง่ 

แหง่ธรรมทีถ่กูปัจจัยปรงุแตง่) ๓ ประการนี้

 

เชงิอรรถ : 

๑ อรยิบคุคลผูม้ทีสัสนะสมบรูณ์ ในทีน่ีห้มายถงึบคุคลผูบ้ ารงุมารดาบดิา มใิชห่มายถงึพระพทุธเจา้ 

    หรอืพระโสดาบัน (องฺ.ตกิ.อ. ๒/๔๕/๑๕๓) 

๒ โลกอนัเกษม ในทีน่ีห้มายถงึเทวโลก (องฺ.ตกิ.อ. ๒/๔๕/๑๕๓) 

๓ ดเูชงิอรรถที ่๑ ขอ้ ๔๔ ตกินบิาต หนา้ ๒๐๗ ในเลม่นี้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๒๐๘ } 



๒๐๙ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๕. จฬูวรรค ๙. ปัพพตราชสตูร 

  สงัเขตลักษณะแหง่สงัขตธรรม ๓ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ความเกดิขึน้ปรากฏ   ๒. ความดับสลายปรากฏ 

    ๓. เมือ่ตัง้อยู ่ความแปร๑ปรากฏ 

  ภกิษุทัง้หลาย สงัขตลักษณะแหง่สงัขตธรรม ๓ ประการนีแ้ล 

สงัขตลกัขณสตูรที ่๗ จบ 

 

๘. อสงัขตลกัขณสตูร 

วา่ดว้ยลกัษณะทีไ่มถ่กูปจัจยัปรงุแตง่ 

  [๔๘] ภกิษุทัง้หลาย อสงัขตลักษณะแหง่อสงัขตธรรม(ลักษณะทีไ่มถ่กูปัจจัย 

ปรงุแตง่แหง่ธรรมทีไ่มถ่กูปัจจัยปรงุแตง่) ๓ ประการนี ้

  อสงัขตลักษณะแหง่อสงัขตธรรม ๓ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ความเกดิขึน้ไมป่รากฏ 

   ๒. ความดับสลายไมป่รากฏ 

   ๓. เมือ่ตัง้อยู ่ความแปรไมป่รากฏ 

  ภกิษุทัง้หลาย อสงัขตลักษณะแหง่อสงัขตธรรม ๓ ประการนีแ้ล 

อสงัขตลกัขณสตูรที ่๘ จบ 

 

๙. ปพัพตราชสตูร 

วา่ดว้ยขนุเขาหมิพานต ์

  [๔๙] ภกิษุทัง้หลาย ไมส้าละใหญอ่าศัยขนุเขาหมิพานตย์อ่มงอกงามดว้ยความ 

เจรญิ ๓ ประการ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ความแปร (อัญญถัตตะ) ในทีน่ีห้มายถงึความเปลีย่นกลายไปจากลักษณะหรอืภาวะเดมิ ไดแ้ก ่ชรา 

   (องฺ.ตกิ.อ. ๒/๔๗/๑๕๔) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๒๐๙ } 



๒๑๐ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๕. จฬูวรรค ๙. ปัพพตราชสตูร 

  ความเจรญิ ๓ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. กิง่ ใบแก ่และใบออ่น    ๒. เปลอืกและสะเก็ด 

   ๓. กระพีแ้ละแกน่ 

  ไมส้าละใหญอ่าศัยขนุเขาหมิพานตย์อ่มงอกงามดว้ยความเจรญิ ๓ ประการนี ้

ฉันใด 

  ชนภายในอาศัยพอ่บา้นผูม้ศีรัทธายอ่มงอกงามดว้ยความเจรญิ ๓ ประการ 

ฉันนัน้เหมอืนกัน 

  ความเจรญิ ๓ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ศรัทธา   ๒. ศลี    ๓. ปัญญา 

  ภกิษุทัง้หลาย ชนภายในอาศัยพอ่บา้นผูม้ศีรัทธายอ่มงอกงามดว้ยความเจรญิ 

๓ ประการนี ้

    ภเูขาหนิมอียูใ่นป่าใหญ ่

   หมูไ่มเ้หลา่นัน้อาศัยภเูขานัน้ 

   เจรญิงอกงามเตบิโตในป่า แมฉั้นใด 

    บตุร ภรรยา พวกพอ้ง อ ามาตย ์หมูญ่าต ิ

   และชนผูอ้าศัยเขาเลีย้งชพี ก็ฉันนัน้เหมอืนกัน 

   อาศัยพอ่บา้นผูม้ศีรัทธา สมบรูณ์ดว้ยศลี 

   ยอ่มงอกงามในโลกนี ้

    ชนผูม้ปัีญญาเห็นแจง้ เห็นศลี 

   จาคะ(ความเสยีสละ) และสจุรติ(ความประพฤตดิ)ี 

   ของพอ่บา้นผูม้ศีลีนัน้แลว้ยอ่มท าตาม 

    บคุคลประพฤตธิรรมซึง่เป็นทางน าสตัวไ์ปสูส่คุต ิ

   ยอ่มเพลดิเพลนิในโลกนีส้มปรารถนา 

   ยอ่มบันเทงิในเทวโลก 

ปพัพตราชสตูรที ่๙ จบ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๒๑๐ } 



๒๑๑ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๕. จฬูวรรค ๑๑. มหาโจรสตูร 

 

๑๐. อาตปัปกรณียสตูร 

วา่ดว้ยเหตใุหท้ าความเพยีร 

  [๕๐] ภกิษุทัง้หลาย บคุคลควรท าความเพยีรดว้ยฐานะ ๓ ประการ 

  ฐานะ ๓ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. เพือ่ความไมเ่กดิขึน้แหง่บาปอกศุลธรรมทีย่ังไมเ่กดิขึน้ 

   ๒. เพือ่ความเกดิขึน้แหง่กศุลธรรมทีย่ังไมเ่กดิขึน้ 

   ๓. เพือ่ความอดกลัน้เวทนาทัง้หลาย อันมใีนรา่งกายทีเ่กดิขึน้แลว้ เป็น 

       ทกุข ์กลา้แข็ง เจ็บปวด เผ็ดรอ้น ไมน่่ายนิด ีไมน่่าพอใจ พรากชวีติ 

  บคุคลควรท าความเพยีรดว้ยฐานะ ๓ ประการนี้ 

  ภกิษุทัง้หลาย ในกาลใด ภกิษุท าความเพยีรเพือ่ความไมเ่กดิขึน้แหง่บาป 

อกศุลธรรมทีย่ังไมเ่กดิขึน้ เพือ่ความเกดิขึน้แหง่กศุลธรรมทีย่ังไมเ่กดิขึน้ เพือ่ความ 

อดกลัน้เวทนาทัง้หลายอันมใีนรา่งกายทีเ่กดิขึน้แลว้ เป็นทกุข ์กลา้แข็ง เจ็บปวด 

เผ็ดรอ้น ไมน่่ายนิด ีไมน่่าพอใจ พรากชวีติ ในกาลนัน้ ภกิษุนีเ้ราเรยีกวา่ ม ี

ความเพยีร มปัีญญารักษาตน มสีตเิพือ่ท าทีส่ดุทกุขโ์ดยชอบ 

อาตปัปกรณียสตูรที ่๑๐ จบ 

 

๑๑. มหาโจรสตูร 

วา่ดว้ยองคป์ระกอบของมหาโจร 

  [๕๑] ภกิษุทัง้หลาย มหาโจรประกอบดว้ยองค ์๓ ประการ ยอ่มงัดแงะบา้ง 

ท าการปลน้บา้ง ลอ้มปลน้เรอืนหลังเดยีวบา้ง ดักปลน้ในทางเปลีย่วบา้ง 

  องค ์๓ ประการ อะไรบา้ง คอื 

  มหาโจรในโลกนี ้

   ๑. อาศัยทีข่รขุระ     ๒. อาศัยป่ารก 

   ๓. อาศัยผูม้อีทิธพิล 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๒๑๑ } 



๒๑๒ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๕. จฬูวรรค ๑๑. มหาโจรสตูร 

  มหาโจรอาศยัทีข่รขุระ เป็นอยา่งไร 

  คอื มหาโจรในโลกนีอ้าศยัเกาะแกง่แหง่แมน่ ้าหรอืทีข่รขุระแหง่ภเูขา มหาโจร 

อาศัยทีข่รขุระ เป็นอยา่งนีแ้ล 

  มหาโจรอาศยัป่ารก เป็นอยา่งไร 

  คอื มหาโจรในโลกนีอ้าศยัป่ารกดว้ยหญา้บา้ง ป่ารกดว้ยตน้ไมบ้า้ง ป่าทีม่ ี

แนวป้องกันบา้ง แนวป่าใหญบ่า้ง มหาโจรอาศัยป่ารก เป็นอยา่งนีแ้ล 

  มหาโจรอาศยัผูม้อีทิธพิล เป็นอยา่งไร 

  คอื มหาโจรในโลกนีอ้าศยัพระราชาหรอืมหาอ ามาตยข์องพระราชา เขาคดิ 

อยา่งนีว้า่ “ถา้ใครจักกลา่วหาอะไรเรา พระราชาหรอืมหาอ ามาตยข์องพระราชา 

เหลา่นีก็้จักวา่คดคีวามชว่ยปกป้องเรา” ถา้ใครกลา่วหาอะไรมหาโจรนัน้ พระราชา 

หรอืมหาอ ามาตยข์องพระราชานัน้ตา่งก็วา่คดคีวามชว่ยปกป้องเขา มหาโจรอาศัยผู ้

มอีทิธพิล เป็นอยา่งนีแ้ล 

  มหาโจรประกอบดว้ยองค ์๓ เป็นประการนีแ้ล ยอ่มงัดแงะบา้ง ท าการ 

ปลน้บา้ง ลอ้มปลน้เรอืนหลังเดยีวบา้ง ดักปลน้ในทางเปลีย่วบา้ง ฉันใด 

  ภกิษุชัว่ประกอบดว้ยธรรม ๓ ประการ ก็ฉันนัน้เหมอืนกัน ยอ่มบรหิารตนให ้

ถกูก าจัด ถกูท าลาย มคีวามเสยีหาย ถกูผูรู้ต้เิตยีน และประสพสิง่ทีไ่มใ่ชบ่ญุเป็น 

อันมาก 

  ธรรม ๓ ประการ อะไรบา้ง คอื 

  ภกิษุชัว่ในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. อาศัยกรรมทีไ่มต่รงไปตรงมา   ๒. อาศัยกรรมทีเ่รน้ลับ 

   ๓. อาศัยผูม้อีทิธพิล 

  ภกิษุช ัว่อาศยักรรมทีไ่มต่รงไปตรงมา เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุชัว่ในธรรมวนัิยนีป้ระกอบดว้ยกายกรรม วจกีรรม มโนกรรมทีไ่มต่รง 

ไปตรงมา ภกิษุชัว่อาศัยกรรมทีไ่มต่รงไปตรงมา เป็นอยา่งนีแ้ล 

  ภกิษุช ัว่อาศยักรรมทีเ่รน้ลบั เป็นอยา่งไร 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๒๑๒ } 



๒๑๓ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๕. จฬูวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

  คอื ภกิษุชัว่ในธรรมวนัิยนีเ้ป็นมจิฉาทฏิฐ ิประกอบดว้ยอันตคาหกิทฏิฐิ๑ ภกิษุ 

ชัว่อาศัยกรรมทีเ่รน้ลับ เป็นอยา่งนีแ้ล 

  ภกิษุช ัว่อาศยัผูม้อีทิธพิล เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุชัว่ในธรรมวนัิยนีอ้าศัยพระราชาหรอืมหาอ ามาตยข์องพระราชา ภกิษุ 

นัน้คดิอยา่งนีว้า่ “ถา้ใครจักกลา่วหาอะไรเรา พระราชาหรอืมหาอ ามาตยข์องพระ 

ราชาเหลา่นีก็้จักวา่คดคีวามชว่ยปกป้องเรา” ถา้ใครวา่กลา่วอะไรภกิษุนัน้ พระราชา 

หรอืมหาอ ามาตยข์องพระราชานัน้ตา่งก็วา่คดคีวามชว่ยปกป้องเธอ ภกิษุชัว่อาศัยผู ้

มอีทิธพิล เป็นอยา่งนีแ้ล 

  ภกิษุชัว่ประกอบดว้ยธรรม ๓ ประการนีแ้ล ยอ่มบรหิารตนใหถ้กูก าจัด ถกู 

ท าลาย มคีวามเสยีหาย ถูกผูรู้ต้เิตยีน และประสพสิง่ทีไ่มใ่ชบ่ญุเป็นอันมาก 

มหาโจรสตูรที ่๑๑ จบ 

จฬูวรรคที ่๕ จบ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

    ๑. สมัมขุภีาวสตูร    ๒. ตฐิานสตูร 

    ๓. อัตถวสสตูร    ๔. กถาปวตัตสิตูร 

    ๕. ปัณฑติสตูร    ๖. สลีวนัตสตูร 

    ๗. สงัขตลักขณสตูร    ๘. อสงัขตลักขณสตูร 

    ๙. ปัพพตราชสตูร    ๑๐. อาตัปปกรณียสตูร 

    ๑๑. มหาโจรสตูร 

ปฐมปณัณาสก ์จบบรบิรูณ ์

 
เชงิอรรถ : 

๑ อนัตคาหกิทฏิฐ ิหมายถงึความเห็นผดิแลน่ไปสดุโตง่ขา้งใดขา้งหนึง่ ม ี๑๐ ประการ คอืเห็นวา่ (๑) โลก 

   เทีย่ง (๒) โลกไมเ่ทีย่ง (๓) โลกมทีีส่ดุ (๔) โลกไมม่ทีีส่ดุ (๕) ชวีะกับสรรีะ เป็นอยา่งเดยีวกัน (๖) ชวีะกับ 

   สรรีะเป็นคนละอยา่ง (๗) หลังจากตายไปตถาคตเกดิอกี (๘) หลังจากตายไปตถาคตไมเ่กดิอกี (๙) หลัง 

   จากตายไปตถาคตเกดิอกีก็ใช ่ไมเ่กดิอกีก็ใช ่(๑๐) หลังจากตายไป ตถาคตเกดิอกีก็ไมใ่ช ่ไมเ่กดิอกีก็ไมใ่ช ่

   (อง.ทสก. ๒๔/๙๓/๑๔๙, องฺ.ตกิ.อ. ๒/๕๑/๑๕๖) ชวีะ ในทีน่ีห้มายถงึวญิญาณอมตะหรอือาตมัน (Soul) 

   (ตามนัย อภ.ิปญฺจ. ๑/๑/๑๒๙) ตถาคต ในทีน่ีเ้ป็นค าทีลั่ทธอิืน่ ๆ ใชก้ันมากอ่นพทุธกาล หมายถงึอัตตา 

   (อาตมัน) ไมไ่ดห้มายถงึพระพทุธเจา้ อรรถกถาอธบิายหมายถงึสัตตะ (ท.ีส.ีอ. ๖๕/๑๐๘)) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๒๑๓ } 



๒๑๔ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๑. พราหมณวรรค ๑. ปฐมเทวพราหมณสตูร 

 

๒. ทตุยิปณัณาสก ์

 

๑. พราหมณวรรค 

หมวดวา่ดว้ยพราหมณ์ 

๑. ปฐมเทวพราหมณสตูร 

วา่ดว้ยพราหมณ์แก ่๒ คน สตูรที ่๑ 

  [๕๒] สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อารามของอนาถ 

บณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้ พราหมณ์ ๒ คน เป็นผูแ้ก ่ผูเ้ฒา่ ผูใ้หญ ่

ผูล้ว่งกาลผา่นวยั นับแตเ่กดิมามอีาย ุ๑๒๐ ปี เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึที ่

ประทับ ไดส้นทนาปราศรัยพอเป็นทีบ่ันเทงิใจพอเป็นทีร่ะลกึถงึกันแลว้จงึน่ัง ณ ที ่

สมควร ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ 

  ขา้แตท่า่นพระโคดม ขา้พเจา้ทัง้หลายเป็นพราหมณ์แก ่ผูเ่ฒา่ ผูใ้หญ ่ผูล้ว่ง 

กาลผา่นวยั นับแตเ่กดิมามอีาย ุ๑๒๐ ปี พวกขา้พเจา้นัน้ไมไ่ดท้ าความดไีว ้ไม ่

ไดท้ ากศุลไว ้ไมไ่ดส้รา้งเครือ่งตา้นทานภัยไว ้ขอทา่นพระโคดมทรงวา่กลา่วพวก 

ขา้พเจา้ ขอทา่นพระโคดมทรงสัง่สอนพวกขา้พเจา้เพือ่เกือ้กลู เพือ่ความสขุแกพ่วก 

ขา้พเจา้ตลอดกาลนานเถดิ 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ พราหมณ์ทัง้หลาย ทีแ่ทพ้วกทา่นเป็นผูแ้ก ่ผูเ้ฒา่ 

ผูใ้หญ ่ผูล้ว่งกาลผา่นวยั นับแตเ่กดิมามอีาย ุ๑๒๐ ปี พวกทา่นนัน้ไมไ่ดท้ าความดไีว ้

ไมไ่ดท้ ากศุลไว ้ไมไ่ดส้รา้งเครือ่งตา้นทานภัยไว ้โลกนีถ้กูชรา(ความแก)่ พยาธ(ิความ 

เจ็บ) และมรณะ(ความตาย)รอ้ยรัดไว ้เมือ่โลกถกูชรา พยาธ ิและมรณะรอ้ยรัดไว ้

อยา่งนี ้ความส ารวมทางกาย วาจา และใจในโลกนีจ้ะเป็นเครือ่งตา้นทาน เป็นทีเ่รน้ 

เป็นทีพ่ ึง่ เป็นทีร่ะลกึและเป็นทีย่ดึเหนีย่วของผูต้ายไปแลว้ 

    ชวีติถกูชราน าเขา้ไปสูค่วามมอีายสุัน้ 

   ผูท้ีถ่กูชราน าเขา้ไปแลว้ยอ่มไมม่เีครือ่งตา้นทาน 

   บคุคลเมือ่พจิารณาเห็นภัยนีใ้นความตาย 

   ควรท าบญุทีน่ าสขุมาให ้

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๒๑๔ } 



๒๑๕ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๑. พราหมณวรรค ๒. ทตุยิเทวพราหมณสตูร 

    ความส ารวมทางกาย วาจาและใจในโลกนี ้

   ยอ่มมเีพือ่ความสขุแกบ่คุคลผูต้ายไปแลว้ 

   ซึง่ไดท้ าบญุไวข้ณะเมือ่มชีวีติอยู ่

ปฐมเทวพราหมณสตูรที ่๑ จบ 

 

๒. ทตุยิเทวพราหมณสตูร 

วา่ดว้ยพราหมณ์แก ่๒ คน สตูรที ่๒ 

  [๕๓] ครัง้นัน้พราหมณ์ ๒ คน เป็นผูแ้ก ่ผูเ้ฒา่ ผูใ้หญ ่ผูล้ว่งกาลผา่นวยั  

นับแตเ่กดิมามอีาย ุ๑๒๐ ปี เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวายอภวิาท 

แลว้น่ัง ณ ทีส่มควร ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ 

  ขา้แตท่า่นพระโคดม พวกขา้พเจา้เป็นพราหมณ์แก ่ผูเ้ฒา่ ผูใ้หญ ่ผูล้ว่งกาล 

ผา่นวยั นับแตเ่กดิมามอีาย ุ๑๒๐ ปี พวกขา้พเจา้นัน้ไมไ่ดท้ าความดไีว ้ไมไ่ดท้ ากศุล 

ไว ้ไมไ่ดส้รา้งเครือ่งตา้นทานภัยไว ้ขอทา่นพระโคดมทรงวา่กลา่วพวกขา้พเจา้ ขอ 

ทา่นพระโคดมทรงสัง่สอนพวกขา้พเจา้เพือ่เกือ้กลู เพือ่ความสขุแกพ่วกขา้พเจา้ 

ตลอดกาลนาน 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ พราหมณ์ทัง้หลาย ทีแ่ทพ้วกทา่นเป็นผูแ้ก ่ผูเ้ฒา่ 

ผูใ้หญ ่ผูล้ว่งกาลผา่นวยั นับแตเ่กดิมามอีาย ุ๑๒๐ ปี พวกทา่นนัน้ ไมไ่ดท้ าความดไีว ้

ไมไ่ดท้ ากศุลไว ้ไมไ่ดส้รา้งเครือ่งตา้นทานภัยไว ้โลกนีถ้กูชรา พยาธ ิและมรณะ 

แผดเผาแลว้ เมือ่โลกถกูชรา พยาธ ิและมรณะแผดเผาแลว้อยา่งนี ้ความส ารวม 

ทางกาย วาจา และใจในโลกนีจ้ะเป็นเครือ่งตา้นทาน เป็นทีเ่รน้ เป็นทีพ่ ึง่ เป็นทีร่ะลกึ 

และเป็นทีย่ดึเหนีย่วของผูต้ายไปแลว้ 

    เมือ่เรอืนถกูไฟไหม ้

   สิง่ของทีน่ าออกไปไดย้อ่มเป็นประโยชนแ์กเ่ขา 

   สิง่ของทีถ่กูไฟไหมใ้นเรอืนนัน้ 

   ยอ่มไมเ่ป็นประโยชนแ์กเ่ขา ฉันใด 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๒๑๕ } 



๒๑๖ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๑. พราหมณวรรค ๓. อัญญตรพราหมณสตูร 

    เมือ่โลกถกูชราและมรณะแผดเผาแลว้ก็ฉันนัน้เหมอืนกัน 

   บคุคลควรน าออกมาดว้ยการให ้

   สิง่ทีใ่หแ้ลว้ชือ่วา่น าออกไปดแีลว้ 

    ความส ารวมทางกาย วาจา และใจในโลกนี ้

   ยอ่มมเีพือ่ความสขุแกบ่คุคลผูต้ายไปแลว้ 

   ซึง่ไดท้ าบญุไวข้ณะเมือ่มชีวีติอยู ่

ทตุยิเทวพราหมณสตูรที ่๒ จบ 

 

๓. อญัญตรพราหมณสตูร 

วา่ดว้ยพราหมณ์ผูท้ลูถามธรรมคณุ 

  [๕๔] ครัง้นัน้ พราหมณ์คนหนึง่เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ได ้

สนทนาปราศรัย ฯลฯ พราหมณ์นัน้ซึง่น่ัง ณ ทีส่มควรแลว้ไดก้ราบทลูพระผูม้ ี

พระภาคดังนีว้า่ 

  ขา้แตท่า่นพระโคดม พระองคต์รัสวา่ “พระธรรมเป็นธรรมทีผู่ป้ฏบิัตจิะพงึเห็น 

ชดัดว้ยตนเอง พระธรรมเป็นธรรมทีผู่ป้ฏบิัตจิะพงึเห็นชดัดว้ยตนเอง” ขา้แตท่า่น 

พระโคดม ดว้ยเหตเุพยีงเทา่ไรหนอ พระธรรมจงึชือ่วา่เป็นธรรมทีผู่ป้ฏบิัตจิะพงึ 

เห็นชดัดว้ยตนเอง ไมป่ระกอบดว้ยกาล ควรเรยีกใหม้าด ูควรนอ้มเขา้มาในตน 

อันวญิญชูนพงึรูเ้ฉพาะตน 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ พราหมณ์ บคุคลผูม้รีาคะ ถกูราคะครอบง า 

มจีติถกูราคะกลุม้รมุ ยอ่มคดิเพือ่เบยีดเบยีนตนเองบา้ง เพือ่เบยีดเบยีนผูอ้ ืน่บา้ง 

เพือ่เบยีดเบยีนทัง้ ๒ ฝ่ายบา้ง เสวยทกุขโทมนัสทางใจบา้ง เมือ่ละราคะไดแ้ลว้ 

เขายอ่มไมค่ดิเพือ่เบยีดเบยีนตนเอง ไมค่ดิเพือ่เบยีดเบยีนผูอ้ ืน่ ไมค่ดิเพือ่เบยีด เบยีน 

ทัง้ ๒ ฝ่าย ไมเ่สวยทกุขโทมนัสทางใจ พระธรรมชือ่วา่เป็นธรรมทีผู่ป้ฏบิัตจิะพงึเห็น 

ชดัดว้ยตนเอง เป็นอยา่งนีแ้ล 

  บคุคลผูม้โีทสะ ถกูโทสะครอบง า มจีติถกูโทสะกลุม้รมุ ยอ่มคดิเพือ่เบยีดเบยีน 

ตนเองบา้ง เพือ่เบยีดเบยีนผูอ้ ืน่บา้ง เพือ่เบยีดเบยีนทัง้ ๒ ฝ่ายบา้ง เสวยทกุขโทมนัส 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๒๑๖ } 



๒๑๗ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๑. พราหมณวรรค ๔. ปรพิพาชกสตูร 

ทางใจบา้ง เมือ่ละโทสะไดแ้ลว้ เขายอ่มไมค่ดิเพือ่เบยีดเบยีนตนเอง ไมค่ดิเพือ่ 

เบยีดเบยีนผูอ้ ืน่ ไมค่ดิเพือ่เบยีดเบยีนทัง้ ๒ ฝ่าย ไมเ่สวยทกุขโทมนัสทางใจ พระ 

ธรรมชือ่วา่เป็นธรรมทีผู่ป้ฏบิัตจิะพงึเห็นชดัดว้ยตนเอง ฯลฯ เป็นอยา่งนีแ้ล 

  บคุคลผูม้โีมหะ ถกูโมหะครอบง า มจีติถกูโมหะกลุม้รมุ ยอ่มคดิเพือ่เบยีดเบยีน 

ตนเองบา้ง เพือ่เบยีดเบยีนผูอ้ ืน่บา้ง เพือ่เบยีดเบยีนทัง้ ๒ ฝ่ายบา้ง เสวยทกุข- 

โทมนัสทางใจบา้ง เมือ่ละโมหะไดแ้ลว้ เขายอ่มไมค่ดิเพือ่เบยีดเบยีนตนเอง ไมค่ดิ 

เพือ่เบยีดเบยีนผูอ้ ืน่ ไมค่ดิเพือ่เบยีดเบยีนทัง้ ๒ ฝ่าย ไมเ่สวยทกุขโทมนัสทางใจ 

พระธรรมชือ่วา่เป็นธรรมทีผู่ป้ฏบิัตจิะพงึเห็นชดัดว้ยตนเอง ไมป่ระกอบดว้ยกาล 

ควรเรยีกใหม้าด ูควรนอ้มเขา้มาในตน อันวญิญชูนพงึรูเ้ฉพาะตน เป็นอยา่งนี้แล 

  พราหมณ์นัน้กราบทลูวา่ “ขา้แตท่า่นพระโคดม ภาษิตของทา่นพระโคดม 

ชดัเจนไพเราะยิง่นัก ฯลฯ ขอทา่นพระโคดมจงทรงจ าขา้พระองคว์า่เป็นอบุาสก 

ผูถ้งึสรณะ ตัง้แตว่นันีเ้ป็นตน้ไปจนตลอดชวีติ” 

อญัญตรพราหมณสตูรที ่๓ จบ 

 

๔. ปรพิพาชกสตูร 

วา่ดว้ยปรพิาชกผูท้ลูถามธรรมคณุ 

  [๕๕] ครัง้นัน้ พราหมณ์ปรพิาชกคนหนึง่เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ 

ฯลฯ พราหมณ์ปรพิาชกนัน้ซึง่น่ัง ณ ทีส่มควรแลว้ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาค 

ดังนีว้า่ 

  ขา้แตท่า่นพระโคดม พระองคต์รัสวา่ “พระธรรมเป็นธรรมทีผู่ป้ฏบิัตจิะพงึเห็น 

ชดัดว้ยตนเอง พระธรรมเป็นธรรมทีผู่ป้ฏบิัตจิะพงึเห็นชดัดว้ยตนเอง” ขา้แตท่า่น 

พระโคดม ดว้ยเหตเุพยีงเทา่ไรหนอ พระธรรมชือ่วา่เป็นธรรมทีผู่ป้ฏบิัตจิะพงึเห็นชดั 

ดว้ยตนเอง ไมป่ระกอบดว้ยกาล ควรเรยีกใหม้าด ูควรนอ้มเขา้มา อันวญิญชูนพงึรู ้

เฉพาะตน 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ พราหมณ์ บคุคลผูม้รีาคะ ถกูราคะครอบง า มจีติ 

ถกูราคะกลุม้รมุ ยอ่มคดิเพือ่เบยีดเบยีนตนเองบา้ง เพือ่เบยีดเบยีนผูอ้ ืน่บา้ง เพือ่ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๒๑๗ } 



๒๑๘ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๑. พราหมณวรรค ๔. ปรพิพาชกสตูร 

เบยีดเบยีนทัง้ ๒ ฝ่ายบา้ง เสวยทกุขโทมนัสทางใจบา้ง เมือ่ละราคะไดแ้ลว้ เขา 

ยอ่มไมค่ดิเพือ่เบยีดเบยีนตนเอง ไมค่ดิเพือ่เบยีดเบยีนผูอ้ ืน่ ไมค่ดิเพือ่เบยีดเบยีน 

ทัง้ ๒ ฝ่าย ไมเ่สวยทกุขโทมนัสทางใจ 

  บคุคลผูม้รีาคะ ถกูราคะครอบง า มจีติถกูราคะกลุม้รมุ ยอ่มประพฤต ิ

กายทจุรติ วจทีจุรติ และมโนทจุรติ เมือ่ละราคะไดแ้ลว้ เขายอ่มไมป่ระพฤต ิ

กายทจุรติ วจทีจุรติ และมโนทจุรติ 

  บคุคลผูม้รีาคะ ถกูราคะครอบง า มจีติถกูราคะกลุม้รมุ ยอ่มไมรู่ช้ดัตาม 

ความเป็นจรงิถงึประโยชนต์นบา้ง ประโยชนผ์ูอ้ ืน่บา้ง ประโยชนทั์ง้ ๒ ฝ่ายบา้ง 

เมือ่ละราคะไดแ้ลว้ เขายอ่มรูช้ดัตามความเป็นจรงิถงึประโยชนต์น ประโยชนผ์ูอ้ ืน่ 

และประโยชนทั์ง้ ๒ ฝ่าย พระธรรมชือ่วา่เป็นธรรมทีผู่ป้ฏบิัตจิะพงึเห็นชดัดว้ยตนเอง 

ฯลฯ เป็นอยา่งนีแ้ล 

  บคุคลผูม้โีทสะ ฯลฯ บคุคลผูม้โีมหะ ถกูโมหะครอบง า มจีติถกูโมหะกลุม้รมุ 

ยอ่มคดิเพือ่เบยีดเบยีนตนเองบา้ง เพือ่เบยีดเบยีนผูอ้ ืน่บา้ง เพือ่เบยีดเบยีนทัง้ 

๒ ฝ่ายบา้ง เสวยทกุขโทมนัสทางใจบา้ง เมือ่ละโมหะไดแ้ลว้ เขายอ่มไมค่ดิเพือ่ 

เบยีดเบยีนตนเอง ไมค่ดิเพือ่เบยีดเบยีนผูอ้ ืน่ ไมค่ดิเพือ่เบยีดเบยีนทัง้ ๒ ฝ่าย ไม ่

เสวยทกุขโทมนัสทางใจ 

  บคุคลผูม้โีมหะ ถกูโมหะครอบง า มจีติถกูโมหะกลุม้รมุ ยอ่มประพฤต ิ

กายทจุรติ วจทีจุรติ และมโนทจุรติ เมือ่ละโมหะไดแ้ลว้ เขายอ่มไมป่ระพฤต ิ

กายทจุรติ วจทีจุรติ และมโนทจุรติ 

  บคุคลผูม้โีมหะ ถกูโมหะครอบง า มจีติถกูโมหะกลุม้รมุ ยอ่มไมรู่ช้ดัตามความ 

เป็นจรงิถงึประโยชนต์นบา้ง ประโยชนผ์ูอ้ ืน่บา้ง ประโยชนทั์ง้ ๒ ฝ่ายบา้ง เมือ่ 

ละโมหะไดแ้ลว้ เขายอ่มรูช้ดัตามความเป็นจรงิถงึประโยชนต์น ประโยชนผ์ูอ้ ืน่ และ 

ประโยชนทั์ง้ ๒ ฝ่าย พระธรรมชือ่วา่เป็นธรรมทีผู่ป้ฏบิัตจิะพงึเห็นชดัดว้ยตนเอง 

ไมป่ระกอบดว้ยกาล ควรเรยีกใหม้าด ูควรนอ้มเขา้มาในตน อันวญิญชูนพงึรู ้

เฉพาะตน เป็นอยา่งนีแ้ล 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๒๑๘ } 



๒๑๙ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๑. พราหมณวรรค ๕. นพิพตุสตูร 

  พราหมณ์ปรพิาชกนัน้กราบทลูวา่ “ขา้แตท่า่นพระโคดม ภาษิตของทา่น 

พระโคดมชดัเจนไพเราะยิง่นัก ฯลฯ ขอทา่นพระโคดมจงทรงจ าขา้พระองคว์า่เป็น 

อบุาสกผูถ้งึสรณะ ตัง้แตว่นันีเ้ป็นตน้ไปจนตลอดชวีติ” 

ปรพิพาชกสตูรที ่๔ จบ 

 

๕. นพิพตุสตูร 

วา่ดว้ยพระนพิพาน 

  [๕๖] ครัง้นัน้ ชานุสโสณพิราหมณ์เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ 

ฯลฯ ชานุสโสณพิราหมณ์ซึง่น่ัง ณ ทีส่มควรแลว้ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาคดงันีว้า่ 

  ขา้แตท่า่นพระโคดม พระองคต์รัสวา่ “พระนพิพานเป็นสภาวธรรมทีผู่ป้ฏบิัต ิ

จะพงึเห็นชดัดว้ยตนเอง พระนพิพานเป็นสภาวธรรมทีผู่ป้ฏบิัตจิะพงึเห็นชดัดว้ย 

ตนเอง” ขา้แตท่า่นพระโคดม ดว้ยเหตเุพยีงไรหนอ พระนพิพานจงึชือ่วา่เป็น 

สภาวธรรมทีผู่ป้ฏบิัตจิะพงึเห็นชดัดว้ยตนเอง ไมป่ระกอบดว้ยกาล ควรเรยีกใหม้าด ู

ควรนอ้มเขา้มาในตน อันวญิญชูนพงึรูเ้ฉพาะตน 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ พราหมณ์ บคุคลผูม้รีาคะ ถกูราคะครอบง า ม ี

จติถกูราคะกลุม้รมุ ยอ่มคดิเพือ่เบยีดเบยีนตนเองบา้ง เพือ่เบยีดเบยีนผูอ้ ืน่บา้ง 

เพือ่เบยีดเบยีนทัง้ ๒ ฝ่ายบา้ง เสวยทกุขโทมนัสทางใจบา้ง เมือ่ละราคะไดแ้ลว้ 

เขายอ่มไมค่ดิเพือ่เบยีดเบยีนตนเอง ไมค่ดิเพือ่เบยีดเบยีนผูอ้ ืน่ ไมค่ดิเพือ่เบยีด 

เบยีนทัง้ ๒ ฝ่าย ไมเ่สวยทกุขโทมนัสทางใจ พระนพิพานชือ่วา่เป็นสภาวธรรมทีผู่ ้

ปฏบิัตจิะพงึเห็นชดัดว้ยตนเอง ฯลฯ เป็นอยา่งนีแ้ล 

  บคุคลผูม้โีทสะ ฯลฯ บคุคลผูม้โีมหะ ถกูโมหะครอบง า มจีติถกูโมหะกลุม้รมุ 

ยอ่มคดิเพือ่เบยีดเบยีนตนเองบา้ง เพือ่เบยีดเบยีนผูอ้ ืน่บา้ง เพือ่เบยีดเบยีนทัง้ 

๒ ฝ่ายบา้ง เสวยทกุขโทมนัสทางใจบา้ง เมือ่ละโมหะไดแ้ลว้ เขายอ่มไมค่ดิเพือ่ 

เบยีดเบยีนตนเอง ไมค่ดิเพือ่เบยีดเบยีนผูอ้ ืน่ ไมค่ดิเพือ่เบยีดเบยีนทัง้ ๒ ฝ่าย ไม ่

เสวยทกุขโทมนัสทางใจ พระนพิพานชือ่วา่เป็นสภาวธรรมทีผู่ป้ฏบิัตจิะพงึเห็นชดั 

ดว้ยตนเอง เป็นอยา่งนีแ้ล 

  ในกาลใด บคุคลนีเ้สวยธรรมเป็นทีส่ ิน้ราคะอันไมม่สีว่นเหลอื เสวยธรรมเป็น 

ทีส่ ิน้โทสะอันไมม่สีว่นเหลอื เสวยธรรมเป็นทีส่ ิน้โมหะอันไมม่สีว่นเหลอื ในกาลนัน้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๒๑๙ } 



๒๒๐ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๑. พราหมณวรรค ๖. ปโลกสตูร 

พระนพิพานชือ่วา่เป็นสภาวธรรมทีผู่ป้ฏบิัตจิะพงึเห็นชดัดว้ยตนเอง ไมป่ระกอบดว้ย 

กาล ควรเรยีกใหม้าด ูควรนอ้มเขา้มาในตน อันวญิญชูนพงึรูเ้ฉพาะตน 

  ชานุสโสณพิราหมณ์นัน้กราบทลูวา่ “ขา้แตท่า่นพระโคดม ภาษิตของทา่น 

พระโคดมชดัเจนไพเราะยิง่นัก ฯลฯ ขอทา่นพระโคดมจงทรงจ าขา้พระองคว์า่เป็น 

อบุาสกผูถ้งึสรณะ ตัง้แตว่นันีเ้ป็นตน้ไปจนตลอดชวีติ” 

นพิพตุสตูรที ่๕ จบ 

 

๖. ปโลกสตูร 

วา่ดว้ยเหตทุ าใหจ้ านวนมนษุยม์นีอ้ยลง 

  [๕๗] ครัง้นัน้ พราหมณ์มหาศาลคนหนึง่เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึ 

ทีป่ระทับ ฯลฯ พราหมณ์มหาศาลนัน้น่ัง ณ ทีส่มควรแลว้ไดก้ราบทลูพระผูม้ ี

พระภาคดังนีว้า่ 

  ขา้แตท่า่นพระโคดม ขา้พเจา้ไดฟั้งมาแตพ่ราหมณ์ผูเ้ป็นบรรพบรุษุ ผูเ้ฒา่ 

ผูใ้หญ ่ผูเ้ป็นอาจารย ์และผูเ้ป็นอาจารยข์องอาจารยซ์ ึง่กลา่วอยูว่า่ ทราบมาวา่ ใน 

กาลกอ่น โลกนีห้นาแน่นไปดว้ยมนุษยเ์หมอืนอเวจมีหานรก หมูบ่า้น ต าบล ชนบท 

และเมอืงหลวง มทีกุระยะไกบ่นิตก ขา้แตท่า่นพระโคดม อะไรหนอเป็นเหตเุป็น 

ปัจจัยใหม้นุษยท์กุวนันีห้มดไป เหลอือยูน่อ้ย แมห้มูบ่า้นก็ไมเ่ป็นหมูบ่า้น แมต้ าบล 

ก็ไมเ่ป็นต าบล แมเ้มอืงก็ไมเ่ป็นเมอืง แมช้นบทก็ไมเ่ป็นชนบท 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ พราหมณ์ มนุษยท์กุวนันีย้นิดดีว้ยความยนิด ี

ทีไ่มช่อบธรรม๑ ถกูความโลภทีไ่มส่ม า่เสมอ๒ครอบง า ประกอบดว้ยธรรมผดิ๓ 

มนุษยเ์หลา่นัน้ยนิดดีว้ยความยนิดทีีไ่มช่อบธรรม ถกูความโลภทีไ่มส่ม า่เสมอ 

ครอบง า ประกอบดว้ยธรรมผดิ ตา่งหยบิฉวยศัสตราวธุอันคมเขน่ฆา่กันและกัน

 

เชงิอรรถ : 

๑ ยนิดดีว้ยความยนิดทีีไ่มช่อบธรรม หมายถงึความยนิดใีนบรขิารของผูอ้ืน่ (องฺ.ตกิ.อ. ๒/๕๗/๑๕๙) 

๒ ความโลภทีไ่มส่ม า่เสมอ หมายถงึความโลภทีเ่กดิขึน้เฉพาะในวัตถทุีผู่อ้ ืน่ครอบครองหวงแหน (องฺ.ตกิ.อ. 

   ๒/๕๗/๑๕๙) 

๓ ประกอบดว้ยธรรมผดิ หมายถงึเสพวัตถทุีไ่มเ่หมาะสม ไดแ้ก ่เสพวัตถอุืน่จากวัตถทุีช่าวโลกยอมรับ 

   กันว่าด ี(องฺ.ตกิ.อ. ๒/๕๗/๑๕๙) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๒๒๐ } 



๒๒๑ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๑. พราหมณวรรค ๗. วจัฉโคตตสตูร 

เพราะเหตนัุน้ มนุษยจ์งึลม้ตายเป็นจ านวนมาก นีแ้ลเป็นเหต ุเป็นปัจจัยใหม้นุษย ์

ทกุวนันีห้มดไป เหลอือยูน่อ้ย แมห้มูบ่า้นก็ไมเ่ป็นหมูบ่า้น แมต้ าบลก็ไมเ่ป็นต าบล 

แมเ้มอืงก็ไมเ่ป็นเมอืง แมช้นบทก็ไมเ่ป็นชนบท 

  มนุษยท์กุวนันีย้นิดดีว้ยความยนิดทีีไ่มช่อบธรรม ถกูความโลภทีไ่มส่ม า่เสมอ 

ครอบง า ประกอบดว้ยธรรมผดิ เมือ่มนุษยเ์หลา่นัน้ยนิดดีว้ยความยนิดทีีไ่มช่อบ 

ธรรม ถกูความโลภทีไ่มส่ม า่เสมอครอบง า ประกอบดว้ยธรรมผดิ ฝนยอ่มไมต่กตาม 

ฤดกูาล เพราะเหตนัุน้จงึมภีกิษาหาไดย้าก ขา้วกลา้เสยีหายเป็นเพลีย้หนอน เหลอื 

แตก่า้น เพราะเหตนัุน้ มนุษยจ์งึลม้ตายเป็นจ านวนมาก แมน้ีแ้ลเป็นเหตเุป็นปัจจัย 

ใหม้นุษยท์กุวนันีห้มดไป เหลอือยูน่อ้ย แมห้มูบ่า้นก็ไมเ่ป็นหมูบ่า้น แมต้ าบลก็ไม่ 

เป็นต าบล แมเ้มอืงก็ไมเ่ป็นเมอืง แมช้นบทก็ไมเ่ป็นชนบท 

  อกีประการหนึง่ มนุษยท์กุวนันีย้นิดดีว้ยความยนิดทีีไ่มช่อบธรรม ถกูความ 

โลภทีไ่มส่ม า่เสมอครอบง า ประกอบดว้ยธรรมผดิ เมือ่มนุษยเ์หลา่นัน้ยนิดดีว้ย 

ความยนิดทีีไ่มช่อบธรรม ถกูความโลภทีไ่มส่ม า่เสมอครอบง า ประกอบดว้ยธรรม 

ผดิ พวกยักษ์จงึปลอ่ยอมนุษยท์ีร่า้ยกาจไว(้บนพืน้โลก) เพราะเหตนัุน้ มนุษยจ์งึลม้ 

ตายเป็นจ านวนมาก แมน้ี้แลเป็นเหตเุป็นปัจจัยใหม้นุษยท์กุวนันีห้มดไป เหลอือยู่ 

นอ้ย แมห้มูบ่า้นก็ไมเ่ป็นหมูบ่า้น แมต้ าบลก็ไมเ่ป็นต าบล แมเ้มอืงก็ไมเ่ป็นเมอืง 

แมช้นบทก็ไมเ่ป็นชนบท 

  พราหมณ์มหาศาลนัน้กราบทลูวา่ “ขา้แตท่า่นพระโคดม ภาษิตของทา่นพระ 

โคดมชดัเจนไพเราะยิง่นัก ฯลฯ ขอทา่นพระโคดมจงทรงจ าขา้พระองคว์า่เป็นอบุาสก 

ผูถ้งึสรณะ ตัง้แตว่นันีเ้ป็นตน้ไปจนตลอดชวีติ” 

ปโลกสตูรที ่๖ จบ 

 

๗. วจัฉโคตตสูตร 

วา่ดว้ยปรพิาชกชือ่วา่วจัฉโคตร 

  [๕๘] ครัง้นัน้ วจัฉโคตรปรพิาชกเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ได ้

สนทนาปราศรัยพอเป็นทีบ่ันเทงิใจพอเป็นทีร่ะลกึถงึกันแลว้น่ัง ณ ทีส่มควร ได ้

กราบทลูพระผูม้พีระภาคดงันีว้า่ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๒๒๑ } 



๒๒๒ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๑. พราหมณวรรค ๗. วจัฉโคตตสตูร 

  ขา้แตท่า่นพระโคดม ขา้พเจา้ไดฟั้งมาแลว้ พระสมณโคดมตรัสอยา่งนีว้า่ 

“พงึใหท้านแกเ่ราเทา่นัน้ ไมพ่งึใหท้านแกช่นเหลา่อืน่ พงึใหท้านแกส่าวกของเรา 

เทา่นัน้ ไมพ่งึใหท้านแกส่าวกของชนเหลา่อืน่ ทานทีใ่หแ้กเ่ราเทา่นัน้จงึมผีลมาก 

ทานทีใ่หแ้กช่นเหลา่อืน่ไมม่ผีลมาก ทานทีใ่หแ้กส่าวกของเราเทา่นัน้จงึมผีลมาก 

ทานทีใ่หแ้กส่าวกของชนเหลา่อืน่ไมม่ผีลมาก” ขา้แตท่า่นพระโคดม ชนเหลา่ใด 

กลา่วอยา่งนีว้า่ พระสมณโคดมตรัสอยา่งนีว้า่ “พงึใหท้านแกเ่ราเทา่นัน้ ไมพ่งึให ้

ทานแกช่นเหลา่อืน่ พงึใหท้านแกส่าวกของเราเทา่นัน้ ไมพ่งึใหท้านแก่สาวกของ 

ชนเหลา่อืน่ ทานทีใ่หแ้กเ่ราเทา่นัน้จงึมผีลมาก ทานทีใ่หแ้กช่นเหลา่อืน่ไมม่ผีลมาก 

ทานทีใ่หแ้กส่าวกของเราเทา่นัน้จงึมผีลมาก ทานทีใ่หแ้กส่าวกของชนเหลา่อืน่ไมม่ ี

ผลมาก” ชนเหลา่นัน้ชือ่วา่พดูตามทีท่า่นพระโคดมตรัส ไมก่ลา่วตูท่า่นพระโคดม 

ดว้ยค าทีไ่มจ่รงิ และชือ่วา่กลา่วธรรมตามสมควรแกธ่รรม ก็การคลอ้ยตามค าพดูที ่

ชอบธรรมบางอยา่ง ยอ่มไมถ่งึฐานะทีน่่าตเิตยีนบา้งหรอื เพราะขา้พเจา้ทัง้หลายไม่ 

ประสงคจ์ะกลา่วตูท่า่นพระโคดม 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ วจัฉะ ชนเหลา่ใดกลา่วอยา่งนีว้า่ พระสมณโคดม 

ตรัสอยา่งนีว้า่ พงึใหท้านแกเ่ราเทา่นัน้ ฯลฯ ทานทีใ่หแ้กส่าวกของชนเหลา่อืน่ไมม่ ี

ผลมาก ชนเหลา่นัน้ชือ่วา่ไมพ่ดูตามทีเ่ราพดู และชนเหลา่นัน้ชือ่วา่กลา่วตูเ่ราดว้ย 

ค าทีไ่มด่ ีไมเ่ป็นจรงิ วจัฉะ ผูใ้ดหา้มบคุคลอืน่ทีใ่หท้านอยู ่ผูนั้น้ชือ่วา่ท าอันตราย 

แกว่ตัถ ุ๓ อยา่ง เป็นโจรดักปลน้วตัถุ ๓ อยา่ง 

  วตัถ ุ๓ อยา่ง อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ท าอันตรายแกบ่ญุของทายก(ผูใ้ห)้ 

   ๒. ท าอันตรายแกล่าภของปฏคิาหก(ผูรั้บ) 

   ๓. ในเบือ้งตน้ ตัวเขาเองยอ่มถกูก าจัดและถกูท าลาย 

  วจัฉะ ผูใ้ดหา้มบคุคลอืน่ทีใ่หท้านอยู ่ผูนั้น้ชือ่วา่ท าอันตรายแกว่ตัถ ุ๓ อยา่ง 

เป็นโจรดักปลน้วตัถ ุ๓ อยา่ง 

  แตเ่ราเองกลา่วอยา่งนีว้า่ ผูใ้ดเทน ้าลา้งภาชนะหรอืน ้าลา้งขนัลงทีห่มูส่ตัวซ์ ึง่ 

อาศัยอยูท่ีบ่อ่น ้าคร าหรอืทีบ่อ่โสโครกดว้ยตัง้ใจวา่ หมูส่ตัวท์ีอ่าศัยอยูใ่นทีนั่น้จงเลีย้ง 

ชพีดว้ยน ้าลา้งภาชนะเป็นตน้นัน้ เรากลา่วกรรมทีม่กีารเทน ้าลา้งภาชนะเป็นตน้เหต ุ

วา่ เป็นทีม่าแหง่บญุ ไมจ่ าเป็นตอ้งพดูถงึในหมูม่นุษย ์

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๒๒๒ } 



๒๒๓ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๑. พราหมณวรรค ๗. วจัฉโคตตสตูร 

  อกีประการหนึง่ เรากลา่วถงึทานทีใ่หแ้กผู่ม้ศีลีวา่ มผีลมาก ทานทีใ่หแ้กผู่ ้

ทศุลียอ่มไมเ่ป็นอยา่งนัน้ เพราะทา่นผูม้ศีลีนัน้เป็นผูล้ะองค ์๕ ประกอบดว้ยองค ์๕ 

  ทา่นผูม้ศีลีนัน้ละองค ์๕ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. กามฉันทะ   (ความพอใจในกาม) 

   ๒. พยาบาท   (ความคดิรา้ย) 

   ๓. ถนีมทิธะ   (ความหดหูแ่ละเซือ่งซมึ) 

   ๔. อทุธัจจกกุกจุจะ  (ความฟุ้งซา่นและรอ้นใจ) 

   ๕. วจิกิจิฉา   (ความลังเลสงสยั) 

  ทา่นผูม้ศีลีละองค ์๕ นี ้

  ทา่นผูม้ศีลีประกอบดว้ยองค ์๕ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. สลีขนัธ(์กองศลี)ทีเ่ป็นอเสขะ๑ 

   ๒. สมาธขินัธ(์กองสมาธ)ิทีเ่ป็นอเสขะ 

   ๓. ปัญญาขนัธ(์กองปัญญา)ทีเ่ป็นอเสขะ 

   ๔. วมิตุตขินัธ(์กองวมิตุต)ิทีเ่ป็นอเสขะ 

   ๕. วมิตุตญิาณทัสสนขนัธ์๒ (กองวมิตุตญิาณทัสสนะ)ทีเ่ป็นอเสขะ 

  ทา่นผูม้ศีลีประกอบดว้ยองค ์๕ นี้ 

  เรากลา่ววา่ ทานทีใ่หใ้นท่านผูม้ศีลีทีล่ะองค ์๕ ประกอบดว้ยองค ์๕ ยอ่มม ี

ผลมากดว้ยประการฉะนี ้

    โคผูท้ีฝึ่กแลว้เป็นโคใชง้านทีส่มบรูณ์ดว้ยก าลัง 

   มเีชาวด์ ีและเป็นสตัวท์ีซ่ ือ่ตรง 

   จะเกดิในสสีนัใด ๆ คอื สดี า สขีาว สแีดง 

   สเีขยีว สดีา่ง สตีามธรรมชาตขิองตน 

 

เชงิอรรถ : 

๑ อเสขะ ในทีน่ีห้มายถงึธรรมระดับโลกตุตระของพระอเสขะ (องฺ.ทสก.อ. ๓/๑๒/๓๒๐) 

๒ วมิตุตญิาณทสัสนขนัธ ์หมายถงึปัจจเวกขณญาณทีจั่ดเป็นโลกยิะ สว่นสลีขันธเ์ป็นตน้นอกนีจั้ดเป็น 

   โลกตุตระ (องฺ.ตกิ.อ. ๒/๕๘/๑๖๐) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๒๒๓ } 



๒๒๔ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๑. พราหมณวรรค ๗. วจัฉโคตตสตูร 

   สเีหมอืนโคธรรมดา หรอืสเีหมอืนนกพริาบก็ตาม 

   ชนทัง้หลายเทยีมมันเขา้ในแอก 

   ไมค่ านงึถงึสสีนัของมัน ฉันใด 

    ผูท้ีฝึ่กตนดแีลว้ มคีวามประพฤตดิงีาม 

   ตัง้อยูใ่นธรรม สมบรูณ์ดว้ยศลี พดูแตค่ าสตัย ์

   มใีจประกอบดว้ยหริ ิก็ฉันนัน้เหมอืนกัน 

   จะเกดิในหมูม่นุษยช์าตใิด ๆ คอื กษัตรยิ ์

   พราหมณ์ แพศย ์ศทูร คนจัณฑาล และคนเทขยะก็ตาม 

   ก็ละความเกดิและความตายได ้

   มพีรหมจรรยบ์รบิรูณ์ ปลงภาระไดแ้ลว้ 

   ไมป่ระกอบดว้ยกเิลส ท ากจิทีค่วรท าเสร็จแลว้ 

   ไมม่อีาสวะ รูจ้บธรรมทกุอยา่ง๑ 

   ดับสนทิเพราะไมถ่อืมั่น 

    ในเขตทีป่ราศจากธลุี๒เชน่นัน้แล ทักษิณายอ่มมผีลมาก 

    คนพาลไมรู่แ้จง้๓ ไมม่ปัีญญา ไมไ่ดส้ดับรับฟัง 

   ยอ่มใหท้านภายนอก๔ ไมเ่ขา้ไปหาสตับรุษุ 

    สว่นเหลา่ชนผูม้ศีรัทธาหยั่งลงตัง้มั่นในพระสคุต 

   ยอ่มเขา้ไปหาสตับรุษุผูม้ปัีญญา 

   ทีเ่ขายกยอ่งกันวา่เป็นนักปราชญ ์

   ทา่นเหลา่นัน้ผูเ้ป็นบัณฑติ ยอ่มไปสูเ่ทวโลก 

   หรอืไมก็่เกดิในตระกลูดใีนโลกนี้ 

   และบรรลนุพิพานไดโ้ดยล าดับ 

วจัฉโคตตสตูรที ่๗ จบ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ธรรมทกุอยา่ง ในทีน่ีห้มายถงึขันธ ์๕ อายตนะ ๑๒ ธาต ุ๑๘ (องฺ.ตกิ.อ. ๒/๕๘/๑๖๑) 

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

๓ ไมรู่แ้จง้ ในทีน่ีห้มายถงึไมรู่จั้กนาบญุหรอืเขตบุญ (องฺ.ตกิ.อ. ๒/๕๘/๑๖๑) 

๔ ภายนอก ในทีน่ีห้มายถงึนอกพทุธศาสนา (องฺ.ตกิ.อ. ๒/๕๘/๑๖๑) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๒๒๔ } 



๒๒๕ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๑. พราหมณวรรค ๘. ตกิัณณสตูร 

 

๘. ตกิณัณสูตร 

วา่ดว้ยพราหมณ์ชือ่ตกิณัณะ 

  [๕๙] ครัง้นัน้ ตกิัณณพราหมณ์เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ได ้

สนทนาปราศรัยพอเป็นทีบ่ันเทงิใจพอเป็นทีร่ะลกึถงึกันแลว้น่ัง ณ ทีส่มควร ได ้

กลา่วสรรเสรญิคณุของพราหมณ์ผูไ้ดว้ชิชา ๓ ณ เบือ้งพระพักตรข์องพระผูม้พีระภาค 

วา่ “พราหมณ์ผูไ้ดว้ชิชา ๓ เป็นอยา่งนี ้พราหมณ์ผูไ้ดว้ชิชา ๓ เป็นอยา่งนี”้ 

  พระผูม้พีระภาคตรัสถามวา่ “พราหมณ์ พราหมณ์ทัง้หลายบัญญัตพิราหมณ์ 

วา่เป็นผูไ้ดว้ชิชา ๓ เป็นอยา่งไร” 

  ตกิัณณพราหมณ์กราบทลูวา่ “ขา้แตท่า่นพระโคดม พราหมณ์ในโลกนี้ 

เป็นผูม้ชีาตกิ าเนดิดทัีง้ฝ่ายบดิาและฝ่ายมารดา ถอืปฏสินธบิรสิทุธิด์ตีลอดเจ็ดชัว่ 

บรรพบรุษุ ไมม่ใีครจะคดัคา้นต าหนไิดเ้พราะอา้งถงึชาตติระกลู เป็นผูค้งแกเ่รยีน 

ทรงจ ามนตร ์รูจ้บไตรเพท๑ พรอ้มทัง้นฆิณัฑศุาสตร์๒ เกฏภุศาสตร์๓ อักษรศาสตร ์

และประวตัศิาสตร ์เขา้ใจตัวบทและไวยากรณ์ ช านาญโลกายตศาสตร์๔ และลักษณะ 

มหาบรุษุ ขา้แตท่า่นพระโคดม พราหมณ์ทัง้หลายบัญญัตพิราหมณ์วา่เป็นผูไ้ด ้

วชิชา ๓ เป็นอยา่งนี้แล” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “พราหมณ์ทัง้หลายบัญญัตพิราหมณ์วา่เป็นผูไ้ด ้

วชิชา ๓ เป็นอยา่งหนึง่ สว่นผูไ้ดว้ชิชา ๓ ในอรยิวนัิยเป็นอกีอยา่งหนึง่” 

  ตกิัณณพราหมณ์กราบทลูวา่ “ขา้แตท่า่นพระโคดม ผูไ้ดว้ชิชา ๓ ในอรยิวนัิย 

เป็นอยา่งไร ขอประทานวโรกาส ขอทา่นพระโคดมแสดงธรรมแกข่า้พเจา้อยา่งที ่

ผูไ้ดว้ชิชา ๓ มใีนอรยิวนัิย

 

เชงิอรรถ : 

๑ ไตรเพท ในทีน่ีห้มายถงึฤคเวท ยชรุเวท และสามเวท (องฺ.ตกิ.อ. ๒/๕๙/๑๖๓) 

๒ นฆิณัฑศุาสตร ์วชิาว่าดว้ยชือ่สิง่ของมตีน้ไมเ้ป็นตน้ (องฺ.ตกิ.อ. ๒/๕๙/๑๖๓) 

๓ เกฏภุศาสตร ์หมายถงึต าราวา่ดว้ยวชิาการกว ีการแต่งฉันท ์(องฺ.ตกิ.อ. ๒/๕๙/๑๖๓) 

๔ โลกายตศาสตร ์ในทีน่ีห้มายถงึวตัิณฑวาทศาสตร ์คอืศลิปะแหง่การเอาชนะผูอ้ ืน่ในเชงิวาทศลิป์โดยการ 

    อา้งทฤษฎแีละประเพณีทางสังคมมาหักลา้งสัจธรรม มุง่แสดงใหเ้ห็นวา่ตนฉลาดกว่า มไิดมุ้ง่สัจธรรมแต ่

    อยา่งใด (ท.ีส.ีอ. ๒๕๖/๒๒๒) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๒๒๕ } 



๒๒๖ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๑. พราหมณวรรค ๘. ตกิัณณสตูร 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ถา้อยา่งนัน้ ทา่นจงฟัง จงใสใ่จใหด้ ีเราจักกลา่ว” 

  ตกิัณณพราหมณ์ทลูรับสนองพระด ารัสแลว้ พระผูม้พีระภาคจงึไดต้รัสเรือ่ง 

นีว้า่ ภกิษุในธรรมวนัิยนีส้งัดจากกามและอกศุลธรรมแลว้ บรรลปุฐมฌานทีม่วีติก 

วจิาร ปีตแิละสขุเกดิแตว่เิวกอยู ่เพราะวติกวจิารสงบระงับไป ภกิษุบรรลทุตุยิฌาน 

มคีวามผอ่งใสภายใน มภีาวะทีจ่ติเป็นหนึง่ผดุขึน้ ไมม่วีติก ไมม่วีจิาร มแีตปี่ตแิละ 

สขุเกดิแตส่มาธอิยู ่เพราะปีตจิางคลายไป ภกิษุมอีเุบกขา มสีต ิมสีมัปชญัญะ 

เสวยสขุดว้ยนามกาย บรรลตุตยิฌานทีพ่ระอรยิะทัง้หลายสรรเสรญิวา่ “ผูม้อีเุบกขา 

มสีต ิอยูเ่ป็นสขุ” เพราะละสขุและทกุขไ์ด ้เพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปกอ่น ภกิษุ 

บรรลจุตตุถฌานทีไ่มม่ทีกุข ์ไมม่สีขุ มสีตบิรสิทุธิเ์พราะอเุบกขาอยู่ 

  เมือ่จติเป็นสมาธบิรสิทุธิผ์อ่งแผว้ ไมม่กีเิลสเพยีงดังเนนิ๑ ปราศจากความ 

เศรา้หมอง ออ่น เหมาะแกก่ารใชง้าน ตัง้มั่น ไมห่วั่นไหวอยา่งนี ้ภกิษุนัน้นอ้มจติ 

ไปเพือ่ปพุเพนวิาสานุสสตญิาณ ระลกึชาตกิอ่นไดห้ลายชาต ิคอื ๑ ชาตบิา้ง 

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

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

๑๐๐,๐๐๐ ชาตบิา้ง ตลอดสงัวฏัฏกัปเป็นอันมากบา้ง ตลอดววิฏัฏกัปเป็นอัน 

มากบา้ง ตลอดสงัวฏัฏกัปและววิฏัฏกัป๒ เป็นอันมากบา้งวา่ ในภพโนน้ เรามชีือ่ 

อยา่งนัน้ มตีระกลู มวีรรณะ มอีาหาร เสวยสขุทกุข ์และมอีายอุยา่งนัน้ ๆ จตุจิาก 

ภพนัน้ก็ไปเกดิในภพโนน้ แมใ้นภพนัน้ เราก็มชีือ่อยา่งนัน้ มตีระกลู มวีรรณะ 

มอีาหาร เสวยสขุทกุข ์และมอีายอุยา่งนัน้ ๆ จตุจิากภพนัน้จงึมาเกดิในภพนี ้

ภกิษุนัน้ระลกึชาตกิอ่นไดห้ลายชาตพิรอ้มทัง้ลักษณะท่ัวไปและชวีประวตัอิยา่งนี ้เธอ 

ไดบ้รรลวุชิชาที ่๑ นี ้ความมดืมดิ๓คอือวชิชา เธอก าจัดไดแ้ลว้ แสงสวา่งคอื 

 

เชงิอรรถ : 

๑ กเิลสมรีาคะเป็นตน้ ทา่นเรยีกวา่ กเิลสเพยีงดงัเนนิ (อังคณะ) เพราะยังจติใหต้กต ่า โนม้เอยีงไปสูท่ีต่ ่า 

    เชน่ ตอ้งยอ้นไปสูจ่ตตุถฌานอกี เป็นตน้ 

๒ สงัวฏัฏกปั คอืกัปฝ่ายเสือ่ม ชว่งระยะเวลาทีโ่ลกก าลังพนิาศ ววัิฏฏกัป คอืกัปฝ่ายเจรญิ ไดแ้ก ่ชว่งระยะ 

    เวลาทีโ่ลกกลับฟ้ืนขึน้มาใหม ่(ตามนัย ว.ิอ. ๑/๑๒/๑๕๘) 

๓ ความมดืมดิ ในทีน่ีห้มายถงึโมหะทีปิ่ดบังไมใ่หร้ะลกึชาตไิด ้(องฺ.ตกิ.อ. ๒/๕๙/๑๖๔) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๒๒๖ } 



๒๒๗ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๑. พราหมณวรรค ๘. ตกิัณณสตูร 

วชิชา๑ ไดเ้กดิขึน้แกเ่ธอ เปรยีบเหมอืนแสงสวา่งเกดิขึน้แกบ่คุคลผูไ้มป่ระมาท ม ี

ความเพยีร อทุศิกายและใจ 

  เมือ่จติเป็นสมาธบิรสิทุธิผ์อ่งแผว้ ไมม่กีเิลสเพยีงดังเนนิ ปราศจากความ 

เศรา้หมอง ออ่น เหมาะแกก่ารใชง้าน ตัง้มั่น ไมห่วั่นไหวอยา่งนี ้ภกิษุนัน้นอ้มจติไป 

เพือ่จตุปูปาตญาณ เห็นหมูผู่ส้ตัวก์ าลังจตุ ิก าลังเกดิ ทัง้ชัน้ต า่และชัน้สงู งามและ 

ไมง่าม เกดิดแีละเกดิไมด่ ีดว้ยตาทพิยอ์ันบรสิทุธิเ์หนอืมนุษย ์รูช้ดัถงึหมูส่ตัวผ์ูเ้ป็น 

ไปตามกรรมวา่ “หมูส่ตัวท์ีป่ระกอบกายทจุรติ วจทีจุรติ และมโนทจุรติ กลา่วรา้ย 

พระอรยิะ มคีวามเห็นผดิ และชกัชวนผูอ้ ืน่ใหท้ าตามความเห็นผดิ พวกเขา หลังจาก 

ตายแลว้จะไปเกดิในอบาย ทคุต ิวนิบิาต นรก แตห่มูส่ตัวท์ีป่ระกอบกายสจุรติ 

วจสีจุรติ และมโนสจุรติ ไมก่ลา่วรา้ยพระอรยิะ มคีวามเห็นชอบ และชกัชวนผูอ้ ืน่ให ้

ท าตามความเห็นชอบ พวกเขาหลังจากตายแลว้จะไปเกดิในสคุตโิลกสวรรค”์ เธอ 

เห็นหมูส่ตัวผ์ูก้ าลังจตุ ิก าลังเกดิ ทัง้ชัน้ต า่และชัน้สงู งามและไมง่าม เกดิดแีละเกดิ 

ไมด่ ีดว้ยตาทพิยอ์ันบรสิทุธิเ์หนอืมนุษย ์รูช้ดัถงึหมูส่ตัวผ์ูเ้ป็นไปตามกรรมอยา่งนี้ 

เธอไดบ้รรลวุชิชาที ่๒ นี ้ความมดืมดิคอือวชิชา เธอก าจัดไดแ้ลว้ แสงสวา่งคอื 

วชิชา๒ ไดเ้กดิขึน้แกเ่ธอ เปรยีบเหมอืนแสงสวา่งเกดิขึน้แกบ่คุคลผูไ้มป่ระมาท ม ี

ความเพยีร อทุศิกายและใจ 

  เมือ่จติเป็นสมาธบิรสิทุธิผ์อ่งแผว้ ไมม่กีเิลสเพยีงดังเนนิ ปราศจากความ 

เศรา้หมอง ออ่น เหมาะแกก่ารใชง้าน ตัง้มั่น ไมห่วั่นไหวอยา่งนี ้ภกิษุนัน้นอ้มจติไป 

เพือ่อาสวกัขยญาณ รูช้ดัตามความเป็นจรงิวา่ “นีท้กุข ์นี ้ทกุขสมทัุย (เหตเุกดิทกุข)์ 

นีท้กุขนโิรธ(ความดับทกุข)์ นี ้ทกุขนโิรธคามนิปีฏปิทา(ขอ้ปฏบิัตใิหถ้งึความดับทกุข)์” 

“นีอ้าสวะ นีอ้าสวสมทัุย(เหตเุกดิอาสวะ) นีอ้าสวนโิรธ(ความดับอาสวะ) นีอ้าสว- 

นโิรธคามนิปีฏปิทา(ขอ้ปฏบิัตใิหถ้งึความดับอาสวะ)” เมือ่เธอรูเ้ห็นอยูอ่ยา่งนี้ จติ 

ยอ่มหลดุพน้จากกามาสวะ ภวาสวะ และอวชิชาสวะ เมือ่จติหลดุพน้แลว้ก็รูว้า่

 

เชงิอรรถ : 

๑ วชิชา ในทีน่ีห้มายถงึปพุเพนวิาสานุสสตญิาณ คอืความรูเ้ป็นเครือ่งระลกึไดถ้งึขันธท์ีอ่าศัยอยูใ่นกาลกอ่น 

    (องฺ.ตกิ.อ. ๒/๕๙/๑๖๔) 

๒ วชิชา ในทีน่ีห้มายถงึทพิพจักขญุาณ คอืญาณทีส่ามารถเล็งเห็นหมูส่ัตวท์ีเ่ป็นไปตา่ง ๆ กัน เพราะอ านาจ 

    กรรม เรยีกอกีอยา่งหนึง่วา่ จุตูปปาตญาณ (องฺ.ตกิ.อ. ๒/๕๙/๑๑๔) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๒๒๗ } 



๒๒๘ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๑. พราหมณวรรค ๘. ตกิัณณสตูร 

หลดุพน้แลว้ รูช้ดัวา่ “ชาตสิ ิน้แลว้ อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้ ท ากจิทีค่วรท าเสร็จ 

แลว้๑ ไมม่กีจิอืน่เพือ่ความเป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป๒” ไดบ้รรลวุชิชาที ่๓ นี ้ความ 

มดืมดิคอือวชิชา เธอก าจัดไดแ้ลว้ แสงสวา่งคอืวชิชา๓ ไดเ้กดิขึน้แกเ่ธอ เปรยีบ 

เหมอืนแสงสวา่งเกดิขึน้แกบ่คุคลผูไ้มป่ระมาท มคีวามเพยีร อทุศิกายและใจ 

    จติของพระโคดมพระองคใ์ด 

   ผูม้ศีลีไมลุ่ม่ ๆ ดอน ๆ 

   มปัีญญาและมคีวามเพง่พนิจิ 

   เป็นจติมคีวามช านาญแน่วแน่ เป็นสมาธดิ ี

    พระโคดมพระองคนั์น้ 

   บัณฑติกลา่ววา่บรรเทาความมดืได ้

   เป็นนักปราชญ ์ไดว้ชิชา ๓ ละทิง้มัจจรุาช 

   เกือ้กลูแกเ่ทวดาและมนุษย ์ละบาปธรรมไดท้กุอยา่ง 

    สาวกทัง้หลายยอ่มนมัสการพระโคดมพระองคนั์น้ 

   ผูส้มบรูณ์ดว้ยวชิชา ๓ ไมลุ่ม่หลง 

   เป็นพระพทุธเจา้มสีรรีะเป็นชาตสิดุทา้ย 

    บคุคลใดรูแ้จง้ปพุเพนวิาสญาณ เห็นทัง้สวรรค ์

   และอบาย บรรลธุรรมเป็นทีส่ ิน้ความเกดิ เป็นมนุ ี

   อยูจ่บพรหมจรรยเ์พราะรูย้ ิง่ เป็นพราหมณ์ผูไ้ดว้ชิชา ๓ 

    โดยวชิชา ๓ นี ้เราเรยีกบคุคลนัน้วา่ไดว้ชิชา ๓ 

   ไมเ่รยีกบคุคลอืน่วา่ไดว้ชิชา ๓ ตามทีผู่อ้ ืน่เรยีกกัน 

  พราหมณ์ ผูไ้ดว้ชิชา ๓ ในอรยิวนัิยเป็นอยา่งนีแ้ล

 

เชงิอรรถ : 

๑ กจิทีค่วรท า ในทีน่ีห้มายถงึกจิในอรยิสัจ ๔ คอื การก าหนดรูท้กุข ์การละเหตเุกดิทกุข ์การท าใหแ้จง้ 

   ซึง่ความดับทกุขแ์ละการอบรมมรรคมอีงค ์๘ ใหเ้จรญิ (ท.ีส.ีอ. ๒๔๓/๒๐๓) 

๒ ไมม่กีจิอืน่เพือ่ความเป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป หมายถงึไมม่หีนา้ทีใ่นการบ าเพ็ญมรรคญาณเพือ่ความสิน้ 

    กเิลสอกีตอ่ไป เพราะพทุธศาสนาถอืวา่การบรรลอุรหัตผล เป็นจุดหมายสงูสดุ (ท.ีส.ีอ. ๒๔๘/๒๐๓) 

๓ วชิชา ในทีน่ีห้มายถงึอรหัตตมัคคญาณ ไดแ้ก ่ญาณคอืความรูเ้ป็นเหตลุะสังโยชนไ์ดท้ัง้ ๑๐ หรอื 

    อาสวักขยญาณ คอืญาณหย่ังรูใ้นธรรมเป็นทีส่ ิน้ไปแหง่อาสวะ (องฺ.ตกิ.อ. ๒/๕๙/๑๖๖) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๒๒๘ } 



๒๒๙ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๑. พราหมณวรรค ๙. ชานุสโสณสิตูร 

  ตกิัณณพราหมณ์กราบทลูวา่ ขา้แตท่า่นพระโคดม ผูไ้ดว้ชิชา ๓ ของพวก 

พราหมณ์เป็นอยา่งหนึง่ สว่นผูไ้ดว้ชิชา ๓ ในอรยิวนัิยเป็นอกีอยา่งหนึง่ ขา้แต่ 

ทา่นพระโคดม ก็ผูไ้ดว้ชิชา ๓ ของพวกพราหมณ์มคีา่ไมถ่งึเสีย้วที ่๑๖ ของผูไ้ด ้

วชิชา ๓ ในอรยิวนัิยนี้ 

  ขา้แตท่า่นพระโคดม ภาษิตของทา่นพระโคดมชดัเจนไพเราะยิง่นัก ฯลฯ ขอ 

ทา่นพระโคดมจงทรงจ าขา้พเจา้วา่เป็นอบุาสกผูถ้งึสรณะ ตัง้แตว่นันีเ้ป็นตน้ไปจน 

ตลอดชวีติ 

ตกิณัณสตูรที ่๘ จบ 

 

๙. ชานสุโสณิสตูร 

วา่ดว้ยพราหมณ์ชือ่วา่ชานสุโสณิ 

  [๖๐] ครัง้นัน้ ชานุสโสณพิราหมณ์เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ 

ฯลฯ ชานุสโสณพิราหมณ์น่ัง ณ ทีส่มควรแลว้ ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ 

  “ขา้แตท่า่นพระโคดม ผูใ้ดมยีัญ๑ มสี ิง่ทีพ่งึใหด้ว้ยศรัทธา๒ มอีาหารทีพ่งึให ้

แกบ่คุคลอืน่ หรอืมไีทยธรรม ผูนั้น้ควรใหท้านในพราหมณ์ผูไ้ดว้ชิชา ๓” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสถามวา่ “พราหมณ์ พราหมณ์ทัง้หลายบัญญัตพิราหมณ์ 

วา่เป็นผูไ้ดว้ชิชา ๓ เป็นอยา่งไร” 

  ชานุสโสณพิราหมณ์กราบทลูวา่ “ขา้แตท่า่นพระโคดม พราหมณ์ในโลกนีเ้ป็น 

ผูม้ชีาตกิ าเนดิดทัีง้ฝ่ายบดิาและฝ่ายมารดา ถอืปฏสินธบิรสิทุธิด์ตีลอดเจ็ดชัว่ 

บรรพบรุษุ ไมม่ใีครจะคดัคา้นต าหนโิดยการอา้งถงึชาตติระกลูได ้เป็นผูค้งแกเ่รยีน 

ทรงจ ามนตร ์รูจ้บไตรเพท พรอ้มทัง้นฆิณัฑศุาสตร ์เกฏภุศาสตร ์อกัษรศาสตร ์

และประวตัศิาสตร ์เขา้ใจตัวบทและไวยากรณ์ ช านาญโลกายตศาสตรแ์ละลกัษณะ 

มหาบรุษุ ขา้แตท่า่นพระโคดม พราหมณ์ทัง้หลายบัญญัตพิราหมณ์วา่เป็นผูไ้ดว้ชิชา 

๓ เป็นอยา่งนีแ้ล”

 

เชงิอรรถ : 

๑ ยญั ในทีน่ีห้มายถงึสิง่ทีค่วรบชูา เป็นชือ่ของไทยธรรม (องฺ.ตกิ.อ. ๒/๖๐/๑๖๗) 

๒ ส ิง่ทีพ่งึใหด้ว้ยศรทัธา ในทีน่ีห้มายถงึมตกภัต(ภัตเพือ่ผูต้าย) (องฺ.ตกิ.อ. ๒/๖๐/๑๖๗) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๒๒๙ } 



๒๓๐ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๑. พราหมณวรรค ๙. ชานุสโสณสิตูร 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “พราหมณ์ทัง้หลายบัญญัตพิราหมณ์วา่เป็นผูไ้ด ้

วชิชา ๓ เป็นอยา่งหนึง่ สว่นผูไ้ดว้ชิชา ๓ ในอรยิวนัิยเป็นอกีอยา่งหนึง่” 

  ชานุสโสณพิราหมณ์ทลูถามวา่ “ขา้แตท่า่นพระโคดม ผูไ้ดว้ชิชา ๓ ใน 

อรยิวนัิยเป็นอยา่งไร ขอประทานวโรกาส ขอทา่นพระโคดมแสดงธรรมแกข่า้พเจา้ 

อยา่งทีผู่ไ้ดว้ชิชา ๓ มใีนอรยิวนัิย” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ถา้อยา่งนัน้ ทา่นจงฟัง จงใสใ่จใหด้ ีเราจักกลา่ว” 

  ชานุสโสณพิราหมณ์ทลูรับสนองพระด ารัสแลว้ พระผูม้พีระภาคจงึไดต้รัสเรือ่ง 

นีว้า่ 

  ภกิษุในธรรมวนัิยนีส้งัดจากกาม ฯลฯ บรรลจุตตุถฌานที.่..อยู่ 

  เมือ่จติเป็นสมาธบิรสิทุธิผ์อ่งแผว้ ไมม่กีเิลสเพยีงดังเนนิ๑ ปราศจากความ 

เศรา้หมอง ออ่น เหมาะแกก่ารใชง้าน ตัง้มั่น ไมห่วั่นไหวอยา่งนี ้ภกิษุนัน้นอ้ม 

จติไปเพือ่ปพุเพนวิาสานุสสตญิาณ ระลกึชาตกิอ่นไดห้ลายชาต ิฯลฯ๒ เธอไดบ้รรลวุชิชา 

ที ่๑ นี ้ความมดืมดิคอือวชิชา เธอก าจัดไดแ้ลว้ แสงสวา่งคอืวชิชาไดเ้กดิขึน้แกเ่ธอ 

เปรยีบเหมอืนแสงสวา่งเกดิขึน้แกบ่คุคลผูไ้มป่ระมาท มคีวามเพยีร อทุศิกายและใจ 

  เมือ่จติเป็นสมาธบิรสิทุธิผ์อ่งแผว้ ไมม่กีเิลสเพยีงดังเนนิ ปราศจากความเศรา้ 

หมอง ออ่น เหมาะแกก่ารใชง้าน ตัง้มั่น ไมห่วัน่ไหวอยา่งนี ้ภกิษุนัน้นอ้มจติไป 

เพือ่จตุปูปาตญาณ เห็นหมูส่ตัว ์ฯลฯ ดว้ยตาทพิยอ์นับรสิทุธิเ์หนอืมนุษย ์ฯลฯ 

เธอไดบ้รรลวุชิชาที ่๒ นี ้ความมดืมดิคอือวชิชา เธอก าจัดไดแ้ลว้ แสงสวา่งคอืวชิชา 

ไดเ้กดิขึน้แกเ่ธอเปรยีบเหมอืนแสงสวา่งเกดิขึน้แกบ่คุคลผูไ้มป่ระมาท มคีวามเพยีร 

อทุศิกายและใจ 

  เมือ่จติเป็นสมาธบิรสิทุธิผ์อ่งแผว้ ไมม่กีเิลสเพยีงดังเนนิ ปราศจากความ 

เศรา้หมอง ออ่น เหมาะแกก่ารใชง้าน ตัง้มั่น ไมห่วั่นไหวอยา่งนี ้ภกิษุนัน้นอ้มจติไป 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูชงิอรรถที ่๑ ขอ้ ๕๙ ตกินบิาต หนา้ ๒๖๒ ในเลม่นี้ 

๒ ดเูนือ้ความเต็มขอ้ ๕๙ ตกินบิาต หนา้ ๒๒๖ ในเลม่นี้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๒๓๐ } 



๒๓๑ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๑. พราหมณวรรค ๙. ชานุสโสณสิตูร 

เพือ่อาสวกัขยญาณ รูช้ดัตามความเป็นจรงิวา่ “นีท้กุข ์ฯลฯ นีท้กุขนโิรธคามนิี- 

ปฏปิทา” “นีอ้าสวะ ฯลฯ นีอ้าสวนโิรธคามนิปีฏปิทา” เมือ่เธอรูเ้ห็นอยูอ่ยา่งนี ้จติ 

ยอ่มหลดุพน้จากกามาสวะ ภวาสวะ และอวชิชาสวะ เมือ่จติหลดุพน้แลว้ก็รูว้า่ 

หลดุพน้แลว้ รูช้ดัวา่ “ชาตสิ ิน้แลว้ อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้ ท ากจิทีค่วรท าเสร็จแลว้ 

ไมม่กีจิอืน่เพือ่ความเป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป” เธอไดบ้รรลวุชิชาที ่๓ นี ้ความมดืมดิคอื 

อวชิชา เธอก าจัดไดแ้ลว้ แสงสวา่งคอืวชิชาไดเ้กดิขึน้แกเ่ธอ เปรยีบเหมอืนแสงสวา่ง 

เกดิขึน้แกบ่คุคลผูไ้มป่ระมาท มคีวามเพยีร อทุศิกายและใจ 

บคุคลใดสมบรูณ์ดว้ยศลีและวตัร 

อทุศิกายและใจ มจีติตัง้มัน่ 

    บคุคลใดมจีติทีช่ านาญ แน่วแน่ ตัง้มั่นด ี

   บคุคลใดรูแ้จง้ปพุเพนวิาสญาณ เห็นทัง้สวรรค ์

   และอบาย บรรลธุรรมเป็นทีส่ ิน้ความเกดิ เป็นมนุ ี

   อยูจ่บพรหมจรรยเ์พราะรูย้ ิง่ เป็นพราหมณ์ผูไ้ดว้ชิชา ๓ 

    โดยวชิชา ๓ นี ้เราเรยีกบคุคลนัน้วา่ไดว้ชิชา ๓ 

   ไมเ่รยีกบคุคลอืน่วา่ไดว้ชิชา ๓ ตามทีผู่อ้ ืน่เรยีกกัน 

  พราหมณ์ผูไ้ดว้ชิชา ๓ ในอรยิวนัิย เป็นอยา่งนีแ้ล 

  ชานุสโสณพิราหมณ์กราบทลูวา่ ขา้แตท่า่นพระโคดม ผูไ้ดว้ชิชา ๓ ของพวก 

พราหมณ์เป็นอยา่งหนึง่ สว่นผูไ้ดว้ชิชา ๓ ในอรยิวนัิยเป็นอกีอยา่งหนึง่ ขา้แตท่า่น 

พระโคดม ก็ผูไ้ดว้ชิชา ๓ ของพวกพราหมณ์มคีา่ไมถ่งึเสีย้วที ่๑๖ ของผูไ้ดว้ชิชา ๓ 

ในอรยิวนัิยนี้ 

  ขา้แตท่า่นพระโคดม ภาษิตของทา่นพระโคดมชดัเจนไพเราะยิง่นัก ฯลฯ ขอทา่น 

พระโคดมจงทรงจ าขา้พระองคว์า่เป็นอบุาสกผูถ้งึสรณะ ตัง้แตว่นันีเ้ป็นตน้ไปจน 

ตลอดชวีติ 

ชานสุโสณิสตูรที ่๙ จบ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๒๓๑ } 



๒๓๒ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๑. พราหมณวรรค ๑๐. สงัคารวสตูร 

 

๑๐. สงัคารวสตูร 

วา่ดว้ยสงัคารวพราหมณ์ 

  [๖๑] ครัง้นัน้ สงัคารวพราหมณ์เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ได ้

สนทนาปราศรัยพอเป็นทีบ่ันเทงิใจพอเป็นทีร่ะลกึถงึกันแลว้น่ัง ณ ทีส่มควร ได ้

กราบทลูพระผูม้พีระภาคดงันีว้า่ 

  “ขา้แตท่า่นพระโคดม ขา้พเจา้ทัง้หลายชือ่วา่เป็นพราหมณ์ บชูายัญเองบา้ง 

ใหผู้อ้ ืน่บชูาบา้ง ในหมูพ่ราหมณ์นัน้ ผูใ้ดบชูายัญเอง และผูใ้ดใหผู้อ้ ืน่บชูายัญ คน 

เหลา่นัน้ทัง้หมดชือ่วา่ปฏบิัตปิญุญปฏปิทาทีเ่กดิแกห่ลายสรรีะคอืยัญญาธกิรณ์๑(ม ี

ยัญเป็นเหต)ุ สว่นบคุคลใดออกจากเรอืนแหง่ตระกลูใดก็ตาม บวชเป็นบรรพชติ ฝึก 

ตนเอง ท าตนเองใหส้งบ ท าตนเองใหด้ับเย็นสนทิ เมือ่เป็นอยา่งนี ้บคุคลนัน้ชือ่วา่ 

ปฏบิัตปิญุญปฏปิทาทีเ่กดิแกส่รรีะเดยีวคอืปัพพัชชาธกิรณ์(มบีรรพชาเป็นเหต)ุ” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “พราหมณ์ ถา้อยา่งนัน้ เราจักยอ้นถามทา่นในขอ้นี ้

ทา่นพงึเฉลยปัญหานัน้ตามทีท่า่นเห็นควร ทา่นเขา้ใจเรือ่งนัน้อยา่งไร ตถาคตเสด็จ 

อบุัตใินโลกนีช้ ือ่วา่เป็นพระอรหันต ์ตรัสรูด้ว้ยพระองคเ์องโดยชอบ เพยีบพรอ้ม 

ดว้ยวชิชาและจรณะ เสด็จไปด ีรูแ้จง้โลก เป็นสารถฝึีกผูท้ีค่วรฝึกไดอ้ยา่งยอดเยีย่ม 

เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย เป็นพระพทุธเจา้ เป็นพระผูม้พีระภาค 

ตถาคตพระองคนั์น้ตรัสไวอ้ยา่งนีว้า่ ‘ในขอ้นีเ้ราปฏบิัตติามมรรคนีป้ฏปิทานี ้ท าให ้

แจง้ซึง่ประโยชนอ์ันยอดเยีย่มซึง่เป็นทีส่ดุแหง่พรหมจรรยด์ว้ยปัญญาอันยิง่เองแลว้ 

ประกาศใหผู้อ้ ืน่รูต้าม มาเถดิ แมท้่านทัง้หลายก็จงปฏบิัตติามทีท่า่นทัง้หลายปฏบิัต ิ

แลว้ จักท าใหแ้จง้ซึง่ประโยชนอ์ันยอดเยีย่มซึง่เป็นทีส่ดุแหง่พรหมจรรยด์ว้ยปัญญา 

อันยิง่เองเขา้ถงึอยู’่ พระศาสดาพระองคน์ีท้รงแสดงธรรมไว ้และคนเหลา่อืน่ตา่งก็ 

ปฏบิัตเิพือ่ความเป็นอยา่งนัน้ ก็ผูแ้สดงและผูป้ฏบิัตนัิน้มมีากกวา่รอ้ย มมีากกวา่ 

พัน มมีากกวา่แสน ทา่นเขา้ใจเรือ่งนัน้อยา่งไร เมือ่เป็นอยา่งนี ้ปญุญปฏปิทาคอื 

ปัพพัชชาธกิรณ์ยอ่มเกดิแกส่รรีะเดยีวหรอืเกดิแกห่ลายสรรีะ”

 

เชงิอรรถ : 

๑ ปญุญปฏปิทาทีเ่กดิแกห่ลายสรรีะคอืยญัญาธกิรณ์ หมายถงึวธิที าบญุทีค่นคนเดยีวใหท้านเองหรอืใชใ้ห ้

    ผูอ้ืน่ใหท้านแกค่นจ านวนมาก หรอืคนจ านวนมากใหท้านเอง หรอืใชใ้หผู้อ้ ืน่ใหท้านแกค่นจ านวนมาก นี ้

    เป็นลัทธภิายนอกพทุธศาสนา (องฺ.ตกิ.อ. ๒/๖๑/๑๖๘) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๒๓๒ } 



๒๓๓ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๑. พราหมณวรรค ๑๐. สงัคารวสตูร 

  เมือ่สงัคารวพราหมณ์กราบทลูวา่ “ขา้แตท่า่นพระโคดม เมือ่เป็นอยา่งนี้ 

ปญุปฏปิทาคอืปัพพชชาธกิรณ์นีย้อ่มเกดิแกห่ลายสรรีะ” 

