
๑ 

 

พระไตรปิฎกเลม่ที ่๒๑ สตุตันตปิฎกที ่๑๓ อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๑.ปฐมปัณณาสก]์ 

๑.ภัณฑคามวรรค ๑. อนุพทุธสตูร 

 

พระสตุตนัตปิฎก 

องัคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต 

_____________ 

ขอนอบนอ้มพระผูม้พีระภาคอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้พระองคน์ ัน้ 

 

๑. ปฐมปณัณาสก ์

๑. ภณัฑคามวรรค 

หมวดวา่ดว้ยพทุธกจิในภณัฑคาม 

๑. อนพุทุธสตูร 

วา่ดว้ยการตรสัรูธ้รรมเป็นเหตสุ ิน้ภพ 

  [๑] ขา้พเจา้๑ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ ภัณฑคาม แควน้วชัช ีณ ทีนั่น้แล 

พระผูม้พีระภาครับสัง่เรยีกภกิษุทัง้หลายมาตรัสวา่ ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุเหลา่นัน้ 

ทลูรับสนองพระด ารัสแลว้ พระผูม้พีระภาคจงึไดต้รัสเรือ่งนีว้า่ 

  “ภกิษุทัง้หลาย เพราะไมรู่แ้จง้แทงตลอดธรรม ๔ ประการ เราและเธอ 

ทัง้หลายจงึเทีย่วเรร่อ่นไป๒ตลอดกาลยาวนานอยา่งนี ้

  ธรรม ๔ ประการ๓ อะไรบา้ง คอื 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ขา้พเจา้ ในตอนเริม่ตน้ของพระสตูรนีแ้ละพระสตูรอืน่ ๆ ในเลม่นีห้มายถงึ พระอานนท ์

๒ เทีย่วเรร่อ่นไป หมายถงึไปจากภพหนึง่สูอ่กีภพหนึง่ กลับไปกลับมาครัง้แลว้ครัง้เลา่ (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๑/๒๗๙) 

๓ ด ูท.ีปา. ๑๑/๑๘๖/๑๐๘-๑๐๙ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๑ } 



๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๑.ปฐมปัณณาสก]์ 

๑.ภัณฑคามวรรค ๒.ปปตติสตูร 

   ๑. เพราะไมรู่แ้จง้แทงตลอดอรยิศลี เราและเธอทัง้หลายจงึเทีย่ว 

       เรร่อ่นไปตลอดกาลยาวนานอยา่งนี้ 

   ๒. เพราะไมรู่แ้จง้แทงตลอดอรยิสมาธ ิเราและเธอทัง้หลายจงึเทีย่ว 

       เรร่อ่นไปตลอดกาลยาวนานอยา่งนี้ 

   ๓. เพราะไมรู่แ้จง้แทงตลอดอรยิปัญญา เราและเธอทัง้หลายจงึเทีย่ว 

       เรร่อ่นไปตลอดกาลยาวนานอยา่งนี้ 

   ๔. เพราะไมรู่แ้จง้แทงตลอดอรยิวมิตุต ิเราและเธอทัง้หลายจงึเทีย่ว 

       เรร่อ่นไปตลอดกาลยาวนานอยา่งนี้ 

  ภกิษุทัง้หลาย เราไดรู้แ้จง้แทงตลอดอรยิศลี เราไดรู้แ้จง้แทงตลอดอรยิสมาธ ิ

เราไดรู้แ้จง้แทงตลอดอรยิปัญญา เราไดรู้แ้จง้แทงตลอดอรยิวมิตุต ิเราถอนภวตัณหา 

ไดแ้ลว้ ภวเนตติ๑สิน้ไปแลว้ บัดนีภ้พใหมไ่มม่อีกี” 

  พระผูม้พีระภาคผูส้คุตศาสดา ไดต้รัสเวยยากรณภาษิตนีแ้ลว้ จงึไดต้รัส 

คาถาประพันธต์อ่ไปอกีวา่ 

    ธรรมเหลา่นี ้คอื ศลี สมาธ ิปัญญา 

   และวมิตุตอิันยอดเยีย่มพระโคดมผูม้ยีศตรัสรูแ้ลว้ 

   ดังนัน้ พระพทุธเจา้จงึตรัสบอกธรรม 

   แกภ่กิษุทัง้หลายเพือ่ความรูย้ ิง่ 

   พระศาสดาทรงท าทีส่ดุแหง่ทกุข ์

   มจัีกษุ ปรนิพิพาน๒แลว้ 

อนพุทุธสตูรที ่๑ จบ 

 

๒. ปปตติสูตร 

วา่ดว้ยบคุคลผูต้กจากธรรมวนิยั 

  [๒] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ ภกิษุทัง้หลาย บคุคลผูไ้มป่ระกอบดว้ยธรรม ๔ 

ประการ เราเรยีกวา่ ‘ผูต้กไปจากธรรมวนัิยนี้’

 

เชงิอรรถ : 

๑ ภวเนตต ิเป็นชือ่ของตัณหา หมายถงึเชอืกผกูสัตวใ์นภพ (ภวรชฺช)ุ (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๑/๒๗๙) 

๒ ปรนิพิพาน ในทีน่ีห้มายถงึดับกเิลสไดส้ิน้เชงิ (ท.ีม.อ. ๑๘๖/๑๖๙, องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๑/๒๗๙) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๒ } 



๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๑.ปฐมปัณณาสก]์ 

๑.ภัณฑคามวรรค ๒.ปปตติสตูร 

  ธรรม ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. บคุคลผูไ้มป่ระกอบดว้ยอรยิศลี เรยีกวา่ ‘ผูต้กไปจากธรรมวนัิยนี้’ 

   ๒. บคุคลผูไ้มป่ระกอบดว้ยอรยิสมาธ ิเรยีกวา่ ‘ผูต้กไปจากธรรมวนัิยนี้’ 

   ๓. บคุคลผูไ้มป่ระกอบดว้ยอรยิปัญญา เรยีกวา่ ‘ผูต้กไปจากธรรมวนัิยนี้’ 

   ๔. บคุคลผูไ้มป่ระกอบดว้ยอรยิวมิตุต ิเรยีกวา่ ‘ผูต้กไปจากธรรมวนัิยนี้’ 

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคลผูไ้มป่ระกอบดว้ยธรรม ๔ ประการนีแ้ล เราเรยีกวา่ 

‘ผูต้กไปจากธรรมวนัิยนี้’ 

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคลผูป้ระกอบดว้ยธรรม ๔ ประการ เราเรยีกวา่ ‘ผูไ้มต่กไป๑ 

จากธรรมวนัิยนี’้ 

  ธรรม ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. บคุคลผูป้ระกอบดว้ยอรยิศลี เรยีกวา่ ‘ผูไ้มต่กไปจากธรรมวนัิยนี้’ 

   ๒. บคุคลผูป้ระกอบดว้ยอรยิสมาธ ิเรยีกวา่ ‘ผูไ้มต่กไปจากธรรมวนัิยนี้’ 

   ๓. บคุคลผูป้ระกอบดว้ยอรยิปัญญา เรยีกวา่ ‘ผูไ้มต่กไปจากธรรมวนัิยนี’้ 

   ๔. บคุคลผูป้ระกอบดว้ยอรยิวมิตุต ิเรยีกวา่ ‘ผูไ้มต่กไปจากธรรมวนัิยนี้’ 

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคลผูป้ระกอบดว้ยธรรม ๔ ประการนีแ้ล เราเรยีกวา่ ‘ผู ้

ไมต่กไปจากธรรมวนัิยนี้’ 

    ผูเ้คลือ่นจากธรรมวนัิย๒นีย้อ่มตกไป 

   ผูต้กไปและก าหนัดเพราะราคะตอ้งกลับมา๓อกี 

   เมือ่ท ากจิทีค่วรท า ยนิดสี ิง่ทีค่วรยนิด ี

   จะบรรลสุขุดว้ยสขุ๔ 

ปปตติสตูรที ่๒ จบ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ผูไ้มต่กไป หมายถงึผูม้ั่งคงในธรรมวนัิย (องฺ จตกฺุก.อ. ๒/๒/๒๗๙) 

๒ เคลือ่นจากธรรมวนิยันี ้ในทีน่ี้หมายถงึผต้กไปจากอรยิศลี อรยิสมาธ ิอรยิปัญญา และอรยิวมิตุต ิ

   (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๒/๒๘๐) 

๓ ตอ้งกลบัมาอกี ในทีน่ีห้มายถงึกลับมาสูช่าต ิชรา พยาธ ิและมรณะอกี (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๒/๒๘๐) 

๔ บรรลุสขุดว้ยสขุ หมายถงึบรรลุทพิยสขุดว้ยสขุอันเป็นของมนุษย,์ บรรลุวปัิสสนาสขุดว้ยฌานสขุ, บรรล ุ

   มัคคสขุดว้ยวปัิสสนาสขุ, บรรลุผลสขุดว้ยมัคคสขุ, บรรลนุพิพานสขุดว้ยผลสขุ (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๒/๒๘๐) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๓ } 



๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๑.ปฐมปัณณาสก]์ 

๑.ภัณฑคามวรรค ๓. ปฐมขตสตูร 

 

๓. ปฐมขตสตูร 

วา่ดว้ยเหตใุหต้นถกูก าจดั สตูรที ่๑ 

  [๓] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ ภกิษุทัง้หลาย คนพาลผูไ้มเ่ฉียบแหลม เป็น 

อสตับรุษุ ประกอบดว้ยธรรม ๔ ประการ ยอ่มบรหิารตนใหถ้กูก าจัด ถกูท าลาย 

มคีวามเสยีหาย ถกูผูรู้ต้เิตยีน และประสพ๑สิง่ทีม่ใิชบ่ญุเป็นอันมาก 

  ธรรม ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ไมพ่จิารณา ไมไ่ตรต่รอง กลา่วสรรเสรญิผูค้วรตเิตยีน 