  เมือ่สงัคารวพราหมณ์กราบทลูอยา่งนีแ้ลว้ ทา่นพระอานนทไ์ดถ้ามสงัคารว- 

พราหมณ์วา่ “บรรดาปฏปิทา ๒ อยา่งนี ้ทา่นชอบใจปฏปิทาอะไร ซึง่ตอ้งใช ้

อปุกรณ์นอ้ยกวา่ มคีวามวุน่วายนอ้ยกวา่ แตม่ผีลมากกวา่และมอีานสิงสม์ากกวา่” 

  เมือ่ทา่นพระอานนทถ์ามอยา่งนี ้สงัคารวพราหมณ์ไดก้ลา่วกับทา่นพระ 

อานนทด์ังนีว้า่ “ทา่นพระโคดมเป็นฉันใด ทา่นพระอานนทก็์เป็นฉันนัน้ ทา่น 

ทัง้ ๒ นีเ้ราบชูาแลว้ ทา่นทัง้ ๒ นีเ้ราสรรเสรญิแลว้” 

  แมค้รัง้ที ่๒ ฯลฯ 

  แมค้รัง้ที ่๓ ทา่นพระอานนทไ์ดก้ลา่วกับสงัคารวพราหมณ์วา่ “พราหมณ์ เรา 

ไมไ่ดถ้ามทา่นอยา่งนีว้า่ ทา่นบชูาใครหรอืวา่ทา่นสรรเสรญิใคร แตเ่ราถามทา่น 

อยา่งนีว้า่ บรรดาปฏปิทา ๒ อยา่งนี ้ทา่นชอบปฏปิทาอะไร ซึง่ตอ้งใชอ้ปุกรณ์ 

นอ้ยกวา่ มคีวามวุน่วายนอ้ยกวา่ แตม่ผีลมากกวา่และมอีานสิงสม์ากกวา่” 

  แมค้รัง้ที ่๓ สงัคารวพราหมณ์ก็ไดก้ลา่วกับทา่นพระอานนทด์ังนีว้า่ “ทา่น 

พระโคดมเป็นฉันใด ทา่นพระอานนทก็์เป็นฉันนัน้ ทา่นทัง้ ๒ นีเ้ราบชูาแลว้ ทา่น 

ทัง้ ๒ นีเ้ราสรรเสรญิแลว้” 

  ครัง้นัน้ พระผูม้พีระภาคไดท้รงด ารวิา่ “สงัคารวพราหมณ์ถกูอานนทถ์าม 

ปัญหาทีช่อบธรรม ก็นิง่เสยี ไมต่อบถงึ ๓ ครัง้ ทางทีด่ ีเราควรชว่ยเหลอื” 

  ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาคไดต้รัสกับสงัคารวพราหมณ์ดังนีว้า่ “พราหมณ์ วันนี้ 

พวกราชบรุษุน่ังประชมุกันในราชส านัก สนทนากันในระหวา่งการประชมุวา่อยา่งไร” 

  สงัคารวพราหมณ์กราบทลูวา่ “ขา้แตท่า่นพระโคดม วนันีพ้วกราชบรุษุน่ัง 

ประชมุกันในราชส านัก สนทนากันในระหวา่งการประชมุวา่ ‘ทราบมาวา่ ในกาลกอ่น 

ภกิษุธรรมดามจี านวนนอ้ย สว่นภกิษุทีไ่ดอ้ตุตรมินุสสธรรม แสดงอทิธปิาฏหิารยิ์๑

 

เชงิอรรถ : 

๑ อตุตรมินสุสธรรม ในทีน่ีห้มายถงึฌาน วปัิสสนา มรรค และผล มหัคคตโลกตุตรปัญญาทีส่ามารถก าจัด 

   กเิลสได ้เป็นธรรมทีย่ ิง่กวา่ธรรมของมนุษยก์ลา่วคอืกศุลกรรมบถ ๑๐ ประการ (องฺ.เอกก.อ. ๑/๔๕/๕๑, 

   องฺ.ทสก.อ. ๓/๔๘/๓๕๐) แสดงอทิธปิาฏหิารยิ ์ในทีน่ีห้มายถงึการไปและมาทางอากาศเพือ่ภกิขาจาร 

   (องฺ.ตกิ.อ. ๒/๖๑/๑๖๙) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๒๓๓ } 



๒๓๔ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๑. พราหมณวรรค ๑๐. สงัคารวสตูร 

ไดม้จี านวนมากกวา่ ทกุวันนี ้ภกิษุธรรมดามจี านวนมากกวา่ สว่นภกิษุทีไ่ดอ้ตุตร-ิ 

มนุสสธรรม แสดงอทิธปิาฏหิารยิไ์ดม้จี านวนนอ้ยกวา่’ ขา้แตท่า่นพระโคดม วันนี ้

พวกราชบรุษุน่ังประชมุกันในราชส านัก สนทนากันในระหวา่งการประชมุดังนีแ้ล” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ พราหมณ์ ปาฏหิารยิ(์การท าใหป้ฏปัิกษ์ยอมได)้ 

๓ อยา่งนี ้

  ปาฏหิารยิ ์๓ อยา่ง อะไรบา้ง คอื 

   ๑. อทิธปิาฏหิารยิ ์  (ปาฏหิารยิค์อืฤทธิ)์ 

   ๒. อาเทสนาปาฏหิารยิ ์ (ปาฏหิารยิค์อืการทายใจ) 

   ๓. อนุสาสนปีาฏหิารยิ ์ (ปาฏหิารยิค์อือนุสาสน)ี 

  อทิธปิาฏหิารยิ ์เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุบางรปูในธรรมวนัิยนีแ้สดงฤทธิไ์ดห้ลายอยา่ง คอื คนเดยีวแสดง 

เป็นหลายคนก็ได ้หลายคนแสดงเป็นคนเดยีวก็ได ้แสดงใหป้รากฏหรอืใหห้ายไป 

ก็ได ้ทะลฝุา ก าแพง ภเูขา ไปไดไ้มต่ดิขดัเหมอืนไปในทีว่า่งก็ได ้ผดุขึน้และด าลง 

ในแผน่ดนิเหมอืนไปในน ้าก็ได ้เดนิบนน ้าโดยทีน่ ้าไมแ่ยกเหมอืนเดนิบนแผน่ดนิ 

ก็ได ้น่ังขดัสมาธเิหาะไปในอากาศเหมอืนนกบนิไปก็ได ้ใชฝ่้ามอืลบูคล าดวงจันทร ์

ดวงอาทติยซ์ ึง่มฤีทธิม์าก มอีานุภาพมากก็ได ้ใชอ้ านาจทางกายไปจนถงึพรหมโลก 

ก็ได ้นีเ้รยีกวา่ อทิธปิาฏหิารยิ ์

  อาเทสนาปาฏหิารยิ ์เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุบางรปูในธรรมวนัิยนีก้ลา่วดักใจไดโ้ดยเครือ่งหมายวา่ “ใจของทา่น 

เป็นอยา่งนีก็้ม ีใจของทา่นเป็นอยา่งนีก็้ม ีจติของทา่นก าลังคดิอยา่งนี ้ๆ” แมห้าก 

เธอจะกลา่วดักใจหลายเรือ่ง ค าทีเ่ธอกลา่วนัน้ก็เป็นอยา่งนัน้ ไมเ่ป็นอยา่งอืน่ 

  ภกิษุบางรปูในธรรมวนัิยนี้กลา่วดักใจโดยอาศัยเครือ่งหมายไมไ่ดเ้ลย แตพ่อได ้

ฟังมนุษย ์อมนุษย ์หรอืเทวดา ยอ่มกลา่วดักใจไดว้า่ “ใจของทา่นเป็นอยา่งนี้๑ก็ม ี

ใจของทา่นเป็นอยา่งนีก็้ม ีจติของทา่นก าลังคดิอยา่งนี ้ๆ” แมห้ากเธอจะกลา่วดักใจ 

หลายเรือ่ง ค าทีเ่ธอกลา่วนัน้ก็เป็นอยา่งนัน้ ไมเ่ป็นอยา่งอืน่

 

เชงิอรรถ : 

๑ เป็นอยา่งนึ ้ในทีน่ีห้มายถงึมสีขุ มทีกุข ์หรอืประกอบดว้ยกามวติกเป็นตน้ (องฺ.ตกิ.อ. ๒/๖๑/๑๗๐) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๒๓๔ } 



๒๓๕ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๑. พราหมณวรรค ๑๐. สงัคารวสตูร 

  ภกิษุบางรปูในธรรมวนัิยนี้กลา่วดักใจโดยอาศัยเครือ่งหมายไมไ่ดเ้ลย ถงึไดฟั้ง 

เสยีงมนุษย ์อมนุษย ์หรอืเทวดา ก็กลา่วดักใจไมไ่ด ้แตพ่อไดฟั้งเสยีงบน่เพอ้ของ 

บคุคลผูต้รกึตรองแลว้ ยอ่มกลา่วดักใจไดว้า่ “ใจของทา่นเป็นอยา่งนีก็้ม ีใจของทา่น 

เป็นอยา่งนีก็้ม ีจติของทา่นก าลังคดิอยา่งนี ้ๆ” แมห้ากเธอจะกลา่วดักใจหลายเรือ่ง 

ค าทีเ่ธอกลา่วนัน้ก็เป็นอยา่งนัน้ ไมเ่ป็นอยา่งอืน่ 

  ภกิษุบางรปูในธรรมวนัิยนี้กลา่วดักใจโดยอาศัยเครือ่งหมายไมไ่ดเ้ลย ถงึไดฟั้ง 

เสยีงมนุษย ์อมนุษย ์หรอืเทวดา ก็กลา่วดักใจไมไ่ด ้ถงึไดฟั้งเสยีงบน่เพอ้ของบคุคล 

ผูต้รกึตรอง ก็กลา่วดักใจไมไ่ด ้แตก่ าหนดรูใ้จของบคุคลผูเ้ขา้สมาธ ิไมม่วีติก ไมม่ ี

วจิารดว้ยใจของตนวา่ “ท่านผูเ้จรญินีจั้กตรกึเรือ่งชือ่โนน้ในล าดับจตินีโ้ดยวธิทีีไ่ดต้ัง้ 

มโนสงัขาร” แมห้ากเธอจะกลา่วดักใจหลายเรือ่ง ค าทีเ่ธอกลา่วนัน้ก็เป็นอยา่งนัน้ 

ไมเ่ป็นอยา่งอืน่ นีเ้รยีกวา่ อาเทสนาปาฏหิารยิ ์

  อนสุาสนปีาฏหิารยิ ์เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุบางรปูในธรรมวนัิยนีพ้ร ่าสอนอยูอ่ยา่งนีว้า่ “จงตรกึอยา่งนี ้อยา่ได ้

ตรกึอยา่งนี ้จงมนสกิารอยา่งนี ้อยา่ไดม้นสกิารอยา่งนี ้จงละธรรมนี ้จงบรรลธุรรม 

นีอ้ยู”่ นีเ้รยีกวา่ อนุสาสนปีาฏหิารยิ ์

  พราหมณ์ ปาฏหิารยิ ์๓ อยา่งนีแ้ล บรรดาปาฏหิารยิ ์๓ อยา่งนีท้า่นชอบใจ 

ปาฏหิารยิไ์หน ซึง่งดงามกวา่และประณีตกวา่ 

  สงัคารวพราหมณ์กราบทลูวา่ ขา้แตท่า่นพระโคดม บรรดาปาฏหิารยิ ์๓ 

อยา่งนัน้ ปาฏหิารยิท์ีภ่กิษุบางรปูในธรรมวนัิยนี้แสดงฤทธิไ์ดห้ลายอยา่ง ฯลฯ 

แผอ่ านาจทางกายไปจนถงึพรหมโลกก็ได ้นีค้อืปาฏหิารยิ ์ผูใ้ดแสดงอทิธปิาฏหิารยิ ์

นัน้ ผูนั้น้ยอ่มชอบใจปาฏหิารยินั์น้ และผูใ้ดแสดงอทิธปิาฏหิารยินั์น้ ปาฏหิารยิ ์

นัน้เป็นของผูนั้น้ ขา้แตท่า่นพระโคดม ปาฏหิารยิน์ีป้รากฏแกข่า้พเจา้เหมอืนกับ 

ภาพมายา 

  ขา้แตท่า่นพระโคดม ปาฏหิารยิท์ีภ่กิษุบางรปูในธรรมวนัิยนีก้ลา่วดักใจไดโ้ดย 

อาศัยเครือ่งหมายวา่ “ใจของทา่นเป็นอยา่งนีก็้ม ีใจของทา่นเป็นอยา่งนีก็้ม ีจติของ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๒๓๕ } 



๒๓๖ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๑. พราหมณวรรค ๑๐. สงัคารวสตูร 

ทา่นก าลังคดิอยา่งนี ้ๆ” แมห้ากเขาจะกลา่วดักใจหลายเรือ่ง ค าทีเ่ขากลา่วนัน้ก็ 

เป็นอยา่งนัน้แล ไมเ่ป็นอยา่งอืน่ ขา้แตท่า่นพระโคดม ภกิษุบางรปูในธรรมวนัิยนี้ 

กลา่วดักใจโดยอาศัยเครือ่งหมายไมไ่ด ้แตพ่อไดฟั้งเสยีงมนุษย ์อมนุษย ์หรอืเทวดา 

แลว้ก็กลา่วดักใจไดว้า่ ฯลฯ ไดฟั้งเสยีงมนุษย ์อมนุษย ์หรอืเทวดาแลว้ ก็ยังกลา่ว 

ดักใจไมไ่ด ้แตพ่อไดฟั้งเสยีงบน่เพอ้ของบคุคลผูต้รกึตรอง ก็กลา่วดักใจไดว้า่ ฯลฯ 

แมไ้ดฟั้งเสยีงบน่เพอ้ของบคุคลผูต้รกึตรอง ก็ยังกลา่วดักใจไมไ่ด ้แตก่ าหนดรูใ้จของ 

บคุคลผูเ้ขา้สมาธทิีไ่มม่วีติก ไมม่วีจิารดว้ยใจของตนวา่ “ทา่นผูเ้จรญินีจั้กตรกึเรือ่ง 

โนน้ในล าดับจตินีโ้ดยวธิทีีไ่ดต้ัง้มโนสงัขารไว”้ แมห้ากเธอจะกลา่วดักใจหลายเรือ่ง 

ค าทีเ่ธอกลา่วนัน้ก็เป็นอยา่งนัน้ ไมไ่ดเ้ป็นอยา่งอืน่ ขา้แตท่า่นพระโคดมนีค้อื 

ปาฏหิารยิ ์ผูใ้ดแสดงอาเทสนาปาฏหิารยินั์น้ ผูนั้น้ยอ่มชอบใจปาฏหิารยินั์น้ และ 

ผูใ้ดแสดงอาเทสนาปาฏหิารยินั์น้ ปาฏหิารยินั์น้เป็นของผูนั้น้ ขา้แตท่า่นพระโคดม 

ปาฏหิารยิแ์มน้ีป้รากฏแกข่า้พเจา้เหมอืนภาพมายา 

  ขา้แตท่า่นพระโคดม บรรดาปาฏหิารยิ ์๓ อยา่งนี ้ขา้พระองคช์อบใจปาฏหิารยิ ์

นีซ้ ึง่งดงามกวา่และประณีตกวา่ คอืภกิษุบางรปูในธรรมวนัิยนีพ้ร ่าสอนอยา่งนี้วา่ 

“จงตรกึอยา่งนี ้อยา่ไดต้รกึอยา่งนี ้จงมนสกิารอยา่งนี ้อยา่ไดม้นสกิารอยา่งนี ้

จงละธรรมนี ้จงบรรลธุรรมนีอ้ยู”่ 

  ขา้แตท่า่นพระโคดม น่าอัศจรรรยจ์รงิ ไมเ่คยปรากฏ ทา่นพระโคดมตรัส 

เรือ่งนีไ้วด้ ีและขา้พเจา้ทัง้หลายขอทรงจ าไวว้า่ ทา่นพระโคดมประกอบดว้ยปาฏหิารยิ์ 

๓ อยา่งนี ้เพราะทา่นพระโคดมทรงแสดงฤทธิไ์ดห้ลายอยา่ง ฯลฯ ทรงใชอ้ านาจ 

ทางกายไปจนถงึพรหมโลกได ้เพราะทา่นพระโคดมทรงก าหนดรูใ้จของบคุคลผูเ้ขา้ 

สมาธทิีไ่มม่วีติก ไมม่วีจิาร ดว้ยใจของพระองคว์า่ “ทา่นผูเ้จรญินี ้จักตรกึเรือ่งโนน้ 

ในล าดับจตินีโ้ดยวธิทีีไ่ดต้ัง้มโนสงัขารไว”้ เพราะท่านพระโคดมทรงพร ่าสอนอยา่งนีว้า่ 

“จงตรกึอยา่งนี ้อยา่ไดต้รกึอยา่งนี ้จงมนสกิารอยา่งนี ้อยา่ไดม้นสกิารอยา่งนี ้

จงละธรรมนี ้จงบรรลธุรรมนีอ้ยู”่ 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ทา่นกลา่ววาจาทีเ่กีย่วขอ้งกับคณุของเราแน่แท ้อนึง่ 

เราจักตอบค าถามของทา่น เพราะเราแสดงฤทธิไ์ดห้ลายอยา่ง ฯลฯ ใชอ้ านาจทาง 

กายไปจนถงึพรหมโลกได ้เพราะเราก าหนดรูใ้จของบคุคลผูเ้ขา้สมาธทิีไ่มม่วีติก ไมม่ ี

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๒๓๖ } 



๒๓๗ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๑. พราหมณวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

วจิาร ดว้ยใจของตนวา่ ‘ทา่นผูเ้จรญินี ้จักตรกึเรือ่งโนน้ในล าดับจตินีด้ว้ยวธิทีีไ่ดต้ัง้ 

มโนสงัขารไว’้ เพราะวา่เราพร ่าสอนอยูอ่ยา่งนีว้า่ ‘จงตรกึอยา่งนี ้อยา่ไดต้รกึอยา่งนี้ 

จงมนสกิารอยา่งนี ้อยา่ไดม้นสกิารอยา่งนี ้จงละธรรมนี ้จงบรรลธุรรมนีอ้ยู”่ 

  สงัคารวพราหมณ์ทลูถามวา่ “ขา้แตท่า่นพระโคดม นอกจากทา่นพระโคดม 

ภกิษุอืน่แมร้ปูเดยีวผูเ้พยีบพรอ้มดว้ยปาฏหิารยิ ์๓ อยา่งนีม้อียูห่รอื” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “ไมใ่ชเ่พยีงหนึง่รอ้ย ไมใ่ชส่องรอ้ย ไมใ่ชส่ามรอ้ย 

ไมใ่ชส่ีร่อ้ย ไมใ่ชห่า้รอ้ย ทีแ่ท ้ภกิษุผูป้ระกอบดว้ยปาฏหิารยิ ์๓ อยา่งนีม้อียูจ่ านวน 

มากทเีดยีว” 

  สงัคารวพราหมณ์ทลูถามวา่ “ขา้แตท่า่นพระโคดม ก็บัดนีภ้กิษุเหลา่นัน้ 

อยูไ่หน” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “ทา่นเหลา่นัน้อยูใ่นหมูภ่กิษุนีเ้อง” 

  สงัคารวพราหมณ์กราบทลูวา่ “ขา้แตท่า่นพระโคดม ภาษิตของทา่นพระโคดม 

ชดัเจนไพเราะยิง่นัก ขา้แตท่า่นพระโคดม ภาษิตของทา่นพระโคดมชดัเจนไพเราะ 

ยิง่นัก ทา่นพระโคดมทรงประกาศธรรมแจม่แจง้โดยประการตา่ง ๆ เปรยีบเหมอืน 

บคุคลหงายของทีค่ว า่ เปิดของทีปิ่ด บอกทางแกผู่ห้ลงทาง หรอืตามประทปีในทีม่ดื 

ดว้ยตัง้ใจวา่ ‘คนมตีาดจัีกเห็นรปูได’้ ขา้พระองคน์ีข้อถงึทา่นพระโคดม พรอ้มทัง้ 

พระธรรม และพระสงฆเ์ป็นสรณะ ขอทา่นพระโคดมจงทรงจ าขา้พระองคว์า่เป็น 

อบุาสกผูถ้งึสรณะ ตัง้แตว่นันีเ้ป็นตน้ไปจนตลอดชวีติ” 

สงัคารวสตูรที ่๑๐ จบ 

พราหมณวรรคที ่๑ จบ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

    ๑. ปฐมเทวพราหมณสตูร  ๒. ทตุยิเทวพราหมณสตูร 

    ๓. อัญญตรพราหมณสตูร  ๔. ปรพิพาชกสตูร 

    ๕. นพิพตุสตูร    ๖. ปโลกสตูร 

    ๗. วจัฉโคตตสตูร   ๘. ตกิัณณสตูร 

    ๙. ชานุสโสณสิตูร   ๑๐. สงัคารวสตูร 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๒๓๗ } 



๒๓๘ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๒. มหาวรรค ๑. ตติถายตนสตูร 

 

๒. มหาวรรค 

หมวดวา่ดว้ยเรือ่งใหญ ่

 

๑. ตติถายตนสตูร 

วา่ดว้ยทีเ่กดิแหง่ทฏิฐเิป็นดจุทา่ 

  [๖๒] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ ภกิษุทัง้หลาย ทีเ่กดิแหง่ทฏิฐเิป็นดจุทา่๑ ๓ 

ประการ ซึง่เมือ่ถกูบัณฑติไตถ่ามซกัไซไ้ลเ่ลยีงเขา้ ก็อา้งการถอืสบื ๆ กันมา ยนื 

กรานอยูใ่นหลักอกริยิวาทะ๒ 

  ทีเ่กดิแหง่ทฏิฐเิป็นดจุทา่ ๓ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. สมณพราหมณ์พวกหนึง่มวีาทะอยา่งนี ้มทีฏิฐอิยา่งนีว้า่ “สขุ 

       ทกุข ์หรอืไมท่กุข ์ไมส่ขุทีบ่รุษุบคุคลนีเ้สวย ทัง้หมดลว้น 

       แตม่กีรรมทีท่ าไวใ้นปางกอ่นเป็นเหตุ ๋

   ๒. สมณพราหมณ์พวกหนึง่มวีาทะอยา่งนี ้มทีฏิฐอิยา่งนีว้า่ “สขุ 

       ทกุข ์หรอืไมท่กุข ์ไมส่ขุทีบ่รุษุบคุคลนีเ้สวย ทัง้หมดลว้นแต่ 

       มกีารเนรมติของพระเป็นเจา้ผูย้ ิง่ใหญเ่ป็นเหต”ุ 

   ๓. สมณพราหมณ์พวกหนึง่มวีาทะอยา่งนี ้มทีฏิฐอิยา่งนีว้า่ “สขุ 

       ทกุข ์หรอืไมท่กุข ์ไมส่ขุ ทีบ่รุษุบคุคลนีเ้สวย ทัง้หมดลว้นแต ่

       ไมม่เีหตไุมม่ปัีจจัย” 

  บรรดาสมณพราหมณ์ทัง้ ๓ จ าพวกนัน้ สมณพราหมณ์พวกใดมวีาทะอยา่งนี้ 

มทีฏิฐอิยา่งนีว้า่ “สขุ ทกุข ์หรอืไมท่กุข ์ไมส่ขุทีบ่รุษุบคุคลนีเ้สวย ทัง้หมดลว้นมี 

กรรมทีท่ าไวใ้นปางกอ่นเป็นเหต”ุ เราเขา้ไปหาสมณพราหมณ์พวกนัน้ กลา่วอยา่งนี้

 

เชงิอรรถ : 

๑ ทีเ่กดิแหง่ทฏิฐเิป็นดจุทา่ (ตติถะ) หมายถงึทฏิฐ ิ๖๒ ประการทีเ่รยีกวา่ “ทา่” เพราะเป็นทีอ่ันสัตว ์

    ทัง้หลายขา้มไป ลอยไป และเร่รอ่นไปดว้ยการผดุขึน้และด าลงไม่มทีีส่ ิน้สดุ (องฺ.ตกิ.อ. ๒/๖๒/๑๗๓, องฺ. 

    ตกิ.ฏกีา ๒/๖๒/๑๗๙) 

๒ อกริยิวาทะ ในทีน่ีห้มายถงึลัทธทิีถ่อืวา่การกระท าทกุอยา่งไมม่ผีล ท าดก็ีไมไ่ดด้ ีท าชัว่ก็ไมไ่ดช้ัว่ เป็น 

    ความเห็นทีป่ฏเิสธกฏแหง่กรรม (ท.ีส.ีอ. ๑๖๖/๑๔๕) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๒๓๘ } 



๒๓๙ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๒. มหาวรรค ๑. ตติถายตนสตูร 

วา่ “ทราบมาวา่ จรงิหรอื ทีท่า่นทัง้หลายมวีาทะอยา่งนี ้มทีฏิฐอิยา่งนีว้า่ “สขุ 

ทกุข ์หรอืไมท่กุข ์ไมส่ขุทีบ่รุษุบคุคลนีเ้สวย ทัง้หมดลว้นแตม่กีรรมทีท่ าไวใ้นปาง 

กอ่นเป็นเหต”ุ ถา้สมณพราหมณ์เหลา่นัน้ ถกูเราถามอยา่งนีย้อมรับวา่ “จรงิ” เรา 

จะกลา่วกับทา่นเหลา่นัน้ดังนีว้า่ “ถา้อยา่งนัน้ เพราะกรรมทีท่ าไวใ้นปางกอ่นเป็นเหต ุ

ทา่นทัง้หลาย ก็จักเป็นคนฆา่สตัว ์ลักทรัพย ์ประพฤตผิดิพรหมจรรย ์พดูเท็จ พดู 

สอ่เสยีด พดูค าหยาบ พดูเพอ้เจอ้ มากดว้ยอภชิฌา(เพง่เล็งอยากไดข้องเขา) มจีติ 

พยาบาท และเป็นมจิฉาทฏิฐ”ิ 

  อนึง่ เมือ่บคุคลยดึถอืกรรมทีท่ าไวใ้นปางกอ่นโดยความเป็นแกน่สารยอ่มไมม่ ี

ความพอใจหรอืความพยายามวา่ “สิง่นีค้วรท า หรอืสิง่นีไ้มค่วรท า” ก็เมือ่ไมไ่ด ้

กรณียกจิและอกรณียกจิโดยจรงิจังมั่นคง ดังมากลา่วนี ้สมณวาทะทีเ่ป็นธรรม เป็น 

ของเฉพาะตัวยอ่มไมม่แีกบ่คุคลผูม้สีตฟ่ัินเฟือน ไมม่เีครือ่งป้องกัน นีแ้ลเป็น 

วาทะที ่๑ ส าหรับขม่โดยชอบธรรมของเราตอ่สมณพราหมณ์เหลา่นัน้ผูม้วีาทะ 

อยา่งนี ้มทีฏิฐอิยา่งนี ้(๑) 

  บรรดาสมณพราหมณ์เหลา่นัน้ สมณพราหมณ์พวกใดมวีาทะอยา่งนี ้มทีฏิฐ ิ

อยา่งนีว้า่ “สขุ ทกุข ์หรอืไมท่กุข ์ไมส่ขุทีบ่รุษุบคุคลนีเ้สวย ทัง้หมดลว้นแตม่กีาร 

เนรมติของพระผูเ้ป็นเจา้ผูย้ ิง่ใหญเ่ป็นเหต”ุ เราเขา้ไปหาสมณพราหมณ์พวกนัน้ 

กลา่วอยา่งนีว้า่ “ทราบมาวา่ จรงิหรอื ทีท่า่นทัง้หลายมวีาทะอยา่งนี ้มทีฏิฐ ิ

อยา่งนีว้า่ “สขุ ทกุข ์หรอืไมท่กุข ์ไมส่ขุทีบ่รุษุบคุคลนีเ้สวย ทัง้หมดลว้นแตม่กีาร 

เนรมติของพระผูเ้ป็นเจา้ผูย้ ิง่ใหญเ่ป็นเหต”ุ ถา้สมณพราหมณ์เหลา่นัน้ถกูเราถาม 

อยา่งนีย้อมรับวา่ “จรงิ” เราก็จะกลา่วกับทา่นเหลา่นัน้อยา่งนีว้า่ “ถา้อยา่งนัน้ 

เพราะการเนรมติของพระผูเ้ป็นเจา้ผูย้ ิง่ใหญเ่ป็นเหต ุทา่นทัง้หลายก็จักเป็นคนฆา่สตัว ์

ฯลฯ และเป็นมจิฉาทฏิฐ”ิ 

  อนึง่ เมือ่บคุคลยดึถอืการเนรมติของพระผูเ้ป็นเจา้ผูย้ ิง่ใหญโ่ดยความเป็น 

แกน่สารยอ่มไมม่คีวามพอใจหรอืความพยายามวา่ “สิง่นีค้วรท า หรอืสิง่นีไ้มค่วร 

ท า” ก็เมือ่ไมไ่ดก้รณียกจิและอกรณียกจิโดยจรงิจังมั่นคง ดังกลา่วมานี ้สมณวาทะ 

ทีช่อบธรรม เป็นของเฉพาะตัว ยอ่มไมม่แีกบ่คุคลผูม้สีตฟ่ัินเฟือน ไมม่เีครือ่ง 

ป้องกัน นีแ้ลเป็นวาทะที ่๒ ส าหรับขม่โดยชอบธรรมของเราตอ่สมณพราหมณ์ 

เหลา่นัน้ผูม้วีาทะอยา่งนี ้มทีฏิฐอิยา่งนี ้(๒) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๒๓๙ } 



๒๔๐ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๒. มหาวรรค ๑. ตติถายตนสตูร 

  บรรดาสมณพราหมณ์เหลา่นัน้ สมณพราหมณ์พวกใดมวีาทะอยา่งนี ้มทีฏิฐ ิ

อยา่งนีว้า่ “สขุ ทกุข ์หรอืไมท่กุข ์ไมส่ขุ ทีบ่รุษุบคุคลนีเ้สวย ทัง้หมดลว้นไมม่เีหต ุ

ไมม่ปัีจจัย” เราเขา้ไปหาสมณพราหมณ์พวกนัน้ กลา่วอยา่งนีว้า่ “ทราบมาวา่ จรงิ 

หรอื ทีท่า่นทัง้หลายมวีาทะอยา่งนี ้มทีฏิฐอิยา่งนีว้า่ ‘สขุ ทกุข ์หรอืไมท่กุข ์ไมส่ขุ 

ทีบ่รุษุบคุคลนีเ้สวย ทัง้หมดลว้นไมม่เีหต ุไมม่ปัีจจัย” ถา้ทา่นเหลา่นัน้ถกูเราถาม 

อยา่งนี ้ยอมรับวา่ “จรงิ” เราก็จะกลา่วกับทา่นเหลา่นัน้อยา่งนีว้า่ “ถา้อยา่งนัน้ 

เพราะไมม่เีหต ุไมม่ปัีจจัย ทา่นทัง้หลายจักเป็นคนฆา่สตัว ์ฯลฯ และเป็นมจิฉาทฏิฐ”ิ 

  อนึง่ เมือ่บคุคลยดึถอืความไมม่เีหตโุดยความเป็นแกน่สารยอ่มไมม่คีวาม 

พอใจหรอืความพยายามวา่ “สิง่นีค้วรท า หรอืสิง่นีไ้มค่วรท า” ก็เมือ่ไมไ่ดก้รณยีกจิ 

และอกรณียกจิโดยจรงิจังมั่นคง ดังกลา่วมานี ้สมณวาทะทีช่อบธรรม เป็นของ 

เฉพาะตัวยอ่มไมม่แีกบ่คุคลผูม้สีตฟ่ัินเฟือน ไมม่เีครือ่งป้องกัน นีแ้ลเป็นวาทะที่ ๓ 

ส าหรับขม่โดยชอบธรรมของเราตอ่สมณพราหมณ์เหลา่นัน้ผูม้วีาทะอยา่งนี ้มทีฏิฐ ิ

อยา่งนี ้(๓) 

  ภกิษุทัง้หลาย ทีเ่กดิแหง่ทฏิฐเิป็นดจุทา่ ๓ ประการ ซึง่เมือ่ถกูบัณฑติไตถ่าม 

ซกัไซไ้ลเ่ลยีงเขา้ ก็อา้งการถอืสบื ๆ กันมา ยนืกรานอยูใ่นหลักอกริยิวาทะ 

  สว่นธรรมทีเ่ราแสดงไวน้ีใ้คร ๆ ขม่ไมไ่ด ้ไมม่ัวหมอง ไมถ่กูต าหน ิไมถ่กู 

สมณพราหมณ์ผูรู้แ้จง้คัดคา้น 

  ธรรมทีเ่ราแสดงไวใ้คร ๆ ขม่ไมไ่ด ้ไมม่วัหมอง ไมถ่กูต าหน ิไมถ่กู 

สมณพราหมณ์ผูรู้แ้จง้คดัคา้น เป็นอยา่งไร 

  คอื (๑) ธรรมทีเ่ราแสดงไวว้า่ “ธาต ุ๖ ประการนี”้ ใคร ๆ ขม่ไมไ่ด ้ไมม่ัว 

หมอง ไมถ่กูต าหน ิไมถ่กูสมณพราหมณ์ผูรู้แ้จง้คัดคา้น (๒) ธรรมทีเ่ราแสดงไวว้า่ 

“ผัสสายตนะ ๖ ประการนี”้ ใคร ๆ ขม่ไมไ่ด ้ไมม่ัวหมอง ไมถ่กูต าหน ิไมถ่กูสมณ- 

พราหมณ์ผูรู้แ้จง้คัดคา้น (๓) ธรรมทีเ่ราแสดงไวว้า่ “มโนปวจิาร๑ ๑๘ ประการนี”้ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ มโนปวจิาร หมายถงึการพจิารณาแหง่ใจในฐานะ ๑๘ ประการ คอืทีต่ัง้แหง่โสมนัส ๖ ประการ ทีต่ัง้แหง่ 

    โทมนัส ๖ ประการ และทีต่ัง้แห่งอเุบกขา ๖ ประการ (องฺ.ตกิ.อ. ๒/๖๒/๑๗๖, องฺ.ตกิ.ฎกีา ๒/๖๒/๑๘๒) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๒๔๐ } 



๒๔๑ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๒. มหาวรรค ๑. ตติถายตนสตูร 

ใคร ๆ ขม่ไมไ่ด ้ไมม่ัวหมอง ไมถ่กูต าหน ิไมถ่กูสมณพราหมณ์ผูรู้แ้จง้คัดคา้น 

(๔) ธรรมทีเ่ราแสดงไวว้า่ “อรยิสจั ๔ ประการนี’้ ใคร ๆ ขม่ไมไ่ด ้ไมม่ัวหมอง 

ไมถ่กูต าหน ิไมถ่กูสมณพราหมณ์ผูรู้แ้จง้คัดคา้น 

  เรากลา่วไวแ้ลว้เชน่นีแ้ลวา่ ธรรมทีเ่ราแสดงไวว้า่ “ธาต ุ๖ ประการนี”้ 

ใคร ๆ ขม่ไมไ่ด ้ไมม่ัวหมอง ไมถ่กูต าหน ิไมถ่กูสมณพราหมณ์ผูรู้แ้จง้คัดคา้น 

เพราะอาศัยอะไรเราจงึกลา่วไวเ้ชน่นัน้ ธาต ุ๖ ประการนี ้คอื ปฐวธีาต(ุธาตดุนิ) 

อาโปธาต(ุธาตนุ ้า) เตโชธาต(ุธาตไุฟ) วาโยธาต(ุธาตลุม) อากาสธาต(ุธาตอุากาศ) 

วญิญาณธาต(ุธาตวุญิญาณ) เพราะอาศัยค าทีเ่รากลา่วไวว้า่ ธรรมทีเ่ราแสดงไวว้า่ 

“ธาต ุ๖ ประการนี”้ ใคร ๆ ขม่ไมไ่ด ้ไมม่ัวหมอง ไมถ่กูต าหน ิไมถ่กูสมณ- 

พราหมณ์ผูรู้แ้จง้คัดคา้น เราจงึกลา่วไวเ้ชน่นัน้ 

  เรากลา่วไวแ้ลว้เชน่นีแ้ลวา่ ธรรมทีเ่ราแสดงไวว้า่ “ผัสสายตนะ ๖ ประการนี”้ 

ใคร ๆ ขม่ไมไ่ด ้ไมม่ัวหมอง ไมถ่กูต าหน ิไมถ่กูสมณพราหมณ์ผูรู้แ้จง้คัดคา้น 

เพราะอาศัยอะไรเราจงึกลา่วไวเ้ชน่นัน้ ผัสสายตนะ ๖ ประการนี ้คอื จักข(ุตา) 

โสตะ(ห)ู ฆานะ(จมกู) ชวิหา(ลิน้) กาย(กาย) มโน(ใจ) เพราะอาศัยค าทีเ่รากลา่ว 

ไวว้า่ ธรรมทีเ่ราแสดงไวว้า่ “ผัสสายตนะ ๖ ประการนี”้ ใคร ๆ ขม่ไมไ่ด ้ไมม่ัว 

หมอง ไมถ่กูต าหน ิสมณพราหมณ์ผูรู้แ้จง้คัดคา้น เราจงึกลา่วไวเ้ชน่นัน้ 

  เรากลา่วไวแ้ลว้เชน่นีแ้ลวา่ ธรรมทีเ่ราแสดงไวว้า่ “มโนปวจิาร ๑๘ ประการนี้” 

ใคร ๆ ขม่ไมไ่ด ้ไมม่ัวหมอง ไมถ่กูต าหน ิไมถ่กูสมณพราหมณ์ผูรู้แ้จง้คัดคา้น 

เพราะอาศัยอะไรเราจงึกลา่วไวเ้ชน่นัน้ เพราะบคุคลเห็นรปูดว้ยตาแลว้ยอ่มเขา้ไปไตร ่

ตรองรปูอันเป็นทีต่ัง้แหง่โสมนัส เขา้ไปไตรต่รองรปูอันเป็นทีต่ัง้แหง่โทมนัส เขา้ไป 

ไตรต่รองรปูอันเป็นทีต่ัง้แหง่อเุบกขา บคุคลฟังเสยีงดว้ยหแูลว้ ฯลฯ ดมกลิน่ดว้ย 

จมกูแลว้ ฯลฯ ลิม้รสดว้ยลิน้แลว้ ฯลฯ ถกูตอ้งโผฏฐัพพะดว้ยกายแลว้ ฯลฯ 

รูแ้จง้ธรรมารมณ์ดว้ยใจแลว้ยอ่มเขา้ไปไตรต่รองธรรมอันเป็นทีต่ัง้แหง่โสมนัส เขา้ไป 

ไตรต่รองธรรมอันเป็นทีต่ัง้แหง่โทมนัส เขา้ไปไตรต่รองธรรมอันเป็นทีต่ัง้แหง่อเุบกขา 

เพราะอาศัยค าทีเ่รากลา่วไวว้า่ ธรรมทีเ่ราแสดงวา่ “มโนปวจิาร ๑๘ ประการนี้” 

ใคร ๆ ขม่ไมไ่ด ้ไมม่ัวหมอง ไมถ่กูต าหน ิไมถ่กูสมณพราหมณ์ผูรู้แ้จง้คัดคา้น 

เราจงึกลา่วไวเ้ชน่นัน้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๒๔๑ } 



๒๔๒ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๒. มหาวรรค ๑. ตติถายตนสตูร 

  อนึง่ เรากลา่วไวแ้ลว้เชน่นีแ้ลวา่ ธรรมทีเ่ราแสดงไวว้า่ “อรยิสจั ๔ ประการนี”้ 

ใคร ๆ ขม่ไมไ่ด ้ไมม่ัวหมอง ไมถ่กูต าหน ิไมถ่กูสมณพราหมณ์ผูรู้แ้จง้คัดคา้น 

เพราะอาศัยอะไร เราจงึกลา่วไวเ้ชน่นัน้ เพราะถอืมั่นธาต ุ๖ ประการ สตัวจ์งึกา้วลง 

สูค่รรภ ์เมือ่มกีารกา้วลงสูค่รรภ ์นามรปูจงึม ีเพราะนามรปูเป็นปัจจัย สฬายตนะ 

จงึม ีเพราะสฬายตนะเป็นปัจจัย ผัสสะจงึม ีเพราะผสัสะเป็นปัจจัย เวทนาจงึม ีก็เรา 

บัญญัตไิวว้า่ “นีท้กุข ์นีท้กุขสมทัุย นีท้กุขนโิรธ และนีท้กุขนโิรธคามนิปีฏปิทา” 

แกบ่คุคลผูเ้สวยอารมณ์อยู ่

  ทกุขอรยิสจั เป็นอยา่งไร 

  คอื แมช้าต(ิความเกดิ)ก็เป็นทกุข ์แมช้รา(ความแก)่ก็เป็นทกุข ์แมม้รณะ(ความ 

ตาย)ก็เป็นทกุข ์แมโ้สกะ(ความโศก) แมป้รเิทวะ(ความคร ่าครวญ) ทกุข(์ความทกุข ์

กาย) โทมนัส(ความทกุขใ์จ) อปุายาส(ความคับแคน้ใจ)ก็เป็นทกุข ์ความประสบกับ 

สิง่ทีไ่มเ่ป็นทีรั่กก็เป็นทกุข ์ความพลัดพรากจากสิง่อันเป็นทีรั่กก็เป็นทกุข ์ปรารถนา 

สิง่ใดไมไ่ดส้ ิง่นัน้ก็เป็นทกุข ์โดยยอ่ อปุาทานขนัธ ์๕ เป็นทกุข ์นีเ้รยีกวา่ ทกุขอรยิสจั 

  ทกุขสมทุยัอรยิสจั เป็นอยา่งไร 

  คอื  เพราะอวชิชาเป็นปัจจัย  สงัขารจงึม ี

   เพราะสงัขารเป็นปัจจัย  วญิญาณจงึม ี

   เพราะวญิญาณเป็นปัจจัย  นามรปูจงึม ี

   เพราะนามรปูเป็นปัจจัย  สฬายตนะจงึม ี

   เพราะสฬายตนะเป็นปัจจัย  ผัสสะจงึม ี

   เพราะผัสสะเป็นปัจจัย  เวทนาจงึม ี

   เพราะเวทนาเป็นปัจจัย  ตัณหาจงึม ี

   เพราะตัณหาเป็นปัจจัย  อปุาทานจงึม ี

   เพราะอปุาทานเป็นปัจจัย  ภพจงึม ี

   เพราะภพเป็นปัจจัย   ชาตจิงึม ี

   เพราะชาตเิป็นปัจจัย   ชรา มรณะ โสกะ ปรเิทวะ ทกุข ์โทมนัส 

       อปุายาสจงึม ี

  กองทกุขทั์ง้มวลนีม้คีวามเกดิขึน้ดว้ยอาการอยา่งนี ้นีเ้รยีกวา่ ทกุขสมทัุย- 

อรยิสจั 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๒๔๒ } 



๒๔๓ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๒. มหาวรรค ๑. ตติถายตนสตูร 

  ทกุขนโิรธอรยิสจั เป็นอยา่งไร 

  คอื  เพราะอวชิชาส ารอกดับไป  สงัขารจงึดับ 

   เพราะสงัขารดับ   วญิญาณจงึดับ 

   เพราะวญิญาณดับ   นามรปูจงึดับ 

   เพราะนามรปูดับ   สฬายตนะจงึดับ 

   เพราะสฬายตนะดับ   ผัสสะจงึดับ 

   เพราะผัสสะดับ   เวทนาจงึดับ 

   เพราะเวทนาดับ   ตัณหาจงึดับ 

   เพราะตัณหาดับ   อปุาทานจงึดับ 

   เพราะอปุาทานดับ   ภพจงึดับ 

   เพราะภพดับ    ชาตจิงึดับ 

   เพราะชาตดิับ    ชรา มรณะ โสกะ ปรเิทวะ ทกุข ์โทมนัส 

       อปุายาสจงึดับ 

  กองทกุขทั์ง้มวลนีย้อ่มมคีวามดับดว้ยอาการอยา่งนี ้นีเ้รยีกวา่ ทกุขนโิรธ- 

อรยิสจั 

  ทกุขนโิรธคามนิปีฏปิทาอรยิสจั เป็นอยา่งไร 

  คอื อรยิมรรคมอีงค ์๘ นี ้ไดแ้ก ่

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

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

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

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

  นีเ้รยีกวา่ ทกุขนโิรธคามนิีปฏปิทาอรยิสจั 

  เพราะอาศัยค าทีเ่รากลา่วไวว้า่ ธรรมทีเ่ราแสดงไวว้า่ “อรยิสจั ๔ ประการนี”้ 

ใคร ๆ ขม่ไมไ่ด ้ไมม่ัวหมอง ไมถ่กูต าหน ิไมถ่กูสมณพราหมณ์ผูรู้แ้จง้คัดคา้น เรา 

จงึกลา่วไวเ้ชน่นัน้ 

ตติถายตนสตูรที ่๑ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๒๔๓ } 



๒๔๔ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๒. มหาวรรค ๒. ภยสตูร 

 

๒. ภยสตูร 

วา่ดว้ยภยั 

  [๖๓] ภกิษุทัง้หลาย ปถุชุนผูไ้มไ่ดส้ดับยอ่มเรยีกภยั ๓ อยา่งนีว้า่ “อมาตา- 

ปตุตกิภัย” 

  ภัย ๓ อยา่ง อะไรบา้ง คอื 

   ๑. สมัยทีเ่กดิไฟไหมใ้หญม่อียู ่เมือ่เกดิไฟไหมใ้หญแ่ลว้ แมห้มูบ่า้นก็ถกูไฟ 

       เผา ต าบลก็ถกูไฟเผา เมอืงก็ถกูไฟเผา เมือ่หมูบ่า้นถกูไฟเผาอยู ่เมือ่ 

       ต าบลถกูไฟเผาอยู ่เมือ่เมอืงถกูไฟเผาอยู ่ในทีนั่น้ แมม้ารดาก็ไมไ่ดพ้บ 

       บตุร แมบ้ตุรก็ไมไ่ดพ้บมารดา ปถุชุนผูไ้มไ่ดส้ดบัเรยีกภัยที ่๑ นีว้า่ 

       “อมาตาปตุตกิภัย๑” 

   ๒. สมัยทีม่หาเมฆตัง้เคา้มอียู ่เมือ่มหาเมฆตัง้เคา้ขึน้แลว้ ฝนตกลงมา 

       ยอ่มเกดิหว้งน ้าใหญ ่เมือ่เกดิหว้งน ้าใหญแ่ลว้ แมห้มูบ่า้นก็ถกูน ้าพัด 

       ไป ต าบลก็ถกูน ้าพัดไป เมอืงก็ถกูน ้าพัดไป เมือ่หมู่บา้นถกูน ้าพัดไปอยู ่

       เมือ่ต าบลถกูน ้าพัดไปอยู ่เมือ่เมอืงถกูน ้าพัดไปอยู ่ในทีนั่น้ แมม้ารดา 

       ก็ไมไ่ดพ้บบตุร แมบ้ตุรก็ไมไ่ดพ้บมารดา ปถุชุนผูไ้มไ่ดส้ดับเรยีกภัยที ่

       ๒ นีว้า่ “อมาตาปตุตกิภัย” 

   ๓. สมัยทีภ่ัยคอืโจรป่าปลน้สะดม พวกชาวบา้นตา่งพากันขึน้ยานหนไีป 

       มอียู ่เมือ่มภีัยคอืโจรป่าปลน้สะดม เมือ่ชาวบา้นพากันขึน้ยานหนไีป 

       ในทีนั่น้ แมม้ารดาก็ไมไ่ดพ้บบตุร แมบ้ตุรก็ไมไ่ดพ้บมารดา ปถุชุนผูไ้ม่ 

       ไดส้ดับเรยีกภัยที ่๓ นีว้า่ “อมาตาปตุตกิภัย” 

  ภกิษุทัง้หลาย ปถุชุนผูไ้มไ่ดส้ดับยอ่มเรยีกอมาตาปตุตกิภัยทัง้ ๓ อยา่งนีแ้ล 

วา่ “อมาตาปตุตกิภัย” 

  แตป่ถุชุนผูไ้มไ่ดส้ดับเรยีกสมาตาปตุตกิภัยทัง้ ๓ อยา่งนีแ้ลวา่ “อมาตา- 

ปตุตกิภัย”

 

เชงิอรรถ : 

๑ อมาตาปตุตกิภยั หมายถงึภัยทีเ่มือ่เกดิขึน้แลว้ มารดาและบตุรไม่สามารถจะเป็นทีพ่ ึง่แกก่ันได ้ไม ่

    สามารถจะพบเห็นกันได ้(องฺ.ตกิ.อ. ๒/๖๓/๑๘๔) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๒๔๔ } 



๒๔๕ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๒. มหาวรรค ๒. ภยสตูร 

  สมาตาปตุตกิภัย ๓ อยา่ง อะไรบา้ง คอื 

   ๑. สมัยทีเ่กดิไฟไหมใ้หญม่อียู ่เมือ่เกดิไฟไหมใ้หญแ่ลว้ แมห้มูบ่า้นก็ถกู 

       ไฟเผา ต าบลก็ถกูไฟเผา เมอืงก็ถกูไฟเผา เมือ่หมูบ่า้นถกูไฟเผาอยู่ 

       เมือ่ต าบลถกูไฟเผาอยู ่เมือ่เมอืงถกูไฟนัน้เผาอยู ่สมัยทีม่ารดาไดพ้บ 

       บตุร แมบ้ตุรก็ไดพ้บมารดา เป็นบางครัง้บางคราวมอียู ่ปถุชุนผูไ้มไ่ด ้

       สดับเรยีกสมาตาปตุตกิภัยที ่๑ นีแ้ลวา่ “อมาตาปตุตกิภัย” 

   ๒. สมัยทีม่หาเมฆตัง้เคา้ขึน้มอียู ่เมือ่มหาเมฆตัง้เคา้ขึน้แลว้ ฝนตกลงมา 

       ยอ่มเกดิหว้งน ้าใหญ ่เมือ่เกดิหว้งน ้าใหญแ่ลว้ แมห้มูบ่า้นก็ถกูน ้าพัดไป 

       ต าบลก็ถกูน ้าพัดไป เมอืงก็ถกูน ้าพัดไป เมือ่หมูบ่า้นถกูน ้าพัดไปอยู ่

       เมือ่ต าบลถกูน ้าพัดไปอยู ่เมือ่เมอืงถกูน ้าพัดไปอยู ่สมัยทีม่ารดาไดพ้บ 

       บตุร แมบ้ตุรก็ไดพ้บมารดาเป็นบางครัง้บางคราวมอียู ่ปถุชุนผูไ้มไ่ด ้

       สดับเรยีกสมาตาปตุตกิภัยที ่๒ นีแ้ลวา่ “อมาตาปตุตกิภัย” 

   ๓. สมัยทีภ่ัยคอืโจรป่าปลน้สะดม พวกชาวบา้นตา่งพากันขึน้ยานหนไีป 

       มอียู ่เมือ่ภัยคอืโจรป่าปลน้สะดม เมือ่ชาวบา้นตา่งพากันขึน้ยานหนไีป 

       มอียู ่สมัยทีม่ารดาไดพ้บบตุร แมบ้ตุรก็ไดพ้บมารดาเป็นบางครัง้บาง 

       คราวมอียู ่ปถุชุนผูไ้มไ่ดส้ดับเรยีกสมาตาปตุตกิภัยที ่๓ นีแ้ลวา่ 

       “อมาตาปตุตกิภัย” 

  ปถุชุนผูไ้มไ่ดส้ดับเรยีกสมาตาปตุตกิภัย ๓ อยา่งนีแ้ลวา่ “อมาตาปตุตกิภัย” 

  ภกิษุทัง้หลาย อมาตาปตุตกิภัย ๓ อยา่งนี ้

  อมาตาปตุตกิภัย ๓ อยา่ง อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ชราภัย๑  (ภัยทีเ่กดิขึน้เพราะความแก)่ 

   ๒. พยาธภิัย  (ภัยทีเ่กดิขึน้เพราะความเจ็บ) 

   ๓. มรณภัย  (ภัยทีเ่กดิขึน้เพราะความตาย) 

  เมือ่บตุรแก ่มารดายอ่มไมไ่ดด้ังใจหวงัอยา่งนีว้า่ “เราจงแก ่บตุรของเราอยา่ได ้

แก”่ หรอืเมือ่มารดาแก ่บตุรยอ่มไมไ่ดด้ังใจหวงัอยา่งนีว้า่ “เราจงแก ่มารดาของเรา 

อยา่ไดแ้ก”่

 

เชงิอรรถ : 

๑ ภยั ในทีน่ีห้มายถงึความกลัว ความสะดุง้หว่ันไหว (องฺ.ตกิ.อ. ๒/๖๓/๑๘๔) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๒๔๕ } 



๒๔๖ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๒. มหาวรรค ๓. เวนาคปรุสตูร 

  เมือ่บตุรเจ็บไข ้มารดายอ่มไมไ่ดด้ังใจหวงัอยา่งนีว้า่ “เราจงเจ็บไข ้บตุรของเรา 

อยา่ไดเ้จ็บไข”้ หรอืเมือ่มารดาเจ็บไข ้บตุรยอ่มไมไ่ดด้ังใจหวงัอยา่งนีว้า่ “เราจงเจ็บไข ้

มารดาของเราอยา่ไดเ้จ็บไข”้ 

  เมือ่บตุรก าลังจะตาย มารดายอ่มไมไ่ดด้ังใจหวงัอยา่งนีว้า่ “เราจงตาย บตุร 

ของเราอยา่ไดต้าย” หรอืเมือ่มารดาก าลังจะตาย บตุรยอ่มไมไ่ดด้ังใจหวงัอยา่งนีว้า่ 

“เราจงตาย มารดาของเราอยา่ไดต้าย” 

  อมาตาปตุตกิภัย ๓ อยา่งนีแ้ล 

  มรรคปฏปิทาทีเ่ป็นไปเพือ่ละ เพือ่กา้วลว่งสมาตาปตุตกิภัย ๓ อยา่งนี ้และ 

อมาตาปตุตกิภัย ๓ อยา่งนีม้อียู ่

  มรรคปฏปิทา เป็นอยา่งไร 

  คอื อรยิมรรคมอีงค ์๘ นี ้ไดแ้ก ่

   ๑. สมัมาทฏิฐ ิ   ๒. สมัมาสงักัปปะ 

   ๓. สมัมาวาจา   ๔. สมัมากัมมันตะ 

   ๕. สมัมาอาชวีะ   ๖. สมัมาวายามะ 

   ๗. สมัมาสต ิ   ๘. สมัมาสมาธ ิ

  ยอ่มเป็นไปเพือ่ละ เพือ่กา้วลว่งสมาตาปตุตกิภัย ๓ อยา่งนี ้และอมาตาปตุตกิภัย ๓ 

อยา่งนี ้

  ภกิษุทัง้หลาย มรรคปฏปิทานีแ้ล ยอ่มเป็นไปเพือ่ละ เพือ่กา้วลว่งสมาตา- 

ปตุตกิภัย ๓ อยา่งนี ้และอมาตาปตุตกิภัย ๓ อยา่งนี ้

ภยสตูรที ่๒ จบ 

 

๓. เวนาคปรุสตูร 

วา่ดว้ยหมูบ่า้นพราหมณ์ชือ่เวนาคปรุะ 

  [๖๔] สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคเสด็จจารกิไปในแควน้โกศลพรอ้มกับภกิษุ 

หมูใ่หญ ่เสด็จถงึหมูบ่า้นพราหมณ์ของชาวโกศลชือ่เวนาคปรุะ 

  พราหมณ์และคหบดชีาวเวนาคปรุะไดท้ราบวา่ “ทา่นผูเ้จรญิทัง้หลาย ไดฟั้ง 

ขา่ววา่ พระสมณโคดมศากยบตุรเสด็จออกผนวชจากศากยตระกลู เสด็จถงึเวนาค- 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๒๔๖ } 



๒๔๗ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๒. มหาวรรค ๓. เวนาคปรุสตูร 

ปรุะโดยล าดับแลว้ ทา่นพระสมณโคดมนัน้มกีติตศิัพทอ์ันงามขจรไปอยา่งนีว้า่ ‘แม ้

เพราะเหตนุี ้พระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้ เป็นพระอรหันต ์ตรัสรูด้ว้ยพระองคเ์อง 

โดยชอบ เพยีบพรอ้มดว้ยวชิชาและจรณะ เสด็จไปด ีรูแ้จง้โลก เป็นสารถฝึีกผูท้ีค่วร 

ฝึกไดอ้ยา่งยอดเยีย่ม เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย เป็นพระพทุธเจา้ 

เป็นพระผูม้พีระภาค๑’ พระองคท์รงรูแ้จง้โลกนีพ้รอ้มทัง้เทวโลก มารโลก พรหมโลก 

 
เชงิอรรถ : 

๑ พระพทุธคณุทัง้ ๙ บทนี ้แตล่ะบทมอีรรถอเนกประการ คอื 

  ๑. ชือ่วา่ เป็นพระอรหนัต ์เพราะหา่งไกลจากกเิลส, เพราะก าจัดขา้ศกึ คอืกเิลส, เพราะหักซีก่ าแหง่ 

   สังสาระคอืการเวยีนวา่ยตายเกดิ, เพราะเป็นผูค้วรรับไทยธรรม, เพราะไมท่ าบาปในทีล่ับ 

  ๒. ชือ่วา่ ตรสัรูด้ว้ยพระองคเ์องโดยชอบ เพราะตรัสรูธ้รรมทัง้ปวงโดยชอบและดว้ยพระองคเ์อง 

  ๓. ชือ่วา่ เพยีบพรอ้มดว้ยวชิชาและจรณะ วชิชา ไดแ้ก ่วชิชา ๓ และวชิชา ๘ ดังนี ้วชิชา ๓ คอื  

   (๑) ปพุเพนวิาสานุสสตญิาณ ความรูท้ีใ่หร้ะลกึชาตไิด ้(๒) จุตปูปาตญาณ ความรูจุ้ต(ิตาย)และอบัุต(ิเกดิ) 

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

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

   รูจั้กก าหนดจติผูอ้ ืน่ได ้(๖) ปุพเพนวิาสานุสสตญิาณ ความรูท้ีใ่หร้ะลกึชาตไิด ้(๗) ทพิพจักข ุตาทพิย ์

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

   ความถงึพรอ้มดว้ยศลี (๒) อนิทรยีสังวร การส ารวมอนิทรยี ์(๓) โภชเนมัตตัญญตุา ความเป็นผูรู้จั้ก 

   ประมาณในการบรโิภค (๔) ชาครยิานุโยค การหมั่นประกอบความเพยีรเป็นเครือ่งตืน่ (๕) มศีรัทธา 

   (๖) มหีริ ิ(๗) มโีอตตัปปะ (๘) เป็นพหสูตู (๙) วริยิารัมภะ ปรารภความเพยีร (๑๐) มสีตมิั่นคง (๑๑) ม ี

   ปัญญา (๑๒) ปฐมฌาน (๑๓) ทุตยิฌาน (๑๔) ตตยิฌาน (๑๕) จตุตถฌาน 

  ๔. ชือ่วา่ ผูเ้สด็จไปด ีเพราะทรงด าเนนิรดุหนา้ไปไมห่วนกลับคนืมาหากเิลสทีท่รงละไดแ้ลว้ และ 

   ยังมอีรรถวา่ตรัสไวด้ ีเพราะทรงกลา่วค าทีค่วรในฐานะทีค่วร 

  ๕. ชือ่วา่ ผูรู้แ้จง้โลก เพราะทรงรูแ้จง้โลก เหตเุกดิโลก ความดับโลก วธิปีฏบัิตใิหล้ถุงึความดับโลก 

   (ทกุข ์สมทุัย นโิรธ มรรค) และทรงรูแ้จง้โลกทัง้ ๓ คอืสังขารโลก สัตวโลก โอกาสโลก 

  ๖. ชือ่วา่ สารถฝึีกผูท้ ีค่วรฝึกไดอ้ยา่งยอดเยีย่ม เพราะทรงฝึกฝนคนทีค่วรฝึกฝน ทัง้เทวดา มนุษย ์

   อมนุษย ์สัตวด์รัิจฉาน ดว้ยอบุายตา่ง ๆ 

  ๗. ชือ่วา่ เป็นศาสดาของเทวดาและมนษุยท์ ัง้หลายเพราะทรงสั่งสอนทัง้เทวดาและมนุษยด์ว้ย 

   ประโยชนใ์นโลกนีแ้ละประโยชน์ในโลกหนา้ ผูป้ฏบัิตติามแลว้ส าเร็จมรรคผลในโลกนีบ้า้ง จุตไิปเกดิใน 

   สวรรคก์ลับมาฟังธรรมแลว้ส าเร็จมรรคผลบา้ง ทรงชว่ยเหลอืหมูส่ัตวใ์หพ้น้ความกันดารคอืความเกดิ 

  ๘. ชือ่วา่ เป็นพระพทุธเจา้ เพราะทรงรูส้ ิง่ทีค่วรรูท้ัง้หมดดว้ยพระองคเ์องและทรงสอนใหผู้อ้ ืน่รูต้าม 

  ๙. ชือ่วา่ เป็นพระผูม้พีระภาค เพราะ (๑) ทรงมโีชค (๒) ทรงท าลายขา้ศกึคอืกเิลส (๓) ทรงประกอบ 

   ดว้ยภคธรรม ๖ ประการ (คอื ความเป็นใหญเ่หนอืจติของตน โลกตุตรธรรม ยศ สริ ิความส าเร็จ 

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

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

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

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

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

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๒๔๗ } 



๒๔๘ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๒. มหาวรรค ๓. เวนาคปรุสตูร 

และหมูส่ตัวพ์รอ้มทัง้สมณพราหมณ์ เทวดา และมนุษยด์ว้ยพระองคเ์องแลว้ จงึทรง 

ประกาศใหผู้อ้ ืน่รูต้าม ทรงแสดงธรรมมคีวามงามในเบือ้งตน้ มคีวามงามในทา่มกลาง 

และมคีวามงามในทีส่ดุ ทรงประกาศพรหมจรรยพ์รอ้มทัง้อรรถและพยัญชนะบรสิทุธิ ์

บรบิรูณ์ครบถว้น การไดพ้บพระอรหันตเ์ชน่นีเ้ป็นความดอียา่งแทจ้รงิ” 

  ตอ่มา พราหมณ์และคหบดชีาวเวนาคปรุะเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึที ่

ประทับ บางพวกถวายอภวิาทแลว้น่ัง ณ ทีส่มควร บางพวกไดส้นทนาปราศรัยพอ 

เป็นทีบ่ันเทงิใจพอเป็นทีร่ะลกึถงึกันแลว้น่ัง ณ ทีส่มควร บางพวกประนมมอืไหวไ้ป 

ทางทีพ่ระผูม้พีระภาคประทับอยูแ่ลว้น่ัง ณ ทีส่มควร บางพวกประกาศชือ่และ 

โคตรแลว้น่ัง ณ ทีส่มควร บางพวกน่ังนิง่อยู ่ณ ทีส่มควร 

  พราหมณ์วจัฉโคตรชาวเวนาคปรุะผูน่ั้ง ณ ทีส่มควร ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระ 

ภาคดังนีว้า่ 

  ขา้แตท่า่นพระโคดม น่าอัศจรรยจ์รงิ ไมเ่คยปรากฏ อนิทรยีข์องทา่นพระโคดม 

ผอ่งใสยิง่นัก พระฉววีรรณบรสิทุธิผ์ดุผอ่ง ผลพทุราสกุทีม่ใีนสารทกาล๑ ยอ่ม 

บรสิทุธิผ์ดุผอ่งแมฉั้นใด อนิทรยีข์องทา่นพระโคดมก็ผอ่งใสยิง่นัก พระฉววีรรณก็ 

บรสิทุธิผ์ดุผอ่ง ฉันนัน้เหมอืนกัน ขา้แตท่า่นพระโคดม ผลตาลสกุทีห่ลน่จากขัว้ยอ่ม 

บรสิทุธิผ์ดุผอ่ง แมฉั้นใด อนิทรยีข์องทา่นพระโคดมก็บรสิทุธิผ์ดุผอ่ง พระฉววีรรณก็ 

บรสิทุธิผ์ดุผอ่ง ฉันนัน้เหมอืนกัน ทองแทง่ชมพนุูท๒ ทีบ่ตุรนายชา่งทองผูช้ านาญ 

หลอมดแีลว้ ทีน่ายชา่งทองผูฉ้ลาดบดุแีลว้ วางไวบ้นผา้กัมพล๓ สอ่งแสงประกาย 

สกุสวา่งอยู ่แมฉั้นใด อนิทรยีข์องทา่นพระโคดมก็ผอ่งใสยิง่นัก พระฉววีรรณก็ 

บรสิทุธิผ์ดุผอ่ง ฉันนัน้เหมอืนกัน ทีน่อนสงูและทีน่อนใหญค่อืเตยีงมเีทา้เกนิประมาณ 

บัลลังก์๔ ผา้โกเชาว์๕ เครือ่งลาดท าดว้ยขนแกะวจิติรดว้ยลวดลาย เครือ่งลาด

 

เชงิอรรถ : 

๑ สารทกาล หมายถงึฤดใูบไมร้ว่ง ฤดสูารท เทศกาลท าบญุสิน้เดอืน ๑๐ 

๒ ทองแหง่ชมพนูทุ หมายถงึทองค าเนือ้บรสิทุธ ์(องฺ.ตกิ.อ. ๒/๖๔/๑๙๑) ทีเ่รยีกวา่ ชมพนูทุ เพราะ 

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

๓ ผา้กมัพล หมายถงึผา้ทอดว้ยขนสัตวส์แีดง (องฺ.ตกิ.ฏกีา ๒/๖๔/๑๙๑) 

๔ บงัลงัก ์ในทีน่ีห้มายถงึเตยีงมเีทา้แกะสลักเป็นรปูสัตวร์า้ย (ว.ิอ. ๓/๒๕๔/๑๖๙) 

๕ ผา้โกเชาว ์หมายถงึผา้ทีท่ าดว้ยขนแพะ หรอืขนแกะผนืใหญ ่มขีนยาวเกนิ ๔ นิว้ (ว.ิอ. ๓/๒๕๔/๑๖๙) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๒๔๘ } 



๒๔๙ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๒. มหาวรรค ๓. เวนาคปรุสตูร 

ท าดว้ยขนแกะสขีาว เครือ่งลาดท าดว้ยขนแกะลายดอกไม ้เครือ่งลาดทีย่ัดนุ่น 

เครือ่งลาดขนแกะทีว่จิติรดว้ยรปูสตัวร์า้ยมรีาชสหีแ์ละเสอืเป็นตน้ เครือ่งลาดขนแกะ 

มขีนตัง้ขา้งเดยีว เครือ่งลาดขนแกะมขีนตัง้สองขา้ง เครือ่งลาดไหมขลบิรัตนะ เครือ่ง 

ลาดไหม เครือ่งลาดขนแกะทีน่างร า ๑๖ นางยนืร าได ้เครือ่งลาดหลังชา้ง เครือ่งลาด 

หลังมา้ เครือ่งลาดในรถ เครือ่งลาดท าดว้ยหนังเสอืดาวซึง่มขีนออ่นนุ่ม เครือ่งลาด 

อยา่งดที าดว้ยหนังชะมด เครือ่งลาดขา้งบนมเีพดาน เครือ่งลาดมหีมอนสแีดงวางไว ้

ทัง้ ๒ ขา้ง๑(เหลา่นี้) ทา่นพระโคดมไดท้ีน่อนสงูและทีน่อนใหญอ่ยา่งนีต้ามความ 

ปรารถนาโดยไมย่าก ไมล่ าบากแน่นอน 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ พราหมณ์ ทีน่อนสงูและทีน่อนใหญ ่คอืเตยีงม ี

เทา้เกนิประมาณ ฯลฯ เครือ่งลาดมหีมอนขา้ง ของเหลา่นัน้บรรพชติหาไดย้าก และ 

ไดม้าแลว้ก็ไมส่มควร 

  ทีน่อนสงูและทีน่อนใหญ ่๓ อยา่ง ในปัจจบุันนีท้ีเ่ราไดต้ามความปรารถนาโดย 

ไมย่าก ไมล่ าบาก 

  ทีน่อนสงูและทีน่อนใหญ ่๓ อยา่ง อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ทีน่อนสงูและทีน่อนใหญท่ีเ่ป็นของทพิย ์

   ๒. ทีน่อนสงูและทีน่อนใหญท่ีเ่ป็นของพรหม 

   ๓. ทีน่อนสงูและทีน่อนใหญท่ีเ่ป็นของพระอรยิะ 

  ทีน่อนสงูและทีน่อนใหญ ่๓ อยา่งในปัจจบุันนีท้ีเ่ราไดต้ามความปรารถนาโดย 

ไมย่าก ไมล่ าบาก 

  พราหมณ์วจัฉโคตรทลูถามวา่ ขา้แตท่า่นพระโคดม ก็ทีน่อนสงูและทีน่อนใหญ่ 

ทีเ่ป็นของทพิย ์ทีท่า่นพระโคดมไดต้ามความปรารถนา โดยไมย่าก ไม่ล าบาก ใน 

ปัจจบุันนี ้เป็นอยา่งไร 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ พรามหณ์ เราอาศัยหมูบ่า้นหรอืต าบลใดในโลกนี ้

อยู ่ในเวลาเชา้ เราครองอันตรวาสก ถอืบาตรจวีร เขา้ไปสูห่มูบ่า้นหรอืต าบลนัน้แล 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูชงิอรรถที ่๓ ขอ้ ๓๕ ตกินบิาต หนา้ ๑๙๐ ในเลม่นี้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๒๔๙ } 



๒๕๐ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๒. มหาวรรค ๓. เวนาคปรุสตูร 

เพือ่บณิฑบาต กลับจากบณิฑบาต หลังจากฉันเสร็จแลว้เขา้ไปสูช่ายป่า กวาดหญา้ 

หรอืใบไมท้ีม่อียูใ่นทีนั่น้รวมเป็นกองแลว้น่ังขดัสมาธ ิตัง้กายตรงด ารงสตไิวม้ั่น สงัด 

จากกาม และอกศุลธรรมแลว้ บรรลปุฐมฌานมวีติก วจิาร ปีตแิละสขุเกดิแตว่เิวก 

อยู ่เพราะวติกวจิารสงบระงับไป เราบรรลทุตุยิฌานมคีวามผอ่งใสภายใน มภีาวะที ่

จติเป็นหนึง่ผดุขึน้ ไมม่วีติก ไมม่วีจิาร มแีตปี่ตแิละสขุเกดิแตส่มาธอิยู ่เพราะปีตจิาง 

คลายไป เรามอีเุบกขามสีตสิมัปชญัญะ เสวยสขุดว้ยนามกายบรรลตุตยิฌานทีพ่ระ 

อรยิะทัง้หลายสรรเสรญิวา่ “ผูม้อีเุบกขา มสีตอิยูเ่ป็นสขุ” เพราะละสขุและทกุขไ์ด ้

เพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปกอ่นแลว้ เราบรรลจุตตุถฌานทีไ่มม่ทีกุขไ์มม่สีขุ ม ี

สตบิรสิทุธิเ์พราะอเุบกขาอยู ่ถา้เรานัน้ผูเ้ป็นอยา่งนี้ จงกรมอยู ่ในสมัยนัน้ทีจ่งกรม 

ของเรานัน้ชือ่วา่เป็นทพิย ์ถา้เราผูเ้ป็นอยา่งนีย้นือยู ่ในสมัยทีย่นืของเรานัน้ ชือ่วา่ 

เป็นทพิย ์ถา้เราผูเ้ป็นอยา่งนีน่ั้งอยู ่ในสมัยนัน้ทีน่ั่งของเรานัน้ชือ่วา่เป็นทพิย ์ถา้เรา 

ผูเ้ป็นอยา่งนีน้อนอยู ่ในสมัยนัน้ทีน่อนสงูและทีน่อนใหญข่องเรานัน้ชือ่วา่เป็นทพิย ์

  นีแ้ลคอืทีน่อนสงูและทีน่อนใหญท่ีเ่ป็นของทพิย ์ทีเ่ราไดต้ามความปรารถนา 

โดยไมย่าก ไมล่ าบากในปัจจบุันนี้ 

  พราหมณ์วจัฉโคตรกราบทลูวา่ ขา้แตท่า่นพระโคดม น่าอัศจรรยจ์รงิ ไมเ่คย 

ปรากฏ ก็ใครอืน่นอกจากทา่นพระโคดมจักไดท้ีน่อนสงูและทีน่อนใหญเ่ป็นของทพิย ์

ตามความปรารถนาโดยไมย่าก ไมล่ าบากอยา่งนี้ 

  ขา้แตท่า่นพระโคดม ทีน่อนสงูและทีน่อนใหญท่ีเ่ป็นของพรหมทีท่า่นพระโคดม 

ไดต้ามความปรารถนา โดยไมย่าก ไมล่ าบาก ในปัจจบุันนี ้เป็นอยา่งไร 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ พราหมณ์ เราอาศัยหมูบ่า้นหรอืต าบลใดในโลกนี ้

อยู ่ในเวลาเชา้ เราครองอันตรวาสก ถอืบาตรจวีร เขา้ไปสูห่มูบ่า้นหรอืต าบลนัน้แล 

เพือ่บณิฑบาต กลับจากบณิฑบาต หลังจากฉันเสร็จแลว้เขา้ไปสูช่ายป่า กวาดหญา้ 

หรอืใบไมท้ีม่อียูใ่นทีนั่น้รวมเป็นกองแลว้น่ังขดัสมาธ ิตัง้กายตรงด ารงสตไิวม้ั่น ม ี

เมตตาจติแผไ่ปตลอดทศิที ่๑ ทศิที ่๒ ทศิที ่๓ ทศิที ่๔ ทศิเบือ้งบน๑ ทศิเบือ้งลา่ง๒

 

เชงิอรรถ : 

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

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

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๒๕๐ } 



๒๕๑ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๒. มหาวรรค ๓. เวนาคปรุสตูร 

ทศิเฉียง แผไ่ปตลอดโลก ท่ัวทกุหมูเ่หลา่ ในทีท่กุสถานดว้ยเมตตาจติอันไพบลูย ์เป็น 

มหัคคตะ ไมม่ขีอบเขต ไมม่เีวร ไมม่คีวามเบยีดเบยีนอยู ่มกีรณุาจติ ฯลฯ มมีทุติา- 

จติ ฯลฯ มอีเุบกขาจติ แผไ่ปตลอดทศิที ่๑ ทศิที ่๒ ทศิที ่๓ ทศิที ่๔ ทศิเบือ้งบน 

ทศิเบือ้งลา่ง ทศิเฉียง แผไ่ปตลอดโลก ท่ัวทกุหมูเ่หลา่ ในทีท่กุสถานดว้ยอเุบกขาจติ 

อันไพบลูย ์เป็นมหัคคตะ ไมม่ขีอบเขต ไมม่เีวร ไมม่คีวามเบยีดเบยีนอยู ่

  พราหมณ์ ถา้เราผูเ้ป็นอยา่งนีจ้งกรมอยู ่ในสมัยนัน้ทีจ่งกรมของเรานัน้ชือ่วา่ 

เป็นของพรหม ถา้เราผูเ้ป็นอยา่งนีย้นือยู ่ฯลฯ น่ังอยู ่ฯลฯ นอนอยู ่ในสมัยนัน้ที ่

นอนสงูและทีน่อนใหญข่องเรานัน้ชือ่วา่เป็นของพรหม 

  นีแ้ล คอืทีน่อนสงูและทีน่อนใหญท่ีเ่ป็นของพรหมทีเ่ราไดต้ามความปรารถนา 

โดยไมย่าก ไมล่ าบาก ในปัจจบุันนี้ 

  พราหมณ์วจัฉโคตรกราบทลูวา่ ขา้แตท่า่นพระโคดม น่าอัศจรรยจ์รงิ ไมเ่คย 

ปรากฏ ก็ใครอืน่นอกจากทา่นพระโคดมจักไดท้ีน่อนสงูและทีน่อนใหญท่ีเ่ป็นของ 

พรหมตามความปรารถนาโดยไมย่าก ไมล่ าบากอยา่งนี้ 

  ขา้แตท่า่นพระโคดม ทีน่อนสงูและทีน่อนใหญท่ีเ่ป็นของอรยิะทีท่า่นพระโคดม 

ไดต้ามความปรารถนาโดยไมย่าก ไมล่ าบากในปัจจบุันนี ้เป็นอยา่งไร 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ พราหมณ์ เราอาศัยหมูบ่า้นหรอืต าบลใดในโลกนี ้

อยู ่ในเวลาเชา้ เราครองอันตรวาสก ถอืบาตรจวีร เขา้ไปสูห่มูบ่า้นหรอืต าบลนัน้แล 

เพือ่บณิฑบาต กลับจากบณิฑบาต หลังจากฉันเสร็จแลว้เขา้ไปสูช่ายป่า กวาดหญา้ 

หรอืใบไมท้ีม่อียูใ่นทีนั่น้รวมเขา้เป็นกองแลว้น่ังขดัสมาธ ิตัง้กายตรง ด ารงสตไิวม้ั่น 

รูช้ดัอยา่งนีว้า่ เราละราคะ โทสะ โมหะไดเ้ด็ดขาดแลว้ ตัดรากถอนโคน เหมอืน 

ตน้ตาลทีถ่กูตดัรากถอนโคนไปแลว้ เหลอืแตพ่ืน้ที ่ท าใหไ้มม่ ีเกดิขึน้ตอ่ไปไมไ่ด ้

พราหมณ์ ถา้เราผูเ้ป็นอยา่งนีจ้งกรมอยู ่ในสมัยนัน้ทีจ่งกรมของเรานัน้ชือ่วา่เป็นของ 

อรยิะ ถา้เราผูเ้ป็นอยา่งนีย้นือยู ่ฯลฯ น่ังอยู ่ฯลฯ นอนอยู ่ในสมัยนัน้ทีน่อนสงูและ 

ทีน่อนใหญข่องเรานัน้ชือ่วา่เป็นของอรยิะ 

  นีแ้ลคอืทีน่อนสงูและทีน่อนใหญท่ีเ่ป็นของอรยิะทีเ่ราไดต้ามความปรารถนา 

โดยไมย่าก ไมล่ าบากในปัจจบุันนี้ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๒๕๑ } 



๒๕๒ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๒. มหาวรรค ๔. สรภสตูร 

  พราหมณ์วจัฉโคตรกราบทลูวา่ ขา้แตท่า่นพระโคดม น่าอัศจรรยจ์รงิ ไมเ่คย 

ปรากฏ ก็ใครอืน่นอกจากทา่นพระโคดมจักไดท้ีน่อนสงูและทีน่อนใหญท่ีเ่ป็นของ 

อรยิะตามปรารถนาโดยไมย่าก ไมล่ าบากอยา่งนี้ 

  ขา้แตท่า่นพระโคดม ภาษิตของทา่นพระโคดมชดัเจนไพเราะยิง่นัก ภาษิตของ 

ทา่นพระโคดมชดัเจนไพเราะยิง่นัก ทา่นพระโคดมทรงประกาศธรรมแจม่แจง้โดย 

ประการตา่ง ๆ เปรยีบเหมอืนบคุคลหงายของทีค่ว า่ เปิดของทีปิ่ด บอกทางแกผู่ห้ลง 

ทาง หรอืตามประทปีในทีม่ดืโดยตัง้ใจวา่ ‘คนมตีาดจัีกเห็นรปูได’้ ขา้พระองคน์ีข้อถงึ 

ทา่นพระโคดมพรอ้มทัง้พระธรรม และพระสงฆเ์ป็นสรณะ ขอทา่นพระโคดมจงทรง 

จ าขา้พระองคว์า่เป็นอบุาสกผูถ้งึสรณะ ตัง้แตว่นันีเ้ป็นตน้ไปจนตลอดชวีติ 

เวนาคปรุสตูรที ่๓ จบ 

 

๔. สรภสตูร 

วา่ดว้ยปรพิาชกชือ่วา่สรภะ 

  [๖๕] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ ภเูขาคชิฌกฏู เขตกรงุราชคฤห ์ก็ 

สมัยนัน้ สรภปรพิาชกผูอ้อกไปจากพระธรรมวนัิยนีไ้มน่าน๑ เขากลา่วอยา่งนี้ใน 

หมูช่น ณ กรงุราชคฤหอ์ยา่งนีว้า่ “เรารูท่ั้วถงึธรรมของเหลา่สมณศากยบตุรแลว้ ก็ 

เพราะรูท่ั้วถงึธรรมของเหลา่สมณศากยบตุร เราจงึออกมา ถา้มเิชน่นัน้แลว้ เราคง 

ไมอ่อกมาจากธรรมวนัิยนัน้” 

  ครัง้นัน้ ในเวลาเชา้ ภกิษุจ านวนมากครองอันตรวาสก ถอืบาตรจวีร เขา้ไปยัง 

กรงุราชคฤหเ์พือ่บณิฑบาต ภกิษุเหลา่นัน้ไดย้นิสรภปรพิาชกก าลังกลา่วอยา่งนีใ้น 

หมูช่น ณ กรงุราชคฤหอ์ยา่งนีว้า่ “เรารูท่ั้วถงึธรรมของเหลา่สมณศากยบตุรแลว้ 

เพราะรูท่ั้วถงึธรรมของเหลา่สมณศากยบตุร เราจงึออกมา ถา้มเิชน่นัน้แลว้ เราคง 

ไมอ่อกมาจากธรรมวนัิยนัน้”

 

เชงิอรรถ : 

๑ ออกไปจากพระธรรมวนิยัไมน่าน หมายถงึบอกคนื(ลา)สกิขาไปไดไ้มน่าน (องฺ.ตกิ.อ. ๒/๖๕/๑๙๓) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๒๕๒ } 



๒๕๓ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๒. มหาวรรค ๔. สรภสตูร 

  ครัน้ตอ่มา ภกิษุเหลา่นัน้เทีย่วบณิฑบาตในกรงุราชคฤห ์กลับจากบณิฑบาต 

หลังจากฉันเสร็จแลว้เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวายอภวิาทแลว้น่ัง ณ 

ทีส่มควร ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ สรภปรพิาชกผูอ้อกไปจากพระธรรมวนัิยนีไ้ดไ้มน่าน 

กลา่วในหมูช่น ณ กรงุราชคฤหอ์ยา่งนีว้า่ ‘เรารูท่ั้วถงึธรรมของเหลา่สมณศากยบตุร 

ก็เพราะรูท่ั้วถงึธรรมของเหลา่สมณศากยบตุร เราจงึออกมา ถา้มเิชน่นัน้แลว้ เราคง 

ไมอ่อกมาจากธรรมวนัิยนัน้’ ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขอประทานวโรกาส ขอพระผูม้ ี

พระภาคเสด็จไปยังอารามของปรพิาชก ณ รมิฝ่ังแมน่ ้าสปัปินกิา ไดโ้ปรดอนุเคราะห ์

เสด็จไปหาสรภปรพิาชกดว้ยเถดิ” 

  พระผูม้พีระภาคทรงรับโดยดษุณีภาพ 

  ครัง้นัน้ ในเวลาเย็น พระผูม้พีระภาคเสด็จออกจากทีห่ลกีเรน้ เสด็จไปยัง 

อารามปรพิาชก ณ รมิฝ่ังแมน่ ้าสปัปินกิา เสด็จเขา้ไปหาสรภปรพิาชกถงึทีอ่ยูแ่ลว้น่ัง 

บนอาสนะทีป่ไูว ้ครัน้แลว้ไดต้รัสกับสรภปรพิาชกดงันีว้า่ 

  “สรภะ ทราบวา่ ทา่นกลา่วอยา่งนีว้า่ ‘เรารูท่ั้วถงึธรรมของเหลา่สมณศากย- 

บตุรแลว้ ก็เพราะรูท่ั้วถงึธรรมของเหลา่สมณศากยบตุร เราจงึออกมา ถา้มเิชน่นัน้แลว้ 

เราคงไมอ่อกมาจากธรรมวนัิยนัน้’ จรงิหรอื” 

  เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสอยา่งนีแ้ลว้ สรภปรพิาชกไดน้ิง่เงยีบ 

  แมค้รัง้ที ่๒ ฯลฯ แมค้รัง้ที ่๓ พระผูม้พีระภาคไดต้รัสกับสรภปรพิาชกดังนีว้า่ 

“(สรภะ เราเองบัญญัตธิรรมไวส้ าหรับเหลา่สมณศากยบตุร) สรภะ จงกลา่วเถดิ ทา่น 

รูท่ั้วถงึธรรมของเหลา่สมณศากยบตุรวา่อยา่งไร ถา้ความรูข้องทา่นยังไมบ่รบิรูณ์ 

เราจักชว่ยท าใหบ้รบิรูณ์ แตถ่า้ความรูข้องทา่นบรบิรูณ์ เราจักพลอยยนิดดีว้ย” 

  แมค้รัง้ที ่๓ สรภปรพิาชกก็ยังนิง่ 

  ล าดับนัน้ ปรพิาชกเหลา่นัน้ไดก้ลา่วกับสรภปรพิาชกดังนีว้า่ “ทา่นสรภะ พระ 

สมณโคดมจะปวารณาพระองคเ์องทกุครัง้ทีท่า่นขอ ทา่นสรภะ จงกลา่วเถดิ ทา่นรูท่ั้ว 

ถงึธรรมของเหลา่สมณศากยบตุรวา่อยา่งไร ถา้ความรูข้องทา่นยังไมบ่รบิรูณ์ พระ 

สมณโคดมจักชว่ยท าใหบ้รบิรูณ์ แตถ่า้ความรูข้องทา่นบรบิรูณ์ พระสมณโคดมจัก 

พลอยยนิดดีว้ย” 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๒๕๓ } 



๒๕๔ 

 

พระสตุตัตนตปิฎ อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๒. มหาวรรค ๔. สรภสตูร 

  เมือ่ปรพิาชกเหลา่นัน้กลา่วอยา่งนีแ้ลว้ สรภปรพิาชกนิง่เงยีบ เกอ้เขนิ น่ัง 

คอตก กม้หนา้ ซบเซา ไมส่ามารถจะโตต้อบได ้

  ครัง้นัน้ พระผูม้พีระภาคครัน้ทราบวา่สรภปรพิาชกนิง่เงยีบ เกอ้เขนิ น่ังคอตก 

กม้หนา้ ซบเซา ไมส่ามารถจะโตต้อบได ้จงึไดต้รัสกับปรพิาชกเหลา่นัน้ดังนีว้า่ 

  ปรพิาชกทัง้หลาย ผูใ้ดพงึกลา่วกับเราอยา่งนีว้า่ “ทา่นผูเ้ป็นพระสมัมาสมั- 

พทุธเจา้ปฏญิญาตนอยู ่ยังไมไ่ดต้รัสรูธ้รรมเหลา่นี ้เราพงึไตถ่ามซกัไซไ้ลเ่ลยีงผูนั้น้ 

ในธรรมนัน้ตามหลักเหตผุล” เป็นไปไมไ่ดเ้ลยทีผู่นั้น้เมือ่ถกูเราไตถ่ามซกัไซไ้ลเ่ลยีง 

ตามหลักเหตผุลจะไมเ่ขา้ถงึฐานะอยา่งใดอยา่งหนึง่ในฐานะ ๓ อยา่ง คอื (๑) พดูกลบ 

เกลือ่นหรอืพดูนอกเรือ่ง (๒) แสดงอาการโกรธ ขดัเคอืง และไมพ่อใจ (๓) นิง่เงยีบ 

เกอ้เขนิ น่ังคอตก กม้หนา้ ซบเซา ไมส่ามารถจะโตต้อบไดเ้หมอืนสรภปรพิาชก 

  ปรพิาชกทัง้หลาย ผูใ้ดพงึกลา่วกับเราอยา่งนีว้า่ “อาสวะเหลา่นีข้องทา่นผู ้

ปฏญิญาตนวา่เป็นพระขณีาสพยังไมส่ ิน้ไปเลย เราพงึไตถ่ามซกัไซไ้ลเ่ลยีงผูนั้น้ใน 

ธรรมนัน้ตามหลักเหตผุล” เป็นไปไมไ่ดเ้ลยทีผู่นั้น้เมือ่ถกูเราไตถ่ามซกัไซไ้ลเ่ลยีงตาม 

หลักเหตผุลจะไมเ่ขา้ถงึฐานะอยา่งใดอยา่งหนึง่ในฐานะ ๓ อยา่ง คอื (๑) พูดกลบ 

เกลือ่นหรอืพดูนอกเรือ่ง (๒) แสดงอาการโกรธ ขดัเคอืง และไมพ่อใจ (๓) นิง่เงยีบ 

เกอ้เขนิ น่ังคอตก กม้หนา้ ซบเซา ไมส่ามารถจะโตต้อบไดเ้หมอืนสรภปรพิาชก 

  ปรพิาชกทัง้หลาย ผูใ้ดพงึกลา่วกับเราอยา่งนีว้า่ “ทา่นแสดงธรรมเพือ่ 

ประโยชนใ์ด ธรรมทีท่า่นแสดงนัน้ไมอ่ านวยประโยชนนั์น้เพือ่ความสิน้ทกุขโ์ดยชอบ 

แกผู่ป้ฏบิัตธิรรมนัน้ เราพงึไตถ่ามซกัไซไ้ลเ่ลยีงผูนั้น้ในธรรมนัน้ตามหลักเหตผุล” 

เป็นไปไมไ่ดเ้ลยทีผู่นั้น้เมือ่ถกูเราไตถ่ามซกัไซไ้ลเ่ลยีงตามหลักเหตผุลจะไมเ่ขา้ถงึ 

ฐานะอยา่งใดอยา่งหนึง่ในฐานะ ๓ อยา่ง คอื (๑) พดูกลบเกลือ่นหรอืพดูนอกเรือ่ง 

(๒) แสดงอาการโกรธ ขดัเคอืง และอาการไมพ่อใจ (๓) นิง่เงยีบ เกอ้เขนิ น่ังคอตก 

กม้หนา้ ซบเซา ไมส่ามารถจะโตต้อบไดเ้หมอืนสรภปรพิาชก 

  ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาคทรงบันลอืสหีนาท ๓ ครัง้ ณ อารามปรพิาชก 

ทีร่มิฝ่ังแมน่ ้าสปัปินกิาแลว้ทรงเหาะหลกีไป 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๒๕๔ } 



๒๕๕ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๒. มหาวรรค ๕. เกสปตุตสิตูร 

  ตอ่มา เมือ่พระผูม้พีระภาคเสด็จหลกีไปไมน่าน ปรพิาชกพากันใชป้ฏักคอื 

วาจาทิม่แทงสรภปรพิาชกรอบดา้นวา่ “ทา่นสรภะ สนัุขจิง้จอกแกใ่นป่าใหญค่ดิวา่ 

จักรอ้งเหมอืนเสยีงราชสหี ์แตก็่รอ้งเป็นสนัุขจิง้จอกอยูน่ั่นเอง รอ้งไมต่า่งจากสนัุข 

จิง้จอกเลยแมฉั้นใด ทา่นสรภะ ตัวทา่นเองก็ฉันนัน้เหมอืนกัน คดิวา่ ‘นอกจากพระ 

สมณโคดมแลว้ เราก็บันลอืสหีนาทได’้ กลับบันลอืไดเ้หมอืนสนัุขจิง้จอกแก ่บนัลอืไม ่

ตา่งจากสนัุขจิง้จอกเลย ทา่นสรภะ ลกูไกต่ัวเมยีคดิวา่จักขนัใหไ้ดเ้หมอืนพอ่ไก่ กลับ 

ขนัไดอ้ยา่งลกูไกต่ัวเมยีเทา่นัน้ แมฉั้นใด ทา่นสรภะ ตัวทา่นเองก็ฉันนัน้เหมอืนกัน 

คดิวา่ ‘นอกจากพระสมณโคดมแลว้ เราก็จักขนัเหมอืนพอ่ไกไ่ด’้ กลับขนัไดเ้หมอืน 

ลกูไกต่ัวเมยี ทา่นสรภะ โคผูเ้ขา้ใจวา่ตนรอ้งไดอ้ยา่งลกึซึง้ในโรงโคทีว่า่ง แมฉั้นใด ทา่น 

สรภะ ตัวทา่นเองก็ฉันนัน้เหมอืนกัน เขา้ใจวา่ตนรอ้งไดอ้ยา่งลกึซึง้” 

  ครัง้นัน้ ปรพิาชกเหลา่นัน้พากันใชป้ฏักคอืวาจาทิม่แทงสรภปรพิาชกรอบดา้น 

สรภสตูรที ่๔ จบ 

 

๕. เกสปตุตสิตูร 

วา่ดว้ยกาลามะ๑ชาวเกสปตุตนคิม 

  [๖๖] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคเสด็จจารกิไปในแควน้โกศล พรอ้มดว้ยภกิษุสงฆ ์

หมูใ่หญ ่เสด็จถงึต าบลของพวกกาลามะชือ่วา่เกสปตุตนคิม 

  พวกกาลามะชาวเกสปตุตนคิมไดท้ราบวา่ “ขา่ววา่ ทา่นพระสมณโคดมศากย 

บตุรเสด็จออกผนวชจากศากยตระกลูเสด็จถงึเกสปตุตนคิมโดยล าดับแลว้ ทา่นพระ 

สมณโคดมนัน้มกีติตศิพัทอ์ันงามขจรไปอยา่งนีว้า่ ‘แมเ้พราะเหตนุี ้พระผูม้พีระภาค 

พระองคนั์น้ เป็นพระอรหนัต ์ตรัสรูด้ว้ยพระองคเ์องโดยชอบ เพยีบพรอ้มดว้ยวชิชา 

และจรณะ เสด็จไปด ีรูแ้จง้โลก เป็นสารถฝึีกผูท้ีค่วรฝึกไดอ้ยา่งยอดเยีย่ม เป็น 

 

เชงิอรรถ : 

๑ กาลามะ เป็นชือ่ของพวกกษัตรยิช์าวเกสปตุตนคิม (องฺ.ตกิ.อ. ๒/๖๖/๒๐๒) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๒๕๕ } 



๒๕๖ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๒. มหาวรรค ๕. เกสปตุตสิตูร 

ศาสดาของเทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย เป็นพระพทุธเจา้ เป็นพระผูม้พีระภาค พระ 

องคท์รงรูแ้จง้โลกนีพ้รอ้มทัง้เทวโลก มารโลก พรหมโลกและหมูส่ตัวพ์รอ้มทัง้สมณ 

พราหมณ์ เทวดา และมนุษยด์ว้ยพระองคเ์องแลว้ จงึประกาศใหผู้อ้ ืน่รูต้าม ทรง 

แสดงธรรมมคีวามงามในเบือ้งตน้ มคีวามงามในทา่มกลาง และมคีวามงามในทีส่ดุ 

ทรงประกาศพรหมจรรยพ์รอ้มทัง้อรรถและพยัญชนะบรสิทุธิบ์รบิรูณ์ครบถว้น’ การ 

ไดพ้บพระอรหันตทั์ง้หลายเชน่นีเ้ป็นความดอียา่งแทจ้รงิ” 

  ล าดับนัน้ พวกกาลามะชาวเกสปตุตนคิมเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึที ่

ประทับ บางพวกถวายอภวิาทแลว้น่ัง ณ ทีส่มควร บางพวกสนทนาปราศรัยพอ 

เป็นทีบ่ันเทงิใจพอเป็นทีร่ะลกึถงึกันแลว้น่ัง ณ ทีส่มควร บางพวกประนมมอืไหวไ้ป 

ทางทีพ่ระผูม้พีระภาคประทับอยูแ่ลว้น่ัง ณ ทีส่มควร บางพวกประกาศชือ่และ 

โคตรแลว้น่ัง ณ ทีส่มควร บางพวกน่ังนิง่อยู ่ณ ทีส่มควร 

  พวกกาลามะชาวเกสปตุตนคิมผูน่ั้ง ณ ทีส่มควรไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาค 

ดังนีว้า่ 

  ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ มสีมณพราหมณ์พวกหนึง่มายังเกสปตุตนคิม แสดง 

ประกาศวาทะ๑ของตนเทา่นัน้ แตก่ระทบกระเทยีบ ดหูมิน่ กลา่วขม่วาทะของผูอ้ืน่ 

ท าใหไ้มน่่าเชือ่ถอื 

  ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ มสีมณพราหมณ์อกีพวกหนึง่มายังเกสปตุตนคิม แสดง 

ประกาศวาทะของตนเทา่นัน้ แตก่ระทบกระเทยีบ ดหูมิน่ กลา่วขม่วาทะของผูอ้ืน่ 

ท าใหไ้มน่่าเชือ่ถอื 

  ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองคทั์ง้หลายมคีวามสงสยัลังเลใจในสมณ- 

พราหมณ์เหลา่นัน้วา่ “บรรดาทา่นสมณพราหมณ์เหลา่นี ้ใครพดูจรงิ ใครพดูเท็จ” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ กาลามชนทัง้หลาย ก็สมควรทีท่า่นทัง้หลายจะสงสยั 

สมควรทีจ่ะลังเลใจ ทา่นทัง้หลายเกดิความสงสยัลงัเลใจในฐานะทีค่วรสงสยัอยา่ง 

แทจ้รงิ มาเถดิ กาลามะทัง้หลาย ทา่นทัง้หลาย 

 

เชงิอรรถ : 

๑ วาทะ ในทีน่ีห้มายถงึลัทธ ิคอืคตคิวามเชือ่ถอืหรอืความคดิเห็น (องฺ.ตกิ.อ. ๒/๖๖/๒๐๒) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๒๕๖ } 



๒๕๗ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๒. มหาวรรค ๕. เกสปตุตสิตูร 

   อยา่ปลงใจเชือ่ดว้ยการฟังตามกันมา 

   อยา่ปลงใจเชือ่ดว้ยการถอืสบื ๆ กันมา 

   อยา่ปลงใจเชือ่ดว้ยการเลา่ลอื 

   อยา่ปลงใจเชือ่ดว้ยการอา้งต าราหรอืคัมภรี ์

   อยา่ปลงใจเชือ่เพราะตรรกะ(การคดิเอาเอง) 

   อยา่ปลงใจเชือ่เพราะการอนุมาน๑ 

   อยา่ปลงใจเชือ่ดว้ยการคดิตรองตามแนวเหตผุล 

   อยา่ปลงใจเชือ่เพราะเขา้ไดก้ับทฤษฎทีีพ่นิจิไวแ้ลว้ 

   อยา่ปลงใจเชือ่เพราะมองเห็นรปูลักษณะน่าจะเป็นไปได ้

   อยา่ปลงใจเชือ่เพราะนับถอืวา่ ทา่นสมณะนีเ้ป็นครขูองเรา 

  กาลามะทัง้หลาย เมือ่ใด ทา่นทัง้หลายพงึรูด้ว้ยตนเองเทา่นัน้วา่ “ธรรมเหลา่นี ้

เป็นอกศุล ธรรมเหลา่นีม้โีทษ ธรรมเหลา่นีผู้รู้ต้เิตยีน ธรรมเหลา่นีท้ีบ่คุคลถอืปฏบิัต ิ

บรบิรูณ์แลว้ยอ่มเป็นไปเพือ่ไมเ่กือ้กลู เพือ่ทกุข”์ เมือ่นัน้ ทา่นทัง้หลายควรละ 

(ธรรมเหลา่นัน้)เสยี 

  กาลามะทัง้หลาย ทา่นทัง้หลายเขา้ใจเรือ่งนัน้อยา่งไร คอื โลภะ(ความอยาก 

ได)้ เมือ่เกดิขึน้ภายในบคุคล ยอ่มเกดิขึน้เพือ่เกือ้กลูหรอืไมเ่กือ้กลู 

  “ไมเ่กือ้กลู พระพทุธเจา้ขา้” 

  “กาลามะทัง้หลาย ก็บรุษุบคุคลผูม้โีลภะนี ้ถกูโลภะครอบง า มจีติถกูโลภะ 

กลุม้รมุ ฆา่สตัวบ์า้ง ลักทรัพยบ์า้ง ลว่งเกนิภรรยาของผูอ้ ืน่บา้ง พดูเท็จบา้ง ชกัชวน 

ผูอ้ืน่เพือ่ส ิง่ทีไ่มเ่กือ้กลูเพือ่ทกุขบ์า้งหรอื” 

  “อยา่งนัน้ พระพทุธเจา้ขา้” 

  “กาลามะทัง้หลาย ทา่นทัง้หลายเขา้ใจเรือ่งนัน้อยา่งไร คอื โทสะ(ความคดิ 

ประทษุรา้ย) เมือ่เกดิขึน้ภายในบคุคล ยอ่มเกดิขึน้เพือ่เกือ้กลูหรอืไมเ่กือ้กลู” 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ หมายถงึคาดคะเนตามหลักเหตุผล 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๒๕๗ } 



๒๕๘ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๒. มหาวรรค ๕. เกสปตุตสิตูร 

  “ไมเ่กือ้กลู พระพทุธเจา้ขา้” 

  “กาลามะทัง้หลาย ก็บรุษุบคุคลผูม้โีทสะนี ้ถกูโทสะครอบง า มจีติถกูโทสะ 

กลุม้รมุ ฆา่สตัวบ์า้ง ลักทรัพยบ์า้ง ลว่งเกนิภรรยาของผูอ้ ืน่บา้ง พดูเท็จบา้ง ชกัชวน 

ผูอ้ืน่เพือ่ส ิง่ทีไ่มเ่กือ้กลู เพือ่ทกุขบ์า้งหรอื” 

  “อยา่งนัน้ พระพทุธเจา้ขา้” 

  “กาลามะทัง้หลาย ทา่นทัง้หลายเขา้ใจเรือ่งนัน้อยา่งไร คอื โมหะ(ความหลง) 

เมือ่เกดิขึน้ภายในบคุคล ยอ่มเกดิขึน้เพือ่เกือ้กลูหรอืไมเ่กือ้กลู” 

  “ไมเ่กือ้กลู พระพทุธเจา้ขา้” 

  “กาลามะทัง้หลาย ก็บรุษุบคุคลผูม้โีมหะนี ้ถกูโมหะครอบง า มจีติถกูโมหะ 

กลุม้รมุ ฆา่สตัวบ์า้ง ลักทรัพยบ์า้ง ลว่งเกนิภรรยาของผูอ้ ืน่บา้ง พดูเท็จบา้ง ชกัชวน 

ผูอ้ืน่เพือ่ส ิง่ทีไ่มเ่กือ้กลู เพือ่ทกุขบ์า้งหรอื” 

  “ อยา่งนัน้ พระพทุธเจา้ขา้” 

  “กาลามะทัง้หลาย ทา่นทัง้หลายเขา้ใจเรือ่งนัน้อยา่งไร คอื ธรรมเหลา่นีเ้ป็น 

กศุลหรอือกศุล” 

  “เป็นอกศุล พระพทุธเจา้ขา้” 

  “เป็นธรรมทีม่โีทษหรอืไมม่โีทษ” 

  “เป็นธรรมทีม่โีทษ พระพทุธเจา้ขา้” 

  “เป็นธรรมทีผู่รู้ต้เิตยีนหรอืผูรู้ส้รรเสรญิ” 

  “เป็นธรรมทีผู่รู้ต้เิตยีน พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ธรรมเหลา่นีท้ีบ่คุคลถอืปฏบิัตบิรบิรูณ์แลว้ยอ่มเป็นไปเพือ่ไมเ่กือ้กลู เพือ่ 

ทกุขห์รอืไม ่หรอืทา่นทัง้หลายมคีวามเขา้ใจในเรือ่งนีอ้ยา่งไร” 

  “ธรรมเหลา่นีท้ีบ่คุคลถอืปฏบิัตบิรบิรูณ์แลว้ยอ่มเป็นไปเพือ่ไมเ่กือ้กลู เพือ่ทกุข ์

ขา้พเจา้ทัง้หลายมคีวามเขา้ใจในเรือ่งนีอ้ยา่งนี้ พระพทุธเจา้ขา้” 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๒๕๘ } 



๒๕๙ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๒. มหาวรรค ๕. เกสปตุตสิตูร 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ กาลามะทัง้หลาย เพราะเหตนุีแ้ล เราจงึไดก้ลา่วไวว้า่ 

มาเถดิ กาลามะทัง้หลาย ทา่นทัง้หลาย 

   อยา่ปลงใจเชือ่ดว้ยการฟังตามกันมา 

   อยา่ปลงใจเชือ่ดว้ยการถอืสบื ๆ กันมา 

   อยา่ปลงใจเชือ่ดว้ยการเลา่ลอื 

   อยา่ปลงใจเชือ่ดว้ยการอา้งต าราหรอืคัมภรี ์

   อยา่ปลงใจเชือ่เพราะตรรกะ 

   อยา่ปลงใจเชือ่เพราะการอนุมาน 

   อยา่ปลงใจเชือ่ดว้ยการคดิตรองตามแนวเหตผุล 

   อยา่ปลงใจเชือ่เพราะเขา้ไดก้ับทฤษฎทีีพ่นิจิไวแ้ลว้ 

   อยา่ปลงใจเชือ่เพราะมองเห็นรปูลักษณะน่าจะเป็นไปได ้

   อยา่ปลงใจเชือ่เพราะนับถอืวา่ ทา่นสมณะนีเ้ป็นครขูองเรา 

  กาลามะทัง้หลาย เมือ่ใด ทา่นทัง้หลายพงึรูด้ว้ยตนเองเทา่นัน้วา่ “ธรรมเหลา่นี ้

เป็นอกศุล ธรรมเหลา่นีม้โีทษ ธรรมเหลา่นีผู้รู้ต้เิตยีน ธรรมเหลา่นีท้ีบ่คุคลถอืปฏบิัต ิ

บรบิรูณ์แลว้ยอ่มเป็นไปเพือ่ไมเ่กือ้กลู เพือ่ทกุข”์ เมือ่นัน้ ทา่นทัง้หลายควรละ 

(ธรรมเหลา่นัน้)เสยี เพราะอาศัยค าทีเ่รากลา่วไวนั้น้ เราจงึกลา่วไวเ้ชน่นัน้ มาเถดิ 

กาลามะทัง้หลาย ทา่นทัง้หลาย 

   อยา่ปลงใจเชือ่ดว้ยการฟังตามกันมา  

   อยา่ปลงใจเชือ่ดว้ยการถอืสบื ๆ กันมา 

   อยา่ปลงใจเชือ่ดว้ยการเลา่ลอื 

   อยา่ปลงใจเชือ่ดว้ยการอา้งต าราหรอืคัมภรี ์

   อยา่ปลงใจเชือ่เพราะตรรกะ 

   อยา่ปลงใจเชือ่เพราะการอนุมาน 

   อยา่ปลงใจเชือ่ดว้ยการคดิตรองตามแนวเหตผุล 

   อยา่ปลงใจเชือ่เพราะเขา้ไดก้ับทฤษฏทีีพ่นิจิไวแ้ลว้ 

   อยา่ปลงใจเชือ่เพราะมองเห็นรปูลักษณะน่าจะเป็นไปได ้

   อยา่ปลงใจเชือ่เพราะนับถอืวา่ ทา่นสมณะนีเ้ป็นครขูองเรา 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๒๕๙ } 



๒๖๐ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๒. มหาวรรค ๕. เกสปตุตสิตูร 

  กาลามะทัง้หลาย เมือ่ใด ทา่นทัง้หลายพงึรูด้ว้ยตนเองเทา่นัน้วา่ “ธรรมเหลา่นี ้

เป็นกศุล ธรรมเหลา่นีไ้มม่โีทษ ธรรมเหลา่นีผู้รู้ส้รรเสรญิ ธรรมเหลา่นีท้ีบ่คุคลถอื 

ปฏบิัตบิรบิรูณ์แลว้ยอ่มเป็นไปเพือ่เกือ้กลู เพือ่สขุ” เมือ่นัน้ ทา่นทัง้หลายควรเขา้ 

ถงึ(ธรรมเหลา่นัน้)อยู ่

  กาลามะทัง้หลาย ทา่นทัง้หลายเขา้ใจเรือ่งนัน้อยา่งไร คอื อโลภะ(ความไม ่

อยากได)้ เมือ่เกดิขึน้ภายในบคุคล ยอ่มเกดิขึน้เพือ่เกือ้กลูหรอืไมเ่กือ้กลู” 

  “เกือ้กลู พระพทุธเจา้ขา้” 

  “กาลามะทัง้หลาย ก็บรุษุบคุคลผูไ้มม่โีลภะนี ้ไมถ่กูโลภะครอบง า มจีติไมถ่กู 

โลภะกลุม้รมุ ไมฆ่า่สตัว ์ไมล่ักทรัพย ์ไมล่ว่งเกนิภรรยาของผูอ้ืน่ ไมพ่ดูเท็จ ชกัชวน 

ผูอ้ืน่เพือ่ส ิง่ทีเ่กือ้กลู เพือ่สขุบา้งหรอื” 

  “อยา่งนัน้ พระพทุธเจา้ขา้” 

  “กาลามะทัง้หลาย ทา่นทัง้หลายเขา้ใจเรือ่งนัน้อยา่งไร คอื อโทสะ(ความไมค่ดิ 

ประทษุรา้ย) เมือ่เกดิขึน้ภายในบคุคล ยอ่มเกดิขึน้เพือ่เกือ้กลูหรอืไมเ่กือ้กลู” 

  “เกือ้กลู พระพทุธเจา้ขา้” 

  “กาลามะทัง้หลาย ก็บรุษุบคุคลผูไ้มม่โีทสะนี ้ไมถ่กูโทสะครอบง า มจีติไมถ่กู 

โทสะกลุม้รมุ ไมฆ่า่สตัว ์ไมล่ักทรัพย ์ไมล่ว่งเกนิภรรยาของผูอ้ ืน่ ไมพ่ดูเท็จ ชกัชวน 

ผูอ้ืน่เพือ่ส ิง่ทีเ่กือ้กลู เพือ่สขุบา้งหรอื” 

  “อยา่งนัน้ พระพทุธเจา้ขา้” 

  “กาลามะทัง้หลาย ทา่นทัง้หลายเขา้ใจเรือ่งนัน้อยา่งไร คอื อโมหะ(ความไม่ 

หลง) เมือ่เกดิขึน้ภายในบคุคล ยอ่มเกดิขึน้เพือ่เกือ้กลูหรอืไมเ่กือ้กลู” 

  “เกือ้กลู พระพทุธเจา้ขา้” 

  “กาลามะทัง้หลาย ก็บรุษุบคุคลผูไ้มม่โีมหะนี ้ไมถ่กูโมหะครอบง า มจีติไมถู่ก 

โมหะกลุม้รมุ ไมฆ่า่สตัว ์ไมล่ักทรัพย ์ไมล่ว่งเกนิภรรยาของผูอ้ ืน่ ไมพ่ดูเท็จ ชกัชวน 

ผูอ้ืน่เพือ่ส ิง่ทีเ่กือ้กลู เพือ่สขุบา้งหรอื” 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๒๖๐ } 



๒๖๑ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๒. มหาวรรค ๕. เกสปตุตสิตูร 

  “อยา่งนัน้ พระพทุธเจา้ขา้” 

  “กาลามะทัง้หลาย ทา่นทัง้หลายเขา้ใจเรือ่งนัน้อยา่งไร คอืธรรมเหลา่นีเ้ป็น 

กศุลหรอืเป็นอกศุล” 

  “เป็นกศุล พระพทุธเจา้ขา้” 

  “เป็นธรรมทีม่โีทษหรอืไมม่โีทษ” 

  “เป็นธรรมทีไ่มม่โีทษ พระพทุธเจา้ขา้” 

  “เป็นธรรมทีผู่รู้ต้เิตยีนหรอืผูรู้ส้รรเสรญิ” 

  “เป็นธรรมทีผู่รู้ส้รรเสรญิ พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ธรรมเหลา่นีท้ีบ่คุคลถอืปฏบิัตบิรบิรูณ์แลว้ยอ่มเป็นไปเพือ่เกือ้กลู เพือ่สขุ 

หรอืไม ่หรอืทา่นทัง้หลายมคีวามเขา้ใจในเรือ่งนีอ้ยา่งไร” 

  “ธรรมเหลา่นีท้ีบ่คุคลถอืปฏบิัตบิรบิรูณ์แลว้ยอ่มเป็นไปเพือ่เกือ้กลู เพือ่สขุ 

ขา้พเจา้ทัง้หลายมคีวามเขา้ใจในเรือ่งนีอ้ยา่งนี้ พระพทุธเจา้ขา้” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ กาลามะทัง้หลาย เพราะเหตนุีแ้ล เราจงึไดก้ลา่วไวว้า่ 

มาเถดิ กาลามะทัง้หลาย ทา่นทัง้หลาย 

   อยา่ปลงใจเชือ่ดว้ยการฟังตามกันมา 

   อยา่ปลงใจเชือ่ดว้ยการถอืสบื ๆ กันมา 

   อยา่ปลงใจเชือ่ดว้ยการเลา่ลอื 

   อยา่ปลงใจเชือ่ดว้ยการอา้งต าราหรอืคัมภรี ์

   อยา่ปลงใจเชือ่เพราะตรรกะ 

   อยา่ปลงใจเชือ่เพราะการอนุมาน 

   อยา่ปลงใจเชือ่ดว้ยการคดิตรองตามแนวเหตผุล 

   อยา่ปลงใจเชือ่เพราะเขา้ไดก้ับทฤษฎทีีพ่นิจิไวแ้ลว้ 

   อยา่ปลงใจเชือ่เพราะมองเห็นรปูลักษณะน่าจะเป็นไปได ้

   อยา่ปลงใจเชือ่เพราะนับถอืวา่ ทา่นสมณะนีเ้ป็นครขูองเรา 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๒๖๑ } 



๒๖๒ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๒. มหาวรรค ๕. เกสปตุตสิตูร 

  กาลามะทัง้หลาย เมือ่ใด ทา่นทัง้หลายพงึรูด้ว้ยตนเองเทา่นัน้วา่ ธรรมเหลา่นี้ 

เป็นกศุล ธรรมเหลา่นีไ้มม่โีทษ ธรรมเหลา่นีผู้รู้ส้รรเสรญิ ธรรมเหลา่นีท้ีบ่คุคลถอื 

ปฏบิัตบิรบิรูณ์แลว้ยอ่มเป็นไปเพือ่เกือ้กลู เพือ่สขุ เมือ่นัน้ ทา่นทัง้หลายควรเขา้ 

ถงึ(ธรรมเหลา่นัน้)อยู ่เพราะอาศัยค าทีเ่รากลา่วไวนั้น้ เราจงึกลา่วไวเ้ชน่นัน้ 

  กาลามะทัง้หลาย อรยิสาวกนัน้ปราศจากอภชิฌา ปราศจากพยาบาท ไม่ 

ลุม่หลง มสีมัปชญัญะ มสีตมิั่นคง มเีมตตาจติแผไ่ปตลอดทศิที ่๑ ทศิที ่๒ ทศิที ่๓ 

ทศิที ่๔ ทศิเบือ้งบน ทศิเบือ้งลา่ง ทศิเฉียง แผไ่ปตลอดโลกท่ัวทกุหมูเ่หลา่ในที ่

ทกุสถานดว้ยเมตตาจติอนัไพบลูย ์เป็นมหัคคตะ ไมม่ขีอบเขต ไมม่เีวร ไมม่คีวาม 

เบยีดเบยีนอยู ่มกีรณุาจติ ฯลฯ มมีทุติาจติ ฯลฯ มอีเุบกขาจติแผไ่ปตลอดทศิที ่๑ 

ทศิที ่๒ ทศิที ่๓ ทศิที ่๔ ทศิเบือ้งบน ทศิเบือ้งลา่ง ทศิเฉียง แผไ่ปตลอดโลกท่ัว 

ทกุหมูเ่หลา่ในทีท่กุสถานดว้ยอเุบกขาจติอันไพบลูย ์เป็นมหัคคตะ ไมม่ขีอบเขต 

ไมม่เีวร ไมม่คีวามเบยีดเบยีนอยู ่

  กาลามะทัง้หลาย อรยิสาวกนัน้มจีติไมม่เีวรอยา่งนี ้มจีติไมพ่ยาบาทอยา่งนี้ 

มจีติไมเ่ศรา้หมองอยา่งนี ้มจีติบรสิทุธิอ์ยา่งนี ้เธอบรรลคุวามเบาใจ ๔ ประการใน 

ปัจจบุัน คอื 

   ๑. ถา้โลกหนา้ม ีผลวบิากแหง่กรรมทีท่ าดแีละท าชัว่ม ีเป็นไปไดท้ีเ่รือ่ง 

       นัน้จะเป็นเหตใุหเ้ราหลังจากตายแลว้ไปเกดิในสคุตโิลกสวรรค ์นีค้อื 

       ความเบาใจประการที ่๑ ทีอ่รยิสาวกนัน้บรรลแุลว้ 

   ๒. ถา้โลกหนา้ไมม่ ีผลวบิากแหง่กรรมทีท่ าดแีละท าชัว่ไมม่ ีเราก็รักษา 

       ตนไมใ่หม้เีวร ไมม่คีวามเบยีดเบยีน ไมใ่หม้ทีกุข ์ใหม้สีขุในปัจจบุันใน 

       โลกนีไ้ด ้นีค้อืความเบาใจประการที ่๒ ทีอ่รยิสาวกนัน้บรรลแุลว้ 

   ๓. ถา้บคุคลเมือ่ท าบาปก็ชือ่วา่ท าบาป เราไมเ่จาะจงบาปไวเ้พือ่ใคร ๆ เลย 

       เมือ่เราไมท่ าบาปเลย ความทกุขจ์ะถกูตอ้งเราไดอ้ยา่งไร นีค้อืความ 

       เบาใจประการที ่๓ ทีอ่รยิสาวกนัน้บรรลแุลว้ 

   ๔. ถา้บคุคลเมือ่ท าบาปก็ชือ่วา่ไมท่ าบาป เราก็พจิารณาเห็นตนบรสิทุธิ ์

       ทัง้ ๒ สว่นในโลกนี ้นี้คอืความเบาใจประการที ่๔ ทีอ่รยิสาวกนัน้ 

        บรรลแุลว้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๒๖๒ } 



๒๖๓ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๒. มหาวรรค ๕. เกสปตุตสิตูร 

  กาลามะทัง้หลาย อรยิสาวกนัน้มจีติไมม่เีวรอยา่งนี ้มจีติไมพ่ยาบาทอยา่งนี้ 

มจีติไมเ่ศรา้หมองอยา่งนี ้มจีติบรสิทุธิอ์ยา่งนี ้อรยิสาวกนัน้ชือ่วา่บรรลคุวามเบาใจ 

๔ ประการนีใ้นปัจจบุัน 

  พวกกาลามะกราบทลูวา่ ขา้แตพ่ระผูม้พีระภาค เรือ่งนัน้เป็นอยา่งนี้ ขา้แต่ 

พระสคุต เรือ่งนัน้เป็นอยา่งนี ้พระอรยิสาวกนัน้มจีติไมม่เีวรอยา่งนี ้มจีติไมพ่ยาบาท 

อยา่งนี ้มจีติไมเ่ศรา้หมองอยา่งนี ้มจีติบรสิทุธิอ์ยา่งนี ้พระอรยิสาวกนัน้บรรลุ 

ความเบาใจ ๔ ประการในปัจจบุัน คอื 

   ๑. ถา้โลกหนา้ม ีผลวบิากแหง่กรรมทีท่ าดแีละท าชัว่ม ีเป็นไปไดท้ีเ่รือ่ง 

       นัน้จะเป็นเหตใุหเ้ราหลังจากตายแลว้ไปเกดิในสคุตโิลกสวรรค ์นีค้อื 

       ความเบาใจประการที ่๑ ทีพ่ระอรยิสาวกนัน้บรรลแุลว้ 

   ๒. ถา้โลกหนา้ไมม่ ีผลวบิากแหง่กรรมทีท่ าดแีละท าชัว่ไมม่ ีเราก็รักษาตน 

       ไมใ่หม้เีวร ไมใ่หม้คีวามเบยีดเบยีน ไมใ่หม้ทีกุข ์ใหม้สีขุในปัจจบุันใน 

       โลกนีไ้ด ้นีค้อืความเบาใจประการที ่๒ ทีพ่ระอรยิสาวกนัน้บรรลแุลว้ 

   ๓. ถา้บคุคลเมือ่ท าบาปก็ชือ่วา่ท าบาป เราไมเ่จาะจงบาปไวเ้พือ่ใคร ๆ 

       เลย เมือ่เราไมท่ าบาปเลย ความทกุขจ์ะถกูตอ้งเราไดอ้ยา่งไร นีค้อื 

       ความเบาใจประการที ่๓ ทีพ่ระอรยิสาวกนัน้บรรลแุลว้ 

   ๔. ถา้บคุคลเมือ่ท าบาปก็ชือ่วา่ไมท่ าบาป เราก็พจิารณาเห็นตนบรสิทุธิ ์

       ทัง้ ๒ สว่นในโลกนี ้นี้คอืความเบาใจประการที ่๔ ทีพ่ระอรยิสาวก 

       นัน้บรรลแุลว้ 

  ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ พระอรยิสาวกนัน้มจีติไมม่เีวรอยา่งนี ้มจีติไมพ่ยาบาท 

อยา่งนี ้มจีติไมเ่ศรา้หมองอยา่งนี ้มจีติบรสิทุธิอ์ยา่งนี ้พระอรยิสาวกนัน้ชือ่วา่บรรล ุ

ความเบาใจ ๔ ประการนีใ้นปัจจบุัน 

  ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ภาษิตของทา่นพระโคดมชดัเจนไพเราะยิง่นัก ฯลฯ 

ขา้พระองคทั์ง้หลายนีข้อถงึพระผูม้พีระภาค พรอ้มทัง้พระธรรม และพระสงฆเ์ป็น 

สรณะ ขอพระผูม้พีระภาคโปรดทรงจ าขา้พระองคทั์ง้หลายวา่เป็นอบุาสกผูถ้งึสรณะ 

ตัง้แตว่นันีเ้ป็นตน้ไปจนตลอดชวีติ 

เกสปตุตสิตูรที ่๕ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๒๖๓ } 



๒๖๔ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๒. มหาวรรค ๖. สาฬหสตูร 

 

๖. สาฬหสตูร 

วา่ดว้ยนายสาฬหะถามถงึหลกัความเชือ่ 

  [๖๗] สมัยหนึง่ ทา่นพระนันทกะอยูท่ีป่ราสาทของวสิาขามคิารมาตา ใน 

บพุพาราม เขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้ นายสาฬหะผูเ้ป็นหลานชายของมคิารเศรษฐ ี

และนายโรหนะผูเ้ป็นหลานชายของเปขณุยิเศรษฐ ีเขา้ไปหาทา่นพระนันทกะถงึ 

ทีอ่ยู ่ไหวแ้ลว้น่ัง ณ ทีส่มควร ทา่นพระนันทกะไดก้ลา่วกับสาฬหมคิารนัดดาดังนีว้า่ 

มาเถดิ สาฬหะและโรหนะ ทา่นทัง้หลาย 

   อยา่ปลงใจเชือ่ดว้ยการฟังตามกันมา 

   อยา่ปลงใจเชือ่ดว้ยการถอืสบื ๆ กันมา 

   อยา่ปลงใจเชือ่ดว้ยการเลา่ลอื 

   อยา่ปลงใจเชือ่ดว้ยการอา้งต าราหรอืคัมภรี ์

   อยา่ปลงใจเชือ่เพราะตรรกะ 

   อยา่ปลงใจเชือ่เพราะการอนุมาน 

   อยา่ปลงใจเชือ่ดว้ยการคดิตรองตามแนวเหตผุล 

   อยา่ปลงใจเชือ่เพราะเขา้ไดก้ับทฤษฎทีีพ่นิจิไวแ้ลว้ 

   อยา่ปลงใจเชือ่เพราะมองเห็นรปูลักษณะน่าจะเป็นไปได ้

   อยา่ปลงใจเชือ่เพราะนับถอืวา่ ทา่นสมณะนีเ้ป็นครขูองเรา 

  สาฬหะและโรหนะ เมือ่ใด ทา่นทัง้หลายพงึรูด้ว้ยตนเองเทา่นัน้วา่ “ธรรม 

เหลา่นีเ้ป็นอกศุล ธรรมเหลา่นีม้โีทษ ธรรมเหลา่นีท้่านผูรู้ต้เิตยีน ธรรมเหลา่นี้ที่ 

บคุคลถอืปฏบิตับิรบิรูณ์แลว้ยอ่มเป็นไปเพือ่ไมเ่กือ้กลู เพือ่ทกุข”์ เมือ่นัน้ ทา่น 

ทัง้หลายควรละ(ธรรมเหลา่นัน้)เสยี 

  สาฬหะและโรหนะ ทา่นทัง้หลายเขา้ใจเรือ่งนัน้อยา่งไร คอื โลภะมอียูห่รอื 

  “ม ีทา่นผูเ้จรญิ” 

  “สาฬหะและโรหนะ เราจะอธบิายค าวา่ “อภชิฌา” บคุคลผูเ้พง่เล็งอยากได ้

ของเขานี ้เป็นผูโ้ลภ ฆา่สัตวบ์า้ง ลักทรัพยบ์า้ง ลว่งเกนิภรรยาของผูอ้ืน่บา้ง พดู 

เท็จบา้ง ชกัชวนผูอ้ ืน่เพือ่ส ิง่ทีไ่มเ่กือ้กลู เพือ่ทกุขบ์า้งหรอื” 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๒๖๔ } 



๒๖๕ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๒. มหาวรรค ๖. สาฬหสตูร 

  “อยา่งนัน้ ทา่นผูเ้จรญิ” 

  “สาฬหะและโรหนะ ทา่นทัง้หลายเขา้ใจเรือ่งนัน้อยา่งไร คอื โทสะมอียูห่รอื” 

  “ม ีทา่นผูเ้จรญิ” 

  “สาฬหะและโรหนะ เราจะอธบิายค าวา่ “พยาบาท” บคุคลผูม้จีติพยาบาท 

(ความคดิรา้ย)นีเ้ป็นผูค้ดิรา้ย ฆา่สตัวบ์า้ง ลักทรัพยบ์า้ง ลว่งเกนิภรรยาของผูอ้ืน่ 

บา้ง พดูเท็จบา้ง ชกัชวนผูอ้ ืน่เพือ่ส ิง่ทีไ่มเ่กือ้กลู เพือ่ทกุขบ์า้งหรอื” 

  “อยา่งนัน้ ทา่นผูเ้จรญิ” 

  “สาฬหะและโรหนะ ทา่นทัง้หลายเขา้ใจเรือ่งนัน้อยา่งไร คอื โมหะมอียูห่รอื” 

  “ม ีทา่นผูเ้จรญิ” 

  “สาฬหะและโรหนะ เราจะอธบิายค าวา่ “อวชิชา” บคุคลผูต้กอยูใ่นอวชิชา 

(ความไมรู่แ้จง้)นีเ้ป็นผูห้ลง ฆา่สตัวบ์า้ง ลักทรัพยบ์า้ง ลว่งเกนิภรรยาของผูอ้ ืน่ 

บา้ง พดูเท็จบา้ง ชกัชวนผูอ้ ืน่เพือ่ส ิง่ทีไ่มเ่กือ้กลู เพือ่ทกุขบ์า้งหรอื” 

  “อยา่งนัน้ ทา่นผูเ้จรญิ” 

  “สาฬหะและโรหนะ ทา่นทัง้หลายเขา้ใจเรือ่งนัน้อยา่งไร คอื ธรรมเหลา่นีเ้ป็น 

กศุลหรอือกศุล” 

  “เป็นอกศุล ทา่นผูเ้จรญิ” 

  “เป็นธรรมทีม่โีทษหรอืไมม่โีทษ” 

  “เป็นธรรมทีม่โีทษ ทา่นผูเ้จรญิ” 

  “เป็นธรรมทีผู่รู้ต้เิตยีนหรอืผูรู้ส้รรเสรญิ” 

  “เป็นธรรมทีผู่รู้ต้เิตยีน ทา่นผูเ้จรญิ” 

  “ธรรมเหลา่นีท้ีบ่คุคลถอืปฏบิัตบิรบิรูณ์แลว้ ยอ่มเป็นไปเพือ่ไมเ่กือ้กลู เพือ่ 

ทกุขห์รอืไม ่หรอืทา่นทัง้หลาย มคีวามเขา้ใจในเรือ่งนีอ้ยา่งไร” 

  “ธรรมเหลา่นีท้ีบ่คุคลถอืปฏบิัตบิรบิรูณ์แลว้ยอ่มเป็นไปเพือ่ไมเ่กือ้กลู เพือ่ทกุข ์

พวกกระผมมคีวามเขา้ใจในเรือ่งนีอ้ยา่งนี ้ทา่นผูเ้จรญิ” 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๒๖๕ } 



๒๖๖ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๒. มหาวรรค ๖. สาฬหสตูร 

  ทา่นพระนันทกะกลา่ววา่ สาฬหะและโรหนะ เพราะเหตนุีแ้ล เราจงึไดก้ลา่วไวว้า่ 

มาเถดิ สาฬหะและโรหนะ ทา่นทัง้หลาย 

   อยา่ปลงใจเชือ่ดว้ยการฟังตามกันมา 

   อยา่ปลงใจเชือ่ดว้ยการถอืสบื ๆ กันมา 

   อยา่ปลงใจเชือ่ดว้ยการเลา่ลอื 

   อยา่ปลงใจเชือ่ดว้ยการอา้งต าราหรอืคัมภรี ์

   อยา่ปลงใจเชือ่เพราะตรรกะ 

   อยา่ปลงใจเชือ่เพราะการอนุมาน 

   อยา่ปลงใจเชือ่ดว้ยการคดิตรองตามแนวเหตผุล 

   อยา่ปลงใจเชือ่เพราะเขา้ไดก้ับทฤษฎทีีพ่นิจิไวแ้ลว้ 

   อยา่ปลงใจเชือ่เพราะมองเห็นรปูลักษณะน่าจะเป็นไปได ้

   อยา่ปลงใจเชือ่เพราะนับถอืวา่ ทา่นสมณะนีเ้ป็นครขูองเรา 

  สาฬหะและโรหนะ เมือ่ใด ทา่นทัง้หลายพงึรูด้ว้ยตนเองเทา่นัน้วา่ “ธรรม 

เหลา่นีเ้ป็นอกศุล ธรรมเหลา่นีม้โีทษ ธรรมเหลา่นีผู้รู้ต้เิตยีน ธรรมเหลา่นีท้ีบ่คุคล 

ถอืปฏบิัตบิรบิรูณ์แลว้ ยอ่มเป็นไปเพือ่ไมเ่กือ้กลู เพือ่ทกุข”์ เมือ่นัน้ ทา่นทัง้หลาย 

ควรละ(ธรรมเหลา่นัน้)เสยี เพราะอาศัยค าทีเ่รากลา่วไวนั้น้ เราจงึกลา่วไวเ้ชน่นัน้ 

มาเถดิ สาฬหะและโรหนะ ทา่นทัง้หลาย 

   อยา่ปลงใจเชือ่ดว้ยการฟังตามกันมา 

   อยา่ปลงใจเชือ่ดว้ยการถอืสบื ๆ กันมา 

   อยา่ปลงใจเชือ่ดว้ยการเลา่ลอื 

   อยา่ปลงใจเชือ่ดว้ยการอา้งต าราหรอืคัมภรี ์

   อยา่ปลงใจเชือ่เพราะตรรกะ 

   อยา่ปลงใจเชือ่เพราะการอนุมาน 

   อยา่ปลงใจเชือ่ดว้ยการคดิตรองตามแนวเหตผุล 

   อยา่ปลงใจเชือ่เพราะเขา้ไดก้ับทฤษฏทีีพ่นิจิไวแ้ลว้ 

   อยา่ปลงใจเชือ่เพราะมองเห็นรปูลักษณะน่าจะเป็นไปได ้

   อยา่ปลงใจเชือ่เพราะนับถอืวา่ ทา่นสมณะนีเ้ป็นครขูองเรา 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๒๖๖ } 



๒๖๗ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๒. มหาวรรค ๖. สาฬหสตูร 

  สาฬหะและโรหนะ เมือ่ใด ทา่นทัง้หลายพงึรูด้ว้ยตนเองเทา่นัน้วา่ “ธรรม 

เหลา่นีเ้ป็นกศุล ธรรมเหลา่นีไ้มม่โีทษ ธรรมเหลา่นี้ผูรู้ส้รรเสรญิ ธรรมเหลา่นีท้ี่ 

บคุคลถอืปฏบิตับิรบิรูณ์แลว้ยอ่มเป็นไปเพือ่เกือ้กลู เพือ่สขุ” เมือ่นัน้ ทา่นทัง้หลาย 

ควรเขา้ถงึ(ธรรมเหลา่นัน้)อยูเ่ถดิ 

  สาฬหะและโรหนะ ทา่นทัง้หลายเขา้ใจเรือ่งนัน้อยา่งไร คอื อโลภะมอียูห่รอื 

  “ม ีทา่นผูเ้จรญิ” 

  สาฬหะและโรหนะ เราจะอธบิายค านีว้า่ “อนภชิฌา” บคุคลผูไ้มเ่พง่เล็งอยาก 

ไดข้องเขานี ้เป็นผูไ้มโ่ลภ ไมฆ่า่สตัว ์ไมล่ักทรัพย ์ไมล่ว่งเกนิภรรยาของผูอ้ ืน่ ไม ่

พดูเท็จ ชกัชวนผูอ้ ืน่เพือ่ส ิง่ทีเ่กือ้กลู เพือ่สขุบา้งหรอื” 

  “อยา่งนัน้ ทา่นผูเ้จรญิ” 

  “สาฬหะและโรหนะ ทา่นทัง้หลายเขา้ใจเรือ่งนัน้อยา่งไร คอื อโทสะมอียูห่รอื” 

  “ม ีทา่นผูเ้จรญิ” 

  “สาฬหะและโรหนะ เราจะอธบิายค านีว้า่ “อพยาบาท” บคุคลผูม้จีติไม ่

พยาบาทนีเ้ป็นผูไ้มค่ดิรา้ย ไมฆ่า่สตัว ์ไมล่ักทรัพย ์ไมล่ว่งเกนิภรรยาของผูอ้ ืน่ ไม 

พดูเท็จ ชกัชวนผูอ้ ืน่เพือ่ส ิง่ทีเ่กือ้กลู เพือ่สขุบา้งหรอื” 

  “อยา่งนัน้ ทา่นผูเ้จรญิ” 

  “สาฬหะและโรหนะ ทา่นทัง้หลายเขา้ใจเรือ่งนัน้อยา่งไร คอื อโมหะมอียูห่รอื” 

  “ม ีทา่นผูเ้จรญิ” 

  “สาฬหะและโรหนะ เราจะอธบิายค านีว้า่ “วชิชา” บคุคลผูม้วีชิชานีเ้ป็นผู ้

ไมห่ลงอยูใ่นความรูน้ี ้ไมฆ่า่สตัว ์ไมล่ักทรัพย ์ไมล่ว่งเกนิภรรยาของผูอ้ ืน่ ไมพ่ดูเท็จ 

ชกัชวนผูอ้ ืน่เพือ่ส ิง่ทีเ่กือ้กลู เพือ่สขุบา้งหรอื” 

  “อยา่งนัน้ ทา่นผูเ้จรญิ” 

  “สาฬหะและโรหนะ ทา่นทัง้หลายเขา้ใจเรือ่งนัน้อยา่งไร ธรรมเหลา่นีเ้ป็นกศุล 

หรอืเป็นอกศุล” 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั เลม่ : ๒๐ หนา้ :๒๖๗ } 



๒๖๘ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๒. มหาวรรค ๖. สาฬหสตูร 

  “เป็นกศุล ทา่นผูเ้จรญิ” 

  “เป็นธรรมทีม่โีทษหรอืไมม่โีทษ” 

  “เป็นธรรมทีไ่มม่โีทษ ทา่นผูเ้จรญิ” 

  “เป็นธรรมทีผู่รู้ต้เิตยีนหรอืผูรู้ส้รรเสรญิ” 

  “เป็นธรรมทีผู่รู้ส้รรเสรญิ ทา่นผูเ้จรญิ” 

  “ธรรมเหลา่นีท้ีบ่คุคลถอืปฏบิัตบิรบิรูณ์แลว้ยอ่มเป็นไปเพือ่เกือ้กลู เพือ่สขุ 

หรอืไม ่หรอืทา่นทัง้หลายมคีวามเขา้ใจในเรือ่งนีอ้ยา่งไร” 

  “ธรรมเหลา่นีท้ีบ่คุคลถอืปฏบิัตบิรบิรูณ์แลว้ยอ่มเป็นไปเพือ่เกือ้กลู เพือ่สขุ 

พวกกระผมมคีวามเขา้ใจในเรือ่งนีอ้ยา่งนี ้ทา่นผูเ้จรญิ” 

  ทา่นพระนันทกะกลา่ววา่ สาฬหะและโรหนะ เพราะเหตนุีแ้ล เราจงึไดก้ลา่ว 

ไวว้า่ มาเถดิ ทา่นสาฬหะและโรหนะ ทา่นทัง้หลาย 

   อยา่ปลงใจเชือ่ดว้ยการฟังตามกันมา 

   อยา่ปลงใจเชือ่ดว้ยการถอืสบื ๆ กันมา 

   อยา่ปลงใจเชือ่ดว้ยการเลา่ลอื 

   อยา่ปลงใจเชือ่ดว้ยการอา้งต าราหรอืคัมภรี ์

   อยา่ปลงใจเชือ่เพราะตรรกะ 

   อยา่ปลงใจเชือ่เพราะการอนุมาน 

   อยา่ปลงใจเชือ่ดว้ยการคดิตรองตามแนวเหตผุล 

   อยา่ปลงใจเชือ่เพราะเขา้ไดก้ับทฤษฎทีีพ่นิจิไวแ้ลว้ 

   อยา่ปลงใจเชือ่เพราะมองเห็นรปูลักษณะน่าจะเป็นไปได ้

   อยา่ปลงใจเชือ่เพราะนับถอืวา่ ทา่นสมณะนีเ้ป็นครขูองเรา 

  สาฬหะและโรหนะ เมือ่ใด ทา่นทัง้หลายพงึรูด้ว้ยตนเองเทา่นัน้วา่ “ธรรม 

เหลา่นีเ้ป็นกศุล ธรรมเหลา่นีไ้มม่โีทษ ธรรมเหลา่นี้ผูรู้ส้รรเสรญิ ธรรมเหลา่นีท้ี่ 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๒๖๘ } 



๒๖๙ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๒. มหาวรรค ๖. สาฬหสตูร 

บคุคลถอืปฏบิตับิรบิรูณ์แลว้ยอ่มเป็นไปเพือ่เกือ้กลู เพือ่สขุ” เมือ่นัน้ ทา่นทัง้หลาย 

ควรเขา้ถงึ(ธรรมเหลา่นัน้)อยูเ่ถดิ เพราะอาศัยค าทีเ่รากลา่วไวนั้น้ เราจงึกลา่วไว ้

เชน่นัน้ 

  สาฬหะและโรหนะ พระอรยิสาวกนัน้ปราศจากอภชิฌา ปราศจากพยาบาท 

ไมลุ่ม่หลง มสีมัปชญัญะ มสีตมิั่นคง มเีมตตาจติแผไ่ปตลอดทศิที ่๑ ทศิที ่๒ ... ทศิ 

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

เหลา่ในทีท่กุสถานดว้ยเมตตาจติอันไพบลูย ์เป็นมหัคคตะ ไมม่ขีอบเขต ไมม่เีวร ไม่ 

มคีวามเบยีดเบยีนอยู ่มกีรณุาจติ ฯลฯ มมีทุติาจติ ฯลฯ มอีเุบกขาจติแผไ่ปตลอด 

ทศิที ่๑ ทศิที ่๒ ทศิที ่๓ ทศิที ่๔ ทศิเบือ้งบน ทศิเบือ้งลา่ง ทศิเฉียง แผไ่ปตลอดโลก 

ท่ัวทกุหมูเ่หลา่ในทีท่กุสถานดว้ยอเุบกขาจติอันไพบลูย ์เป็นมหัคคตะ ไมม่ขีอบเขต 

ไมม่เีวร ไมม่คีวามเบยีดเบยีนอยู ่พระอรยิสาวกนัน้รูช้ดัอยา่งนีว้า่ “ธรรมชาตนิี้๑ 

มอียู ่ธรรมอันทราม๒มอียู ่ธรรมอันประณีต๓มอียู ่การทีส่ญัญานีส้ลัดออกอยา่ง 

ยอดเยีย่ม๔มอียู”่ เมือ่เธอรูเ้ห็นอยูอ่ยา่งนี ้จติยอ่มหลดุพน้จากกามาสวะ ภวาสวะ 

และอวชิชาสวะ เมือ่จติหลดุพน้แลว้ก็รูว้า่หลดุพน้แลว้ รูช้ดัวา่ ชาตสิ ิน้แลว้ อยูจ่บ 

พรหมจรรยแ์ลว้ ท ากจิทีค่วรท าเสร็จแลว้ ไมม่กีจิอืน่เพือ่ความเป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป 

  พระอรยิสาวกนัน้รูช้ดัอยา่งนีว้า่ “เมือ่กอ่นเรามโีลภะ เรือ่งนัน้เป็นสิง่ไมด่ ี

บัดนีโ้ลภะนัน้ไมม่ ีเรือ่งนัน้เป็นสิง่ทีด่ ีเมือ่กอ่นเรามโีทสะ ฯลฯ เมือ่กอ่นเรามโีมหะ 

เรือ่งนัน้เป็นสิง่ไมด่ ีบัดนีโ้มหะนัน้ไมม่ ีเรือ่งนัน้เป็นสิง่ทีด่”ี เธอไมม่คีวามทะยาน 

อยาก ดับสนทิเยอืกเย็น เสวยสขุ มตีนเป็นประหนึง่พรหมอยูใ่นปัจจบุัน 

สาฬหสตูรที ่๖ จบ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ธรรมชาตนิี ้หมายถงึทกุขสัจ กลา่วคอืขันธ ์๕ (รปู เวทนา สัญญา สังขาร วญิญาณ) (องฺ.ตกิ.อ. ๒/ 

   ๖๗/๒๐๔) 

๒ ธรรมอนัทราม หมายถงึสมทุัยสัจ (องฺ.ตกิ.อ. ๒/๖๗/๒๐๔) 

๓ ธรรมอนัประณีต หมายถงึมรรคสัจ (องฺ.ตกิ.อ. ๒/๖๗/๒๐๕) 

๔ การสลดัออกอยา่งยอดเยีย่ม หมายถงึนโิรธสัจ (องฺ.ตกิ.อ. ๒/๖๗/๒๐๕) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๒๖๙ } 



๒๗๐ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๒. มหาวรรค ๗. กถาวตัถุสตูร 

 

๗. กถาวตัถสุตูร 

วา่ดว้ยเรือ่งทีค่วรกลา่ว 

  [๖๘] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ ภกิษุทัง้หลาย กถาวัตถุ๑ ๓ ประการนี ้

  กถาวตัถ ุ๓ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ควรกลา่วถอ้ยค ายอ้นอดตีกาลวา่ “อดตีกาลไดม้อียา่งนี้” 

   ๒. ควรกลา่วถอ้ยค ามุง่ถงึอนาคตกาลวา่ “อนาคตกาลจักมอียา่งนี้” 

   ๓. ควรกลา่วถอ้ยค าสบืเนือ่งกับปัจจบุันกาลวา่ “ปัจจบุันกาลมอียูอ่ยา่งนี”้ 

  ชาวโลกพงึรูจั้กบคุคลไดด้ว้ยการมารว่มประชมุสนทนากันวา่ “ผูน้ีค้วรพดูดว้ย 

หรอืไมค่วรพดูดว้ย” ถา้บคุคลนีถ้กูถามปัญหา ไมต่อบโดยนัยเดยีวซึง่ปัญหาทีค่วร 

ตอบนัยเดยีว ไมจ่ าแนกตอบซึง่ปัญหาทีค่วรจ าแนกตอบ ไมย่อ้นถามแลว้จงึตอบ 

ปัญหาทีค่วรยอ้นถามแลว้จงึตอบ ไมพั่กปัญหาทีค่วรพักไว ้เมือ่เป็นอยา่งนี ้บคุคลนี้ 

ชือ่วา่ “ผูไ้มค่วรพดูดว้ย” แตถ่า้บคุคลนีถ้กูถามปัญหา ตอบโดยนัยเดยีวซึง่ปัญหาที ่

ควรตอบโดยนัยเดยีว จ าแนกตอบปัญหาทีค่วรจ าแนกตอบ ยอ้นถามแลว้จงึตอบ 

ปัญหาทีค่วรยอ้นถามแลว้จงึตอบ พักปัญหาทีค่วรพักไว ้เมือ่เป็นอยา่งนี ้บคุคลนีช้ ือ่ 

วา่ “ผูค้วรพดูดว้ย” 

  ชาวโลกพงึรูจั้กบคุคลไดด้ว้ยการมารว่มประชมุสนทนากันวา่ “ผูน้ีค้วรพดูดว้ย 

หรอืไมค่วรพดูดว้ย” ถา้บคุคลนีถ้กูถามปัญหา ไมต่ัง้มั่นอยูใ่นฐานะและอฐานะ๒ 

ไมต่ัง้มั่นอยูใ่นปรกิัป๓ ไมต่ัง้มั่นอยูใ่นเรือ่งทีค่วรรู ้ไมต่ัง้มั่นอยูใ่นเรือ่งปฏบิัต ิเมือ่ 

เป็นอยา่งนี ้บคุคลนีช้ ือ่วา่ “ผูไ้มค่วรพดูดว้ย” แตถ่า้บคุคลนีถ้กูถามปัญหา ตัง้มั่น 

อยูใ่นฐานะและอฐานะ ตัง้มั่นอยูใ่นปรกิัป ตัง้มั่นอยูใ่นเรือ่งทีค่วรรู ้ตัง้มั่นอยูใ่น 

เรือ่งปฏบิัต ิเมือ่เป็นอยา่งนี ้บคุคลนีช้ ือ่วา่ “ผูค้วรพดูดว้ย”

 

เชงิอรรถ : 

๑ กถาวตัถ ุหมายถงึเหตทุีน่ ามาอภปิราย น ามาเสวนากัน (องฺ.ตกิ.อ. ๒/๖๘/๒๐๕) 

๒ ไมต่ ัง้ม ัน่อยูใ่นฐานะและอฐานะ หมายถงึไมตั่ง้มั่นอยูใ่นสิง่ทีม่เีหตแุละไมม่เีหต ุ(องฺ.ตกิ.อ. ๒/๖๘/๒๐๖) 

๓ ไมต่ ัง้ม ัน่อยูใ่นปรกิปั หมายถงึไมต่ัง้มั่นอยูใ่นการถามการตอบปัญหา คอืบคุคลผูเ้ตรยีมถามปัญหา เมือ่ 

   ถกูอกีฝ่ายหนึง่ทักขึน้กอ่นจงึเลีย่งไปถามปัญหาขอ้อืน่ และเมือ่ถกูถามปัญหาก็ครุน่คดิทีจ่ะตอบปัญหานัน้ 

   แตเ่มือ่ถกูอกีฝ่ายหนึง่ทักเขา้ จงึเลีย่งไปตอบปัญหาอืน่อกีเสยี (องฺ.ตกิ.อ. ๒/๖๘/๒๐๖) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๒๗๐ } 



๒๗๑ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๒. มหาวรรค ๗. กถาวตัถุสตูร 

  ชาวโลกพงึรูจั้กบคุคลไดด้ว้ยการมารว่มประชมุสนทนากันวา่ “ผูน้ีค้วรพดูดว้ย 

หรอืไมค่วรพดูดว้ย” ถา้บคุคลนีถ้กูถามปัญหา พดูกลบเกลือ่น พดูนอกเรือ่ง แสดง 

อาการโกรธ ขดัเคอืง และไมพ่อใจ เมือ่เป็นอยา่งนี ้บคุคลนีช้ ือ่วา่ “ผูไ้มค่วรพดู 

ดว้ย” แตถ่า้บคุคลนีถ้กูถามปัญหา ไมพ่ดูกลบเกลือ่น ไมพ่ดูนอกเรือ่ง ไมแ่สดง 

อาการโกรธ ขดัเคอืง และไมพ่อใจ เมือ่เป็นอยา่งนี ้บคุคลนีช้ ือ่วา่ “ผูค้วรพดูดว้ย” 

  ชาวโลกพงึรูจั้กบคุคลไดด้ว้ยการมารว่มประชมุสนทนากันวา่ “ผูน้ีค้วรพดูดว้ย 

หรอืไมค่วรพดูดว้ย” ถา้บคุคลนีถ้กูถามปัญหา พดูฟุ้งเฟ้อ พดูย า่ย ีพดูหัวเราะเยาะ 

คอยจับผดิ เมือ่เป็นอยา่งนี ้บคุคลนีช้ ือ่วา่ “ผูไ้มค่วรพดูดว้ย” แตถ่า้บคุคลนีถ้กูถาม 

ปัญหา ไมพ่ดูฟุ้งเฟ้อ ไมพ่ดูย า่ย ีไมพ่ดูหัวเราะเยาะ ไมค่อยจับผดิ เมือ่เป็นอยา่งนี้ 

บคุคลนีช้ ือ่วา่ “ผูค้วรพดูดว้ย” 

  ชาวโลกพงึรูจั้กบคุคลไดด้ว้ยการมารว่มประชมุสนทนากันวา่ “ผูน้ีม้อีปุนสิยั๑ 

หรอืไมม่อีปุนสิยั” บคุคลผูไ้มเ่งีย่หฟัูง ชือ่วา่ “ไมม่อีปุนสิยั” บคุคลผูเ้งีย่หฟัูงชือ่วา่ 

“มอีปุนสิยั” บคุคลนัน้ผูม้อีปุนสิยัยอ่มรูธ้รรมอยา่งหนึง่ ก าหนดรูธ้รรมอยา่งหนึง่ ละ 

ธรรมอยา่งหนึง่ ท าใหแ้จง้ธรรมอยา่งหนึง่ เขาเมือ่รูย้ ิง่ธรรมอยา่งหนึง่ ก าหนดรู ้

ธรรมอยา่งหนึง่ ละธรรมอยา่งหนึง่ ท าใหแ้จง้ธรรมอยา่งหนึง่ ยอ่มสมัผัสความ 

หลดุพน้โดยชอบ การสนทนากันมปีระโยชนอ์ยา่งนี ้การปรกึษากันมปีระโยชน์ 

อยา่งนี ้อปุนสิยัมปีระโยชนอ์ยา่งนี ้การเงีย่หฟัูงมปีระโยชนอ์ยา่งนี ้คอื ความหลดุ 

พน้แหง่จติเพราะความไมถ่อืมั่น 

    ชนเหลา่ใดเป็นคนมักโกรธ 

   ฟุ้งซา่น โออ้วด พดูเพอ้เจอ้ 

   ชนเหลา่นัน้ชือ่วา่ยดึถอืถอ้ยค าทีไ่มป่ระเสรฐิ 

   มองดเูรือ่งผดิพลาดของกนัและกัน 

     ชนเหลา่ใดชืน่ชมทพุภาษิต ความพลัง้พลาด 

   ความหลงลมื ความพา่ยแพข้องกันและกัน 

   พระอรยิะไมพ่ดูถงึเรือ่งนัน้ของชนเหลา่นัน้

 

เชงิอรรถ : 

๑ อปุนสิยั หมายถงึปัจจัยสง่เสรมิทีส่ั่งสมไวใ้นอดตี (องฺ.ตกิ.อ. ๒/๖๘/๒๐๙) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๒๗๑ } 



๒๗๒ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๒. มหาวรรค ๘. อัญญตติถยิสตูร 

    แตถ่า้บัณฑติรูจั้กกาลอันเหมาะสมแลว้ 

   ประสงคจ์ะพดู ควรมคีวามรู ้ไมโ่กรธ ไมฟุ่้งซา่น 

   ไมโ่ออ้วด ไมใ่จเบาหนุหันพลันแลน่ ไมค่อยจับผดิ 

   พดูแตเ่รือ่งทีเ่กีย่วกับบคุคลผูด้ ารงอยูใ่นธรรม 

   เป็นเรือ่งทีพ่ระอรยิะประพฤตกิันมา 

    เพราะรูท่ั้วถงึโดยชอบ เขาไมพ่ดูรษิยา 

   บคุคลควรชืน่ชมถอ้ยค าทีเ่ป็นสภุาษิต 

   ไมค่วรเลือ่มใสถอ้ยค าทีเ่ป็นทพุภาษิต 

   ไมค่วรใสใ่จถงึความแขง่ด ี

   และไมค่วรคอยจับผดิ ไมค่วรพดูทับถม 

   ไมค่วรพดูย า่ย ีไมค่วรพดูเหลาะแหละ 

    เพือ่ความรู ้เพือ่ความเลือ่มใส 

   สตับรุษุทัง้หลายจงึมกีารปรกึษากัน 

   พระอรยิะทัง้หลายยอ่มปรกึษากันเชน่นัน้แล 

    นีเ้ป็นการปรกึษากันของพระอรยิะทัง้หลาย 

   บคุคลผูม้ปัีญญารูเ้รือ่งนีแ้ลว้ 

   ไมค่วรถอืตัว ควรปรกึษากัน 

กถาวตัถสุตูรที ่๗ จบ 

 

๘. อญัญตติถยิสูตร 

วา่ดว้ยพวกอญัเดยีรถยี ์

  [๖๙] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ ภกิษุทัง้หลาย ถา้พวกอัญเดยีรถยีป์รพิาชก 

พงึถามอยา่งนีว้า่ 

  ทา่นทัง้หลาย ธรรม ๓ ประการนี ้คอื (๑) ราคะ(ความก าหนัด) (๒) โทสะ 

(ความคดิประทษุรา้ย) (๓) โมหะ(ความหลง) ทา่นทัง้หลาย ธรรม ๓ ประการนี ้

แล ธรรม ๓ ประการนีม้คีวามแปลกกันอยา่งไร มคี าอธบิายอยา่งไร มคีวามตา่งกัน 

อยา่งไร 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๒๗๒ } 



๒๗๓ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๒. มหาวรรค ๘. อัญญตติถยิสตูร 

  เธอทัง้หลายถกูถามอยา่งนี ้พงึตอบพวกเขาอยา่งไร 

  ภกิษุเหลา่นัน้กราบทลูวา่ ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ธรรมของขา้พระองคทั์ง้หลาย 

มพีระผูม้พีระภาคเป็นหลัก มพีระผูม้พีระภาคเป็นผูน้ า มพีระผูม้พีระภาคเป็นทีพ่ ึง่ 

ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขอประทานวโรกาส เฉพาะพระผูม้พีระภาคเทา่นัน้ทีจ่ะทรง 

อธบิายเนือ้ความแหง่ภาษิตนัน้ใหแ้จม่แจง้ได ้ภกิษุทัง้หลายฟังตอ่จากพระผูม้พีระ 

ภาคแลว้จักทรงจ าไว ้

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ ภกิษุทัง้หลาย ถา้เชน่นัน้ เธอทัง้หลายจงฟัง จงใสใ่จ 

ใหด้ ีเราจักกลา่ว ภกิษุเหลา่นัน้ทลูรับสนองพระด ารัสแลว้ พระผูม้พีระภาคจงึได ้

ตรัสเรือ่งนีว้า่ 

  ถา้พวกอัญเดยีรถยีป์รพิาชกพงึถามอยา่งนีว้า่ ทา่นทัง้หลาย ธรรม ๓ ประการ 

นี ้คอื (๑) ราคะ (๒) โทสะ (๓) โมหะ ทา่นทัง้หลาย ธรรม ๓ ประการนีแ้ล ธรรม 

๓ ประการนีม้คีวามแปลกกันอยา่งไร มคี าอธบิายอยา่งไร มคีวามตา่งกันอยา่งไร 

  เธอทัง้หลายถกูถามอยา่งนีพ้งึตอบพวกเขาอยา่งนีว้า่ ราคะมโีทษนอ้ยแต่ 

คลายชา้ โทสะมโีทษมากแตค่ลายเร็ว โมหะมโีทษมากและคลายชา้ 

  ถา้พวกอัญเดยีรถยีป์รพิาชกพงึถามอยา่งนีว้า่ อะไรเป็นเหตเุป็นปัจจัยใหร้าคะ 

ทีย่ังไมเ่กดิขึน้ก็เกดิขึน้ หรอืทีเ่กดิขึน้แลว้ก็เป็นไปเพือ่ความเจรญิไพบลูยย์ิง่ข ึน้ 

  เธอทัง้หลายพงึตอบวา่ “สภุนมิติ” เมือ่มนสกิารสภุนมิติโดยไมแ่ยบคาย 

ราคะทีย่ังไมเ่กดิขึน้ก็เกดิขึน้ หรอืทีเ่กดิขึน้แลว้ก็เป็นไปเพือ่ความเจรญิไพบลูยย์ิง่ข ึน้ 

นีแ้ลเป็นเหตเุป็นปัจจัยใหร้าคะทีย่ังไมเ่กดิขึน้ก็เกดิขึน้ หรอืทีเ่กดิขึน้แลว้ก็เป็นไปเพือ่ 

ความเจรญิไพบลูยย์ิง่ข ึน้ 

  ถา้พวกอัญเดยีรถยีป์รพิาชกพงึถามอยา่งนีว้า่ อะไรเป็นเหตเุป็นปัจจัยใหโ้ทสะ 

ทีย่ังไมเ่กดิขึน้ก็เกดิขึน้ หรอืทีเ่กดิขึน้แลว้ก็เป็นไปเพือ่ความเจรญิไพบลูยย์ิง่ข ึน้ 

  เธอทัง้หลายพงึตอบวา่ “ปฏฆินมิติ” เมือ่มนสกิารปฏฆินมิติโดยไมแ่ยบคาย 

โทสะทีย่ังไมเ่กดิขึน้ก็เกดิขึน้ หรอืทีเ่กดิขึน้แลว้ก็เป็นไปเพือ่ความเจรญิไพบลูยย์ิง่ข ึน้ 

นีแ้ลเป็นเหตเุป็นปัจจัยใหโ้ทสะทีย่ังไมเ่กดิขึน้ก็เกดิขึน้ หรอืทีเ่กดิขึน้แลว้ก็เป็นไปเพือ่ 

ความเจรญิไพบลูยย์ิง่ข ึน้ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๒๗๓ } 



๒๗๔ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๒. มหาวรรค ๘. อัญญตติถยิสตูร 

  ถา้พวกอัญเดยีรถยีป์รพิาชกพงึถามอยา่งนีว้า่ อะไรเป็นเหตเุป็นปัจจัยใหโ้มหะ 

ทีย่ังไมเ่กดิขึน้ก็เกดิขึน้ หรอืทีเ่กดิขึน้แลว้ก็เป็นไปเพือ่ความเจรญิไพบลูยย์ิง่ข ึน้ 

  เธอทัง้หลายพงึตอบวา่ “อโยนโิสมนสกิาร” เมือ่มนสกิารโดยไมแ่ยบคาย 

โมหะทีย่ังไมเ่กดิขึน้ก็เกดิขึน้ หรอืทีเ่กดิขึน้แลว้ก็เป็นไปเพือ่ความเจรญิไพบลูยย์ิง่ข ึน้ 

นีแ้ลเป็นเหตเุป็นปัจจัยใหโ้มหะทีย่ังไมเ่กดิขึน้ก็เกดิขึน้ หรอืทีเ่กดิขึน้แลว้ก็เป็นไปเพือ่ 

ความเจรญิไพบลูยย์ิง่ข ึน้ 

  ถา้พวกอัญเดยีรถยีป์รพิาชกพงึถามอยา่งนีว้า่ อะไรเป็นเหตเุป็นปัจจัยใหร้าคะ 

ทีย่ังไมเ่กดิขึน้ก็ไมเ่กดิขึน้ หรอืทีเ่กดิขึน้แลว้ก็ละได ้

  เธอทัง้หลายพงึตอบวา่ “อสภุนมิติ” เมือ่มนสกิารอสภุนมิติโดยแยบคาย ราคะ 

ทีย่ังไมเ่กดิขึน้ก็ไมเ่กดิขึน้ หรอืทีเ่กดิขึน้แลว้ก็ละได ้นีแ้ลเป็นเหตเุป็นปัจจัยใหร้าคะที ่

ยังไมเ่กดิขึน้ก็ไมเ่กดิขึน้ หรอืทีเ่กดิขึน้แลว้ก็ละได ้

  ถา้พวกอัญเดยีรถยีป์รพิาชกพงึถามอยา่งนีว้า่ อะไรเป็นเหตเุป็นปัจจัยใหโ้ทสะ 

ทีย่ังไมเ่กดิขึน้ก็ไมเ่กดิขึน้ หรอืทีเ่กดิขึน้แลว้ก็ละได ้

  เธอทัง้หลายพงึตอบวา่ “เมตตาเจโตวมิตุติ๑” เมือ่มนสกิารเมตตาเจโตวมิตุต ิ

โดยแยบคาย โทสะทีย่ังไมเ่กดิขึน้ก็ไมเ่กดิขึน้ หรอืทีเ่กดิขึน้แลว้ก็ละได ้นีแ้ลเป็นเหต ุ

เป็นปัจจัยใหโ้ทสะทีย่ังไมเ่กดิขึน้ก็ไมเ่กดิขึน้ หรอืทีเ่กดิขึน้แลว้ก็ละได ้

  ถา้พวกอัญเดยีรถยีป์รพิาชกพงึถามอยา่งนีว้า่ อะไรเป็นเหตเุป็นปัจจัยใหโ้มหะ 

ทีย่ังไมเ่กดิขึน้ก็ไมเ่กดิขึน้ หรอืทีเ่กดิขึน้แลว้ก็ละได ้

  เธอทัง้หลายพงึตอบวา่ “โยนโิสมนสกิาร” เมือ่มนสกิารโดยแยบคาย โมหะ 

ทีย่ังไมเ่กดิขึน้ก็ไมเ่กดิขึน้ หรอืทีเ่กดิขึน้แลว้ก็ละได ้นีแ้ลเป็นเหตเุป็นปัจจัยใหโ้มหะที่ 

ยังไมเ่กดิขึน้ก็ไมเ่กดิขึน้ หรอืทีเ่กดิขึน้แลว้ก็ละได ้

อญัญตติถยิสตูรที ่๘ จบ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูชงิอรรถที ่๑ ขอ้ ๑๗ เอกกนบิาต หนา้ ๔ ในเลม่นี้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๒๗๔ } 



๒๗๕ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๒. มหาวรรค ๙. อกสุลมลูสตูร 

 

๙. อกสุลมลูสตูร 

วา่ดว้ยรากเหงา้ของอกศุล 

  [๗๐] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ ภกิษุทัง้หลาย อกศุลมลู(รากเหงา้ของอกศุล) 

๓ ประการนี ้

  อกศุลมลู ๓ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. อกศุลมลู คอื โลภะ(ความอยากได)้ 

   ๒. อกศุลมลู คอื โทสะ(ความคดิประทษุรา้ย) 

   ๓. อกศุลมลู คอื โมหะ(ความหลง) 

  โลภะจัดเป็นอกศุลมลู กรรมทีบ่คุคลผูม้โีลภะท าทางกาย วาจา และใจจัดเป็น 

อกศุลกรรม แมก้รรมของบคุคลผูม้โีลภะ ถกูโลภะครอบง า มจีติถกูโลภะกลุม้รมุ 

กอ่ทกุขใ์หเ้กดิขึน้แกผู่อ้ ืน่ดว้ยเรือ่งทีไ่มจ่รงิ ดว้ยการเบยีดเบยีน จองจ า ใหเ้สยี 

ทรัพย ์ตเิตยีน หรอืขบัไล ่โดยอวดอา้งวา่ “เรามกี าลัง ทรงพลัง” ก็จัดเป็น 

อกศุลกรรม บาปอกศุลธรรมจ านวนมากเหลา่นีท้ีเ่กดิจากโลภะ มโีลภะเป็นเหต ุม ี

โลภะเป็นแดนเกดิ มโีลภะเป็นปัจจัยยอ่มเกดิมแีกบ่คุคลผูม้โีลภะนัน้ดว้ยประการฉะนี้ 

  โทสะจัดเป็นอกศุลมลู กรรมทีบ่คุคลผูม้โีทสะท าทางกาย วาจา และใจจัดเป็น 

อกศุลกรรม แมก้รรมของบคุคลผูม้โีทสะ ถกูโทสะครอบง า มจีติถกูโทสะกลุม้รมุ 

กอ่ทกุขใ์หเ้กดิขึน้แกผู่อ้ ืน่ดว้ยเรือ่งทีไ่มจ่รงิ ดว้ยการเบยีดเบยีน จองจ า ใหเ้สยี 

ทรัพย ์ตเิตยีน หรอืขบัไล ่โดยอวดอา้งวา่ “เรามกี าลัง ทรงพลัง” ก็จัดเป็นอกศุลกรรม 

บาปอกศุลธรรมจ านวนมากเหลา่นีเ้กดิจากโทสะ มโีทสะเป็นเหต ุมโีทสะเป็นแดนเกดิ 

มโีทสะเป็นปัจจัยยอ่มเกดิมแีกบ่คุคลผูม้โีทสะนัน้ดว้ยประการฉะนี้ 

  โมหะจัดเป็นอกศุลมลู กรรมทีบ่คุคลผูม้โีมหะท าทางกาย วาจา และใจจัดเป็น 

อกศุลกรรม แมก้รรมของบคุคลผูม้โีมหะ ถกูโมหะครอบง า มจีติถกูโมหะกลุม้รมุ 

กอ่ทกุขใ์หเ้กดิขึน้แกผู่อ้ ืน่ดว้ยเรือ่งทีไ่มจ่รงิ ดว้ยการเบยีดเบยีน จองจ า ใหเ้สยีทรัพย ์

ตเิตยีน หรอืขบัไล ่โดยอวดอา้งวา่ “เรามกี าลัง ทรงพลัง” ก็จัดเป็นอกศุลกรรม 

บาปอกศุลธรรมจ านวนมากเหลา่นีเ้กดิจากโมหะ มโีมหะเป็นเหต ุมโีมหะเป็นแดนเกดิ 

มโีมหะเป็นปัจจัยยอ่มเกดิมแีกผู่บ้คุคลผูม้โีมหะนัน้ดว้ยประการฉะนี้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๒๗๕ } 



๒๗๖ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๒. มหาวรรค ๙. อกสุลมลูสตูร 

  บคุคลเชน่นีเ้รยีกวา่ อกาลวาท(ีกลา่วไมถ่กูเวลา)บา้ง อภตูวาท(ีกลา่วเรือ่งไม ่

จรงิ)บา้ง อนัตถวาท(ีกลา่วไมอ่งิอรรถ)บา้ง อธัมมวาท(ีกลา่วไมอ่งิธรรม)บา้ง 

อวนิยวาท(ีกลา่วไมอ่งิวนัิย)บา้ง 

  เพราะเหตไุร บคุคลเชน่นีจ้งึเรยีกวา่ อกาลวาทบีา้ง อภตูวาทบีา้ง อนัตถวาท ี

บา้ง อธัมมวาทบีา้ง อวนิยวาทบีา้ง 

  เพราะบคุคลนีก้อ่ทกุขใ์หเ้กดิขึน้แกผู่อ้ ืน่ดว้ยเรือ่งทีไ่มเ่ป็นจรงิ ดว้ยการเบยีด 

เบยีน จองจ า ใหเ้สยีทรัพย ์ตเิตยีน หรอืขบัไล ่โดยอวดอา้งวา่ “เรามกี าลัง ทรง 

พลัง”บา้ง เขาเมือ่ถกูวา่กลา่วดว้ยเรือ่งทีเ่ป็นจรงิก็ปฏเิสธ ไมย่อมรับ เมือ่ถกูวา่ 

กลา่วดว้ยเรือ่งทีไ่มเ่ป็นจรงิ กลับไมพ่ยายามทีจ่ะปฏเิสธเรือ่งนัน้วา่ “แมเ้พราะเหตนุี ้

เรือ่งนีจ้งึไมจ่รงิ ไมแ่ท”้ ฉะนัน้บคุคลเชน่นีจ้งึเรยีกวา่ อกาลวาทบีา้ง อภตูวาทบีา้ง 

อนัตถวาทบีา้ง อธัมมวาทบีา้ง อวนิยวาทบีา้ง 

  บคุคลเชน่นีถ้กูบาปอกศุลธรรมทีเ่กดิเพราะโลภะครอบง า มจีติถกูบาปอกศุล- 

ธรรมทีเ่กดิเพราะโลภะกลุม้รมุ ยอ่มอยูเ่ป็นทกุข ์ล าบาก คับแคน้ เดอืดรอ้นใน 

ปัจจบุัน หลังจากตายแลว้ยอ่มหวงัไดท้คุติ๑ 

  บคุคลเชน่นีถ้กูบาปอกศุลธรรมทีเ่กดิเพราะโทสะ ฯลฯ ทีเ่กดิเพราะโมหะ 

ครอบง า มจีติถกูบาปอกศุลธรรมทีเ่กดิเพราะโมหะกลุม้รมุ ยอ่มอยูเ่ป็นทกุข ์

ล าบาก คับแคน้ เดอืดรอ้นในปัจจบุัน หลังจากตายแลว้พงึหวงัไดท้คุต ิ

  เปรยีบเหมอืนตน้สาละ ตน้ตะแบก หรอืตน้สะครอ้ทีถ่กูเถายา่นทราย ๓ ชนดิ๒ 

คลมุยอด พันรอบตน้ ยอ่มถงึความเสือ่ม ถงึความพนิาศ ถงึความฉบิหายฉันใด 

  บคุคลเชน่นีถ้กูบาปอกศุลธรรมทีเ่กดิเพราะโลภะครอบง า มจีติถกูบาปอกศุล 

ธรรมทีเ่กดิเพราะโลภะกลุม้รมุ ยอ่มอยูเ่ป็นทกุข ์ล าบาก คับแคน้ เดอืดรอ้นใน 

ปัจจบุัน หลังจากตายแลว้พงึหวงัไดท้คุต ิ

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ทคุต ิในทีน่ีห้มายถงึทคุต ิ๔ คอื นรก เปรต อสรุกาย และสัตวเ์ดรัจฉาน (องฺ.ตกิ.อ. ๒/๗๐/๒๑๔) 

๒ เถายา่นทราย ๓ ชนดิ ในทีน่ีใ้ชเ้ปรยีบเทยีบถงึอกศุลมลู ๓ ประการ (องฺ.ตกิ.อ. ๒/๗๐/๒๑๕) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๒๗๖ } 



๒๗๗ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๒. มหาวรรค ๙. อกสุลมลูสตูร 

  บคุคลเชน่นีถ้กูบาปอกศุลธรรมทีเ่กดิเพราะโทสะ ฯลฯ ทีเ่กดิเพราะโมหะ 

ครอบง า มจีติถกูบาปอกศุลธรรมทีเ่กดิเพราะโมหะกลุม้รมุ ยอ่มอยูเ่ป็นทกุข ์

ล าบาก คับแคน้ เดอืดรอ้นในปัจจบุัน หลังจากตายแลว้พงึหวงัไดท้คุต ิก็ฉันนัน้ 

เหมอืนกัน 

  ภกิษุทัง้หลาย อกศุลมลู ๓ ประการนีแ้ล 

  กศุลมลู(รากเหงา้แหง่กศุล) ๓ ประการนี ้

  กศุลมลู ๓ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. กศุลมลู คอื อโลภะ(ความไมอ่ยากได)้ 

   ๒. กศุลมลู คอื อโทสะ(ความไมค่ดิประทษุรา้ย) 

   ๓. กศุลมลู คอื อโมหะ(ความไมห่ลง) 

  อโลภะจัดเป็นกศุลมลู กรรมทีบ่คุคลผูไ้มม่โีลภะท าทางกาย วาจา และใจจัด 

เป็นกศุลกรรม แมก้รรมของบคุคลผูไ้มม่โีลภะ ไมถ่กูโลภะครอบง า มจีติไมถ่กูโลภะ 

กลุม้รมุ ไมก่อ่ทกุขใ์หเ้กดิแกผู่อ้ ืน่ดว้ยเรือ่งทีไ่มเ่ป็นจรงิ ดว้ยการเบยีดเบยีน จองจ า 

ใหเ้สยีทรัพย ์ตเิตยีน หรอืขบัไล ่โดยอวดอา้งวา่ “เรามกี าลัง ทรงพลัง” ก็จัดเป็น 

กศุลกรรม กศุลธรรมจ านวนมากเหลา่นีท้ีเ่กดิจากอโลภะ มอีโลภะเป็นเหต ุม ี

อโลภะเป็นแดนเกดิ มอีโลภะเป็นปัจจัยยอ่มเกดิมแีกบ่คุคลผูไ้มม่โีลภะนัน้ดว้ย 

ประการฉะนี ้

  อโทสะจัดเป็นกศุลมลู กรรมทีบ่คุคลผูไ้มม่โีทสะท าทางกาย วาจา และใจจัด 

เป็นกศุลกรรม แมก้รรมของบคุคลผูไ้มม่โีทสะ ไมถ่กูโทสะครอบง า มจีติไมถ่กูโทสะ 

กลุม้รมุ ไมก่อ่ทกุขใ์หเ้กดิขึน้แกผู่อ้ ืน่ดว้ยเรือ่งทีไ่มเ่ป็นจรงิ ดว้ยการเบยีดเบยีน 

จองจ า ใหเ้สยีทรัพย ์ตเิตยีน หรอืขบัไล ่โดยอวดอา้งวา่ “เรามกี าลัง ทรงพลัง” 

ก็จัดเป็นกศุลกรรม กศุลธรรมจ านวนมากเหลา่นีท้ีเ่กดิจากอโทสะ มอีโทสะเป็นเหตุ 

มอีโทสะเป็นแดนเกดิ มอีโทสะเป็นปัจจัยยอ่มเกดิมแีกบ่คุคลผูไ้มม่โีทสะนัน้ดว้ย 

ประการฉะนี ้

  อโมหะจัดเป็นกศุลมลู กรรมทีบ่คุคลผูไ้มม่โีมหะท าทางกาย วาจา และใจจัด 

เป็นกศุลกรรม แมก้รรมของบคุคลผูไ้มม่โีมหะ ไมถ่กูโมหะครอบง า มจีติไมถ่กูโมหะ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๒๗๗ } 



๒๗๘ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๒. มหาวรรค ๙. อกสุลมลูสตูร 

กลุม้รมุ ไมก่อ่ทกุขใ์หเ้กดิขึน้แกผู่อ้ ืน่ดว้ยเรือ่งทีไ่มเ่ป็นจรงิ ดว้ยการเบยีดเบยีน 

จองจ า ใหเ้สยีทรัพย ์ตเิตยีน หรอืขบัไล ่โดยอวดอา้งวา่ “เรามกี าลัง ทรงพลัง” ก็จัด 

เป็นกศุลกรรม กศุลธรรมจ านวนมากเหลา่นีท้ีเ่กดิจากอโมหะ มอีโมหะเป็นเหต ุม ี

อโมหะเป็นแดนเกดิ มอีโมหะเป็นปัจจัย ยอ่มเกดิมแีกบ่คุคลผูไ้มม่โีมหะนัน้ดว้ย 

ประการฉะนี ้

  บคุคลเชน่นีเ้รยีกวา่ กาลวาทบีา้ง ภตูวาทบีา้ง อัตถวาทบีา้ง ธัมมวาทบีา้ง 

วนิยวาทบีา้ง 

  เพราะเหตไุร บคุคลเชน่นีจ้งึเรยีกวา่ กาลวาทบีา้ง ภตูวาทบีา้ง อัตถวาทบีา้ง 

ธัมมวาทบีา้ง วนิยวาทบีา้ง 

  เพราะบคุคลนีไ้มก่อ่ทกุขใ์หเ้กดิขึน้แกผู่อ้ ืน่ดว้ยเรือ่งทีไ่มเ่ป็นจรงิ ดว้ยการ 

เบยีดเบยีน จองจ า ใหเ้สยีทรัพย ์ตเิตยีน หรอืขบัไล ่โดยอวดอา้งวา่ “เรามกี าลัง 

ทรงพลัง” เขาเมือ่ถกูวา่กลา่วดว้ยเรือ่งทีเ่ป็นจรงิก็ยอมรับไมป่ฏเิสธ เมือ่ถกูวา่กลา่ว 

ดว้ยเรือ่งทีไ่มเ่ป็นจรงิก็พยายามทีจ่ะปฏเิสธเรือ่งนัน้วา่ “แมเ้พราะเหตนุีเ้รือ่งนีจ้งึ 

ไมจ่รงิ ไมแ่ท”้ ฉะนัน้บคุคลเชน่นีจ้งึเรยีกวา่ กาลวาทบีา้ง ภตูวาทบีา้ง อัตถวาทบีา้ง 

ธัมมวาทบีา้ง วนิยวาทบีา้ง 

  บาปอกศุลธรรมทีเ่กดิจากโลภะเป็นอันบคุคลเชน่นีล้ะไดเ้ด็ดขาด ตดัรากถอน 

โคนเหมอืนตน้ตาลทีถ่กูตดัรากถอนโคนไปแลว้ เหลอืแตพ่ืน้ที ่ท าใหไ้มม่ ีเกดิขึน้ตอ่ 

ไปไมไ่ด ้เขายอ่มอยูเ่ป็นสขุ ไมล่ าบาก ไมค่ับแคน้ ไมเ่ดอืดรอ้นในปัจจบุัน ยอ่ม 

ปรนิพิพานในอัตภาพปัจจบุัน 

  บาปอกศุลธรรมทีเ่กดิจากโทสะ ฯลฯ ทีเ่กดิจากโมหะเป็นอันบคุคลเชน่นี ้

ละไดเ้ด็ดขาด ตัดรากถอนโคนเหมอืนตน้ตาลทีถ่กูตัดรากถอนโคนไปแลว้ เหลอืแต ่

พืน้ที ่ท าใหไ้มม่ ีเกดิขึน้ตอ่ไปไมไ่ด ้เขายอ่มอยูเ่ป็นสขุ ไมล่ าบาก ไมค่ับแคน้ ไม ่