   ๒. ไมพ่จิารณา ไมไ่ตรต่รอง กลา่วตเิตยีนผูค้วรสรรเสรญิ 

   ๓. ไมพ่จิารณา ไมไ่ตรต่รอง แสดงความเลือ่มใสในฐานะทีไ่มค่วรเลือ่มใส 

   ๔. ไมพ่จิารณา ไมไ่ตรต่รอง แสดงความไมเ่ลือ่มใสในฐานะทีค่วรเลือ่มใส 

  ภกิษุทัง้หลาย คนพาลผูไ้มเ่ฉียบแหลม เป็นอสตับรุษุ ประกอบดว้ยธรรม ๔ 

ประการนีแ้ล ยอ่มบรหิารตนใหถ้กูก าจัด ถกูท าลาย มคีวามเสยีหาย ถกูผูรู้ต้เิตยีน 

และประสพสิง่ทีม่ใิชบ่ญุเป็นอันมาก 

  ภกิษุทัง้หลาย บัณฑติผูเ้ฉียบแหลม เป็นสตับรุษุ ประกอบดว้ยธรรม ๔ 

ประการ ยอ่มบรหิารตนไมใ่หถ้กูก าจัด ไมใ่หถ้กูท าลาย ไมม่คีวามเสยีหาย ไมถ่กู 

ผูรู้ต้เิตยีน และประสพบญุเป็นอันมาก 

  ธรรม ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. พจิารณา ไตรต่รองแลว้ กลา่วตเิตยีนผูค้วรตเิตยีน 

   ๒. พจิารณา ไตรต่รองแลว้ กลา่วสรรเสรญิผูค้วรสรรเสรญิ 

   ๓. พจิารณา ไตรต่รองแลว้ แสดงความไมเ่ลือ่มใสในฐานะทีไ่มค่วรเลือ่มใส 

   ๔. พจิารณา ไตรต่รองแลว้ แสดงความเลือ่มใสในฐานะทีค่วรเลือ่มใส 

  ภกิษุทัง้หลาย บัณฑติผูเ้ฉียบแหลม เป็นสตับรุษุ ประกอบดว้ยธรรม ๔ 

ประการนีแ้ล ยอ่มบรหิารตนไมใ่หถ้กูก าจัด ไมใ่หถ้กูท าลาย ไมม่คีวามเสยีหาย 

ไมถ่กูผูรู้ต้เิตยีน และประสพบญุเป็นอันมาก

 

เชงิอรรถ : 

๑ ประสพ (ปสวต)ิ (ส. = ปฺรสว, ป. = ปสว) หมายถงึไดร้ับผลตอบ (ปฏลิภต)ิ (องฺ.ตกิ.อ. ๒/๔๖/๑๕๔, 

   องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๔/๒๘๑) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๔ } 



๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๑.ปฐมปัณณาสก]์ 

๑.ภัณฑคามวรรค ๔.ทตุยิขตสตูร 

    ผูใ้ดกลา่วสรรเสรญิผูค้วรตเิตยีน 

   หรอืกลา่วตเิตยีนผูค้วรสรรเสรญิ 

   ผูนั้น้ชือ่วา่สัง่สมความผดิไวด้ว้ยปาก 

   ยอ่มไมป่ระสพความสขุเพราะความผดินัน้ 

    การปราชยัดว้ยทรัพยใ์นการเลน่การพนัน 

   จนหมดตัวนี ้เป็นความผดิเพยีงเล็กนอ้ย 

   แตก่ารทีบ่คุคลมใีจประทษุรา้ยในบคุคล 

   ทีด่ าเนนิไปดแีลว้นีเ้ทา่นัน้ เป็นความผดิมากกวา่ 

    บคุคลผูต้ัง้วาจาและใจอันชัว่ตเิตยีนพระอรยิะ 

   ยอ่มเขา้ถงึนรกสิน้ ๑๓๖,๐๐๐ นรัิพพทุกัป๑ 

   กับอกี ๕ อัพพทุกัป 

ปฐมขตสตูรที ่๓ จบ 

 

๔. ทตุยิขตสตูร 

วา่ดว้ยเหตใุหต้นถกูก าจดั สตูรที ่๒ 

  [๔] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ ภกิษุทัง้หลาย คนพาลผูไ้มเ่ฉียบแหลม เป็น 

อสตับรุษุ ปฏบิัตผิดิในบคุคล ๔ จ าพวก ยอ่มบรหิารตนใหถ้กูก าจัด ถกูท าลาย 

มคีวามเสยีหาย ถกูผูรู้ต้เิตยีน และประสพสิง่ทีม่ใิชบ่ญุเป็นอันมาก 

  บคุคล ๔ จ าพวกไหนบา้ง คอื 

   ๑. คนพาลผูไ้มเ่ฉียบแหลม เป็นอสตับรุษุ ปฏบิัตผิดิในมารดา ยอ่ม 

       บรหิารตนใหถ้กูก าจัด ถกูท าลาย มคีวามเสยีหาย ถกูผูรู้ต้เิตยีน 

       และประสพสิง่ทีม่ใิชบ่ญุเป็นอันมาก 

   ๒. คนพาลผูไ้มเ่ฉียบแหลม เป็นอสตับรุษุ ปฏบิัตผิดิในบดิา ฯลฯ 

   ๓. คนพาลผูไ้มเ่ฉียบแหลม เป็นอสตับรุษุ ปฏบิัตผิดิในตถาคต ฯลฯ

 

เชงิอรรถ : 

๑ นริพัพกุปั เป็นจ านวนกัปทีใ่ชส้ังขยา (การก าหนดนับ) จ านวนสงู (องฺ.ทสก.อ. ๓/๘๙/๓๖๖) พจนานุกรม 

   ฉบับราชบัณฑติยสถานใหค้วามหมายว่า เทา่กับ ๑ ม ี๐ ตามหลัง ๖๓ ตัว บา้งว่า ๑๐๐ ลา้น 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๕ } 



๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๑.ปฐมปัณณาสก]์ 

๑.ภัณฑคามวรรค ๔.ทตุยิขตสตูร 

   ๔. คนพาลผูไ้มเ่ฉียบแหลม เป็นอสตับรุษุ ปฏบิัตผิดิในสาวกของตถาคต 

        ยอ่มบรหิารตนใหถ้กูก าจัด ถกูท าลาย มคีวามเสยีหาย ถกูผูรู้ ้

       ตเิตยีน และประสพสิง่ทีม่ใิชบ่ญุเป็นอันมาก 

  ภกิษุทัง้หลาย คนพาลผูไ้มเ่ฉียบแหลม เป็นอสตับรุษุ ปฏบิัตผิดิในบคุคล ๔ 

จ าพวกนีแ้ล ยอ่มบรหิารตนใหถ้กูก าจัด ถกูท าลาย มคีวามเสยีหาย ถกูผูรู้ต้เิตยีน 

และประสพสิง่ทีม่ใิชบ่ญุเป็นอันมาก 

  ภกิษุทัง้หลาย บัณฑติผูเ้ฉียบแหลม เป็นสตับรุษุ ปฏบิัตชิอบในบคุคล ๔ 

จ าพวก ยอ่มบรหิารตนไมใ่หถ้กูก าจัด ไมใ่หถ้กูท าลาย ไมม่คีวามเสยีหาย ไมถ่กู 

ผูรู้ต้เิตยีน และประสพบญุเป็นอันมาก 

  บคุคล ๔ จ าพวกไหนบา้ง คอื 

   ๑. บัณฑติผูเ้ฉียบแหลม เป็นสตับรุษุ ปฏบิัตชิอบในมารดา ยอ่ม 

       บรหิารตนไมใ่หถ้กูก าจัด ไมใ่หถ้กูท าลาย ไมม่คีวามเสยีหาย ไม ่

       ถกูผูรู้ต้เิตยีน และประสพบญุเป็นอันมาก 

   ๒. บัณฑติผูเ้ฉียบแหลม เป็นสตับรุษุ ปฏบิัตชิอบในบดิา ฯลฯ 

   ๓. บัณฑติผูเ้ฉียบแหลม เป็นสตับรุษุ ปฏบิัตชิอบในตถาคต ฯลฯ 

   ๔. บัณฑติผูเ้ฉียบแหลม เป็นสตับรุษุ ปฏบิัตชิอบในสาวกของตถาคต 

         ยอ่มบรหิารตนไมใ่หถ้กูก าจัด ไมใ่หถ้กูท าลาย ไมม่คีวามเสยีหาย 

       ไมถ่กูผูรู้ต้เิตยีน และประสพบญุเป็นอันมาก 

   ภกิษุทัง้หลาย บัณฑติผูเ้ฉียบแหลม เป็นสตับรุษุ ปฏบิัตชิอบในบคุคล ๔ 

จ าพวกนีแ้ล ยอ่มบรหิารตนไมใ่หถ้กูก าจัด ไมใ่หถ้กูท าลาย ไมม่คีวามเสยีหาย 

ไมถ่กูผูรู้ต้เิตยีน และประสพบญุเป็นอันมาก 

    นรชนผูป้ฏบิัตผิดิในมารดาบดิา 

   ตถาคตสมัมาสมัพทุธเจา้ หรอืสาวกของตถาคตนัน้ 

   ยอ่มประสพสิง่ทีม่ใิชบ่ญุเป็นอันมาก 

    เพราะการไมป่ระพฤตธิรรมในมารดาบดิานัน้ 

   บัณฑติทัง้หลายจงึตเิตยีนนรชนนัน้ในโลกนีแ้ล 

   เขาจากโลกนีไ้ปแลว้จงึไปสูอ่บาย 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๖ } 



๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๑.ปฐมปัณณาสก]์ 

๑.ภัณฑคามวรรค ๕.อนุโสตสตูร 

    สว่นนรชนผูป้ฏบิัตชิอบในมารดาบดิา 

   ตถาคตสมัมาสมัพทุธเจา้ หรอืสาวกของตถาคตนัน้ 

   ยอ่มประสพบญุเป็นอันมาก 

    เพราะการประพฤตธิรรมในมารดาบดิานัน้ 

   บัณฑติทัง้หลายจงึสรรเสรญินรชนนัน้ในโลกนีแ้ล 

   เขาจากโลกนีไ้ปแลว้จงึบันเทงิในสวรรค ์

ทตุยิขตสตูรที ่๔ จบ 

 

๕. อนโุสตสูตร 

วา่ดว้ยบคุคลผูไ้ปตามกระแส 

  [๕] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ ภกิษุทัง้หลาย บคุคล ๔ จ าพวกนีม้ปีรากฏ 