เดอืดรอ้นในปัจจบุัน ยอ่มปรนิพิพานในอัตภาพปัจจบุัน 

  เปรยีบเหมอืนตน้สาละ ตน้ตะแบก หรอืตน้สะครอ้ ถกูเถายา่นทราย ๓ ชนดิ 

คลมุยอดพันรอบตน้ ทนัีน้ บรุษุถอืจอบและตะกรา้มาตัดเครอืเถายา่นทรายแลว้ 

ก็ขดุรอบ ๆ โคน ถอนรากขึน้แมก้ระท่ังเทา่รากหญา้คา เขาหั่นเถายา่นทรายนัน้ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๒๗๘ } 



๒๗๙ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๒. มหาวรรค ๑๐. อโุปสถสตูร 

เป็นทอ่นเล็กทอ่นนอ้ยแลว้ผา่ออกเอารวมกันเขา้ ผึง่ทีล่มและแดดแลว้เอาไฟเผา 

ท าใหเ้ป็นเขมา่แลว้โปรยทีล่มแรงหรอืลอยในแมน่ ้าทีไ่หลเชีย่ว เถายา่นทรายเหลา่ 

นัน้ถกูบรุษุนัน้ตัดรากถอนโคนเหมอืนตน้ตาลทีถ่กูตดัรากถอนโคนไปแลว้ เหลอืแต่ 

พืน้ที ่ท าใหไ้มม่ ีเกดิขึน้ตอ่ไปไมไ่ด ้ฉันใด 

  ภกิษุทัง้หลาย บาปอกศุลธรรมทีเ่กดิจากโลภะเป็นอันบคุคลเชน่นีล้ะได ้

เด็ดขาด ตัดรากถอนโคนเหมอืนตน้ตาลทีถ่กูตัดรากถอนโคนไปแลว้ เหลอืแตพ่ืน้ที ่

ท าใหไ้มม่ ีเกดิขึน้ตอ่ไปไมไ่ด ้เขายอ่มอยูเ่ป็นสขุ ไมล่ าบาก ไมค่ับแคน้ ไม่ 

เดอืดรอ้นในปัจจบุัน ยอ่มปรนิพิพานในอัตภาพปัจจบุัน 

  บาปอกศุลธรรมทีเ่กดิจากโทสะ ฯลฯ ทีเ่กดิจากโมหะเป็นอันบคุคลเชน่นี ้

ละไดเ้ด็ดขาด ตัดรากถอนโคนเหมอืนตน้ตาลทีถ่กูตัดรากถอนโคนไปแลว้ เหลอืแต ่

พืน้ที ่ท าใหไ้มม่ ีเกดิขึน้ตอ่ไปไมไ่ด ้เขายอ่มอยูเ่ป็นสขุ ไมล่ าบาก ไมค่ับแคน้ ไม ่

เดอืดรอ้นในปัจจบุัน ยอ่มปรนิพิพานในอัตภาพปัจจบุัน ก็ฉันนัน้เหมอืนกัน 

  ภกิษุทัง้หลาย กศุลมลู ๓ ประการนีแ้ล 

อกสุลมลูสตูรที ่๙ จบ 

 

๑๐. อโุปสถสูตร 

วา่ดว้ยอโุบสถ 

  [๗๑] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยูท่ีป่ราสาทของนางวสิาขามคิารมาตา 

ในบพุพาราม เขตกรงุสาวัตถ ีครัง้นัน้ นางวสิาขามคิารมาตาเขา้ไปเฝ้าพระผูม้ ี

พระภาคถงึทีป่ระทับในวนัอโุบสถนัน้ ถวายอภวิาทแลว้น่ัง ณ ทีส่มควร 

  พระผูม้พีระภาคไดต้รัสกับนางวสิาขาดังนี้วา่ วสิาขา เธอมาจากทีไ่หนแตย่ัง 

วนัเชยีว 

  นางวสิาขากราบทลูวา่ ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ วนันีห้มอ่มฉันจะรักษาอโุบสถ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๒๗๙ } 



๒๘๐ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๒. มหาวรรค ๑๐. อโุปสถสตูร 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ วสิาขา อโุบสถ ๓ ประการ 

  อโุบสถ ๓ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. โคปาลอโุบสถ (อโุบสถทีป่ฏบิัตอิยา่งคนเลีย้งโค) 

   ๒. นคิัณฐอโุบสถ (อโุบสถทีป่ฏบิัตอิยา่งนคิรนถ)์ 

   ๓. อรยิอโุบสถ (อโุบสถปฏบิัตอิยา่งอรยิสาวก) 

  โคปาลอโุบสถ เป็นอยา่งไร 

  คอื คนเลีย้งโคในตอนเย็นมอบโคใหเ้จา้ของยอ่มเห็นประจักษ์อยา่งนีว้า่ วนันี้ 

โคทัง้หลายเทีย่วไปในทีโ่นน้ ๆ ดืม่น ้าในแหลง่โนน้ ๆ พรุง่นี ้ในตอนนี ้โคทัง้หลาย 

จักเทีย่วไปในทีโ่นน้ ๆ จักดืม่น ้าในแหลง่โนน้ ๆ ฉันใด คนทีรั่กษาอโุบสถบางคนใน 

โลกนีก็้ฉันนัน้เหมอืนกัน คดิอยา่งนีว้า่ “วนันี ้เราเองเคีย้วกนิของเคีย้วชนดินี้ ๆ 

บรโิภคของกนิชนดินี ้ๆ พรุง่นี ้ในตอนนี ้เราจักเคีย้วกนิของเคีย้วชนดินี ้ๆ จัก 

บรโิภคของกนิชนดินี ้ๆ” บคุคลนัน้มใีจประกอบดว้ยอภชิฌายอ่มใหว้นัเวลาผา่นไป 

ดว้ยโลภะนัน้ 

  วสิาขา โคปาลอโุบสถเป็นอยา่งนีแ้ล โคปาลอโุบสถทีบ่คุคลรักษาอยา่งนีแ้ล 

ยอ่มไมม่ผีลมาก ไมม่อีานสิงสม์าก ไมม่คีวามรุง่เรอืงมาก ไมแ่ผไ่พศาลมาก (๑) 

  นคิณัฐอโุบสถ เป็นอยา่งไร 

  คอื มสีมณะนกิายหนึง่นามวา่นคิรนถ ์นคิรนถเ์หลา่นัน้ชกัชวนสาวกอยา่งนีว้า่ 

“มาเถดิ พอ่คณุ ทา่นจงลงอาญาในหมูส่ตัวท์ีอ่ยูท่างทศิตะวนัออกเลยรอ้ยโยชนไ์ป 

จงลงอาญาในหมูส่ตัวท์ีอ่ยูท่างทศิตะวนัตกเลยรอ้ยโยชนไ์ป จงลงอาญาในหมูส่ตัวท์ี ่

อยูท่างทศิเหนอืเลยรอ้ยโยชนไ์ป จงลงอาญาในหมูส่ตัวท์ีอ่ยูท่างทศิใตเ้ลยรอ้ยโยชน ์

ไป” นคิรนถเ์หลา่นัน้ชกัชวนเพือ่เอ็นดอูนุเคราะหส์ตัวบ์างเหลา่ไมช่กัชวนเพือ่เอ็นด ู

อนุเคราะหส์ตัวบ์างเหลา่ดว้ยประการฉะนี ้นคิรนถเ์หลา่นัน้ชกัชวนสาวกอยา่งนี้ใน 

วนัอโุบสถวนันัน้วา่ “มาเถดิ พอ่คณุ ทา่นจงทิง้ผา้ทกุชิน้ แลว้กลา่วอยา่งนีว้า่ ‘เราไม ่

เป็นทีก่ังวลของใคร ๆ ในทีไ่หน ๆ และตัวเราก็ไมม่คีวามกังวลในบคุคลและสิง่ของ 

ใด ๆ ในทีไ่หน ๆ’ แตบ่ดิาและมารดาของเขารูอ้ยูว่า่ “ผูน้ีเ้ป็นบตุรของเรา” แมเ้ขาก็รูว้า่ 

“ทา่นเหลา่นีเ้ป็นบดิาและมารดาของเรา” อนึง่ บตุรและภรรยาของเขาก็รูว้า่ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๒๘๐ } 



๒๘๑ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๒. มหาวรรค ๑๐. อโุปสถสตูร 

“ผูน้ีเ้ป็นสามขีองเรา” แมต้ัวเขาก็รูว้า่ “ผูน้ีเ้ป็นบตุรและภรรยาของเรา” พวกทาส 

คนงาน และคนรับใชใ้กลช้ดิก็รูว้า่ “ผูน้ีเ้ป็นนายของพวกเรา” แมเ้ขาก็รูว้า่ “คน 

เหลา่นีเ้ป็นทาส คนงาน และคนรับใชใ้กลช้ดิของเรา” นคิรนถเ์หลา่นัน้ชกัชวนในการ 

พดูเท็จในเวลาทีค่วรชกัชวนในการพดูค าสตัยด์ว้ยประการฉะนี ้เรากลา่วถงึกรรม 

นีข้องผูนั้น้วา่เป็นมสุาวาท พอลว่งราตรนัีน้ไป เขาบรโิภคโภคะเหลา่นัน้ทีเ่จา้ของไม่ 

ไดใ้ห ้เรากลา่วถงึกรรมนีข้องผูนั้น้วา่เป็นอทนินาทาน 

  วสิาขา นคิัณฐอโุบสถเป็นอยา่งนีแ้ล นคิัณฐอโุบสถทีบ่คุคลรักษาอยา่งนีแ้ล 

ยอ่มไมม่ผีลมาก ไมม่อีานสิงสม์าก ไมม่คีวามรุง่เรอืงมาก ไมแ่ผไ่พศาลมาก (๒) 

  อรยิอโุบสถ เป็นอยา่งไร 

  คอื ๑. การท าจติทีเ่ศรา้หมองใหผ้อ่งแผว้ยอ่มมไีดด้ว้ยความเพยีร 

  การท าจติทีเ่ศรา้หมองใหผ้อ่งแผว้ยอ่มมไีดด้ว้ยความเพยีร เป็นอยา่งไร 

  คอื อรยิสาวกในธรรมวนัิยนีร้ะลกึถงึตถาคตวา่ “แมเ้พราะเหตนุี ้พระผูม้ ี

พระภาคพระองคนั์น้ เป็นพระอรหันต ์ตรัสรูด้ว้ยพระองคเ์องโดยชอบ เพยีบพรอ้ม 

ดว้ยวชิชาและจรณะ เสด็จไปด ีรูแ้จง้โลก เป็นสารถฝึีกผูท้ีค่วรฝึกไดอ้ยา่งยอดเยีย่ม 

เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย เป็นพระพทุธเจา้ เป็นพระผูม้พีระภาค” 

เมือ่อรยิสาวกระลกึถงึตถาคตอยู ่จติยอ่มผอ่งใส เกดิความปราโมทย ์ละเครือ่ง 

เศรา้หมองแหง่จติ๑เสยีได ้

  การท าจติทีเ่ศรา้หมองใหผ้อ่งแผว้ยอ่มมไีดด้ว้ยความเพยีรเปรยีบเหมอืนการ 

ท าศรีษะทีเ่ป้ือนใหส้ะอาดยอ่มมไีดด้ว้ยความเพยีร 

  การท าศรีษะทีเ่ป้ือนใหส้ะอาดยอ่มมไีดด้ว้ยความเพยีร เป็นอยา่งไร 

  คอื การท าศรีษะทีเ่ป้ีอนใหส้ะอาดยอ่มมไีดเ้พราะอาศัยตะกรัน๒ ดนิเหนยีว น ้า 

และอาศัยความพยายามอันเหมาะสมแกเ่หตนัุน้ของบคุคล การท าศรีษะทีเ่ป้ือนให ้

สะอาดยอ่มมไีดด้ว้ยความเพยีร เป็นอยา่งนีแ้ล

 

เชงิอรรถ : 

๑ เครือ่งเศรา้หมองแหง่จติ หมายถงึนวิรณ์ ๕ ประการ คอื กามฉันทะ พยาบาท ถนีมทิธะ อทุธัจจ- 

   กกุกจุจะ และวจิกิจิฉา (องฺ.ตกิ.อ. ๒/๗๑/๒๑๗) 

๒ ตะกอนทีจั่บเกรอะอยูก่น้ภาชนะ ในทีน่ีห้มายเอาตะกรันมะขามป้อม (องฺ.ตกิ.อ. ๒/๗๑/๒๑๗) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๒๘๑ } 



๒๘๒ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๒. มหาวรรค ๑๐. อโุปสถสตูร 

  การท าจติทีเ่ศรา้หมองใหผ้อ่งแผว้ยอ่มมไีดด้ว้ยความเพยีร เป็นอยา่งไร 

  คอื อรยิสาวกในธรรมวนัิยนีร้ะลกึถงึตถาคตวา่ “แมเ้พราะเหตนุีพ้ระผูม้ ี

พระภาคพระองคนั์น้ ฯลฯ เป็นพระพทุธเจา้ เป็นพระผูม้พีระภาค” เมือ่เธอระลกึถงึ 

ตถาคตอยู ่จติยอ่มผอ่งใส เกดิความปราโมทย ์ละเครือ่งเศรา้หมองแหง่จติเสยีได ้

อรยิสาวกนีเ้ราเรยีกวา่ รักษาพรหมอโุบสถ๑ อยูร่ว่มกับพรหม และเพราะปรารภ 

พรหม จติของเธอจงึผอ่งใส เกดิความปราโมทย ์ละเครือ่งเศรา้หมองแหง่จติเสยีได ้

การท าจติทีเ่ศรา้หมองใหผ้อ่งแผว้ยอ่มมไีดด้ว้ยความเพยีร เป็นอยา่งนีแ้ล (๓ ก) 

  ๒. การท าจติทีเ่ศรา้หมองใหผ้อ่งแผว้ยอ่มมไีดด้ว้ยความเพยีร 

  การท าจติทีเ่ศรา้หมองใหผ้อ่งแผว้ยอ่มมไีดด้ว้ยความเพยีร เป็นอยา่งไร 

  คอือรยิสาวกในธรรมวนัิยนีร้ะลกึถงึพระธรรมวา่ ๊ พระธรรมเป็นธรรมทีพ่ระผู ้

มพีระภาคตรัสไวด้แีลว้ ผูป้ฏบิัตจิะพงึเห็นชดัดว้ยตนเอง ไมป่ระกอบดว้ยกาล๒ ควร 

เรยีกใหม้าด ูควรนอ้มเขา้มาในตน อันวญิญชูนพงึรูเ้ฉพาะตน” เมือ่เธอระลกึถงึพระ 

ธรรมอยู ่จติยอ่มผอ่งใส เกดิความปราโมทย ์ละเครือ่งเศรา้หมองแหง่จติเสยีได ้

  การท าจติทีเ่ศรา้หมองใหผ้อ่งแผว้ยอ่มมไีดด้ว้ยความเพยีรเปรยีบเหมอืนการ 

ท ากายทีเ่ป้ือนใหส้ะอาดยอ่มมไีดด้ว้ยความเพยีร 

  การท ากายทีเ่ป้ือนใหส้ะอาดยอ่มมไีดด้ว้ยความเพยีร เป็นอยา่งไร 

  คอื การท ากายทีเ่ป้ือนใหส้ะอาดยอ่มมไีดเ้พราะอาศัยเชอืก ผงอาบน ้า และ 

อาศัยความพยายามอันเหมาะสมแกเ่หตนัุน้ของบคุคล การท ากายทีเ่ป้ือนใหส้ะอาด 

ยอ่มมไีดด้ว้ยความเพยีร เป็นอยา่งนีแ้ล 

  การท าจติทีเ่ศรา้หมองใหผ้อ่งแผว้ยอ่มมไีดด้ว้ยความเพยีร เป็นอยา่งไร 

  คอื อรยิสาวกในธรรมวนัิยนีร้ะลกึถงึพระธรรมวา่ “พระธรรมเป็นธรรมทีพ่ระ 

ผูม้พีระภาคตรัสไวด้แีลว้ ฯลฯ อันวญิญชูนพงึรูเ้ฉพาะตน” เมือ่เธอระลกึถงึพระ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ พรหมอโุบสถ หมายถงึอโุบสถทีรั่กษาโดยระลกึถงึพระคณุของสมัมาสัมพทุธเจา้ ค าวา่ “พรหม” ในที ่

   นีห้มายถงึพระสัมมาสัมพทุธเจา้ (องฺ.ตกิ.อ. ๒/๗๑/๒๑๘) 

๒ ไมป่ระกอบดว้ยกาล หมายถงึใหผ้ลไมจ่ ากัดกาล คอืไมข่ึน้กับกาลเวลา ไมจ่ ากัดดว้ยกาล ใหผ้ลแก 

   ผูป้ฏบัิตทิกุเวลาทกุโอกาส บรรลเุมือ่ใดก็ไดร้ับผลเมือ่นัน้ (องฺ.ทกุ.อ. ๒/๕๔/๑๕๘) 

  

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๒๘๒ } 



๒๘๓ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๒. มหาวรรค ๑๐. อโุปสถสตูร 

ธรรมอยู ่จติยอ่มผอ่งใส เกดิความปราโมทย ์ละเครือ่งเศรา้หมองแหง่จติเสยีได ้

อรยิสาวกนีเ้ราเรยีกวา่รักษาธัมมอโุบสถ๑ อยูร่ว่มกบัธรรม และเพราะปรารภธรรม 

จติของเธอจงึผอ่งใส เกดิความปราโมทย ์ละเครือ่งเศรา้หมองแหง่จติเสยีได ้การท า 

จติทีเ่ศรา้หมองใหผ้อ่งแผว้ยอ่มมไีดด้ว้ยความเพยีร เป็นอยา่งนีแ้ล (๓ ข) 

  ๓. การท าจติทีเ่ศรา้หมองใหผ้อ่งแผว้ยอ่มมไีดด้ว้ยความเพยีร 

  การท าจติทีเ่ศรา้หมองใหผ้อ่งแผว้ยอ่มมไีดด้ว้ยความเพยีร เป็นอยา่งไร 

  คอื อรยิสาวกในธรรมวนัิยนีร้ะลกึถงึพระสงฆว์า่ “พระสงฆส์าวกของพระผูม้ ี

พระภาคเป็นผูป้ฏบิัตดิ ีปฏบิัตติรง ปฏบิัตถิกูทาง ปฏบิัตสิมควร ไดแ้ก ่อรยิบคุคล ๔ 

คู ่คอื ๘ บคุคล๒ พระสงฆส์าวกของพระผูม้พีระภาคนีเ้ป็นผูค้วรแกข่องทีเ่ขา 

น ามาถวาย ควรแกข่องตอ้นรับ ควรแกทั่กษิณา ควรแกก่ารท าอัญชล ีเป็นนาบญุ 

อันยอดเยีย่มของโลก” เมือ่เธอระลกึถงึพระสงฆอ์ยู ่จติยอ่มผอ่งใส เกดิความ 

ปราโมทย ์ละเครือ่งเศรา้หมองแหง่จติเสยีได ้

  การท าจติทีเ่ศรา้หมองใหผ้อ่งแผว้ยอ่มมไีดด้ว้ยความเพยีรเปรยีบเหมอืนการ 

ท าผา้ทีเ่ป้ือนใหส้ะอาดยอ่มมไีดค้วามเพยีร 

  การท าผา้ทีเ่ป้ือนใหส้ะอาดยอ่มมไีดด้ว้ยความเพยีร เป็นอยา่งไร 

  คอื การท าผา้ทีเ่ป้ือนใหส้ะอาดยอ่มมไีดเ้พราะอาศยัเกลอื น ้าดา่ง โคมัย น ้า 

และอาศัยความพยายามอันเหมาะสมแกเ่หตนัุน้ของบคุคล การท าผา้ทีเ่ป้ือนให ้

สะอาดยอ่มมไีดด้ว้ยความเพยีร เป็นอยา่งนีแ้ล 

  การท าจติทีเ่ศรา้หมองใหผ้อ่งแผว้ยอ่มมไีดด้ว้ยความเพยีร เป็นอยา่งไร 

  คอื อรยิสาวกในธรรมวนัิยนีร้ะลกึถงึพระสงฆว์า่ “พระสงฆส์าวกของพระผูม้ ี

พระภาคเป็นผูป้ฏบิัตดิ ีฯลฯ เป็นนาบญุอันยอดเยีย่มของโลก” เมือ่เธอระลกึถงึ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ธมัมอโุบสถ หมายถงึอโุบสถทีร่ักษาปรารภโลกตุตรธรรม ๙ ประการ คอื มรรค ๔ ผล ๔ นพิพาน ๑ 

   (องฺ.ตกิ.อ. ๒/๗๑/๒๑๘) 

๒ ไดแ้ก ่(๑) พระผูบ้รรลโุสดาปัตตผิล (๒) พระผูด้ ารงอยูใ่นโสดาปัตตมิรรค (๓) พระผูบ้รรลสุกทาคามผิล 

   (๔) พระผูด้ ารงอยูใ่นสกทาคามมิรรค (๕) พระผูบ้รรลอุนาคามผิล (๖) พระผูด้ ารงอยูใ่นอนาคามมิรรค 

   (๗) พระผูบ้รรลอุรหัตตผล (๘) พระผูด้ ารงอยูใ่นอรหัตตมรรค (อภ.ิป.ุ ๓๖/๒๐๗/๑๙๐) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๒๘๓ } 



๒๘๔ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๒. มหาวรรค ๑๐. อโุปสถสตูร 

พระสงฆอ์ยู ่จติยอ่มผอ่งใส เกดิความปราโมทย ์ละเครือ่งเศรา้หมองแหง่จติเสยีได ้

อรยิสาวกนีเ้ราเรยีกวา่รักษาสงัฆอโุบสถ๑ อยูร่ว่มกับพระสงฆ ์และเพราะปรารภสงฆ ์

จติของเธอจงึผอ่งใส เกดิความปราโมทย ์ละเครือ่งเศรา้หมองแหง่จติเสยีได ้การท า 

จติทีเ่ศรา้หมองใหผ้อ่งแผว้ยอ่มมไีดด้ว้ยความเพยีร เป็นอยา่งนีแ้ล (๓ ค) 

  ๔. การท าจติทีเ่ศรา้หมองใหผ้อ่งแผว้ยอ่มมไีดด้ว้ยความเพยีร 

  การท าจติทีเ่ศรา้หมองใหผ้อ่งแผว้ยอ่มมไีดด้ว้ยความเพยีร เป็นอยา่งไร 

  คอื อรยิสาวกในธรรมวนัิยนีร้ะลกึถงึศลีของตนทีไ่มข่าด ไมท่ะล ุไมด่า่ง 

ไมพ่รอ้ย เป็นไทแกต่ัว ทา่นผูรู้ส้รรเสรญิ ไมถ่กูตัณหาและทฏิฐคิรอบง า เป็นไป 

เพือ่สมาธ ิเมือ่เธอระลกึถงึศลีอยู ่จติยอ่มผอ่งใส เกดิความปราโมทย ์ละเครือ่ง 

เศรา้หมองแหง่จติเสยีได ้

  การท าจติทีเ่ศรา้หมองใหผ้อ่งแผว้ยอ่มมไีดด้ว้ยความเพยีรเปรยีบเหมอืนการ 

ท ากระจกเงาทีม่ัวใหใ้สยอ่มมไีดด้ว้ยความเพยีร 

  การท ากระจกเงาทีม่ัวใหใ้สยอ่มมไีดด้ว้ยความเพยีร เป็นอยา่งไร 

  คอื การท ากระจกเงาทีม่ัวใหใ้สยอ่มมไีดเ้พราะอาศยัน ้ามัน เถา้ แปรง และ 

อาศัยความพยายามอันเหมาะสมแกเ่หตนัุน้ของบคุคล การท ากระจกเงาทีม่ัวใหใ้ส 

ยอ่มมไีดด้ว้ยความเพยีร เป็นอยา่งนีแ้ล 

  การท าจติทีเ่ศรา้หมองใหผ้อ่งแผว้ยอ่มมไีดด้ว้ยความเพยีร เป็นอยา่งไร 

  คอื อรยิสาวกในธรรมวนัิยนีร้ะลกึถงึศลีของตนทีไ่มข่าด ฯลฯ เป็นไปเพือ่สมาธ ิ

เมือ่เธอระลกึถงึศลีของตนอยู ่จติยอ่มผอ่งใส เกดิความปราโมทย ์ละเครือ่ง 

เศรา้หมองแหง่จติเสยีได ้อรยิสาวกนีเ้ราเรยีกวา่ รักษาสลีอโุบสถ อยูร่ว่มกับศลี 

และเพราะปรารภศลี จติของเธอจงึผอ่งใส เกดิความปราโมทย ์ละเครือ่งเศรา้หมอง 

แหง่จติเสยีได ้การท าจติทีเ่ศรา้หมองใหผ้อ่งแผว้ยอ่มมไีดด้ว้ยความเพยีร เป็นอยา่ง 

นีแ้ล (๓ ฆ) 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ สงัฆอโุบสถ หมายถงึอโุบสถทีร่ักษาปรารภอรยิบคุคล ๘ จ าพวก (องฺ.ตกิ.อ. ๒/๗๑/๒๑๘) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๒๘๔ } 



๒๘๕ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๒. มหาวรรค ๑๐. อโุปสถสตูร 

  ๕. การท าจติทีเ่ศรา้หมองใหผ้อ่งแผว้ยอ่มมไีดด้ว้ยความเพยีร 

  การท าจติทีเ่ศรา้หมองใหผ้อ่งแผว้ ยอ่มมไีดด้ว้ยความเพยีร เป็นอยา่งไร 

  คอื อรยิสาวกในธรรมวนัิยนีร้ะลกึถงึเทวดาวา่ “เทวดาชัน้จาตมุหาราช ชัน้ 

ดาวดงึส ์ชัน้ยามา ชัน้ดสุติ ชัน้นมิมานรด ีชัน้ปรนมิมติวสวตัด ีเทวดาทีนั่บเนือ่งใน 

หมูพ่รหม เทวดาชัน้ทีส่งูกวา่นัน้ขึน้ไปมอียู ่เทวดาเหลา่นัน้ประกอบดว้ยศรัทธาเชน่ 

ใด จตุจิากภพนีไ้ปเกดิในภพนัน้ แมต้ัวเราก็มศีรัทธาเชน่นัน้อยูพ่รอ้ม เทวดาเหลา่นัน้ 

ประกอบดว้ยศลีเชน่ใด จตุจิากภพนีไ้ปเกดิในภพนัน้ แมต้ัวเราก็มศีลีเชน่นัน้อยูพ่รอ้ม 

เทวดาเหลา่นัน้ประกอบดว้ยสตุะเชน่ใด จตุจิากภพนีไ้ปเกดิในภพนัน้ แมต้ัวเราก็มสีตุะ 

เชน่นัน้อยูพ่รอ้ม เทวดาเหลา่นัน้ประกอบดว้ยจาคะเชน่ใด จตุจิากภพนีไ้ปเกดิในภพ 

นัน้ แมต้ัวเราก็มจีาคะเชน่นัน้อยูพ่รอ้ม เทวดาเหลา่นัน้ประกอบดว้ยปัญญาเชน่ใด 

จตุจิากภพนีไ้ปเกดิในภพนัน้ แมต้ัวเราก็มปัีญญาเชน่นัน้อยูพ่รอ้ม” เมือ่เธอระลกึถงึ 

ศรัทธา ศลี สตุะ จาคะ และปัญญาทัง้ของตนและของเทวดาเหลา่นัน้อยู ่จติยอ่ม 

ผอ่งใส เกดิความปราโมทย ์ละเครือ่งเศรา้หมองแหง่จติเสยีได ้

  การท าจติทีเ่ศรา้หมองใหผ้อ่งแผว้ยอ่มมไีดด้ว้ยความเพยีรเปรยีบเหมอืนการ 

ท าทองทีห่มองใหส้กุใสยอ่มมไีดด้ว้ยความเพยีร 

  การท าทองทีห่มองใหส้กุใสยอ่มมไีดด้ว้ยความเพยีร เป็นอยา่งไร 

  คอื การท าทองทีห่มองใหส้กุใสยอ่มมไีดเ้พราะอาศยัเบา้หลอม เกลอื ยางไม ้

คมีและความพยายามทีเ่หมาะสมแกเ่หตนัุน้ของบคุคล การท าทองทีห่มองใหส้กุใส 

ยอ่มมไีดด้ว้ยความเพยีร เป็นอยา่งนีแ้ล 

  การท าจติทีเ่ศรา้หมองใหผ้อ่งแผว้ยอ่มมไีดด้ว้ยความเพยีร เป็นอยา่งไร 

  คอื อรยิสาวกในธรรมวนัิยนีร้ะลกึถงึเทวดาวา่ “เทวดาชัน้จาตมุหาราช ชัน้ 

ดาวดงึส ์ฯลฯ เทวดาทีนั่บเนือ่งในหมูพ่รหม เทวดาชัน้ทีส่งูกวา่นัน้ขึน้ไปมอียู ่

เทวดาเหลา่นัน้ประกอบดว้ยศรัทธาเชน่ใด จตุจิากภพนีไ้ปเกดิในภพนัน้ แมต้ัวเราก็ 

มศีรัทธาเชน่นัน้อยูพ่รอ้ม เทวดาเหลา่นัน้ประกอบดว้ยศลีเชน่ใด ฯลฯ สตุะ ฯลฯ 

จาคะ ฯลฯ เทวดาเหลา่นัน้ประกอบดว้ยปัญญาเชน่ใด จตุจิากภพนีไ้ปเกดิในภพนัน้ 

แมต้ัวเราก็มปัีญญาเชน่นัน้อยูพ่รอ้ม” เมือ่เธอระลกึถงึศรัทธา ศลี สตุะ จาคะ และ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๒๘๕ } 



๒๘๖ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๒. มหาวรรค ๑๐. อโุปสถสตูร 

ปัญญาทัง้ของตนและของเทวดาเหลา่นัน้อยู ่จติยอ่มผอ่งใส เกดิความปราโมทย ์

ละเครือ่งเศรา้หมองแหง่จติเสยีได ้อรยิสาวกนีเ้ราเรยีกวา่ รักษาเทวตาอโุบสถ 

อยูร่ว่มกับเทวดา และเพราะปรารภเทวดา จติของเธอจงึผอ่งใส เกดิความปราโมทย ์

ละเครือ่งเศรา้หมองแหง่จติเสยีได ้การท าจติทีเ่ศรา้หมองใหผ้อ่งแผว้ยอ่มมไีด ้

ดว้ยความเพยีร เป็นอยา่งนีแ้ล (๓ ง) 

  อรยิสาวกนัน้ยอ่มเห็นประจักษ์วา่ “พระอรหันตทั์ง้หลายละเวน้ขาดจากการฆา่ 

สตัว ์คอืวางทัณฑาวธุ และศัสตราวธุ มคีวามละอาย มคีวามเอ็นด ูมุง่ประโยชน ์

เกือ้กลูตอ่สรรพสตัวอ์ยูต่ลอดชวีติ แมเ้ราก็ละเวน้ขาดจากการฆา่สตัว ์คอืวางทัณฑาวธุ 

และศัสตราวธุ มคีวามละอาย มคีวามเอ็นด ูมุง่ประโยชนเ์กือ้กลูตอ่สรรพสตัวอ์ยู ่

ตลอดวนัหนึง่และคนืหนึง่นีใ้นวนันี้ เพราะองคแ์มน้ีเ้ราชือ่วา่ท าตามพระอรหันตแ์ละ 

รักษาอโุบสถ 

  พระอรหันตทั์ง้หลายละเวน้ขาดจากการลักทรัพย ์คอืรับเอาแตข่องทีเ่ขาให ้

มุง่หวงัแตข่องทีเ่ขาให ้ไมเ่ป็นขโมย เป็นคนสะอาดอยูต่ลอดชวีติ แมเ้ราก็ละเวน้ขาด 

จากการลักทรัพย ์ถอืเอาแตข่องทีเ่ขาให ้มุง่หวังแตข่องทีเ่ขาให ้ไมเ่ป็นขโมย เป็น 

คนสะอาด อยูต่ลอดวนัหนึง่และคนืหนึง่นีใ้นวนันี ้เพราะองคแ์มน้ีเ้ราชือ่วา่ท าตาม 

พระอรหันตแ์ละรักษาอโุบสถ 

  พระอรหันตทั์ง้หลายละพฤตกิรรมอันเป็นขา้ศกึตอ่พรหมจรรย์๑ คอืประพฤต ิ

พรหมจรรย ์เวน้หา่งไกลจากเมถนุธรรมอันเป็นกจิของชาวบา้นอยูต่ลอดชวีติ แมเ้รา 

ก็ละพฤตกิรรมอันเป็นขา้ศกึแกพ่รหมจรรย ์ประพฤตพิรหมจรรย ์เวน้หา่งไกลจาก 

เมถนุธรรมอันเป็นกจิของชาวบา้นอยูต่ลอดวนัหนึง่และคนืหนึง่นีใ้นวนันี ้เพราะองค ์

แมน้ีเ้ราชือ่วา่ท าตามพระอรหันตแ์ละรักษาอโุบสถ 

  พระอรหันตทั์ง้หลายละเวน้ขาดจากการพดูเท็จ คอืพดูแตค่ าสตัย ์ด ารงความ 

สตัย ์มถีอ้ยค าเป็นหลัก น่าเชือ่ถอื ไมห่ลอกลวงชาวโลกอยูต่ลอดชวีติ แมเ้ราก็ละ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ พรหมจรรย ์มคีวามหมายหลายนัย ในทีน่ีห้มายถงึเมถนุวริัต ิหรอืการงดเวน้จากเมถนุธรรม คอืกจิ 

   ของคนคู ่การรว่มประเวณีหรอืการเสพสังวาสกัน (ท.ีส.ีอ. ๑๘๙/๑๖๐) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๒๘๖ } 



๒๘๗ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๒. มหาวรรค ๑๐. อโุปสถสตูร 

เวน้ขาดจากการพดูเท็จ คอื พดูแตค่ าสตัย ์ด ารงความสตัย ์มถีอ้ยค าเป็นหลัก น่าเชือ่ถอื 

ไมห่ลอกลวงชาวโลกอยูต่ลอดวนัหนึง่และคนืหนึง่นีใ้นวนันี้ เพราะองคแ์มน้ีเ้ราชือ่วา่ 

ท าตามพระอรหันตแ์ละรักษาอโุบสถ 

  พระอรหันตทั์ง้หลายละเวน้ขาดจากการเสพของมนึเมาคอืสรุาและมรัย๑อัน 

เป็นเหตแุหง่ความประมาทอยูต่ลอดชวีติ แมเ้ราก็ละเวน้ขาดจากการเสพของมนึเมา 

คอืสรุาและมรัยอันเป็นเหตแุหง่ความประมาทอยูต่ลอดวนัหนึง่และคนืหนึง่นีใ้นวนันี้ 

เพราะองคแ์มน้ีเ้ราชือ่วา่ท าตามพระอรหันตแ์ละรักษาอโุบสถ 

  พระอรหันตทั์ง้หลายฉันมือ้เดยีว ไมฉั่นตอนกลางคนื เวน้ขาดจากการฉัน 

อาหารในเวลาวกิาลอยูต่ลอดชวีติ แมเ้ราก็ปรโิภคมือ้เดยีว ไมบ่รโิภคตอนกลางคนื 

เวน้ขาดจากการบรโิภคอาหารในเวลาวกิาลอยูต่ลอดวนัหนึง่และคนืหนึง่นีใ้นวนันี้ 

เพราะองคแ์มน้ีเ้ราชือ่วา่ท าตามพระอรหันตแ์ละรักษาอโุบสถ 

  พระอรหันตทั์ง้หลายเวน้ขาดจากการฟ้อนร า ขบัรอ้ง ประโคมดนตร ีการด ู

การละเลน่อันเป็นขา้ศกึแกก่ศุล และจากการทัดทรงประดับตกแตง่รา่งกายดว้ยพวง 

ดอกไม ้ของหอม และเครือ่งประทนิผวิอันเป็นลักษณะแหง่การแตง่ตัวอยูต่ลอด 

ชวีติ แมเ้ราก็เวน้ขาดจากการฟ้อนร า ขบัรอ้ง ประโคมดนตร ีการดกูารละเลน่อัน 

เป็นขา้ศกึแกก่ศุล และจากการทัดทรงประดับตกแตง่รา่งกายดว้ยพวงดอกไม ้ของ 

หอมและเครือ่งประทนิผวิอันเป็นลักษณะแหง่การแตง่ตัวอยูต่ลอดวนัหนึง่และ 

คนืหนึง่นีใ้นวนันี ้เพราะองคแ์มน้ีเ้ราชือ่วา่ท าตามพระอรหันตแ์ละรักษาอโุบสถ 

  พระอรหันตทั์ง้หลายละเวน้ขาดจากทีน่อนสงูและทีน่อนใหญ ่นอนบนทีน่อนต า่ 

คอืบนเตยีงหรอืบนทีน่อนทีป่ลูาดดว้ยหญา้อยูต่ลอดชวีติ แมเ้ราก็ละเวน้ขาดจาก 

ทีน่อนสงูและทีน่อนใหญ ่นอนบนทีน่อนต า่ คอืบนเตยีงหรอืบนทีน่อนทีป่ลูาดดว้ย 

หญา้อยูต่ลอดวนัหนึง่และคนืหนึง่นีใ้นวนันี ้เพราะองคแ์มน้ีเ้ราชือ่วา่ท าตามพระ 

อรหันตแ์ละรักษาอโุบสถ

 

เชงิอรรถ : 

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

  เชือ้ (๕) สรุาผสมเครือ่งปรงุ และเมรัย ๕ อยา่ง คอื (๑) เครือ่งดองดอกไม ้(๒) เครือ่งดองผลไม ้

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

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๒๘๗ } 



๒๘๘ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๒. มหาวรรค ๑๐. อโุปสถสตูร 

  วสิาขา อรยิอโุบสถเป็นอยา่งนีแ้ล อรยิอโุบสถทีบ่คุคลรักษาอยา่งนีแ้ลยอ่มม ี

ผลมาก มอีานสิงสม์าก มคีวามรุง่เรอืงมาก แผไ่พศาลมาก 

  อรยิอโุบสถมผีลมากเพยีงไร มอีานสิงสม์ากเพยีงไร มคีวามรุง่เรอืงมาก 

เพยีงไร แผไ่พศาลมากเพยีงไร 

  คอื เปรยีบเหมอืนพระราชาพระองคใ์ดพงึครองราชย ์เป็นอสิราธบิด(ีเป็นผู ้

ยิง่ใหญเ่หนอืกวา่ผูอ้ ืน่)แหง่ชนบทใหญ ่๑๖ แควน้ทีส่มบรูณ์ดว้ยแกว้ ๗ ประการ 

เหลา่นีค้อื อังคะ มคธะ กาส ีโกสละ วชัช ีมัลละ เจต ีวงัสะ กรุ ุปัญจาละ มัจฉะ 

สรุเสนะ อัสสกะ อวนัต ีคนัธาระ กัมโพชะ การครองราชยข์องพระราชาพระองคนั์น้ยัง 

มคีา่ไมถ่งึเสีย้วที ่๑๖ แหง่อโุบสถทีป่ระกอบดว้ยองค ์๘ ขอ้นัน้เพราะเหตไุร เพราะ 

ราชสมบัตขิองมนุษยเ์มือ่น าไปเปรยีบกับสขุทีเ่ป็นทพิยถ์อืวา่เป็นของเล็กนอ้ย 

  ๕๐ ปีของมนุษยเ์ท่ากับวันและคนืหนึง่ของเทวดาชัน้จาตมุหาราช ๓๐ ราตร ี

โดยราตรนัีน้ เป็น ๑ เดอืน ๑๒ เดอืนโดยเดอืนนัน้ เป็น ๑ ปี ๕๐๐ ปีทพิยโ์ดย 

ปีนัน้ เป็นประมาณอายขุองเทวดาชัน้จาตมุหาราช ก็เรือ่งนีเ้ป็นสิง่ทีเ่ป็นไปได ้คอื 

สตรหีรอืบรุษุบางคนในโลกนีรั้กษาอโุบสถทีป่ระกอบดว้ยองค ์๘ หลังจากตายแลว้พงึ 

เขา้ถงึความเป็นผูอ้ยูร่ว่มกับเทวดาชัน้จาตมุหาราช ขอ้นีเ้รากลา่วหมายถงึเรือ่งนีแ้ล 

วา่ ราชสมบัตขิองมนุษยเ์มือ่น าไปเปรยีบกับสขุทีเ่ป็นทพิยถ์อืวา่เป็นของเล็กนอ้ย 

  ๑๐๐ ปีของมนุษยเ์ทา่กับวนัและคนืหนึง่ของเทวดาชัน้ดาวดงึส ์๓๐ ราตรโีดย 

ราตรนัีน้ เป็น ๑ เดอืน ๑๒ เดอืนโดยเดอืนนัน้ เป็น ๑ ปี ๑,๐๐๐ ปีทพิยโ์ดยปีนัน้ 

เป็นประมาณอายขุองเทวดาชัน้ดาวดงึส ์ก็เรือ่งนีเ้ป็นสิง่ทีเ่ป็นไปได ้คอืสตรหีรอืบรุษุ 

บางคนในโลกนีรั้กษาอโุบสถทีป่ระกอบดว้ยองค ์๘ หลังจากตายแลว้พงึเขา้ถงึความ 

เป็นผูอ้ยูร่ว่มกับเทวดาชัน้ดาวดงึส ์ขอ้นีเ้รากลา่วหมายถงึเรือ่งนีแ้ลวา่ ราชสมบัต ิ

ของมนุษยเ์มือ่น าไปเปรยีบกับสขุทีเ่ป็นทพิยถ์อืวา่เป็นของเล็กนอ้ย 

  ๒๐๐ ปีของมนุษยเ์ทา่กับวนัและคนืหนึง่ของเทวดาชัน้ยามา ๓๐ ราตรโีดยราตร ี

นัน้ เป็น ๑ เดอืน ๑๒ เดอืนโดยเดอืนนัน้ เป็น ๑ ปี ๒,๐๐๐ ปีทพิยโ์ดยปีนัน้ 

เป็นประมาณอายขุองเทวดาชัน้ยามา ก็เรือ่งนีเ้ป็นสิง่ทีเ่ป็นไปได ้คอืสตรหีรอืบรุษุ 

บางคนในโลกนีรั้กษาอโุบสถทีป่ระกอบดว้ยองค ์๘ หลังจากตายแลว้พงึเขา้ถงึความ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๒๘๘ } 



๒๘๙ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๒. มหาวรรค ๑๐. อโุปสถสตูร 

เป็นผูอ้ยูร่ว่มกับเทวดาชัน้ยามา ขอ้นีเ้รากลา่วหมายถงึเรือ่งนีแ้ลวา่ ราชสมบัตขิอง 

มนุษยเ์มือ่น าไปเปรยีบกับสขุทีเ่ป็นทพิยถ์อืวา่เป็นของเล็กนอ้ย 

  ๔๐๐ ปีของมนุษยเ์ทา่กับวนัและคนืหนึง่ของเทวดาชัน้ดสุติ ๓๐ ราตรโีดยราตร ี

นัน้ เป็น ๑ เดอืน ๑๒ เดอืนโดยเดอืนนัน้ เป็น ๑ ปี ๔,๐๐๐ ปีทพิยโ์ดยปีนัน้ 

เป็นประมาณอายขุองเทวดาชัน้ดสุติ ก็เรือ่งนีเ้ป็นสิง่ทีเ่ป็นไปได ้คอืสตรหีรอืบรุษุ 

บางคนในโลกนีรั้กษาอโุบสถทีป่ระกอบดว้ยองค ์๘ หลังจากตายแลว้พงึเขา้ถงึความ 

เป็นผูอ้ยูร่ว่มกับเทวดาชัน้ดสุติ ขอ้นีเ้รากลา่วหมายถงึเรือ่งนีแ้ลวา่ ราชสมบัตขิอง  

มนุษยเ์มือ่น าไปเปรยีบกับสขุทีเ่ป็นทพิยถ์อืวา่เป็นของเล็กนอ้ย 

  ๘๐๐ ปีของมนุษยเ์ทา่กับวนัและคนืหนึง่ของเทวดาชัน้นมิมานรด ี๓๐ ราตร ี

โดยราตรนัีน้ เป็น ๑ เดอืน ๑๒ เดอืนโดยเดอืนนัน้ เป็น ๑ ปี ๘,๐๐๐ ปีทพิยโ์ดย 

ปีนัน้ เป็นประมาณอายขุองเทวดาชัน้นมิมานรด ีก็เรือ่งนีเ้ป็นสิง่ทีเ่ป็นไปได ้คอืสตร ี

หรอืบรุษุบางคนในโลกนีรั้กษาอโุบสถทีป่ระกอบดว้ยองค ์๘ หลังจากตายแลว้พงึเขา้ 

ถงึความเป็นผูอ้ยูร่ว่มกับเทวดาชัน้นมิมานรด ีขอ้นีเ้รากลา่วหมายถงึเรือ่งนีแ้ลวา่ 

ราชสมบัตขิองมนุษยเ์มือ่น าไปเปรยีบกับสขุทีเ่ป็นทพิยถ์อืวา่เป็นของเล็กนอ้ย 

  ๑,๖๐๐ ปีของมนุษยเ์ทา่กับวนัและคนืหนึง่ของเทวดาชัน้ปรนมิมติวสวตัด ี

๓๐ ราตร ีโดยราตรนัีน้ เป็น ๑ เดอืน ๑๒ เดอืนโดยเดอืนนัน้ เป็น ๑ ปี ๑๖,๐๐๐ 

ปีทพิยโ์ดยปีนัน้ เป็นประมาณอายขุองเทวดาชัน้ปรนมิมติวสวตัด ีก็เรือ่งนีเ้ป็นสิง่ที ่

เป็นไปได ้คอืสตรหีรอืบรุษุบางคนในโลกนีรั้กษาอโุบสถทีป่ระกอบดว้ยองค ์๘ หลัง 

จากตายแลว้พงึเขา้ถงึความเป็นผูอ้ยูร่ว่มกับเทวดาชัน้ปรนมิมติวสวตัด ีขอ้นีเ้รา 

กลา่วหมายถงึเรือ่งนีแ้ลวา่ ราชสมบัตขิองมนุษยเ์มือ่น าไปเปรยีบกับสขุทีเ่ป็นทพิย ์

ถอืวา่เป็นของเล็กนอ้ย 

    บคุคลไมพ่งึฆา่สตัว ์ไมพ่งึลักทรัพย ์

   ไมพ่งึพดูเท็จ ไมพ่งึดืม่น ้าเมา 

   พงึงดเวน้จากเมถนุทีเ่ป็นความประพฤตไิมป่ระเสรฐิ 

   ไมพ่งึบรโิภคอาหารในเวลาวกิาล ในเวลากลางคนื 

   ไมพ่งึทัดทรงดอกไม ้ไมพ่งึลบูไลข้องหอม 

   และพงึนอนบนเตยีง บนพืน้ หรอืบนทีท่ีป่ลูาดไว ้

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๒๘๙ } 



๒๙๐ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๒. มหาวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

    บัณฑติทัง้หลายกลา่ววา่ 

   อโุบสถทีป่ระกอบดว้ยองค ์๘ นีแ้ล 

   ทีพ่ระพทุธเจา้ผูถ้งึทีส่ดุทกุขท์รงประกาศไว ้

    ดวงจันทร ์ดวงอาทติย ์ทัง้สอง 

   งดงามสอ่งสวา่งโคจรไปท่ัวสถานทีป่ระมาณเทา่ใด 

   ก็ดวงจันทรแ์ละดวงอาทติยนั์น้ 

   ก าจัดความมดืไปในอากาศ 

   ท าใหท้ศิสวา่งไสว สอ่งแสงอยูใ่นอากาศ 

   ท่ัวสถานทีป่ระมาณเทา่ใด 

    ทรัพย ์คอืแกว้มกุดา แกว้มณี แกว้ไพฑรูย ์

   ทองสงิคแีละทองค า ตลอดถงึทองชือ่วา่หฏกะ 

   เทา่ทีม่อียูใ่นสถานทีป่ระมาณเทา่นัน้ 

   และแสงจันทร ์หมูด่าวทัง้หมด ยังไมถ่งึแมเ้สีย้วที ่๑๖ 

   ของอโุบสถทีป่ระกอบดว้ยองค ์๘ 

    เพราะฉะนัน้แล สตรหีรอืบรุษุผูม้ศีลี 

   รักษาอโุบสถทีป่ระกอบดว้ยองค ์๘ 

   ท าบญุทีม่สีขุเป็นก าไร ไมถ่กูนนิทา ยอ่มเขา้ถงึสวรรค ์

อโุปสถสตูรที ่๑๐ จบ 

มหาวรรคที ่๒ จบ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

    ๑. ตติถายตนสตูร    ๒. ภยสตูร 

    ๓. เวนาคปรุสตูร    ๔. สรภสตูร 

    ๕. เกสปตุตสิตูร    ๖. สาฬหสตูร 

    ๗. กถาวตัถสุตูร    ๘. อัญญตติถยิสตูร 

    ๙. อกสลมลูสตูร    ๑๐. อโุปสถสตูร 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๒๙๐ } 



๒๙๑ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๓. อานันทวรรค ๑. ฉันนสตูร 

 

๓. อานนัทวรรค 

หมวดวา่ดว้ยพระอานนท ์

 

๑. ฉนันสตูร 

วา่ดว้ยฉนันปรพิาชก 

  [๗๒] สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อารามของอนาถ 

บณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้แล ปรพิาชกชือ่ฉันนะเขา้ไปหาทา่นพระ 

อานนทถ์งึทีอ่ยู ่ไดส้นทนาปราศรัยพอเป็นทีบ่ันเทงิใจพอเป็นทีร่ะลกึถงึกันแลว้น่ัง 

ณ ทีส่มควร ไดเ้รยีนถามทา่นพระอานนทด์ังนีว้า่ “ทา่นอานนท ์แมพ้วกทา่นก็บัญญัต ิ

การละราคะ(ความก าหนัด) โทสะ(ความคดิประทษุรา้ย) และโมหะ(ความหลง)หรอื” 

  พระอานนทต์อบวา่ “ผูม้อีาย ุพวกเราเองบัญญัตกิารละราคะ โทสะ และโมหะ” 

  ฉันนปรพิาชกเรยีนถามวา่ “ผูม้อีาย ุก็พวกทา่นเห็นโทษในราคะอยา่งไร จงึ 

บัญญัตกิารละราคะ เห็นโทษในโทสะอยา่งไรจงึบัญญัตกิารละโทสะ และเห็นโทษใน 

โมหะอยา่งไรจงึบัญญัตกิารละโมหะ” 

  พระอานนทต์อบวา่ บคุคลผูม้รีาคะ ถกูราคะครอบง า มจีติถกูราคะกลุม้รมุ 

ยอ่มคดิเพือ่เบยีดเบยีนตนเองบา้ง เพือ่เบยีดเบยีนผูอ้ ืน่บา้ง เพือ่เบยีดเบยีนทัง้ 

๒ ฝ่ายบา้ง เสวยทกุขโทมนัสทางใจบา้ง เมือ่ละราคะไดแ้ลว้ เขายอ่มไมค่ดิเพือ่ 

เบยีดเบยีนตนเอง ไมค่ดิเพือ่เบยีดเบยีนผูอ้ ืน่ ไมค่ดิเพือ่เบยีดเบยีนทัง้ ๒ ฝ่าย 

ไมเ่สวยทกุขโทมนัสทางใจ 

  บคุคลผูม้รีาคะ ถกูราคะครอบง า มจีติถกูราคะกลุม้รมุ ยอ่มประพฤตกิาย- 

ทจุรติ วจทีจุรติ และมโนทจุรติ เมือ่ละราคะไดแ้ลว้ เขายอ่มไมป่ระพฤตกิายทจุรติ 

วจทีจุรติ และมโนทจุรติ 

  บคุคลผูม้รีาคะ ถกูราคะครอบง า มจีติถกูราคะกลุม้รมุ ยอ่มไมรู่ช้ดัตามความ 

เป็นจรงิถงึประโยชนต์นบา้ง ประโยชนผ์ูอ้ ืน่บา้ง ประโยชนทั์ง้ ๒ ฝ่ายบา้ง เมือ่ละ 

ราคะไดแ้ลว้ เขายอ่มรูช้ดัตามความเป็นจรงิถงึประโยชนต์น ประโยชนผ์ูอ้ ืน่ และ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๒๙๑ } 



๒๙๒ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๓. อานันทวรรค ๑. ฉันนสตูร 

ประโยชนทั์ง้ ๒ ฝ่าย ราคะน่ันเองท าใหเ้ป็นเหมอืนคนตาบอด เป็นเหมอืนคนไมม่ ี

ดวงตา ท าใหไ้มรู่อ้ะไร มปัีญญามดืบอด เป็นไปในฝ่ายความคับแคน้ ไมเ่ป็นไปเพือ่ 

พระนพิพาน 

  บคุคลผูม้โีทสะ ฯลฯ บคุคลผูม้โีมหะ ถกูโมหะครอบง า มจีติถกูโมหะกลุม้รมุ 

ยอ่มคดิเพือ่เบยีดเบยีนตนบา้ง เพือ่เบยีดเบยีนผูอ้ ืน่บา้ง เพือ่เบยีดเบยีนทัง้ 

๒ ฝ่ายบา้ง เสวยทกุขโทมนัสทางใจบา้ง เมือ่ละโมหะไดแ้ลว้ เขายอ่มไมค่ดิเพือ่ 

เบยีดเบยีนตน ไมค่ดิเพือ่เบยีดเบยีนผูอ้ ืน่ ไมค่ดิเพือ่เบยีดเบยีนทัง้ ๒ ฝ่าย ไม ่

เสวยทกุขโทมนัสทางใจ 

  บคุคลผูม้โีมหะ ถกูโมหะครอบง า มจีติถกูโมหะกลุม้รมุ ยอ่มประพฤตกิาย- 

ทจุรติ วจทีจุรติ และมโนทจุรติ เมือ่ละโมหะไดแ้ลว้ เขายอ่มไมป่ระพฤตกิายทจุรติ 

วจทีจุรติ และมโนทจุรติ 

  บคุคลผูม้โีมหะ ถกูโมหะครอบง า มจีติถกูโมหะกลุม้รมุ ยอ่มไมรู่ช้ดัตามความ 

เป็นจรงิถงึประโยชนต์นบา้ง ประโยชนผ์ูอ้ ืน่บา้ง ประโยชนทั์ง้ ๒ ฝ่ายบา้ง เมือ่ 

ละโมหะไดแ้ลว้ เขายอ่มรูช้ดัตามความเป็นจรงิถงึประโยชนต์น ประโยชนผ์ูอ้ ืน่ 

และประโยชนทั์ง้ ๒ ฝ่าย โมหะน่ันเองท าใหเ้ป็นเหมอืนคนตาบอด เป็นเหมอืนคนไม่ 

มดีวงตา ท าใหไ้มรู่อ้ะไร มปัีญญามดืบอด เป็นไปในฝ่ายความคับแคน้ ไมเ่ป็นไป 

เพือ่พระนพิพาน 

  พวกเราเห็นโทษในราคะเชน่นีแ้ลจงึบัญญัตกิารละราคะ เห็นโทษในโทสะเชน่นี ้

จงึบัญญัตกิารละโทสะ และเห็นโทษในโมหะเชน่นี้จงึบัญญัตกิารละโมหะ 

  ฉันนปรพิาชกเรยีนถามวา่ “ผูม้อีาย ุมรรคปฏปิทาเพือ่ละราคะ โทสะ และ 

โมหะนัน้มอียูห่รอื” 

  พระอานนทต์อบวา่ “มรรคปฏปิทาเพือ่ละราคะ โทสะ และโมหะนัน้มอียู”่ 

  ฉันนปรพิาชกเรยีนถามตอ่ไปอกีวา่ “ผูม้อีาย ุมรรคปฏปิทาเพือ่ละราคะ โทสะ 

และโมหะนัน้ เป็นอยา่งไร” 

  พระอานนทต์อบวา่ “คอือรยิมรรคมอีงค ์๘ นีแ้ล ไดแ้ก ่

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๒๙๒ } 



๒๙๓ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๓. อานันทวรรค ๒. อาชวีกสตูร 

   ๑. สมัมาทฏิฐ ิ   ๒. สมัมาสงักัปปะ 

   ๓. สมัมาวาจา   ๔. สมัมากัมมันตะ 

   ๕. สมัมาอาชวีะ   ๖. สมัมาวายามะ 

   ๗. สมัมาสต ิ   ๘. สมัมาสมาธ ิ

  ผูม้อีาย ุนีแ้ลคอืมรรคปฏปิทาเพือ่ละราคะ โทสะ และโมหะนัน้” 

  ฉันนปรพิาชกกลา่ววา่ “ผูม้อีาย ุมรรคปฏปิทาเพือ่ละราคะ โทสะ และโมหะ 

น่ัน ดจีรงิหนอ และควรทีจ่ะไมป่ระมาท” 

ฉนันสตูรที ่๑ จบ 

 

๒. อาชวีกสูตร 

วา่ดว้ยสาวกของอาชวีก 

  [๗๓] สมัยหนึง่ ทา่นพระอานนทอ์ยูท่ีโ่ฆสติาราม เขตกรงุโกสมัพ ีครัง้นัน้ 

คหบดคีนหนึง่ เป็นสาวกของอาชวีก เขา้ไปหาทา่นพระอานนทถ์งึทีอ่ยู ่ไหวแ้ลว้น่ัง 

ณ ทีส่มควร ไดก้ลา่วกับทา่นพระอานนทด์ังนีว้า่ 

  “ทา่นอานนทผ์ูเ้จรญิ ในโลก คนพวกไหนกลา่วธรรมไวด้แีลว้ ปฏบิัตดิแีลว้ 

ด าเนนิไปดแีลว้” 

  พระอานนทต์อบวา่ “คหบด ีถา้เชน่นัน้ ในเรือ่งนีเ้ราขอยอ้นถามทา่น ทา่น 

พงึตอบตามทีท่า่นพอใจ ทา่นเขา้ใจเรือ่งนัน้อยา่งไร คอืคนพวกใดแสดงธรรมเพือ่ละ 

ราคะ โทสะ และโมหะ คนพวกนัน้กลา่วธรรมไวด้แีลว้หรอืไม ่หรอืทา่นมคีวาม 

เขา้ใจในเรือ่งนีอ้ยา่งไร” 

  คหบดกีลา่ววา่ “ทา่นผูเ้จรญิ คนพวกใดแสดงธรรมเพือ่ละราคะ โทสะ และ 

โมหะ คนพวกนัน้ชือ่วา่กลา่วธรรมไวด้แีลว้ ขา้พเจา้มคีวามเขา้ใจในเรือ่งนีอ้ยา่งนี้” 

  พระอานนทก์ลา่ววา่ “คหบด ีทา่นเขา้ใจเรือ่งนัน้อยา่งไร คอืคนพวกใด 

ปฏบิัตเิพือ่ละราคะ โทสะ และโมหะ คนพวกนัน้ปฏบิัตดิแีลว้ในโลกหรอืไม ่หรอื 

ทา่นมคีวามเขา้ใจในเรือ่งนีอ้ยา่งไร” 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๒๙๓ } 



๒๙๔ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๓. อานันทวรรค ๒. อาชวีกสตูร 

  คหบดกีลา่ววา่ “ทา่นผูเ้จรญิ คนพวกใดปฏบิัตเิพือ่ละราคะ โทสะ และโมหะ 

คนพวกนัน้ชือ่วา่ปฏบิัตดิแีลว้ในโลก ขา้พเจา้มคีวามเขา้ใจในเรือ่งนีอ้ยา่งนี้” 

  พระอานนทก์ลา่ววา่ “คหบด ีทา่นเขา้ใจเรือ่งนัน้อยา่งไร คอืคนพวกใดละ 

ราคะไดแ้ลว้ ตัดรากถอนโคนเหมอืนตน้ตาลทีถ่กูตัดรากถอนโคนไปแลว้ เหลอืแต ่

พืน้ที ่ท าใหไ้มม่ ีเกดิขึน้ตอ่ไปไมไ่ด ้คนพวกใดละโทสะไดแ้ลว้ ฯลฯ คนพวกใดละ 

โมหะไดแ้ลว้ ตัดรากถอนโคนเหมอืนตน้ตาลทีถ่กูตดัรากถอนโคนไปแลว้ เหลอืแต ่

พืน้ที ่ท าใหไ้มม่ ีเกดิขึน้ตอ่ไปไมไ่ด ้คนพวกนัน้ด าเนนิไปดแีลว้ในโลกหรอืไม่ หรอื 

ทา่นมคีวามเขา้ใจในเรือ่งนีอ้ยา่งไร” 

  คหบดกีลา่ววา่ “ทา่นผูเ้จรญิ คนพวกใดละราคะไดแ้ลว้ ตัดรากถอนโคน 

เหมอืนตน้ตาลทีถ่กูตัดรากถอนโคนไปแลว้ เหลอืแตพ่ืน้ที ่ท าใหไ้มม่ ีเกดิขึน้ตอ่ไป 

ไมไ่ด ้คนพวกใดละโทสะไดแ้ลว้ ฯลฯ คนพวกใดละโมหะไดแ้ลว้ ตัดรากถอนโคน 

เหมอืนตน้ตาลทีถ่กูตัดรากถอนโคนไปแลว้ เหลอืแตพ่ืน้ที ่ท าใหไ้มม่ ีเกดิขึน้ตอ่ไป 

ไมไ่ด ้คนพวกนัน้ชือ่วา่ด าเนนิไปดแีลว้ในโลก ขา้พเจา้มคีวามเขา้ในเรือ่งนีอ้ยา่งนี้” 

  พระอานนทก์ลา่ววา่ “คหบด ีเรือ่งนีท้า่นไดต้อบแลว้วา่ ‘ทา่นผูเ้จรญิ คนพวก 

ใดแสดงธรรมเพือ่ละราคะ โทสะ และโมหะ คนพวกนัน้ชือ่วา่กลา่วธรรมไวด้แีลว้’ 

เรือ่งนีท้า่นไดต้อบแลว้วา่ ‘ทา่นผูเ้จรญิ คนพวกใดปฏบิัตเิพือ่ละราคะ โทสะ และ 

โมหะ คนพวกนัน้ชือ่วา่ปฏบิัตดิแีลว้ในโลก’ เรือ่งนีท้า่นไดต้อบแลว้เหมอืนกันวา่ 

‘ทา่นผูเ้จรญิ คนพวกใดละราคะไดแ้ลว้ ตัดรากถอนโคนเหมอืนตน้ตาลทีถ่กูตดัราก 

ถอนโคนไปแลว้ เหลอืแตพ่ืน้ที ่ท าใหไ้มม่ ีเกดิขึน้ตอ่ไปไมไ่ด ้คนพวกใดละโทสะ 

ไดแ้ลว้ ฯลฯ คนพวกใดละโมหะไดแ้ลว้ ตัดรากถอนโคเหมอืนตน้ตาลทีถ่กูตดัราก 

ถอนโคนไปแลว้ เหลอืแตพ่ืน้ที ่ท าใหไ้มม่ ีเกดิขึน้ตอ่ไปไมไ่ด ้คนพวกนัน้ชือ่วา่ 

ด าเนนิไปดแีลว้ในโลกแล” 

  คหบดกีลา่ววา่ “ทา่นผูเ้จรญิ น่าอัศจรรยจ์รงิ ไมเ่คยปรากฏ ทา่นไมย่กยอ่ง 

ธรรมของตนเอง และไมม่กีารรกุรานธรรมของผูอ้ืน่ มแีตแ่สดงธรรมตามเหตผุล 

กลา่วแตเ่นือ้ความ และไมไ่ดน้ าความเห็นของตนเขา้ไปเกีย่วขอ้ง ทา่นแสดงธรรม 

เพือ่ละราคะ โทสะ และโมหะ ทา่นอานนทผ์ูเ้จรญิ ทา่นกลา่วธรรมไวด้แีลว้ ทา่น 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๒๙๔ } 



๒๙๕ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๓. อานันทวรรค ๓. มหานามสกักสตูร 

อานนทผ์ูเ้จรญิ ทา่นปฏบิัตเิพือ่ละราคะ โทสะ และโมหะ ทา่นปฏบิัตดิแีลว้ในโลก 

ทา่นอานนทผ์ูเ้จรญิ ทา่นละราคะไดแ้ลว้ ตดัรากถอนโคนเหมอืนตน้ตาลทีถ่กูตัดราก 

ถอนโคนไปแลว้ เหลอืแตพ่ืน้ที ่ท าใหไ้มม่ ีเกดิขึน้ตอ่ไปไมไ่ด ้ทา่นละโทสะไดแ้ลว้ 

ฯลฯ ทา่นละโมหะไดแ้ลว้ ตัดรากถอนโคนเหมอืนตน้ตาลทีถ่กูตัดรากถอนโคนไปแลว้ 

เหลอืแตพ่ืน้ที ่ท าใหไ้มม่ ีเกดิขึน้ตอ่ไปไมไ่ด ้ทา่นด าเนนิไปดแีลว้ในโลก 

  ทา่นผูเ้จรญิ ภาษิตของทา่นชดัเจนไพเราะยิง่นัก ภาษิตของทา่นชดัเจนไพเราะ 

ยิง่นัก พระคณุเจา้อานนทป์ระกาศธรรมแจม่แจง้โดยประการตา่ง ๆ เปรยีบเหมอืน 

บคุคลหงายของทีค่ว า่ เปิดของทีปิ่ด บอกทางแกผู่ห้ลงทาง หรอืตามประทปีในทีม่ดื 

ดว้ยตัง้ใจวา่ ‘คนมตีาดจัีกเห็นรปูได’้ ขา้พเจา้นี้ขอถงึพระผูม้พีระภาค พรอ้มทัง้ 

พระธรรม และพระสงฆเ์ป็นสรณะ ขอพระคณุเจา้อานนทจ์งจ าขา้พเจา้วา่เป็น 

อบุาสกผูเ้ขา้ถงึสรณะ ตัง้แตว่นันีเ้ป็นตน้ไปจนตลอดชวีติ” 

อาชวีกสตูรที ่๒ จบ 

 

๓. มหานามสกักสตูร 

วา่ดว้ยเจา้มหานามศากยะ 

  [๗๔] สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ นโิครธาราม เขตกรงุกบลิพัสดุ ์

แควน้สกักะ สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคทรงหายจากความอาพาธไมน่าน ครัง้นัน้ 

เจา้มหานามศากยะ เสด็จเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวายอภวิาทแลว้ 

ประทับน่ัง ณ ทีส่มควร ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ เป็นเวลานานแลว้ทีข่า้พระองคร์ูท่ั้วถงึธรรมทีพ่ระผูม้ ี

พระภาคแสดงอยา่งนีว้า่ ญาณ(ความรู)้ เกดิแกผู่ม้ใีจเป็นสมาธ ิไมเ่กดิแกผู่ม้ใีจไม่ 

เป็นสมาธ ิขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ สมาธเิกดิกอ่น ญาณเกดิทหีลัง หรอืวา่ ญาณเกดิ 

กอ่น สมาธเิกดิทหีลัง” 

  ในขณะนัน้ ท่านพระอานนทไ์ดม้คีวามด ารวิา่ “พระผูม้พีระภาคเพิง่จะทรงหาย 

จากความอาพาธไดไ้มน่าน เจา้มหานามศากยะนีท้ลูถามปัญหาทีล่กึซึง้กับพระผูม้ ี

พระภาค ทางทีด่ ีเราควรน าเจา้มหานามศากยะไปอกีทีห่นึง่แลว้แสดงธรรม(ใหฟั้ง)” 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๒๙๕ } 



๒๙๖ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๓. อานันทวรรค ๓. มหานามสกักสตูร 

  ล าดับนัน้ ทา่นพระอานนทพ์าเจา้มหานามศากยะหลกีไป ณ ทีส่มควรแลว้ได ้

กลา่ววา่ มหานามะ พระผูม้พีระภาคตรัสศลีทีเ่ป็นของพระเสขะไวก็้ม ีตรัสศลีทีเ่ป็น 

ของพระอเสขะ๑ ไวก็้ม ีพระผูม้พีระภาคตรัสสมาธทิีเ่ป็นของพระเสขะ๒ไวก็้ม ีตรัส 

สมาธทิีเ่ป็นของพระอเสขะไวก็้ม ีพระผูม้พีระภาคตรัสปัญญาทีเ่ป็นของพระเสขะ 

ไวก็้ม ีตรัสปัญญาทีเ่ป็นของพระอเสขะไวก็้ม ี

  ศลีทีเ่ป็นของพระเสขะ เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีม้ศีลี ส ารวมดว้ยความสงัวรในพระปาตโิมกขอ์ยู ่ฯลฯ 

สมาทานศกึษาอยูใ่นสกิขาบททัง้หลาย นีเ้รยีกวา่ ศลีทีเ่ป็นของพระเสขะ 

  สมาธทิีเ่ป็นของพระเสขะ เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีส้งัดจากกาม ฯลฯ บรรลจุตตุถฌานทีไ่มม่ทีกุข ์ไมม่ ี

สขุ มสีตบิรสิทุธิเ์พราะอเุบกขาอยู ่นีเ้รยีกวา่ สมาธทิีเ่ป็นของพระเสขะ 

  ปญัญาทีเ่ป็นของพระเสขะ เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีรู้ช้ดัตามความเป็นจรงิวา่ “นี้ทกุข ์ฯลฯ นีท้กุขนโิรธ- 

คามนิปีฏปทา” นีเ้รยีกวา่ ปัญญาทีเ่ป็นของพระเสขะ 

  มหานามะ อรยิสาวกนัน้แลผูเ้พยีบพรอ้มดว้ยศลีอยา่งนี ้เพยีบพรอ้มดว้ย 

สมาธอิยา่งนี ้เพยีบพรอ้มดว้ยปัญญาอยา่งนี ้ท าใหแ้จง้เจโตวมิตุต ิปัญญาวมิตุตอิัน 

ไมม่อีาสวะเพราะอาสวะสิน้ไปดว้ยปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุัน พระผูม้พีระ 

ภาคตรัสศลีทีเ่ป็นของพระเสขะไวก็้ม ีตรัสศลีทีเ่ป็นของพระอเสขะไวก็้ม ีตรัสสมาธทิี ่

เป็นของพระเสขะไวก็้ม ีตรัสสมาธทิีเ่ป็นของพระอเสขะไวก็้ม ีตรัสปัญญาทีเ่ป็นของ 

พระเสขะไวก็้ม ีตรัสปัญญาทีเ่ป็นของพระอเสขะไวก็้มดีว้ยประการฉะนีแ้ล 

มหานามสกักสตูรที ่๓ จบ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ทีเ่ป็นของพระเสขะ ในทีน่ีห้มายถงึทีเ่ป็นระดับของพระอรยิบคุคล ๗ จ าพวกเบือ้งตน้ในจ านวนพระอรยิ- 

   บคุคลล ๘ (องฺ.ตกิ.อ. ๒๗๔/๒๒๕, องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๗๘/๓๖๔) 

๒ ทีเ่ป็นของพระอเสขะ หมายถงึทีเ่ป็นระดับอรหัตตผลของพระขณีาสพ (องฺ.ตกิ.อ. ๒๗๔/๒๒๕, องฺ.ทสก. 

   อ. ๓/๑๑๒/๓๗๔) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๒๙๖ } 



๒๙๗ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๓. อานันทวรรค ๔. นคิัณฐสตูร 

 

๔. นคิณัฐสตูร 

วา่ดว้ยนคิรนถนาฏบตุร 

  [๗๕] สมัยหนึง่ ทา่นพระอานนทอ์ยูท่ีก่ฏูาคารศาลา ป่ามหาวนั เขตกรงุ 

เวสาล ีสมัยนัน้ เจา้อภัยลจิฉวแีละเจา้บัณฑติกมุารลจิฉวพีากันเขา้ไปหาทา่นพระ 

อานนทถ์งึทีอ่ยู ่ไหวแ้ลว้น่ัง ณ ทีส่มควร เจา้อภัยลจิฉวผีูน่ั้ง ณ ทีส่มควร ไดเ้รยีน 

ถามทา่นพระอานนทด์ังนีว้า่ 

  “ขา้แตท่า่นผูเ้จรญิ นคิรนถนาฏบตุรเป็นสพัพัญญ(ูผูรู้ท้กุส ิง่) มองเห็นทกุอยา่ง 

ปฏญิญาญาณทัสสนะโดยไมเ่หลอืวา่ ‘เมือ่เราเดนิ ยนื หลับ และตืน่ ญาณทัสสนะ๑ 

ก็ปรากฏเป็นนติย’์ เขาบัญญัตวิา่กรรมเกา่สิน้สดุเพราะตบะ(การบ าเพ็ญเพยีรอยา่ง 

หนัก) บัญญัตกิารก าจัดเหตไุดเ้พราะไมท่ ากรรมใหม ่ดว้ยเหตนุี ้เพราะกรรมสิน้ไป 

ทกุขจ์งึส ิน้ไป เพราะทกุขส์ ิน้ไป เวทนาจงึสิน้ไป เพราะเวทนาสิน้ไป ทกุขทั์ง้ส ิน้จงึจัก 

เป็นอันสลายไป การลว่งพน้ทกุขทั์ง้ส ิน้ยอ่มมไีดด้ว้ยความบรสิทุธิท์ีท่ าใหก้เิลสสิน้ไป 

ซึง่ประจักษ์ชดัดว้ยตนเองนี ้ดว้ยประการฉะนี ้ขา้แตท่า่นผูเ้จรญิ ในเรือ่งนีพ้ระผูม้ ี

พระภาคตรัสไวอ้ยา่งไร” 

  ทา่นพระอานนทต์อบวา่ “ทา่นอภัย ความบรสิทุธิท์ีท่ าใหก้เิลสสิน้ไป ๓ ประการนี ้

อันพระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้ผูท้รงรูท้รงเห็น เป็นพระอรหันต ์ตรัสรูด้ว้ยพระองค ์

เองโดยชอบ ตรัสไวช้อบแลว้ เพือ่ความบรสิทุธิข์องสตัวทั์ง้หลาย เพือ่ลว่งพน้ 

ความโศก ความร ่าไร เพือ่ความสิน้ทกุขแ์ละโทมนัส เพือ่บรรลธุรรมทีค่วรรู ้เพือ่ท า 

พระนพิพานใหแ้จง้ 

  ความบรสิทุธิ ์๓ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ภกิษุในธรรมวนัิยนีม้ศีลี ฯลฯ สมาทานศกึษาอยูใ่นสกิขาบททัง้หลาย 

       เธอไมท่ ากรรมใหม ่และรับผลกรรมเกา่แลว้ท าใหส้ ิน้ไปโดยคดิวา่ 

       “ความบรสิทุธิเ์ป็นสิง่ทีผู่ป้ฏบิัตจิะพงึเห็นชดัดว้ยตนเอง ท าใหก้เิลสสิน้ 

       ไป ไมป่ระกอบดว้ยกาล ควรเรยีกใหม้าด ูควรนอ้มเขา้มาในตน อัน 

       วญิญชูนพงึรูเ้ฉพาะตน”

 

เชงิอรรถ : 

๑ ญาณทสัสนะ หมายถงึพระสัพพัญญตุญาณ (องฺ.ตกิ.อ. ๒/๗๕/๒๒๖) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๒๙๗ } 



๒๙๘ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๓. อานันทวรรค ๕. นเิวสกสตูร 

   ๒. ภกิษุนัน้เพยีบพรอ้มดว้ยศลี สงัดจากกาม ฯลฯ บรรลจุตตุถฌานทีไ่ม ่

       มทีกุขไ์มม่สีขุ มสีตบิรสิทุธิเ์พราะอเุบกขาอยู ่เธอไมท่ ากรรมใหม ่และ 

       รับผลกรรมเกา่แลว้ท าใหส้ ิน้ไปโดยคดิวา่ “ความบรสิทุธิเ์ป็นสิง่ทีผู่ ้

       ปฏบิัตจิะพงึเห็นชดัดว้ยตนเอง ท าใหก้เิลสสิน้ไป ไมป่ระกอบดว้ยกาล 

       ควรเรยีกใหม้าด ูควรนอ้มเขา้มาในตน อันวญิญชูนพงึรูเ้ฉพาะตน” 

   ๓. ภกิษุนัน้เพยีบพรอ้มดว้ยศลีอยา่งนี ้เพยีบพรอ้มดว้ยสมาธอิยา่งนี้ 

       ท าใหแ้จง้เจโตวมิตุตแิละปัญญาวมิตุตทิีไ่มม่อีาสวะเพราะอาสวะสิน้ไป 

       ดว้ยปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุัน เธอไมท่ ากรรมใหมแ่ละรับผล 

       กรรมเกา่แลว้ท าใหส้ ิน้ไปโดยคดิวา่ “ความบรสิทุธิเ์ป็นสิง่ทีผู่ป้ฏบิัตจิะ 

       พงึเห็นชดัดว้ยตนเอง ท าใหก้เิลสสิน้ไป ไมป่ระกอบดว้ยกาล ควรเรยีก 

       ใหม้าด ูควรนอ้มเขา้มาในตน อันวญิญชูนพงึรูเ้ฉพาะตน” 

  ความบรสิทุธิท์ีท่ าใหก้เิลสสิน้ไป ๓ ประการนีแ้ลอนัพระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้ 

ผูท้รงรูท้รงเห็น เป็นพระอรหันต ์ตรัสรูด้ว้ยพระองคเ์องโดยชอบ ไดต้รัสไวช้อบแลว้ 

เพือ่ความบรสิทุธิข์องสตัวทั์ง้หลาย เพือ่ลว่งพน้ความโศก ความร ่าไร เพือ่ความสิน้ 

ทกุขแ์ละโทมนัส เพือ่บรรลธุรรมทีค่วรรู ้เพือ่ท าพระนพิพานใหแ้จง้ 

  เมือ่ทา่นพระอานนทก์ลา่วอยา่งนีแ้ลว้ เจา้บัณฑติกมุารลจิฉวไีดก้ลา่วกับเจา้ 

อภัยดังนีว้า่ “อภัยเพือ่นรัก ท าไมทา่นจงึไมช่ืน่ชมค าทีท่า่นพระอานนทก์ลา่วไวด้โีดย 

ความเป็นค าสภุาษิตเลา่” 

  เจา้อภัยตอบวา่ “บัณฑติกมุารเพือ่นรัก ไฉนเราจักไมช่ืน่ชมค าทีท่า่นพระ 

อานนทก์ลา่วไวด้โีดยความเป็นค าสภุาษิตเลา่ ความคดิของผูท้ีไ่มช่ืน่ชมค าทีท่า่น 

พระอานนทก์ลา่วไวด้โีดยความเป็นค าสภุาษิต พงึเสือ่มแน่นอน” 

นคิณัฐสตูรที ่๔ จบ 

 

๕. นเิวสกสตูร 

วา่ดว้ยการชกัชวนใหต้ ัง้ม ัน่ในฐานะ 

  [๗๖] ครัง้นัน้ ทา่นพระอานนทเ์ขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวาย 

อภวิาทแลว้น่ัง ณ ทีส่มควร พระผูม้พีระภาคไดต้รัสกับทา่นพระอานนทด์ังนีว้า่ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๒๙๘ } 



๒๙๙ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๓. อานันทวรรค ๕. นเิวสกสตูร 

  อานนท ์เธอทัง้หลายพงึอนุเคราะหค์นเหลา่ใด และคนเหลา่ใดจะเป็นมติร 

อ ามาตย ์ญาต ิสาโลหติ๑ก็ตาม ใหค้วามส าคัญค าทีค่วรรับฟัง เธอทัง้หลายพงึ 

ชกัชวนคนเหลา่นัน้ใหต้ัง้มั่นใหด้ ารงอยูใ่นฐานะ ๓ ประการ 

  ฐานะ ๓ ประการ อะไรบา้ง คอื 

       ๑. พงึชกัชวนใหต้ัง้มั่นใหด้ ารงอยูใ่นความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระพทุธเจา้ 

   วา่ “แมเ้พราะเหตนุี ้พระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้ เป็นพระอรหันต ์

   ตรัสรูด้ว้ยพระองคเ์องโดยชอบ เพยีบพรอ้มดว้ยวชิชาและจรณะ เสด็จ 

   ไปด ีรูแ้จง้โลก เป็นสารถฝึีกผูท้ีค่วรฝึกไดอ้ยา่งยอดเยีย่ม เป็นศาสดา 

   ของเทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย เป็นพระพทุธเจา้ เป็นพระผูม้พีระภาค” 

        ๒. พงึชกัชวนใหต้ัง้มั่นใหด้ ารงอยูใ่นความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระธรรม 

   วา่ “พระธรรมอันพระผูม้พีระภาคตรัสไวด้แีลว้ ผูป้ฏบิัตจิะพงึเห็นชดั 

   ดว้ยตนเอง ไมป่ระกอบดว้ยกาล ควรเรยีกใหม้าด ูควรนอ้มเขา้มาในตน 

   อันวญิญชูนพงึรูเ้ฉพาะตน” 

       ๓. พงึชกัชวนใหต้ัง้มั่นใหด้ ารงอยูใ่นความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระสงฆว์า่ 

   “พระสงฆส์าวกของพระผูม้พีระภาคเป็นผูป้ฏบิัตดิ ีปฏบิัตติรง ปฏบิัต ิ

   ถกูทาง ปฏบิัตสิมควร ไดแ้ก ่อรยิบคุคล ๔ คู ่คอื ๘ บคุคล พระสงฆ ์

   สาวกของพระผูม้พีระภาคนี ้เป็นผูค้วรแกข่องทีเ่ขาน ามาถวาย ควรแก่ 

   ของตอ้นรับ ควรแกทั่กษิณา ควรแกก่ารท าอัญชล ีเป็นนาบญุอันยอด 

   เยีย่มของโลก” 

  มหาภตู ๔ คอื ปฐวธีาต(ุธาตดุนิ) อาโปธาต(ุธาตนุ ้า) เตโชธาต(ุธาตไุฟ) และ 

วาโยธาต(ุธาตลุม) อาจกลายเป็นอยา่งอืน่ได ้แตพ่ระอรยิสาวกผูป้ระกอบดว้ยความ 

เลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระพทุธเจา้ ไมพ่งึแปรเป็นอยา่งอืน่ไดเ้ลย ในเรือ่งนัน้ เป็น 

ไปไมไ่ดเ้ลยทีจ่ะแปรเป็นอยา่งอืน่ คอืพระอรยิสาวกนัน้ผูป้ระกอบดว้ยความเลือ่มใส 

อันไมห่วัน่ไหวในพระพทุธเจา้จักถอืก าเนดิในนรก สตัวเ์ดรัจฉาน หรอืแดนเปรต

 

เชงิอรรถ : 

๑ สาโลหติ หมายถงึผูร้ว่มสายเลอืดเดยีวกัน ไดแ้ก ่พีช่าย นอ้งชาย พีส่าว นอ้งสาว เป็นตน้ (องฺ.ตกิ.อ. 

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

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๒๙๙ } 



๓๐๐ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๓. อานันทวรรค ๖. ปฐมภวสตูร 

  มหาภตู ๔ คอื ปฐวธีาต ุอาโปธาต ุเตโชธาต ุและวาโยธาต ุอาจกลายเป็น 

อยา่งอืน่ได ้แตพ่ระอรยิสาวกผูเ้พยีบพรอ้มดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระ 

ธรรม ฯลฯ แตพ่ระอรยิสาวกผูป้ระกอบดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระสงฆ ์

ไมพ่งึแปรเป็นอยา่งอืน่ไดเ้ลย ในเรือ่งนัน้เป็นไปไมไ่ดเ้ลยทีจ่ะแปรเป็นอยา่งอืน่ คอื 

พระอรยิสาวกผูป้ระกอบดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระสงฆจั์กถอืก าเนดิในนรก 

สตัวเ์ดรัจฉาน หรอืแดนเปรต 

  อานนท ์เธอทัง้หลายพงึอนุเคราะหค์นเหลา่ใด และคนเหลา่ใดจะเป็นมติร 

อ ามาตย ์ญาต ิสาโลหติก็ตาม ใหค้วามส าคัญค าทีค่วรรับฟัง เธอทัง้หลายพงึชกั 

ชวนคนเหลา่นัน้ใหต้ัง้มั่นใหด้ ารงอยูใ่นฐานะ ๓ ประการนีแ้ล 

นเิวสกสตูรที ่๕ จบ 

 

๖. ปฐมภวสตูร 

วา่ดว้ยเหตเุกดิแหง่ภพ สตูรที ่๑ 

  [๗๗] ครัง้นัน้ ทา่นพระอานนทเ์ขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวาย 

อภวิาทแลว้น่ัง ณ ทีส่มควร ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระองค ์

ผูเ้จรญิ พระองคต์รัสเรยีกวา่ ‘ภพ ภพ’ ดว้ยเหตเุพยีงไร ภพจงึมไีด ้พระพทุธเจา้ขา้” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสถามวา่ “อานนท ์ถา้กรรมทีอ่ านวยผลใหใ้นกามธาตุ 

จักไมม่แีลว้ กามภพพงึปรากฏไดบ้า้งไหม” 

  พระอานนทก์ราบทลูวา่ “ไมพ่งึปรากฏเลย พระพทุธเจา้ขา้” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “อานนท ์เพราะเหตนุีแ้ล กรรม๑จงึชือ่วา่เป็นไรน่า 

วญิญาณ๒จงึชือ่วา่เป็นพชื ตัณหาจงึชือ่วา่เป็นยางเหนยีว วญิญาณด ารงมั่นอยูไ่ด ้

เพราะธาตอุยา่งหยาบ๓ของสตัวท์ีม่อีวชิชาเป็นเครือ่งปิดกัน้ มตีัณหาเป็นเครือ่งผกู 

ใจ การเกดิในภพใหมจ่งึมตีอ่ไปอกีดว้ยประการฉะนี้”

 

เชงิอรรถ : 

๑ กรรม หมายถงึกศุลกรรมและอกศุลธรรม (องฺ.ตกิ.อ. ๒/๗๗/๒๒๘) 

๒ วญิญาณ หมายถงึอภสิังขารวญิญาณทีเ่กดิรว่ม คอืเกดิพรอ้มกับกรรม (องฺ.ตกิ.อ. ๒/๗๗/๒๒๘, 

   องฺ.ตกิ.ฎกีา ๒/๗๗/๒๓๐) 

๓ ธาตอุยา่งหยาบ หมายถงึกามธาต ุ(องฺ.ตกิ.อ. ๒/๗๗/๒๒๘) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๓๐๐ } 



๓๐๑ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๓. อานันทวรรค ๗.ทตุยิภวสตูร 

  พระผูม้พีระภาคตรัสถามตอ่ไปอกีวา่ “อานนท ์ถา้กรรมทีอ่ านวยผลใหใ้น 

รปูธาตจัุกไมม่แีลว้ รปูภพพงึปรากฏบา้งไหม” 

  พระอานนทก์ราบทลูวา่ “ไมพ่งึปรากฏเลย พระพทุธเจา้ขา้” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “อานนท ์เพราะเหตนุีแ้ล กรรมจงึชือ่วา่เป็นไรน่า 

วญิญาณจงึชือ่วา่เป็นพชื ตัณหา จงึชือ่วา่เป็นยางเหนยีว วญิญาณด ารงมั่นอยูไ่ด ้

เพราะธาตอุยา่งกลาง๑ของสตัวท์ีม่อีวชิชาเป็นเครือ่งปิดกัน้ มตีัณหาเป็นเครือ่งผกูใจ 

การเกดิในภพใหมจ่งึมตีอ่ไปอกีดว้ยประการฉะนี้” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสถามตอ่ไปอกีวา่ “อานนท ์ถา้กรรมทีอ่ านวยผลใหใ้น 

อรปูธาตจัุกไมม่แีลว้ อรปูภพพงึปรากฏบา้งไหม” 

  พระอานนทก์ราบทลูวา่ “ไมพ่งึปรากฏเลย พระพทุธเจา้ขา้” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “อานนท ์เพราะเหตนุีแ้ล กรรมจงึชือ่วา่เป็นไรน่า 

วญิญาณจงึชือ่วา่เป็นพชื ตัณหาจงึชือ่วา่เป็นยางเหนยีว วญิญาณด ารงมั่นอยูไ่ดเ้พราะ 

ธาตอุยา่งประณีต๒ของสตัวท์ีม่อีวชิชาเป็นเครือ่งปิดกัน้ มตีัณหาเป็นเครือ่งผกูใจ 

การเกดิในภพใหมจ่งึมตีอ่ไปอกีดว้ยประการฉะนี ้อานนท ์ภพมไีดด้ว้ยเหตดุังกลา่ว 

มานีแ้ล” 

ปฐมภวสตูรที ่๖ จบ 

 

๗. ทตุยิภวสตูร 

วา่ดว้ยเหตเุกดิแหง่ภพ สตูรที ่๒ 

  [๗๘] ครัง้นัน้ ทา่นพระอานนทเ์ขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวาย 

อภวิาทแลว้น่ัง ณ ทีส่มควร ไดก้ราบทลูกบัพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระองค ์

ผูเ้จรญิ พระองคต์รัสเรยีกวา่ ‘ภพ ภพ’ ดว้ยเหตเุพยีงไร ภพจงึมไีด ้พระพทุธเจา้ขา้”

 

เชงิอรรถ : 

๑ ธาตอุยา่งกลาง หมายถงึรปูธาต ุ(องฺ.ตกิ.อ. ๒/๗๗/๒๒๘) 

๒ ธาตอุยา่งประณีต ในทีน่ีห้มายถงึอรปูธาต ุ(องฺ.ตกิ.อ. ๒/๗๗/๒๒๘) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๓๐๑ } 



๓๐๒ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๓. อานันทวรรค ๗.ทตุยิภวสตูร 

  พระผูม้พีระภาคตรัสถามวา่ “อานนท ์ถา้กรรมทีอ่ านวยผลใหใ้นกามธาตจัุก 

ไมม่แีลว้ กามภพพงึปรากฏบา้งไหม” 

  พระอานนทก์ราบทลูวา่ “ไมพ่งึปรากฏเลย พระพทุธเจา้ขา้” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “อานนท ์เพราะเหตนุีแ้ล กรรมจงึชือ่วา่เป็นไรน่า 

วญิญาณจงึชือ่วา่เป็นพชื ตัณหาจงึชือ่วา่เป็นยางเหนยีว เจตนาแน่วแน่ ความ 

ปรารถนาด ารงมั่นอยูไ่ดเ้พราะธาตอุยา่งหยาบของสัตวท์ีม่อีวชิชาเป็นเครือ่งปิดกัน้ม ี

ตัณหาเป็นเครือ่งผกูใจ การเกดิในภพใหมจ่งึมตีอ่ไปอกีดว้ยประการฉะนี้” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสถามตอ่ไปอกีวา่ “อานนท ์ถา้กรรมทีอ่ านวยผลใหใ้นรปู 

ธาตจัุกไมม่แีลว้ รปูภพพงึปรากฏบา้งไหม” 

  พระอานนทก์ราบทลูวา่ “ไมพ่งึปรากฏเลย พระพทุธเจา้ขา้” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “อานนท ์เพราะเหตนุีแ้ล กรรมจงึชือ่วา่เป็นไรน่า 

วญิญาณจงึชือ่วา่เป็นพชื ตัณหาจงึชือ่วา่เป็นยางเหนยีว เจตนาแน่วแน่ ความ 

ปรารถนาด ารงมั่นอยูไ่ดเ้พราะธาตอุยา่งกลางของสตัวท์ีม่อีวชิชาเป็นเครือ่งปิดกัน้ 

มตีัณหาเป็นเครือ่งผกูใจ การเกดิในภพใหมจ่งึมตีอ่ไปอกีดว้ยประการฉะนี้” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสถามตอ่ไปอกีวา่ “อานนท ์ถา้กรรมทีอ่ านวยผลใหใ้น 

อรปูธาตจัุกไมม่แีลว้ อรูปภพพงึปรากฏบา้งไหม” 

  พระอานนทก์ราบทลูวา่ “ไมพ่งึปรากฏเลย พระพทุธเจา้ขา้” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “อานนท ์เพราะเหตนุีแ้ล กรรมจงึชือ่วา่เป็นไรน่า 

วญิญาณจงึชือ่วา่เป็นพชื ตัณหาจงึชือ่วา่เป็นยางเหนยีว เจตนาแน่วแน่ ความ 

ปรารถนาด ารงมั่นอยูไ่ดเ้พราะธาตอุยา่งประณีตของสตัวท์ีม่อีวชิชาเป็นเครือ่งปิดกัน้ 

มตีัณหาเป็นเครือ่งผกูใจ การเกดิในภพใหมจ่งึมตีอ่ไปอกีดว้ยประการฉะนี ้อานนท ์

ภพมไีดด้ว้ยเหตดุังกลา่วมานีแ้ล” 

ทตุยิภวสตูรที ่๗ จบ 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๓๐๒ } 



๓๐๓ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๓. อานันทวรรค ๙. คันธชาตสตูร 

 

๘. สลีพัพตสตูร 

วา่ดว้ยผลแหง่ศลีและวตัร 

  [๗๙] ครัง้นัน้ ทา่นพระอานนทเ์ขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวาย 

อภวิาทแลว้น่ัง ณ ทีส่มควร พระผูม้พีระภาคจงึไดต้รัสกับทา่นพระอานนทด์ังนีว้า่ 

“อานนท ์ศลีวตัร ชวีติ๑ พรหมจรรย ์และการบ าบวง๒ มผีลทกุอยา่งหรอื” 

  พระอานนทก์ราบทลูวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ในปัญหาเรือ่งนีไ้มพ่งึตอบ 

โดยแงเ่ดยีว” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “อานนท ์ถา้เชน่นัน้ เธอจงจ าแนก” 

  พระอานนทก์ราบทลูวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ เมือ่บคุคลนัน้เสพ(รักษา) 

ศลีวตัร ชวีติ พรหมจรรย ์และการบ าบวงใด อกศุลธรรมเจรญิยิง่ข ึน้ กศุลธรรม 

กลับเสือ่มไป ศลีวตัร ชวีติ พรหมจรรย ์และการบ าบวงนัน้ชือ่วา่ไมม่ผีล ขา้แต ่

พระองคผ์ูเ้จรญิ เมือ่บคุคลนัน้เสพศลีวตัร ชวีติ พรหมจรรย ์และการบ าบวงใด 

อกศุลธรรมเสือ่มไป กศุลธรรมกลับเจรญิยิง่ข ึน้ ศลีวตัร ชวีติ พรหมจรรย ์และการ 

บ าบวงนัน้ชือ่วา่มผีล” 

  ทา่นพระอานนทไ์ดก้ราบทลูเรือ่งนีแ้ลว้ พระศาสดาทรงพอพระทัย ล าดับนัน้ 

ทา่นพระอานนทค์ดิวา่ “พระศาสดาทรงพอพระทัยเรา” จงึลกุจากทีน่ั่งถวายอภวิาท 

ท าประทักษิณแลว้หลกีไป ครัน้พอทา่นพระอานนทห์ลกีไปไดไ้มน่าน พระผูม้พีระ 

ภาคไดรั้บสัง่เรยีกภกิษุทัง้หลายมาตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย อานนทย์ังเป็นพระเสขะ 

แตผู่ท้ีเ่สมอกับอานนทท์างปัญญามใิชห่าไดง้า่ย” 

สลีพัพตสตูรที ่๘ จบ 

 

๙. คนัธชาตสตูร 

วา่ดว้ยกลิน่หอม 

  [๘๐] ครัง้นัน้ ทา่นพระอานนทเ์ขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวาย 

อภวิาทแลว้น่ัง ณ ทีส่มควรไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่

 
เชงิอรรถ : 

๑ ชวีติ ในทีน่ีห้มายถงึการบ าเพ็ญทกุกรกริยิา (องฺ.ตกิ.อ. ๒/๗๙/๒๒๘, ข.ุอ.ุอ. ๕๘/๓๗๖) 

๒ การบ าบวง หมายถงึการบนบาน, เซน่สรวง, บชูา 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๓๐๓ } 



๓๐๔ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๓. อานันทวรรค ๙. คันธชาตสตูร 

  ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ กลิน่หอม ๓ อยา่ง ลอยไปตามลมเทา่นัน้ ลอยไป 

ทวนลมไมไ่ด ้

  กลิน่หอม ๓ อยา่ง อะไรบา้ง คอื 

   ๑. กลิน่ทีเ่กดิจากราก    ๒. กลิน่ทีเ่กดิจากแกน่ 

   ๓. กลิน่ทีเ่กดิจากดอก 

  กลิน่หอม ๓ อยา่งนีแ้ล ลอยไปตามลมเทา่นัน้ ลอยไปทวนลมไมไ่ด ้ขา้แต ่

พระองคผ์ูเ้จรญิ กลิน่หอมทีล่อยไปตามลมก็ได ้ลอยไปทวนลมก็ได ้ลอยไปตามลม 

และทวนลมก็ได ้มอียูห่รอื 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ อานนท ์กลิน่หอมทีล่อยไปตามลมก็ได ้ลอยไป 

ทวนลมก็ได ้ลอยไปทัง้ตามลมและทวนลมก็ได ้มอียู ่

  ทา่นพระอานนทท์ลูถามวา่ ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ กลิน่หอมทีล่อยไปตามลม 

ก็ได ้ลอยไปทวนลมก็ได ้ลอยไปทัง้ตามลมและทวนลมก็ได ้เป็นอยา่งไร 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ อานนท ์ในโลกนีส้ตรหีรอืบรุษุในบา้นหรอืใน 

ต าบลใดถงึพระพทุธเจา้เป็นสรณะ ถงึพระธรรมเป็นสรณะ ถงึพระสงฆเ์ป็นสรณะ 

เวน้ขาดจากการฆา่สตัว ์เวน้ขาดจากการลักทรัพย ์เวน้ขาดจากการประพฤตผิดิ 

ในกาม เวน้ขาดจากการพดูเท็จ เวน้ขาดจากการเสพของมนึเมาคอืสรุาและเมรัย 

อันเป็นเหตแุหง่ความประมาท เป็นผูม้ศีลี มธีรรมงาม มใีจปราศจากความตระหนี ่

อันเป็นมลทนิ มจีาคะอันสละแลว้ มฝ่ีามอืชุม่ ยนิดใีนการสละ ควรแกก่ารขอ ยนิด ี

ในการใหท้านและการจ าแนกทาน อยูค่รองเรอืน 

  สมณพราหมณ์ในทศิทัง้หลายตา่งกลา่วสรรเสรญิคณุของเขาวา่ “สตรหีรอื 

บรุษุในบา้นหรอืในต าบลโนน้ถงึพระพทุธเจา้เป็นสรณะ ถงึพระธรรมเป็นสรณะ ถงึ 

พระสงฆเ์ป็นสรณะ เวน้ขาดจากการฆา่สตัว ์เวน้ขาดจากการลักทรัพย ์เวน้ขาดจาก 

การประพฤตผิดิในกาม เวน้ขาดจากการพดูเท็จ เวน้ขาดจากการเสพของมนึเมา 

คอืสรุาและเมรัยอันเป็นเหตแุหง่ความประมาท เป็นผูม้ศีลี มธีรรมงาม มใีจปราศ 

จากความตระหนีอ่ันเป็นมลทนิ มจีาคะอันสละแลว้ มฝ่ีามอืชุม่ ยนิดใีนการสละ 

ควรแกก่ารขอ ยนิดใีนการใหท้านและการจ าแนกทาน อยูค่รองเรอืน” 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๓๐๔ } 



๓๐๕ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๓. อานันทวรรค ๑๐. จฬูนกิาสตูร 

  แมพ้วกเทวดาก็กลา่วสรรเสรญิคณุของเขาวา่ “สตรหีรอืบรุษุในบา้นหรอืใน 

ต าบลโนน้ ถงึพระพทุธเจา้เป็นสรณะ ฯลฯ ควรแกก่ารขอ ยนิดใีนการใหท้านและ 

การจ าแนกทาน อยูค่รองเรอืน” อานนท ์กลิน่หอมนีแ้ล ลอยไปตามลมก็ได ้ลอยไป 

ทวนลมก็ได ้ลอยไปทัง้ตามลมและทวนลมก็ได ้

    กลิน่ดอกไมล้อยไปทวนลมไมไ่ด ้

   กลิน่จันทน ์กลิน่กฤษณา 

   หรอืกลิน่กะล าพัก ลอยไปทวนลมไมไ่ด ้

    สว่นกลิน่ของสตับรุษุลอยไปทวนลมได ้

   เพราะสตับรุษุขจรไปท่ัวทกุทศิ(ดว้ยกลิน่แหง่คณุมศีลีเป็นตน้) 

คนัธชาตสตูรที ่๙ จบ 

 

๑๐. จฬูนกิาสตูร 

วา่ดว้ยโลกธาตขุนาดเล็ก 

  [๘๑] ครัง้นัน้ ทา่นพระอานนทเ์ขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวาย 

อภวิาทแลว้น่ัง ณ ทีส่มควร ไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองคไ์ดรั้บฟังเรือ่งนีม้าเฉพาะพระพักตรพ์ระผูม้ ี

พระภาควา่ ‘อานนท ์สาวกชือ่วา่อภภิขูองพระผูม้พีระภาคพระนามวา่สขิสีถติอยูใ่น 

พรหมโลก ใชเ้สยีงประกาศใหส้หัสสโีลกธาตรุูเ้รือ่งได ้๑’ สว่นพระผูม้พีระภาคอรหันต- 

สมัมาสมัพทุธเจา้ทรงสามารถใชพ้ระสรุเสยีงประกาศใหรู้เ้รือ่งไดไ้กลเทา่ไร พระพทุธ 

เจา้ขา้” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “อานนท ์นัน้เป็นเพยีงสาวก สว่นตถาคตทัง้หลาย 

ประมาณไมไ่ด”้ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ใชเ้สยีงประกาศใหส้หสัสโีลกธาตรุูเ้ร ือ่งได ้ในทีน่ีห้มายถงึแสดงธรรมใหไ้ดย้นิเสยีง พรอ้มกับเปลง่รัศม ี

   จากสรรีะก าจัดความมดืเกดิแสงสวา่งไดไ้กลถงึ ๑,๐๐๐ จักรวาล (องฺ.ตกิ.อ. ๒/๘๑/๒๓๒) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๓๐๕ } 



๓๐๖ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๓. อานันทวรรค ๑๐. จฬูนกิาสตูร 

  แมค้รัง้ที ่๒ ทา่นพระอานนทไ์ดท้ลูถามพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองคไ์ดรั้บฟังเรือ่งนีม้าเฉพาะพระพักตรพ์ระผูม้ ี

พระภาควา่ ‘อานนท ์สาวกชือ่วา่อภภิขูองพระผูม้พีระภาคพระนามวา่สขิสีถติอยูใ่น 

พรหมโลก ใชเ้สยีงประกาศใหส้หัสสโีลกธาตรุูเ้รือ่งได’้ สว่นพระผูม้พีระภาคอรหันต- 

สมัมาสมัพทุธเจา้ทรงสามารถใชพ้ระสรุเสยีงประกาศใหรู้เ้รือ่งไดไ้กลเทา่ไร พระพทุธ 

เจา้ขา้” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “อานนท ์นัน้เป็นเพยีงสาวก สว่นตถาคตทัง้หลาย 

ประมาณไมไ่ด”้ 

  แมค้รัง้ที ่๓ ทา่นพระอานนทก็์ไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองคไ์ดรั้บฟังเรือ่งนีม้าเฉพาะพระพักตรพ์ระผูม้ ี

พระภาควา่ ‘อานนท ์สาวกชือ่วา่อภภิขูองพระผูม้พีระภาคพระนามวา่สขิสีถติอยูใ่น 

พรหมโลก ใชเ้สยีงประกาศใหส้หัสสโีลกธาตรุูเ้รือ่งได’้ สว่นพระผูม้พีระภาคอรหันต- 

สมัมาสมัพทุธเจา้ทรงสามารถใชพ้ระสรุเสยีงประกาศใหรู้เ้รือ่งไดไ้กลเทา่ไร พระพทุธ 

เจา้ขา้” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “เธอไดฟั้งเพยีงเรือ่งสหัสสโีลกธาตขุนาดเล็ก๑เทา่นัน้” 

  พระอานนทก์ราบทลูวา่ “ขา้แตพ่ระผูม้พีระภาค บัดนีเ้ป็นเวลา ขา้แตพ่ระสคุต 

บัดนีเ้ป็นเวลาแหง่เทศนาทีพ่ระองคจ์ะพงึตรัส ภกิษุทัง้หลายไดส้ดับพระธรรมเทศนาของ 

พระผูม้พีระภาคแลว้จักทรงจ าไว”้ 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “อานนท ์ถา้เชน่นัน้ เธอจงฟัง จงใสใ่จใหด้ ีเรา 

จักกลา่ว” 

  ทา่นพระอานนทท์ลูรับสนองพระด ารัสแลว้ พระผูม้พีระภาคจงึไดต้รัสเรือ่งนีว้า่ 

  อานนท ์สหัสสโีลกธาตเุทา่โอกาสทีด่วงจันทรแ์ละดวงอาทติยโ์คจรสอ่งทศิทัง้ 

หลายใหส้วา่งรุง่โรจน ์ในสหัสสโีลกธาตนัุน้ มดีวงจันทร ์๑,๐๐๐ ดวง มดีวงอาทติย ์

๑,๐๐๐ ดวง มขีนุเขาสเินรุ ๑,๐๐๐ ลกู มชีมพทูวปี ๑,๐๐๐ มอีปรโคยานทวปี 

 

เชงิอรรถ : 

๑ สหสัสโีลกธาตขุนาดเล็ก หมายถงึโลกธาตทุีม่ ี๑,๐๐๐ จักรวาล (องฺ.ตกิ.อ. ๒/๘๑/๒๓๔) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๓๐๖ } 



๓๐๗ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๓. อานันทวรรค ๑๐. จฬูนกิาสตูร 

๑,๐๐๐ มอีตุตรกรุทุวปี ๑,๐๐๐ มปีพุพวเิทหทวปี ๑,๐๐๐ มมีหาสมทุร ๔,๐๐๐ 

มทีา้วมหาราช ๔,๐๐๐๑มเีทวโลกชัน้จาตมุหาราช ๑,๐๐๐ มเีทวโลกชัน้ดาวดงึส ์

๑,๐๐๐ มเีทวโลกชัน้ยามา ๑,๐๐๐ มเีทวโลกชัน้ดสุติ ๑,๐๐๐ มเีทวโลกชัน้นมิมานรด ี

๑,๐๐๐ มเีทวโลกชัน้ปรนมิมติวสวตัด ี๑,๐๐๐ มพีรหมโลก ๑,๐๐๐ นีเ้รยีกวา่ 

สหัสสโีลกธาตขุนาดเล็ก 

  โลก ๑,๐๐๐ คณูดว้ยโลกธาตขุนาดเล็กนัน้ นีเ้รยีกวา่ สหัสสโีลกธาตขุนาด 

กลาง๒ โลก ๑,๐๐๐ คณูดว้ยสหัสสโีลกธาตขุนาดกลางนัน้ นีเ้รยีกวา่ สหัสสโีลกธาต ุ

ขนาดใหญ่๓ 

  อานนท ์ตถาคตเมือ่มุง่หมายพงึใชเ้สยีงประกาศใหส้หัสสโีลกธาตขุนาดใหญ ่

รูเ้รือ่งได ้หรอืใชเ้สยีงประกาศใหรู้เ้รือ่งไดเ้ทา่ทีมุ่ง่หมาย 

  พระอานนทท์ลูถามวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ พระผูม้พีระภาคพงึใชพ้ระ 

สรุเสยีงประกาศใหส้หัสสโีลกธาตขุนาดใหญรู่เ้รือ่งไดห้รอืใชพ้ระสรุเสยีงประกาศใหรู้ ้

เรือ่งไดเ้ทา่ทีมุ่ง่หมาย อยา่งไร” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “อานนท ์พระตถาคตในโลกนีพ้งึแผรั่ศมไีปท่ัว 

สหัสสโีลกธาตขุนาดใหญไ่ด ้เมือ่ใด หมูส่ตัวพ์งึจ าแสงสวา่งนัน้ได ้เมือ่นัน้ พระ 

ตถาคตพงึเปลง่พระสรุเสยีงใหส้ตัวเ์หลา่นัน้ไดย้นิ อานนท ์พระตถาคตพงึใช ้

พระสรุเสยีงประกาศใหส้หสัสโีลกธาตขุนาดใหญรู่เ้รือ่งไดห้รอืใชพ้ระสรุเสยีงประกาศใหรู้ ้

เรือ่งไดเ้ทา่ทีมุ่ง่หมายอยา่งนีแ้ล” 

  เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสอยา่งนีแ้ลว้ ทา่นพระอานนทจ์งึไดก้ราบทลูค านีว้า่ 

“เป็นลาภของขา้พระองคห์นอ เป็นโชคของขา้พระองคห์นอทีข่า้พระองคม์พีระศาสดา 

ผูท้รงมฤีทธิอ์ยา่งนี ้มอีานุภาพอยา่งนี้” 

 

เชงิอรรถ : 

๑ มทีา้วมหาราช ๔,๐๐๐ ในทีน่ีห้มายถงึในโลกธาตทุีม่ ี๑,๐๐๐ จักรวาลนัน้ แตล่ะจักรวาลมทีา้วมหาราช 

    อยู ่๔ องค ์(องฺ.ตกิ.อ. ๒/๘๑/๒๓๔) 

๒ สหสัสโีลกธาตขุนาดกลาง หมายถงึโลกธาตทุีม่ ี๑,๐๐๐,๐๐๐ จักรวาล (องฺ.ตกิ.อ. ๒/๘๑/๒๓๔) 

๓ สหสัสโีลกธาตขุนาดใหญ ่หมายถงึโลกธาตทุีม่ ี๑๐๐,๐๐๐ โกฏจัิกรวาล (องฺ.ตกิ.อ. ๒/๘๑/๒๓๔) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๓๐๗ } 



๓๐๘ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๔. สมณวรรค ๑. สมณสตูร 

  เมือ่ทา่นพระอานนทก์ราบทลูอยา่งนีแ้ลว้ ทา่นพระอทุายจีงึไดก้ลา่วกับทา่น 

พระอานนทด์ังนีว้า่ “ทา่นอานนท ์ถา้พระศาสดาของทา่นทรงมฤีทธิอ์ยา่งนี ้ม ี

อานุภาพอยา่งนี ้ในขอ้นีท้า่นไดป้ระโยชนอ์ะไร” 

  เมือ่ทา่นพระอทุายกีลา่วอยา่งนีแ้ลว้ พระผูม้พีระภาคจงึตรัสกับทา่นพระอทุาย ี

ดังนีว้า่ “อทุาย ีเธออยา่ไดก้ลา่วอยา่งนัน้ ๆ ถา้อานนทย์ังไมห่มดราคะมรณภาพไป 

อยา่งนีไ้ซร ้เพราะจติทีเ่ลือ่มใสนัน้ เธอจะครอบครองความเป็นเจา้แหง่เทวดาในหมู ่

เทวดา ๗ ครัง้ จะครอบครองความเป็นมหาราชในชมพทูวปีนีแ้ล ๗ ครัง้ อทุาย ี

แตอ่านนทจั์กปรนิพิพานในปัจจบุันชาตนิีแ้ล” 

จฬูนกิาสตูรที ่๑๐ จบ 

อานนัทวรรคที ่๓ จบ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

    ๑. ฉันนสตูร     ๒. อาชวีกสตูร 

    ๓. มหานามสกักสตูร    ๔. นคิัณฐสตูร 

    ๕. นเิวสกสตูร     ๖. ปฐมภวสตูร 

    ๗. ทตุยิภวสตูร    ๘ สลีัพพตสตูร 

    ๙. คันธชาตสตูร    ๑๐. จฬูนกิาสตูร 

๔. สมณวรรค 

หมวดวา่ดว้ยสมณะ 

๑. สมณสตูร 

วา่ดว้ยกจิของสมณะ 

  [๘๒] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ ภกิษุทัง้หลาย กจิทีส่มณะควรท า เป็นของ 

สมณะ ๓ ประการนี ้

  กจิทีส่มณะควรท า เป็นของสมณะ ๓ ประการ อะไรบา้ง คอื 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๓๐๘ } 



๓๐๙ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๔. สมณวรรค ๒. คัทรภสตูร 

   ๑. การสมาทานอธสิลีสกิขา   (สกิขาคอืศลีอันยิง่) 

   ๒. การสมาทานอธจิติตสกิขา  (สกิขาคอืจติอันยิง่) 

   ๓. การสมาทานอธปัิญญาสกิขา  (สกิขาคอืปัญญาอันยิง่) 

  กจิทีส่มณะควรท า เป็นของสมณะ ๓ ประการนีแ้ล 

  เพราะเหตนัุน้แล เธอทัง้หลายพงึส าเหนยีกอยา่งนีว้า่ “เราจักมคีวามพอใจ 

อยา่งยิง่ในการสมาทานอธสิลีสกิขา เราจักมคีวามพอใจอยา่งยิง่ในการสมาทานอธจิติต- 

สกิขา เราจักมคีวามพอใจอยา่งยิง่ในการสมาทานอธปัิญญาสกิขา” 

  ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายพงึส าเหนยีกอยา่งนีแ้ล 

สมณสตูรที ่๑ จบ 

 

๒. คทัรภสตูร 

วา่ดว้ยภกิษุทีไ่มม่ไีตรสกิขาเปรยีบเหมอืนลาในฝงูโค 

  [๘๓] ภกิษุทัง้หลาย ลาตดิตามฝงูโคไปขา้งหลังรอ้งวา่ “แมต้ัวเราก็เป็นโค แม ้

ตัวเราก็เป็นโค” แตม่ันไมม่สีเีหมอืนโค ไมม่เีสยีงเหมอืนโค ไมม่รีอยเทา้เหมอืนโค 

มันเพยีงแตต่ดิตามไปขา้งหลังเทา่นัน้ รอ้งวา่ “แมต้ัวเราก็เป็นโค แมต้ัวเราก็เป็นโค” 

แมฉั้นใด 

  ภกิษุบางรปูในธรรมวนัิยนี้ก็ฉันนัน้เหมอืนกัน ตดิตามไปขา้งหลังหมูภ่กิษุ ประกาศ 

ตนวา่ “แมเ้ราก็เป็นภกิษุ แมเ้ราก็เป็นภกิษุ” แตเ่ธอไมม่คีวามพอใจในการสมาทาน 

อธสิลีสกิขาเหมอืนภกิษุอืน่ ไมม่คีวามพอใจในการสมาทานอธจิติตสกิขาเหมอืนภกิษุอืน่ 

ไมม่คีวามพอใจในการสมาทานอธปัิญญาสกิขาเหมอืนภกิษุอืน่ ภกิษุนัน้เพยีงแตต่ดิ 

ตามไปขา้งหลังหมูภ่กิษุ ประกาศตนวา่ “แมเ้ราก็เป็นภกิษุ แมเ้ราก็เป็นภกิษุ” เทา่นัน้ 

  เพราะเหตนัุน้แล เธอทัง้หลายพงึส าเหนยีกอยา่งนีว้า่ “เราจักมคีวามพอใจ 

อยา่งยิง่ในการสมาทานอธสิลีสกิขา เราจักมคีวามพอใจอยา่งยิง่ในการสมาทาน 

อธจิติตสกิขา เราจักมคีวามพอใจอยา่งยิง่ในการสมาทานอธปัิญญาสกิขา” 

  ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายพงึส าเหนยีกอยา่งนีแ้ล 

คทัรภสตูรที ่๒ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๓๐๙ } 



๓๑๐ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๔. สมณวรรค ๔. วชัชปีตุตสตูร 

 

๓. เขตตสูตร 

วา่ดว้ยกจิเบือ้งตน้ทีค่วรท าในนา 

  [๘๔] ภกิษุทัง้หลาย คหบดชีาวนามกีจิทีต่อ้งท าในเบือ้งตน้ ๓ ประการนี ้

  กจิทีต่อ้งท าในเบือ้งตน้ ๓ ประการ อะไรบา้ง คอื 

  คหบดชีาวนาในโลกนี ้ในเบือ้งตน้ 

   ๑. ตอ้งไถคราดนาใหเ้รยีบรอ้ย  ๒. ตอ้งเพาะพชืลงไปตามกาลทีค่วร 

   ๓. ตอ้งไขน ้าเขา้บา้ง ระบายน ้าออกบา้งตามกาลทีค่วร 

  คหบดชีาวนามกีจิทีต่อ้งท าในเบือ้งตน้ ๓ ประการนี้แล ฉันใด 

  ภกิษุก็ฉันนัน้เหมอืนกันแล มกีจิทีต่อ้งท าในเบือ้งตน้ ๓ ประการนี ้

  กจิทีต่อ้งท าในเบือ้งตน้ ๓ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. การสมาทานอธสิลีสกิขา   ๒. การสมาทานอธจิติตสกิขา 

   ๓. การสมาทานอธปัิญญาสกิขา 

  ภกิษุมกีจิทีต่อ้งท าในเบือ้งตน้ ๓ ประการนีแ้ล 

  เพราะเหตนัุน้แล เธอทัง้หลายพงึส าเหนยีกอยา่งนีว้า่ “เราจักมคีวามพอใจ 

อยา่งยิง่ในการสมาทานอธสิลีสกิขา เราจักมคีวามพอใจอยา่งยิง่ในการสมาทาน 

อธจิติตสกิขา เราจักมคีวามพอใจอยา่งยิง่ในการสมาทานอธปัิญญาสกิขา” 

  ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายพงึส าเหนยีกอยา่งนีแ้ล 

เขตตสตูรที ่๓ จบ 

 

๔. วชัชปีตุตสูตร 

วา่ดว้ยภกิษุวชัชบีตุร 

  [๘๕] สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ กฏูาคารศาลา ป่ามหาวนั 

เขตกรงุเวสาล ีครัง้นัน้ ภกิษุวชัชบีตุร๑รปูหนึง่เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ 

ถวายอภวิาทแลว้น่ัง ณ ทีส่มควร ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ วชัชบีตุร หมายถงึเป็นบตุรของวัชชรีาชสกลุ (องฺ.ตกิ.อ. ๒/๘๕/๒๓๙) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๓๑๐ } 



๓๑๑ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๔. สมณวรรค ๕. เสกขสตูร 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ สกิขาบท ๑๕๐ ถว้น๑นีม้าถงึวาระทีจ่ะยกขึน้แสดง 

เป็นขอ้ ๆ ตามล าดับทกุกึง่เดอืน ขา้พระองคไ์มส่ามารถศกึษาในสกิขาบทนีไ้ด”้ 

  พระผูม้พีระภาคตรัสถามวา่ “ภกิษุ ก็เธอจักสามารถศกึษาในสกิขา ๓ คอื 

อธสิลีสกิขา อธจิติตสกิขา และอธปัิญญาสกิขาหรอื” 

  ภกิษุวชัชบีตุรนัน้กราบทลูวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองคส์ามารถ 

ศกึษาในสกิขา ๓ คอื อธสิลีสกิขา อธจิติตสกิขา และอธปัิญญาสกิขาได”้ 

  พระผูม้พีระภาคจงึตรัสวา่ ถา้เชน่นัน้ เธอจงศกึษาในสกิขา ๓ คอื อธสิลีสกิขา 

อธจิติตสกิขา และอธปัิญญาสกิขา 

  เมือ่ใด เธอศกึษาอธสิลีสกิขา อธจิติตสกิขา และอธปัิญญาสกิขา เมือ่นัน้ 

เธอผูศ้กึษาอธศิลีสกิขา อธจิติตสกิขา และอธปัิญญาสกิขาอยู ่ก็จักละราคะ โทสะ 

และโมหะได ้เพราะละราคะ โทสะ และโมหะได ้เธอจักไมท่ ากรรมทีเ่ป็นอกศุล 

จักไมป่ระพฤตสิ ิง่ทีเ่ลวทรามอกี 

  ครัน้ตอ่มา ภกิษุนัน้ศกึษาอธสิลีสกิขา อธจิติตสกิขา และอธปัิญญาสกิขา 

เมือ่เธอผูศ้กึษาอธศิลีสกิขา อธจิติตสกิขา และอธปัิญญาสกิขาอยู ่ก็ละราคะ โทสะ 

และโมหะได ้เพราะละราคะ โทสะ และโมหะไดแ้ลว้ เธอจงึไมท่ ากรรมทีเ่ป็นอกศุล 

ไมป่ระพฤตสิ ิง่ทีเ่ลวทรามอกี 

วชัชปีตุตสตูรที ่๔ จบ 

 

๕. เสกขสตูร 

วา่ดว้ยเสกขบคุคล 

  [๘๖] ครัง้นัน้ ภกิษุรปูหนึง่เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวาย 

อภวิาทแลว้น่ัง ณ ทีส่มควร ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ สมัยทีพ่ระวัชชบีตุรกราบทลูพระผูม้พีระภาคนัน้ สกิขาบททีท่รงบัญญัตไิวม้เีพยีง ๑๕๐ ขอ้ (องฺ.ตกิ.อ. 

   ๒/๘๕/๒๔๐) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๓๑๑ } 



๓๑๒ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๔. สมณวรรค ๖.ปฐมสกิขาสตูร 

  ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ พระองคต์รัสวา่ “เสขะ เสขะ” บคุคลชือ่วา่เป็นเสขะ 

ดว้ยเหตเุพยีงเทา่ไร 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ ทีเ่รยีกวา่ “เสขะ” เพราะยังตอ้งศกึษา 

  ศกึษาอะไร คอื ศกึษาอธสิลีสกิขาบา้ง อธจิติตสกิขาบา้ง อธปัิญญาสกิขาบา้ง 

  ภกิษุ ทีเ่รยีกวา่ เสขะ เพราะยังตอ้งศกึษาแล 

    ญาณ๑ในความสิน้กเิลสยอ่มเกดิขึน้แกพ่ระเสขะ 

   ผูก้ าลังศกึษาและปฏบิัตติามทางสายตรง๒กอ่น 

   ล าดับตอ่จากนัน้อรหัตตผลจงึเกดิ 

    ตอ่จากนัน้ ญาณ๓ในความสิน้ไปแหง่ภวสงัโยชน์ 

   วา่ “วมิตุตขิองเราไมก่ าเรบิ” 

   ยอ่มเกดิขึน้แกท่า่นผูห้ลดุพน้ดว้ยอรหัตตผล 

เสกขสตูรที ่๕ จบ 

 

๖. ปฐมสกิขาสตูร 

วา่ดว้ยไตรสกิขา สตูรที ่๑ 

  [๘๗] ภกิษุทัง้หลาย สกิขาบท ๑๕๐ ถว้นทีก่ลุบตุรผูป้รารถนาประโยชน์ 

ศกึษาอยู ่มาถงึวาระทีจ่ะยกขึน้แสดงเป็นขอ้ ๆ ตามล าดับทกุกึง่เดอืน สกิขา ๓ 

ประการนีเ้ป็นทีร่วมของสกิขาบท ๑๕๐ นัน้ทัง้หมด 

  สกิขา ๓ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. อธสิลีสกิขา    ๒. อธจิติตสกิขา 

   ๓. อธปัิญญาสกิขา 

  สกิขา ๓ ประการนีแ้ลเป็นทีร่วมของสกิขาบท ๑๕๐ นัน้ทัง้หมด

 

เชงิอรรถ : 

๑ ญาณ ในทีน่ีห้มายถงึมรรคญาณ (องฺ.ตกิ.อ. ๒/๘๖/๒๔๐-๑) 

๒ ทางสายตรง ในทีน่ีห้มายถงึอรยิมรรค (องฺ.ตกิ.อ. ๒/๘๖/๒๔๐) 

๓ ญาณ ในทีน่ีห้มายถงึปัจจเวกขณญาณ (องฺ.ตกิ.อ. ๒/๘๖/๒๔๑) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๓๑๒ } 



๓๑๓ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๔. สมณวรรค ๖.ปฐมสกิขาสตูร 

  ภกิษุในธรรมวนัิยนีม้ปีกตทิ าศลีใหบ้รบิรูณ์ มปีกตทิ าสมาธพิอประมาณ ม ี

ปกตทิ าปัญญาพอประมาณ ภกิษุนัน้ลว่งละเมดิสกิขาบทเล็กนอ้ย๑บา้ง ออกจาก 

อาบัตบิา้ง ขอ้นัน้เพราะเหตไุร เพราะในการตอ้งอาบัตแิละการออกจากอาบัต ิ

เล็กนอ้ยนี ้เราไมก่ลา่วความเป็นคนไมเ่หมาะสม(แกม่รรคผล)ไว ้แตส่กิขาบท๒ 

เหลา่ใดเป็นเบือ้งตน้แหง่พรหมจรรย ์สมควรแกพ่รหมจรรย ์ภกิษุนัน้มศีลีประจ าตัว 

และมศีลีมั่นคงในสกิขาบทเหลา่นัน้ ศกึษาในสกิขาบททัง้หลาย เพราะสงัโยชน์๓ 

๓ ประการสิน้ไป เธอจงึเป็นโสดาบัน๔ ไมม่ทีางตกต า่๕ มคีวามแน่นอนทีจ่ะส าเร็จ 

สมัโพธิ๖ ในวนัขา้งหนา้ 

  ภกิษุในธรรมวนัิยนีม้ปีกตทิ าศลีใหบ้รบิรูณ์ มปีกตทิ าสมาธพิอประมาณ ม ี

ปกตทิ าปัญญาพอประมาณ ภกิษุนัน้ลว่งละเมดิสกิขาบทเล็กนอ้ยบา้ง ออกจาก 

อาบัตบิา้ง ขอ้นัน้เพราะเหตไุร เพราะในการตอ้งอาบัตแิละการออกจากอาบัตเิล็ก 

นอ้ยนี ้เราไมก่ลา่วความเป็นคนไมเ่หมาะสมไว ้แตส่กิขาบทเหลา่ใดเป็นเบือ้งตน้ 

แหง่พรหมจรรย ์สมควรแกพ่รหมจรรย ์ภกิษุนัน้มศีลีประจ าตัวและมศีลีมั่นคงใน 

สกิขาบทเหลา่นัน้ สมาทานศกึษาในสกิขาบททัง้หลาย เพราะสงัโยชน ์๓ ประการ 

สิน้ไป และเพราะราคะ โทสะ โมหะเบาบาง เธอจงึเป็นสกทาคาม ีมาสูโ่ลกนีอ้กี 

เพยีงครัง้เดยีวก็จะท าทีส่ดุแหง่ทกุขไ์ด ้

 

เชงิอรรถ : 

๑ สกิขาบทเล็กนอ้ย หมายถงึอาบัตทิีเ่หลอืทัง้หมดเวน้ปาราชกิ ๔ (องฺ.ตกิ.อ. ๒/๘๗/๒๔๑) 

๒ สกิขาบท ในทีน่ีห้มายถงึปาราชกิ ๔ (องฺ.ตกิ.ฏกีา ๒/๘๗/๒๓๔) 

๓ สงัโยชน ์หมายถงึกเิลสทีผ่กูมัดใจสัตว,์ ธรรมทีม่ัดสัตวไ์วก้ับทกุข ์ม ี๑๐ ประการ คอื สักกายทฏิฐ,ิ 

   วจิกิจิฉา, สลัีพพตปรามาส, กามฉันทะหรอืกามราคะ พยาบาทหรอืปฏฆิะ, รปูราคะ, อรปูราคะ, มานะ, 

   อทุธัจจะ, อวชิชา (ตามนัย องฺ.ทสก. ๒๔/๑๓/๑๔) 

๔ โสดาบนั หมายถงึผูป้ระกอบดว้ยอรยิมรรคมอีงค ์๘ เพราะค าวา่ โสตะ เป็นชือ่ของอรยิมรรคมอีงค ์๘ 

   (อภ.ิปญฺจ.อ. ๓๑/๕๓๐ ดปูระกอบใน ส .ม. ๑๙/๑๐๐๑/๓๐๐) 

๕ ไมม่ทีางตกต า่ หมายถงึไมต่กไปในอบาย ๔ คอื นรก ก าเนดิสัตวเ์ดรัจฉาน แดนเปรต และพวกอสรู 

   (องฺ.ตกิ.อ. ๒/๘๗/๒๔๒) 

๖ สมัโพธ ิในทีน่ีห้มายถงึ มรรค ๓ เบือ้งสงู (สกทาคามมิรรค อนาคามมิรรค และอรหัตตมรรค) (องฺ.ตกิ.อ. 

   ๒/๘๗/๒๔๒, องฺ.ตกิ.ฏกีา ๒/๘๗/๒๓๕) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๓๑๓ } 



๓๑๔ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๔. สมณวรรค ๗. ทตุยิสกิขาสตูร 

  ภกิษุในธรรมวนัิยนีม้ปีกตทิ าศลีใหบ้รบิรูณ์ มปีกตทิ าสมาธใิหบ้รบิรูณ์ มปีกต ิ

ท าปัญญาพอประมาณ ภกิษุนัน้ลว่งละเมดิสกิขาบทเล็กนอ้ยบา้ง ออกจากอาบัตบิา้ง 

ขอ้นัน้เพราะเหตไุร เพราะในการตอ้งอาบัตแิละการออกจากอาบัตเิล็กนอ้ยนี ้เราไม่ 

กลา่วความเป็นคนไมเ่หมาะสมไว ้แตส่กิขาบทเหลา่ใดเป็นเบือ้งตน้แหง่พรหมจรรย ์

สมควรแกพ่รหมจรรย ์ภกิษุนัน้มศีลีประจ าตัวและมศีลีมั่นคงในสกิขาบทเหลา่นัน้ 

สมาทานศกึษาในสกิขาบททัง้หลาย เพราะสงัโยชนเ์บือ้งต า่ ๕ ประการสิน้ไป เธอ 

จงึเป็นโอปปาตกิะ๑ ปรนิพิพานในภพนัน้ ไมห่วนกลับมาจากโลกนัน้อกี 

  ภกิษุในธรรมวนัิยนีม้ปีกตทิ าศลีใหบ้รบิรูณ์ มปีกตทิ าสมาธใิหบ้รบิรูณ์ มปีกต ิ

ท าปัญญาพอประมาณ ภกิษุนัน้ลว่งละเมดิสกิขาบทเล็กนอ้ยบา้ง ออกจากอาบัตบิา้ง 

ขอ้นัน้เพราะเหตไุร เพราะในการตอ้งอาบัตแิละการออกจากอาบัตเิล็กนอ้ยนี ้เราไม่ 

กลา่วความเป็นคนไมเ่หมาะสมไว ้แตส่กิขาบทเหลา่ใดเป็นเบือ้งตน้แหง่พรหมจรรย ์

สมควรแกพ่รหมจรรย ์ภกิษุนัน้มศีลีประจ าตัวและมศีลีมั่นคงในสกิขาบทเหลา่นัน้ 

สมาทานศกึษาในสกิขาบททัง้หลาย เธอท าใหแ้จง้เจโตวมิตุต ิปัญญาวมิตุตอิันไมม่ ี

อาสวะเพราะอาสวะสิน้ไปดว้ยปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุัน 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุผูท้ าไดเ้พยีงบางสว่นยอ่มใหส้ าเร็จไดบ้างสว่น ผูท้ าได ้

บรบิรูณ์ยอ่มใหส้ าเร็จไดบ้รบิรูณ์ ดว้ยประการฉะนีแ้ล เรากลา่ววา่สกิขาบททัง้หลาย 

ไมเ่ป็นหมันเลย 

ปฐมสกิขาสตูรที ่๖ จบ 

 

๗. ทตุยิสกิขาสตูร 

วา่ดว้ยไตรสกิขา สตูรที ่๒ 

  [๘๘] ภกิษุทัง้หลาย สกิขาบท ๑๕๐ ถว้นทีก่ลุบตุรทัง้หลายผูป้รารถนา 

ประโยชนศ์กึษาอยู ่มาถงึวาระทีจ่ะยกขึน้แสดงเป็นขอ้ ๆ ตามล าดับทกุกึง่เดอืน 

สกิขา ๓ ประการนีเ้ป็นทีร่วมของสกิขาบท ๑๕๐ นัน้ทัง้หมด

 

เชงิอรรถ : 

๑ โอปปาตกิะ ในทีน่ีห้มายถงึสัตวท์ีเ่กดิและเตบิโตเต็มทีท่ันท ีและเมือ่จุต(ิตาย)ก็หายวับไปไมท่ิง้ซากศพไว ้

   เชน่ เทวดาและสัตวน์รก เป็นตน้ (เทยีบ ท.ีส.ีอ. ๑๗๑/๑๔๙) แตใ่นทีน่ีห้มายถงึพระอนาคามทีีเ่กดิใน 

   สทุธาวาส(ทีอ่ยูข่องทา่นผูบ้รสิทุธิ)์ ๕ ชัน้ มชีัน้อวหิาเป็นตน้ แลว้ด ารงภาวะอยูใ่นชัน้นัน้ ๆ ปรนิพิพาน 

   สิน้กเิลสในสทุธาวาสน่ันเองไมก่ลับมาเกดิเป็นมนุษยอ์กี (องฺ.ตกิ.อ. ๒/๘๗-๘๘/๒๔๒-๓) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๓๑๔ } 



๓๑๕ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๔. สมณวรรค ๗. ทตุยิสกิขาสตูร 

  สกิขา ๓ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. อธสิลีสกิขา    ๒. อธจิติตสกิขา 

   ๓. อธปัิญญาสกิขา 

  สกิขา ๓ ประการนีแ้ลเป็นทีร่วมของสกิขาบท ๑๕๐ นัน้ทัง้หมด 

  ภกิษุในธรรมวนัิยนีม้ปีกตทิ าศลีใหบ้รบิรูณ์ มปีกตทิ าสมาธพิอประมาณ มปีกต ิ

ท าปัญญาพอประมาณ ภกิษุนัน้ลว่งละเมดิสกิขาบทเล็กนอ้ยบา้ง ออกจากอาบัตบิา้ง 

ขอ้นัน้เพราะเหตไุร เพราะในการตอ้งอาบัตแิละการออกจากอาบัตเิล็กนอ้ยนี ้เราไม่ 

กลา่วความเป็นคนไมเ่หมาะสมไว ้แตส่กิขาบทเหลา่ใดเป็นเบือ้งตน้แหง่พรหมจรรย ์

สมควรแกพ่รหมจรรย ์ภกิษุนัน้มศีลีประจ าตัวและมศีลีมั่นคงในสกิขาบทเหลา่นัน้ 

สมาทานศกึษาในสกิขาบททัง้หลาย เพราะสงัโยชน ์๓ ประการสิน้ไป เธอจงึเป็น 

สตัตกัขตัตปุรมโสดาบัน๑ ทอ่งเทีย่วไปในเทวดาและมนุษยอ์ยา่งมาก ๗ ครัง้แลว้ท า 

ทีส่ดุแหง่ทกุขไ์ด ้เพราะสงัโยชน ์๓ ประการสิน้ไป เธอจงึเป็นโกลังโกลโสดาบัน๒ 

ทอ่งเทีย่วไปสูต่ระกลู๓๒ หรอื ๓ ตระกลู แลว้ท าทีส่ดุแหง่ทกุขไ์ด ้เพราะสงัโยชน ์๓ 

ประการสิน้ไป เธอจงึเป็นเอกพชีโีสดาบัน๔ เกดิเป็นมนุษยอ์กีเพยีงภพเดยีว ก็จะท าที ่

สดุแหง่ทกุขไ์ด ้เพราะสงัโยชน ์๓ ประการสิน้ไปและเพราะราคะ โทสะ โมหะเบาบาง 

เธอจงึเป็นสกทาคาม ีมาสูโ่ลกนีอ้กีเพยีงครัง้เดยีว ก็จะท าทีส่ดุแหง่ทกุขไ์ด ้

  ภกิษุในธรรมวนัิยนีม้ปีกตทิ าศลีใหบ้รบิรูณ์ มปีกตทิ าสมาธใิหบ้รบิรูณ์ มปีกต ิ

ท าปัญญาพอประมาณ ภกิษุนัน้ลว่งละเมดิสกิขาบทเล็กนอ้ยบา้ง ออกจากอาบัตบิา้ง

 

เชงิอรรถ : 

๑ สตัตกัขตัตปุรมโสดาบนั หมายถงึพระโสดาบันผูล้ะสังโยชนเ์บือ้งต ่า ๓ ประการไดแ้ลว้ เป็นผูไ้มต่กไปใน 

   อบาย ๔ มคีวามแน่นอนทีจ่ะตรัสรูม้รรค ๓ เบือ้งสงู (องฺตกิ.อ. ๒/๘๓/๒๔๒) เมือ่จะเกดิในภพใหมเ่ป็น 

   เทวดาหรอืมนุษยก็์เกดิไดไ้มเ่กนิ ๗ ครัง้ (อภ.ิป.ุ ๓๖/๓๑/๑๒๒, อภ.ิปญฺจ.อ. ๓๑/๕๓) 

๒ โกลงัโกลโสดาบนั หมายถงึพระโสดาบันผูเ้มือ่จะเกดิในภพใหมเ่ป็นเทวดาหรอืมนุษยก็์เกดิได ้๒ หรอื ๓ 

   ภพ และถา้เกดิเป็นมนุษยก็์ไมเ่กดิในตระกลูต ่า คอืเกดิในตระกลูทีม่โีภคสมบัตมิากเทา่นัน้ (อภ.ิป.ุ ๓๖/ 

   ๓๑/๑๒๒-๓, อภ.ิป.ญ.จ.อ. ๓๑/๕) 

๓ ตระกลู ในทีน่ีห้มายถงึภพเทวดาหรอืมนุษย ์(องฺ.ตกิ.อ. ๒/๘๘/๒๔๒, อภ.ิปญฺจ.อ. ๓๑/๕๔) 

๔ เอกพชีโสดาบนั หมายถงึผูม้พีชืคอือัตภาพเดยีว คอืเกดิอกีครัง้เดยีวก็จะบรรลพุระอรหัต (องฺ.ตกิ.อ. 

   ๒/๘๘/๒๔๒, องฺ.ตกิ.ฏกีา ๒/๘๘/๒๓๗) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๓๑๕ } 



๓๑๖ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๔. สมณวรรค ๗. ทตุยิสกิขาสตูร 

ขอ้นัน้เพราะเหตไุร เพราะในการตอ้งอาบัตแิละการออกจากอาบัตเิล็กนอ้ยนี ้เราไม่ 

กลา่วความเป็นคนไมเ่หมาะสมไว ้แตส่กิขาบทเหลา่ใดเป็นเบือ้งตน้แหง่พรหมจรรย ์

สมควรแกพ่รหมจรรย ์ภกิษุนัน้มศีลีประจ าตัวและมศีลีมั่นคงในสกิขาบทเหลา่นัน้ 

ถอืปฏบิัตศิกึษาในสกิขาบททัง้หลาย เพราะสงัโยชนเ์บือ้งต า่ ๕ ประการสิน้ไป เธอ 

จงึเป็นอทุธังโสโตอกนฏิฐคามี๑ เพราะสงัโยชนเ์บือ้งต า่ ๕ ประการสิน้ไป เธอจงึเป็น 

สสงัขารปรนิพิพายี๒ เพราะสงัโยชนเ์บือ้งต า่ ๕ ประการสิน้ไป เธอจงึเป็นอสงัขาร- 

ปรนิพิพายี๓ เพราะสงัโยชนเ์บือ้งต า่ ๕ ประการสิน้ไป เธอจงึเป็นอปุหัจจปรนิพิพายี๔ 

เพราะสงัโยชนเ์บือ้งต า่ ๕ ประการสิน้ไป เธอจงึเป็นอันตราปรนิพิพายี๕ 

  อนึง่ ภกิษุในธรรมวนัิยนีม้ปีกตทิ าศลีใหบ้รบิรูณ์ มปีกตทิ าสมาธใิหบ้รบิรูณ์ 

มปีกตทิ าปัญญาใหบ้รบิรูณ์ ภกิษุนัน้ลว่งละเมดิสกิขาบทเล็กนอ้ยบา้ง ออกจาก 

อาบัตบิา้ง ขอ้นัน้เพราะเหตไุร เพราะในการตอ้งอาบัตแิละการออกจากอาบัตเิล็ก 

นอ้ยนี ้เราไมก่ลา่วความเป็นคนไมเ่หมาะสมไว ้แตส่กิขาบทเหลา่ใดเป็นเบือ้งตน้แหง่ 

พรหมจรรย ์สมควรแกพ่รหมจรรย ์ภกิษุนัน้มศีลีประจ าตัวและมศีลีมั่นคงในสกิขาบท 

เหลา่นัน้ สมาทานศกึษาในสกิขาบททัง้หลาย เธอท าใหแ้จง้เจโตวมิตุต ิปัญญาวมิตุต ิ

อันไมม่อีาสวะเพราะอาสวะสิน้ไปดว้ยปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุัน 

 

เชงิอรรถ : 

๑ อทุธงัโสโตอกนฏิฐคาม ีหมายถงึพระอนาคามผีูม้กีระแสในเบือ้งบนไปสูอ่กนฏิฐภพ คอืเกดิในสทุธาวาส 

   ภพใดภพหนึง่แลว้ก็จะเกดิเลือ่นตอ่ไปจนถงึอกนฏิฐภพแลว้จงึปรนิพิพานในภพนัน้ (องฺ.ตกิ.อ. ๒/๘๘/๒๔๒) 

๒ สสงัขารปรนิพิพาย ีหมายถงึพระอนาคามผีูเ้กดิในสทุธาวาสภพใดภพหนึง่แลว้ปรนิพิพานโดยตอ้งใช ้

   ความเพยีรมาก (องฺ.ตกิ.อ. ๒/๘๘/๒๔๓) 

๓ อสงัขารปรนิพิพาย ีหมายถงึพระอนาคามผีูป้รนิพิพานโดยไมต่อ้งใชค้วามเพยีรมาก (องฺ.ตกิ.อ. 

   ๒/๘๘/๒๔๓) 

๔ อปุหจัจปรนิพิพาย ีหมายถงึพระอนาคามผีูเ้กดิในสทุธาวาสภพใดภพหนึง่แลว้จวนจะถงึปรนิพิพาน คอื 

   อายพุน้กึง่แลว้จวนจะถงึสิน้อายจุงึปรนิพิพาน (องฺ.ตกิ.อ. ๒/๘๘/๒๔๓) 

๕ อนัตราปรนิพิพาย ีหมายถงึพระอนาคามผีูป้รนิพิพานในระหวา่ง คอืเกดิในสทุธาวาสภพใดภพหนึง่แลว้ 

   อายยัุงไมถ่งึกึง่ก็ปรนิพิพาน ม ี๓ จ าพวก คอื พวกที ่๑ เกดิในสทุธาวาสชัน้อวหิาซึง่มอีายุ ๑,๐๐๐ กัป 

   แตก็่บรรลพุระอรหัตตผลในวันทีเ่กดิ ถา้ไมบ่รรลใุนวันทีเ่กดิไดก็้บรรลไุมเ่กนิภายใน ๑๐๐ กัป พวกที ่๒ 

   เมือ่ไมส่ามารถบรรลพุระอรหัตตผลในวันทีเ่กดิไดก็้บรรลุไมเ่กนิภายใน ๒๐๐ กัป พวกที ่๓ บรรลพุระ 

   อรหัตตผลไมเ่กนิภายใน ๔๐๐ กัป (องฺ.ตกิ.อ. ๒/๘๘/๒๔๓) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๓๑๖ } 



๓๑๗ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๔. สมณวรรค ๘.ตตยิสกิขาสตูร 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุผูท้ าไดเ้พยีงบางสว่นยอ่มใหส้ าเร็จไดบ้างสว่น ผูท้ าได ้

บรบิรูณ์ยอ่มใหส้ าเร็จไดบ้รบิรูณ์ ดว้ยประการฉะนีแ้ล เรากลา่ววา่สกิขาบททัง้หลาย 

ไมเ่ป็นหมันเลย 

ทตุยิสกิขาสตูรที ่๗ จบ 

 

๘. ตตยิสกิขาสตูร 

วา่ดว้ยการบ าเพ็ญไตรสกิขา สตูรที ่๓ 

  [๘๙] ภกิษุทัง้หลาย สกิขาบท ๑๕๐ ถว้นทีก่ลุบตุรทัง้หลายผูป้รารถนา 

ประโยชนศ์กึษาอยู ่มาถงึวาระทีจ่ะยกขึน้แสดงเป็นขอ้ ๆ ตามล าดับทกุกึง่เดอืน 

สกิขา ๓ ประการนี ้เป็นทีร่วมของสกิขาบท ๑๕๐ นัน้ทัง้หมด 

  สกิขา ๓ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. อธสิลีสกิขา    ๒. อธจิติตสกิขา 

   ๓. อธปัิญญาสกิขา 

  สกิขา ๓ ประการนีแ้ลเป็นทีร่วมของสกิขาบท ๑๕๐ นัน้ทัง้หมด 

  ภกิษุในธรรมวนัิยนีม้ปีกตทิ าศลีใหบ้รบิรูณ์ มปีกตทิ าสมาธใิหบ้รบิรูณ์ มปีกต ิ

ท าปัญญาใหบ้รบิรูณ์ ภกิษุนัน้ลว่งละเมดิสกิขาบทเล็กนอ้ยบา้ง ออกจากอาบัตบิา้ง 

ขอ้นัน้เพราะเหตไุร เพราะในการตอ้งอาบัตแิละการออกจากอาบัตเิล็กนอ้ยนี ้เราไม่ 

ไดก้ลา่วความเป็นคนไมเ่หมาะสมไว ้แตส่กิขาบทเหลา่ใดเป็นเบือ้งตน้แหง่พรหมจรรย ์

สมควรแกพ่รหมจรรย ์ภกิษุนัน้มศีลีประจ าตัวและมศีลีมั่นคงในสกิขาบทเหลา่นัน้ 

สมาทานศกึษาในสกิขาบททัง้หลาย เธอท าใหแ้จง้เจโตวมิตุต ิปัญญาวมิตุตอิันไมม่ ี

อาสวะเพราะอาสวะสิน้ไปดว้ยปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุัน หรอืเมือ่ยงัไม ่

บรรล ุยังไมรู่แ้จง้อรหัตนัน้ เพราะสงัโยชนเ์บือ้งต า่ ๕ ประการสิน้ไป เธอจงึเป็น 

อันตราปรนิพิพาย ีหรอืเมือ่ยังไมบ่รรล ุยังไมรู่แ้จง้อรหัตนัน้ เพราะสงัโยชนเ์บือ้งต า่ 

๕ ประการสิน้ไป เธอจงึเป็นอปุหัจจปรนิพิพาย ีหรอืเมือ่ยังไมบ่รรล ุยังไมรู่แ้จง้ 

อรหัตนัน้ เพราะสงัโยชนเ์บือ้งต า่ ๕ ประการสิน้ไป เธอจงึเป็นอสงัขารปรนิพิพาย ี

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๓๑๗ } 



๓๑๘ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๔. สมณวรรค ๙. ปฐมสกิขตัตยสตูร 

หรอืเมือ่ยังไมบ่รรล ุยังไมรู่แ้จง้อรหัตนัน้ เพราะสงัโยชนเ์บือ้งต า่ ๕ ประการสิน้ไป 

เธอจงึเป็นสสงัขารปรนิพิพาย ีหรอืเมือ่ยังไมบ่รรล ุยังไมรู่แ้จง้อรหัตนัน้ เพราะ 

สงัโยชนเ์บือ้งต า่ ๕ ประการสิน้ไป เธอจงึเป็นอทุธังโสโตอกนฏิฐคาม ีหรอืเมือ่ยัง 

ไมบ่รรล ุยังไมรู่แ้จง้อรหัตนัน้ เพราะสงัโยชน ์๓ ประการสิน้ไป และเพราะราคะ 

โทสะ โมหะเบาบาง เธอจงึเป็นสกทาคาม ีมาสูโ่ลกนีอ้กีเพยีงครัง้เดยีว ก็จะท าทีส่ดุ 

แหง่ทกุขไ์ด ้หรอืเมือ่ยังไมบ่รรล ุยังไมรู่แ้จง้อรหัตนัน้ เพราะสงัโยชน ์๓ ประการ 

สิน้ไป เธอจงึเป็นเอกพชีโีสดาบัน เกดิเป็นมนุษยอ์กีเพยีงภพเดยีว ก็จะท าทีส่ดุ 

แหง่ทกุขไ์ด ้หรอืเมือ่ยังไมบ่รรล ุยังไมรู่แ้จง้อรหัตนัน้ เพราะสงัโยชน ์๓ ประการ 

สิน้ไป เธอจงึเป็นโกลังโกลโสดาบัน ทอ่งเทีย่วไปสูต่ระกลู ๒ หรอื ๓ ตระกลู ก็จะ 

ท าทีส่ดุแหง่ทกุขไ์ด ้หรอืเมือ่ยังไมบ่รรล ุยังไมรู่แ้จง้อรหัตนัน้ เพราะสงัโยชน ์๓ 

ประการสิน้ไป เธอจงึเป็นสตัตกัขตัตปุรมโสดาบัน ทอ่งเทีย่วไปในเทวดาและมนุษย ์

อยา่งมาก ๗ ครัง้ ก็จะท าทีส่ดุแหง่ทกุขไ์ด ้

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุผูท้ าไดบ้รบิรูณ์ยอ่มใหส้ าเร็จไดบ้รบิรูณ์ ผูท้ าไดเ้พยีงบาง 

สว่นยอ่มใหส้ าเร็จไดบ้างสว่น ดว้ยประการฉะนีแ้ล เรากลา่ววา่สกิขาบททัง้หลาย 

ไมเ่ป็นหมันเลย 

ตตยิสกิขาสตูรที ่๘ จบ 

 

๙. ปฐมสกิขตัตยสตูร 

วา่ดว้ยไตรสกิขา สตูรที ่๑ 

  [๙๐] ภกิษุทัง้หลาย สกิขา ๓ ประการนี้ 

  สกิขา ๓ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. อธสิลีสกิขา    ๒. อธจิติตสกิขา 

   ๓. อธปัิญญาสกิขา 

  อธสิลีสกิขา เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีม้ศีลี ฯลฯ สมาทานศกึษาอยูใ่นสกิขาบททัง้หลาย 

นีเ้รยีกวา่ อธสิลีสกิขา 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๓๑๘ } 



๓๑๙ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๔. สมณวรรค ๑๐. ทตุยิสกิขตัยสตูร 

  อธจิติตสกิขา เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีส้งัดจากกามทัง้หลาย ฯลฯ บรรลจุตตุถฌานทีไ่มม่ ี

ทกุข ์ไมม่สีขุ มสีตบิรสิทุธิเ์พราะอเุบกขาอยู ่นีเ้รยีกวา่ อธจิติตสกิขา 

  อธปิญัญาสกิขา เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีรู้ช้ดัตามความเป็นจรงิวา่ “นี้ทกุข ์ฯลฯ นีท้กุขนโิรธ- 

คามนิปีฏปิทา” นีเ้รยีกวา่ อธปัิญญาสกิขา 

  ภกิษุทัง้หลาย สกิขา ๓ ประการนีแ้ล 

ปฐมสกิขตัตยสตูรที ่๙ จบ 

 

๑๐. ทตุยิสกิขตัตยสตูร 

วา่ดว้ยไตรสกิขา สตูรที ่๒ 

  [๙๑] ภกิษุทัง้หลาย สกิขา ๓ ประการนี้ 

  สกิขา ๓ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. อธสิลีสกิขา    ๒. อธจิติตสกิขา 

   ๓. อธปัิญญาสกิขา 

  อธสิลีสกิขา เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีม้ศีลี ฯลฯ สมาทานศกึษาอยูใ่นสกิขาบททัง้หลาย 

นีเ้รยีกวา่ อธสิลีสกิขา 

  อธจิติตสกิขา เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีส้งัดจากกามทัง้หลาย ฯลฯ บรรลจุตตุถฌานทีไ่มม่ ี

ทกุข ์ไมม่สีขุ มสีตบิรสิทุธิเ์พราะอเุบกขาอยู ่นีเ้รยีกวา่ อธจิติตสกิขา 

  อธปิญัญาสกิขา เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีท้ าใหแ้จง้เจโตวมิตุต ิปัญญาวมิตุตอิันไมม่อีาสวะเพราะ 

อาสวะสิน้ไปดว้ยปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุัน นีเ้รยีกวา่ อธปัิญญาสกิขา 

  ภกิษุทัง้หลาย สกิขา ๓ ประการนีแ้ล 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๓๑๙ } 



๓๒๐ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๔. สมณวรรค ๑๑. ปังกธาสตูร 

    ภกิษุผูม้คีวามเพยีร มคีวามเขม้แข็ง 

   มปัีญญา เพง่พนิจิ มสีต ิ

   คุม้ครองอนิทรยี ์ครอบง าทกุทศิดว้ยอัปปมาณสมาธิ๑ 

    ประพฤตอิธสิลีสกิขา อธจิติตสกิขา และอธปัิญญาสกิขา 

   เมือ่กอ่นฉันใด ภายหลังก็ฉันนัน้ 

   ภายหลังฉันใด เมือ่กอ่นก็ฉันนัน้ 

   เบือ้งต า่ฉันใด เบือ้งบนก็ฉันนัน้ 

   เบือ้งบนฉันใด เบือ้งต า่ก็ฉันนัน้ 

   กลางวนัฉันใด กลางคนืก็ฉันนัน้ 

   กลางคนืฉันใด กลางวนัก็ฉันนัน้ 

    ภกิษุเชน่นัน้ บัณฑติกลา่ววา่เป็นนักศกึษา 

   เป็นนักปฏบิัต ิและมคีวามประพฤตบิรสิทุธิ ์

   ภกิษุเชน่นัน้ บัณฑติกลา่ววา่เป็นผูต้รัสรูช้อบ๒ 

   เป็นนักปราชญ ์เป็นผูถ้งึทีส่ดุแหง่การปฏบิัตใินโลก 

    ทา่นผูป้ระกอบดว้ยวมิตุตอิันเป็นทีส่ ิน้ตัณหา 

   ยอ่มมจีติหลดุพน้จากสงัขารธรรมเพราะวญิญาณดับสนทิ 

   เหมอืนความดับแหง่ประทปีฉะนัน้ 

ทตุยิสกิขตัตยสตูรที ่๑๐ จบ 

 

๑๑. ปงักธาสูตร 

วา่ดว้ยต าบลปงักธา 

  [๙๒] สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคเสด็จจารกิไปในแควน้โกศล พรอ้มดว้ย 

ภกิษุสงฆห์มูใ่หญ ่เสด็จถงึต าบลของแควน้โกศลชือ่ปังกธา ทราบวา่ พระผูม้พีระ 

ภาคประทับอยู ่ณ ต าบลปังกธาของชาวโกศลนัน้

 

เชงิอรรถ : 

๑ อปัปมาณสมาธ ิหมายถงึสมาธทิีส่ัมปยตุดว้ยอรหัตตมรรค (องฺ.ตกิ.อ. ๒/๙๑/๒๔๕) 

๒ ตรสัรูช้อบ ในทีน่ีห้มายถงึตรัสรูอ้รยิสัจ ๔ (องฺ.ตกิ.อ. ๒/๙๑/๒๔๕) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๓๒๐ } 



๓๒๑ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๔. สมณวรรค ๑๑. ปังกธาสตูร 

  สมัยนัน้ ภกิษุชือ่กัสสปโคตร เป็นเจา้อาวาสอยูท่ีต่ าบลปังกธา ทราบมาวา่ ณ 

ทีนั่น้ พระผูม้พีระภาคทรงชีแ้จงใหเ้หลา่ภกิษุเห็นชดั ชวนใหอ้ยากรับเอาไปปฏบิัต ิ

เรา้ใจใหอ้าจหาญแกลว้กลา้ ปลอบชโลมใจใหส้ดชืน่รา่เรงิดว้ยธรรมกีถาทีป่ระกอบดว้ย 

สกิขาบท เมือ่พระผูม้พีระภาคทรงชีแ้จงใหเ้หลา่ภกิษุเห็นชดั ชวนใหอ้ยากรับเอาไป 

ปฏบิัต ิเรา้ใจใหอ้าจหาญแกลว้กลา้ ปลอบชโลมใจใหส้ดชืน่รา่เรงิดว้ยธรรมกีถาที ่

ประกอบดว้ยสกิขาบทอยู ่ภกิษุกัสสปโคตรไดม้คีวามขดัใจ ไมย่นิดวีา่ ‘สมณะนี ้

ขดัเกลากเิลสยิง่นัก’ 

  พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ ต าบลปังกธาตามพระอัธยาศัยแลว้ เสด็จจารกิ 

ไปทางกรงุราชคฤห ์เสด็จจารกิไปโดยล าดับจนถงึกรงุราชคฤห ์ประทับอยู ่ณ ภเูขา 

คชิฌกฏู เขตกรงุราชคฤหนั์น้ 

  เมือ่พระผูม้พีระภาคเสด็จหลกีไปไมน่าน ภกิษุกัสสปโคตรไดม้คีวามร าคาญ 

เดอืดรอ้นใจวา่ “ไมใ่ชล่าภของเราหนอ เราไมม่ลีาภหนอ เราไดช้ัว่แลว้หนอ เราได ้

ไมด่แีลว้หนอ ทีเ่มือ่พระผูม้พีระภาคทรงชีแ้จงใหเ้หลา่ภกิษุเห็นชดั ชวนใหอ้ยากรับ 

เอาไปปฏบิัต ิเรา้ใจใหอ้าจหาญแกลว้กลา้ ปลอบชโลมใจใหส้ดชืน่รา่เรงิดว้ยธรรมกีถา 

ทีป่ระกอบดว้ยสกิขาบท ไดม้คีวามขดัใจ ไมย่นิดวีา่ ‘สมณะนีข้ดัเกลากเิลสยิง่นัก’ 

จะเป็นการด ีถา้เราจะพงึเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับแลว้แสดงโทษโดย 

ความเป็นโทษในส านักพระผูม้พีระภาค” 

  ล าดับนัน้ ภกิษุกัสสปโคตรเก็บเสนาสนะ ถอืบาตรจวีร หลกีไปทางกรงุ 

ราชคฤห ์เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ณ ภเูขาคชิฌกฏู เขตกรงุราชคฤห ์

ถวายอภวิาทแลว้น่ัง ณ ทีส่มควร ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ ต าบล 

ปังกธาของชาวโกศล ณ ทีนั่น้ พระผูม้พีระภาคทรงชีแ้จงใหเ้หลา่ภกิษุเห็นชดั ชวน 

ใหอ้ยากรับเอาไปปฏบิัต ิเรา้ใจใหอ้าจหาญแกลว้กลา้ ปลอบชโลมใจใหส้ดชืน่รา่เรงิ 

ดว้ยธรรมกีถาทีป่ระกอบดว้ยสกิขาบท เมือ่พระผูม้พีระภาคทรงชีแ้จงใหเ้หลา่ภกิษุ 

เห็นชดั ชวนใหอ้ยากรับเอาไปปฏบิัต ิเรา้ใจใหอ้าจหาญแกลว้กลา้ ปลอบชโลมใจให ้

สดชืน่รา่เรงิดว้ยธรรมกีถาทีป่ระกอบดว้ยสกิขาบทอยู ่ขา้พระองคนั์น้ไดม้คีวามขดัใจ 

ไมย่นิดวีา่ ‘สมณะนี้ขดัเกลากเิลสยิง่นัก’ ครัน้พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ ต าบล 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๓๒๑ } 



๓๒๒ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๔. สมณวรรค ๑๑. ปังกธาสตูร 

ปังกธาตามพระอัธยาศัยแลว้ เสด็จจารกิไปทางกรงุราชคฤห ์เมือ่พระผูม้พีระภาค 

เสด็จหลกีไปไมน่าน ขา้พระองคนั์น้ไดม้คีวามร าคาญเดอืดรอ้นใจวา่ ‘ไมใ่ชล่าภของ 

เราหนอ เราไมม่ลีาภหนอ เราไดช้ัว่แลว้หนอ เราไมไ่ดด้แีลว้หนอ ทีเ่มือ่พระผูม้ ี

พระภาคทรงชีแ้จงใหเ้หลา่ภกิษุเห็นชดั ชวนใหอ้ยากรับเอาไปปฏบิัต ิเรา้ใจให ้

อาจหาญแกลว้กลา้ ปลอบชโลมใจใหส้ดชืน่รา่เรงิดว้ยธรรมกีถาทีป่ระกอบดว้ยสกิขาบท 

เรากลับมคีวามขดัใจไมย่นิดวีา่ ‘สมณะนี้ขดัเกลากเิลสยิง่นัก’ จะเป็นการด ีถา้เรา 

จะพงึเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับแลว้แสดงโทษโดยความเป็นโทษในส านัก 

พระผูม้พีระภาค’ โทษไดถ้งึตัวขา้พระองคผ์ูโ้งเ่ขลา งมงาย ไมฉ่ลาด เมือ่พระผูม้พีระ 

ภาคทรงชีแ้จงใหเ้หลา่ภกิษุเห็นชดั ชวนใหอ้ยากรับเอาไปปฏบิัต ิเรา้ใจใหอ้าจหาญ 

แกลว้กลา้ ปลอบชโลมใจใหส้ดชืน่รา่เรงิดว้ยธรรมมกีถาทีป่ระกอบดว้ยสกิขาบทอยู ่

ขา้พระองคไ์ดม้คีวามขดัใจ ไมย่นิดวีา่ ‘สมณะนีข้ดัเกลากเิลสยิง่นัก’ ขา้แตพ่ระองค ์

ผูเ้จรญิ ขอพระผูม้พีระภาคทรงรับทราบโทษของขา้พระองคนั์น้โดยความเป็นโทษ 

เพือ่ความส ารวมระวงัตอ่ไปเถดิ” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ เอาละ กัสสปะ โทษไดถ้งึตวัเธอผูโ้งเ่ขลา งมงาย 

ไมฉ่ลาด เมือ่เราใหเ้หลา่ภกิษุเห็นชดั ชวนใหอ้ยากรับเอาไปปฏบิัต ิเรา้ใจใหอ้าจ 

หาญแกลว้กลา้ ปลอบชโลมใจใหส้ดชืน่รา่เรงิดว้ยธรรมกีถาทีป่ระกอบดว้ยสกิขาบท 

ก็เพราะเธอมคีวามขดัใจ ไมย่นิดวีา่ ‘สมณะนี้ขดัเกลากเิลสยิง่นัก’ ไดเ้ห็นโทษโดย 

ความเป็นโทษแลว้ท าคนืตามธรรม ฉะนัน้เราจงึรับทราบโทษนัน้ของเธอ ก็การที ่

บคุคลเห็นโทษโดยความเป็นโทษแลว้ท าคนืตามธรรม ถงึความส ารวมระวงัตอ่ไป 

นีเ้ป็นความเจรญิในอรยิวนัิย 

  ถา้ภกิษุผูเ้ป็นเถระไมใ่ครต่อ่การศกึษา ไมส่รรเสรญิการเอาใจใสก่ารศกึษา 

เธอยอ่มไมช่กัชวนภกิษุอืน่ทีไ่มใ่ครต่อ่การศกึษาใหใ้ครต่อ่การศกึษา และไมส่รรเสรญิ 

คณุทีม่จีรงิเป็นจรงิของภกิษุอืน่ทีใ่ครต่อ่การศกึษาตามโอกาสอันสมควร เราไม ่

สรรเสรญิคณุของภกิษุผูเ้ป็นเถระเชน่นี ้ขอ้นัน้เพราะเหตไุร เพราะพวกภกิษุอืน่พงึ 

คบหาเธอโดยเห็นวา่ “พระศาสดาก็ยังตรัสสรรเสรญิคณุของทา่น” ภกิษุพวกทีค่บหา 

เธอพงึพากันตามอยา่งเธอ ขอ้นัน้พงึเป็นไปเพือ่ไมเ่กือ้กลู เพือ่ทกุขแ์กภ่กิษุพวกที ่

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๓๒๒ } 



๓๒๓ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๔. สมณวรรค ๑๑. ปังกธาสตูร 

พากันตามอยา่งเธอตลอดกาลนาน เพราะเหตนัุน้ เราจงึไมส่รรเสรญิคณุของภกิษุ 

ผูเ้ป็นเถระเชน่นี ้

  ถา้ภกิษุผูเ้ป็นมัชฌมิะ ฯลฯ แมถ้า้ภกิษุผูเ้ป็นนวกะไมใ่ครต่อ่การศกึษา ไม ่

สรรเสรญิการเอาใจใสก่ารศกึษา เธอยอ่มไมช่กัชวนภกิษุอืน่ทีไ่มใ่ครต่อ่การศกึษา 

ใหใ้ครต่อ่การศกึษา และไมส่รรเสรญิคณุทีม่จีรงิเป็นจรงิของภกิษุอืน่ทีใ่ครต่อ่การ 

ศกึษาตามโอกาสอันสมควร เราไมส่รรเสรญิคณุของภกิษุผูเ้ป็นนวกะเชน่นี ้ขอ้นัน้ 

เพราะเหตไุร เพราะภกิษุอืน่พงึคบหาเธอโดยเห็นวา่ “พระศาสดาก็ยังตรัสสรรเสรญิ 

คณุของทา่น” ภกิษุพวกทีค่บหาเธอพงึพากันตามอยา่งเธอ ขอ้นัน้พงึเป็นไปเพือ่ไม ่

เกือ้กลู เพือ่ทกุขแ์กภ่กิษุพวกทีพ่ากันตามอยา่งเธอตลอดกาลนาน เพราะเหตนัุน้ 

เราจงึไมส่รรเสรญิคณุของภกิษุผูเ้ป็นนวกะเชน่นี ้

  ถา้ภกิษุผูเ้ป็นเถระใครต่อ่การศกึษา สรรเสรญิการเอาใจใสก่ารศกึษา เธอ 

ยอ่มชกัชวนภกิษุอืน่ทีไ่มใ่ครต่อ่การศกึษาใหใ้ครต่อ่การศกึษา และสรรเสรญิคณุทีม่ ี

จรงิเป็นจรงิของภกิษุอืน่ทีใ่ครต่อ่การศกึษาตามโอกาสอันสมควร เราสรรเสรญิคณุ 

ของภกิษุผูเ้ป็นเถระเชน่นี ้ขอ้นัน้เพราะเหตไุร เพราะพวกภกิษุอืน่พงึคบหาเธอโดย 

เห็นวา่ “พระศาสดาก็ยังตรัสสรรเสรญิคณุของทา่น” ภกิษุพวกทีค่บหาเธอพงึพากัน 

ตามอยา่งเธอ ขอ้นัน้พงึเป็นไปเพือ่เกือ้กลู เพือ่สขุแกภ่กิษุพวกทีพ่ากันตามอยา่งเธอ 

ตลอดกาลนาน เพราะเหตนัุน้ เราจงึสรรเสรญิคณุของภกิษุผูเ้ป็นเถระเชน่นี้ 

  ถา้ภกิษุผูเ้ป็นมัชฌมิะ ฯลฯ แมถ้า้ภกิษุผูเ้ป็นนวกะใครต่อ่การศกึษา สรรเสรญิ 

การเอาใจใสก่ารศกึษา เธอยอ่มชกัชวนภกิษุอืน่ทีไ่มใ่ครต่อ่การศกึษาใหใ้ครต่อ่การ 

ศกึษา และสรรเสรญิคณุทีม่จีรงิเป็นจรงิของภกิษุอืน่ทีใ่ครต่อ่การศกึษาตามโอกาส 

อันสมควร เราสรรเสรญิคณุของภกิษุผูเ้ป็นนวกะเชน่นี ้ขอ้นัน้เพราะเหตไุร เพราะ 

ภกิษุอืน่พงึคบหาเธอโดยเห็นวา่ “พระศาสดาก็ยังตรัสสรรเสรญิคณุของทา่น” ภกิษุ 

พวกทีค่บหาเธอพงึพากันตามอยา่งเธอ ขอ้นัน้พงึเป็นไปเพือ่เกือ้กลู เพือ่สขุแกภ่กิษุ 

พวกทีพ่ากันตามอยา่งเธอตลอดกาลนาน เพราะเหตนัุน้ เราจงึสรรเสรญิคณุของ 

ภกิษุผูเ้ป็นนวกะเชน่นี้ 

ปงักธาสตูรที ่๑๑ จบ 

สมณวรรคที ่๔ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๓๒๓ } 



๓๒๔ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๕. โลณผลวรรค ๑. อัจจายกิสตูร 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

    ๑. สมณสตูร     ๒. คัทรภสตูร 

    ๓. เขตตสตูร     ๔. วชัชปีตุตสตูร 

    ๕. เสกขสตูร     ๖. ปฐมสกิขาสตูร 

    ๗. ทตุยิสกิขาสตูร     ๘. ตตยิสกิขาสตูร 

    ๙. ปฐมสกิขตัตยสตูร    ๑๐. ทตุยิสกิขตัตยสตูร 

    ๑๑. ปังกธาสตูร 

 

๕. โลณผลวรรค 

หมวดวา่ดว้ยกอ้นเกลอื 

๑. อจัจายกิสูตร 

วา่ดว้ยกจิรบีดว่นของชาวนาและของภกิษุ 

  [๙๓] ภกิษุทัง้หลาย กจิทีค่หบดชีาวนาตอ้งรบีท า ๓ ประการนี ้

  กจิทีค่หบดชีาวนาตอ้งรบีท า ๓ ประการ อะไรบา้ง คอื 

  คหบดชีาวนาในโลกนี ้

   ๑. ตอ้งเรง่รบีไถคราดนา ใหเ้รยีบรอ้ย  

   ๒. ตอ้งเรง่รบีเพาะพชืลงไปตามกาลทีค่วร 

   ๓. ตอ้งเรง่รบีไขน ้าเขา้บา้ง ระบายน ้าออกบา้ง 

  กจิทีค่หบดชีาวนาตอ้งรบีท า ๓ ประการนีแ้ล 

  คหบดชีาวนานัน้ไมม่ฤีทธิห์รอือานุภาพทีจ่ะบันดาลวา่ “วนันีแ้ลขา้วเปลอืก 

ของเราจงเกดิ พรุง่นีจ้งออกรวง มะรนืนีจ้งหงุได”้ แทท้ีจ่รงิ ขา้วเปลอืกของคหบด ี

ชาวนานัน้ มรีะยะเวลาของฤดทูีจ่ะเกดิขึน้ ออกรวง และหงุได ้ฉันใด 

  ภกิษุทัง้หลาย กจิทีภ่กิษุตอ้งรบีท า ๓ ประการนี ้ก็ฉันนัน้เหมอืนกันแล 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๓๒๔ } 



๓๒๕ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๕. โลณผลวรรค ๒. ปวเิวกสตูร 

  กจิทีภ่กิษุตอ้งรบีท า ๓ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. การสมาทานอธสิลีสกิขา (สกิขาคอืศลีอันยิง่) 

   ๒. การสมาทานอธจิติตสกิขา (สกิขาคอืจติอันยิง่) 

   ๓. การสมาทานอธปัิญญาสกิขา (สกิขาคอืปัญญาอันยิง่) 

  กจิทีภ่กิษุตอ้งรบีท า ๓ ประการนีแ้ล 

  ภกิษุนัน้ไมม่ฤีทธิห์รอือานุภาพทีจ่ะบันดาลวา่ “วนันี้แล พรุง่นี ้หรอืมะรนืนี้ 

จติของเราจงหลดุพน้จากอาสวะเพราะไมถ่อืมั่น” ภกิษุทัง้หลาย แทท้ีจ่รงิ จติของ 

ภกิษุนัน้ผูศ้กึษาอธสิลีสกิขา อธจิติตสกิขา และอธปัิญญาสกิขา มรีะยะเวลาทีจ่ะ 

หลดุพน้จากอาสวะเพราะไมถ่อืมั่น 

  ภกิษุทัง้หลาย เพราะเหตนัุน้ เธอทัง้หลายพงึส าเหนยีกอยา่งนีว้า่ “เราจักม ี

ความพอใจอยา่งยิง่ในการสมาทานอธสิลีสกิขา เราจักมคีวามพอใจอยา่งยิง่ในการ 

สมาทานอธจิติตสกิขา เราจักมคีวามพอใจอยา่งยิง่ในการสมาทานอธปัิญญาสกิขา” 

  ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายพงึส าเหนยีกอยา่งนีแ้ล 

อจัจายกิสตูรที ่๑ จบ 

 

๒. ปวเิวกสตูร 

วา่ดว้ยความสงดัจากกเิลส 

  [๙๔] ภกิษุทัง้หลาย พวกอัญเดยีรถยีป์รพิาชก บัญญัตคิวามสงัดจากกเิลส 

ไว ้๓ ประการนี้ 

  ความสงัดจากกเิลส ๓ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ความสงัดจากกเิลสเพราะอาศัยจวีร 

   ๒. ความสงัดจากกเิลสเพราะอาศัยบณิฑบาต 

   ๓. ความสงัดจากกเิลสเพราะอาศัยเสนาสนะ 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๓๒๕ } 



๓๒๖ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๕. โลณผลวรรค ๒. ปวเิวกสตูร 

  บรรดาความสงัดจากกเิลสทัง้ ๓ ประการนัน้ ในความสงัดจากกเิลสเพราะ 

อาศัยจวีร พวกอัญเดยีรถยีป์รพิาชกบัญญัตไิว ้คอื นุ่งหม่ผา้ป่านบา้ง นุ่งหม่ผา้ 

แกมกันบา้ง นุ่งหม่ผา้หอ่ศพบา้ง นุ่งหม่ผา้บังสกุลุบา้ง นุ่งหม่ผา้เปลอืกไมบ้า้ง 

นุ่งหม่หนังเสอืบา้ง นุ่งหม่หนังเสอืทีม่เีล็บตดิอยูบ่า้ง นุ่งหม่ผา้คากรองบา้ง นุ่งหม่ 

ผา้เปลอืกปอกรองบา้ง นุ่งหม่ผา้ผลไมก้รองบา้ง นุ่งหม่ผา้กัมพลท าดว้ยผมคนบา้ง 

นุ่งหม่ผา้กัมพลท าดว้ยขนสตัวบ์า้ง นุ่งหม่ผา้ท าดว้ยปีกนกเคา้บา้ง 

  ภกิษุทัง้หลาย พวกอัญเดยีรถยีป์รพิาชกบัญญัตเิรือ่งนีแ้ล ในความสงัดจาก 

กเิลสเพราะอาศัยจวีร 

  บรรดาความสงัดจากกเิลสทัง้ ๓ นัน้ ความสงัดจากกเิลสเพราะอาศัยบณิฑบาต 

ทีพ่วกอัญเดยีรถยีป์รพิาชกบัญญัตไิวค้อืกนิผักดองเป็นอาหารบา้ง กนิขา้วฟ่างบา้ง 

อาหารบา้ง กนิลกูเดอืยเป็นอาหารบา้ง กนิกากขา้วเป็นอาหารบา้ง กนิยาง๑เป็น 

อาหารบา้ง กนิร าบา้ง กนิขา้วตังบา้ง กนิก ายานบา้ง กนิหญา้บา้ง กนิโคมัยบา้ง กนิ 

รากและผลไมใ้นป่าบา้ง กนิผลไมท้ีห่ลน่เลีย้งชพีอยู ่ภกิษุทัง้หลาย พวกอัญเดยีรถยี ์

ปรพิาชกบัญญัตเิรือ่งนีแ้ลไวใ้นความสงัดจากกเิลสเพราะอาศัยบณิฑบาต 

  บรรดาความสงัดจากกเิลสทัง้ ๓ นัน้ ในความสงัดจากกเิลสเพราะอาศัย 

เสนาสนะ พวกอัญเดยีรถยีป์รพิาชกบัญญัตไิว ้คอื ป่า โคนไม ้ป่าชา้ ป่าทบึ 

ทีแ่จง้ ลอมฟาง โรงลาน พวกอัญเดยีรถยีป์รพิาชกบัญญัตเิรือ่งนีแ้ลไวใ้นความสงัด 

จากกเิลสทีเ่กดิขึน้เพราะอาศัยเสนาสนะ 

  ภกิษุทัง้หลาย อัญเดยีรถยีป์รพิาชก บัญญัตคิวามสงัดจากกเิลสไว ้๓ ประการ 

นีแ้ล 

  สว่นความสงัดจากกเิลส ๓ ประการ ของภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

  ความสงัดจากกเิลส ๓ ประการ อะไรบา้ง คอื 

  ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ค าวา่ ยาง (หฏะ) หมายรวมถงึสาหรา่ยและยางไมด้ว้ย (องฺ.ตกิ.อ. ๒/๙๔/๒๔๘) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๓๒๖ } 



๓๒๗ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๕. โลณผลวรรค ๒. ปวเิวกสตูร 

   ๑. มศีลี๑ละความเป็นคนทศุลี๒และปราศจากโทษเครือ่งทศุลีนัน้ 

   ๒. เป็นสมัมาทฏิฐ ิละมจิฉาทฏิฐแิละปราศจากมจิฉาทฏิฐนัิน้ 

   ๓. เป็นขณีาสพ ละอาสวะทัง้หลาย๓และปราศจากอาสวะเหลา่นัน้ 

  เพราะภกิษุเป็นผูม้ศีลี ละความเป็นคนทศุลีและปราศจากความเป็นคนทศุลีนัน้ 

เป็นสมัมาทฏิฐ ิละมจิฉาทฏิฐแิละปราศจากมจิฉาทฏิฐนัิน้ และเป็นขณีาสพ ละ 

อาสวะทัง้หลายและปราศจากอาสวะเหลา่นัน้ ฉะนัน้ภกิษุนีจ้งึเรยีกวา่ “ผูเ้ลศิดว้ย 

ศลี ถงึธรรมทีเ่ป็นสาระ บรสิทุธิ ์ด ารงอยูใ่นธรรมทีเ่ป็นสาระ๔” 

  เปรยีบเหมอืนนาขา้วสาลขีองคหบดชีาวนา สมบรูณ์แลว้ คหบดชีาวนาพงึใช ้

คนใหร้บีเก็บเกีย่วขา้วสาลนัีน้ ใหร้บีรวบรวมไว ้ใหร้บีขนเอาไปเขา้ลาน ใหร้บีท าเป็น 

ลอมไว ้ใหร้บีนวด ใหร้บีเอาฟางออก ใหร้บีเอาขา้วลบีออก ใหร้บีฝัดขา้ว ใหร้บีขนไป 

ใหร้บีซอ้ม ใหร้บีเอาแกลบออก ภกิษุทัง้หลาย เมือ่เป็นเชน่นัน้ ขา้วเปลอืกเหลา่นัน้ 

ของคหบดชีาวนานัน้พงึถงึความเป็นสว่นอันเลศิ เป็นขา้วสารสะอาด คงอยูใ่นความ 

เป็นขา้วสาร ฉันใด 

  ภกิษุก็ฉันนัน้เหมอืนกันแล เพราะเป็นผูม้ศีลี ละความเป็นคนทศุลีและปราศ 

จากความเป็นคนทศุลีนัน้ เป็นสมัมาทฏิฐ ิละมจิฉาทฏิฐแิละปราศจากมจิฉาทฏิฐนัิน้ 

และเป็นขณีาสพ ละอาสวะทัง้หลายและปราศจากอาสวะเหลา่นัน้ ฉะนัน้ภกิษุนีจ้งึ 

เรยีกวา่ “ผูเ้ลศิดว้ยศลี ถงึธรรมทีเ่ป็นสาระ บรสิทุธิ ์ด ารงอยูใ่นธรรมทีเ่ป็นสาระ” 

ปวเิวกสตูรที ่๒ จบ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ มศีลี ในทีน่ีห้มายถงึประกอบกจิดว้ยปารสิทุธศิลี ๔ ประการ คอื (๑) ปาตโิมกขสังวรศลี ศลีคอืความ 

   ส ารวมในพระปาตโิมกข ์(๒) อนิทรยีสังวรศลี ศลีคอืความส ารวมอนิทรยีท์ัง้ ๖ (๓) อาชวีปารสิทุธศิลี 

   ศลีคอืความบรสิทุธิแ์หง่อาชวีะ (๔) ปัจจยสันนสิสติศลี ศลีทีเ่กีย่วกับการพจิารณาในการใชส้อยปัจจัย ๔ 

   (องฺ.ตกิ.อ. ๒/๙๔/๒๔๘) 

๒ ความเป็นคนทศุลี ในทีน่ีห้มายถงึการประพฤตลิว่งละเมดิเบญจศลีมปีาณาตบิาตเป็นตน้ (องฺ.ตกิ.ฏกีา 

   ๒/๙๔/๒๔๘) 

๓ อาสวะ หมายถงึอาสวะ ๔ คอื กามาสวะ ภวาสวะ ทฏิฐาสวะ และอวชิชาสวะ (องฺ.ตกิ.อ. ๒/๙๔/๒๘๔) 

๔ ธรรมทีเ่ป็นสาระ ในทีน่ีห้มายถงึศลี สมาธ ิและปัญญา (องฺ.ตกิ.อ. ๒/๙๔/๒๔๘) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๓๒๗ } 



๓๒๘ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๕. โลณผลวรรค ๔. ปรสิาสตูร 

 

๓. สรทสตูร 

วา่ดว้ยธรรมจกัษุกบัทอ้งฟ้าในสารทกาล 

  [๙๕] ภกิษุทัง้หลาย เมือ่ทอ้งฟ้าแจม่ใสปราศจากเมฆหมอกในสารทกาล๑ ดวง 

อาทติยส์อ่งแสงไปท่ัวทอ้งฟ้า ขจัดความมดืมัวทีอ่ยูใ่นอากาศทัง้หมด สอ่งแสง แผด 

แสงและสอ่งสวา่งอยู ่ฉันใด 

  ฉันนัน้เหมอืนกันแล เมือ่ธรรมจักษุ๒ทีป่ราศจากธลุ ีปราศจากมลทนิเกดิแก ่

อรยิสาวก พรอ้มกับการเกดิขึน้แหง่ทัสสนะ อรยิสาวกยอ่มละสงัโยชน ์๓ ประการ 

คอื สกักายทฏิฐ(ิความเห็นวา่เป็นตัวของตน) วจิกิจิฉา(ความลังเลสงสยั) และ 

สลีัพพตปรามาส(ความถอืมั่นศลีพรต) 

  ล าดับตอ่มา อรยิสาวกออกจากธรรม ๒ ประการ คอื อภชิฌา(ความเพง่เล็ง 

อยากไดข้องเขา) และพยาบาท(ความคดิรา้ย) อรยิสาวกนัน้สงัดจากกามและอกศุล- 

ธรรมทัง้หลาย บรรลปุฐมฌานทีม่วีติก วจิาร ปีตแิละสขุอันเกดิแตว่เิวกอยู ่

  ภกิษุทัง้หลาย ถา้อรยิสาวกพงึตายลงในขณะนัน้ เธอไมม่สีงัโยชนท์ีเ่ป็นเหต ุ

ใหต้อ้งกลับมาสูโ่ลกนีอ้กี 

สรทสตูรที ่๓ จบ 

 

๔. ปรสิาสตูร 

วา่ดว้ยบรษิทั 

  [๙๖] ภกิษุทัง้หลาย บรษัิท ๓ จ าพวกนี ้

  บรษัิท ๓ จ าพวกไหนบา้ง คอื 

   ๑. บรษัิททีม่หีัวหนา้ยอดเยีย่ม   ๒. บรษัิททีแ่ตกแยกกัน 

   ๓. บรษัิททีส่ามัคคกีัน 

 

เชงิอรรถ : 

๑ สารทกาล หมายถงึฤดใูบไมร้ว่ง 

๒ ธรรมจกัษุ ในทีน่ีห้มายถงึดวงตาเห็นธรรม คอืการบรรลโุสดาปัตตมิรรคทีก่ าหนดรูอ้รยิสัจ ๔ (องฺ.ตกิ.อ. 