อยูใ่นโลก 

  บคุคล ๔ จ าพวก๑ไหนบา้ง คอื 

   ๑. บคุคลผูไ้ปตามกระแส   ๒. บคุคลผูไ้ปทวนกระแส 

   ๓. บคุคลผูม้ภีาวะตัง้มั่น   ๔. บคุคลผูล้อยบาปขา้ม๒ถงึฝ่ัง 

            ด ารงอยูบ่นบก๓ 

  บคุคลผูไ้ปตามกระแส เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีเ้สพกาม๔และท าบาปกรรม๕ นีเ้รยีกวา่บคุคลผูไ้ป 

ตามกระแส 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ด ูอภ.ิป.ุ (แปล) ๓๖/๑๘๘/๒๑๖ 

๒ หมายถงึขา้มพน้โอฆะได ้(องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๕/๒๘๑) 

๓ บนบก ในทีน่ีห้มายถงึพระนพิพาน (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๕/๒๘๑) 

๔ เสพกาม ในทีน่ีห้มายถงึเสพวัตถกุาม (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๕/๒๘๑) 

๕ บาปกรรม ในทีน่ีห้มายถงึการฆา่สัตวเ์ป็นตน้ (องฺ.จตกฺุก. อ. ๒/๕/๒๘๑) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๗ } 



๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๑.ปฐมปัณณาสก]์ 

๑.ภัณฑคามวรรค ๕.อนุโสตสตูร 

  บคุคลผูไ้ปทวนกระแส เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีไ้มเ่สพกามและไมท่ าบาปกรรม แมม้ทีกุขท์างกาย 

และทกุขท์างใจ รอ้งไหน้ ้าตานองหนา้ ก็ยังประพฤตพิรหมจรรยใ์หบ้รสิทุธิบ์รบิรูณ์ได ้

นีเ้รยีกวา่บคุคลผูไ้ปทวนกระแส 

  บคุคลผูม้ภีาวะต ัง้ม ัน่ เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนี ้เพราะโอรัมภาคยิสงัโยชน ์(สงัโยชนเ์บือ้งต า่) ๕ 

ประการสิน้ไป เป็นโอปปาตกิะ๑ปรนิพิพานในภพนัน้ ไมห่วนกลับจากโลกนัน้อกี 

นีเ้รยีกวา่บคุคลผูม้ภีาวะตัง้มั่น 

  บคุคลผูล้อยบาปขา้มถงึฝั่งด ารงอยูบ่นบก เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีท้ าใหแ้จง้เจโตวมิตุต ิปัญญาวมิตุตอิันไมม่อีาสวะ 

เพราะอาสวะสิน้ไปดว้ยปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุัน นีเ้รยีกวา่บคุคลผูล้อย 

บาปขา้มถงึฝ่ังด ารงอยูบ่นบก 

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคล ๔ จ าพวกนีแ้ลมปีรากฏอยูใ่นโลก 

    ในโลกนีช้นผูไ้มส่ ารวมในกามทัง้หลาย 

   ยังไมป่ราศจากราคะ บรโิภคกามตามปกต ิ

   ถกูตัณหาครอบง า เขา้ถงึชาตแิละชราเสมอ 

   ชือ่วา่ผูไ้ปตามกระแส 

    เพราะเหตนัุน้แล บคุคลผูเ้ป็นนักปราชญ ์

   มสีตติัง้มั่นในโลกนี ้ไมเ่สพกามและไมท่ าบาปกรรม 

   แมม้ทีกุขก็์ยังละกามได ้

   บัณฑติทัง้หลายเรยีกบคุคลผูเ้ป็นนักปราชญนั์น้วา่ 

   ผูไ้ปทวนกระแส 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ โอปปาตกิะ หมายถงึสัตวท์ีเ่กดิและเตบิโตเต็มทีท่ันท ีและเมือ่จุต ิ(ตาย) ก็หายวับไป ไมท่ิง้ซากศพไว ้

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

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๘ } 



๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๑.ปฐมปัณณาสก]์ 

๑.ภัณฑคามวรรค ๖.อัปปัสสตุสตูร 

    นรชนผูล้ะกเิลส ๕ ประการได ้

   มสีกิขาบรบิรูณ์ เป็นผูไ้มเ่สือ่มแน่นอน 

   ถงึความเชีย่วชาญในจติ๑ มอีนิทรยีต์ัง้มั่น 

   บัณฑติทัง้หลายเรยีกวา่ ผูม้ภีาวะตัง้มั่น 

    บคุคลผูป้ระกอบดว้ยญาณก าจัดธรรมทัง้หลาย 

   ทัง้ทีเ่ป็นกศุลและอกศุลใหส้ ิน้ไปไมเ่หลอือยู ่

   เป็นผูถ้งึเวท อยูจ่บพรหมจรรย ์

   ถงึทีส่ดุแหง่โลก บัณฑติเรยีกวา่ผูถ้งึฝ่ัง๒ 

อนโุสตสตูรที ่๕ จบ 

 

๖. อปัปสัสตุสตูร 

วา่ดว้ยบคุคลผูม้สีตุะนอ้ย 

  [๖] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ ภกิษุทัง้หลาย บคุคล ๔ จ าพวกนีม้ปีรากฏ 

อยูใ่นโลก 

  บคุคล ๔ จ าพวก๓ไหนบา้ง คอื 

   ๑. บคุคลผูม้สีตุะนอ้ยทัง้ไมเ่ขา้ถงึสตุะ 

   ๒. บคุคลผูม้สีตุะนอ้ย แตเ่ขา้ถงึสตุะ 

   ๓. บคุคลผูม้สีตุะมาก แตไ่มเ่ขา้ถงึสตุะ 

   ๔. บคุคลผูม้สีตุะมากทัง้เขา้ถงึสตุะ 

  บคุคลผูม้สีตุะนอ้ยท ัง้ไมเ่ขา้ถงึสตุะ เป็นอยา่งไร 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ถงึความเชีย่วชาญในจติ คอื ถงึความมวีสแีหง่จติ ในทีน่ีห้มายถงึพระอนาคาม ี(องฺ.จตกฺุก.อ. 

   ๒/๕/๒๘๑) 

๒ ผูถ้งึฝั่ง ในทีน่ีห้มายถงึพระขณีาสพเทา่นัน้ (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๕/๒๘๑) 

๓ ด ูอภ.ิป.ุ (แปล) ๓๖/๑๘๙/๒๑๖-๒๑๗ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๙ } 



๑๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๑.ปฐมปัณณาสก]์ 

๑.ภัณฑคามวรรค ๖.อัปปัสสตุสตูร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีม้สีตุะ คอื สตุตะ เคยยะ เวยยากรณะ คาถา อทุาน 

อติวิตุตกะ ชาตกะ อัพภตูธรรม เวทัลละ๑นอ้ย ทัง้เขาก็หารูอ้รรถ๒รูธ้รรม๓แหง่สตุะ 

นอ้ยนัน้แลว้ปฏบิัตธิรรมสมควรแกธ่รรมไม ่บคุคลผูม้สีตุะนอ้ยทัง้ไมเ่ขา้ถงึสตุะ 

เป็นอยา่งนีแ้ล 

  บคุคลผูม้สีตุะนอ้ย แตเ่ขา้ถงึสตุะ เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีม้สีตุะ คอื สตุตะ เคยยะ ฯลฯ เวทัลละนอ้ย แต ่

เขารูอ้รรถรูธ้รรมแหง่สตุะนอ้ยนัน้แลว้ ปฏบิัตธิรรมสมควรแกธ่รรม บคุคลผูม้สีตุะ 

นอ้ย แตเ่ขา้ถงึสตุะ เป็นอยา่งนีแ้ล 

  บคุคลผูม้สีตุะมาก แตไ่มเ่ขา้ถงึสตุะ เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีม้สีตุะ คอื สตุตะ เคยยะ ฯลฯ เวทัลละมาก 

แตเ่ขาหารูอ้รรถรูธ้รรมแหง่สตุะมากนัน้ แลว้ปฏบิัตธิรรมสมควรแกธ่รรมไม ่บคุคล 

ผูม้สีตุะมาก แตไ่มเ่ขา้ถงึสตุะ เป็นอยา่งนีแ้ล 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ นวงัคสตัถสุาสน ์ค าสอนของพระศาสดามอีงค ์๙ คอื (๑)สตุตะ ไดแ้ก ่อภุโตวภิังค ์นทิเทส ขันธกะ 

   ปรวิาร พระสตูรในสตุตนบิาต และพทุธวจนะอืน่ ๆ ทีม่ชี ือ่วา่สตุตะ หรอืสตุตันตะ (๒)เคยยะ ไดแ้ก ่

   ความทีม่รีอ้ยแกว้และรอ้ยกรองผสมกัน หมายถงึพระสตูรทีม่คีาถาทัง้หมด โดยเฉพาะสคาถวรรคใน 

   สังยตุตนกิาย (๓)เวยยากรณะ ไดแ้ก ่ความรอ้ยแกว้ลว้น หมายเอาอภธิรรมปิฎกทัง้หมด พระสตูร 

   ทีไ่มม่คีาถา และพทุธพจนอ์ืน่ใดทีไ่มจั่ดเขา้ในองค ์๘ ขอ้ทีเ่หลอื (๔)คาถาไดแ้ก ่ความรอ้ยกรองลว้น 

   หมายเอาธรรมบท เถรคาถา เถรคีาถา และคาถาลว้นในสตุตนบิาตทีไ่มม่ชี ือ่วา่เป็นสตูร (๕)อทุาน 

   ไดแ้ก ่พระคาถาทีท่รงเปลง่ดว้ยพระทัยอันสหรคตดว้ยโสมนัส สัมปยตุดว้ยญาณ พรอ้มทัง้ขอ้ความ 

   อันประกอบอยูด่ว้ย รวมเป็นพระสตูร ๘๒ สตูร (๖)อติวิตุตกะไดแ้ก ่พระสตูร ๑๑๐ สตูรทีต่รัสโดย 

   นัยวา่ “วตฺุต  เหต  ภควตา” (๗)ชาตกะ ไดแ้ก ่ชาดก ๕๕๐ เรือ่ง มอีปัณณกชาดก เป็นตน้ 

   (๘)อพัภตูธรรม ไดแ้ก ่พระสตูรทีว่า่ดว้ยเหตอุัศจรรย ์ไมเ่คยปรากฏทกุสตูร เชน่ ทีต่รัสวา่ “ภกิษุ 

   ทัง้หลาย ความเป็นอัจฉรยิะไมเ่คยปรากฏ ๔ ประการนีม้อียูใ่นอานนท”์ ดังนีเ้ป็นตน้ (๙)เวทลัละ ไดแ้ก ่

   พระสตูรแบบถามตอบซึง่ผูถ้ามไดท้ัง้ความรูแ้ละความพอใจ ถามต่อ ๆ ไป เชน่ จูฬเวทัลลสตูร มหา- 

   เวทัลลสตูร สัมมาทฏิฐสิตูร สักกปัญหสตูร สังขารภาชนยิสตูร และมหาปณุณมสตูร (องฺ.จตกฺุก.อ. 