    ๒/๙๕/๒๔๙) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๓๒๘ } 



๓๒๙ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๕. โลณผลวรรค ๔. ปรสิาสตูร 

  บรษิทัทีม่หีวัหนา้ยอดเยีย่ม เป็นอยา่งไร 

  คอื บรษัิทใดในธรรมวนัิยนี ้มพีวกภกิษุผูเ้ป็นเถระ ไมม่ักมาก ไมย่อ่หยอ่น 

หมดธรุะในโอกกมนธรรม๑ เป็นผูน้ าในปวเิวก ปรารภความเพยีรเพือ่ถงึธรรมทีย่ัง 

ไมถ่งึ เพือ่บรรลธุรรมทีย่ังไมบ่รรล ุเพือ่ท าใหแ้จง้ธรรมทีย่ังไมไ่ดท้ าใหแ้จง้ หมูค่น 

รุน่หลังตา่งพากันตามอยา่งภกิษุผูเ้ถระเหลา่นัน้ แมห้มูค่นรุน่หลังนัน้ก็ไมม่ักมาก 

ไมย่อ่หยอ่น หมดธรุะในโอกกมนธรรม เป็นผูน้ าในปวเิวก ปรารภความเพยีรเพือ่ 

ถงึธรรมทีย่ังไมถ่งึ เพือ่บรรลธุรรมทีย่ังไมบ่รรล ุเพือ่ท าใหแ้จง้ธรรมทีย่ังไมไ่ดท้ า 

ใหแ้จง้ ภกิษุทัง้หลาย นีเ้รยีกวา่ บรษัิททีม่หีัวหนา้ยอดเยีย่ม 

  บรษิทัทีแ่ตกแยกกนั เป็นอยา่งไร 

  คอื บรษัิทใดในธรรมวนัิยนี ้มพีวกภกิษุตา่งบาดหมางกัน ทะเลาะววิาทกัน 

ใชห้อกคอืปากทิม่แทงกันอยู ่ภกิษุทัง้หลาย นีเ้รยีกวา่ บรษัิททีแ่ตกแยกกัน 

  บรษิทัทีส่ามคัคกีนั เป็นอยา่งไร 

  คอื บรษัิทใดในธรรมวนัิยนี ้มพีวกภกิษุพรอ้มเพรยีงกัน ชืน่ชมกัน ไมว่วิาทกัน 

เป็นเหมอืนน ้านมกับน ้า มองกันดว้ยนัยนต์าทีเ่ป่ียมดว้ยความรักอยู ่ภกิษุทัง้หลาย 

นีเ้รยีกวา่ บรษัิททีส่ามัคคกีัน 

  ในสมัยใด พวกภกิษุพรอ้มเพรยีงกัน ชืน่ชมกัน ไมว่วิาทกัน เป็นเหมอืน 

น ้านมกับน ้า มองกันดว้ยนัยนต์าทีเ่ป่ียมดว้ยความรักอยู ่ในสมัยนัน้ พวกภกิษุ 

ยอ่มประสพบญุเป็นอันมาก ในสมัยนัน้ พวกภกิษุอยูก่ันเหมอืนพรหม คอือยูก่นั 

ดว้ยมทุติาเจโตวมิตุต ิผูม้คีวามบันเทงิใจยอ่มเกดิความอิม่ใจ กายของผูม้คีวามอิม่ 

ใจยอ่มสงบ ผูม้กีายสงบยอ่มเสวยสขุ จติของผูม้สีขุยอ่มตัง้มั่น 

  เปรยีบเหมอืนเมือ่ฝนเม็ดใหญต่กลงบนยอดเขา น ้านัน้ไหลไปตามทีลุ่ม่ ท าให ้

ซอกเขา ล าธาร และหว้ยเต็มเป่ียม ซอกเขา ล าธาร และหว้ยเต็มเป่ียมแลว้ท าให ้

หนองเต็ม หนองเต็มแลว้ท าใหบ้งึเต็ม บงึเต็มแลว้ท าใหแ้มน่ ้านอ้ยเต็ม แมน่ ้านอ้ย 

เต็มแลว้ท าใหแ้มน่ ้าใหญเ่ต็ม แมน่ ้าใหญเ่ต็มแลว้ก็ท าใหม้หาสมทุรเต็ม ฉันใด 

 

เชงิอรรถ : 

๑ โอกกมนธรรม หมายถงึนวิรณ์ ๕ (องฺ.ตกิ.อ. ๒/๙๖/๒๔๙) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๓๒๙ } 



๓๓๐ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๕. โลณผลวรรค ๕. ปฐมอาชานยีสตูร 

  ในสมัยใด พวกภกิษุพรอ้มเพรยีงกัน ชืน่ชมกัน ไมว่วิาทกัน เป็นเหมอืน 

น ้านมกับน ้า มองกันดว้ยนัยนต์าทีเ่ป่ียมดว้ยความรักอยู ่ในสมัยนัน้ พวกภกิษุยอ่ม 

ประสพบญุเป็นอันมาก ในสมัยนัน้ พวกภกิษุอยูก่ันเหมอืนพรหม คอื อยูก่ันดว้ย 

มทุติาเจโตวมิตุต ิผูม้คีวามบันเทงิใจยอ่มเกดิความอิม่ใจ กายของผูม้คีวามอิม่ใจยอ่ม 

สงบ ผูม้กีายสงบยอ่มเสวยสขุ จติของผูม้สีขุยอ่มตัง้มั่น ฉันนัน้เหมอืนกัน 

  ภกิษุทัง้หลาย บรษัิท ๓ จ าพวกนีแ้ล 

ปรสิาสตูรที ่๔ จบ 

 

๕. ปฐมอาชานยีสตูร 

วา่ดว้ยองคป์ระกอบของมา้อาชาไนย สตูรที ่๑ 

  [๙๗] ภกิษุทัง้หลาย มา้อาชาไนย๑พันธุด์ขีองพระราชาประกอบดว้ยองค ์๓ 

ประการยอ่มเป็นมา้ควรแกพ่ระราชา ควรเป็นมา้ตน้ นับวา่เป็นราชพาหนะโดยแท ้

  องค ์๓ ประการ อะไรบา้ง คอื 

  มา้อาชาไนยพันธุด์ขีองพระราชาในโลกนี้ 

   ๑. สมบรูณ์ดว้ยส ี   ๒. สมบรูณ์ดว้ยก าลัง 

   ๓. สมบรูณ์ดว้ยฝีเทา้เร็ว 

  มา้อาชาไนยพันธุด์ขีองพระราชาประกอบดว้ยองค ์๓ ประการนีแ้ลยอ่มเป็นมา้ 

ควรแกพ่ระราชา ควรเป็นมา้ตน้ นับวา่เป็นราชพาหนะโดยแท ้ฉันใด 

  ภกิษุก็ฉันนัน้เหมอืนกันแล ประกอบดว้ยธรรม ๓ ประการยอ่มเป็นผูค้วร 

แกข่องทีเ่ขาน ามาถวาย ควรแกข่องตอ้นรับ ควรแกทั่กษิณา ควรแกก่ารท าอัญชล ี

เป็นนาบญุอันยอดเยีย่มของโลก 

  ธรรม ๓ ประการ อะไรบา้ง คอื 

  ภกิษุในธรรมวนัิยนี้

 

เชงิอรรถ : 

๑ มา้อาชาไนย หมายถงึมา้ทีเ่กดิในตระกลูมา้สนิธพ หรอืในตระกลูพญามา้วลาหก (ธ.อ. ๖/๑๑๒) หรอื 

    มา้รูเ้หตทุีค่วรแลไมค่วร (องฺ.ตกิ.อ. ๒/๑๔๓/๒๗๓) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๓๓๐ } 



๓๓๑ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๕. โลณผลวรรค ๖. ทตุยิอาชานยีสตูร 

   ๑. สมบรูณ์ดว้ยวรรณะ   ๒. สมบรูณ์ดว้ยก าลัง 

   ๓. สมบรูณ์ดว้ยเชาวน์ 

  ภกิษุผูส้มบรูณ์ดว้ยวรรณะ เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีม้ศีลี ส ารวมดว้ยความสงัวรในปาตโิมกข ์เพยีบพรอ้ม 

ดว้ยอาจาระและโคจร มปีกตเิห็นภัยในโทษแมเ้ล็กนอ้ย สมาทานศกึษาอยูใ่น 

สกิขาบททัง้หลาย ภกิษุผูส้มบรูณ์ดว้ยวรรณะ เป็นอยา่งนีแ้ล 

  ภกิษุผูส้มบรูณ์ดว้ยก าลงั เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีป้รารภความเพยีรเพือ่ละอกศุลธรรม เพือ่ใหก้ศุลธรรมเกดิ 

มคีวามเขม้แข็ง มคีวามบากบั่นมั่นคง ไมท่อดธรุะในกศุลธรรมทัง้หลาย ภกิษุผู ้

สมบรูณ์ดว้ยก าลัง เป็นอยา่งนีแ้ล 

  ภกิษุผูส้มบรูณ์ดว้ยเชาวน ์เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีรู้ช้ดัตามความเป็นจรงิวา่ “นี้ทกุข ์นีท้กุขสมทัุย นี้ 

ทกุขนโิรธ นีท้กุขนโิรธคามนิปีฏปิทา” ภกิษุผูส้มบรูณ์ดว้ยเชาวน์ เป็นอยา่งนี้แล 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุประกอบดว้ยธรรม ๓ ประการนีแ้ล ยอ่มเป็นผูค้วรแก ่

ของทีเ่ขาน ามาถวาย ควรแกข่องตอ้นรับ ควรแกทั่กษิณา ควรแกก่ารท าอัญชล ี

เป็นนาบญุอันยอดเยีย่มของโลก 

ปฐมอาชานยีสตูรที ่๕ จบ 

 

๖. ทตุยิอาชานยีสตูร 

วา่ดว้ยองคป์ระกอบของมา้อาชาไนย สตูรที ่๒ 

  [๙๘] ภกิษุทัง้หลาย มา้อาชาไนยพันธุด์ขีองพระราชาประกอบดว้ยองค ์๓ 

ประการยอ่มเป็นมา้ควรแกพ่ระราชา ควรเป็นมา้ตน้ นับวา่เป็นราชพาหนะโดยแท ้

  องค ์๓ ประการ อะไรบา้ง คอื 

  มา้อาชาไนยพันธุด์ขีองพระราชาในโลกนี้ 

   ๑. สมบรูณ์ดว้ยส ี   ๒. สมบรูณ์ดว้ยก าลัง 

   ๓. สมบรูณ์ดว้ยฝีเทา้เร็ว 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๓๓๑ } 



๓๓๒ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๕. โลณผลวรรค ๗. ตตยิอาชานยีสตูร 

  มา้อาชาไนยพันธุด์ขีองพระราชา ประกอบดว้ยองค ์๓ ประการนีแ้ล ยอ่มเป็น 

มา้ควรแกพ่ระราชา ควรเป็นมา้ตน้ นับวา่เป็นราชพาหนะโดยแท ้ฉันใด 

  ภกิษุก็ฉันนัน้เหมอืนกันแล ประกอบดว้ยธรรม ๓ ประการ ยอ่มเป็นผูค้วร 

แกข่องทีเ่ขาน ามาถวาย ฯลฯ เป็นนาบญุอันยอดเยีย่มของโลก 

  ธรรม ๓ ประการ อะไรบา้ง คอื 

  ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. สมบรูณ์ดว้ยวรรณะ   ๒. สมบรูณ์ดว้ยก าลัง 

   ๓. สมบรูณ์ดว้ยเชาวน์ 

  ภกิษุผูส้มบรูณ์ดว้ยวรรณะ เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี ้มศีลี ฯลฯ สมาทานศกึษาอยูใ่นสกิขาบททัง้หลาย 

ภกิษุผูส้มบรูณ์ดว้ยวรรณะ เป็นอยา่งนีแ้ล 

  ภกิษุผูส้มบรูณ์ดว้ยก าลงั เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีป้รารภความเพยีรอยู ่ฯลฯ ไมท่อดธรุะในกศุลธรรม 

ภกิษุผูส้มบรูณ์ดว้ยก าลัง เป็นอยา่งนีแ้ล 

  ภกิษุผูส้มบรูณ์ดว้ยเชาวน ์เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีเ้พราะสงัโยชนเ์บือ้งต า่ ๕ ประการสิน้ไป จงึเป็น 

โอปปาตกิะ ปรนิพิพานในภพนัน้ ไมห่วนกลับจากโลกนัน้อยา่งแน่นอน ภกิษุผู ้

สมบรูณ์ดว้ยเชาวน ์เป็นอยา่งนีแ้ล 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุประกอบดว้ยธรรม ๓ ประการนีแ้ล ยอ่มเป็นผูค้วรแก ่

ของทีเ่ขาน ามาถวาย ฯลฯ เป็นนาบญุอันยอดเยีย่มของโลก 

ทตุยิอาชานยีสตูรที ่๖ จบ 

 

๗. ตตยิอาชานยีสตูร 

วา่ดว้ยองคป์ประกอบของมา้อาชาไนย สตูรที ่๓ 

  [๙๙] ภกิษุทัง้หลาย มา้อาชาไนยพันธุด์ขีองพระราชาประกอบดว้ยองค ์๓ 

ประการยอ่มเป็นมา้ควรแกพ่ระราชา ควรเป็นมา้ตน้ นับวา่เป็นราชพาหนะโดยแท ้

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๓๓๒ } 



๓๓๓ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๕. โลณผลวรรค ๗. ตตยิอาชานยีสตูร 

  องค ์๓ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   มา้อาชาไนยพันธุด์ขีองพระราชาในโลกนี้ 

   ๑. สมบรูณ์ดว้ยส ี   ๒. สมบรูณ์ดว้ยก าลัง 

   ๓. สมบรูณ์ดว้ยฝีเทา้เร็ว 

   มา้อาชาไนยพันธุด์ขีองพระราชา ประกอบดว้ยองค ์๓ ประการนีแ้ล ยอ่มเป็น 

มา้ควรแกพ่ระราชา ควรเป็นมา้ตน้ นับวา่เป็นราชพาหนะโดยแท ้ฉันใด 

  ภกิษุก็ฉันนัน้เหมอืนกันแล ประกอบดว้ยธรรม ๓ ประการ ยอ่มเป็นผูค้วร 

แกข่องทีเ่ขาน ามาถวาย ฯลฯ เป็นนาบญุอันยอดเยีย่มของโลก 

  ธรรม ๓ ประการ อะไรบา้ง คอื 

  ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. สมบรูณ์ดว้ยวรรณะ   ๒. สมบรูณ์ดว้ยก าลัง 

   ๓. สมบรูณ์ดว้ยเชาวน์ 

  ภกิษุผูส้มบรูณ์ดว้ยวรรณะ เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีม้ศีลี ฯลฯ สมาทานศกึษาอยูใ่นสกิขาบททัง้หลาย 

ภกิษุผูส้มบรูณ์ดว้ยวรรณะ เป็นอยา่งนีแ้ล 

  ภกิษุผูส้มบรูณ์ดว้ยก าลงั เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีป้รารภความเพยีรอยู ่ฯลฯ ไมท่อดธรุะในกศุลธรรม 

ภกิษุผูส้มบรูณ์ดว้ยก าลัง เป็นอยา่งนีแ้ล 

  ภกิษุผูส้มบรูณ์ดว้ยเชาวน ์เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีท้ าใหแ้จง้เจโตวมิตุต ิปัญญาวมิตุตอิันไมม่อีาสวะเพราะ 

อาสวะสิน้ไปดว้ยปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุัน ภกิษุผูส้มบรูณ์ดว้ยเชาวน์ 

เป็นอยา่งนีแ้ล 

  ภกิษุประกอบดว้ยธรรม ๓ ประการนีแ้ล ยอ่มเป็นผูค้วรแกข่องทีเ่ขาน ามา 

ถวาย ฯลฯ เป็นนาบญุอันยอดเยีย่มของโลก 

ตตยิอาชานยีสตูรที ่๗ จบ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๓๓๓ } 



๓๓๔ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๕. โลณผลวรรค ๘. โปตถกสตูร 

 

๘. โปตถกสตูร 

วา่ดว้ยบคุคลทีเ่ปรยีบเหมอืนผา้เปลอืกไม ้

  [๑๐๐] ภกิษุทัง้หลาย ผา้เปลอืกไมแ้มย้ังใหมแ่ตก็่มสีไีมส่วย มสีมัผัสไมส่บาย 

และมรีาคาถกู ผา้เปลอืกไมแ้มก้ลางเกา่กลางใหมก็่มสีไีมส่วย มสีมัผัสไมส่บาย และม ี

ราคาถกู ผา้เปลอืกไมท้ีเ่กา่ มสีไีมส่วย มสีมัผัสไมส่บาย และมรีาคาถกู คนทัง้หลาย 

ยอ่มท าผา้เปลอืกไมท้ีเ่กา่ใหเ้ป็นผา้เช็ดหมอ้ขา้วหรอืทิง้มันทีก่องหยากเยือ่ ฉันใด 

  ภกิษุทัง้หลาย ฉันนัน้เหมอืนกันแล ถา้ภกิษุผูเ้ป็นนวกะ๑ แตเ่ป็นผูท้ศุลี ม ี

ธรรมเลวทราม เรากลา่วอยา่งนี ้เพราะภกิษุนัน้มชีือ่เสยีงไมด่ ีเราเรยีกบคุคลเชน่นี ้

วา่เป็นเหมอืนผา้เปลอืกไมท้ีม่สีไีมส่วย ก็คนเหลา่ใดคบหาใกลช้ดิพากันตามอยา่ง 

เธอ การคบหาเป็นตน้นัน้ยอ่มเป็นไปเพือ่ไมเ่กือ้กลู เพือ่ทกุขแ์กค่นเหลา่นัน้ตลอด 

กาลนาน เรากลา่วอยา่งนี้เพราะภกิษุนัน้มกีารตดิตอ่กอ่ใหเ้กดิทกุข ์เราเรยีกบคุคล 

เชน่นีว้า่เป็น เหมอืนผา้เปลอืกไมท้ีม่สีมัผัสไมส่บาย ก็ภกิษุนัน้รับจวีร บณิฑบาต 

เสนาสนะ และคลิานปัจจัยเภสชัชบรขิารของคนเหลา่ใด การรับของเธอนัน้ไมม่ผีล 

มาก ไมม่อีานสิงสม์ากแกค่นเหลา่นัน้ เรากลา่วอยา่งนี ้เพราะภกิษุนัน้เป็นคนมคีา่ 

นอ้ย เราเรยีกบคุคลเชน่นีว้า่เป็นเหมอืนผา้เปลอืกไมท้ีม่รีาคาถกู 

  ถา้ภกิษุผูเ้ป็นมัชฌมิะ ฯลฯ ถา้ภกิษุแมผู้เ้ป็นเถระ แตเ่ป็นผูท้ศุลี มธีรรมเลว 

ทราม เรากลา่วอยา่งนี้ เพราะภกิษุนัน้มชีือ่เสยีงไมด่ ีเราเรยีกบคุคลเชน่นีว้า่เป็น 

เหมอืนผา้เปลอืกไมท้ีม่สีไีมส่วย ก็คนเหลา่ใดคบหาใกลช้ดิพากันตามอยา่งเธอ การ 

คบหาเป็นตน้นัน้ยอ่มเป็นไปเพือ่ไมเ่กือ้กลู เพือ่ทกุขแ์กค่นเหลา่นัน้ตลอดกาลนาน 

เรากลา่วอยา่งนี ้เพราะภกิษุนัน้มกีารตดิตอ่กอ่ใหเ้กดิทกุข ์เราเรยีกบคุคลเชน่นีว้า่ 

เป็นเหมอืนผา้เปลอืกไมท้ีม่สีมัผัสไมส่บาย ก็ภกิษุนัน้รับจวีร บณิฑบาต เสนาสนะ 

และคลิานปัจจัยเภสชัชบรขิารของคนเหลา่ใด การรับของเธอนัน้ไมม่ผีลมาก ไมม่ ี

อานสิงสม์ากแกค่นเหลา่นัน้ เรากลา่วอยา่งนี ้เพราะภกิษุนัน้เป็นผูม้คีา่นอ้ย เรา 

เรยีกบคุคลเชน่นีว้า่เป็นเหมอืนผา้เปลอืกไมท้ีม่รีาคาถกู

 

เชงิอรรถ : 

๑ ค าวา่ “พระนวกะ พระมัชฌมิะ และพระเถระ” ดเูชงิอรรถขอ้ ๖๓ ทกุนบิาต หนา้ ๑๐๐ ในเลม่นี้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๓๓๔ } 



๓๓๕ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๕. โลณผลวรรค ๘. โปตถกสตูร 

  อนึง่ ภกิษุผูเ้ป็นเถระเชน่นี้จะตอ้งกลา่วในทา่มกลางสงฆ ์พวกภกิษุไดก้ลา่ว 

กับเธออยา่งนีว้า่ “จะมปีระโยชนอ์ะไรดว้ยค าทีค่นพาลไมฉ่ลาดกลา่วออกไป แมต้ัว 

ทา่นก็เขา้ใจค าทีค่วรกลา่ว” เธอโกรธ ไมพ่อใจ เปลง่วาจาทีเ่ป็นเหตใุหส้งฆ ์

ยกวตัรตนเหมอืนผา้เปลอืกไมท้ีเ่ขาทิง้ทีก่องหยากเยือ่ 

  ผา้แควน้กาสทีีย่ังใหม ่มสีสีวย มสีมัผัสสบาย และมรีาคาแพง ผา้แควน้ 

กาสแีมก้ลางเกา่กลางใหมแ่ตก็่มสีสีวย มสีมัผัสสบาย และมรีาคาแพง ผา้แควน้ 

กาสแีมเ้กา่ แตก็่มสีสีวย มสีมัผัสสบาย และมรีาคาแพง คนทัง้หลายยอ่มท าผา้ 

แควน้กาสแีมท้ีเ่กา่ใหเ้ป็นผา้หอ่แกว้ หรอืเอาใสไ่วใ้นหบีของหอม ฉันใด 

  ภกิษุทัง้หลาย ฉันนัน้เหมอืนกันแล ภกิษุผูเ้ป็นนวกะ แตม่ศีลี มธีรรมงาม เรา 

กลา่วอยา่งนี ้เพราะภกิษุนัน้มชีือ่เสยีงด ีเราเรยีกบคุคลเชน่นีว้า่เป็นเหมอืนผา้แควน้ 

กาสทีีม่สีสีวย ก็คนเหลา่ใดคบหาใกลช้ดิพากันตามอยา่งเธอ การคบหาเป็นตน้นัน้ 

ยอ่มเป็นไปเพือ่เกือ้กลู เพือ่สขุแกค่นเหลา่นัน้ตลอดกาลนาน เรากลา่วอยา่งนี้ 

เพราะภกิษุนัน้มกีารตดิตอ่กอ่ใหเ้กดิสขุ เราเรยีกบคุคลเชน่นีว้า่เป็นเหมอืนผา้แควน้ 

กาสทีีม่สีมัผัสสบาย ก็ภกิษุนัน้รับจวีร บณิฑบาต เสนาสนะ และคลิานปัจจัย- 

เภสชัชบรขิารของคนเหลา่ใด การรับของเธอนัน้ยอ่มมผีลมาก มอีานสิงสม์ากแกค่น 

เหลา่นัน้ เรากลา่วอยา่งนีเ้พราะภกิษุนัน้เป็นผูม้คีา่มาก เราเรยีกบคุคลเชน่นีว้า่เป็น 

เหมอืนผา้แควน้กาสทีีม่รีาคาแพง 

  ถา้ภกิษุผูเ้ป็นมัชฌมิะ ฯลฯ ถา้ภกิษุแมผู้เ้ป็นเถระ แตม่ศีลี มธีรรมงาม เรา 

กลา่วอยา่งนี ้เพราะภกิษุนัน้มชีือ่เสยีงด ีเราเรยีกบคุคลเชน่นีว้า่เป็นเหมอืนผา้แควน้ 

กาสทีีม่สีสีวย ก็คนเหลา่ใดคบหาใกลช้ดิพากันตามอยา่งเธอ การคบหาเป็นตน้นัน้ 

ยอ่มเป็นไปเพือ่เกือ้กลู เพือ่สขุแกค่นเหลา่นัน้ตลอดกาลนาน เรากลา่วอยา่งนี้เพราะ 

ภกิษุนัน้มกีารตดิตอ่กอ่ใหเ้กดิสขุ เราเรยีกบคุคลเชน่นีว้า่เป็นเหมอืนผา้แควน้กาสทีีม่ ี

สมัผัสสบาย ก็ภกิษุนัน้รับจวีร บณิฑบาต เสนาสนะ คลิานปัจจัยเภสชัชบรขิาร 

ของคนเหลา่ใด การรับของเธอนัน้ยอ่มมผีลมาก มอีานสิงสม์ากแกค่นเหลา่นัน้ เรา 

กลา่วอยา่งนี ้เพราะภกิษุนัน้เป็นผูม้คีา่มาก เราเรยีกบคุคลเชน่นีว้า่เป็นเหมอืนผา้ 

แควน้กาสทีีม่รีาคาแพง 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๓๓๕ } 



๓๓๖ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๕. โลณผลวรรค ๙. โลณผลสตูร 

  อนึง่ ภกิษุผูเ้ป็นเถระเชน่นี้จะตอ้งกลา่วในทา่มกลางสงฆ ์ภกิษุทัง้หลายไดก้ลา่ว 

กับเธออยา่งนีว้า่ “ขอใหท้า่นทัง้หลายจงสงบเถดิ ภกิษุทีเ่ป็นเถระจะกลา่วธรรมและ 

วนัิย” 

  เพราะเหตนัุน้แล เธอทัง้หลายพงึส าเหนยีกอยา่งนีว้า่ “เราจักเป็นเหมอืนผา้ 

แควน้กาส ีจักไมเ่ป็นเหมอืนผา้เปลอืกไม”้ 

  ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายพงึส าเหนยีกอยา่งนีแ้ล 

โปตถกสตูรที ่๘ จบ 

 

๙. โลณผลสตูร 

วา่ดว้ยผลกรรมกบักอ้นเกลอื 

  [๑๐๑] ภกิษุทัง้หลาย ผูใ้ดพงึกลา่วอยา่งนีว้า่ “บคุคลนีท้ ากรรมไวอ้ยา่งใด ๆ 

เขาตอ้งเสวยกรรมนัน้อยา่งนัน้ ๆ” เมือ่เป็นเชน่นัน้ การอยูป่ระพฤตพิรหมจรรยย์อ่ม 

มไีมไ่ด ้โอกาสทีจ่ะท าทีส่ดุแหง่ทกุขโ์ดยชอบยอ่มไมป่รากฏ สว่นผูใ้ดพงึกลา่ว อยา่งนี้ 

วา่ “บคุคลนีท้ ากรรมทีต่อ้งเสวยผลไวอ้ยา่งใด ๆ เขาตอ้งเสวยผลของกรรมนัน้ อยา่ง 

นัน้ ๆ” เมือ่เป็นเชน่นัน้ การอยูป่ระพฤตพิรหมจรรยย์อ่มมไีด ้โอกาสทีจ่ะท าทีส่ดุ 

แหง่ทกุขโ์ดยชอบยอ่มปรากฏ บคุคลบางคนในโลกนีท้ าบาปกรรมแมเ้พยีงเล็กนอ้ย 

บาปกรรมก็น าเขาไปสูน่รกได ้สว่นบคุคลบางคนในโลกนีท้ าบาปกรรมเพยีงเล็กนอ้ย 

เชน่นัน้แล บาปกรรมนัน้ใหผ้ลในปัจจบุันเทา่นัน้ ไมใ่หผ้ลแมแ้ตน่อ้ยในอัตภาพที ่๒ 

(ชาตหินา้)๑ ไมจ่ าเป็นตอ้งพดูถงึผลมาก 

  บคุคลทีท่ าบาปกรรมแมเ้พยีงเล็กนอ้ย บาปกรรมนัน้ก็น าเขาไปสูน่รกได ้คอื 

บคุคลเชน่ไร 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดปูระกอบใน องฺ.ตกิ.อ. ๒/๑๐๑/๒๕๓ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๓๓๖ } 



๓๓๗ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๕. โลณผลวรรค ๙. โลณผลสตูร 

  คอื บคุคล๑บางคนในโลกนีไ้มเ่จรญิกาย๒ ไมเ่จรญิศลี ไมเ่จรญิจติ ไมเ่จรญิ 

ปัญญา มคีณุนอ้ย มอีัตภาพนอ้ย มักอยูเ่ป็นทกุขเ์พราะผลกรรมเล็กนอ้ย บคุคล 

เชน่นีท้ าบาปกรรมแมเ้พยีงเล็กนอ้ย บาปกรรมนัน้ก็น าเขาไปสูน่รกได ้

  บคุคลทีท่ าบาปกรรมเพยีงเล็กนอ้ยเชน่นัน้แล บาปกรรมนัน้ใหผ้ลในปัจจบุันเทา่นัน้ 

ไมใ่หผ้ลแมแ้ตน่อ้ยในอัตภาพที ่๒ ไมจ่ าเป็นตอ้งพดูถงึผลมาก คอืบคุคลเชน่ไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีเ้จรญิกาย เจรญิศลี เจรญิจติ เจรญิปัญญา๓แลว้ 

มคีณุไมน่อ้ย มอีัตภาพใหญ่๔ เป็นอัปปมาณวหิารี๕ บคุคลเชน่นีท้ าบาปกรรมเพยีง 

เล็กนอ้ยเชน่นัน้แล บาปกรรมนัน้ใหผ้ลในปัจจบุันเทา่นัน้ ไมใ่หผ้ลแมแ้ตน่อ้ยใน 

อัตภาพที ่๒ ไมจ่ าเป็นตอ้งพดูถงึผลมาก 

  ภกิษุทัง้หลาย เปรยีบเหมอืนบรุษุใสก่อ้นเกลอืลงในขนัใบนอ้ย เธอทัง้หลาย 

เขา้ใจเรือ่งนัน้อยา่งไร น ้าในขนัเล็กนอ้ยนัน้เค็ม ดืม่กนิไมไ่ดเ้พราะกอ้นเกลอืโนน้ใช ่

หรอืไม ่

  “อยา่งนัน้ พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ขอ้นัน้เพราะเหตไุร” 

  “เพราะในขนัน ้ามนี ้านดิหน่อย น ้านัน้จงึเค็ม ดืม่กนิไมไ่ดเ้พราะกอ้นเกลอืโนน้ 

พระพทุธเจา้ขา้” 

  “บคุคลใสก่อ้นเกลอืลงในแมน่ ้าคงคา เธอทัง้หลายเขา้ใจเรือ่งนัน้อยา่งไร แมน่ ้า 

คงคานัน้เค็ม ดืม่กนิไมไ่ดเ้พราะกอ้นเกลอืโนน้ใชห่รอืไม”่ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ บคุคล ในทีน่ีห้มายถงึปถุชุนผูต้กอยูใ่นวงจรแหง่วัฏฏะ 

๒ เจรญิกาย ในทีน่ีห้มายถงึเจรญิกายานุปัสสนา คอืการพจิารณาอาการทีไ่มส่วยไมง่าม และไมเ่ทีย่งแหง่ 

    กายเป็นตน้ (องฺ.ตกิ.อ. ๒/๑๐๑/๒๕๓, องฺ.ตกิ.ฏกีา ๒/๑๐๑/๒๔๘) 

๓ บคุคลผูเ้จรญิกาย เจรญิศลี เจรญิจติ เจรญิปญัญา ในทีน่ีห้มายถงึพระขณีาสพผูส้ ิน้อาสวะ (องฺ.ตกิ.อ. 

    ๒/๑๐๑/๒๕๓) 

๔ มอีตัภาพใหญ ่ในทีน่ีห้มายถงึมคีณุมาก (องฺ.ตกิ.อ. ๒/๑๐๑/๒๕๓) 

๕ อปัปมาณวหิาร ีหมายถงึผูม้ปีกตอิยูอ่ยา่งไมม่รีาคะ โทสะ และโมหะซึง่เป็นกเิลสทีแ่สดงลักษณะหรอืจรติ 

    ของบคุคล ค านีเ้ป็นชือ่ของพระขณีาสพ (องฺ.ตกิ.อ. ๒/๑๐๑/๒๕๓, องฺ.ตกิ.ฏกีา ๒/๑๐๑/๒๔๘) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๓๓๗ } 



๓๓๘ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๕. โลณผลวรรค ๙. โลณผลสตูร 

  “ไมใ่ชอ่ยา่งนัน้ พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ขอ้นัน้เพราะเหตไุร” 

  “เพราะในแมน่ ้าคงคานัน้มหีว้งน ้าใหญ ่น ้านัน้จงึไมเ่ค็ม ดืม่กนิไดเ้พราะกอ้น 

เกลอืโนน้ พระพทุธเจา้ขา้” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย บคุคลบางคนในโลกนีก็้ฉันนัน้เหมอืน 

กันแล ท าบาปกรรมแมเ้พยีงเล็กนอ้ย บาปกรรมนัน้ก็น าเขาไปสูน่รกได ้สว่นบคุคล 

บางคนในโลกนีท้ าบาปกรรมเพยีงเล็กนอ้ยเชน่นัน้แล บาปกรรมนัน้ใหผ้ลในปัจจบุัน 

เทา่นัน้ ไมใ่หผ้ลแมแ้ตน่อ้ยในอัตภาพที ่๒ ไมจ่ าเป็นตอ้งพดูถงึผลมาก” 

  บคุคลทีท่ าบาปกรรมแมเ้พยีงเล็กนอ้ย บาปกรรมนัน้ก็น าเขาไปสูน่รกได ้คอื 

บคุคลเชน่ไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีไ้มเ่จรญิกาย ไมเ่จรญิศลี ไมเ่จรญิจติ ไมเ่จรญิปัญญา 

มคีณุนอ้ย มอีัตภาพนอ้ย มักอยูเ่ป็นทกุขเ์พราะผลกรรมเล็กนอ้ย บคุคลเชน่นีท้ า 

บาปกรรมแมเ้พยีงเล็กนอ้ย บาปกรรมนัน้ก็น าเขาไปสูน่รกได ้

  บคุคลทีท่ าบาปกรรมเพยีงเล็กนอ้ยเชน่นัน้แล บาปกรรมนัน้ใหผ้ลในปัจจบุัน 

เทา่นัน้ ไมใ่หผ้ลแมแ้ตน่อ้ยในอัตภาพที ่๒ ไมจ่ าเป็นตอ้งพดูถงึผลมาก คอืบคุคล 

เชน่ไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีเ้จรญิกาย เจรญิศลี เจรญิจติ เจรญิปัญญาแลว้ 

มคีณุไมน่อ้ย มอีัตภาพใหญ ่เป็นอัปปมาณวหิาร ีบคุคลเชน่นีท้ าบาปกรรมเพยีง 

เล็กนอ้ยเชน่นัน้แล บาปกรรมนัน้ใหผ้ลในปัจจบุันเทา่นัน้ ไมใ่หผ้ลแมแ้ตน่อ้ยในอัตภาพ 

ที ่๒ ไมจ่ าเป็นตอ้งพดูถงึผลมาก (๑) 

  บคุคลบางคนในโลกนีถ้กูจองจ าเพราะทรัพยก์ึง่กหาปณะบา้ง ถกูจองจ าเพราะ 

ทรัพยห์นึง่กหาปณะบา้ง ถกูจองจ าเพราะทรัพยร์อ้ยกหาปณะบา้ง สว่นบคุคลบาง 

คนในโลกนีไ้มถ่กูจองจ าเพราะทรัพยก์ึง่กหาปณะบา้ง ไมถ่กูจองจ าเพราะทรัพยห์นึง่ 

กหาปณะบา้ง ไมถ่กูจองจ าเพราะทรัพยต์ัง้รอ้ยกหาปณะบา้ง 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๓๓๘ } 



๓๓๙ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๕. โลณผลวรรค ๙. โลณผลสตูร 

  บคุคลทีถ่กูจองจ าเพราะทรัพยก์ึง่กหาปณะบา้ง ถกูจองจ าเพราะทรัพยห์นึง่ 

กหาปณะบา้ง ถกูจองจ าเพราะทรัพยร์อ้ยกหาปณะบา้ง คอืบคุคลเชน่ไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีเ้ป็นผูข้ดัสน มสีมบัตนิอ้ย มโีภคะนอ้ย บคุคลเชน่นี ้

ยอ่มถกูจองจ าเพราะทรัพยก์ึง่กหาปณะบา้ง ถกูจองจ าเพราะทรัพยห์นึง่กหาปณะ 

บา้ง ถกูจองจ าเพราะทรัพยร์อ้ยกหาปณะบา้ง 

  บคุคลทีไ่มถ่กูจองจ าเพราะทรัพยก์ึง่กหาปณะบา้ง ไมถ่กูจองจ าเพราะทรัพย ์

หนึง่กหาปณะบา้ง ไมถ่กูจองจ าเพราะทรัพยต์ัง้รอ้ยกหาปณะบา้ง คอืบคุคลเชน่ไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีเ้ป็นผูม้ั่งคั่ง มทีรัพยม์าก มโีภคะมาก บคุคลเชน่นี ้

ยอ่มไมถ่กูจองจ าเพราะทรัพยก์ึง่กหาปณะบา้ง ไมถ่กูจองจ าเพราะทรัพยห์นึง่กหาปณะ 

บา้ง ไมถ่กูจองจ าเพราะทรัพยต์ัง้รอ้ยกหาปณะบา้ง ฉันใด 

  บคุคลบางคนในโลกนีก็้ฉันนัน้เหมอืนกัน ท าบาปกรรมแมเ้พยีงเล็กนอ้ย 

บาปกรรมนัน้ก็น าเขาไปสูน่รกได ้สว่นบคุคลบางคนในโลกนีท้ าบาปกรรมเพยีงเล็กนอ้ย 

เชน่นัน้แล บาปกรรมนัน้ใหผ้ลในปัจจบุันเทา่นัน้ ไมใ่หผ้ลแมแ้ตน่อ้ยในอัตภาพที ่๒ 

ไมจ่ าเป็นตอ้งพดูถงึผลมาก 

  บคุคลทีท่ าบาปกรรมเพยีงเล็กนอ้ย บาปกรรมนัน้ก็น าเขาไปสูน่รกได ้คอื 

บคุคลเชน่ไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีไ้มเ่จรญิกาย ไมเ่จรญิศลี ไมเ่จรญิจติ ไมเ่จรญิปัญญา 

มคีณุนอ้ย มอีัตภาพนอ้ย มักอยูเ่ป็นทกุขเ์พราะผลกรรมเล็กนอ้ย บคุคลเชน่นีแ้ล 

ท าบาปกรรมแมเ้พยีงเล็กนอ้ย บาปกรรมนัน้ก็น าเขาไปสูน่รกได ้

  บคุคลทีท่ าบาปกรรมเพยีงเล็กนอ้ยเชน่นัน้แล บาปกรรมนัน้ใหผ้ลในปัจจบุัน 

เทา่นัน้ ไมใ่หผ้ลแมแ้ตน่อ้ยในอัตภาพที ่๒ ไมจ่ าเป็นตอ้งพดูถงึผลมาก คอืบคุคล 

เชน่ไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีเ้จรญิกาย เจรญิศลี เจรญิจติ เจรญิปัญญาแลว้ ม ี

คณุไมน่อ้ย มอีัตภาพใหญ ่เป็นอัปปมาณวหิาร ีบคุคลเชน่นีท้ าบาปกรรมเพยีง 

เล็กนอ้ยเชน่นัน้แล บาปกรรมนัน้ใหผ้ลในปัจจบุันเทา่นัน้ ไมใ่หผ้ลแมแ้ตน่อ้ยใน 

อัตภาพที ่๒ ไมจ่ าเป็นตอ้งพดูถงึผลมาก (๒) 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๓๓๙ } 



๓๔๐ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๕. โลณผลวรรค ๑๐. ปังสโุธวกสตูร 

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคลบางคนในโลกนีเ้จรญิกาย เจรญิศลี เจรญิจติ เจรญิ 

ปัญญาแลว้ มคีณุไมน่อ้ย มอีัตภาพใหญ ่เป็นอัปปมาณวหิาร ีบคุคลเชน่นีท้ า 

บาปกรรมเพยีงเล็กนอ้ยเชน่นัน้แล บาปกรรมนัน้ใหผ้ลในปัจจบุันเทา่นัน้ ไมใ่หผ้ล 

แมแ้ตน่อ้ยในอัตภาพที ่๒ ไมจ่ าเป็นตอ้งพดูถงึผลมาก 

  เจา้ของแกะหรอืคนฆา่แกะบางคนสามารถทีจ่ะฆา่ จองจ า หรอืเผาคนลักแกะ 

หรอืท าตามทีต่นปรารถนา แตบ่างคนไมส่ามารถทีจ่ะฆา่ จองจ า หรอืเผาคนลักแกะ 

หรอืท าตามทีต่นปรารถนาได ้

  เจา้ของแกะหรอืคนฆา่แกะทีส่ามารถทีจ่ะฆา่ จองจ า หรอืเผาคนลักแกะ หรอื 

ท าตามทีต่นปรารถนาได ้คอืเจา้ของแกะหรอืคนฆา่แกะเชน่ไร 

  คอื เจา้ของแกะหรอืคนฆา่แกะบางคนในโลกนีข้ดัสน มสีมบัตนิอ้ย มโีภคะ 

นอ้ย เจา้ของแกะหรอืคนฆา่แกะเชน่นี ้สามารถทีจ่ะฆา่ จองจ า หรอืเผาคนลักแกะ 

หรอืท าตามทีต่นปรารถนาได ้

  เจา้ของแกะหรอืคนฆา่แกะทีไ่มส่ามารถทีจ่ะฆา่ จองจ า หรอืเผาคนลักแกะ หรอื 

ท าตามทีต่นปรารถนาได ้คอืเจา้ของแกะหรอืคนฆา่แกะเชน่ไร 

  คอื เจา้ของแกะหรอืคนฆา่แกะบางคนในโลกนีเ้ป็นผูม้ั่งคั่ง มทีรัพยม์าก ม ี

โภคะมาก เป็นพระราชา หรอืมหาอ ามาตยข์องพระราชา เจา้ของแกะหรอืคนฆา่ 

แกะเชน่นี ้ไมส่ามารถทีจ่ะฆา่จองจ า หรอืเผาคนลักแกะ หรอืท าตามทีต่นปรารถนา 

ได ้แทท้ีจ่รงิ คนทีป่ระนมมอืยอ่มขอเจา้ของแกะหรอืคนฆา่แกะไดว้า่ “ขอทา่นจง 

ใหแ้กะหรอืทรัพยท์ีม่มีลูคา่เทา่กับแกะแกฉั่นดว้ยเถดิ” ฉันใด 

  บคุคลบางคนในโลกนีก็้ฉันนัน้เหมอืนกัน ท าบาปกรรมแมเ้พยีงเล็กนอ้ยเชน่ 

นัน้แล บาปกรรมนัน้ก็น าเขาไปสูน่รกได ้สว่นบคุคลบางคนในโลกนีท้ าบาปกรรม 

เพยีงเล็กนอ้ยเชน่นัน้แล บาปกรรมนัน้ใหผ้ลในปัจจบุันเทา่นัน้ ไมใ่หผ้ลแมแ้ตน่อ้ย 

ในอัตภาพที ่๒ ไมจ่ าเป็นตอ้งพดูถงึผลมาก 

  บคุคลทีท่ าบาปกรรมแมเ้พยีงเล็กนอ้ย บาปกรรมนัน้ก็น าเขาไปสูน่รกไดค้อื 

บคุคลเชน่ไร 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๓๔๐ } 



๓๔๑ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๕. โลณผลวรรค ๑๐. ปังสโุธวกสตูร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีไ้มเ่จรญิกาย ไมเ่จรญิศลี ไมเ่จรญิจติ ไมเ่จรญิปัญญา 

มคีณุนอ้ย มอีัตภาพนอ้ย มักอยูเ่ป็นทกุขเ์พราะผลกรรมเล็กนอ้ย บคุคลเชน่นีแ้ล 

ท าบาปกรรมแมเ้พยีงเล็กนอ้ย บาปกรรมนัน้ก็น าเขาไปสูน่รกได ้

  บคุคลทีท่ าบาปกรรมเพยีงเล็กนอ้ยเชน่นัน้แล บาปกรรมนัน้ใหผ้ลในปัจจบุัน 

เทา่นัน้ ไมใ่หผ้ลแมแ้ตน่อ้ยในอัตภาพที ่๒ ไมจ่ าเป็นตอ้งพดูถงึผลมาก คอืบคุคล 

เชน่ไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีเ้จรญิกาย เจรญิศลี เจรญิจติ เจรญิปัญญาแลว้ 

มคีณุไมน่อ้ย มอีัตภาพใหญ ่เป็นอัปปมาณวหิาร ีบคุคลเชน่นีท้ าบาปกรรมเพยีง 

เล็กนอ้ยเชน่นัน้แล บาปกรรมนัน้ใหผ้ลในปัจจบุันเทา่นัน้ ไมใ่หผ้ลแมแ้ตน่อ้ยใน 

อัตภาพที ่๒ ไมจ่ าเป็นตอ้งพดูถงึผลมาก (๓) 

  ภกิษุทัง้หลาย ผูใ้ดพงึกลา่วอยา่งนี้วา่ “บคุคลนีท้ ากรรมไวอ้ยา่งใด ๆ เขา 

จะตอ้งเสวยกรรมนัน้อยา่งนัน้ ๆ” เมือ่เป็นเชน่นัน้ การอยูป่ระพฤตพิรหมจรรย ์

ยอ่มมไีมไ่ด ้โอกาสทีจ่ะท าทีส่ดุแหง่ทกุขโ์ดยชอบยอ่มไมป่รากฏ สว่นผูใ้ดพงึกลา่ว 

อยา่งนีว้า่ “บคุคลนีท้ ากรรมทีต่อ้งเสวยผลไวอ้ยา่งใด ๆ เขาตอ้งเสวยผลของกรรม 

นัน้อยา่งนัน้ ๆ” เมือ่เป็นเชน่นัน้ การอยูป่ระพฤตพิรหมจรรยย์อ่มมไีด ้โอกาสที ่

จะท าทีส่ดุแหง่ทกุขโ์ดยชอบยอ่มปรากฏ 

โลณผลสตูรที ่๙ จบ 

 

๑๐. ปงัสโุธวกสตูร 

วา่ดว้ยคนลา้งฝุ่ นลา้งทอง 

  [๑๐๒] ภกิษุทัง้หลาย ทองมสี ิง่ทีท่ าใหเ้ศรา้หมองอยา่งหยาบ คอื ดนิรว่น 

ทราย กอ้นกรวด และกระเบือ้ง คนลา้งฝุ่ นหรอืลกูมอืของคนลา้งฝุ่ น รอ่นทอง 

นัน้ในรางน ้าแลว้ ลา้งซ ้าหลาย ๆ ครัง้ เมือ่ส ิง่ทีท่ าใหเ้ศรา้หมองอยา่งหยาบนัน้ถกู 

ท าใหห้มดไป สิน้ไปแลว้ ทองยังคงมสี ิง่ทีท่ าใหเ้ศรา้หมองอยา่งกลาง คอื กอ้นกรวด 

อยา่งละเอยีด ทรายอยา่งหยาบ คนลา้งฝุ่ นหรอืลกูมอืของคนลา้งฝุ่ น ลา้งทองนัน้ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๓๔๑ } 



๓๔๒ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๕. โลณผลวรรค ๑๐. ปังสโุธวกสตูร 

ซ ้าหลาย ๆ ครัง้ เมือ่ส ิง่ทีท่ าใหเ้ศรา้หมองอยา่งกลางนัน้ถกูท าใหห้มดไป สิน้ไปแลว้ 

ทองยังมสี ิง่ทีท่ าใหเ้ศรา้หมองอยา่งละเอยีด คอื ทรายอยา่งละเอยีด และสะเก็ด 

กะล าพัก คนลา้งฝุ่ นหรอืลกูมอืของคนลา้งฝุ่ น ลา้งทองนัน้ซ ้าหลาย ๆ ครัง้ เมือ่ 

สิง่ทีท่ าใหเ้ศรา้หมองอยา่งละเอยีดนัน้ถกูท าใหห้มดไป สิน้ไปแลว้ ก็ยังคงเหลอืเขมา่ 

ทองอยูอ่กี ชา่งทองหรอืลกูมอืของชา่งทอง ใสท่องลงในเบา้หลอม เป่าทองนัน้ 

เป่าแลว้เป่าอกี เป่าจนไดท้ี ่ทองนัน้ก็ยังไมต่ดิสนทิแนบเป็นเนือ้เดยีวกัน ยังไมห่าย 

กระดา้ง ไมอ่อ่น ใชก้ารไมไ่ด ้ไมผ่ดุผอ่ง แตกงา่ยและใชง้านไดไ้มด่ ีชา่งทอง 

หรอืลกูมอืของชา่งทองเป่าทองนัน้ เป่าแลว้เป่าอกี เป่าจนไดท้ีใ่นสมัยใด สมยันัน้ 

ทองนัน้ถกูเป่า ถกูเป่าแลว้เป่าอกี ถกูเป่าจนไดท้ี ่ตดิสนทิแนบเป็นเนือ้เดยีวกนั 

หมดความกระดา้ง เป็นของออ่น ใชก้ารได ้ผดุผอ่ง ไมแ่ตกงา่ย ใชง้านไดด้ ีเขามุง่ 

หมายจะท าเครือ่งประดับชนดิใด ๆ คอื แผน่ทอง ตา่งห ูสรอ้ยคอ หรอืมาลัยทอง 

เครือ่งประดับชนดินัน้ ยอ่มอ านวยประโยชนใ์หเ้ขาได ้ฉันใด 

  ฉันนัน้เหมอืนกันแล อปุกเิลสอยา่งหยาบ คอื กายทจุรติ(ความประพฤตชิัว่ 

ดว้ยกาย) วจทีจุรติ(ความประพฤตชิัว่ดว้ยวาจา) มโนทจุรติ(ความประพฤตชิัว่ดว้ย 

ใจ)ของภกิษุผูบ้ าเพ็ญอธจิติยังมอียู ่ภกิษุผูม้คีวามคดิ เป็นคนฉลาด ละบรรเทา 

อปุกเิลสอยา่งหยาบนัน้ ท าใหส้ ิน้ไป ใหถ้งึความไมม่ ีเมือ่ละไดเ้ด็ดขาดท าใหส้ ิน้ไป 

แลว้ อปุกเิลสอยา่งกลาง คอื กามวติก(ความตรกึในทางกาม) พยาบาทวติก(ความ 

ตรกึในทางพยาบาท) วหิงิสาวติก(ความตรกึในความเบยีดเบยีน)ของภกิษุผูบ้ าเพ็ญ 

อธจิติยังมอียู ่ภกิษุผูม้คีวามคดิ เป็นคนฉลาด ละ บรรเทาอปุกเิลสอยา่งกลางนัน้ 

ท าใหส้ ิน้ไป ใหถ้งึความไมม่ ีเมือ่ละไดเ้ด็ดขาด ท าใหส้ ิน้ไปแลว้ อปุกเิลสอยา่ง 

ละเอยีด คอื ความนกึคดิถงึชาต ิความนกึคดิถงึชนบท และความนกึคดิทีป่ระกอบ 

ดว้ยความไมด่หูมิน่ของภกิษุผูบ้ าเพ็ญอธจิติยังมอียู ่ภกิษุผูม้คีวามคดิ เป็นคนฉลาด 

ละ บรรเทาอปุกเิลสอยา่งละเอยีดนัน้ ท าใหส้ ิน้ไป ใหถ้งึความไมม่ ีเมือ่ละไดเ้ด็ดขาด 

ท าใหส้ ิน้ไปแลว้ ก็ยังมธีรรมวติกเหลอือยู ่สมาธนัิน้ยังไมส่งบ ไมป่ระณีต ไมไ่ด ้

ความสงบระงับ ยังไมบ่รรลภุาวะทีจ่ติเป็นหนึง่ผดุขึน้ ยังมกีารขม่หา้มกเิลสดว้ย 

ธรรมเครือ่งปรงุแตง่อยู ่

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๓๔๒ } 



๓๔๓ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๕. โลณผลวรรค ๑๐. ปังสโุธวกสตูร 

  ภกิษุทัง้หลาย มสีมัย๑ทีจ่ติตัง้มั่นอยูภ่ายใน สงบนิง่อยู ่มภีาวะทีจ่ติเป็นหนึง่ 

ผดุขึน้ตัง้มั่นอยู ่สมาธนัิน้เป็นธรรมสงบ ประณีต ไดค้วามสงบระงับ ถงึภาวะทีจ่ติ 

เป็นหนึง่ผดุขึน้ ไมม่กีารขม่หา้มกเิลสดว้ยธรรมเครือ่งปรงุแตง่ และภกิษุนัน้จะนอ้ม 

จติไปเพือ่ท าใหแ้จง้ดว้ยปัญญาอันยิง่ซ ึง่ธรรมทีค่วรท าใหแ้จง้ดว้ยปัญญาอันยิง่ใด ๆ เมือ่ 

มเีหตแุหง่สติ๒ เธอยอ่มบรรลคุวามเป็นผูเ้หมาะสมทีจ่ะประจักษ์ชดัในธรรมนัน้ ๆ 

  ถา้ภกิษุนัน้หวงัวา่ “เราพงึแสดงฤทธิไ์ดห้ลายอยา่ง คอื คนเดยีวแสดงเป็น 

หลายคนก็ได ้หลายคนแสดงเป็นคนเดยีวก็ได ้แสดงใหป้รากฏหรอืใหห้ายไปก็ได ้

ทะลฝุา ก าแพง และภเูขาไปไดไ้มต่ดิขดัเหมอืนไปในทีว่า่งก็ได ้ผดุขึน้หรอืด าลงใน 

แผน่ดนิเหมอืนไปในน ้าก็ได ้เดนิบนน ้าโดยทีน่ ้าไมแ่ยกเหมอืนเดนิบนแผน่ดนิก็ได ้น่ัง 

ขดัสมาธเิหาะไปในอากาศเหมอืนนกบนิไปก็ได ้ใชฝ่้ามอืลบูคล าดวงจันทรแ์ละดวง 

อาทติยอ์ันมฤีทธม์ากมอีานุภาพมากก็ได ้ใชอ้ านาจทางกายไปจนถงึพรหมโลกก็ได”้ 

เมือ่ม ีเหตแุหง่สติ๒ เธอยอ่มบรรลคุวามเป็นผูเ้หมาะสมทีจ่ะประจักษ์ชดัในธรรมนัน้ ๆ 

  ถา้ภกิษุนัน้หวงัวา่ “เราพงึไดย้นิเสยีง ๒ ชนดิ คอืเสยีงทพิยแ์ละเสยีงมนุษย ์

ทัง้ทีอ่ยูไ่กลและใกลด้ว้ยหทูพิยอ์ันบรสิทุธิเ์หนอืมนุษย”์ เมือ่มเีหตแุหง่สต ิเธอยอ่ม 

บรรลคุวามเป็นผูเ้หมาะสมทีจ่ะประจักษ์ชดัในธรรมนัน้ ๆ 

  ถา้ภกิษุนัน้หวงัวา่ “เราพงึก าหนดรูจ้ติของสตัวแ์ละบคุคลอืน่ไดด้ว้ยจติของตน 

คอื จติมรีาคะก็รูว้า่มรีาคะ หรอืปราศจากราคะก็รูว้า่ปราศจากราคะ จติมโีทสะก็รู ้

วา่มโีทสะ หรอืปราศจากโทสะก็รูว้า่ปราศจากโทสะ จติมโีมหะก็รูว้า่มโีมหะ หรอื 

ปราศจากโมหะก็รูว้า่ปราศจากโมหะ จติหดหูก็่รูว้า่หดหู ่หรอืฟุ้งซา่นก็รูว้า่ฟุ้งซา่น 

จติเป็นมหัคคตะ๓ก็รูว้า่เป็นมหัคคตะ หรอืไมเ่ป็นมหัคคตะก็รูว้า่ไมเ่ป็นมหัคคตะ 

จติมจีติอืน่ยิง่กวา่ก็รูว้า่มจีติอืน่ยิง่กวา่ หรอืไมม่จีติอืน่ยิง่กวา่ก็รูว้า่ไมม่จีติอืน่ยิง่กวา่ 

จติเป็นสมาธก็ิรูว้า่เป็นสมาธ ิหรอืไมเ่ป็นสมาธก็ิรูว้า่ไมเ่ป็นสมาธ ิจติหลดุพน้ก็รูว้า่ 

หลดุพน้ หรอืไมห่ลดุพน้ก็รูว้า่ไมห่ลดุพน้” เมือ่มเีหตแุหง่สต ิเธอยอ่มบรรลคุวาม 

เป็นผูเ้หมาะทีจ่ะประจักษ์ชดัในธรรมนัน้ ๆ

 

เชงิอรรถ : 

๑ สมยั ในทีน่ีห้มายถงึกาลทีไ่ดรั้บสัปปายะ (ความเหมาะสม) ๕ ประการ คอื อตุสุัปปายะ อาหารสัปปายะ  

    เสนาสนะสัปปายะ ปคุคลสัปปายะ และธัมมัสสวนสัปปายะ (องฺ.ตกิ.อ. ๒/๑๐๒/๒๕๔) 

๒ เหตแุหง่สต ิในทีน่ีค้อืฌานทีเ่ป็นบาท (ปพุพเหต)ุ แหง่อภญิญา (องฺ.ตกิ.อ. ๒/๑๐๒/๑๕๔) 

๓ มหคัคตะ แปลวา่ ถงึความเป็นใหญ ่หมายถงึจติทีถ่งึฌานสมาบัต ิ

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๓๔๓ } 



๓๔๔ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๕. โลณผลวรรค ๑๐. ปังสโุธวกสตูร 

  ถา้ภกิษุนัน้หวงัวา่ “เราพงึระลกึชาตกิอ่นไดห้ลายชาต ิคอื ๑ ชาตบิา้ง ๒ ชาต ิ

บา้ง ๓ ชาตบิา้ง ๔ ชาตบิา้ง ๕ ชาตบิา้ง ๑๐ ชาตบิา้ง ๒๐ ชาตบิา้ง ๓๐ ชาตบิา้ง 

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

ตลอดสงัวฏัฏกัปเป็นอันมากบา้ง ตลอดววิฏัฏกัปเป็นอันมากบา้ง ตลอดสงัวฏัฏกัป 

และววิฏัฏกัปเป็นอันมากบา้ง วา่ “ในภพโนน้ เรามชีือ่อยา่งนัน้ มตีระกลู มวีรรณะ 

มอีาหาร เสวยสขุทกุข ์และมอีายอุยา่งนัน้ ๆ จตุจิากภพนัน้ก็ไปเกดิในภพโนน้ แม ้

ในภพนัน้ เราก็มชีือ่อยา่งนัน้ มตีระกลู มวีรรณะ มอีาหาร เสวยสขุ ทกุข ์และ 

มอีายอุยา่งนัน้ ๆ จตุจิากภพนัน้จงึมาเกดิในภพนี ้เราพงึระลกึชาตกิอ่นไดห้ลาย 

ชาตพิรอ้มทัง้ลักษณะท่ัวไปและชวีประวตัอิยา่งนี”้ เมือ่มเีหตแุหง่สต ิเธอยอ่มบรรล ุ

ความเป็นผูเ้หมาะสมทีจ่ะประจักษ์ชดัในธรรมนัน้ ๆ 

  ถา้ภกิษุนัน้หวงัวา่ “เราเห็นหมูส่ตัวผ์ูก้ าลังจตุ(ิเคลือ่น) ก าลังเกดิ ทัง้ชัน้ต า่และ 

ชัน้สงู งามและไมง่าม เกดิดแีละเกดิไมด่ ีดว้ยตาทพิยอ์ันบรสิทุธิเ์หนอืมนุษย ์พงึ 

รูช้ดัถงึหมูส่ตัวผ์ูเ้ป็นไปตามกรรมวา่ “หมูส่ตัวท์ีป่ระกอบกายทจุรติ วจทีจุรติ และ 

มโนทจุรติ กลา่วรา้ยพระอรยิะ มคีวามเห็นผดิ ชกัชวนผูอ้ ืน่ใหท้ ากรรมตามความ 

เห็นผดิ พวกเขาหลังจากตายแลว้จะไปเกดิในอบาย ทคุต ิวนิบิาต นรก แตห่มูส่ตัว ์

ทีป่ระกอบกายสจุรติ วจสีจุรติ และมโนสจุรติ ไมก่ลา่วรา้ยพระอรยิะ มคีวามเห็น 

ชอบ ชกัชวนผูอ้ ืน่ใหท้ ากรรมตามความเห็นชอบ พวกเขาหลังจากตายแลว้จะไปเกดิ 

ในสคุตโิลกสวรรค ์เราพงึเห็นหมูส่ตัวผ์ูก้ าลังจตุ ิก าลังเกดิ ทัง้ชัน้ต า่และชัน้สงู งาม 

และไมง่าม เกดิดแีละเกดิไมด่ ีดว้ยตาทพิยอ์ันบรสิทุธิเ์หนอืมนุษย ์พงึรูช้ดัถงึหมู ่

สตัวผ์ูเ้ป็นไปตามกรรมอยา่งนีแ้ล” เมือ่มเีหตแุหง่สต ิเธอยอ่มบรรลคุวามเป็นผู ้

เหมาะสมทีจ่ะประจักษ์ชดัในธรรมนัน้ ๆ 

  ถา้ภกิษุนัน้หวงัวา่ “เราพงึท าใหแ้จง้เจโตวมิตุต ิปัญญาวมิตุตอิันไมม่อีาสวะ 

เพราะอาสวะสิน้ไปดว้ยปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุัน” เมือ่มเีหตแุหง่สต ิเธอ 

ยอ่มบรรลคุวามเป็นผูเ้หมาะสมทีจ่ะประจักษ์ชดัในธรรมนัน้ ๆ 

ปงัสโุธวกสตูรที ่๑๐ จบ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๓๔๔ } 



๓๔๕ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๕. โลณผลวรรค ๑๑. นมิติตสตูร 

 

๑๑. นมิติตสตูร 

วา่ดว้ยนมิติ 

  [๑๐๓] ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุผูบ้ าเพ็ญอธจิติ๑พงึมนสกิารนมิติ ๓ ประการ 

ตามสมควรแกเ่วลา คอื 

   ๑. พงึมนสกิารสมาธนิมิติ๒ตามสมควรแกเ่วลา 

   ๒. พงึมนสกิารปัคคหนมิติ๓ตามสมควรแกเ่วลา 

   ๓. พงึมนสกิารอเุบกขานมิติ๔ตามสมควรแกเ่วลา 

  ถา้ภกิษุผูบ้ าเพ็ญอธจิติพงึมนสกิารเฉพาะสมาธนิมิติอยา่งเดยีว เป็นไปไดท้ีจ่ติ 

นัน้จะพงึเป็นไปเพือ่ความเกยีจครา้น ถา้ภกิษุผูบ้ าเพ็ญอธจิติพงึมนสกิารเฉพาะ 

ปัคคหนมิติอยา่งเดยีว เป็นไดท้ีจ่ตินัน้จะพงึเป็นไปเพือ่ความฟุ้งซา่น ถา้ภกิษุผู ้

บ าเพ็ญอธจิติพงึมนสกิารเฉพาะอเุบกขานมิติอยา่งเดยีว เป็นไปไดท้ีจ่ตินัน้จะไมพ่งึ 

ตัง้มั่นดว้ยดเีพือ่ความสิน้อาสวะ แตเ่มือ่ใดทีภ่กิษุผูบ้ าเพ็ญอธจิติมนสกิารสมาธนิ ิ

มติตามสมควรแกเ่วลา มนสกิารปัคคหนมิติตามสมควรแกเ่วลา และมนสกิาร 

อเุบกขานมิติตามสมควรแกเ่วลา เมือ่นัน้ จตินัน้ยอ่มออ่น เหมาะแกก่ารใชง้าน 

ผดุผอ่ง และไมเ่สยีหาย ตัง้มั่นดว้ยดเีพือ่ความสิน้อาสวะ 

  เปรยีบเหมอืนชา่งทองหรอืลกูมอืของชา่งทองตระเตรยีมเบา้ เอาคมีคบีทองใส ่

ลงทีป่ากเบา้ แลว้สบูลมตามสมควรแกเ่วลา เอาน ้าประพรมตามสมควรแกเ่วลา เพง่ 

ดตูามสมควรแกเ่วลา ถา้ชา่งทองหรอืลกูมอืของชา่งทองพงึสบูลมทองนัน้อยา่งเดยีว 

เป็นไปไดท้ีท่องนัน้พงึไหม ้ถา้ชา่งทองหรอืลกูมอืของชา่งทองพงึเอาน ้าประพรมทอง 

นัน้อยา่งเดยีว เป็นไปไดท้ีท่องนัน้พงึเย็น ถา้ชา่งทองหรอืลกูมอืของชา่งทองพงึเพง่ด ู

ทองนัน้อยา่งเดยีว เป็นไปไดท้ีท่องนัน้ไมส่กุท่ัวถงึ แตเ่มือ่ใด ชา่งทองหรอืลกูมอื

 

เชงิอรรถ : 

๑ อธจิติ ในทีน่ีห้มายถงึสมถวปัิสสนาจติ (จติในสมถะและวปัิสสนา) (องฺ.ตกิ.อ. ๒/๑๐๓/๒๕๕) 

๒ สมาธนิมิติ หมายถงึสภาวะทีจ่ติแน่วแน่มอีารมณ์เดยีว (เอกัคคตา) เป็นเหต ุ(องฺ.ตกิ.อ. ๒/๑๐๓/๒๕๕) 

๓ ปคัคหนมิติ หมายถงึความเพยีรทีเ่ป็นเหต ุ(องฺ.ตกิ.อ. ๒/๑๐๓/๒๕๕) 

๔ อเุบกขานมิติ หมายถงึสภาวะเป็นกลาง ๆ (มัชฌัตตภาวะ) ทีเ่ป็นเหต ุ(องฺ.ตกิ.อ. ๒/๑๐๓/๒๕๕) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๓๔๕ } 



๓๔๖ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๕. โลณผลวรรค ๑๑. นมิติตสตูร 

ของชา่งทองสบูลมทองนัน้ตามสมควรแกเ่วลา เอาน ้าประพรมตามสมควรแกเ่วลา 

เพง่ดตูามสมควรแกเ่วลา ทองนัน้ยอ่มออ่น ใชก้ารได ้ผดุผอ่งและไมแ่ตกงา่ย ใชง้าน 

ไดด้ ีและชา่งทองหรอืลกูมอืของชา่งทองมุง่หมายจะท าเครือ่งประดับชนดิใด ๆ คอื 

แผน่ทอง ตา่งห ูสรอ้ยคอ หรอืมาลัยทอง ทองนัน้ ยอ่มอ านวยประโยชนใ์หเ้ขาได ้

แมฉั้นใด 

  ภกิษุผูบ้ าเพ็ญอธจิติก็ฉันนัน้เหมอืนกัน พงึมนสกิารนมิติ ๓ ประการ ตาม 

สมควรแกเ่วลา คอื 

   ๑. พงึมนสกิารสมาธนิมิติตามสมควรแกเ่วลา 

   ๒. พงึมนสกิารปัคคหนมิติตามสมควรแกเ่วลา 

   ๓. พงึมนสกิารอเุบกขานมิติตามสมควรแกเ่วลา 

  ถา้ภกิษุผูบ้ าเพ็ญอธจิติพงึมนสกิารเฉพาะสมาธนิมิติอยา่งเดยีว เป็นไดท้ีจ่ตินัน้ 

จะพงึเป็นไปเพือ่ความเกยีจครา้น ถา้ภกิษุผูบ้ าเพ็ญอธจิติพงึมนสกิารเฉพาะ ปัคค 

หนมิติอยา่งเดยีว เป็นไปไดท้ีจ่ตินัน้จะพงึเป็นไปเพือ่ความฟุ้งซา่น ถา้ภกิษุผูบ้ าเพ็ญ 

อธจิติพงึมนสกิารเฉพาะอเุบกขานมิติอยา่งเดยีว เป็นไปไดท้ีจ่ตินัน้จะไมพ่งึตัง้มั่น 

ดว้ยดเีพือ่ความสิน้อาสวะ แตเ่มือ่ใดทีภ่กิษุผูบ้ าเพ็ญอธจิติมนสกิารสมาธนิมิติตาม 

สมควรแกเ่วลา มนสกิารปัคคหนมิติตามสมควรแกเ่วลา และมนสกิารอเุบกขา- 

นมิติตามสมควรแกเ่วลา เมือ่นัน้ จตินัน้ยอ่มออ่น เหมาะแกก่ารใชง้าน ผดุผอ่ง 

และไมเ่สยีหาย ตัง้มั่นดว้ยดเีพือ่ความสิน้อาสวะ และภกิษุนัน้ยอ่มนอ้มจติไปเพือ่ 

ท าใหแ้จง้ธรรมทีค่วรท าใหแ้จง้ดว้ยปัญญายิง่ใด ๆ เมือ่มเีหตแุหง่สต ิเธอยอ่มบรรล ุ

ความเป็นผูเ้หมาะสมทีจ่ะประจักษ์ชดัในธรรมนัน้ ๆ 

  ถา้ภกิษุนัน้หวงัวา่ “เราพงึแสดงฤทธิไ์ดห้ลายอยา่ง ฯลฯ๑พงึท าใหแ้จง้ ฯลฯ 

เขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุัน” เมือ่มเีหตแุหง่สต ิเธอยอ่มบรรลคุวามเป็นผูเ้หมาะสมทีจ่ะ 

ประจักษ์ชดัในธรรมนัน้ ๆ 

นมิติตสตูรที ่๑๑ จบ 

โลณผลวรรคที ่๕ จบ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูนือ้ความเต็มในขอ้ ๑๐๒ (ปังสุโธวกสตูร) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๓๔๖ } 



๓๔๗ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๕. โลณผลวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

    ๑. อัจจายกิสตูร    ๒. ปวเิวกสตูร 

    ๓. สรทสตูร     ๔. ปรสิาสตูร 

    ๕. ปฐมอาชานยีสตูร    ๖. ทตุยิอาชานยีสตูร 

    ๗. ตตยิอาชานยีสตูร    ๘. โปตถกสตูร 

    ๙. โลณผลสตูร    ๑๐. ปังสโุธวกสตูร 

    ๑๑. นมิติตสตูร 

 

 

ทตุยิปณัณาสก ์จบบรบิรูณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๓๔๗ } 



๓๔๘ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๓. ตตยิปัณณาสก]์ 

๑. สมัโพธวรรค ๑. ปพุเพวสมัโพธสตูร 

 

๓. ตตยิปณัณาสก ์
 

๑. สมัโพธวรรค 
หมวดวา่ดว้ยการตรสัรู ้

๑. ปพุเพวสมัโพธสตูร 

วา่ดว้ยความด ารกิอ่นตรสัรู ้

  [๑๐๔] ภกิษุทัง้หลาย เมือ่กอ่นเราเป็นพระโพธสิตัวย์ังไมไ่ดต้รัสรู ้ไดม้คีวาม 

คดิดังนีว้า่ “ในโลก อะไรหนอเป็นคณุ อะไรเป็นโทษ อะไรเป็นเครือ่งสลัดออก” 

เรานัน้ไดม้คีวามคดิดังนีว้า่ “สภาพทีส่ขุโสมนัสอาศัยโลกเกดิขึน้นีเ้ป็นคณุในโลก 

สภาพทีไ่มเ่ทีย่ง เป็นทกุข ์มคีวามแปรผันเป็นธรรมดา เป็นโทษในโลก ธรรมเป็น 

ทีก่ าจัดฉันทราคะ ธรรมเป็นทีล่ะฉันทราคะ๑เป็นเครือ่งสลัดออกไปในโลก” 

  ภกิษุทัง้หลาย ตราบใด เรายังไมรู่ค้ณุของโลกโดยความเป็นคณุ โทษโดยความ 

เป็นโทษ และเครือ่งสลัดออกไปโดยความเป็นเครือ่งสลัดออกไปตามความเป็นจรงิ 

ตราบนัน้ เราจะยังไมป่ฏญิญาตนวา่เป็นผูต้รัสรูอ้นุตตรสมัมาสมัโพธญิาณในโลก 

พรอ้มทัง้เทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมูส่ตัวพ์รอ้มทัง้สมณพราหมณ์ เทวดา 

และมนุษยทั์ง้หลาย 

  แตเ่มือ่ใด เรารูค้ณุของโลกโดยความเป็นคณุ โทษโดยความเป็นโทษ และ 

เครือ่งสลดัออกไปโดยความเป็นเครือ่งสลัดออกไป เมือ่นัน้เราจงึปฏญิญาตนวา่เป็น 

ผูต้รัสรูอ้นุตตรสมัมาสมัโพธญิาณในโลกพรอ้มทัง้เทวโลก มารโลก พรหมโลก ใน 

หมูส่ตัวพ์รอ้มทัง้สมณพราหมณ์ เทวดา และมนุษยทั์ง้หลาย 

  ก็แลญาณทัสสนะ๒เกดิขึน้แลว้แกเ่ราวา่ “วมิตุตขิองเราไมก่ าเรบิ ชาตนิีเ้ป็น 

ชาตสิดุทา้ย บัดนีภ้พใหมไ่มม่อีกี” 

ปพุเพวสมัโพธสตูรที ่๑ จบ 

 
เชงิอรรถ : 

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

๒ ญาณทสัสนะ หมายถงึปัจจเวกขณญาณ ญาณหย่ังรูด้ว้ยการพจิารณาทบทวน คอืส ารวจรูม้รรคผล 

    กเิลสทีล่ะแลว้ กเิลสทีเ่หลอือยู ่และนพิพาน (เวน้พระอรหันตไ์มม่กีารพจิารณากเิลสทียั่งเหลอือยู)่ 

    (องฺ.ตกิ.อ. ๒/๑๐๔/๒๕๗) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๓๔๘ } 



๓๔๙ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๓. ตตยิปัณณาสก]์ 

๑. สมัโพธวรรค ๓. ทตุยิอัสสาทสตูร 

 

๒. ปฐมอสัสาทสตูร 

วา่ดว้ยคณุของโลก สตูรที ่๑ 

  [๑๐๕] ภกิษุทัง้หลาย เราไดเ้ทีย่วแสวงหาคณุของโลก ไดพ้บคณุในโลกแลว้ 

คณุในโลกมปีระมาณเทา่ใด เราเห็นคณุประมาณเท่านัน้ดแีลว้ดว้ยปัญญา 

  เราไดเ้ทีย่วแสวงหาโทษของโลก ไดพ้บโทษในโลกแลว้ โทษในโลกมปีระมาณเทา่ใด 

เราเห็นโทษประมาณเทา่นัน้ดแีลว้ดว้ยปัญญา 

  เราไดเ้ทีย่วแสวงหาเครือ่งสลัดโลกออกไป ไดพ้บเครือ่งสลดัโลกออกไป 

เครือ่งสลดัออกไปในโลกมปีระมาณเทา่ใด เราเห็นเครือ่งสลดัโลกออกไปประมาณ 

เทา่นัน้ดแีลว้ดว้ยปัญญา 

  ตราบใด เรายังไมรู่ค้ณุของโลกโดยความเป็นคณุ โทษโดยความเป็นโทษ และ 

เครือ่งสลดัออกไปโดยความเป็นเครือ่งสลัดออกไปตามความเป็นจรงิ ตราบนัน้ เรา 

จะยังไมป่ฏญิญาตนวา่เป็นผูต้รัสรูอ้นุตตรสมัมาสมัโพธญิาณในโลกพรอ้มทัง้เทวโลก 

มารโลก พรหมโลก ในหมูส่ตัวพ์รอ้มทัง้สมณพราหมณ์ เทวดา และมนุษยทั์ง้หลาย 

  แตเ่มือ่ใด เรารูค้ณุของโลกโดยความเป็นคณุ โทษโดยความเป็นโทษ และเครือ่ง 

สลัดออกไปโดยความเป็นเครือ่งสลดัออกไปตามความเป็นจรงิ เมือ่นัน้ เราจงึ 

ปฏญิญาตนวา่เป็นผูต้รัสรูอ้นุตตรสมัมาสมัโพธญิาณในโลกพรอ้มทัง้เทวโลก มารโลก 

พรหมโลก ในหมูส่ตัวพ์รอ้มทัง้สมณพราหมณ์ เทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย 

  ก็แลญาณทัสสนะเกดิขึน้แกเ่ราวา่ “วมิตุตขิองเราไมก่ าเรบิ ชาตนิีเ้ป็นชาตสิดุ 

ทา้ย บัดนีภ้พใหมไ่มม่อีกี” 

ปฐมอสัสาทสตูรที ่๒ จบ 

 

๓. ทตุยิอสัสาทสตูร 

วา่ดว้ยคณุของโลก สตูรที ่๒ 

  [๑๐๖] ภกิษุทัง้หลาย ก็ถา้คณุในโลกนีจั้กไมม่แีลว้ สตัวทั์ง้หลายก็ไมพ่งึ 

ตดิใจในโลก แตเ่พราะคณุในโลกมอียู ่สตัวทั์ง้หลายจงึตดิใจในโลก 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๓๔๙ } 



๓๕๐ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๓. ตตยิปัณณาสก]์ 

๑. สมัโพธวรรค ๔. สมณพราหมณสตูร 

  ถา้โทษในโลกจักไมม่แีลว้ สตัวทั์ง้หลายก็ไมพ่งึเบือ่หน่ายในโลก แตเ่พราะโทษ 

ในโลกมอียู ่สตัวทั์ง้หลายจงึเบือ่หน่ายในโลก 

  ก็ถา้เครือ่งสลัดออกไปในโลกจักไมม่แีลว้ สตัวทั์ง้หลายก็ไมพ่งึสลัดออกไปจากโลก 

แตเ่พราะเครือ่งสลดัออกไปในโลกมอียู ่สตัวทั์ง้หลายจงึสลัดออกไปจากโลก 

  ตราบใด สตัวทั์ง้หลายยังไมรู่ค้ณุของโลกโดยความเป็นคณุ โทษของโลกโดย 

ความเป็นโทษ และเครือ่งสลัดออกไปโดยความเป็นเครือ่งสลดัออกไปตามความเป็นจรงิ 

ตราบนัน้ สตัวทั์ง้หลายจะออกไป หลดุไป พน้ไปจากโลกพรอ้มทัง้เทวโลก มารโลก 

พรหมโลก จากหมูส่ตัวพ์รอ้มทัง้สมณพราหมณ์ เทวดา และมนุษยทั์ง้หลาย มใีจ 

ปราศจากขดีคั่นอยูไ่มไ่ดเ้ลย 

  แตเ่มือ่ใด สตัวทั์ง้หลายรูค้ณุของโลกโดยความเป็นคณุ โทษของโลกโดย 

ความเป็นโทษ และเครือ่งสลัดออกไปโดยความเป็นเครือ่งสลดัออกไปตามความเป็นจรงิ 

เมือ่นัน้ สตัวทั์ง้หลายยอ่มออกไป หลดุไป พน้ไปจากโลกพรอ้มทัง้เทวโลก มารโลก 

พรหมโลก จากหมูส่ตัวพ์รอ้มทัง้สมณพราหมณ์ เทวดา และมนุษยทั์ง้หลาย มใีจ 

ปราศจากขดีคั่นอยูไ่ด ้

ทตุยิอสัสาทสตูรที ่๓ จบ 

 

๔. สมณพราหมณสตูร 

วา่ดว้ยผูค้วรยกยอ่งวา่เป็นสมณะและพราหมณ์ 

  [๑๐๗] ภกิษุทัง้หลาย สมณะหรอืพราหมณ์ผูไ้มรู่ค้ณุของโลกโดยความเป็น 

คณุ โทษของโลกโดยความเป็นโทษ และเครือ่งสลัดออกไปโดยความเป็นเครือ่งสลดั 

ออกไปตามความเป็นจรงิ เราไมย่กยอ่งวา่เป็นสมณะในหมูส่มณะ หรอืเป็นพราหมณ์ 

ในหมูพ่ราหมณ์ และทา่นเหลา่นัน้ไมช่ือ่วา่ท าใหแ้จง้คณุของความเป็นสมณะและ 

คณุของความเป็นพราหมณ์ดว้ยปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุัน 

  แตส่มณะหรอืพราหมณ์ผูรู้ค้ณุของโลกโดยความเป็นคณุของโลก โทษของโลก 

โดยความเป็นโทษ และเครือ่งสลดัออกไปโดยความเป็นเครือ่งสลัดออกไปตามความ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๓๕๐ } 



๓๕๑ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๓. ตตยิปัณณาสก]์ 

๑. สมัโพธวรรค ๖. อตติตสิตูร 

เป็นจรงิ เรายกยอ่งวา่เป็นสมณะในหมูส่มณะ หรอืเป็นพราหมณ์ในหมูพ่ราหมณ์ 

และทา่นเหลา่นัน้ชือ่วา่ท าใหแ้จง้คณุของความเป็นสมณะและคณุของความเป็นพราหมณ์ 

ดว้ยปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุัน 

สมณพราหมณสตูรที ่๔ จบ 

 

๕. รณุณสตูร 

วา่ดว้ยการขบัรอ้งคอืการรอ้งไหใ้นอรยิวนิยั 

  [๑๐๘] ภกิษุทัง้หลาย การขบัรอ้งคอืการรอ้งไหใ้นอรยิวนัิย การฟ้อนร าคอื 

ความเป็นบา้ในอรยิวนัิย การหัวเราะจนเห็นฟันมากเกนิไปคอืความเป็นเด็กในอรยิวนัิย 

  เพราะเหตนัุน้แล เธอทัง้หลายจงละโดยเด็ดขาดในการขบัรอ้งและการฟ้อนร า 

เมือ่เธอทัง้หลายมคีวามเบกิบานในธรรม เพยีงแคย่ิม้แยม้ก็เพยีงพอแลว้ 

รณุณสตูรที ่๕ จบ 

 

๖. อตติตสิตูร 

วา่ดว้ยสิง่ทีเ่สพไมรู่จ้กัอ ิม่ 

  [๑๐๙] ภกิษุทัง้หลาย ความอิม่ในการเสพสิง่ ๓ ประการ ยอ่มไมม่ ี

  ความอิม่ในการเสพสิง่ ๓ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ความอิม่ในการนอนหลับ 

   ๒. ความอิม่ในการเสพเครือ่งดืม่คอืสรุาและเมรัย 

   ๓. ความอิม่ในการเสพเมถนุธรรม 

  ภกิษุทัง้หลาย ความอิม่ในการเสพสิง่ ๓ ประการนีแ้ลยอ่มไมม่ ี

อตติตสิตูรที ่๖ จบ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๓๕๑ } 



๓๕๒ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๓. ตตยิปัณณาสก]์ 

๑. สมัโพธวรรค ๗. อรักขติสตูร 

 

๗. อรกัขติสตูร 

วา่ดว้ยผูไ้มร่กัษาจติ 

  [๑๑๐] ครัง้นัน้ อนาถบณิฑกิคหบดเีขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวาย 

อภวิาทแลว้น่ัง ณ ทีส่มควร พระผูม้พีระภาคไดต้รัสกับอนาถบณิฑกิคหบดดีังนีว้า่ 

  คหบด ีเมือ่บคุคลไมรั่กษาจติ ชือ่วา่ไมรั่กษากายกรรม วจกีรรม และมโนกรรม 

เขาผูไ้มรั่กษากายกรรม วจกีรรม และมโนกรรม ยอ่มมกีายกรรม วจกีรรม และ 

มโนกรรมเปียกชุม่ เขาผูม้กีายกรรม วจกีรรม และมโนกรรมเปียกชุม่ ยอ่มม ี

กายกรรม วจกีรรม และมโนกรรมเสยีหาย เขาผูม้กีายกรรม วจกีรรม และมโนกรรม 

เสยีหาย ยอ่มมกีารตายทีไ่มด่ ีกาลกริยิา(การตาย)ก็ไมง่าม 

  เมือ่เรอืนยอดมงุไวไ้มด่ ียอดเรอืน ไมก้ลอน และฝาเรอืนชือ่วา่ไมไ่ดรั้บการ 

รักษา ยอดเรอืน ไมก้ลอน และฝาเรอืนชือ่วา่ถกูฝนร่ัวรด ยอดเรอืน ไมก้ลอน 

และฝาเรอืนก็ผพัุง แมฉั้นใด 

  เมือ่บคุคลไมรั่กษาจติ ฯลฯ ยอ่มมกีารตายทีไ่มด่ ีกาลกริยิาก็ไมง่าม ก็ฉัน 

นัน้เหมอืนกัน 

  เมือ่บคุคลรักษาจติ ชือ่วา่รักษากายกรรม วจกีรรม และมโนกรรม เขา 

ผูรั้กษากายกรรม วจกีรรม และมโนกรรม ยอ่มมกีายกรรม วจกีรรม และ 

มโนกรรมทีไ่มเ่ปียกชุม่ เขาผูม้กีายกรรม วจกีรรม และมโนกรรมทีไ่มเ่ปียกชุม่ 

ยอ่มมกีายกรรม วจกีรรม และมโนกรรมทีไ่มเ่สยีหาย เขาผูม้กีายกรรม วจกีรรม 

และมโนกรรมไมเ่สยีหาย ยอ่มมกีารตายทีด่ ีกาลกริยิาก็งาม 

  เมือ่เรอืนยอดมงุไวด้ ียอดเรอืน ไมก้ลอน และฝาเรอืนชือ่วา่ไดรั้บการรักษา 

ยอดเรอืน ไมก้ลอน และฝาเรอืนชือ่วา่ไมถ่กูฝนร่ัวรด ยอดเรอืน ไมก้ลอน 

ฝาเรอืนก็ไมผ่พัุง แมฉั้นใด 

  คหบด ีเมือ่บคุคลรักษาจติ ฯลฯ ยอ่มมกีารตายทีด่ ีกาลกริยิาก็งาม ก็ฉันนัน้ 

เหมอืนกัน 

อรกัขติสตูรที ่๗ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๓๕๒ } 



๓๕๓ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๓. ตตยิปัณณาสก]์ 

๑. สมัโพธวรรค ๙. ปฐมนทิานสตูร 

 

๘. พยาปนันสูตร 

วา่ดว้ยจติถงึความผดิปกต ิ

  [๑๑๑] ครัง้นัน้ อนาถบณิฑกิคหบดเีขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวาย 

อภวิาทแลว้น่ัง ณ ทีส่มควร พระผูม้พีระภาคไดต้รัสกับอนาถบณิฑกิคหบดดีังนีว้า่ 

  คหบด ีเมือ่จติถงึความผดิปกต ิแมก้ายกรรม วจกีรรม และมโนกรรมก็ถงึ 

ความผดิปกต ิเขาผูม้กีายกรรม วจกีรรม และมโนกรรมถงึความผดิปกต ิยอ่มม ี

การตายทีไ่มด่ ีกาลกริยิาก็ไมง่าม 

  เมือ่เรอืนยอดมงุไวไ้มด่ ียอดเรอืน ไมก้ลอน และฝาเรอืนยอ่มถงึความผดิ 

ปกตแิมฉั้นใด เมือ่จติถงึความผดิปกต ิฯลฯ ยอ่มมกีารตายทีไ่มด่ ีกาลกริยิาก็ไมง่าม 

ฉันนัน้เหมอืนกัน 

  เมือ่จติไมถ่งึความผดิปกต ิแมก้ายกรรม วจกีรรม และมโนกรรมก็ไมถ่งึ 

ความผดิปกต ิเขาผูม้กีายกรรม วจกีรรม และมโนกรรมไมถ่งึความผดิปกต ิยอ่ม 

มกีารตายทีด่ ีกาลกริยิาก็งาม 

  เมือ่เรอืนยอดมงุไวด้ ีแมย้อดเรอืน ไมก้ลอน ฝาเรอืนก็ไมถ่งึความผดิปกต ิ

แมฉั้นใด 

  คหบด ีเมือ่จติไมถ่งึความผดิปกต ิฯลฯ ยอ่มมกีารตายทีด่ ีกาลกริยิาก็งาม 

ฉันนัน้เหมอืนกัน 

พยาปนันสตูรที ่๘ จบ 

 

๙. ปฐมนทิานสตูร 

วา่ดว้ยเหตใุหเ้กดิกรรม สตูรที ่๑ 

  [๑๑๒] ภกิษุทัง้หลาย เหตใุหเ้กดิกรรม(ชัว่) ๓ ประการนี ้

  เหตใุหเ้กดิกรรม(ชัว่) ๓ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. โลภะ (ความอยากได)้   ๒. โทสะ (ความคดิประทษุรา้ย) 

   ๓. โมหะ (ความหลง) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๓๕๓ } 



๓๕๔ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๓. ตตยิปัณณาสก]์ 

๑. สมัโพธวรรค ๙. ปฐมนทิานสตูร 

  กรรมใดทีบ่คุคลท าดว้ยโลภะ เกดิจากโลภะ มโีลภะเป็นเหต ุมโีลภะเป็น 

แดนเกดิ กรรมนัน้เป็นอกศุล กรรมนัน้มโีทษ กรรมนัน้มผีลเป็นทกุข ์กรรมนัน้ 

เป็นไปเพือ่ความเกดิกรรมอกี กรรมนัน้ไมเ่ป็นไปเพือ่ความดับกรรม 

  กรรมใดทีบ่คุคลท าดว้ยโทสะ เกดิจากโทสะ มโีทสะเป็นเหต ุมโีทสะเป็น 

แดนเกดิ กรรมนัน้เป็นอกศุล กรรมนัน้มโีทษ กรรมนัน้มผีลเป็นทกุข ์กรรมนัน้ 

เป็นไปเพือ่ความเกดิกรรมอกี กรรมนัน้ไมเ่ป็นไปเพือ่ความดับกรรม 

  กรรมใดทีบ่คุคลท าดว้ยโมหะ เกดิจากโมหะ มโีมหะเป็นเหต ุมโีมหะเป็น 

แดนเกดิ กรรมนัน้เป็นอกศุล กรรมนัน้มโีทษ กรรมนัน้มผีลเป็นทกุข ์กรรมนัน้ 

เป็นไปเพือ่ความเกดิกรรมอกี กรรมนัน้ไมเ่ป็นไปเพือ่ความดับกรรม 

  ภกิษุทัง้หลาย เหตใุหเ้กดิกรรม(ชัว่) ๓ ประการนีแ้ล 

  ภกิษุทัง้หลาย เหตใุหเ้กดิกรรม(ด)ี ๓ ประการนี ้

  เหตใุหเ้กดิกรรม(ด)ี ๓ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. อโลภะ (ความไมอ่ยากได)้  ๒. อโทสะ (ความไมค่ดิประทษุรา้ย) 

   ๓. อโมหะ (ความไมห่ลง) 

  กรรมใดทีบ่คุคลท าดว้ยอโลภะ เกดิจากอโลภะ มอีโลภะเป็นเหต ุมอีโลภะ 

เป็นแดนเกดิ กรรมนัน้เป็นกศุล กรรมนัน้ไมม่โีทษ กรรมนัน้มผีลเป็นสขุ กรรม 

นัน้เป็นไปเพือ่ความดับกรรม กรรมนัน้ไมเ่ป็นไปเพือ่ความเกดิกรรมอกี 

  กรรมใดทีบ่คุคลท าดว้ยอโทสะ เกดิจากอโทสะ มอีโทสะเป็นเหต ุมอีโทสะ 

เป็นแดนเกดิ กรรมนัน้เป็นกศุล กรรมนัน้ไมม่โีทษ กรรมนัน้มผีลเป็นสขุ กรรม 

นัน้เป็นไปเพือ่ความดับกรรม กรรมนัน้ไมเ่ป็นไปเพือ่ความเกดิกรรมอกี 

  กรรมใดทีบ่คุคลท าดว้ยอโมหะ เกดิจากอโมหะ มอีโมหะเป็นเหตุ มอีโมหะ 

เป็นแดนเกดิ กรรมนัน้เป็นกศุล กรรมนัน้ไมม่โีทษ กรรมนัน้มผีลเป็นสขุ กรรม 

นัน้เป็นไปเพือ่ความดับกรรม กรรมนัน้ไมเ่ป็นไปเพือ่ความเกดิกรรมอกี 

  ภกิษุทัง้หลาย เหตใุหเ้กดิกรรม(ด)ี ๓ ประการนีแ้ล 

ปฐมนทิานสตูรที ่๙ จบ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๓๕๔ } 



๓๕๕ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๓. ตตยิปัณณาสก]์ 

๑. สมัโพธวรรค ๑๐. ทตุยินทิานสตูร 

 

๑๐. ทตุยินทิานสูตร 

วา่ดว้ยเหตใุหเ้กดิกรรม สตูรที ่๒ 

  [๑๑๓] ภกิษุทัง้หลาย เหตใุหเ้กดิกรรม(ชัว่) ๓ ประการนี ้

  เหตใุหเ้กดิกรรม(ชัว่) ๓ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ฉันทะ๑เกดิเพราะอาศยัธรรมอันเป็นเหตแุหง่ฉันทราคะในอดตี 

   ๒. ฉันทะเกดิเพราะอาศัยธรรมอันเป็นเหตแุหง่ฉันทราคะในอนาคต 

   ๓. ฉันทะเกดิเพราะอาศัยธรรมอันเป็นเหตแุหง่ฉันทราคะในปัจจบุัน 

  ฉนัทะเกดิเพราะอาศยัธรรมอนัเป็นเหตแุหง่ฉนัทราคะในอดตี เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลอาศยัธรรมอันเป็นเหตแุหง่ฉันทราคะในอดตี ตรกึตรอง พจิารณาดว้ยใจ 

เมือ่เขาอาศัยธรรมอันเป็นเหตแุหง่ฉันทราคะในอดตี ตรกึตรอง พจิารณาดว้ยใจ ยอ่ม 

เกดิฉันทะ เขาผูเ้กดิฉันทะ ยอ่มถกูธรรมเหลา่นัน้รอ้ยรัด เราเรยีกความก าหนัดแหง่ 

ใจนัน้วา่เป็นสงัโยชน ์ฉันทะเกดิเพราะอาศัยธรรมอนัเป็นเหตแุหง่ฉันทราคะใน 

อดตี เป็นอยา่งนีแ้ล 

  ฉนัทะเกดิเพราะอาศยัธรรมอนัเป็นเหตแุหง่ฉนัทราคะในอนาคต เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลอาศยัธรรมอันเป็นเหตแุหง่ฉันทราคะในอนาคต ตรกึตรอง พจิารณา 

ดว้ยใจ เมือ่เขาอาศัยธรรมอันเป็นเหตแุหง่ฉันทราคะในอนาคต ตรกึตรอง พจิารณา 

ดว้ยใจ ยอ่มเกดิฉันทะ เขาผูเ้กดิฉันทะ ยอ่มถกูธรรมเหลา่นัน้รอ้ยรัด เราเรยีกความ 

ก าหนัดแหง่ใจนัน้วา่เป็นสงัโยชน ์ฉันทะเกดิเพราะอาศัยธรรมอันเป็นเหตแุหง่ฉันทราคะ 

ในอนาคต เป็นอยา่งนีแ้ล 

  ฉนัทะเกดิเพราะอาศยัธรรมอนัเป็นเหตแุหง่ฉนัทราคะในปจัจบุนั เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลอาศยัธรรมอันเป็นเหตแุหง่ฉันทราคะในปัจจบุัน ตรกึตรอง พจิารณา 

ดว้ยใจ เมือ่เขาอาศัยธรรมอันเป็นเหตแุหง่ฉันทราคะในปัจจบุัน ตรกึตรอง พจิารณา 

ดว้ยใจ ยอ่มเกดิฉันทะ เขาผูเ้กดิฉันทะ ยอ่มถกูธรรมเหลา่นัน้รอ้ยรัด เราเรยีกความ

 

เชงิอรรถ : 

๑ ฉนัทะ ในทีน่ีห้มายถงึตัณหา (องฺ.ตกิ.อ. ๒/๑๑๓/๒๖๐) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๓๕๕ } 



๓๕๖ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๓. ตตยิปัณณาสก]์ 

๑. สมัโพธวรรค ๑๐. ทตุยินทิานสตูร 

ก าหนัดแหง่ใจนัน้วา่เป็นสงัโยชน ์ฉันทะเกดิเพราะอาศัยธรรมอันเป็นเหตแุหง่ฉันทราคะ 

ในปัจจบุัน เป็นอยา่งนีแ้ล 

  ภกิษุทัง้หลาย เหตใุหเ้กดิกรรม(ชัว่) ๓ ประการนีแ้ล 

  ภกิษุทัง้หลาย เหตใุหเ้กดิกรรม(ด)ี ๓ ประการนี ้

  เหตใุหเ้กดิกรรม(ด)ี ๓ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ฉันทะไมเ่กดิเพราะอาศัยธรรมอันเป็นเหตแุหง่ฉันทราคะในอดตี 

   ๒. ฉันทะไมเ่กดิเพราะอาศัยธรรมอันเป็นเหตแุหง่ฉันทราคะในอนาคต 

   ๓. ฉันทะไมเ่กดิเพราะอาศัยธรรมอันเป็นเหตแุหง่ฉันทราคะในปัจจบุัน 

  ฉนัทะไมเ่กดิเพราะอาศยัธรรมอนัเป็นเหตแุหง่ฉนัทราคะในอดตี เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลรูช้ดัผลทีจ่ะเกดิตอ่ไปแหง่ธรรมอันเป็นเหตแุหง่ฉันทราคะในอดตี ครัน้ 

รูแ้ลว้จงึละเวน้ผลนัน้เสยีแลว้รูแ้จง้ดว้ยใจ เห็นชดัดว้ยปัญญา ฉันทะไมเ่กดิเพราะ 

อาศัยธรรมอันเป็นเหตแุหง่ฉันทราคะในอดตี เป็นอยา่งนีแ้ล 

  ฉนัทะไมเ่กดิเพราะอาศยัธรรมอนัเป็นเหตแุหง่ฉนัทราคะในอนาคต เป็น 

อยา่งไร 

  คอื บคุคลรูช้ดัผลทีจ่ะเกดิตอ่ไปแหง่ธรรมอันเป็นเหตแุหง่ฉันทราคะในอนาคต 

ครัน้รูแ้ลว้จงึละเวน้ผลนัน้เสยีแลว้รูแ้จง้ดว้ยใจ เห็นชดัดว้ยปัญญา ฉันทะไมเ่กดิเพราะ 

อาศัยธรรมอันเป็นเหตแุหง่ฉันทราคะในอนาคต เป็นอยา่งนีแ้ล 

  ฉนัทะไมเ่กดิเพราะอาศยัธรรมอนัเป็นเหตแุหง่ฉนัทราคะในปจัจบุนั เป็น 

อยา่งไร 

  คอื บคุคลรูช้ดัผลทีจ่ะเกดิตอ่ไปแหง่ธรรมอันเป็นเหตแุหง่ฉันทราคะในปัจจบุนั 

ครัน้รูแ้ลว้จงึละเวน้ผลนัน้เสยีแลว้รูแ้จง้ดว้ยใจ เห็นชดัดว้ยปัญญา ฉันทะไมเ่กดิเพราะ 

อาศัยธรรมอันเป็นเหตแุหง่ฉันทราคะในปัจจบุัน เป็นอยา่งนีแ้ล 

  ภกิษุทัง้หลาย เหตใุหเ้กดิกรรม(ด)ี ๓ ประการนีแ้ล 

ทตุยินทิานสตูรที ่๑๐ จบ 

สมัโพธวรรคที ่๑ จบ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๓๕๖ } 



๓๕๗ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๓. ตตยิปัณณาสก]์ 

๒. อาปายกิวรรค ๑. อาปายกิสตูร 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

   ๑. ปพุเพวสมัโพธสตูร    ๒. ปฐมอัสสาทสตูร 

   ๓. ทตุยิอัสสาทสตูร     ๔. สมณพราหมณสตูร 

   ๕. รณุณสตูร      ๖. อตติตสิตูร 

   ๗. อรักขติสตูร     ๘. พยาปันนสตูร 

   ๙. ปฐมนทิานสตูร     ๑๐. ทตุยินทิานสตูร 

 

๒. อาปายกิวรรค 

หมวดวา่ดว้ยบคุคลผูต้อ้งไปสูอ่บายภมู ิ

๑. อาปายกิสูตร 

วา่ดว้ยบคุคลผูต้อ้งไปสูอ่บายภมู ิ

  [๑๑๔] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ ภกิษุทัง้หลาย บคุคล ๓ จ าพวกนีไ้มล่ะ 

บาปกรรม ๓ ประการนี ้ตอ้งไปอบายภมู ิตอ้งไปนรก 

  บคุคล ๓ จ าพวกไหนบา้ง คอื 

   ๑. บคุคลทีไ่มใ่ชพ่รหมจาร ีแตป่ฏญิญาตนวา่เป็นพรหมจาร ี

   ๒. บคุคลทีต่ามก าจัดทา่นผูป้ระพฤตพิรหมจรรยบ์รสิทุธิด์ว้ยกรรมทีไ่มม่ ี

       มลูอันเป็นปฏปัิกษ์ตอ่พรหมจรรย ์

   ๓. บคุคลทีม่วีาทะอยา่งนี ้มทีฏิฐิ๑อยา่งนีว้า่ “โทษในกามไมม่”ี แลว้ 

       ถงึความเป็นเหยือ่ในกามทัง้หลาย 

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคล ๓ จ าพวกนีแ้ล ไมล่ะบาปกรรม ๓ ประการนี ้ตอ้งไป 

อบายภมู ิตอ้งไปนรก 

อาปายกิสตูรที ่๑ จบ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ วาทะและทฏิฐ ิในทีน่ีห้มายถงึลัทธคิวามเชือ่ถอื (องฺ.ตกิ.อ. ๒/๖๖/๒๐๒) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๓๕๗ } 



๓๕๘ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๓. ตตยิปัณณาสก]์ 

๒. อาปายกิวรรค ๓. อัปปเมยยสตูร 

 

๒. ทลุลภสตูร 

วา่ดว้ยบคุคลหาไดย้าก 

  [๑๑๕] ภกิษุทัง้หลาย ความปรากฏของบคุคล ๓ จ าพวกหาไดย้ากในโลก 

  ความปรากฏของบคุคล ๓ จ าพวกไหนบา้ง คอื 

   ๑. ตถาคตอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ 

   ๒. บคุคลผูแ้สดงธรรมวนัิยทีต่ถาคตประกาศไว ้

   ๓. กตัญญกูตเวทบีคุคล๑ 

  ภกิษุทัง้หลาย ความปรากฏของบคุคล ๓ จ าพวกนีแ้ลหาไดย้ากในโลก 

ทลุลภสตูรที ่๒ จบ 

 

๓. อปัปเมยยสตูร 

วา่ดว้ยบคุคลทีป่ระมาณไมไ่ด ้

  [๑๑๖] ภกิษุทัง้หลาย บคุคล ๓ จ าพวกนีม้ปีรากฏอยูใ่นโลก 

  บคุคล ๓ จ าพวกไหนบา้ง คอื 

   ๑. สปุปเมยยบคุคล (บคุคลทีป่ระมาณไดง้า่ย) 

   ๒. ทปุปเมยยบคุคล (บคุคลทีป่ระมาณไดย้าก) 

   ๓. อัปปเมยยบคุคล (บคุคลทีป่ระมาณไมไ่ด)้ 

  สปุปเมยยบคุคล เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีฟุ้้ งซา่น ถอืตัว โลเล ปากกลา้ พดูพร ่าเพรือ่ 

หลงลมืสต ิไมม่สีมัปชญัญะ มจีติไมต่ัง้มั่น มจีติกวดัแกวง่ ไมส่ ารวมอนิทรยี ์นี ้

เรยีกวา่ สปุปเมยยบคุคล 

  ทปุปเมยยบคุคล เป็นอยา่งไร

 

เชงิอรรถ : 

๑ กตญัญกูตเวทบีคุคล หมายถงึบคุคลทีรู่อ้ปุการคณุทีผู่อ้ ืน่กระท าแกต่นแลว้กระท าปฏกิารคณุตอบแทน 

   พรอ้มทัง้ประกาศเกยีรตคิณุใหป้รากฏ (องฺ.ตกิ.อ. ๒/๑๑๕/๒๖๑) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๓๕๘ } 



๓๕๙ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๓. ตตยิปัณณาสก]์ 

๒. อาปายกิวรรค ๔. อาเนญชสตูร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีไ้มฟุ่้ งซา่น ไมถ่อืตัว ไมโ่ลเล ไมป่ากกลา้ ไมพ่ดู 

พร ่าเพรือ่ มสีตมิั่นคง มสีมัปชญัญะ มจีติตัง้มั่น มจีติแน่วแน่ ส ารวมอนิทรยี ์

ภกิษุทัง้หลาย นีเ้รยีกวา่ ทปุปเมยยบคุคล 

  อปัปเมยยบคุคล เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีเ้ป็นพระอรหันตขณีาสพ นีเ้รยีกวา่ อัปปเมยยบคุคล 

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคล ๓ จ าพวกนีแ้ลมปีรากฏอยูใ่นโลก 

อปัปเมยยสตูรที ่๓ จบ 

 

๔. อาเนญชสตูร 

วา่ดว้ยธรรมอนัไมห่ว ัน่ไหว 

  [๑๑๗] ภกิษุทัง้หลาย บคุคล ๓ จ าพวกนีม้ปีรากฏอยูใ่นโลก 

  บคุคล ๓ จ าพวกไหนบา้ง คอื 

   ๑. บคุคลบางคนในโลกนีบ้รรลอุากาสานัญจายตนฌานโดยก าหนดวา่ 

       “อากาศไมม่ทีีส่ดุ” อยู ่เพราะลว่งรปูสญัญา ดับปฏฆิสญัญา ไมก่ าหนด 

       นานัตตสญัญาโดยประการทัง้ปวง เขาชอบใจฌานนัน้ ตดิใจฌาน 

       นัน้และถงึความปลืม้ใจกับฌานนัน้ เขาด ารงอยูใ่นฌานนัน้ นอ้มใจ 

       ไปในฌานนัน้ ชอบอยูก่ับฌานนัน้โดยมากไมเ่สือ่ม หลังจากตายแลว้ 

       เขา้ถงึความเป็นผูอ้ยูร่ว่มกับเทวดาพวกทีเ่ขา้ถงึชัน้อากาสานัญจา ยตนะ 

       พวกเทวดาทีเ่ขา้ถงึชัน้อากาสานัญจายตนะ มอีายปุระมาณ ๒๐,๐๐๐ 

       กัป คนทีเ่ป็นปถุชุนด ารงอยูใ่นชัน้อากาสานัญจายตนะนัน้จนสิน้อาย ุ

       ใหร้ะยะเวลาทีเ่ป็นก าหนดอายขุองเทวดาเหลา่นัน้หมดไปแลว้ไปสู ่

       นรกบา้ง ไปสูก่ าเนดิสตัวด์รัิจฉานบา้ง ไปสูแ่ดนเปรตบา้ง สว่นสาวก 

       ของพระผูม้พีระภาคด ารงอยูใ่นชัน้อากาสานัญจายตนะนัน้จนสิน้อาย ุ

       ใหร้ะยะเวลาทีเ่ป็นก าหนดอายขุองเทวดาเหลา่นัน้หมดไปแลว้ปรนิพิพาน 

       ในภพนัน้แล นีแ้ลเป็นความแปลกกัน เป็นความแตกตา่งกัน เป็น 

       เหตทุ าใหต้า่งกัน ระหวา่งอรยิสาวกผูไ้ดส้ดับกับปถุชุนผูไ้มไ่ดส้ดับ 

       เมือ่คต(ิการตาย)และอบุัต(ิการเกดิ)ยังมอียู ่

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๓๕๙ } 



๓๖๐ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๓. ตตยิปัณณาสก]์ 

๒. อาปายกิวรรค ๔. อาเนญชสตูร 

   ๒. บคุคลบางคนในโลกนีล้ว่งอากาสานัญจายตนฌานโดยประการทัง้ปวง 

       บรรลวุญิญาณัญจายตนฌานโดยก าหนดวา่ “วญิญาณไมม่ทีีส่ดุ” อยู ่

       เขาชอบใจฌานนัน้ ตดิใจฌานนัน้ และถงึความปลืม้ใจกับฌานนัน้ 

       เขาด ารงอยูใ่นฌานนัน้ นอ้มใจไปในฌานนัน้ ชอบอยูก่ับฌานนัน้ 

       โดยมากไมเ่สือ่ม หลังจากตายแลว้เขา้ถงึความเป็นผูอ้ยูร่ว่มกับ 

       เทวดาพวกทีเ่ขา้ถงึชัน้วญิญาณัญจายตนะ เทวดาพวกทีเ่ขา้ถงึชัน้ 

       วญิญาณัญจายตนะมอีายปุระมาณ ๔๐,๐๐๐ กัป คนทีเ่ป็นปถุชุน 

       ด ารงอยูใ่นชัน้วญิญาณัญจายตนะนัน้จนสิน้อาย ุใหร้ะยะเวลาทีเ่ป็น 

       ก าหนดอายขุองเทวดาเหลา่นัน้หมดไปแลว้ไปสูน่รกบา้ง ไปสูก่ าเนดิ 

       สตัวด์รัิจฉานบา้ง ไปสูแ่ดนเปรตบา้ง สว่นสาวกของพระผูม้พีระภาค 

       ด ารงอยูใ่นชัน้วญิญาณัญจายตนะนัน้จนสิน้อาย ุใหร้ะยะเวลาทีเ่ป็น 

       ก าหนดอายขุองเทวดาเหลา่นัน้หมดไปแลว้ปรนิพิพานในภพนัน้แล 

       นีแ้ลเป็นความแปลกกัน เป็นความแตกตา่งกัน เป็นเหตทุ าใหต้า่ง 

       กันระหวา่งอรยิสาวกผูไ้ดส้ดับกับปถุชุนผูไ้มไ่ดส้ดับ เมือ่คตแิละอบุตั ิ

       ยังมอียู ่

   ๓. บคุคลบางคนในโลกนีล้ว่งวญิญาณัญจายตนฌานโดยประการทัง้ปวง 

       บรรลอุากญิจัญญายตนฌานอยูโ่ดยก าหนดวา่ “ไมม่อีะไร” อยู ่เขา 

       ชอบใจฌานนัน้ ตดิใจฌานนัน้ และถงึความปลืม้ใจกับฌานนัน้ เขา 

       ด ารงอยูใ่นฌานนัน้ นอ้มใจไปในฌานนัน้ ชอบอยูก่ับฌานนัน้โดยมาก 

       ไมเ่สือ่ม หลังจากตายแลว้เขา้ถงึความเป็นผูอ้ยูร่ว่มกับเทวดาพวก 

       ทีเ่ขา้ถงึชัน้อากญิจัญญายตนะ เทวดาทัง้หลายพวกทีเ่ขา้ถงึชัน้ 

       อากญิจัญญายตนะ มอีายปุระมาณ ๖๐,๐๐๐ กัป คนทีเ่ป็นปถุชุน 

       ด ารงอยูใ่นชัน้อากญิจัญญายตนะนัน้จนสิน้อาย ุใหร้ะยะเวลาทีเ่ป็น 

       ก าหนดอายขุองเทวดาเหลา่นัน้หมดไปแลว้ไปสูน่รกบา้ง ไปสูก่ าเนดิสตัว ์

       ดรัิจฉานบา้ง ไปสูแ่ดนเปรตบา้ง สว่นสาวกของพระผูม้พีระภาคด ารง 

       อยูใ่นชัน้อากญิจัญญายตนะนัน้จนสิน้อาย ุใหร้ะยะเวลาทีเ่ป็นก าหนด 

       อายขุองเทวดาเหลา่นัน้หมดไปแลว้ปรนิพิพานในภพนัน้แล นีแ้ลเป็น 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๓๖๐ } 



๓๖๑ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๓. ตตยิปัณณาสก]์ 

๒. อาปายกิวรรค ๕. วปัิตตสิมัปทาสตูร 

       ความแปลกกัน เป็นความแตกตา่งกัน เป็นเหตทุ าใหต้า่งกันระหวา่ง 

       อรยิสาวกผูไ้ดส้ดับกับปถุชุนผูไ้มไ่ดส้ดับ เมือ่คตแิละอบุตัยิังมอียู่ 

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคล ๓ จ าพวกนีแ้ลมปีรากฏอยูใ่นโลก 

อาเนญชสตูรที ่๔ จบ 

 

๕. วปิตัตสิมัปทาสตูร 

วา่ดว้ยวบิตั ิและสมัปทา 

  [๑๑๘] ภกิษุทัง้หลาย วบิัต ิ๓ ประการนี ้

  วบิัต ิ๓ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. สลีวบิัต ิ (ความวบิัตแิหง่ศลี) 

   ๒. จติตวบิัต ิ (ความวบิัตแหง่จติ) 

   ๓. ทฏิฐวิบิัต ิ (ความวบิัตแิหง่ทฏิฐ)ิ 

  สลีวบิตั ิเป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีเ้ป็นผูฆ้า่สตัว ์ลักทรัพย ์ประพฤตผิดิในกาม พดูเท็จ 

พดูสอ่เสยีด พดูค าหยาบ พดูเพอ้เจอ้ นีเ้รยีกวา่ สลีวบิัต ิ

  จติตวบิตั ิเป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีเ้ป็นมจิฉาทฏิฐ(ิเห็นผดิ) มจีติพยาบาท นีเ้รยีกวา่ 

จติตวบิัต ิ

  ทฏิฐวิบิตั ิเป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีเ้ป็นมจิฉาทฏิฐ ิมคีวามเห็นวปิรติวา่ “ทานทีใ่หแ้ลว้ 

ไมม่ผีล ยัญทีบ่ชูาแลว้ไมม่ผีล การเซน่สรวงไมม่ผีล ผลวบิากแหง่กรรมทีท่ าดแีละ 

ชัว่ก็ไมม่ ีโลกนีไ้มม่ ีโลกหนา้ไมม่ ีมารดาไมม่คีณุ บดิาไมม่คีณุ โอปปาตกิสตัวไ์มม่ ี

สมณพราหมณ์ผูป้ระพฤตดิปีฏบิัตชิอบท าใหแ้จง้โลกนีแ้ละโลกหนา้ดว้ยปัญญาอัน 

ยิง่เองแลว้สอนผูอ้ืน่ใหรู้แ้จง้ก็ไมม่ใีนโลก” นีเ้รยีกวา่ ทฏิฐวิบิัต ิ

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๓๖๑ } 



๓๖๒ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๓. ตตยิปัณณาสก]์ 

๒. อาปายกิวรรค ๕. วปัิตตสิมัปทาสตูร 

  เพราะสลีวบิัตเิป็นเหต ุสตัวทั์ง้หลายหลังจากตายแลว้จงึไปเกดิในอบาย ทคุต ิ

วนิบิาต๑ นรก เพราะจติตวบิัตเิป็นเหต ุสตัวทั์ง้หลายหลังจากตายแลว้จงึไปเกดิใน 

อบาย ทคุต ิวนิบิาต นรก หรอืเพราะทฏิฐวิบิัตเิป็นเหต ุสตัวทั์ง้หลายหลังจาก 

ตายแลว้จงึไปเกดิอบาย ทคุต ิวนิบิาต นรก 

  ภกิษุทัง้หลาย วบิัต ิ๓ ประการนีแ้ล 

  สมัปทา ๓ ประการนี ้

  สมัปทา ๓ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. สลีสมัปทา   (ความถงึพรอ้มดว้ยศลี) 

   ๒. จติตสมัปทา  (ความถงึพรอ้มดว้ยจติ) 

   ๓. ทฏิฐสิมัปทา  (ความถงึพรอ้มดว้ยทฏิฐ)ิ 

  สลีสมัปทา เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีเ้วน้ขาดจากการฆา่สตัว ์การลักทรัพย ์การประพฤต ิ

ผดิในกาม การพดูเท็จ การพดูสอ่เสยีด การพดูค าหยาบ และการพดูเพอ้เจอ้ นี ้

เรยีกวา่ สลีสมัปทา 

  จติตสมัปทา เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีไ้มเ่พง่เล็งอยากไดข้องเขา ไมม่จีติพยาบาท นีเ้รยีกวา่ 

จติตสมัปทา 

  ทฏิฐสิมัปทา เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีเ้ป็นสมัมาทฏิฐ(ิเห็นชอบ) มคีวามเห็นไมว่ปิรติวา่ 

“ทานทีใ่หแ้ลว้มผีล ยัญทีบ่ชูาแลว้มผีล การเซน่สรวงมผีล ผลวบิากแหง่กรรมที ่

ท าไวด้แีละชัว่ม ีโลกนีม้ ีโลกหนา้ม ีมารดามคีณุ บดิามคีณุ โอปปาตกิสตัวม์ ี

สมณพราหมณ์ผูป้ระพฤตดิปีฏบิัตชิอบท าใหแ้จง้โลกนีแ้ละโลกหนา้ดว้ยปัญญาอันยิง่ 

เองแลว้สอนผูอ้ืน่ใหรู้แ้จง้มอียูใ่นโลก” นีเ้รยีกวา่ ทฏิฐสิมัปทา 

 

 

เชงิอรรถ : 

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

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๓๖๒ } 



๓๖๓ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๓. ตตยิปัณณาสก]์ 

๒. อาปายกิวรรค ๖. อปัณณกสตูร 

  เพราะสลีสมัปทาเป็นเหต ุสตัวทั์ง้หลายหลังจากตายแลว้จงึไปเกดิในสคุตโิลก 

สวรรค ์เพราะจติตสมัปทาเป็นเหต ุสตัวทั์ง้หลายหลังจากตายแลว้จงึไปเกดิใน 

สคุตโิลกสวรรค ์หรอืเพราะทฏิฐสิมัปทาเป็นเหต ุสตัวทั์ง้หลายหลังจากตายแลว้จงึ 

ไปเกดิในสคุตโิลกสวรรค ์

  ภกิษุทัง้หลาย สมัปทา ๓ ประการนีแ้ล 

วปิตัตสิมัปทาสตูรที ่๕ จบ 

 

๖. อปณัณกสตูร 

วา่ดว้ยขอ้ปฏบิตัไิมผ่ดิ 

  [๑๑๙] ภกิษุทัง้หลาย วบิัต ิ๓ ประการนี ้

  วบิัต ิ๓ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. สลีวบิัต ิ (ความวบิัตแิหง่ศลี) 

   ๒. จติตวบิัต ิ (ความวบิัตแิหง่จติ) 

   ๓. ทฏิฐวิบิัต ิ (ความวบิัตแิหง่ทฏิฐ)ิ 

  สลีวบิตั ิเป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีเ้ป็นผูฆ้า่สตัว ์ฯลฯ พดูเพอ้เจอ้ นีเ้รยีกวา่ 

สลีวบิัต ิ

  จติตวบิตั ิเป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีเ้พง่เล็งอยากไดข้องเขา มจีติพยาบาท นีเ้รยีกวา่ 

จติตวบิัต ิ

  ทฏิฐวิบิตั ิเป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีเ้ป็นมจิฉาทฏิฐ ิมคีวามเห็นวปิรติวา่ “ทานทีใ่หแ้ลว้ 

ไมม่ผีล ยัญทีบ่ชูาแลว้ไมม่ผีล ฯลฯ สมณพราหมณ์ผูป้ระพฤตดิปีฏบิัตชิอบท าให ้

แจง้โลกนีแ้ละโลกหนา้ดว้ยปัญญาอันยิง่เองแลว้สอนผูอ้ืน่ใหรู้แ้จง้ก็ไมม่ใีนโลก” นีเ้รยีกวา่ 

ทฏิฐวิบิัต ิ

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๓๖๓ } 



๓๖๔ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๓. ตตยิปัณณาสก]์ 

๒. อาปายกิวรรค ๖. อปัณณกสตูร 

  เพราะสลีวบิัตเิป็นเหต ุสตัวทั์ง้หลายหลังจากตายแลว้จงึไปเกดิในอบาย ทคุต ิ

วนิบิาต นรก เพราะจติตวบิัตเิป็นเหต ุฯลฯ หรอืเพราะทฏิฐวิบิัตเิป็นเหต ุสตัว ์

ทัง้หลายหลังจากตายแลว้จงึไปเกดิในอบาย ทคุต ิวนิบิาต นรก 

  ภกิษุทัง้หลาย เพราะศลีวบิัตเิป็นเหต ุสตัวทั์ง้หลายหลังจากตายแลว้จงึไป 

เกดิในอบาย ทคุต ิวนิบิาต นรก เปรยีบเหมอืนแกว้มณีหกเหลีย่มถกูโยนขึน้สงูก็ 

กลับลงมาตัง้อยูด่ว้ยดตีามปกตฉิะนัน้ 

  ภกิษุทัง้หลาย วบิัต ิ๓ ประการนีแ้ล 

  สมัปทา ๓ ประการนี ้

  สมัปทา ๓ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. สลีสมัปทา   (ความถงึพรอ้มดว้ยศลี) 

   ๒. จติตสมัปทา  (ความถงึพรอ้มดว้ยจติ) 

   ๓. ทฏิฐสิมัปทา  (ความถงึพรอ้มดว้ยทฏิฐ)ิ 

  สลีสมัปทา เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีเ้วน้ขาดจากการฆา่สตัว ์ฯลฯ การพดูเพอ้เจอ้ นี ้

เรยีกวา่ สลีสมัปทา 

  จติตสมัปทา เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีไ้มเ่พง่เล็งอยากไดข้องเขา ไมม่จีติพยาบาท นี้เรยีก 

วา่ จติตสมัปทา 

  ทฏิฐสิมัปทา เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีเ้ป็นสมัมาทฏิฐ ิมคีวามเห็นไมว่ปิรติวา่ “ทานที ่

ใหแ้ลว้มผีล ยัญทีบ่ชูาแลว้มผีล ฯลฯ สมณพราหมณ์ผูป้ระพฤตดิปีฏบิตัชิอบท าให ้

แจง้โลกนีแ้ละโลกหนา้ดว้ยปัญญาอันยิง่เองแลว้สอนผูอ้ืน่ใหรู้แ้จง้มอียูใ่นโลก” นีเ้รยีกวา่ 

ทฏิฐสิมัปทา 

  เพราะสลีสมัปทาเป็นเหต ุสตัวทั์ง้หลายหลังจากตายแลว้จงึไปเกดิในสคุตโิลก 

สวรรค ์เพราะจติตสมัปทาเป็นเหต ุฯลฯ หรอืเพราะทฏิฐสิมัปทาเป็นเหต ุสตัว ์

ทัง้หลายหลังจากตายแลว้จงึไปเกดิในสคุตโิลกสวรรค ์

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๓๖๔ } 



๓๖๕ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๓. ตตยิปัณณาสก]์ 

๒. อาปายกิวรรค ๗. กัมมันตสตูร 

  ภกิษุทัง้หลาย เพราะสลีสมัปทาเป็นเหต ุสตัวทั์ง้หลายหลังจากตายแลว้จงึ 

ไปเกดิในสคุตโิลกสวรรค ์เปรยีบเหมอืนแกว้มณีหกเหลีย่มถกูโยนขึน้สงูก็กลับลงมา 

ตัง้อยูด่ว้ยดตีามปกตฉิะนัน้ 

  ภกิษุทัง้หลาย สมัปทา ๓ ประการนีแ้ล 

อปณัณกสตูรที ่๖ จบ 

 

๗. กมัมนัตสูตร 

วา่ดว้ยความวบิตัแิหง่การงาน 

  [๑๒๐] ภกิษุทัง้หลาย วบิัต ิ๓ ประการนี ้

  วบิัต ิ๓ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. กัมมันตวบิัต ิ (ความวบิัตแิหง่การงาน) 

   ๒. อาชวีวบิัต ิ  (ความวบิัตแิหง่อาชพี) 

   ๓. ทฏิฐวิบิัต ิ  (ความวบิัตแิหง่ทฏิฐ)ิ 

  กมัมนัตวบิตั ิเป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีเ้ป็นผูฆ้า่สตัว ์ฯลฯ พดูเพอ้เจอ้ นีเ้รยีกวา่ 

กัมมันตวบิัต ิ

  อาชวีวบิตั ิเป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีม้อีาชพีผดิ เลีย้งชพีดว้ยมจิฉาอาชวีะ(เลีย้งชพีผดิ) 

นีเ้รยีกวา่ อาชวีวบิัต ิ

  ทฏิฐวิบิตั ิเป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีเ้ป็นมจิฉาทฏิฐ ิมคีวามเห็นวปิรติวา่ “ทานทีใ่หแ้ลว้ 

ไมม่ผีล ยัญทีบ่ชูาแลว้ไมม่ผีล ฯลฯ สมณพราหมณ์ผูป้ระพฤตดิปีฏบิัตชิอบท าให ้

แจง้โลกนีแ้ละโลกหนา้ดว้ยปัญญาอันยิง่เองแลว้สอนผูอ้ืน่ใหรู้แ้จง้ก็ไมม่ใีนโลก” นีเ้รยีกวา่ 

ทฏิฐวิบิัต ิ

  ภกิษุทัง้หลาย วบิัต ิ๓ ประการนีแ้ล 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๓๖๕ } 



๓๖๖ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๓. ตตยิปัณณาสก]์ 

๒. อาปายกิวรรค ๘. ปฐมโสเจยยสตูร 

  สมัปทา ๓ ประการนี ้

  สมัปทา ๓ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. กัมมันตสมัปทา  (ความถงึพรอ้มดว้ยการงาน) 

   ๒. อาชวีสมัปทา  (ความถงึพรอ้มดว้ยอาชพี) 

   ๓. ทฏิฐสิมัปทา  (ความถงึพรอ้มดว้ยทฏิฐ)ิ 

  กมัมนัตสมัปทา เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีเ้วน้ขาดจากการฆา่สตัว ์ฯลฯ การพดูเพอ้เจอ้ นี ้

เรยีกวา่ กัมมันตสมัปทา 

  อาชวีสมัปทา เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีม้อีาชพีชอบ เลีย้งชพีดว้ยสมัมาอาชวีะ(เลีย้งชพี 

ชอบ) นีเ้รยีกวา่ อาชวีสมัปทา 

  ทฏิฐสิมัปทา เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีเ้ป็นสมัมาทฏิฐ ิมคีวามเห็นไมว่ปิรติวา่ “ทานทีใ่ห ้

แลว้มผีล ยัญทีบ่ชูาแลว้มผีล ฯลฯ สมณพราหมณ์ผูป้ระพฤตดิปีฏบิัตชิอบท าใหแ้จง้ 

โลกนีแ้ละโลกหนา้ดว้ยปัญญาอันยิง่เองแลว้สอนผูอ้ืน่ใหรู้แ้จง้มอียูใ่นโลก” นีเ้รยีกวา่ 

ทฏิฐสิมัปทา 

  ภกิษุทัง้หลาย สมัปทา ๓ ประการนีแ้ล 

กมัมนัตสตูรที ่๗ จบ 

 

๘. ปฐมโสเจยยสูตร 

วา่ดว้ยความสะอาด สตูรที ่๑ 

  [๑๒๑] ภกิษุทัง้หลาย ความสะอาด ๓ ประการนี ้

  ความสะอาด ๓ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ความสะอาดกาย    ๒. ความสะอาดวาจา 

   ๓. ความสะอาดใจ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๓๖๖ } 



๓๖๗ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๓. ตตยิปัณณาสก]์ 

๒. อาปายกิวรรค ๙. ทตุยิโสเจยยสตูร 

  ความสะอาดกาย เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีเ้วน้ขาดจากการฆา่สตัว ์การลักทรัพย ์การประพฤต ิ

ผดิในกาม นีเ้รยีกวา่ ความสะอาดกาย 

  ความสะอาดวาจา เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีเ้วน้ขาดจากการพดูเท็จ การพดูสอ่เสยีด การพดู 

ค าหยาบ การพดูเพอ้เจอ้ นีเ้รยีกวา่ ความสะอาดวาจา 

  ความสะอาดใจ เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีไ้มเ่ป็นผูโ้ลภมาก มจีติไมพ่ยาบาท เป็นสมัมาทฏิฐ ิ

นีเ้รยีกวา่ ความสะอาดใจ 

  ภกิษุทัง้หลาย ความสะอาด ๓ ประการนีแ้ล 

ปฐมโสเจยยสตูรที ่๘ จบ 

 

๙. ทตุยิโสเจยยสตูร 

วา่ดว้ยความสะอาด สตูรที ่๒ 

  [๑๒๒] ภกิษุทัง้หลาย ความสะอาด ๓ ประการนี ้

  ความสะอาด ๓ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ความสะอาดกาย     ๒. ความสะอาดวาจา 

   ๓. ความสะอาดใจ 

  ความสะอาดกาย เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีเ้วน้ขาดจากการฆา่สตัว ์การลักทรัพย ์การประพฤต ิ

ไมป่ระเสรฐิ นีเ้รยีกวา่ ความสะอาดกาย 

  ความสะอาดวาจา เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีเ้วน้ขาดจากการพดูเท็จ การพดูสอ่เสยีด การพดู 

ค าหยาบ การพดูเพอ้เจอ้ นีเ้รยีกวา่ ความสะอาดวาจา 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๓๖๗ } 



๓๖๘ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๓. ตตยิปัณณาสก]์ 

๒. อาปายกิวรรค ๙. ทตุยิโสเจยยสตูร 

  ความสะอาดใจ เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีรู้ช้ดักามฉันทะ(ความพอใจในกาม)ทีม่ใีนภายในวา่ 

“กามฉันทะมใีนภายในของเรา” หรอืรูช้ดักามฉันทะทีไ่มม่ใีนภายในวา่ “กามฉันทะ 

ไมม่ใีนภายในของเรา” รูช้ดัถงึการเกดิขึน้แหง่กามฉันทะทีย่ังไมเ่กดิขึน้ รูช้ดัถงึการ 

ละกามฉันทะทีเ่กดิขึน้แลว้ และรูช้ดัถงึการไมเ่กดิขึน้ตอ่ไปของกามฉันทะทีล่ะไดแ้ลว้ 

รูช้ดัพยาบาท(ความคดิรา้ย)ทีม่ใีนภายในวา่ “พยาบาทมใีนภายในของเรา” หรอืรูช้ดั 

พยาบาททีไ่มม่ใีนภายในก็รูช้ดัวา่ “พยาบาทไมม่ใีนภายในของเรา” รูช้ดัถงึการเกดิ 

ขึน้แหง่พยาบาททีย่ังไมเ่กดิขึน้ รูช้ดัถงึการละพยาบาททีเ่กดิขึน้แลว้ และรูช้ดัถงึ 

การไมเ่กดิขึน้ตอ่ไปแหง่พยาบาททีล่ะไดแ้ลว้ รูช้ดัถนีมทิธะ(ความหดหูแ่ละเซือ่งซมึ) 

ทีม่ใีนภายในวา่ “ถนีมทิธะมใีนภายในของเรา” หรอืรูช้ดัถนีมทิธะไมม่ใีนภายในวา่ 

“ถนีมทิธะไมม่ใีนภายในของเรา” รูช้ดัถงึการเกดิขึน้แหง่ถนีมทิธะทีย่ังไมเ่กดิขีน้ รูช้ดั 

ถงึการละถนีมทิธะทีเ่กดิขึน้แลว้ และรูช้ดัถงึการไมเ่กดิขึน้ตอ่ไปแหง่ถนีมทิธะทีล่ะได ้

แลว้ รูช้ดัอทุธจัจกกุกจุจะ(ความฟุ้งซา่นและรอ้นใจ)ทีม่ใีนภายในวา่ “อทุธัจจกกุกจุจะ 

มใีนภายในของเรา” หรอืรูช้ดัอทุธัจจกกุกจุจะทีไ่มม่ใีนภายในวา่ “อทุธัจจกกุกจุจะ 

ไมม่ใีนภายใน” รูช้ดัถงึการเกดิขึน้แหง่อทุธัจจกกุกจุจะทีย่ังไมเ่กดิขึน้ รูช้ดัถงึการละ 

อทุธัจจกกุกจุจะทีเ่กดิขึน้แลว้ และรูช้ดัถงึการไมเ่กดิขึน้ตอ่ไปแหง่ อทุธัจจกกุกจุจะที ่

ละไดแ้ลว้ รูช้ดัวจิกิจิฉา(ความลังเลสงสยั) มใีนภายในวา่ “วจิกิจิฉามใีนภายในของ 

เรา” หรอืรูช้ดัวจิกิจิฉาทีไ่มม่ใีนภายในวา่ “วจิกิจิฉาไมม่ใีนภายในของเรา” รูช้ดัถงึ 

การเกดิขึน้แหง่วจิกิจิฉาทีย่ังไมเ่กดิขึน้ รูช้ดัถงึการละวจิกิจิฉาทีเ่กดิขึน้แลว้ และรูช้ดั 

ถงึการไมเ่กดิขึน้ตอ่ไปแหง่วจิกิจิฉาทีล่ะไดแ้ลว้ นีเ้รยีกวา่ ความสะอาดใจ 

  ภกิษุทัง้หลาย ความสะอาด ๓ ประการนีแ้ล 

    ผูม้กีายสะอาด มวีาจาสะอาด 

   มใีจสะอาด ไมม่อีาสวะ 

   เป็นผูส้ะอาด ถงึพรอ้มดว้ยความสะอาด 

   บัณฑติทัง้หลายเรยีกวา่เป็นผูล้า้งบาปไดแ้ลว้ 

ทตุยิโสเจยยสตูรที ่๙ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๓๖๘ } 



๓๖๙ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๓. ตตยิปัณณาสก]์ 

๒. อาปายกิวรรค ๑๐. โมเนยยสตูร 

 

๑๐. โมเนยยสตูร 

วา่ดว้ยความเป็นมนุ ี

  [๑๒๓] ภกิษุทัง้หลาย ความเป็นมนุ ี๓ ประการนี้ 

  ความเป็นมนุ ี๓ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ความเป็นมนุทีางกาย    ๒. ความเป็นมนุทีางวาจา 

   ๓. ความเป็นมนุทีางใจ 

  ความเป็นมนุทีางกาย เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีเ้วน้ขาดจากการฆา่สตัว ์การลักทรัพย ์การประพฤต ิ

ไมป่ระเสรฐิ นีเ้รยีกวา่ ความเป็นมนุทีางกาย 

  ความเป็นมนุทีางวาจา เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีเ้วน้ขาดจากการพูดเท็จ การพดูสอ่เสยีด การพดู 

ค าหยาบ การพดูเพอ้เจอ้ นีเ้รยีกวา่ ความเป็นมนุทีางวาจา 

  ความเป็นมนุทีางใจ เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีท้ าใหแ้จง้เจโตวมิตุต ิปัญญาวมิตุตอิันไมม่อีาสวะเพราะ 

อาสวะสิน้ไปดว้ยปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุัน นีเ้รยีกวา่ ความเป็นมนุีทางใจ 

  ภกิษุทัง้หลาย ความเป็นมนุ ี๓ ประการนีแ้ล 

    ผูท้ีเ่ป็นมนุทีางกาย เป็นมนุทีางวาจา 

   เป็นมนุทีางใจ ไมม่อีาสวะ 

   เป็นมนุ ีถงึพรอ้มดว้ยความเป็นมนุี 

   บัณฑติทัง้หลายเรยีกวา่เป็นผูล้ะไดท้กุอยา่ง 

โมเนยยสตูรที ่๑๐ จบ 

อาปายกิวรรคที ่๒ จบ 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๓๖๙ } 



๓๗๐ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๓. ตตยิปัณณาสก]์ 

๓. กสุนิารวรรค ๑. กสุนิารสตูร 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

    ๑. อาปายกิสตูร    ๒. ทลุลภสตูร 

    ๓. อัปปเมยยสตูร     ๔. อาเนญชสตูร 

    ๕. วปัิตตสิมัปทาสตูร    ๖. อปัณณกสตูร 

    ๗. กัมมันตสตูร    ๘. ปฐมโสเจยยสตูร 

    ๙. ทตุยิโสเจยยสตูร    ๑๐. โมเนยยสตูร 

๓. กสุนิารวรรค 

หมวดวา่ดว้ยกรงุกสุนิารา 

๑. กสุนิารสตูร 

วา่ดว้ยพระธรรมเทศนาทีก่รงุกสุนิารา 

  [๑๒๔] สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ ราวป่าชือ่พลหิรณะ เขต 

กรงุ กสุนิารา ณ ทีนั่น้ พระผูม้พีระภาคไดรั้บสัง่เรยีกภกิษุทัง้หลายมาตรัสวา่ 

ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุเหลา่นัน้ทลูรับสนองพระด ารัสแลว้ พระผูม้พีระภาคจงึไดต้รัส 

เรือ่งนีว้า่ 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุในธรรมวนัิยนีเ้ขา้ไปอาศัยหมูบ่า้นหรอืต าบลแหง่ใดแหง่ 

หนึง่อยู ่คหบดหีรอืบตุรของคหบดเีขา้ไปหาภกิษุนัน้ นมินตฉั์นในวันรุง่ข ึน้ ภกิษุ 

เมือ่ประสงคก็์รับนมินต ์ภกิษุนัน้พอลว่งราตรนัีน้ไป เวลาเชา้ ครองอันตรวาสก 

ถอืบาตรจวีรเขา้ไปยังนเิวศนข์องคหบดหีรอืบตุรของคหบด ีน่ังบนอาสนะทีเ่ขาปไูว ้

คหบดหีรอืบตุรของคหบดนัีน้ ถวายอาหารใหภ้กิษุนัน้อิม่หน าดว้ยของเคีย้วของฉัน 

ทีป่ระณีตดว้ยมอืตนเอง 

  ภกิษุนัน้มคีวามคดิอยา่งนีว้า่ “ดจีรงิ คหบดหีรอืบตุรของคหบดนีีถ้วายอาหาร 

ใหเ้ราอิม่หน าดว้ยของเคีย้วของฉันทีป่ระณีตดว้ยมอืตนเอง” เธอยังมคีวามคดิอยา่งนี ้

อกีวา่ “โอหนอ คหบดหีรอืบตุรของคหบดนีีพ้งึถวายอาหารใหเ้ราอิม่หน าดว้ยของ 

เคีย้วของฉันทีป่ระณีตอยา่งนีด้ว้ยมอืตนเองแมต้อ่ ๆ ไป” เธอตดิใจ ลุม่หลง หมกมุน่ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๓๗๐ } 



๓๗๑ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๓. ตตยิปัณณาสก]์ 

๓. กสุนิารวรรค ๒. ภัณฑนสตูร 

มองไมเ่ห็นโทษ ไมม่ปัีญญาเป็นเครือ่งสลัดออก ฉันบณิฑบาตนัน้ เธอตรกึถงึ 

กามวติก(ความตรกึในทางกาม)บา้ง ตรกึถงึพยาบาทวติก(ความตรกึในทาง 

พยาบาท)บา้ง ตรกึถงึวหิงิสาวติก(ความตรกึในทางเบยีดเบยีน)บา้ง 

  ภกิษุทัง้หลาย บณิฑบาตทีถ่วายแกภ่กิษุเชน่นี ้เราไมก่ลา่ววา่มผีลมาก ขอ้นัน้ 

เพราะเหตไุร เพราะภกิษุเป็นผูป้ระมาทอยู ่

  สว่นภกิษุในธรรมวนัิยนี้เขา้ไปอาศัยบา้นหรอืต าบลแหง่ใดแหง่หนึง่อยู ่คหบด ี

หรอืบตุรของคหบดเีขา้ไปหาภกิษุนัน้ นมินตฉั์นในวันรุง่ข ึน้ ภกิษุเมือ่ประสงคก็์รับ 

นมินต ์ภกิษุนัน้พอลว่งราตรนัีน้ไป เวลาเชา้ ครองอนัตรวาสก ถอืบาตรจวีรเขา้ 

ไปยังนเิวศนข์องคหบดหีรอืบตุรของคหบดนัีน้ น่ังบนอาสนะทีเ่ขาปไูว ้คหบดหีรอื 

บตุรของคหบดนัีน้ถวายอาหารใหภ้กิษุนัน้อิม่หน าดว้ยของเคีย้วของฉันทีป่ระณีตดว้ย 

มอืตนเอง 

  ภกิษุนัน้ไมม่คีวามคดิอยา่งนีว้า่ “ดจีรงิ คหบดหีรอืบตุรของคหบดนีีถ้วาย 

อาหารใหเ้ราอิม่หน าดว้ยของเคีย้วของฉันทีป่ระณีตดว้ยมอืตนเอง” และเธอไมม่คีวาม 

คดิอยา่งนีว้า่ “โอหนอ คหบดหีรอืบตุรของคหบดนีีพ้งึถวายอาหารใหเ้ราอิม่หน า 

ดว้ยของเคีย้วของฉันทีป่ระณีตดว้ยมอืตนเองแมต้อ่ ๆ ไป” เธอไมต่ดิใจ ไมม่ัวเมา 

ไมห่มกมุน่ มองเห็นโทษ มปัีญญาเป็นเครือ่งสลัดออกฉันบณิฑบาตนัน้ เธอตรกึถงึ 

เนกขมัมวติก(ความตรกึปลอดจากกาม)บา้ง ตรกึถงึอพยาบาทวติก(ความตรกึ 

ปลอดจากพยาบาท)บา้ง ตรกึถงึอวหิงิสาวติก(ความตรกึปลอดจากการเบยีดเบยีน) 

บา้ง ภกิษุทัง้หลายบณิฑบาตทีถ่วายแกภ่กิษุเชน่นี ้เราเรยีกวา่มผีลมาก ขอ้นัน้ 

เพราะเหตไุร เพราะภกิษุเป็นผูไ้มป่ระมาทอยู ่

กสุนิารสตูรที ่๑ จบ 

 

๒. ภณัฑนสูตร 

วา่ดว้ยเหตแุหง่ความบาดหมาง 

  [๑๒๕] ภกิษุทัง้หลาย ในทศิใด ภกิษุทัง้หลายเกดิความบาดหมางกัน ทะเลาะ 

ววิาทกัน ใชห้อกคอืปากทิม่แทงกันอยู ่ทศินี ้แมเ้พยีงคดิก็ไมเ่ป็นทีส่ าราญแกเ่รา 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๓๗๑ } 



๓๗๒ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๓. ตตยิปัณณาสก]์ 

๓. กสุนิารวรรค ๒. ภัณฑนสตูร 

ไมจ่ าเป็นตอ้งพดูถงึการไป ในเรือ่งนีเ้ราสนันษิฐานไดว้า่ ทา่นเหลา่นัน้ไดล้ะธรรม ๓ 

ประการ คลกุคลอียูก่ับธรรม ๓ ประการอยา่งแน่นอน 

  ทา่นเหลา่นัน้ไดล้ะธรรม ๓ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. เนกขมัมวติก  (ความตรกึปลอดจากกาม) 

   ๒. อพยาบาทวติก  (ความตรกึปลอดจากพยาบาท) 

   ๓. อวหิงิสาวติก  (ความตรกึปลอดจากการเบยีดเบยีน) 

  ทา่นเหลา่นัน้ไดล้ะธรรม ๓ ประการนี ้

  ทา่นเหลา่นัน้คลกุคลอียูก่บัธรรม ๓ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. กามวติก   (ความตรกึในทางกาม) 

   ๒. พยาบาทวติก  (ความตรกึในทางพยาบาท) 

   ๓. วหิงิสาวติก  (ความตรกึในทางเบยีดเบยีน) 

  ทา่นเหลา่นัน้คลกุคลอียูก่บัธรรม ๓ ประการนี ้

  ภกิษุทัง้หลาย ในทศิใด ภกิษุทัง้หลายเกดิความบาดหมางกัน ทะเลาะววิาทกัน 

ใชห้อกคอืปากทิม่แทงกันอยู ่ทศินี ้แมเ้พยีงคดิก็ไมเ่ป็นทีส่ าราญแกเ่รา ไมจ่ าเป็น 

ตอ้งพดูถงึการไป ในเรือ่งนี ้เราสนันษิฐานไดว้า่ ทา่นเหลา่นัน้ไดล้ะธรรม ๓ ประการ 

คลกุคลอียูก่ับธรรม ๓ ประการอยา่งแน่นอน 

  ในทศิใด ภกิษุทัง้หลายพรอ้มเพรยีงกัน ชืน่ชมกัน ไมว่วิาทกัน เป็นเหมอืน 

น ้านมกับน ้า มองกันดว้ยนัยนต์าทีเ่ป่ียมดว้ยความรักอยู ่ทศินี ้แมไ้ปเยอืนก็เป็น 

ทีส่ าราญแกเ่รา ไมจ่ าเป็นตอ้งพดูถงึการคดิ ในเรือ่งนี ้เราสนันษิฐานไดว้า่ ทา่น 

เหลา่นัน้ไดล้ะธรรม ๓ ประการ คลกุคลอียูก่ับธรรม ๓ ประการอยา่งแน่นอน 

  ทา่นเหลา่นัน้ไดล้ะธรรม ๓ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. กามวติก     ๒. พยาบาทวติก 

   ๓. วหิงิสาวติก 

  ทา่นเหลา่นัน้คลกุคลอียูก่บัธรรม ๓ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. เนกขมัมวติก    ๒. อพยาบาทวติก 

   ๓. อวหิงิสาวติก 

  ทา่นเหลา่นัน้คลกุคลอียูก่บัธรรม ๓ ประการนี ้

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๓๗๒ } 



๓๗๓ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๓. ตตยิปัณณาสก]์ 

๓. กสุนิารวรรค ๓. โคตมกเจตยิสตูร 

  ในทศิใด ภกิษุทัง้หลายพรอ้มเพรยีงกัน ชืน่ชมกัน ไมว่วิาทกัน เป็นเหมอืน 

น ้านมกับน ้า มองกันดว้ยนัยนต์าทีเ่ป่ียมดว้ยความรักอยู ่ทศินี ้แมไ้ปเยอืนก็เป็นที่ 

ส าราญแกเ่รา ไมจ่ าเป็นตอ้งพดูถงึการคดิ ในเรือ่งนี ้เราสนันษิฐานไดว้า่ ทา่นเหลา่นัน้ 

ไดล้ะธรรม ๓ ประการนี ้คลกุคลอียูก่ับธรรม ๓ ประการนีอ้ยา่งแน่นอน 

ภณัฑนสตูรที ่๒ จบ 

 

๓. โคตมกเจตยิสูตร 

วา่ดว้ยพระธรรมเทศนาทีโ่คตมกเจดยี ์

  [๑๒๖] สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ โคตมกเจดยี์๑เขตกรงุเวสาล ี

ณ ทีนั่น้ พระผูม้พีระภาคไดรั้บสัง่เรยีกภกิษุทัง้หลายมาตรัสวา่ ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุ 

เหลา่นัน้ทลูรับสนองพระด ารัสแลว้ พระผูม้พีระภาคจงึไดต้รัสเรือ่งนีว้า่ 

  ภกิษุทัง้หลาย เรารูย้ ิง่แลว้๒จงึแสดงธรรม ไมรู่ย้ ิง่แลว้ ไมแ่สดงธรรม 

เราแสดงธรรมมเีหต ุไมใ่ชแ่สดงธรรมไมม่เีหต ุเราแสดงธรรมมปีาฏหิารยิ ์ไมใ่ช ่

แสดงธรรมไมม่ปีาฏหิารยิ ์เมือ่เรานัน้รูย้ ิง่แลว้จงึแสดงธรรม ไมรู่ย้ ิง่แลว้ไมแ่สดง 

ธรรม แสดงธรรมมเีหต ุไมใ่ชแ่สดงธรรมไมม่เีหต ุแสดงธรรมมปีาฏหิารยิ ์ไมใ่ช ่

แสดงธรรมไมม่ปีาฏหิารยิ ์เธอทัง้หลายควรท าตามค าสัง่สอน ควรท าตามค า 

พร ่าสอน ก็แลเธอทัง้หลายควรทีจ่ะยนิด ีควรทีจ่ะชืน่ชม ควรทีจ่ะโสมนัสวา่ 

“พระผูม้พีระภาคเป็นผูต้รัสรูด้ว้ยพระองคเ์องโดยชอบ พระธรรมเป็นธรรมทีพ่ระผูม้ ี

พระภาคตรัสไวด้แีลว้ พระสงฆเ์ป็นผูป้ฏบิัตดิแีลว้” 

  เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสอยา่งนี ้ภกิษุเหลา่นัน้มใีจยนิด ีตา่งชืน่ชมภาษิตของ 

พระผูม้พีระภาค เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสไวยากรณภาษิตนีอ้ยู ่สหัสสโีลกธาตุ๓ 

ไดห้วัน่ไหวสัน่สะเทอืนแลว้ 

โคตมกเจตยิสตูรที ่๓ จบ 

 
เชงิอรรถ : 

๑ โคตมกเจดยี ์หมายถงึทีอ่ยูข่องยักษ์ชือ่วา่โคตมกะ (องฺ.ตกิ.อ. ๒/๑๒๖/๒๖๕) 

๒ รูย้ ิง่แลว้ ในทีน่ีห้มายถงึทรงรูข้ันธ ์๕ อายตนะ ๑๒ ธาต ุ๑๘ อนิทรยี ์๒๒ อรยิสัจ ๔ เหต ุ๙ ผัสสะ ๗ 

    เวทนา ๗ เจตนา ๗ สัญญา ๗ จติ ๗ และสตปัิฏฐาน ๔ เป็นตน้ (องฺ.ตกิ.อ. ๒/๑๒๖/๒๖๕) 

๓ สหสัสโีลกธาต ุในทีน่ีห้มายถงึโลกธาตทุีม่ ี๑,๐๐๐ จักรวาล (องฺ.ตกิ.อ. ๒/๘๑/๒๓๔) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๓๗๓ } 



๓๗๔ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๓. ตตยิปัณณาสก]์ 

๓. กสุนิารวรรค ๔. ภรัณฑกุาลามสตูร 

 

๔. ภรณัฑกุาลามสตูร 

วา่ดว้ยภรณัฑดุาบสกาลามโคตร 

  [๑๒๗] สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคเสด็จจารกิไปในแควน้โกศล เสด็จถงึกรงุ 

กบลิพัสดุ ์เจา้มหานามศากยะไดท้ราบขา่ววา่ ‘พระผูม้พีระภาคเสด็จถงึกรงุกบลิพัสดุ ์

โดยล าดับแลว้’ ครัง้นัน้ เจา้มหานามศากยะเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ 

ถวายอภวิาทแลว้ไดย้นื ณ ทีส่มควร พระผูม้พีระภาคไดต้รัสกับเจา้มหานามศากยะ 

ดังนีว้า่ 

  มหานามะ ไปเถดิ เธอจงพจิารณาดสูถานทีพั่กในกรงุกบลิพัสดุท์ีเ่ราจะอยู ่

ไดส้กัคนืหนึง่ในวนันี ้เจา้มหานามศากยะทลูรับสนองพระด ารัสแลว้เขา้ไปกรงุกบลิพัสดุ ์

เทีย่วไปจนท่ัวกรงุกบลิพัสดุ ์ไมเ่ห็นสถานทีพั่กทีพ่ระผูม้พีระภาคพอจะ ประทับได ้

สกัคนืหนึง่ 

  ล าดับนัน้ เจา้มหานามศากยะเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับแลว้ได ้

กราบทลูพระผูม้พีระภาคดงันีว้า่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ในกรงุกบลิพัสดุ ์ไมม่ ี

สถานทีพั่กทีพ่ระผูม้พีระภาคพอจะประทับไดส้กัคนืหนึง่ในวนันี ้ภรัณฑดุาบส 

กาลามโคตรนีเ้ป็นเพือ่นพรหมจารเีกา่ของพระผูม้พีระภาค ในวนันี้ขอพระผูม้พีระภาค 

ประทับอยูใ่นอาศรมของภรัณฑดุาบสนัน้สกัคนืหนึง่” 

  พระผูม้พีระภาครับสัง่วา่ “จงไปปเูครือ่งปลูาดเถดิ มหานามะ” 

  เจา้มหานามศากยะทลูรับพระผูม้พีระภาคแลว้ เขา้ไปยังอาศรมของภรัณฑุ- 

ดาบสกาลามโคตร ปเูครือ่งลาด จัดน ้าส าหรับลา้งเทา้ไว ้เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาค 

ถงึทีป่ระทับแลว้ไดก้ราบทลูดังนีว้า่ “ขา้พระองคไ์ดป้เูครือ่งลาดแลว้ ไดจั้ดตัง้น ้า 

ส าหรับลา้งพระบาทแลว้ บัดนีข้อพระผูม้พีระภาคจงทรงทราบกาลอันควรเถดิ 

พระพทุธเจา้ขา้” 

   ครัง้นัน้ พระผูม้พีระภาคเสด็จเขา้ไปยังอาศรมของภรัณฑดุาบสกาลามโคตร 

ประทับน่ังบนอาสนะทีป่ลูาดไวแ้ลว้ทรงลา้งพระบาททัง้สอง ล าดับนัน้ เจา้มหานาม- 

ศากยะคดิวา่ “วนันีไ้มใ่ชเ่วลาเหมาะทีจ่ะเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาค พระผูม้พีระภาค 

ทรงเหน็ดเหนือ่ย ในวนัพรุง่นีเ้ราจักเขา้เฝ้าพระผูม้พีระภาค” จงึถวายอภวิาท ท า 

ประทักษิณแลว้หลกีไป 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๓๗๔ } 



๓๗๕ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๓. ตตยิปัณณาสก]์ 

๓. กสุนิารวรรค ๔. ภรัณฑกุาลามสตูร 

  ครัน้พอลว่งราตรนัีน้ไป เจา้มหานามศากยะเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ 

ถวายอภวิาทแลว้น่ัง ณ ทีส่มควร พระผูม้พีระภาคไดต้รัสกับเจา้มหานามศากยะ 

นัน้ดังนีว้า่ มหานามะ ศาสดา ๓ จ าพวกนีแ้ลมปีรากฏอยูใ่นโลก 

  ศาสดา ๓ จ าพวกไหนบา้ง คอื 

   ๑. ศาสดาบางทา่นในโลกนีบ้ัญญัตกิารก าหนดรูก้าม ไมบ่ัญญัตกิารก าหนด 

       รูร้ปู ไมบ่ัญญัตกิารก าหนดรูเ้วทนา 

   ๒. ศาสดาบางทา่นในโลกนีบ้ัญญัตกิารก าหนดรูก้ามและบัญญัตกิาร 

       ก าหนดรูร้ปู ไมบ่ัญญัตกิารก าหนดรูเ้วทนา 

   ๓. ศาสดาบางทา่นในโลกนีบ้ัญญัตกิารก าหนดรูก้าม บัญญัตกิารก าหนด 

       รูร้ปู และบัญญัตกิารก าหนดรูเ้วทนา 

  มหานามะ ศาสดา ๓ จ าพวกนีแ้ลมปีรากฏอยูใ่นโลก 

  จดุมุง่หมายของศาสดา ๓ จ าพวกนีเ้ป็นอยา่งเดยีวกันหรอืตา่งกัน เมือ่พระ 

ผูม้พีระภาคตรัสอยา่งนีแ้ลว้ ภรัณฑดุาบสกาลามโคตรไดก้ลา่วกับเจา้มหานามศากยะวา่ 

“มหานามะ ทา่นจงกราบทลูวา่ ‘จดุมุง่หมายของศาสดา ๓ จ าพวกเป็นอยา่งเดยีว 

กัน” เมือ่ภรัณฑดุาบสกลา่วอยา่งนีแ้ลว้ พระผูม้พีระภาคไดต้รัสกับเจา้มหานามศากยะ 

วา่ “มหานามะ เธอจงกลา่ววา่ ‘(จดุมุง่หมายของศาสดา ๓ จ าพวก)ตา่งกัน” 

  แมใ้นครัง้ที ่๒ ภรัณฑดุาบสกาลามโคตรไดก้ลา่วกบัเจา้มหานามศากยะวา่ 

“มหานามะ ทา่นจงกราบทลูวา่ ‘เป็นอยา่งเดยีวกัน” แมใ้นครัง้ที ่๒ พระผูม้พีระ 

ภาคก็ไดต้รัสกับเจา้มหานามศากยะวา่ “มหานามะ เธอจงกลา่ววา่ ‘ตา่งกัน” แม ้

ในครัง้ที ่๓ ภรัณฑดุาบสกาลามโคตรไดก้ลา่วกับเจา้มหานามศากยะวา่ “มหานามะ 

ทา่นจงกราบทลูวา่ ‘เป็นอยา่งเดยีวกัน” 

  แมใ้นครัง้ที ่๓ พระผูม้พีระภาคไดต้รัสกับเจา้มหานามศากยะวา่ “มหานามะ 

เธอจงกลา่ววา่ ‘ตา่งกัน” 

  ล าดับนัน้ ภรัณฑดุาบสกาลามโคตรคดิวา่ “เราถกูพระสมณโคดมรกุรานแลว้ 

ถงึ ๓ ครัง้ตอ่หนา้เจา้มหานามศากยะผูม้ศีักดิใ์หญ ่ทางทีด่ ีเราพงึหลกีไปเสยีจาก 

กรงุกบลิพัสดุ”์ ทนัีน้ ภรัณฑดุาบสกาลามโคตรไปจากกรงุกบลิพัสดุ ์หนหีา่งจาก 

กรงุกบลิพัสดุ ์ไมห่วนกลบัมาอกีเลย 

ภรณัฑกุาลามสตูรที ่๔ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๓๗๕ } 



๓๗๖ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๓. ตตยิปัณณาสก]์ 

๓. กสุนิารวรรค ๕. หัตถกสตูร 

 

๕. หตัถกสูตร 

วา่ดว้ยหตัถกเทพบตุร 

  [๑๒๘] สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อารามของ 

อนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้ หัตถกเทพบตุรเมือ่ปฐมยามผา่นไป 

มวีรรณะงดงามยิง่นัก เปลง่รัศมใีหส้วา่งท่ัวพระเชตวนั เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึ 

ทีป่ระทับ คดิวา่จักยนืตรงพระพักตรข์องพระผูม้พีระภาค กลับทรดุลงน่ังตรงพระ 

พักตรข์องพระผูม้พีระภาค ไมส่ามารถยนือยูไ่ด ้เปรยีบเหมอืนเนยใสหรอืน ้ามันที ่

เขาเทลงบนทรายยอ่มซมึลง ไมข่งัอยู ่หัตถกเทพบตุรคดิวา่ จักยนืตรงพระพักตร ์

ของพระผูม้พีระภาค กลับทรดุลงน่ังตรงพระพักตรข์องพระผูม้พีระภาค ไมส่ามารถ 

ยนือยูไ่ด ้

  ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาคไดต้รัสกับหัตถกเทพบตุรวา่ “หัตถกะ ทา่นจง 

เนรมติรา่งอยา่งหยาบ ๆ” หัตถกเทพบตุรทลูรับสนองพระด ารัสแลว้ เนรมติรา่ง 

อยา่งหยาบ ๆ ถวายอภวิาทแลว้ไดย้นื ณ ทีส่มควร พระผูม้พีระภาคจงึไดต้รัส 

เรือ่งนี ้กับหัตถกเทพบตุรดังนีว้า่ “หัตถกะ ธรรมประจ าตัวของทา่นเมือ่ครัง้ทีเ่ป็น 

มนุษยใ์นกาลกอ่น บัดนีย้ังมอียูป่ระจ าตัวทา่นบา้งไหม” 

  หัตถกเทพบตุรกราบทลูวา่ ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ก็ธรรมประจ าตัวของขา้พระ 

องคเ์มือ่ครัง้ทีเ่ป็นมนุษยใ์นกาลกอ่น มาบัดนีย้ังมอียูป่ระจ าตัวของขา้พระองค ์และ 

ธรรมทีไ่มไ่ดม้อียูป่ระจ าตวัขา้พระองคเ์มือ่ครัง้เป็นมนุษยใ์นกาลกอ่น มาบัดนีก้ลับ 

มอียูป่ระจ าตัวขา้พระองค ์ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ในปัจจบุันนีพ้ระผูม้พีระภาคประทับ 

อยูร่ายลอ้มไปดว้ยเหลา่ภกิษุ ภกิษุณี อบุาสก อบุาสกิา พระราชา มหาอ ามาตย ์

ของพระราชา พวกเดยีรถยี ์สาวกของเดยีรถยีแ์มฉั้นใด ขา้พระองคก็์ฉันนัน้เหมอืน 

กัน รายลอ้มไปดว้ยเทพบตุรทัง้หลายอยู ่พวกเทพบตุรพากันมาจากถิน่ไกลดว้ยตัง้ 

ใจวา่จักฟังธรรมในส านักของหัตถกเทพบตุร ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองคย์ังไม ่

อิม่ ยังไมเ่บือ่ธรรม ๓ ประการก็จตุเิสยีกอ่น 

  ธรรม ๓ ประการ อะไรบา้ง คอื 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๓๗๖ } 



๓๗๗ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๓. ตตยิปัณณาสก]์ 

๓. กสุนิารวรรค ๖. กฏวุยิสตูร 

   ๑. ขา้พระองคย์ังไมอ่ ิม่ ยังไมเ่บือ่การเขา้เฝ้าพระผูม้พีระภาคก็จตุเิสยีแลว้ 

   ๒. ขา้พระองคย์ังไมอ่ ิม่ ยงัไมเ่บือ่การฟังสทัธรรมก็จตุเิสยีแลว้ 

   ๓. ขา้พระองคย์ังไมอ่ ิม่ ยังไมเ่บือ่การบ ารงุพระสงฆก็์จตุเิสยีแลว้ 

  ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองคย์ังไมอ่ ิม่ ยังไมเ่บือ่ธรรม ๓ ประการนีแ้ล 

ก็จตุเิสยีแลว้ 

  หัตถกเทพบตุรไดก้ลา่วคาถาประพันธต์อ่ไปอกีวา่ 

    ความอิม่ในการเฝ้าพระผูม้พีระภาค 

   (การฟังสทัธรรม) การบ ารงุพระสงฆ ์

   จักมใีนกาลไหน ๆ เป็นแน่แท ้

   หัตถกอบุาสกยังศกึษาอธศิลี๑อยู ่

   ยนิดแีลว้ในการฟังสทัธรรม 

   ยังไมอ่ ิม่ธรรม ๓ ประการ 

   ก็ไปพรหมโลกชัน้อวหิาเสยีแลว้ 

หตัถกสตูรที ่๕ จบ 

 

๖. กฏวุยิสตูร 

วา่ดว้ยความมกัใหญ ่

  [๑๒๙] สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ ป่าอสิปิตนมฤคทายวนั เขต 

กรงุพาราณส ีครัน้ในเวลาเชา้ พระผูม้พีระภาคทรงครองอันตรวาสก ถอืบาตรจวีร 

เสด็จเขา้ไปสูก่รงุพาราณสเีพือ่บณิฑบาต พระผูม้พีระภาคก าลังเทีย่วบณิฑบาตใน 

ส านักของพวกมลิักขะทีช่มุนุมกันอยูใ่นทีซ่ ือ้ขายโค ไดท้อดพระเนตรเห็นภกิษุรปูหนึง่ 

ผูไ้มม่คีวามแชม่ชืน่๒ มแีตค่วามแชม่ชืน่ภายนอก๓ หลงลมืสต ิไมม่สีมัปชญัญะ มจีติ

 

เชงิอรรถ : 

๑ อธศิลี ในทีน่ีห้มายถงึศลี ๑๐ ซึง่เรยีกวา่อธศิลีเพราะเทยีบศลี ๕ (องฺ.ตกิ.อ. ๒/๑๒๘/๒๖๙) 

๒ ไมม่คีวามแชม่ชืน่ ในทีน่ีห้มายถงึปราศจากความสขุทีเ่กดิจากฌาน (องฺ.ตกิ.อ. ๒/๑๒๙/๑๗๐) 

๓ มแีตค่วามแชม่ชืน่ภายนอก ในทีน่ีห้มายถงึมคีวามสขุทีเ่กดิจากกามคณุ ๕ คอื รูป เสยีง กลิน่ รส 

   โผฏฐัพพะ (องฺ.ตกิ.อ. ๒/๑๒๙/๒๗๐) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๓๗๗ } 



๓๗๘ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๓. ตตยิปัณณาสก]์ 

๓. กสุนิารวรรค ๖. กฏวุยิสตูร 

ไมต่ัง้มั่น มจีติกวดัแกวง่ ไมส่ ารวมอนิทรยี ์ครัน้แลว้ไดต้รัสกับภกิษุนัน้ดังนีว้า่ 

“ภกิษุ เธออยา่ไดท้ าตนใหเ้ป็นผูม้ักใหญ ่เป็นไปไมไ่ดเ้ลยทีแ่มลงวนัจักไมต่อม ไม่ 

กัดตนทีม่ักใหญ ่ชุม่เพราะกลิน่ดบิ” 

  ครัน้ภกิษุนัน้ไดรั้บพระโอวาทนีจ้ากพระผูม้พีระภาคแลว้ก็ถงึความสงัเวช๑ ล าดับ 

นัน้ พระผูม้พีระภาคเสด็จเทีย่วบณิฑบาตในกรงุพาราณส ีในเวลาภายหลังภัต เสด็จ 

กลับจากเทีย่วบณิฑบาตไดรั้บสัง่เรยีกภกิษุทัง้หลายมาตรัสวา่ “ในเชา้วนันี้ เรานุ่ง 

อันตรวาสก ถอืบาตรจวีรเขา้ไปสูก่รงุพาราณสเีพือ่บณิฑบาต เราก าลังเทีย่ว 

บณิฑบาตในส านักของพวกมลิักขะทีช่มุนุมกันอยูใ่นทีซ่ ือ้ขายโค ไดเ้ห็นภกิษุรปูหนึง่ 

ผูไ้มม่คีวามแชม่ชืน่ มแีตค่วามแชม่ชืน่ภายนอก หลงลมืสต ิไมม่สีมัปชญัญะ ม ี

จติไมต่ัง้มั่น มจีติกวดัแกวง่ ไมส่ ารวมอนิทรยี ์ครัน้แลว้ไดก้ลา่วกับภกิษุนัน้ดังนีว้า่ 

“ภกิษุ เธออยา่ไดท้ าตนใหเ้ป็นผูม้ักใหญ ่เป็นไปไมไ่ดเ้ลยทีแ่มลงวนัจักไมต่อม ไมก่ัด 

ตนทีม่ักใหญ ่ชุม่เพราะกลิน่ดบินัน้” ครัน้เรากลา่วสอนดว้ยโอวาทนีแ้ลว้ภกิษุนัน้ก็ถงึ 

ความสงัเวช” 

  เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสอยา่งนีแ้ลว้ ภกิษุรปูหนึง่ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาค 

ดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ความมักใหญค่อือะไร กลิน่ดบิคอือะไร แมลงวนั 

คอือะไร” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ ภกิษุ ความมักใหญค่อือภชิฌา กลิน่ดบิคอื 

พยาบาท แมลงวนัคอืบาปอกศุลวติก ภกิษุ เป็นไปไมไ่ดเ้ลยทีแ่มลงวนัจักไมต่อม 

ไมก่ัดตนทีม่ักใหญ ่ชุม่เพราะกลิน่ดบิ 

    แมลงวนัคอืความด ารทิีอ่งิราคะ 

   จักไตต่อมบคุคลทีไ่มคุ่ม้ครองในจักขทุวารและโสตทวาร 

   ไมส่ ารวมในอนิทรยีทั์ง้หลาย 

    ภกิษุท าตนใหเ้ป็นผูม้ักใหญ ่ชุม่เพราะกลิน่ดบิ 

   ยอ่มอยูห่า่งไกลจากนพิพาน มแีตค่วามคับแคน้เทา่นัน้ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ถงึความสงัเวช ในทีน่ีห้มายถงึเป็นพระโสดาบันเขา้สูก่ระแสอรยิมรรค (องฺ.ตกิ.อ. ๒/๑๒๙/๒๗๐) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๓๗๘ } 



๓๗๙ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๓. ตตยิปัณณาสก]์ 

๓. กสุนิารวรรค ๗. ปฐมอนุรทุธสตูร 

    คนพาลมปัีญญาทราม ถกูแมลงวนัไตต่อม 

   ไมไ่ดเ้พือ่นทีเ่สมอตน พงึเทีย่วไปในบา้นบา้ง ในป่าบา้ง 

    สว่นพวกทีส่มบรูณ์ดว้ยศลี ยนิดใีนธรรมทีส่งบดว้ยปัญญา 

   เป็นผูส้งบระงับอยูเ่ป็นสขุ แมลงวนัยอ่มไมร่บกวนเขา 

กฏวุยิสตูรที ่๖ จบ 

 

๗. ปฐมอนรุทุธสูตร 

วา่ดว้ยพระอนรุทุธ สตูรที ่๑ 

  [๑๓๐] ครัง้นัน้ ทา่นพระอนุรทุธะเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ 

ถวายอภวิาทแลว้น่ัง ณ ทีส่มควร ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ ขา้แตพ่ระ 

องคผ์ูเ้จรญิ ขอประทานวโรกาส ดว้ยตาทพิยอ์ันบรสิทุธิเ์หนอืมนุษย ์ขา้พระองค ์

เห็นแตม่าตคุาม(สตร)ี โดยมากหลังจากตายแลว้จะไปเกดิในอบาย ทคุต ิวนิบิาต 

นรก มาตคุามประกอบดว้ยธรรมเทา่ไรหนอ หลังจากตายแลว้จะไปเกดิในอบาย ทคุต ิ

วนิบิาต นรก 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ อนุรทุธะ มาตคุามประกอบดว้ยธรรม ๓ ประการ 

หลังจากตายแลว้จะไปเกดิในอบาย ทคุต ิวนิบิาต นรก 

  ธรรม ๓ ประการ อะไรบา้ง คอื 

  มาตคุามในโลกนี ้

   ๑. ในเวลาเชา้ ถกูมลทนิคอืความตระหนีก่ลุม้รมุจติอยูค่รองเรอืน 

   ๒. ในเวลาเทีย่ง ถกูความรษิยากลุม้รมุจติอยูค่รองเรอืน 

   ๓. ในเวลาเย็น ถกูกามราคะกลุม้รมุจติอยูค่รองเรอืน 

  อนุรทุธะ มาตคุามประกอบดว้ยธรรม ๓ ประการนีแ้ลหลังจากตายแลว้จะ 

ไปเกดิในอบาย ทคุต ิวนิบิาต นรก 

ปฐมอนรุทุธสตูรที ่๗ จบ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๓๗๙ } 



๓๘๐ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๓. ตตยิปัณณาสก]์ 

๓. กสุนิารวรรค ๘. ทตุยิอนุรทุธสตูร 

 

๘. ทตุยิอนรุทุธสูตร 

วา่ดว้ยพระอนรุทุธ สตูรที ่๒ 

  [๑๓๑] ครัง้นัน้ พระอนุรทุธะเขา้ไปหาท่านพระสารบีตุรถงึทีอ่ยูไ่ดส้นทนา 

ปราศรัยกับทา่นพระสารบีตุรพอเป็นทีบ่ันเทงิใจพอเป็นทีร่ะลกึถงึกันแลว้น่ัง ณ ทีส่มควร 

ไดถ้ามทา่นพระสารบีตุรวา่ “ทา่นสารบีตุร ขอโอกาส ผมตรวจดท่ัูวโลก ๑,๐๐๐ 

โลกดว้ยตาทพิยอ์ันบรสิทุธิเ์หนอืมนุษย ์ก็ผมเองบ าเพ็ญเพยีรไมย่อ่หยอ่น ตัง้สต ิ

ไมห่ลงลมื กายก็สงบระงับ ไมร่ะส า่ระสาย จติตัง้มัน่ มอีารมณ์เป็นหนึง่ แตเ่พราะ 

เหตไุรเลา่ จติของผมจงึยงัไมพ่น้จากอาสวะเพราะไมถ่อืมั่น” 

  ทา่นพระสารบีตุรตอบวา่ “ทา่นอนุรทุธะ การทีท่า่นคดิเห็นอยา่งนีว้า่ ‘เรา 

ตรวจดโูลก ๑,๐๐๐ โลกดว้ยตาทพิยอ์ันบรสิทุธิเ์หนอืมนุษย’์ นีเ้ป็นเพราะมานะ 

ของทา่นเอง การทีท่า่นคดิเห็นอยา่งนีว้า่ ‘ก็เราบ าเพ็ญเพยีรไมย่อ่หยอ่น ตัง้สตไิม ่

หลงลมื กายก็สงบระงับ ไมร่ะส าระสาย จติตัง้มั่น มอีารมณ์เป็นหนึง่’ นีเ้ป็นเพราะ 

ความฟุ้งซา่นของทา่นเอง การทีท่า่นคดิเห็นอยา่งนีว้า่ “เพราะเหตไุรเลา่ จติของเรา 

จงึยังไมพ่น้จากอาสวะ เพราะไมถ่อืมั่น” นีเ้ป็นเพราะความร าคาญของทา่นเอง ทา่น 

อนุรทุธะ เอาเถอะ ทา่นจงละธรรม ๓ ประการนี ้ไมม่นสกิารถงึธรรม ๓ ประการนี ้

แลว้นอ้มจติไปในอมตธาตุ๑” 

  ครัน้ตอ่มา ทา่นพระอนุรทุธะละธรรม ๓ ประการนี ้ไมม่นสกิารถงึธรรม ๓ 

ประการนี ้นอ้มจติไปในอมตธาต ุหลกีออกไปอยูค่นเดยีว ไมป่ระมาท๒ มคีวามเพยีร 

อทุศิกายและใจอยู ่ไมน่านนักไดท้ าใหแ้จง้ทีส่ดุซึง่ประโยชนย์อดเยีย่ม๓อันเป็นทีส่ดุ 

แหง่พรหมจรรย ์ทีก่ลุบตุรออกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติโดยชอบตอ้งการดว้ยปัญญา 

อันยิง่เองเขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุัน รูช้ดัวา่ “ชาตสิ ิน้แลว้ อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้ ท า 

กจิทีค่วรท าเสร็จแลว้ ไมม่กีจิอืน่เพือ่ความเป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป” ทา่นพระอนุรทุธะ 

ไดเ้ป็นพระอรหันตอ์งคห์นึง่ในบรรดาพระอรหันตทั์ง้หลาย 

ทตุยิอนรุทุธสตูรที ่๘ จบ 

 
เชงิอรรถ : 

๑ อมตธาต ุหมายถงึนพิพาน (องฺ.เอกก.อ. ๑/๖๐๐-๖๑๑/๔๘๐; องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๔๘/๓๔๖) 

๒ ไมป่ระมาท ในทีน่ีห้มายถงึไมล่ะสตใินกัมมัฏฐาน (ม.ม.อ. ๒/๘๒/๘๐) 

๓ ประโยชนย์อดเยีย่ม ในทีน่ีห้มายถงึอรหัตตผลหรอือรยิผลอันเป็นทีส่ดุแหง่มัคคพรหมจรรย ์(องฺ.ทกุ.อ. 