   ๒/๖/๒๘๒, ว.ิอ. ๑/๒๖) 

๒ อรรถ ในทีน่ีห้มายถงึอรรถกถา (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๖/๒๘๒) 

๓ ธรรม ในทีน่ีห้มายถงึบาล ี(องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๖/๒๘๒) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๑๐ } 



๑๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๑.ปฐมปัณณาสก]์ 

๑.ภัณฑคามวรรค ๖.อัปปัสสตุสตูร 

  บคุคลผูม้สีตุะมากท ัง้เขา้ถงึสตุะ เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีม้สีตุะ คอื สตุตะ เคยยะ เวยยากรณะ คาถา อทุาน 

อติวิตุตกะ ชาตกะ อัพภตูธรรม เวทัลละมาก ทัง้เขาก็รูอ้รรถรูธ้รรมแหง่สตุะมากนัน้ 

แลว้ ปฏบิัตธิรรมสมควรแกธ่รรม บคุคลผูม้สีตุะมากทัง้เขา้ถงึสตุะ เป็นอยา่งนี้แล 

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคล ๔ จ าพวกนีแ้ลมปีรากฏอยูใ่นโลก 

    ถา้บคุคลมสีตุะนอ้ย ทัง้ไมต่ัง้มั่นในศลี 

   บัณฑติทัง้หลายยอ่มตเิตยีนเขา 

   ทัง้ในดา้นศลีและสตุะ 

     ถา้บคุคลแมม้สีตุะนอ้ย แตต่ัง้มั่นดใีนศลี 

   บัณฑติทัง้หลายยอ่มสรรเสรญิเขาในดา้นศลี 

   แตส่ตุะของเขาไมส่มบรูณ์ 

     ถา้บคุคลแมม้สีตุะมาก แตไ่มต่ัง้มั่นในศลี 

   บัณฑติทัง้หลายยอ่มตเิตยีนเขาในดา้นศลี 

   แตส่ตุะของเขาสมบรูณ์ 

     ถา้บคุคลมสีตุะมาก ทัง้ตัง้มั่นดใีนศลี 

   บัณฑติทัง้หลายยอ่มสรรเสรญิเขา 

   ทัง้ในดา้นศลีและสตุะ 

     ใครเลา่จะสามารถตเิตยีนเขาผูม้สีตุะมาก 

   ทรงธรรม มปัีญญา เป็นพุทธสาวก 

   ผูเ้ป็นเหมอืนแทง่ทองชมพนุูท๑ 

   แมเ้ทวดาและมนุษยก็์สรรเสรญิเขา 

   ถงึพรหมก็สรรเสรญิเขา 

อปัปสัสตุสตูรที ่๖ จบ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ทองชมพนูทุ หมายถงึทองค าบรสิทุธิ ์(องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๖/๒๘๓) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๑๑ } 



๑๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๑.ปฐมปัณณาสก]์ 

๑.ภัณฑคามวรรค ๗. โสภณสตูร 

 

๗. โสภณสตูร 

วา่ดว้ยบคุคลผูท้ าหมูใ่หง้าม 

  [๗] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ ภกิษุทัง้หลาย บคุคล ๔ จ าพวกนี ้ผูเ้ฉียบแหลม 

ไดรั้บค าแนะน าด ีแกลว้กลา้ เป็นพหสูตู ทรงธรรม ปฏบิัตธิรรมสมควรแกธ่รรม 

ยอ่มท าหมูใ่หง้าม 

  บคุคล ๔ จ าพวกไหนบา้ง คอื 

  ในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. ภกิษุผูเ้ฉียบแหลม ไดรั้บค าแนะน าด ีแกลว้กลา้ เป็นพหสูตู ทรงธรรม 

       ปฏบิัตธิรรมสมควรแกธ่รรม ยอ่มท าหมูใ่หง้าม 

   ๒. ภกิษุณี ฯลฯ 

   ๓. อบุาสก ฯลฯ 

   ๔. อบุาสกิาผูเ้ฉียบแหลม ไดรั้บค าแนะน าด ีแกลว้กลา้ เป็นพหสูตู 

       ทรงธรรม ปฏบิัตธิรรมสมควรแกธ่รรม ยอ่มท าหมูใ่หง้าม 

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคล ๔ จ าพวกนีแ้ลผูเ้ฉียบแหลม ไดรั้บค าแนะน าด ีแกลว้กลา้ 

เป็นพหสูตู ทรงธรรม ปฏบิัตธิรรมสมควรแกธ่รรม ยอ่มท าหมูใ่หง้าม 

    บคุคลผูเ้ฉียบแหลม แกลว้กลา้ เป็นพหสูตู 

   ทรงธรรม และปฏบิัตธิรรมสมควรแกธ่รรม 

   เรยีกวา่ผูท้ าหมูใ่หง้าม 

    ภกิษุผูส้มบรูณ์ดว้ยศลี ภกิษุณีผูเ้ป็นพหสูตู 

   อบุาสกผูม้ศีรัทธา และอบุาสกิาผูม้ศีรัทธา๑ 

   ชนเหลา่นีแ้ลยอ่มท าหมูใ่หง้าม 

   ชนเหลา่นีแ้ลชือ่วา่สงัฆโสภณ 

โสภณสตูรที ่๗ จบ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ในพระคาถานี ้แต่ละบรษัิทตา่งก็มคีณุคนละอยา่ง ซึง่ความจรงิแลว้ บรษัิททกุจ าพวกยอ่มมคีณุครบทกุ 

   อย่าง (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๗/๒๘๓) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๑๒ } 



๑๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๑.ปฐมปัณณาสก]์ 

๑.ภัณฑคามวรรค ๘.เวสารัชชสตูร 

 

๘. เวสารชัชสตูร 

วา่ดว้ยญาณเป็นเหตใุหแ้กลว้กลา้ 

  [๘] ภกิษุทัง้หลาย เวสารัชชญาณ (ญาณเป็นเหตใุหแ้กลว้กลา้) ๔ ประการนี ้

ทีต่ถาคตมแีลว้เป็นเหตใุหป้ฏญิญา(ยนืยัน)ฐานะทีอ่งอาจ๑ บันลอืสหีนาท๒ ประกาศ 

พรหมจักร๓ในบรษัิท๔ 

  เวสารัชชญาณของตถาคต ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. เราไมเ่ห็นนมิตินีว้า่ “สมณะ พราหมณ์ เทวดา มาร พรหม หรอืใคร ๆ 

       ในโลกจักทักทว้งเราดว้ยค าพดูทีม่เีหตผุลในธรรมนัน้วา่ ‘ทา่นปฏญิญา 

       วา่เป็นพระสมัมาสมัพุทธะ ธรรมเหลา่นีท้า่นก็ยังไมรู่”้ เราเมือ่ไม ่

       เห็นนมิติแมน้ีจ้งึถงึความเกษม ไมม่คีวามกลัว แกลว้กลา้อยู ่

   ๒. เราไมเ่ห็นนมิตินีว้า่ “สมณะ พราหมณ์ เทวดา มาร พรหม หรอืใคร ๆ 

       ในโลกจักทักทว้งเราดว้ยค าพดูทีม่เีหตผุลในธรรมนัน้วา่ ‘ทา่นปฏญิญา 

       วา่เป็นพระขณีาสพ อาสวะเหลา่นีข้องทา่นก็ยังไมส่ ิน้ไป” เราเมือ่ไม ่

       เห็นนมิติแมน้ีจ้งึถงึความเกษม ไมม่คีวามกลัว แกลว้กลา้อยู่

 

เชงิอรรถ : 

๑ ฐานะทีอ่งอาจ หมายถงึฐานะประเสรฐิทีส่ดุ ทีส่งูสดุ หรอืฐานะของพระพทุธเจา้ผูป้ระเสรฐิทีส่ดุในกาลกอ่น 

   อนึง่ ค าวา่ อาสภะ มาจากค าวา่ อสุภะ เป็นชือ่โคจ่าฝงูของโคจ านวนมากตัง้ ๑๐๐ ตัว ๑,๐๐๐ ตัว 

   ๑๐๐ คอก ๑,๐๐๐ คอก มสีขีาว น่าด ูมกี าลัง สามารถน าภาระหนักยิง่ไปได ้ยนืหยัดดว้ยเทา้ทัง้ ๔ 

   ไมห่ว่ันไหวตอ่เสยีงฟ้ารอ้งตัง้ ๑๐๐ ครัง้ ตถาคตเปรยีบเหมอืนโคอสุภะ ประทับยนืขม่บรษัิททัง้ ๘ ไดอ้ยา่ง 

   มั่นคงดว้ยพระบาท (ฐานะ) คอื เวสารัชชญาณ ๔ ประการ ไมม่ปัีจจามติรใดในโลกและเทวโลกทีส่ามารถ 

   ท าใหพ้ระองคห์ว่ันไหวได ้(องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๘/๒๘๓, องฺ.ทสก.อ. ๓/๒๑/๓๒๖) 

๒ บนัลอืสหีนาท หมายถงึตรัสพระวาจาดว้ยทา่ทอีงอาจดังพญาราชสหี ์ไมท่รงหว่ันเกรงผูใ้ด เพราะทรง 

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

๓ พรหมจกัร หมายถงึธรรมจักรอันประเสรฐิ ยอดเยีย่ม บรสิทุธิ ์ม ี๒ อยา่ง คอื (๑) ปฏเิวธญาณ 

   ไดแ้ก ่ญาณทีแ่สดงถงึพระปัญญาคณุของพระพทุธเจา้ (๒)เทสนาญาณไดแ้ก ่ญาณทีแ่สดงถงึพระ 

   มหากรณุาคณุของพระพทุธเจา้ ญาณทัง้ ๒ นีช้ ือ่วา่ โอรสญาณ (ญาณสว่นพระองค)์ มเีฉพาะพระพทุธเจา้ 

   ทัง้หลายเทา่นัน้ ไมม่แีกค่นทั่วไป (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๘/๒๘๔-๒๘๕, องฺ.ทสก.อ. ๓/๒๑/๓๒๗) 

๔ บรษิทั คอื หมู,่ คณะ, ทีป่ระชมุ ในทีน่ีห้มายถงึบรษัิททัง้ ๘ คอื (๑) ขัตตยิบรษัิท (๒) พราหมณบรษัิท 

   (๓) คหบดบีรษัิท (๔) สมณบรษัิท (๕) จาตมุหาราชบรษัิท (๖) ตาวตงึสบรษัิท(สวรรคช์ัน้ที ่๒ แห่ง 

   สวรรค ์๖ ชัน้) (๗) มารบรษัิท (๘) พรหมบรษัิท (องฺ.ทสก.อ. ๓/๒๑/๓๒๗) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๑๓ } 



๑๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๑.ปฐมปัณณาสก]์ 

๑.ภัณฑคามวรรค ๘.เวสารัชชสตูร 

   ๓. เราไมเ่ห็นนมิตินีว้า่ “สมณะ พราหมณ์ เทวดา มาร พรหม หรอืใคร ๆ 

       ในโลกจักทักทว้งเราดว้ยค าพดูทีม่เีหตผุลในธรรมนัน้วา่ ‘อันตรายกิ-  

       ธรรม๑ทีท่า่นกลา่วไวไ้มอ่าจกอ่อันตรายแกผู่เ้สพไดจ้รงิ” เราเมือ่ไม ่

       เห็นนมิติแมน้ีจ้งึถงึความเกษม ไมม่คีวามกลัว แกลว้กลา้อยู ่

   ๔. เราไมเ่ห็นนมิตินีว้า่ “สมณะ พราหมณ์ เทวดา มาร พรหม หรอืใคร ๆ 

       ในโลกจักทักทว้งเราดว้ยค าพดูทีม่เีหตผุลในธรรมนัน้วา่ ‘ทา่นแสดงธรรม 

       เพือ่ประโยชนอ์ยา่งใด ประโยชนอ์ยา่งนัน้ไมส่ าเร็จเพือ่ความสิน้ทกุข ์

       โดยชอบแกผู่ท้ าตามไดจ้รงิ” เราเมือ่ไมเ่ห็นนมิติแมน้ีจ้งึถงึความเกษม 

       ไมม่คีวามกลัว แกลว้กลา้อยู ่

  ภกิษุทัง้หลาย เวสารัชชญาณ ๔ ประการนีแ้ลทีต่ถาคตมแีลว้เป็นเหตใุห ้

ปฏญิญาฐานะทีอ่งอาจ บันลอืสหีนาท ประกาศพรหมจักรในบรษัิท 

    วาทะเหลา่ใดทีส่มณะหรอืพราหมณ์ 

   ตระเตรยีมไวแ้พรห่ลาย 

   วาทะเหลา่นัน้มาถงึตถาคตผูแ้กลว้กลา้ 

   ผูล้ว่งวาทะไดย้อ่มไมม่ผีล๒ 

    สตัวทั์ง้หลายยอ่มนมัสการตถาคต 

   ผูเ้พยีบพรอ้มดว้ยโลกตุตรธรรมทัง้หมด 

   ผูป้ระกาศธรรมจักรครอบคลมุทัง้หมด 

   ผูอ้นุเคราะหส์ตัวท์กุจ าพวก 

   ผูป้ระเสรฐิกวา่เทวดาและมนุษย ์

   ผูถ้งึฝ่ังแหง่ภพเชน่นัน้ 

เวสารชัชสตูรที ่๘ จบ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ อนัตรายกิธรรม หมายถงึธรรมทีเ่ป็นอันตรายตอ่การบรรลมุรรคผล ไดแ้ก ่อาบัต ิ๗ กอง ซึง่เป็นโทษ 

   ส าหรับปรับภกิษุผูล้ว่งละเมดิโดยทีส่ดุแมท้กุกฏหรอืทพุภาสติ ในทีน่ีห้มายเอาเมถนุธรรม (องฺ.จตกฺุก.อ. 

   ๒/๘/๒๘๖) 

๒ ยอ่มไมม่ผีล ในทีน่ีห้มายถงึความแตกหัก พนิาศไป (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๘/๒๘๖) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๑๔ } 



๑๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๑.ปฐมปัณณาสก]์ 

๑.ภัณฑคามวรรค ๙.ตัณหปุปาทสตูร 

 

๙. ตณัหปุปาทสูตร 

วา่ดว้ยเหตเุกดิแหง่ตณัหา 

  [๙] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ ภกิษุทัง้หลาย มเีหตเุกดิแหง่ตัณหา ๔ ประการ 

นี ้ทีต่ัณหาเมือ่จะเกดิแกภ่กิษุ ยอ่มเกดิขึน้ได ้

  มเีหตเุกดิแหง่ตัณหา ๔ ประการ๑ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ตัณหาเมือ่จะเกดิแกภ่กิษุ ยอ่มเกดิเพราะจวีรเป็นเหตุ 

   ๒. ตัณหาเมือ่จะเกดิแกภ่กิษุ ยอ่มเกดิเพราะบณิฑบาตเป็นเหตุ 

   ๓. ตัณหาเมือ่จะเกดิแกภ่กิษุ ยอ่มเกดิเพราะเสนาสนะเป็นเหต ุ

   ๔. ตัณหาเมือ่จะเกดิแกภ่กิษุ ยอ่มเกดิเพราะปัจจัยทีด่แีละดกีวา่๒ 

  ภกิษุทัง้หลาย มเีหตเุกดิแหง่ตัณหา ๔ ประการนีแ้ลทีต่ัณหาเมือ่จะเกดิแก ่

ภกิษุ ยอ่มเกดิขึน้ได ้

    บคุคลมตีัณหาเป็นเพือ่น 

   เทีย่วไปตลอดกาลยาวนาน 

   ยอ่มไมล่ว่งพน้สงัสารวฏั 

   ทีม่สีภาวะอยา่งนีแ้ละสภาวะอยา่งอืน่๓ 

    ภกิษุรูโ้ทษนี ้รูต้ัณหาเป็นเหตใุหเ้กดิทกุข ์

   พงึเป็นผูไ้มม่ตีัณหา ไมม่คีวามถอืมั่น 

   มสีตสิมัปชญัญะอยู ่

ตณัหปุปาทสตูรที ่๙ จบ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ด ูท.ีปา. ๑๑/๓๑๑/๒๐๔ 

๒ ปจัจยัทีด่แีละดกีวา่ ในทีน่ีห้มายถงึเนยใสและเนยขน้เป็นตน้ (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๙/๒๘๗) 

๓ สภาวะอยา่งนี ้หมายถงึอัตภาพนี ้สภาวะอยา่งอืน่ หมายถงึอัตภาพตอ่ไป (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๙/๒๘๗) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๑๕ } 



๑๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๑.ปฐมปัณณาสก]์ 

๑.ภัณฑคามวรรค ๑๐.โยคสตูร 

 

๑๐. โยคสตูร 

วา่ดว้ยโยคะ 

  [๑๐] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ ภกิษุทัง้หลาย โยคะ (กเิลสทีผ่กูมัดสตัวไ์วใ้นภพ) 

๔ ประการนี ้

  โยคะ ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. กามโยคะ    ๒. ภวโยคะ 

   ๓. ทฏิฐโิยคะ    ๔. อวชิชาโยคะ 

  กามโยคะ เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีย้อ่มไมรู่ช้ดัซึง่ความเกดิ ความดับ คณุ๑ โทษ๒ และ 

เครือ่งสลดักามทัง้หลายออกไปตามความเป็นจรงิ เมือ่เขาไมรู่ช้ดัซึง่ความเกดิ ความดับ 

คณุ โทษ และเครือ่งสลัดกามทัง้หลายออกไปตามความเป็นจรงิ ความก าหนัด 

เพราะกาม ความเพลดิเพลนิเพราะกาม ความเยือ่ใยเพราะกาม ความหมกมุน่ 

เพราะกาม ความกระหายเพราะกาม ความเรา่รอ้นเพราะกาม ความตดิเพราะกาม 

ความอยากเพราะกามยอ่มเกดิขึน้ในกามทัง้หลาย๓ นีเ้รยีกวา่ กามโยคะ 

  กามโยคะ เป็นอยา่งนี ้

  ภวโยคะ เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีย้อ่มไมรู่ช้ดัซึง่ความเกดิ ความดับ คณุ โทษ และ 

เครือ่งสลดัภพทัง้หลายออกไปตามความเป็นจรงิ เมือ่เขาไมรู่ช้ดัซึง่ความเกดิ ความดับ 

คณุ โทษ และเครือ่งสลัดภพทัง้หลายออกไปตามความเป็นจรงิ ความก าหนัดเพราะ 

ภพ ความเพลดิเพลนิเพราะภพ ความเยือ่ใยเพราะภพ ความหมกมุน่เพราะภพ 

ความกระหายเพราะภพ ความเร่ารอ้นเพราะภพ ความตดิ เพราะภพ ความอยาก 

เพราะภพยอ่มเกดิขึน้ในภพทัง้หลาย นีเ้รยีกวา่ ภวโยคะ 

  กามโยคะและภวโยคะ เป็นอยา่งนี้

 

เชงิอรรถ : 

๑ คณุ (อสฺสาท) หมายถงึสภาวะทีอ่รอ่ย หรอืสภาวะทีส่ขุกายและสขุใจทีเ่กีย่วขอ้งกามคณุ (องฺ.จตกฺุก.อ. 