    ๒/๕/๗, ม.ม.อ. ๒/๘๒/๘๐) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๓๘๐ } 



๓๘๑ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๓. ตตยิปัณณาสก]์ 

๓. กสุนิารวรรค ๑๐. เลขสตูร 

 

๙. ปฏจิฉนันสตูร 

วา่ดว้ยสิง่ทีปิ่ดด ีเปิดไมด่ ี

  [๑๓๒] ภกิษุทัง้หลาย สิง่ ๓ อยา่งนี ้ปิดบังไวจ้งึด ีเปิดเผยไมด่ ี

  สิง่ ๓ อยา่ง อะไรบา้ง คอื 

   ๑. มาตคุาม(สตร)ีปิดบังไวจ้งึงดงาม เปิดเผยไมง่ดงาม 

   ๒. มนตรข์องพราหมณ์ปิดบังไวจ้งึขลัง เปิดเผยไมข่ลัง 

   ๓. มจิฉาทฏิฐปิิดบังไวจ้งึด ีเปิดเผยไมด่ ี

  ภกิษุทัง้หลาย สิง่ ๓ อยา่งนีแ้ล ปิดบังไวจ้งึด ีเปิดเผยไมด่ ี

  สิง่ ๓ อยา่งนี ้เปิดเผยจงึรุ่งเรอืง ปิดบังไวไ้มรุ่ง่เรอืง 

  สิง่ ๓ อยา่ง อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ดวงจันทรเ์ปิดเผยจงึรุง่เรอืง ปิดบังไวไ้มรุ่ง่เรอืง 

   ๒. ดวงอาทติยเ์ปิดเผยจงึรุง่เรอืง ปิดบังไวไ้มรุ่ง่เรอืง 

   ๓. ธรรมวนัิยทีต่ถาคตประกาศไวเ้ปิดเผยจงึรุง่เรอืง ปิดบังไวไ้มรุ่ง่เรอืง 

  ภกิษุทัง้หลาย สิง่ ๓ อยา่งนีแ้ล เปิดเผยจงึรุง่เรอืง ปิดบังไวไ้มรุ่ง่เรอืง 

ปฏจิฉนันสตูรที ่๙ จบ 

 

๑๐. เลขสตูร 

วา่ดว้ยบคุคลกบัรอยขดี 

  [๑๓๓] ภกิษุทัง้หลาย บคุคล ๓ จ าพวกนี ้มปีรากฏอยูใ่นโลก 

  บคุคล ๓ จ าพวกไหนบา้ง คอื 

   ๑. บคุคลทีเ่ปรยีบเหมอืนรอยขดีบนแผน่หนิ 

   ๒. บคุคลทีเ่ปรยีบเหมอืนรอยขดีทีแ่ผน่ดนิ 

   ๓. บคุคลทีเ่ปรยีบเหมอืนรอยขดีทีน่ ้า 

  บคุคลทีเ่ปรยีบเหมอืนรอยขดีบนแผน่หนิ เป็นอยา่งไร 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๓๘๑ } 



๓๘๒ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๓. ตตยิปัณณาสก]์ 

๓. กสุนิารวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีโ้กรธเป็นประจ า และความโกรธนัน้ของเขาก็หมักหมม 

อยูน่าน รอยขดีบนแผน่หนิ ไมล่บเลอืนเร็วเพราะลมหรอืน ้า ยอ่มตดิอยูน่านแมฉั้นใด 

บคุคลบางคนในโลกนีก็้ฉันนัน้เหมอืนกัน โกรธเป็นประจ า และความโกรธนัน้ของเขา 

ก็หมักหมมอยูน่าน นีเ้รยีกวา่ บคุคลทีเ่ปรยีบเหมอืนรอยขดีบนแผน่หนิ 

  บคุคลทีเ่ปรยีบเหมอืนรอยขดีทีแ่ผน่ดนิ เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีโ้กรธเป็นประจ า แตค่วามโกรธนัน้ของเขาไมห่มักหมม 

อยูน่าน รอยขดีทีแ่ผน่ดนิ ยอ่มลบเลอืนเร็วเพราะลมหรอืน ้า ไมป่รากฏอยู่นานแม ้

ฉันใด บคุคลบางคนในโลกนีก็้ฉันนัน้เหมอืนกัน โกรธเป็นประจ า แตค่วามโกรธนัน้ 

ของเขาไมห่มักหมมอยูน่าน นีเ้รยีกวา่ บคุคลทีเ่ปรยีบเหมอืนรอยขทีีแ่ผน่ดนิ 

  บคุคลทีเ่ปรยีบเหมอืนรอยขดีทีน่ า้ เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีแ้มจ้ะถกูวา่ดว้ยค าหนัก ๆ แมจ้ะถกูวา่ดว้ยค าหยาบ 

แมจ้ะถกูวา่ดว้ยค าทีไ่มน่่าพอใจ ก็ยังสมานไมตรกีลมเกลยีวอยู ่ปรองดองกันอยู่ 

รอยขดีทีน่ ้ายอ่มขาดหายไปเร็ว ไมป่รากฏอยูน่านแมฉั้นใด บคุคลบางคนในโลกนีก็้ 

ฉันนัน้เหมอืนกัน แมจ้ะถกูวา่ดว้ยค าหนัก ๆ แมจ้ะถกูวา่ดว้ยค าหยาบ แมจ้ะถกูวา่ 

ดว้ยค าทีไ่มน่่าพอใจก็ยังสมานไมตรกีลมเกลยีวอยู ่ปรองดองกันอยูไ่ด ้นีเ้รยีกวา่ 

บคุคลทีเ่ปรยีบเหมอืนรอยขดีทีน่ ้า 

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคล ๓ จ าพวกนีแ้ลมปีรากฏอยูใ่นโลก 

เลขสตูรที ่๑๐ จบ 

กสุนิารวรรคที ่๓ จบ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

    ๑. กสุนิารสตูร     ๒. ภัณฑนสตูร 

    ๓. โคตมกเจตยิสตูร    ๔. ภรัณฑกุาลามสตูร 

    ๕. หัตถกสตูร     ๖. กฏวุยิสตูร 

    ๗. ปฐมอนุรทุธสตูร    ๘. ทตุยิอนุรทุธสตูร 

    ๙. ปฏจิฉันนสตูร    ๑๐. เลขสตูร 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๓๘๒ } 



๓๘๓ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๓. ตตยิปัณณาสก]์ 

๔. โยธาชวีวรรค ๑. โยธาชวีสตูร 

 

๔. โยธาชวีวรรค 

หมวดวา่ดว้ยนกัรบอาชพี 

๑. โยธาชวีสตูร 

วา่ดว้ยองคป์ระกอบของนกัรบ 

  [๑๓๔] นักรบอาชพีประกอบดว้ยองค ์๓ ประการ ยอ่มคูค่วรแกพ่ระราชา  

เหมาะแกพ่ระราชา ถงึการนับวา่เป็นราชองครักษ์โดยแท ้

  องค ์๓ ประการ อะไรบา้ง คอื 

  นักรบอาชพีในโลกนี ้

   ๑. ยงิลกูศรไดไ้กล     ๒. ยงิไมพ่ลาด 

   ๓. ท าลายกายขนาดใหญไ่ด ้

  นักรบอาชพีประกอบดว้ยองค ์๓ ประการนี ้ยอ่มคูค่วรแกพ่ระราชา เหมาะ 

แกพ่ระราชา ถงึการนับวา่เป็นราชองครักษ์โดยแท ้ฉันใด 

  ภกิษุประกอบดว้ยองค ์๓ ประการก็ฉันนัน้เหมอืนกัน ยอ่มเป็นผูค้วรแกข่อง 

ทีเ่ขาน ามาถวาย ฯลฯ เป็นนาบญุอันยอดเยีย่มของโลก 

  องค ์๓ ประการ อะไรบา้ง คอื 

  ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. ยงิลกูศรไดไ้กล     ๒. ยงิไมพ่ลาด 

   ๓. ท าลายกายขนาดใหญไ่ด ้

  ภกิษุยงิลกูศรไดไ้กล เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีพ้จิารณาเห็นรปูอยา่งใดอยา่งหนึง่ดว้ยปัญญาอันชอบ 

ตามความเป็นจรงิ ทัง้ทีเ่ป็นอดตี อนาคต และปัจจบุนั ภายในหรอืภายนอก หยาบ 

หรอืละเอยีด เลวหรอืประณีต ไกลหรอืใกลก็้ตาม อยา่งนีว้า่ “น่ันไมใ่ชข่องเรา 

เราไมไ่ดเ้ป็นน่ัน น่ันไมใ่ชต่ัวตนของเรา” พจิารณาเห็นเวทนาอยา่งใดอยา่งหนึง่ดว้ย 

ปัญญาอันชอบตามความเป็นจรงิ ทัง้ทีเ่ป็นอดตี อนาคต และปัจจบุัน ภายในหรอื 

ภายนอก หยาบหรอืละเอยีด เลวหรอืประณีต ไกลหรอืใกลก็้ตาม อยา่งนีว้า่ “น่ัน 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๓๘๓ } 



๓๘๔ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๓. ตตยิปัณณาสก]์ 

๔. โยธาชวีวรรค ๒. ปรสิาสตูร 

ไมใ่ชข่องเรา เราไมไ่ดเ้ป็นน่ัน น่ันไมใ่ชต่ัวตนของเรา” พจิารณาเห็นสญัญาอยา่งใด 

อยา่งหนึง่ดว้ยปัญญาอันชอบตามความเป็นจรงิ ทัง้ทีเ่ป็นอดตี อนาคต และปัจจบุัน 

ภายในหรอืภายนอก หยาบหรอืละเอยีด เลวหรอืประณีต ไกลหรอืใกลก็้ตาม 

อยา่งนีว้า่ “น่ันไมใ่ชข่องเรา เราไมไ่ดเ้ป็นน่ัน น่ันไมใ่ชต่ัวตนของเรา” พจิารณาเห็น 

สงัขารอยา่งใดอยา่งหนึง่ดว้ยปัญญาอันชอบตามความเป็นจรงิ ทัง้ทีเ่ป็นอดตี อนาคต 

และปัจจบุัน ภายในหรอืภายนอก หยาบหรอืละเอยีด เลวหรอืประณีต ไกลหรอื 

ใกลก็้ตาม อยา่งนีว้า่ “น่ันไมใ่ชข่องเรา เราไมไ่ดเ้ป็นน่ัน น่ันไมใ่ชต่ัวตนของเรา” 

พจิารณาเห็นวญิญาณอยา่งใดอยา่งหนึง่ดว้ยปัญญาอันชอบตามความเป็นจรงิ ทัง้ที ่

เป็นอดตี อนาคต และปัจจบุัน ภายในหรอืภายนอก หยาบหรอืละเอยีด เลวหรอื 

ประณีต ไกลหรอืใกลก็้ตาม อยา่งนีว้า่ “น่ันไมใ่ชข่องเรา เราไมไ่ดเ้ป็นน่ัน น่ันไม ่

ใชต่ัวตนของเรา” ภกิษุชือ่วา่ยงิลกูศรไดไ้กล เป็นอยา่งนีแ้ล 

  ภกิษุยงิลกูศรไมพ่ลาด เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีรู้ช้ดัตามความเป็นจรงิวา่ “นี้ทกุข ์นีท้กุขสมทัุย(เหต ุ

เกดิทกุข)์ นีท้กุขนโิรธ(ความดับทกุข)์ นีท้กุขนโิรธคามนิปีฏปิทา(ขอ้ปฏบิัตใิหถ้งึ 

ความดับทกุข)์” ภกิษุชือ่วา่ยงิลกูศรไมพ่ลาด เป็นอยา่งนีแ้ล 

  ภกิษุท าลายกายขนาดใหญไ่ด ้เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีท้ าลายกองอวชิชาใหญไ่ด ้ภกิษุชือ่วา่ท าลายกาย 

ขนาดใหญไ่ด ้เป็นอยา่งนี้แล 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุประกอบดว้ยองค ์๓ ประการนีแ้ล เป็นผูค้วรแกข่องที ่

เขาน ามาถวาย ฯลฯ เป็นนาบญุอันยอดเยีย่มของโลก 

โยธาชวีสตูรที ่๑ จบ 

 

๒. ปรสิาสตูร 

วา่ดว้ยบรษิทั 

  [๑๓๕] ภกิษุทัง้หลาย บรษัิท ๓ จ าพวกนี ้

  บรษัิท ๓ จ าพวกไหนบา้ง คอื 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๓๘๔ } 



๓๘๕ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๓. ตตยิปัณณาสก]์ 

๔. โยธาชวีวรรค ๔. อปุปาทาสตูร 

   ๑. บรษัิททีแ่นะน ายาก    ๒. บรษัิททีแ่นะน างา่ย 

   ๓. บรษัิททีแ่นะน าแตพ่อประมาณก็รูไ้ด ้

  ภกิษุทัง้หลาย บรษัิท ๓ จ าพวกนีแ้ล 

ปรสิาสตูรที ่๒ จบ 

 

๓. มติตสตูร 

วา่ดว้ยองคป์ระกอบของมติรแท ้

  [๑๓๖] ภกิษุทัง้หลาย มติรผูป้ระกอบดว้ยองค ์๓ ประการควรคบหาได ้

  องค ์๓ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ใหส้ ิง่ทีใ่หไ้ดย้าก    ๒. ชว่ยท าสิง่ทีท่ าไดย้าก 

   ๓. อดทนตอ่สิง่ทีท่นไดย้าก 

  ภกิษุทัง้หลาย มติรผูป้ระกอบดว้ยองค ์๓ ประการนีแ้ลควรคบหาได ้

มติตสตูรที ่๓ จบ 

 

๔. อปุปาทาสตูร 

วา่ดว้ยความเกดิข ึน้แหง่พระตถาคต 

  [๑๓๗] ภกิษุทัง้หลาย ตถาคตเกดิขึน้ก็ตาม ไมเ่กดิขึน้ก็ตาม ธาตนัุน้คอืความ 

ตัง้อยูต่ามธรรมดา ความเป็นไปตามธรรมดาก็คงตัง้อยูอ่ยา่งนัน้ ตถาคตรู ้บรรลธุาต ุ

นัน้วา่ “สงัขารทัง้ปวงไมเ่ทีย่ง” ครัน้รู ้บรรลแุลว้จงึบอก แสดง บัญญัต ิก าหนด 

เปิดเผย จ าแนก ท าใหง้า่ยวา่ “สงัขารทัง้ปวงไมเ่ทีย่ง” ตถาคตเกดิขึน้ก็ตาม ไมเ่กดิ 

ขึน้ก็ตาม ธาตนัุน้คอืความตัง้อยูต่ามธรรมดา ความเป็นไปตามธรรมดา ก็คงตัง้อยู่ 

อยา่งนัน้ ตถาคตรู ้บรรลธุาตนัุน้วา่ “สงัขารทัง้ปวงเป็นทกุข”์ ครัน้รู ้บรรลแุลว้จงึ 

บอก แสดง บัญญัต ิก าหนด เปิดเผย จ าแนก ท าใหง้า่ยวา่ “สงัขารทัง้ปวงเป็น 

ทกุข”์ ตถาคตเกดิขึน้ก็ตาม ไมเ่กดิขึน้ก็ตาม ธาตนัุน้คอืความตัง้อยูต่ามธรรมดา 

ความเป็นไปตามธรรมดาก็คงตัง้อยูอ่ยา่งนัน้ ตถาคตรู ้บรรลธุาตนัุน้วา่ “ธรรม 

ทัง้ปวงเป็นอนัตตา” ครัน้รู ้บรรลแุลว้จงึบอก แสดง บัญญัต ิก าหนด เปิดเผย 

จ าแนก ท าใหง้า่ยวา่ “ธรรมทัง้ปวงเป็นอนัตตา” 

อปุปาทาสตูรที ่๔ จบ 

 
{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๓๘๕ } 



๓๘๖ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๓. ตตยิปัณณาสก]์ 

๔. โยธาชวีวรรค ๕. เกสกัมพลสตูร 

 

๕. เกสกมัพลสตูร 

วา่ดว้ยวาทะของมกัขลเิปรยีบเหมอืนผา้กมัพลทอดว้ยผมคน 

  [๑๓๘] ภกิษุทัง้หลาย ผา้กัมพลทอดว้ยผมคน บัณฑติเรยีกวา่ เลวกวา่ผา้ 

ทีช่า่งหกูทอแลว้ทกุชนดิ ผา้กัมพลทอดว้ยผมคน ในฤดหูนาวก็เย็น ในฤดรูอ้นก็รอ้น 

สไีมส่วย มกีลิน่เหม็น เนือ้ผา้ไมอ่อ่นนุ่ม แมฉั้นใด วาทะ๑ของเจา้ลัทธชิือ่มักขลก็ิ 

ฉันนัน้เหมอืนกัน บัณฑติกลา่ววา่เลวกวา่วาทะของสมณะทกุจ าพวก 

  มักขลเิป็นโมฆบรุษุ(คนไรค้า่)มวีาทะอยา่งนี ้มทีฏิฐอิยา่งนีว้า่ “กรรมไมม่ ี

กริยิาไมม่ ีความเพยีรไมม่”ี ตลอดอดตีกาลอันยาวนาน แมพ้ระผูม้พีระภาคอรหันต 

สมัมาสมัพทุธเจา้ก็ตรัสเรือ่งกรรม ตรัสเรือ่งกริยิา และตรัสเรือ่งความเพยีร โมฆ 

บรุษุชือ่มักขลกิลับคดัคา้นพระผูม้พีระภาคแมเ้หลา่นัน้วา่ “กรรมไมม่ ีกริยิาไมม่ ี

ความเพยีรไมม่”ี แมพ้ระผูม้พีระภาคอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ทีจั่กมใีนอนาคตก็จัก 

ตรัสเรือ่งกรรม ตรัสเรือ่งกริยิา และตรัสเรือ่งความเพยีร โมฆบรุษุชือ่มักขลกิลบั 

คัดคา้นพระผูม้พีระภาคแมเ้หลา่นัน้วา่ “กรรมไมม่ ีกริยิาไมม่ ีความเพยีรไมม่”ี 

แมเ้ราทีเ่ป็นพระอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ในปัจจบุนัก็ยังกลา่วเรือ่งกรรม กลา่วเรือ่ง 

กริยิา กลา่วเรือ่งความเพยีร โมฆบรุษุชือ่มักขลก็ิคดัคา้นแมเ้ราวา่ “กรรมไมม่ ี

กริยิาไมม่ ีความเพยีรไมม่”ี 

  ภกิษุทัง้หลาย โมฆบรุษุชือ่มักขลเิป็นเหมอืนไซดกัมนุษย ์เกดิขึน้มาในโลก 

เพือ่ไมเ่กือ้กลู เพือ่ทกุข ์เพือ่ความฉบิหาย เพือ่ความพนิาศของสตัวเ์ป็นจ านวนมาก 

เปรยีบเหมอืนบคุคลพงึวางไซดักปลาไวท้ีป่ากอา่ว เพือ่ไมเ่กือ้กลู เพือ่ทกุข ์เพือ่ 

ความฉบิหาย เพือ่ความพนิาศของปลาเป็นจ านวนมาก 

เกสกมัพลสตูรที ่๕ จบ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ วาทะ ในทีน่ีห้มายถงึลัทธ(ิความเชือ่ถอื)ของตน ลัทธขิองครมูักขลโิคสาลจัดอยูใ่นประเภทนัตถกิวาทะ คอื 

    เห็นว่าไมม่เีหตไุมม่ปัีจจัย คอืจะบรสิทุธิก็์บรสิทุธิเ์อง จะเศรา้หมองก็เศรา้หมองเอง (องฺ.ตกิ.อ. ๒/๖๖/๒๐๒) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๓๘๖ } 



๓๘๗ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๓. ตตยิปัณณาสก]์ 

๔. โยธาชวีวรรค ๘. อัสสขลงุกสตูร 

 

๖. สมัปทาสตูร 

วา่ดว้ยสมัปทา 

  [๑๓๙] ภกิษุทัง้หลาย สมัปทา ๓ ประการนี ้

  สมัปทา ๓ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. สทัธาสมัปทา  (ความถงึพรอ้มดว้ยศรัทธา) 

   ๒. สลีสมัปทา   (ความถงึพรอ้มดว้ยศลี) 

   ๓. ปัญญาสมัปทา  (ความถงึพรอ้มดว้ยปัญญา) 

  ภกิษุทัง้หลาย สมัปทา ๓ ประการนีแ้ล 

สมัปทาสตูรที ่๖ จบ 

 

๗. วฑุฒสิตูร 

วา่ดว้ยวฑุฒ ิ

  [๑๔๐] ภกิษุทัง้หลาย วฑุฒ ิ๓ ประการนี ้

  วฑุฒ ิ๓ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. สทัธาวฑุฒ ิ (ความเจรญิดว้ยศรัทธา) 

   ๒. สลีวฑุฒ ิ  (ความเจรญิดว้ยศลี) 

   ๓. ปัญญาวฑุฒ ิ (ความเจรญิดว้ยปัญญา) 

  ภกิษุทัง้หลาย วฒุ ิ๓ ประการนีแ้ล 

วฑุฒสิตูรที ่๗ จบ 

 

๘. อสัสขลงุกสตูร 

วา่ดว้ยมา้กระจอกและคนกระจอก 

  [๑๔๑] ภกิษุทัง้หลาย เราจักแสดงมา้กระจอก ๓ จ าพวก และคนกระจอก ๓ 

จ าพวก เธอทัง้หลายจงฟัง จงใสใ่จใหด้ ีเราจักกลา่ว ภกิษุเหลา่นัน้ทลูรับสนอง 

พระด ารัสแลว้ พระผูม้พีระภาคจงึไดต้รัสเรือ่งนีว้า่ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๓๘๗ } 



๓๘๘ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๓. ตตยิปัณณาสก]์ 

๔. โยธาชวีวรรค ๘. อัสสขลงุกสตูร 

  มา้กระจอก ๓ จ าพวกไหนบา้ง คอื 

   ๑. มา้กระจอกบางตัวในโลกนีส้มบรูณ์ดว้ยก าลังว ิง่ แตไ่มส่มบรูณ์ดว้ยส ี

       สนั ไมส่มบรูณ์ดว้ยความสงูและความใหญ ่

   ๒. มา้กระจอกบางตัวในโลกนีส้มบรูณ์ดว้ยก าลังว ิง่และสมบรูณ์ดว้ยสสีนั 

       แตไ่มส่มบรูณ์ดว้ยความสงูและความใหญ ่

   ๓. มา้กระจอกบางตัวในโลกนีส้มบรูณ์ดว้ยก าลังว ิง่ สมบรูณ์ดว้ยสสีนั 

       และสมบรูณ์ดว้ยความสงูและความใหญ ่

  ภกิษุทัง้หลาย มา้กระจอก ๓ จ าพวกนีแ้ล 

  คนกระจอก ๓ จ าพวกไหนบา้ง คอื 

   ๑. คนกระจอกบางคนในโลกนีส้มบรูณ์ดว้ยเชาวน์๑ แตไ่มส่มบรูณ์ดว้ย 

       วรรณะ๒ ไมส่มบรูณ์ดว้ยความสงูและความใหญ ่

   ๒. คนกระจอกบางคนในโลกนีส้มบรูณ์ดว้ยเชาวนแ์ละสมบรูณ์ดว้ยวรรณะ 

       แตไ่มส่มบรูณ์ดว้ยความสงูและความใหญ ่

   ๓. คนกระจอกบางคนในโลกนีส้มบรูณ์ดว้ยเชาวน ์สมบรูณ์ดว้ยวรรณะ 

       และสมบรูณ์ดว้ยความสงูและความใหญ ่

  คนกระจอกสมบรูณ์ดว้ยเชาวน ์แตไ่มส่มบรูณ์ดว้ยวรรณะ ไมส่มบรูณ์ 

ดว้ยความสงูและความใหญ ่เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีรู้ช้ดัตามความเป็นจรงิวา่ “นี้ทกุข ์ฯลฯ นีท้กุขนโิรธ- 

คามนิปีฏปิทา” เรากลา่ววา่นีเ้ป็นเชาวนข์องเขา แตเ่ขาถกูถามปัญหาในอภธิรรม 

และอภวินัิย ก็จนปัญญาตอบไมไ่ด ้เรากลา่ววา่นี้ไมใ่ชว่รรณะของเขา และเขาไมไ่ด ้

จวีร บณิฑบาต เสนาสนะ คลิานปัจจัยเภสชัชบรขิาร เรากลา่ววา่นีไ้มใ่ชค่วามสงู 

และความใหญข่องเขา 

  ภกิษุทัง้หลาย คนกระจอกสมบรูณ์ดว้ยเชาวน ์แตไ่มส่มบรูณ์ดว้ยวรรณะ ไม่ 

สมบรูณ์ดว้ยความสงูและความใหญ ่เป็นอยา่งนีแ้ล

 

เชงิอรรถ : 

๑ เชาวน ์ในทีน่ีห้มายถงึญาณ คอืความหย่ังรูอ้รยิสัจ ๔ เป็นตน้ (องฺ.ตกิ.อ. ๒/๑๔๑/๒๗๓) 

๒ วรรณะ ในทีน่ีห้มายถงึคณุ คอืความมปีฏภิาณในการโตต้อบแกปั้ญหาในเรือ่งอภธิรรม อภวินัิย ไมจ่น 

    ปัญญา (องฺ.ตกิ.อ. ๒/๑๔๑/๒๗๓) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๓๘๘ } 



๓๘๙ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๓. ตตยิปัณณาสก]์ 

๔. โยธาชวีวรรค ๙. อัสสสทัสสสตูร 

  คนกระจอกสมบรูณ์ดว้ยเชาวนแ์ละสมบรูณ์ดว้ยวรรณะ แตไ่มส่มบรูณ์ดว้ย 

ความสงูและความใหญ ่เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีรู้ช้ดัตามความเป็นจรงิวา่ “นี้ทกุข ์ฯลฯ นีท้กุขนโิรธ- 

คามนิปีฏปิทา” เรากลา่ววา่นีเ้ป็นเชาวนข์องเขา และเขาถกูถามปัญหาในอภธิรรม 

และอภวินัิย ก็ตอบได ้ไมจ่นปัญญา เรากลา่ววา่นีเ้ป็นวรรณะของเขา แตเ่ขาไมไ่ด ้

จวีร บณิฑบาต เสนาสนะ คลิานปัจจัยเภสชัชบรขิาร เรากลา่ววา่นีไ้มใ่ชค่วามสงู 

และความใหญข่องเขา 

  ภกิษุทัง้หลาย คนกระจอกสมบรูณ์ดว้ยเชาวนแ์ละสมบรูณ์ดว้ยวรรณะ แตไ่ม่ 

สมบรูณ์ดว้ยความสงูและความใหญ ่เป็นอยา่งนีแ้ล 

  คนกระจอกสมบรูณ์ดว้ยเชาวน ์สมบรูณ์ดว้ยวรรณะ และสมบรูณ์ดว้ย 

ความสงูและความใหญ ่เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีรู้ช้ดัตามความเป็นจรงิวา่ “นี้ทกุข ์ฯลฯ นีท้กุขนโิรธ- 

คามนิปีฏปิทา” เขาถกูถามปัญหาในอภธิรรม และอภวินัิย ก็ตอบได ้ไมจ่นปัญญา 

เรากลา่ววา่นีเ้ป็นเชาวน์ของเขา และเขาไดจ้วีร บณิฑบาต เสนาสนะ คลิานปัจจัย 

เภสชัชบรขิาร เรากลา่ววา่ นีเ้ป็นความสงูและความใหญข่องเขา 

  ภกิษุทัง้หลาย คนกระจอกสมบรูณ์ดว้ยเชาวน ์สมบรูณ์ดว้ยวรรณะ และ 

สมบรูณ์ดว้ยความสงูและความใหญ ่เป็นอยา่งนีแ้ล 

  ภกิษุทัง้หลาย คนกระจอก ๓ จ าพวกนีแ้ล 

อสัสขลงุกสตูรที ่๘ จบ 

 

๙. อสัสสทสัสสตูร 

วา่ดว้ยมา้ดแีละคนด ี

  [๑๔๒] เราจักแสดงมา้ด ี๓ จ าพวก และคนด ี๓ จ าพวก เธอทัง้หลายจงฟัง 

จงใสใ่จใหด้ ีเราจักกลา่ว ภกิษุเหลา่นัน้ทลูรับสนองพระด ารัสแลว้ พระผูม้พีระภาค 

จงึไดต้รัสเรือ่งนีว้า่ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๓๘๙ } 



๓๙๐ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๓. ตตยิปัณณาสก]์ 

๔. โยธาชวีวรรค ๙. อัสสสทัสสสตูร 

  มา้ด ี๓ จ าพวกไหนบา้ง คอื 

   ๑. มา้ดบีางตัวในโลกนีส้มบรูณ์ดว้ยก าลังว ิง่ แตไ่มส่มบรูณ์ดว้ยสสีนั ไม ่

       สมบรูณ์ดว้ยความสงูและความใหญ ่

   ๒. มา้ดบีางตัวในโลกนีส้มบรูณ์ดว้ยก าลังว ิง่และสมบรูณ์ดว้ยสสีนั แตไ่ม ่

       สมบรูณ์ดว้ยความสงูและความใหญ ่

   ๓. มา้ดบีางตัวในโลกนีส้มบรูณ์ดว้ยก าลังว ิง่ สมบรูณ์ดว้ยสสีนั และ 

       สมบรูณ์ดว้ยความสงูและความใหญ ่

  ภกิษุทัง้หลาย มา้ด ี๓ จ าพวกนีแ้ล 

  คนด ี๓ จ าพวกไหนบา้ง คอื 

   ๑. คนดบีางคนในโลกนีส้มบรูณ์ดว้ยเชาวน ์แตไ่มส่มบรูณ์ดว้ยวรรณะ 

       ไมส่มบรูณ์ดว้ยความสงูและความใหญ ่

   ๒. คนดบีางคนในโลกนีส้มบรูณ์ดว้ยเชาวน ์และสมบรูณ์ดว้ยวรรณะ แต่ 

       ไมส่มบรูณ์ดว้ยความสงูและความใหญ่ 

   ๓. คนดบีางคนในโลกนีส้มบรูณ์ดว้ยเชาวน ์สมบรูณ์ดว้ยวรรณะ และ 

       สมบรูณ์ดว้ยความสงูและความใหญ ่

  คนดสีมบรูณ์ดว้ยเชาวน ์แตไ่มส่มบรูณ์ดว้ยวรรณะ ไมส่มบรูณ์ดว้ยความ 

สงูและความใหญ ่เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีเ้พราะสงัโยชนเ์บือ้งต า่ ๕ ประการสิน้ไป จักเป็น 

โอปปาตกิะ๑ ปรนิพิพานในภพนัน้ ไมห่วนกลับมาจากโลกนัน้แน่นอน เรากลา่ววา่นี้ 

เป็นเชาวน์ของเขา แตเ่ขาถกูถามปัญหาในอภธิรรมและอภวินัิย ก็จนปัญญาตอบ 

ไมไ่ด ้เรากลา่ววา่นีไ้มใ่ชว่รรณะของเขา และเขาไมไ่ดจ้วีร บณิฑบาต เสนาสนะ 

คลิานปัจจัยเภสชัชบรขิาร เรากลา่ววา่นีไ้มใ่ชค่วามสงูและความใหญข่องเขา 

  ภกิษุทัง้หลาย คนดสีมบรูณ์ดว้ยเชาวน์ แตไ่มส่มบรูณ์ดว้ยวรรณะ ไม่ 

สมบรูณ์ดว้ยความสงูและความใหญ ่เป็นอยา่งนีแ้ล 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูชงิอรรถที ่๑ ขอ้ ๘๗ ตกินบิาต หนา้ ๓๑๔ ในเลม่นี้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๓๙๐ } 



๓๙๑ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๓. ตตยิปัณณาสก]์ 

๔. โยธาชวีวรรค ๑๐. อัสสาชานยีสตูร 

  คนดสีมบรูณ์ดว้ยเชาวน ์และสมบรูณ์ดว้ยวรรณะ แตไ่มส่มบรูณ์ดว้ยความ 

สงูและความใหญ ่เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีเ้พราะสงัโยชนเ์บือ้งต า่ ๕ ประการสิน้ไป จักเป็น 

โอปปาตกิะ ปรนิพิพานในภพนัน้ ไมห่วนกลับมาจากโลกนัน้แน่นอน เรากลา่ววา่ 

นีเ้ป็นเชาวนข์องเขาและเขาถกูถามปัญหาในอภธิรรม และอภวินัิย ก็ตอบได ้ไมจ่น 

ปัญญา เรากลา่ววา่นีเ้ป็นวรรณะของเขา แตเ่ขาไมไ่ดจ้วีร บณิฑบาต เสนาสนะ 

คลิานปัจจัยเภสชัชบรขิาร เรากลา่ววา่นีไ้มใ่ชค่วามสงูและความใหญข่องเขา 

  ภกิษุทัง้หลาย คนดสีมบรูณ์ดว้ยเชาวน์ และสมบรูณ์ดว้ยวรรณะ แต่ไม ่

สมบรูณ์ดว้ยความสงูและความใหญ ่เป็นอยา่งนีแ้ล 

  คนดสีมบรูณ์ดว้ยเชาวน ์สมบรูณ์ดว้ยวรรณะ และสมบรูณ์ดว้ยความสงู 

และความใหญ ่เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีเ้พราะสงัโยชนเ์บือ้งต า่ ๕ ประการสิน้ไป จักเป็น 

โอปปาตกิะ ปรนิพิพานในภพนัน้ ไมห่วนกลับมาจากโลกนัน้แน่นอน เรากลา่ววา่ 

นีเ้ป็นเชาวนข์องเขา เขาถกูถามปัญหาในอภธิรรม และอภวินัิย ก็ตอบได ้ไมจ่น 

ปัญญา เรากลา่ววา่นีเ้ป็นวรรณะของเขา และเขาไดจ้วีร บณิฑบาต เสนาสนะ 

คลิานปัจจัยเภสชัชบรขิาร เรากลา่ววา่นีเ้ป็นความสงูและความใหญข่องเขา 

  ภกิษุทัง้หลาย คนดสีมบรูณ์ดว้ยเชาวน์ สมบรูณ์ดว้ยวรรณะ และสมบรูณ์ 

ดว้ยความสงูและความใหญ ่เป็นอยา่งนีแ้ล 

  ภกิษุทัง้หลาย คนด ี๓ จ าพวกนีแ้ล 

อสัสสทสัสสตูรที ่๙ จบ 

 

๑๐. อสัสาชานยีสูตร 

วา่ดว้ยมา้อาชาไนยและบรุษุอาชาไนย 

  [๑๔๓] ภกิษุทัง้หลาย เราจักแสดงมา้อาชาไนยพันธุด์ ี๓ จ าพวก และบรุษุ 

อาชาไนยผูเ้จรญิ ๓ จ าพวก เธอทัง้หลายจงฟัง จงใสใ่จใหด้ ีเราจักกลา่ว ภกิษุ 

เหลา่นัน้ทลูรับสนองพระด ารัสแลว้ พระผูม้พีระภาคจงึไดต้รัสเรือ่งนีว้า่ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๓๙๑ } 



๓๙๒ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๓. ตตยิปัณณาสก]์ 

๔. โยธาชวีวรรค ๑๐. อัสสาชานยีสตูร 

  มา้อาชาไนยพันธุด์ ี๓ จ าพวกไหนบา้ง คอื 

   ๑. มา้อาชาไนยพันธุด์บีางตัวในโลกนี้ 

     ฯลฯ๑ 

   ๓. มา้อาชาไนยพันธุด์บีางตัวในโลกนีส้มบรูณ์ดว้ยก าลังวิง่ สมบรูณ์ดว้ย 

       สสีนั และสมบรูณ์ดว้ยความสงูและความใหญ ่

  ภกิษุทัง้หลาย มา้อาชาไนยพันธุด์ ี๓ จ าพวกนีแ้ล 

  บรุษุอาชาไนยผูเ้จรญิ ๓ จ าพวกไหนบา้ง คอื 

   ๑. บรุษุอาชาไนยผูเ้จรญิบางคนในโลกนี้ 

     ฯลฯ 

   ๓. บรุษุอาชาไนยผูเ้จรญิบางคนในโลกนีส้มบรูณ์ดว้ยเชาวน์ สมบรูณ์ดว้ย 

       วรรณะ และสมบรูณ์ดว้ยความสงูและความใหญ ่ฯลฯ 

  บรุษุอาชาไนยผูเ้จรญิ สมบรูณ์ดว้ยเชาวน ์สมบรูณ์ดว้ยวรรณะ และ 

สมบรูณ์ดว้ยความสงูและความใหญ ่เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีท้ าใหแ้จง้เจโตวมิตุต ิปัญญาวมิตุตอิันไมม่อีาสวะเพราะ 

อาสวะสิน้ไป ดว้ยปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุัน เรากลา่ววา่นี้เป็นเชาวนข์องเขา 

เขาถกูถามปัญหาในอภธิรรม และอภวินัิย ก็ตอบได ้ไมจ่นปัญญา เรากลา่ววา่นีเ้ป็น 

วรรณะของเขา เขาไดจ้วีร บณิฑบาต เสนาสนะ คลิานปัจจยเภสชัชบรขิาร เรา 

กลา่ววา่นี้เป็นความสงูและความใหญข่องเขา 

  ภกิษุทัง้หลาย บรุษุอาชาไนยผูเ้จรญิ สมบรูณ์ดว้ยเชาวน ์สมบูรณ์ดว้ยวรรณะ 

และสมบรูณ์ดว้ยความสงูและความใหญ ่เป็นอยา่งนีแ้ล 

  ภกิษุทัง้หลาย บรุษุอาชาไนยผูเ้จรญิ ๓ จ าพวกนีแ้ล 

อสัสาชานยีสตูรที ่๑๐ จบ 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ “ฯลฯ” ทีป่รากฏในสตูรนีพ้งึดเูนือ้ความเต็มในตกินบิาตขอ้ ๑๔๒ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๓๙๒ } 



๓๙๓ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๓. ตตยิปัณณาสก]์ 

๔. โยธาชวีวรรค ๑๒. ทตุยิโมรนวิาปสตูร 

 

๑๑. ปฐมโมรนวิาปสตูร 

วา่ดว้ยอารามปรพิาชกชือ่โมรนวิาปะ สตูรที ่๑ 

  [๑๔๔] สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ ปรพิาชการาม ชือ่ 

โมรนวิาปะ เขตกรงุราชคฤห ์ณ ทีนั่น้ พระผูม้พีระภาคไดรั้บสัง่เรยีกภกิษุทัง้หลาย 

มาตรัสวา่ ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุเหลา่นัน้ทลูรับสนองพระด ารัสแลว้ พระผูม้พีระภาค 

จงึไดต้รัสเรือ่งนีว้า่ 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุประกอบดว้ยธรรม ๓ ประการยอ่มมคีวามส าเร็จสงูสดุ 

มคีวามเกษมสงูสดุ ประพฤตพิรหมจรรยล์ลุว่งถงึทีส่ดุ และถงึทีส่ดุแหง่ทีส่ดุ ประเสรฐิ 

กวา่เทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย 

  ธรรม ๓ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. สลีขนัธ(์กองศลี)ทีเ่ป็นของพระอเสขะ 

   ๒. สมาธขินัธ(์กองสมาธ)ิทีเ่ป็นของพระอเสขะ 

   ๓. ปัญญาขนัธ(์กองปัญญา)ทีเ่ป็นของพระอเสขะ 

  ภกิษุประกอบดว้ยธรรม ๓ ประการนีแ้ลยอ่มมคีวามส าเร็จสงูสดุ มคีวาม 

เกษมสงูสดุ ประพฤตพิรหมจรรยล์ลุว่งถงึทีส่ดุ และถงึทีส่ดุแหง่ทีส่ดุ ประเสรฐิกวา่ 

เทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย 

ปฐมโมรนวิาปสตูรที ่๑๑ จบ 

 

๑๒. ทตุยิโมรนวิาปสตูร 

วา่ดว้ยอารามปรพิาชกชือ่โมรนวิาปะ สตูรที ่๒ 

  [๑๔๕] ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุประกอบดว้ยธรรม ๓ ประการยอ่มมคีวามส าเร็จ 

สงูสดุ มคีวามเกษมสงูสดุ ประพฤตพิรหมจรรยล์ลุว่งถงึทีส่ดุ และถงึทีส่ดุแหง่ทีส่ดุ 

ประเสรฐิกวา่เทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย 

  ธรรม ๓ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. อทิธปิาฏหิารยิ ์  (ปาฏหิารยิค์อืฤทธิ)์ 

   ๒. อาเทสนาปาฏหิารยิ ์ (ปาฏหิารยิค์อืการทายใจ) 

   ๓. อนุสาสนปีาฏหิารยิ ์ (ปาฏหิารยิค์อือนุศาสน)ี 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๓๙๓ } 



๓๙๔ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๓. ตตยิปัณณาสก]์ 

๔. โยธาชวีวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

  ภกิษุประกอบดว้ยธรรม ๓ ประการนีแ้ลยอ่มมคีวามส าเร็จสงูสดุ มคีวาม 

เกษมสงูสดุ ประพฤตพิรหมจรรยล์ลุว่งถงึทีส่ดุ และถงึทีส่ดุแหง่ทีส่ดุ ประเสรฐิกวา่ 

เทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย 

ทตุยิโมรนวิาปสตูรที ่๑๒ จบ 

 

๑๓. ตตยิโมรนวิาปสตูร 

วา่ดว้ยอารามปรพิาชกชือ่โมรนวิาปะ สตูรที ่๓ 

  [๑๔๖] ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุประกอบดว้ยธรรม ๓ ประการยอ่มมคีวาม 

ส าเร็จสงูสดุ มคีวามเกษมสงูสดุ ประพฤตพิรหมจรรยล์ลุว่งถงึทีส่ดุ และถงึทีส่ดุ 

แหง่ทีส่ดุ ประเสรฐิกวา่เทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย 

  ธรรม ๓ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. สมัมาทฏิฐ ิ(เห็นชอบ)    ๒. สมัมาญาณะ (รูช้อบ) 

   ๓. สมัมาวมิตุต ิ(หลดุพน้ชอบ) 

  ภกิษุประกอบดว้ยธรรม ๓ ประการนีแ้ลยอ่มมคีวามส าเร็จสงูสดุ มคีวาม 

เกษมสงูสดุ ประพฤตพิรหมจรรยล์ลุว่งถงึทีส่ดุ และถงึทีส่ดุแหง่ทีส่ดุ ประเสรฐิกวา่ 

เทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย 

ตตยิโมรนวิาปสตูรที ่๑๓ จบ 

โยธาชวีวรรคที ่๔ จบ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

๑. โยธาชวีสตูร    ๒. ปรสิาสตูร 

   ๓. มติตสตูร     ๔. อปุปาทาสตูร 

   ๕. เกสกัมพลสตูร    ๖. สมัปทาสตูร 

   ๗. วฑุฒสิตูร     ๘. อัสสขลงุกสตูร 

   ๙. อัสสสทัสสสตูร    ๑๐. อัสสาชานยีสตูร 

   ๑๑. ปฐมโมรนวิาปสตูร   ๑๒. ทตุยิโมรนวิาปสตูร 

   ๑๓. ตตยิโมรนวิาปสตูร 

 
{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๓๙๔ } 



๓๙๕ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๓. ตตยิปัณณาสก]์ 

๕. มังคลวรรค ๒. สาวชัชสตูร 

 

๕. มงัคลวรรค 

หมวดวา่ดว้ยมงคล 

 

๑. อกสุลสตูร 

วา่ดว้ยอกศุลกรรมเป็นเหตใุหต้กนรก 

  [๑๔๗] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ ภกิษุทัง้หลาย บคุคลประกอบดว้ยธรรม ๓ 

ประการยอ่มด ารงอยูใ่นนรกเหมอืนถกูน าไปฝังไว ้

  ธรรม ๓ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. กายกรรม  (การกระท าทางกาย)  ฝ่ายอกศุล 

   ๒. วจกีรรม  (การกระท าทางวาจา) ฝ่ายอกศุล 

   ๓. มโนกรรม  (การกระท าทางใจ)  ฝ่ายอกศุล 

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคลประกอบดว้ยธรรม ๓ ประการนีแ้ล ยอ่มด ารงอยูใ่นนรก 

เหมอืนถกูน าไปฝังไว ้

  บคุคลประกอบดว้ยธรรม ๓ ประการ ยอ่มด ารงอยูใ่นสวรรคเ์หมอืนไดรั้บ 

อัญเชญิไปประดษิฐานไว ้

  ธรรม ๓ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. กายกรรมฝ่ายกศุล     ๒. วจกีรรมฝ่ายกศุล 

   ๓. มโนกรรมฝ่ายกศุล 

  บคุคลประกอบดว้ยธรรม ๓ ประการนีแ้ล ยอ่มด ารงอยูใ่นสวรรคเ์หมอืนได ้

รับอัญเชญิไปประดษิฐานไว ้

อกสุลสตูรที ่๑ จบ 

 

๒. สาวชัชสตูร 

วา่ดว้ยกรรมทีม่โีทษเป็นเหตใุหต้กนรก 

  [๑๔๘] ภกิษุทัง้หลาย บคุคลประกอบดว้ยธรรม ๓ ประการ ฯลฯ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๓๙๕ } 



๓๙๖ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๓. ตตยิปัณณาสก]์ 

๕. มังคลวรรค ๔. อสจุสิตูร 

   ๑. กายกรรมทีม่โีทษ    ๒. วจกีรรมทีม่โีทษ 

   ๓. มโนกรรมทีม่โีทษ 

      ฯลฯ 

   ๑. กายกรรมทีไ่มม่โีทษ   ๒. วจกีรรมทีไ่มม่โีทษ 

   ๓. มโนกรรมทีไ่มม่โีทษ 

      ฯลฯ 

สาวชัชสตูรที ่๒ จบ 

 

๓. วสิมสตูร 

วา่ดว้ยกรรมทีไ่มส่ม า่เสมอเป็นเหตใุหต้กนรก 

  [๑๔๙] ภกิษุทัง้หลาย บคุคลประกอบดว้ยธรรม ๓ ประการ ฯลฯ 

   ๑. กายกรรมทีไ่มส่ม า่เสมอ   ๒. วจกีรรมทีไ่มส่ม า่เสมอ 

   ๓. มโนกรรมทีไ่มส่ม า่เสมอ 

      ฯลฯ 

   ๑. กายกรรมทีส่ม า่เสมอ   ๒. วจกีรรมทีส่ม า่เสมอ 

   ๓. มโนกรรมทีส่ม า่เสมอ 

      ฯลฯ 

วสิมสตูรที ่๓ จบ 

 

๔. อสจุสิตูร 

วา่ดว้ยกรรมทีไ่มส่ะอาดเป็นเหตใุหต้กนรก 

  [๑๕๐] ภกิษุทัง้หลาย บคุคลประกอบดว้ยธรรม ๓ ประการ ฯลฯ 

   ๑. กายกรรมทีไ่มส่ะอาด   ๒. วจกีรรมทีไ่มส่ะอาด 

   ๓. มโนกรรมทีไ่มส่ะอาด 

      ฯลฯ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๓๙๖ } 



๓๙๗ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๓. ตตยิปัณณาสก]์ 

๕. มังคลวรรค ๕. ปฐมขตสตูร 

   ๑. กายกรรมทีส่ะอาด    ๒. วจกีรรมทีส่ะอาด 

   ๓. มโนกรรมทีส่ะอาด 

  บคุคลประกอบดว้ยธรรม ๓ ประการนีแ้ลยอ่มด ารงอยูใ่นสวรรคเ์หมอืนไดรั้บ 

อัญเชญิไปประดษิฐานไว ้

อสจุสิตูรที ่๔ จบ 

 

๕. ปฐมขตสูตร 

วา่ดว้ยเหตใุหต้นถกูท าลาย สตูรที ่๑ 

  [๑๕๑] ภกิษุทัง้หลาย คนพาลผูไ้มเ่ฉียบแหลม เป็นอสตับรุษุ ประกอบดว้ย 

ธรรม ๓ ประการ ยอ่มบรหิารตนใหถ้กูก าจัด ถกูท าลาย มคีวามเสยีหาย ถกูผูรู้ ้

ตเิตยีน และประสพสิง่ทีไ่มใ่ชบ่ญุเป็นอันมาก 

  ธรรม ๓ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. กายกรรมฝ่ายอกศุล   ๒. วจกีรรมฝ่ายอกศุล 

   ๓. มโนกรรมฝ่ายอกศุล 

  คนพาลผูไ้มเ่ฉียบแหลม เป็นอสตับรุษุ ประกอบดว้ยธรรม ๓ ประการ ยอ่ม 

บรหิารตนใหถ้กูก าจัด ถกูท าลาย มคีวามเสยีหาย ถูกผูรู้ต้เิตยีน และประสพสิง่ที ่

ไมใ่ชบ่ญุเป็นอันมาก 

  บัณฑติผูเ้ฉียบแหลม เป็นสตับรุษุ ประกอบดว้ยธรรม ๓ ประการ ยอ่ม 

บรหิารตนไมใ่หถ้กูก าจัด ไมใ่หถ้กูท าลาย ไมม่คีวามเสยีหาย ไมถ่กูผูรู้ต้เิตยีน และ 

ประสพบญุเป็นอันมาก 

  ธรรม ๓ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. กายกรรมฝ่ายกศุล    ๒. วจกีรรมฝ่ายกศุล 

   ๓. มโนกรรมฝ่ายกศุล 

      ฯลฯ 

ปฐมขตสตูรที ่๕ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๓๙๗ } 



๓๙๘ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๓. ตตยิปัณณาสก]์ 

๕. มังคลวรรค ๘. จตตุถขตสตูร 

 

๖. ทตุยิขตสตูร 

วา่ดว้ยเหตใุหต้นถกูท าลาย สตูรที ่๒ 

  [๑๕๒] ภกิษุทัง้หลาย ผูป้ระกอบดว้ยธรรม ๓ ประการ ฯลฯ 

   ๑. กายกรรมทีม่โีทษ    ๒. วจกีรรมทีม่โีทษ 

   ๓. มโนกรรมทีม่โีทษ 

      ฯลฯ 

   ๑ กายกรรมทีไ่มม่โีทษ   ๒. วจกีรรมทีไ่มม่โีทษ 

   ๓. มโนกรรมทีไ่มม่โีทษ 

      ฯลฯ 

ทตุยิขตสตูรที ่๖ จบ 

 

๗. ตตยิขตสูตร 

วา่ดว้ยเหตใุหต้นถกูท าลาย สตูรที ่๓ 

  [๑๕๓] ภกิษุทัง้หลาย ผูป้ระกอบดว้ยธรรม ๓ ประการ ฯลฯ 

   ๑. กายกรรมทีไ่มส่ม า่เสมอ   ๒. วจกีรรมทีไ่มส่ม า่เสมอ 

   ๓. มโนกรรมทีไ่มส่ม า่เสมอ 

      ฯลฯ 

   ๑. กายกรรมทีส่ม า่เสมอ   ๒. วจกีรรมทีส่ม า่เสมอ 

   ๓. มโนกรรมทีส่ม า่เสมอ 

      ฯลฯ 

ตตยิขตสตูรที ่๗ จบ 

 

๘. จตตุถขตสูตร 

วา่ดว้ยเหตใุหต้นถกูท าลาย สตูรที ่๔ 

  [๑๕๔] ภกิษุทัง้หลาย ผูป้ระกอบดว้ยธรรม ๓ ประการ ฯลฯ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๓๙๘ } 



๓๙๙ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๓. ตตยิปัณณาสก]์ 

๕. มังคลวรรค ๑๐. ปพุพัณหสตูร 

   ๑. กายกรรมทีไ่มส่ะอาด   ๒. วจกีรรมทีไ่มส่ะอาด 

   ๓. มโนกรรมทีไ่มส่ะอาด 

      ฯลฯ 

   ๑. กายกรรมทีส่ะอาด    ๒. วจกีรรมทีส่ะอาด 

   ๓. มโนกรรมทีส่ะอาด 

  บัณฑติผูเ้ฉียบแหลม เป็นสตับรุษุ ประกอบดว้ยธรรม ๓ ประการนีแ้ล 

ยอ่มบรหิารตนไมใ่หถ้กูก าจัด ไมใ่หถ้กูท าลาย ไมม่คีวามเสยีหาย ไมถ่กูผูรู้ต้เิตยีน 

และประสพบญุเป็นอันมาก 

จตตุถขตสตูรที ่๘ จบ 

 

๙. วนัทนาสตูร 

วา่ดว้ยการไหว ้

  [๑๕๕] ภกิษุทัง้หลาย การไหว ้๓ ประการนี้ 

  การไหว ้๓ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. การไหวท้างกาย    ๒. การไหวท้างวาจา 

   ๓. การไหวท้างใจ 

  ภกิษุทัง้หลาย การไหว ้๓ ประการนีแ้ล 

วนัทนาสตูรที ่๙ จบ 

 

๑๐. ปพุพณัหสตูร 

วา่ดว้ยเวลาเชา้เป็นฤกษด์เีป็นตน้ 

  [๑๕๖] ภกิษุทัง้หลาย สตัวเ์หลา่ใดประพฤตกิายสจุรติ(ความประพฤตชิอบดว้ย 

กาย) วจสีจุรติ(ความประพฤตชิอบดว้ยวาจา) และมโนสจุรติ(ความประพฤตชิอบ 

ดว้ยใจ) ในเวลาเชา้ เวลาเชา้ก็เป็นเวลาทีด่ขีองสตัวเ์หลา่นัน้ 

  สตัวเ์หลา่ใดประพฤตกิายสจุรติ วจสีจุรติ และมโนสจุรติ ในเวลาเทีย่ง เวลา 

เทีย่งก็เป็นเวลาทีด่ขีองสตัวเ์หลา่นัน้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๓๙๙ } 



๔๐๐ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๓. ตตยิปัณณาสก]์ 

๕. มังคลวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

  ภกิษุทัง้หลาย สตัวเ์หลา่ใดประพฤตกิายสจุรติ วจสีจุรติ และมโนสจุรติ ใน 

เวลาเย็น เวลาเย็นก็เป็นเวลาทีด่ขีองสตัวเ์หลา่นัน้ 

    สตัวทั์ง้หลายประพฤตชิอบในเวลาใด 

   เวลานัน้ชือ่วา่เป็นฤกษ์ด ีมงคลด ีสวา่งด ีรุง่ด ี

   ขณะด ียามด ีและบชูาดใีนพรหมจารบีคุคล 

   กายกรรมเป็นสว่นเบือ้งขวา๑ วจกีรรมเป็นสว่นเบือ้งขวา 

   มโนกรรมเป็นสว่นเบือ้งขวา 

   ความปรารถนาของทา่นเป็นสว่นเบือ้งขวา 

   สตัวทั์ง้หลายท ากรรมอันเป็นสว่นเบือ้งขวาแลว้ 

   ยอ่มไดป้ระโยชนอ์ันเป็นสว่นเบือ้งขวา 

    ทา่นเหลา่นัน้ไดป้ระโยชนแ์ลว้ จงไดรั้บความสขุ 

   งอกงามในพทุธศาสนา จงไมม่โีรค 

   ถงึความสขุพรอ้มดว้ยญาตทัิง้มวล 

ปพุพณัหสตูรที ่๑๐ จบ 

มงัคลวรรคที ่๕ จบ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

    ๑. อกสุลสตูร     ๒. สาวชัชสตูร 

    ๓. วสิมสตูร     ๔. อสจุสิตูร 

    ๕. ปฐมขตสตูร    ๖. ทตุยิขตสตูร 

    ๗. ตตยิขตสตูร    ๘. จตตุถขตสตูร 

    ๙. วนัทนาสตูร    ๑๐. ปพุพัณหสตูร 

 

ตตยิปณัณาสก ์จบบรบิรูณ ์

 

เชงิอรรถ : 

๑ เบือ้งขวา ในทีน่ีห้มายถงึความเจรญิหรอืพฤตกิรรมฝ่ายด ี(องฺ.ตกิ.อ. ๒/๑๕๖/๒๗๕) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๔๐๐ } 



๔๐๑ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๓. ตตยิปัณณาสก]์ 

๖. อเจลกวรรค 

 

๖. อเจลกวรรค 

หมวดวา่ดว้ยคนเปลอืย 

 

วา่ดว้ยปฏปิทา ๓ อยา่ง 

  [๑๕๗-๑๖๓] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ ภกิษุทัง้หลาย ปฏปิทา ๓ ประการ 

  ปฏปิทา ๓ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ปฏปิทาอยา่งหยาบ   ๒. ปฏปิทาอยา่งเหีย้มหาญ 

   ๓. ปฏปิทาอยา่งกลาง 

  ปฏปิทาอยา่งหยาบ เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีม้วีาทะอยา่งนี ้มทีฏิฐอิยา่งนีว้า่ “โทษในกามทัง้หลาย 

ไมม่”ี เขายอ่มตกเป็นเหยือ่ในกามทัง้หลาย 

  ภกิษุทัง้หลาย นีเ้รยีกวา่ ปฏปิทาอยา่งหยาบ 

  ปฏปิทาอยา่งเหีย้มหาญ เป็นอยา่งไร 

  คอื คนเปลอืยบางคนในโลกนีไ้รม้ารยาท เลยีมอื เขาเชญิใหม้ารับภกิษา๑ก็ไมม่า 

เขาเชญิใหห้ยดุก็ไมห่ยดุ ไมรั่บภกิษาทีเ่ขาแบง่ไวก้อ่น ไมรั่บภกิษาทีเ่ขาเจาะจงท าไว ้

ไมย่นิดกีจินมินต ์ไมรั่บภกิษาปากหมอ้ ไมรั่บภกิษาจากกระเชา้ ไมรั่บภกิษาครอ่ม 

ธรณีประต ูไมรั่บภกิษาครอ่มทอ่นไม ้ไมรั่บภกิษาครอ่มสาก ไมรั่บภกิษาทีค่นสอง 

คนบรโิภคอยู ่ไมรั่บภกิษาของหญงิมคีรรภ ์ไมรั่บภกิษาของหญงิทีก่ าลังใหล้กูดดูนม 

ไมรั่บภกิษาของหญงิทีค่ลอเคลยีคน ไมรั่บภกิษาทีนั่ดแนะกันท าไว ้ไมรั่บภกิษาในที่ 

ทีรั่บเลีย้งดลูกูสนัุข ไมรั่บภกิษาในทีแ่มลงวนัไตต่อมเป็นกลุม่ ไมรั่บปลา ไมรั่บเนือ้ 

ไมด่ืม่สรุา ไมด่ืม่เมรัย ไมด่ืม่น ้าหมักดอง เขารับภกิษาเฉพาะทีเ่รอืนหลังเดยีว เยยีว 

ยาอัตภาพดว้ยขา้วค าเดยีว รับภกิษาทีเ่รอืน ๒ หลัง เยยีวยา อัตภาพดว้ยขา้ว ๒ ค า 

ฯลฯ หรอืรับภกิษาทีเ่รอืน ๗ หลัง เยยีวยาอัตภาพดว้ยขา้ว ๗ ค า เยยีวยาอัตภาพ 

ดว้ยภกิษาในถาดนอ้ยใบเดยีวบา้ง เยยีวยาอัตภาพดว้ยภกิษาในถาดนอ้ย ๒ ใบบา้ง

 

เชงิอรรถ : 

๑ ภกิษา คอือาหาร ของขบเคีย้ว 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๔๐๑ } 



๔๐๒ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๓. ตตยิปัณณาสก]์ 

๖. อเจลกวรรค (๑. สตปัิฏฐานสตูร) 

ฯลฯ เยยีวยาอัตภาพดว้ยภกิษาในถาดนอ้ย ๗ ใบบา้ง กนิอาหารทีเ่ก็บคา้งไวว้นั 

เดยีวบา้ง กนิอาหารทีเ่ก็บคา้งไว ้๒ วันบา้ง ฯลฯ กนิอาหารทีเ่ก็บคา้งไวเ้จ็ดวนับา้ง 

เขาหมั่นประกอบในการบรโิภคทีเ่วยีนมาตัง้ก ึง่เดอืนเชน่นีอ้ยู ่

  คนเปลอืยนัน้กนิผักดองเป็นอาหารบา้ง กนิขา้วฟ่างเป็นอาหารบา้ง กนิลกู 

เดอืยเป็นอาหารบา้ง กนิกากขา้วเป็นอาหารบา้ง กนิยาง๑เป็นอาหารบา้ง กนิร า 

เป็นอาหารบา้ง กนิขา้วตังเป็นอาหารบา้ง กนิก ายานเป็นอาหารบา้ง กนิหญา้เป็น 

อาหารบา้ง กนิมลูโคเป็นอาหารบา้ง กนิเหงา้และผลไมใ้นป่าเป็นอาหารบา้ง กนิ 

ผลไมท้ีห่ลน่เยยีวยาอัตภาพ เขานุ่งหม่ผา้ป่านบา้ง นุ่งหม่ผา้แกมกันบา้ง นุ่งหม่ผา้ 

หอ่ศพบา้ง นุ่งหม่ผา้บังสกุลุบา้ง นุ่งหม่ผา้เปลอืกไมบ้า้ง นุ่งหม่หนังเสอืบา้ง นุ่งหม่ 

หนังเสอืทีม่เีล็บตดิอยูบ่า้ง นุ่งหม่คากรองบา้ง นุ่งหม่ผา้เปลอืกปอกรองบา้ง นุ่งหม่ 

ผา้ผลไมก้รองบา้ง นุ่งหม่ผา้กัมพลท าดว้ยผมคนบา้ง นุ่งหม่ผา้กัมพลท าดว้ยขน 

สตัวร์า้ยบา้ง นุ่งหม่ผา้ท าดว้ยขนปีกนกเคา้บา้ง ถอนผมและหนวด หมั่นประกอบ 

การถอนผมและหนวดบา้ง ยนือยา่งเดยีวปฏเิสธการน่ังบา้ง น่ังกระโหยง่ ประกอบ 

ความเพยีรดว้ยการน่ังกระโหยง่บา้ง นอนบนหนาม ส าเร็จการนอนบนหนามบา้ง 

อาบน ้าวนัละ ๓ ครัง้ หมั่นประกอบการลงน ้าบา้ง เขาหมั่นประกอบการท ารา่งกาย 

ใหเ้ดอืดรอ้นหลายวธิดีังกลา่วมานีอ้ยู่ 

  ภกิษุทัง้หลาย นีเ้รยีกวา่ ปฏปิทาอยา่งเหีย้มหาญ 

(๑. สตปิฏัฐานสตูร) 

  ปฏปิทาอยา่งกลาง เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีพ้จิารณาเห็นกายในกาย มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ 

มสีต ิก าจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกได ้พจิารณาเห็นเวทนาในเวทนา ฯลฯ พจิารณา 

เห็นจติในจติ ฯลฯ พจิารณาเห็นธรรมในธรรม มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ มสีต ิ

ก าจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกได ้

  ภกิษุทัง้หลาย นีเ้รยีกวา่ ปฏปิทาอยา่งกลาง 

  ภกิษุทัง้หลาย ปฏปิทา ๓ ประการนีแ้ล

 

เชงิอรรถ : 

๑ ค าวา่ ยาง (หฏะ) หมายรวมถงึสาหรา่ยและยางไมด้ว้ย (องฺ.ตกิ.อ. ๒/๙๔/๒๔๘) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๔๐๒ } 



๔๐๓ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๓. ตตยิปัณณาสก]์ 

๖. อเจลกวรรค (๓. อทิธปิาทสตูร) 

 

(๒. สมัมปัปธานสูตร) 

  ภกิษุทัง้หลาย ปฏปิทา ๓ ประการนี ้

  ปฏปิทา ๓ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ปฏปิทาอยา่งหยาบ   ๒. ปฏปิทาอยา่งเหีย้มหาญ 

   ๓. ปฏปิทาอยา่งกลาง 

   ปฏปิทาอยา่งหยาบ เป็นอยา่งไร 

  ฯลฯ นีเ้รยีกวา่ ปฏปิทาอยา่งหยาบ 

  ปฏปิทาอยา่งเหีย้มหาญ เป็นอยา่งไร 

  ฯลฯ นีเ้รยีกวา่ ปฏปิทาอยา่งเหีย้มหาญ 

  ปฏปิทาอยา่งกลาง เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีส้รา้งฉันทะ พยายาม ปรารภความเพยีร ประคองจติ 

มุง่มั่น๑เพือ่ป้องกันบาปอกศุลธรรมทีย่ังไมเ่กดิมใิหเ้กดิขึน้ สรา้งฉันทะ พยายาม 

ปรารภความเพยีร ประคองจติ มุง่มั่นเพือ่ละบาปอกศุลธรรมทีเ่กดิแลว้ สรา้งฉันทะ 

พยายาม ปรารภความเพยีร ประคองจติ มุง่มั่นเพือ่ท ากศุลธรรมทีย่ังไมเ่กดิใหเ้กดิขึน้ 

สรา้งฉันทะ พยายาม ปรารภความเพยีร ประคองจติ มุง่มั่นเพือ่ความด ารงอยู่ 

ไมเ่ลอืนหาย ภญิโญภาพ ไพบลูย ์เจรญิเต็มทีแ่หง่กศุลธรรมทีเ่กดิขึน้แลว้ 

(๓. อทิธปิาทสตูร) 

  ภกิษุนัน้เจรญิอทิธบิาททีป่ระกอบดว้ยฉันทสมาธปิธานสงัขาร(สมาธทิีเ่กดิจาก 

ฉันทะและความเพยีรสรา้งสรรค)์ เจรญิอทิธบิาททีป่ระกอบดว้ยวรียิสมาธปิธาน- 

สงัขาร(สมาธทิีเ่กดิจากวริยิะและความเพยีรสรา้งสรรค)์ เจรญิอทิธบิาททีป่ระกอบ 

ดว้ยจติตสมาธปิธานสงัขาร(สมาธทิีเ่กดิจากจติตะและความเพยีรสรา้งสรรค)์ เจรญิ 

อทิธบิาททีป่ระกอบดว้ยวมีังสาสมาธปิธานสงัขาร(สมาธทิีเ่กดิจากวมีังสาและความ 

เพยีรสรา้งสรรค)์ ฯลฯ

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูชงิอรรถที ่๒ ขอ้ ๓๙๔-๓๙๗ เอกกนบิาต หนา้ ๔๒ ในเลม่นี้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๔๐๓ } 



๔๐๔ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๓. ตตยิปัณณาสก]์ 

๖. อเจลกวรรค (๗. มัคคสตูร) 

 

(๔. อนิทรยิสตูร) 

  เจรญิสทัธนิทรยี ์เจรญิวรียินิทรยี ์เจรญิสตนิทรยี ์เจรญิสมาธนิทรยี ์เจรญิ 

ปัญญนิทรยี ์ฯลฯ 

(๕. พลสตูร) 

  เจรญิสทัธาพละ เจรญิวรียิพละ เจรญิสตพิละ เจรญิสมาธพิละ เจรญิ 

ปัญญาพละ ฯลฯ 

(๖. สมัโพชฌงัคสตูร) 

  เจรญิสตสิมัโพชฌงค(์ธรรมเป็นองคแ์หง่การตรัสรูค้อืความระลกึได)้ เจรญิ 

ธัมมวจิยสมัโพชฌงค(์ธรรมเป็นองคแ์หง่การตรัสรูค้อืความเฟ้นธรรม) เจรญิวรียิ- 

สมัโพชฌงค(์ธรรมเป็นองคแ์หง่การตรัสรูค้อืความเพยีร) เจรญิปีตสิมัโพชฌงค(์ธรรม 

เป็นองคแ์หง่การตรัสรูค้อืความอิม่ใจ) เจรญิปัสสทัธสิมัโพชฌงค(์ธรรมเป็นองคแ์หง่ 

การตรัสรูค้อืความสงบกายสงบใจ) เจรญิสมาธสิมัโพชฌงค(์ธรรมเป็นองคแ์หง่การ 

ตรัสรูค้อืความตัง้จติมั่น) เจรญิอเุบกขาสมัโพชฌงค(์ธรรมเป็นองคแ์หง่การตรัสรูค้อื 

ความวางใจเป็นกลาง) ฯลฯ 

(๗. มคัคสตูร) 

  เจรญิสมัมาทฏิฐ(ิเห็นชอบ) เจรญิสมัมาสงักัปปะ(ด ารชิอบ) เจรญิสมัมาวาจา 

(เจรจาชอบ) เจรญิสมัมากัมมันตะ(กระท าชอบ) เจรญิสมัมาอาชวีะ(เลีย้งชพีชอบ) 

เจรญิสมัมาวายามะ(พยายามชอบ) เจรญิสมัมาสต(ิระลกึชอบ) เจรญิสมัมาสมาธ ิ

(ตัง้จติมั่นชอบ) 

  ภกิษุทัง้หลาย นีเ้รยีกวา่ ปฏปิทาอยา่งกลาง 

  ภกิษุทัง้หลาย ปฏปิทา ๓ ประการนีแ้ล 

อเจลกวรรคที ่๖ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๔๐๔ } 



๔๐๕ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๓. ตตยิปัณณาสก]์ 

๗. กัมมปถเปยยาล (๑. ปาณ - อปาณสตูร) 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

๑. สตปัิฏฐานสตูร   ๒. สมัมัปปธานสตูร 

  ๓. อทิธปิาทสตูร   ๔. อนิทรยิสตูร 

  ๕. พลสตูร    ๖. สมัโพชฌังคสตูร 

  ๗. มัคคสตูร 

๗. กมัมปถเปยยาล 

วา่ดว้ยธรรม ๓ ประการมหีลายนยั 

 

(๑. ปาณ - อปาณสตูร) 

  [๑๖๔-๑๘๓] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ ภกิษุทัง้หลาย บคุคลประกอบดว้ย 

ธรรม ๓ ประการ ยอ่มด ารงอยูใ่นนรกเหมอืนถกูน าไปฝังไว ้

  ธรรม ๓ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ตนเองเป็นผูฆ้า่สตัว ์  ๒. ชกัชวนผูอ้ ืน่ใหฆ้า่สตัว ์

   ๓. เป็นผูพ้อใจการฆา่สตัว ์

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคลประกอบดว้ยธรรม ๓ ประการนีแ้ล ยอ่มด ารงอยูใ่น 

นรกเหมอืนถกูน าไปฝังไว ้

  บคุคลผูป้ระกอบดว้ยธรรม ๓ ประการ ยอ่มด ารงอยูใ่นสวรรคเ์หมอืนไดรั้บ 

อัญเชญิไปประดษิฐานไว ้

  ธรรม ๓ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ตนเองเป็นผูเ้วน้ขาดจากการฆา่สตัว ์

   ๒. ชกัชวนผูอ้ ืน่ใหง้ดเวน้จากการฆา่สตัว ์

   ๓. เป็นผูพ้อใจการงดเวน้จากการฆา่สตัว ์

     ฯลฯ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๔๐๕ } 



๔๐๖ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๓. ตตยิปัณณาสก]์ 

๗. กัมมปถเปยยาล (๔. มสุาวาท ี- อมสุาวาทสีตูร) 

 

(๒. อทนินาทาน - อนทนินาทานสูตร) 

   ๑. ตนเองเป็นผูล้ักทรัพย ์  ๒. ชกัชวนผูอ้ ืน่ใหล้ักทรัพย ์

   ๓. เป็นผูพ้อใจการลักทรัพย ์

      ฯลฯ 

   ๑. ตนเองเป็นผูเ้วน้ขาดจากการลักทรัพย ์

   ๒. ชกัชวนผูอ้ ืน่ใหง้ดเวน้จากการลักทรัพย ์

   ๓. เป็นผูพ้อใจการงดเวน้จากการลักทรัพย ์

      ฯลฯ 

(๓. มจิฉา - สมัมาสตูร) 

   ๑. ตนเองเป็นผูป้ระพฤตผิดิในกาม 

   ๒. ชกัชวนผูอ้ ืน่ใหป้ระพฤตผิดิในกาม 

   ๓. เป็นผูพ้อใจการประพฤตผิดิในกาม 

      ฯลฯ 

   ๑. ตนเองเป็นผูเ้วน้ขาดจากการประพฤตผิดิในกาม 

   ๒. ชกัชวนผูอ้ ืน่ใหง้ดเวน้จากการประพฤตผิดิในกาม 

   ๓. เป็นผูพ้อใจการงดเวน้จากการประพฤตผิดิในกาม 

      ฯลฯ 

(๔. มสุาวาท ี- อมสุาวาทสีตูร) 

   ๑. ตนเองเป็นผูพ้ดูเท็จ   ๒. ชกัชวนผูอ้ ืน่ใหพ้ดูเท็จ 

   ๓. เป็นผูพ้อใจการพดูเท็จ 

      ฯลฯ 

   ๑. ตนเองเป็นผูเ้วน้ขาดจากการพดูเท็จ 

   ๒. ชกัชวนผูอ้ ืน่ใหง้ดเวน้จากการพดูเท็จ 

   ๓. เป็นผูพ้อใจการงดเวน้จากการพดูเท็จ 

      ฯลฯ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๔๐๖ } 



๔๐๗ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๓. ตตยิปัณณาสก]์ 

๗. กัมมปถเปยยาล (๗. สมัผัปปลาป - อสมัผัปปลาปสตูร) 

 

(๕. ปิสณุา - อปิสณุาสตูร) 

   ๑. ตนเองเป็นผูพ้ดูสอ่เสยีด   ๒. ชกัชวนผูอ้ ืน่ใหพ้ดูสอ่เสยีด 

   ๓. เป็นผูพ้อใจการพดูสอ่เสยีด 

      ฯลฯ 

   ๑. ตนเองเป็นผูเ้วน้ขาดจากการพดูสอ่เสยีด 

   ๒. ชกัชวนผูอ้ ืน่ใหง้ดเวน้จากการพดูสอ่เสยีด 

   ๓. เป็นผูพ้อใจการงดเวน้จากการพดูสอ่เสยีด 

      ฯลฯ 

(๖. ผรสุ - อผรสุสตูร) 

   ๑. ตนเองเป็นผูพ้ดูค าหยาบ   ๒. ชกัชวนผูอ้ ืน่ใหพ้ดูค าหยาบ 

   ๓. เป็นผูพ้อใจการพดูค าหยาบ 

      ฯลฯ 

   ๑. ตนเองเป็นผูเ้วน้ขาดจากการพดูค าหยาบ 

   ๒. ชกัชวนผูอ้ ืน่ใหง้ดเวน้จากการพดูค าหยาบ 

   ๓. เป็นผูพ้อใจการงดเวน้จากการพดูค าหยาบ 

      ฯลฯ 

(๗. สมัผปัปลาป - อสมัผปัปลาปสตูร) 

   ๑. ตนเองเป็นผูพ้ดูเพอ้เจอ้   ๒. ชกัชวนผูอ้ ืน่ใหพ้ดูเพอ้เจอ้ 

   ๓. เป็นผูพ้อใจการพดูเพอ้เจอ้ 

      ฯลฯ 

   ๑. ตนเองเป็นผูเ้วน้ขาดจากการพดูเพอ้เจอ้ 

   ๒. ชกัชวนผูอ้ ืน่ใหง้ดเวน้จากการพดูเพอ้เจอ้ 

   ๓. เป็นผูพ้อใจการงดเวน้จากการพดูเพอ้เจอ้ 

      ฯลฯ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๔๐๗ } 



๔๐๘ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๓. ตตยิปัณณาสก]์ 

๗. กัมมปถเปยยาล (๑๐. มจิฉาทฏิฐ ิ- สมัมาทฏิฐสิตูร) 

 

(๘. อภชิฌา - อนภชิฌาสตูร) 

   ๑. ตนเองเป็นผูเ้พง่เล็งอยากไดข้องเขา 

   ๒. ชกัชวนผูอ้ ืน่ใหเ้พง่เล็งอยากไดข้องเขา 

   ๓. เป็นผูพ้อใจความเพง่เล็งอยากไดข้องเขา 

      ฯลฯ 

   ๑. ตนเองเป็นผูไ้มเ่พง่เล็งอยากไดข้องเขา 

   ๒. ชกัชวนผูอ้ืน่ใหไ้มเ่พง่เล็งอยากไดข้องเขา 

   ๓. เป็นผูพ้อใจความไมเ่พ่งเล็งอยากไดข้องเขา 

      ฯลฯ 

(๙. พยาปาท - อพัยาปาทสตูร) 

   ๑. ตนเองเป็นผูม้จีติพยาบาท   ๒. ชกัชวนผูอ้ ืน่ใหม้จีติพยาบาท 

   ๓. เป็นผูพ้อใจความมจีติพยาบาท 

      ฯลฯ 

   ๑. ตนเองเป็นผูม้จีติไมพ่ยาบาท  ๒. ชกัชวนผูอ้ ืน่ใหม้จีติไมพ่ยาบาท 

   ๓. เป็นผูพ้อใจความมจีติไมพ่ยาบาท 

      ฯลฯ 

(๑๐. มจิฉาทฏิฐ ิ- สมัมาทฏิฐสิตูร) 

   ๑. ตนเองเป็นมจิฉาทฏิฐ ิ  ๒. ชกัชวนผูอ้ ืน่ใหเ้ป็นมจิฉาทฏิฐ ิ

   ๓. เป็นผูพ้อใจความเป็นมจิฉาทฏิฐ ิ

      ฯลฯ 

   ๑. ตนเองเป็นสมัมาทฏิฐ ิ  ๒. ชกัชวนผูอ้ ืน่ใหเ้ป็นสมัมาทฏิฐ ิ

   ๓. เป็นผูพ้อใจความเป็นสัมมาทฏิฐ ิ

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคลประกอบดว้ยธรรม ๓ ประการนีแ้ล ยอ่มด ารงอยูใ่น 

สวรรคเ์หมอืนไดรั้บอัญเชญิไปประดษิฐานไว ้

กมัมปถเปยยาลที ่๗ จบ 

 
{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๔๐๘ } 



๔๐๙ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๓. ตตยิปัณณาสก]์ 

๘. ราคเปยยาล 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนเปยยาลนี ้คอื 

   ๑. ปาณ-อปาณสตูร    ๒. อทนินาทาน-อนทนินาทานสตูร 

   ๓. มจิฉา-สมัมาสตูร     ๔. มสุาวาท-ีอมสุาวาทสีตูร 

   ๕. ปิสณุา-อปิสณุาสตูร   ๖. ผรสุ-อผรสุสตูร 

   ๗. สมัผัปปลาป-อสมัผัปปลาปสตูร  ๘. อภชิฌา-อนภชิฌาสตูร 

   ๙. พยาปาท-อพยาปาทสตูร   ๑๐. มจิฉาทฏิฐ-ิสมัมาทฏิฐสิตูร 

๘. ราคเปยยาล 

  [๑๘๔] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ ภกิษุทัง้หลาย บคุคลควรเจรญิธรรม ๓ ประการ 

เพือ่รูย้ ิง่ราคะ(ความก าหนัด) 

  ธรรม ๓ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. สญุญตสมาธ ิ  (สมาธพิจิารณาเห็นความวา่ง) 

   ๒. อนมิติตสมาธ ิ  (สมาธพิจิารณาธรรมไมม่นีมิติ) 

   ๓. อัปปณหิติสมาธ ิ  (สมาธพิจิารณาธรรมไมม่คีวามตัง้ปรารถนา) 

  บคุคลควรเจรญิธรรม ๓ ประการนีแ้ล เพือ่รูย้ ิง่ราคะ 

  [บคุคลควรเจรญิธรรม ๓ ประการเพือ่รูย้ ิง่ราคะ 

  ธรรม ๓ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. สวติักกสวจิารสมาธ ิ (สมาธทิีม่วีติกวจิาร) 

   ๒. อวติักกวจิารมัตตสมาธ ิ (สมาธทิีไ่มม่วีติกมเีพยีงวจิาร) 

   ๓. อวติักกอวจิารสมาธ ิ (สมาธทิีไ่มม่วีติกวจิาร) 

  บคุคลควรเจรญิธรรม ๓ ประการนีแ้ลเพือ่รูย้ ิง่ราคะ] ๑ 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ เนือ้ความทีป่รากฏใน [ ] นี ้ฉบับฉัฏฐสังคตีแิละฉบับพมา่มปีรากฏ แตใ่นอรรถกถาไมม่ ี(องฺ.ตกิ. 

   ๒๐/๑๘๔/๒๙๓) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๔๐๙ } 



๔๑๐ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๓. ตตยิปัณณาสก]์ 

รวมธรรมทีม่ใีนราคเปยยาล 

  เพือ่ก าหนดรูร้าคะ... เพือ่ความสิน้ราคะ ... เพือ่ละราคะ ... เพือ่ความสิน้ 

ไปแหง่ราคะ... เพือ่ความเสือ่มไปแหง่ราคะ... เพือ่ความคลายไปแหง่ราคะ... เพือ่ 

ความดับไปแหง่ราคะ... เพือ่สละราคะ ... เพือ่สละคนืราคะ บคุคลควรเจรญิธรรม 

๓ ประการนี ้

  เพือ่รูย้ ิง่โทสะ(ความคดิประทษุรา้ย)... เพือ่ก าหนดรูโ้ทสะ... เพือ่ความสิน้โทสะ... 

เพือ่ละโทสะ... เพือ่ความสิน้ไปแหง่โทสะ... เพือ่ความเสือ่มไปแหง่โทสะ... เพือ่ความ 

คลายไปแหง่โทสะ... เพือ่ความดับไปแหง่โทสะ... เพือ่ความสละโทสะ... เพือ่ความ 

สละคนืโทสะ... โมหะ(ความหลง)... โกธะ(ความโกรธ)... อปุนาหะ (ความผกูโกรธ)... 

มักขะ(ความลบหลูค่ณุทา่น)... ปลาสะ(ความตเีสมอ)... อสิสา (ความรษิยา)... 

มัจฉรยิะ(ความตระหนี)่... มายา(มารยา)... สาเถยยะ(ความโออ้วด)... 

ถัมภะ(ความหัวดือ้)... สารัมภะ(ความแขง่ด)ี... มานะ(ความถอืตัว)... อตมิานะ 

(ความดหูมิน่เขา)... มทะ(ความมัวเมา)... ปมาทะ(ความประมาท)... 

  บคุคลควรเจรญิธรรม ๓ ประการนี ้

  [เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสอยา่งนี ้ภกิษุเหลา่นัน้มใีจยนิด ีตา่งชืน่ชมภาษิตของ 

พระผูม้พีระภาค]  

ราคเปยยาลที ่๘ จบ 

รวมธรรมทีม่ใีนเปยยาลนี ้คอื 

     ๑. ราคะ    ๒. โทสะ 

     ๓. โมหะ    ๔. โกธะ 

     ๕. อปุนาหะ    ๖. มักขะ 

     ๗. ปลาสะ    ๘. อสิสา 

     ๙. มัจฉรยิะ    ๑๐. มายา 

     ๑๑. สาเถยยะ    ๑๒. ถัมภะ 

     ๑๓. สารัมภะ    ๑๔. มานะ 

     ๑๕. อตมิานะ    ๑๖. มทะ 

     ๑๗. ปมาทะ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๔๑๐ } 



๔๑๑ 

 

พระสตุตัตนตปิฎก อังคตุตรนกิาย ตกินบิาต [๓. ตตยิปัณณาสก]์ 

รวมธรรมทีม่ใีนราคเปยยาล 

  ธรรมเหลา่นีอ้ยูใ่นราคเปยยาล พระผูม้พีระภาคตรัสโดยเทยีบเคยีงกับ 

โอปัมมสตูร ทรงประสงคธ์รรม ๑๐ ประการเหลา่นี ้คอื อภญิญา(รูย้ ิง่) 

ปรญิญา(การก าหนดรู)้ ปรกิขยา(ความสิน้) ปหานะ(การละ) ขยะ(ความสิน้ไป) 

วยะ(ความเสือ่มไป) วริาคะ(ความคลายไป) นโิรธะ(ความดับไป) จาคะ(ความสละ) 

ปฏนิสิสคัคะ(ความสละคนื) และทรงก าหนดธรรม ๓ ประการ คอื (๑) สญุญตะ 

(ความวา่ง) (๒) อนมิติตะ(ธรรมไมม่นีมิติ) (๓) อัปปณหิติะ(ธรรมไมม่คีวาม 

ตัง้ปรารถนา) มสีมาธเิป็นมลู แมใ้นเปยยาลทัง้หมดแล 

ตกินบิาต จบบรบิรูณ์ 

พระไตรปิฎกเลม่ที ่๒๐ สตุตันตปิฎกที ่๑๒ อังคตุตรนกิาย เอกก ทกุ ตกินบิาต จบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๐ หนา้ :๔๑๑ } 



๔๑๒ 

 

ค าอนโุมทนาและค าอธบิายทา้ยเลม่ 

 

ไฟล ์PDF เวอรช์ัน่ 1.0 - พระไตรปิฎกแปลไทย ฉบับ มจร. เลม่ 20 

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 20 นี ้ไดถ้กูเริม่อพัโหลดสูส่าธารณะเมือ่เดอืน มกราคม พ.ศ. 2561 

หากพบขอ้ผดิพลาดใดๆ ในสว่นของไฟล ์PDF  

โปรดแจง้มาทีอ่เีมล thepathofpurity@outloook.com 
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