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

๒ โทษ (อาทนีว) หมายถงึสภาวะทีไ่มอ่รอ่ย มทีกุขก์ายและทกุขใ์จ ซึง่มกีามเป็นเหต ุ(องฺ.จตกฺุก.อ. 

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

๓ กาม ในทีน่ีห้มายถงึวัตถกุาม (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๑๐/๒๘๘) 

 

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



๑๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๑.ปฐมปัณณาสก]์ 

๑.ภัณฑคามวรรค ๑๐.โยคสตูร 

  ทฏิฐโิยคะ เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีย้อ่มไมรู่ช้ดัซึง่ความเกดิ ความดับ คณุ โทษ และ 

เครือ่งสลดัทฏิฐทัิง้หลายออกไปตามความเป็นจรงิ เมือ่เขาไมรู่ช้ดัซึง่ความเกดิ ความดับ 

คณุ โทษ และเครือ่งสลัดทฏิฐทัิง้หลายออกไปตามความเป็นจรงิ ความก าหนัดเพราะ 

ทฏิฐ ิความเพลดิเพลนิเพราะทฏิฐ ิความเยือ่ใยเพราะทฏิฐ ิความหมกมุน่เพราะทฏิฐ ิ

ความกระหายเพราะทฏิฐ ิความเรา่รอ้นเพราะทฏิฐ ิความตดิเพราะทฏิฐ ิความ 

อยากเพราะทฏิฐยิอ่มเกดิขึน้ในทฏิฐทัิง้หลาย นีเ้รยีกวา่ ทฏิฐโิยคะ 

  กามโยคะ ภวโยคะ และทฏิฐโิยคะ เป็นอยา่งนี้ 

  อวชิชาโยคะ เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีย้อ่มไมรู่ช้ดัซึง่ความเกดิ ความดับ คณุ โทษ และ 

เครือ่งสลดัผัสสายตนะ ๖ ประการออกไปตามความเป็นจรงิ เมือ่เขาไมรู่ช้ดัซึง่ 

ความเกดิ ความดับ คณุ โทษ และเครือ่งสลดัผัสสายตนะ ๖ ประการออกไป 

ตามความเป็นจรงิ ความไมรู่ ้ความไมห่ยั่งรูย้อ่มเกดิขึน้ในผัสสายตนะ ๖ ประการ 

นีเ้รยีกวา่ อวชิชาโยคะ 

  กามโยคะ ภวโยคะ ทฏิฐโิยคะ และอวชิชาโยคะ เป็นอยา่งนี้ 

  บคุคลผูป้ระกอบดว้ยบาปอกศุลธรรมทีท่ าจติใหเ้ศรา้หมอง ท าใหเ้กดิในภพ 

ใหม ่มคีวามกระวนกระวาย มทีกุขเ์ป็นผล มชีาต ิชรา และมรณะตอ่ไปอกี 

เพราะเหตนัุน้ จงึเรยีกวา่ ผูไ้มม่คีวามเกษม(ปลอด)จากโยคะ๑ 

  ภกิษุทัง้หลาย โยคะ ๔ ประการนีแ้ล 

  ภกิษุทัง้หลาย ความพรากจากโยคะ ๔ ประการนี ้

  ความพรากจากโยคะ ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ความพรากจากกามโยคะ   ๒. ความพรากจากภวโยคะ 

   ๓. ความพรากจากทฏิฐโิยคะ   ๔. ความพรากจากอวชิชาโยคะ 

  ความพรากจากกามโยคะ เป็นอยา่งไร

 

เชงิอรรถ : 

๑ ผูไ้มม่คีวามเกษมจากโยคะ ในทีน่ีห้มายถงึผูยั้งละโยคะไม่ได ้เพราะยังไมไ่ดบ้รรลนุพิพานจากโยคะ ๔ 

   ประการ (คอื (๑) กามโยคะ โยคะคอืกาม (๒) ภวโยคะ โยคะคอืภพ (๓) ทฏิฐโิยคะ โยคะคอืทฏิฐ ิ

   (๔) อวชิชาโยคะ โยคะคอือวชิชา) (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๑๐/๒๘๘-๒๘๙) 

 

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



๑๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๑.ปฐมปัณณาสก]์ 

๑.ภัณฑคามวรรค ๑๐.โยคสตูร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีย้อ่มรูช้ดัซึง่ความเกดิ ความดับ คณุ โทษ และ 

เครือ่งสลดักามทัง้หลายออกไปตามความเป็นจรงิ เมือ่เขารูช้ดัซึง่ความเกดิ ความดับ 

คณุ โทษ และเครือ่งสลัดกามทัง้หลายออกไปตามความเป็นจรงิ ความก าหนัดเพราะ 

กาม ความเพลดิเพลนิเพราะกาม ความเยือ่ใยเพราะกาม ความหมกมุน่เพราะกาม 

ความกระหายเพราะกาม ความเรา่รอ้นเพราะกาม ความตดิเพราะกาม ความอยาก 

เพราะกามยอ่มไมเ่กดิขึน้ในกามทัง้หลาย นีเ้รยีกวา่ ความพรากจากกามโยคะ 

  ความพรากจากกามโยคะ เป็นอยา่งนี้ 

  ความพรากจากภวโยคะ เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีย้อ่มรูช้ดัซึง่ความเกดิ ความดับ คณุ โทษ และ 

เครือ่งสลดัภพทัง้หลายออกไปตามความเป็นจรงิ เมือ่เขารูช้ดัซึง่ความเกดิ ความดับ 

คณุ โทษ และเครือ่งสลัดภพทัง้หลายออกไปตามความเป็นจรงิ ความก าหนัดเพราะ 

ภพ ความเพลดิเพลนิเพราะภพ ความเยือ่ใยเพราะภพ ความหมกมุน่เพราะภพ 

ความกระหายเพราะภพ ความเร่ารอ้นเพราะภพ ความตดิเพราะภพ ความอยาก 

เพราะภพยอ่มไมเ่กดิขึน้ในภพทัง้หลาย นีเ้รยีกวา่ ความพรากจากภวโยคะ 

  ความพรากจากกามโยคะและความพรากจากภวโยคะ เป็นอยา่งนี ้

  ความพรากจากทฏิฐโิยคะ เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีย้อ่มรูช้ดัซึง่ความเกดิ ความดับ คณุ โทษ และ 

เครือ่งสลดัทฏิฐทัิง้หลายออกไปตามความเป็นจรงิ เมือ่เขารูช้ดัซึง่ความเกดิ ความดับ 

คณุ โทษ และเครือ่งสลัดทฏิฐทัิง้หลายออกไปตามความเป็นจรงิ ความก าหนัดเพราะ 

ทฏิฐ ิความเพลดิเพลนิเพราะทฏิฐ ิความเยือ่ใยเพราะทฏิฐ ิความหมกมุน่เพราะทฏิฐ ิ

ความกระหายเพราะทฏิฐ ิความเรา่รอ้นเพราะทฏิฐ ิความตดิเพราะทฏิฐ ิความอยาก 

เพราะทฏิฐยิอ่มไมเ่กดิขึน้ในทฏิฐทัิง้หลาย นีเ้รยีกวา่ ความพรากจากทฏิฐโิยคะ 

  ความพรากจากกามโยคะ ความพรากจากภวโยคะ และความพรากจากทฏิฐโิยคะ 

เป็นอยา่งนี้ 

  ความพรากจากอวชิชาโยคะ เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีย้อ่มรูช้ดัซึง่ความเกดิ ความดับ คณุ โทษ และ 

เครือ่งสลดัผัสสายตนะ ๖ ประการออกไปตามความเป็นจรงิ เมือ่เขารูช้ดัซึง่ความเกดิ 

 

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



๑๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๑.ปฐมปัณณาสก]์ 

๑.ภัณฑคามวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

ความดับ คณุ โทษ และเครือ่งสลดัผัสสายตนะ ๖ ประการออกไปตามความเป็นจรงิ 

ความไมรู่ ้ความไมห่ยั่งรูย้อ่มไมเ่กดิขึน้ในผัสสายตนะ ๖ ประการ นีเ้รยีกวา่ 

ความพรากจากอวชิชาโยคะ 

  ความพรากจากกามโยคะ ความพรากจากภวโยคะ ความพรากจากทฏิฐโิยคะ 

และความพรากจากอวชิชาโยคะ เป็นอยา่งนี้ 

  บคุคลผูพ้รากจากบาปอกศุลธรรมทีท่ าจติใหเ้ศรา้หมอง ท าใหเ้กดิในภพใหม่ 

มคีวามกระวนกระวาย มทีกุขเ์ป็นผล มชีาต ิชรา และมรณะตอ่ไปอกี เพราะเหต ุ

นัน้ จงึเรยีกวา่ ผูม้คีวามเกษมจากโยคะ 

  ภกิษุทัง้หลาย ความพรากจากโยคะ ๔ ประการนีแ้ล 

    สตัวทั์ง้หลายผูป้ระกอบดว้ยกามโยคะ 

   ภวโยคะ ทฏิฐโิยคะ และอวชิชาโยคะ 

   ถงึชาตแิละมรณะอยูเ่ป็นประจ า ยอ่มไปสูส่งัสารวฏั 

    สว่นสตัวเ์หลา่ใดก าหนดรูก้ามโยคะ 

   และภวโยคะโดยประการทัง้ปวง 

   ถอนทฏิฐโิยคะและคลายอวชิชาออกได ้

   สตัวเ์หลา่นัน้แลยอ่มพรากจากโยคะทัง้ปวง 

   ลว่งพน้โยคะ เป็นมนุี๑ 

โยคสตูรที ่๑๐ จบ 

ภณัฑคามวรรคที ่๑ จบ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

    ๑. อนุพทุธสตูร     ๒. ปปตติสตูร 

    ๓. ปฐมขตสตูร     ๔. ทตุยิขตสตูร 

    ๕. อนุโสตสตูร     ๖. อัปปัสสตุสตูร 

    ๗. โสภณสตูร     ๘. เวสารัชชสตูร 

    ๙. ตัณหปุปาทสตูร     ๑๐. โยคสตูร 

 

เชงิอรรถ : 

๑ มนุ ีในทีน่ีห้มายถงึพระขณีาสพ (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๑๐/๒๘๙) 

 

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



๒๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๑.ปฐมปัณณาสก]์ 

๒.จรวรรค ๑.จรสตูร 

 

๒. จรวรรค 

หมวดวา่ดว้ยอริยิาบถเดนิ 

๑. จรสตูร 

วา่ดว้ยอริยิาบถเดนิ 

  [๑๑] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย ถา้กามวติก (ความตรกึในทาง 

กาม) พยาบาทวติก (ความตรกึในทางพยาบาท) หรอืวหิงิสาวติก (ความตรกึใน 

ทางเบยีดเบยีน) เกดิขึน้แกภ่กิษุผูก้ าลังเดนิ และภกิษุยนิดวีติกนัน้ ไมล่ะ ไมบ่รรเทา 

ไมท่ าใหห้มดสิน้ไป ไมท่ าใหถ้งึความไมม่ ีภกิษุแมก้ าลังเดนิ ผูเ้ป็นอยา่งนี้๑ไมม่ ี

ความเพยีร ไมม่โีอตตัปปะ เราเรยีกวา่ ‘ผูเ้กยีจครา้น มคีวามเพยีรยอ่หยอ่นตอ่ 

เนือ่งตลอดไป’ 

  ถา้กามวติก พยาบาทวติก หรอืวหิงิสาวติกเกดิขึน้แกภ่กิษุผูก้ าลังยนื และ 

ภกิษุยนิดวีติกนัน้ ไมล่ะ ไมบ่รรเทา ไมท่ าใหห้มดสิน้ไป ไมท่ าใหถ้งึความไมม่ ี

ภกิษุแมก้ าลังยนื ผูเ้ป็นอยา่งนีไ้มม่คีวามเพยีร ไมม่โีอตตัปปะ เราก็เรยีกวา่ ‘ผู ้

เกยีจครา้น มคีวามเพยีรยอ่หยอ่นตอ่เนือ่งตลอดไป’ 

  ถา้กามวติก พยาบาทวติก หรอืวหิงิสาวติกเกดิขึน้แกภ่กิษุผูก้ าลังน่ัง และ 

ภกิษุยนิดวีติกนัน้ ไมล่ะ ไมบ่รรเทา ไมท่ าใหห้มดสิน้ไป ไมท่ าใหถ้งึความไมม่ ี

ภกิษุแมก้ าลังน่ัง ผูเ้ป็นอยา่งนีไ้มม่คีวามเพยีร ไมม่โีอตตัปปะ เราก็เรยีกวา่ ‘ผู ้

เกยีจครา้น มคีวามเพยีรยอ่หยอ่นตอ่เนือ่งตลอดไป’ 

  ถา้กามวติก พยาบาทวติก หรอืวหิงิสาวติกเกดิขึน้แกภ่กิษุผูก้ าลังนอน ตืน่อยู่ 

และภกิษุยนิดวีติกนัน้ ไมล่ะ ไมบ่รรเทา ไมท่ าใหห้มดสิน้ไป ไมท่ าใหถ้งึความไมม่ ี

ภกิษุแมก้ าลังนอน ตืน่อยู ่ผูเ้ป็นอยา่งนีไ้มม่คีวามเพยีร ไมม่โีอตตัปปะ เราก็เรยีกวา่ 

‘ผูเ้กยีจครา้น มคีวามเพยีรยอ่หยอ่นตอ่เนือ่งตลอดไป’ 

  ถา้กามวติก พยาบาทวติก หรอืวหิงิสาวติกเกดิขึน้แกภ่กิษุผูก้ าลังเดนิ และ 

ภกิษุไมย่นิดวีติกนัน้ ละ บรรเทา ท าใหห้มดสิน้ไป ท าใหถ้งึความไมม่ ีภกิษุแม ้

 

เชงิอรรถ : 

๑ ผูเ้ป็นอยา่งนี ้ในทีน่ีห้มายถงึผูม้อีกศุลวติก เชน่ กามวติก (องฺ.จตกฺุก.ฏกีา ๒/๑๑/๒๙๐) 

 

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



๒๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๑.ปฐมปัณณาสก]์ 

๒.จรวรรค ๑.จรสตูร 

ก าลังเดนิ ผูเ้ป็นอยา่งนี้๑ มคีวามเพยีร มโีอตตัปปะ เราเรยีกวา่ ‘ผูป้รารภความเพยีร 

อทุศิกายและใจตอ่เนือ่งตลอดไป’ 

  ถา้กามวติก พยาบาทวติก หรอืวหิงิสาวติกเกดิขึน้แกภ่กิษุผูก้ าลังยนื และ 

ภกิษุไมย่นิดวีติกนัน้ ละ บรรเทา ท าใหห้มดสิน้ไป ท าใหถ้งึความไมม่ ีภกิษุแม ้

ก าลังยนื ผูเ้ป็นอยา่งนีม้คีวามเพยีร มโีอตตัปปะ เราก็เรยีกวา่ ‘ผูป้รารภความเพยีร 

อทุศิกายและใจตอ่เนือ่งตลอดไป’ 

  ถา้กามวติก พยาบาทวติก หรอืวหิงิสาวติกเกดิขึน้แกภ่กิษุผูก้ าลังน่ัง และ 

ภกิษุไมย่นิดวีติกนัน้ ละ บรรเทา ท าใหห้มดสิน้ไป ท าใหถ้งึความไมม่ ีภกิษุแม ้

ก าลังน่ัง ผูเ้ป็นอยา่งนีม้คีวามเพยีร มโีอตตัปปะ เราก็เรยีกวา่ ‘ผูป้รารภความเพยีร 

อทุศิกายและใจตอ่เนือ่งตลอดไป’ 

  ภกิษุทัง้หลาย ถา้กามวติก พยาบาทวติก หรอืวหิงิสาวติกเกดิขึน้แกภ่กิษุผู ้

ก าลังนอน ตืน่อยู ่และภกิษุไมย่นิดวีติกนัน้ ละ บรรเทา ท าใหห้มดสิน้ไป ท า 

ใหถ้งึความไมม่ ีภกิษุแมก้ าลังนอน ตืน่อยู ่ผูเ้ป็นอยา่งนีม้คีวามเพยีร มโีอตตัปปะ 

เราก็เรยีกวา่ ‘ผูป้รารภความเพยีร อทุศิกายและใจตอ่เนือ่งตลอดไป” 

    ถา้ภกิษุใดผูก้ าลังเดนิ ยนื 

   น่ัง หรอืนอนนกึถงึอกศุลวติก 

   ทีเ่กีย่วเนือ่งกับการครองเรอืน 

    ภกิษุนัน้ชือ่วา่เดนิทางผดิ 

   หมกมุน่อยูใ่นอารมณ์เป็นเหตแุหง่ความหลง 

   ภกิษุเชน่นีไ้มส่ามารถบรรลสุมัโพธญิาณ๒อันสงูสดุได ้

    ภกิษุใดผูก้ าลังเดนิ ยนื 

   น่ัง หรอืนอนใหว้ติกสงบ 

   ยนิดใีนธรรมเป็นทีร่ะงับวติก 

   ภกิษุเชน่นัน้สามารถบรรลสุมัโพธญิาณอันสงูสดุได ้

จรสตูรที ่๑ จบ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ผูเ้ป็นอยา่งนี ้ในทีน่ีห้มายถงึปราศจากอกศุลวติก เชน่ กามวติก (องฺ.จตกฺุก.ฏกีา ๒/๑๑/๒๙๑) 

๒ สมัโพธญิาณ ในทีน่ีห้มายถงึญาณอันสงูสดุ คอื อรหัตตผล (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๑๑/๒๙๐) 

 

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



๒๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๑.ปฐมปัณณาสก]์ 

๒.จรวรรค ๒. สลีสตูร 

 

๒. สลีสตูร 

วา่ดว้ยบคุคลผูม้ศีลี 

  [๑๒] ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงมศีลีสมบรูณ์ มปีาตโิมกขส์มบรูณ์ 

ส ารวมดว้ยการสงัวรในปาตโิมกข์๑ เพยีบพรอ้มดว้ยอาจาระ๒และโคจร๓ มปีกตเิห็น 

ภัยในโทษแมเ้ล็กนอ้ย สมาทานศกึษาอยูใ่นสกิขาบททัง้หลายเถดิ เมือ่เธอทัง้หลาย 

มศีลีสมบรูณ์ มปีาตโิมกขส์มบรูณ์ ส ารวมดว้ยการสงัวรในปาตโิมกข ์เพยีบพรอ้ม 

ดว้ยอาจาระและโคจร มปีกตเิห็นภัยในโทษแมเ้ล็กนอ้ย สมาทานศกึษาอยูใ่น 

สกิขาบททัง้หลาย จะมกีจิอะไรทีค่วรท าใหย้ิง่ข ึน้ไปอกีเลา่ 

  ถา้ภกิษุผูก้ าลังเดนิอยู ่ปราศจากอภชิฌา (เพง่เล็งอยากไดข้องเขา) พยาบาท 

(ความคดิรา้ย) ละถนีมทิธะ (ความหดหูแ่ละเซือ่งซมึ) อทุธัจจกกุกจุจะ (ความฟุ้ง 

ซา่นและรอ้นใจ) วจิกิจิฉา (ความลังเลสงสยั)ได ้ปรารภความเพยีร ไมย่อ่หยอ่น 

มสีตติัง้มั่น ไมห่ลงลมื มกีายสงบ ไมก่ระสบักระสา่ย มจีติแน่วแน่ เป็นสมาธ ิ

ภกิษุแมก้ าลังเดนิอยู ่ผูเ้ป็นอยา่งนีม้คีวามเพยีร มโีอตตัปปะ เราเรยีกวา่ ‘ผูป้รารภ 

ความเพยีร อทุศิกายและใจตอ่เนือ่งตลอดไป’

 

เชงิอรรถ : 

๑ สงัวรในปาตโิมกข ์มอีรรถาธบิายแต่ละค า ดังนี้ สงัวร หมายถงึการไมล่ะเมดิทางกาย ทางวาจา 

   ปาตโิมกข ์หมายถงึศลีสกิขาบททีเ่ป็นเหตใุหผู้รั้กษาหลดุพน้จากทกุข ์(ปาต ิ= สกิขา + โมกขะ = 

   ความหลดุพน้) (วสิทฺุธ.ิ ๑/๑๔/๑๗) 

๒ อาจาระ หมายถงึการไมล่่วงละเมดิทางกาย การไม่ลว่งละเมดิทางวาจา การไมล่ว่งละเมดิทางกายและทาง 

   วาจา หรอืความส ารวมศลีทัง้หมด คอืการไมเ่ลีย้งชพีดว้ยอาชพีทีผ่ดิทีพ่ระพทุธเจา้รังเกยีจ เชน่ ไม ่

   เลีย้งชพี ดว้ยการใหไ้มไ้ผ ่ใหใ้บไม ้ดอกไม ้ผลไม ้เครือ่งสาน ไมส้ฟัีน ไมเ่ลีย้งชพีดว้ยการท าตนต ่า 

   กว่าคฤหัสถด์ว้ยการพดูเลน่เป็นแกงถั่ว (จรงิบา้ง ไมจ่รงิบา้ง) ไมเ่ลีย้งชพีดว้ยการเลีย้งเด็ก และการรับ 

   สง่ขา่ว (วสิทฺุธ.ิ ๑/๑๔/๑๘) 

๓ โคจร หมายถงึสถานทีเ่ทีย่วไปของภกิษุซึง่ไมม่หีญงิแพศยา (โสเภณี) ไมม่หีญงิหมา้ย ไมม่สีาวเทือ้ (สาว 

   แก)่ ไมม่บัีณเฑาะก ์ไมม่ภีกิษุณี ไมม่รีา้นสรุา ไมเ่ป็นสถานทีต่อ้งคลกุคลกีับพระราชา มหาอ ามาตย ์

   และพวกเดยีรถยี ์ตรงกันขา้ม ตอ้งเป็นสถานทีข่องตระกลูทีม่ศีรัทธาเลือ่มใส เป็นดจุบอ่น ้า รุง่เรอืงดว้ย 

   ผา้กาสาวะ อบอวลดว้ยกลิน่ฤๅษี มุง่หวังความผาสกุแกภ่กิษุ ภกิษุณี อบุาสก อบุาสกิา เป็นสถานที ่

   ทีภ่กิษุส ารวมอนิทรยี ์๖ งดเวน้การขวนขวายในการดกูารละเลน่ทีเ่ป็นขา้ศกึแกก่ศุล เชน่ การฟ้อน ขับรอ้ง 

   ประโคมดนตร ีหรอืหมายถงึสตปัิฏฐาน ๔ (ข.ุม. (แปล) ๒๙/๑๙๖/๕๗๓-๕๗๔, วสิทฺุธ.ิ ๑/๑๔/๑๗-๑๘) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๒๒ } 



๒๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๑.ปฐมปัณณาสก]์ 

๒.จรวรรค ๓.ปธานสตูร 

  ถา้ภกิษุผูก้ าลังยนื ฯลฯ 

  ถา้ภกิษุผูก้ าลังน่ัง ... 

  ถา้ภกิษุผูก้ าลังนอน ตืน่อยู ่ปราศจากอภชิฌา พยาบาท ละถนีมทิธะ 

อทุธัจจกกุกจุจะ วจิกิจิฉาได ้ปรารภความเพยีร ไมย่อ่หยอ่น มสีตติัง้มั่น ไมห่ลงลมื 

มกีายสงบ ไมก่ระสบักระสา่ย มจีติแน่วแน่ เป็นสมาธ ิภกิษุแมก้ าลังนอน ตืน่อยู ่

ผูเ้ป็นอยา่งนีม้คีวามเพยีร มโีอตตัปปะ เราก็เรยีกวา่ ‘ผูป้รารภความเพยีร อทุศิ 

กายและใจตอ่เนือ่งตลอดไป 

    ภกิษุควรเดนิส ารวม ยนืส ารวม 

   น่ังส ารวม นอนส ารวม 

   คูเ้ขา้ส ารวม เหยยีดออกส ารวม 

   พจิารณาความเกดิและความดับแหง่ธรรมขนัธ์๑ 

   ท่ัวภมูเิป็นทีอ่ยูข่องสตัวทั์ง้ชัน้บน ชัน้กลาง และชัน้ต า่ 

    นักปราชญทั์ง้หลายเรยีกภกิษุเชน่นัน้ 

   ผูศ้กึษาขอ้ปฏบิัตทิีส่มควรแกค่วามสงบใจ 

   มสีตอิยูท่กุเมือ่วา่ ‘ผูอ้ทุศิกายและใจตอ่เนือ่ง’ 

สลีสตูรที ่๒ จบ 

 

๓. ปธานสตูร 

วา่ดว้ยสมัมปัปธาน 

  [๑๓] ภกิษุทัง้หลาย สมัมัปปธาน (ความเพยีรชอบ) ๔ ประการนี้ 

  สมัมัปปธาน ๔ ประการ๒ อะไรบา้ง คอื 

  ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. สรา้งฉันทะ พยายาม ปรารภความเพยีร ประคองจติ มุง่มั่นเพือ่ 

       ป้องกันบาปอกศุลธรรมทีย่ังไมเ่กดิมใิหเ้กดิขึน้

 

เชงิอรรถ : 

๑ ธรรมขนัธ ์ในทีน่ีห้มายถงึขันธ ์๕ (คอืรปู เวทนา สัญญา สังขาร วญิญาณ) (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๑๒/๒๙๑) 

๒ ด ูท.ีปา. ๑๑/๓๐๖/๑๙๘ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๒๓ } 



๒๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๑.ปฐมปัณณาสก]์ 

๒.จรวรรค ๔.สงัวรสตูร 

   ๒. สรา้งฉันทะ พยายาม ปรารภความเพยีร ประคองจติ มุง่มั่นเพือ่ 

       ละบาปอกศุลธรรมทีเ่กดิขึน้แลว้ 

   ๓. สรา้งฉันทะ พยายาม ปรารภความเพยีร ประคองจติ มุง่มั่นเพือ่ 

       ท ากศุลธรรมทีย่ังไมเ่กดิใหเ้กดิขึน้ 

   ๔. สรา้งฉันทะ พยายาม ปรารภความเพยีร ประคองจติ มุง่มั่นเพือ่ 

       ความด ารงอยูไ่มเ่ลอืนหาย ภญิโญภาพ ไพบลูย ์เจรญิเต็มทีแ่หง่ 

       กศุลธรรมทีเ่กดิขึน้แลว้ 

  ภกิษุทัง้หลาย สมัมัปปธาน ๔ ประการนีแ้ล 

    พระขณีาสพเหลา่นัน้มสีมัมัปปธาน 

   ครอบง าบว่งมาร๑ได ้อันกเิลสไมอ่าศัย 

   ถงึฝ่ังแหง่ชาตแิละมรณะ 

     ทา่นเหลา่นัน้ชนะมารพรอ้มทัง้เสนามาร 

   เป็นผูย้นิด ีไมม่คีวามหวั่นไหว 

   และลว่งพน้ซึง่กองพลมารทัง้หมด ถงึสขุ๒แลว้ 

ปธานสตูรที ่๓ จบ 

 

๔. สงัวรสตูร 

วา่ดว้ยสงัวรปธาน 

  [๑๔] ภกิษุทัง้หลาย ปธาน (ความเพยีร) ๔ ประการนี ้

  ปธาน ๔ ประการ๓ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. สงัวรปธาน (เพยีรระวงั)   ๒. ปหานปธาน (เพยีรละ) 

   ๓. ภาวนาปธาน (เพยีรเจรญิ)  ๔. อนุรักขนาปธาน (เพยีรรักษา)

 

เชงิอรรถ : 

๑ บว่งมาร ในทีน่ีห้มายถงึวัฏฏะ ๓ คอื (๑) กเิลสวัฏฏะ (๒) กัมมวัฏฏะ (๓) วปิากวัฏฏะ ทีเ่รยีกวา่บว่งมาร 

   เพราะเป็นเหตใุหเ้กดิกเิลสมาร (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๑๓/๒๙๑, องฺ.จตกฺุก.ฏกีา ๒/๑๓/๒๙๘) 

๒ สขุ ในทีน่ีห้มายถงึโลกตุตรสขุ (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๑๓/๒๙๒) 

๓ ด ูท.ีปา. ๑๑/๓๑๐/๓๐๑-๓๐๒ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๒๔ } 



๒๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๑.ปฐมปัณณาสก]์ 

๒.จรวรรค ๔.สงัวรสตูร 

  สงัวรปธาน เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีเ้ห็นรปูทางตาแลว้ไมร่วบถอื๑ ไมแ่ยกถอื๒ ยอ่มปฏบิัต ิ

เพือ่ความส ารวมจักขนุทรยีซ์ ึง่เมือ่ไมส่ ารวมแลว้ก็จะเป็นเหตใุหถ้กูบาปอกศุลธรรมคอื 

อภชิฌา (เพง่เล็งอยากไดข้องเขา) และโทมนัส (ความทกุขใ์จ) ครอบง าได ้จงึรักษา 

จักขนุทรยี ์ถงึความส ารวมในจักขนุทรยี ์ฟังเสยีงทางห ู... ดมกลิน่ทางจมกู ... 

ลิม้รสทางลิน้ ... ถกูตอ้งโผฏฐัพพะทางกาย ... รูธ้รรมารมณ์ทางใจแลว้ ไมร่วบถอื 

ไมแ่ยกถอื ยอ่มปฏบิัตเิพือ่ความส ารวมมนนิทรยีซ์ ึง่เมือ่ไมส่ ารวมแลว้ก็จะเป็นเหต ุ

ใหถ้กูบาปอกศุลธรรมคอือภชิฌาและโทมนัสครอบง าได ้จงึรักษามนนิทรยี ์ถงึความ 

ส ารวมในมนนิทรยี ์นีเ้รยีกวา่ สงัวรปธาน 

  ปหานปธาน เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีไ้มย่นิดกีามวติกทีเ่กดิขึน้ ละ บรรเทา ท าใหห้มดสิน้ไป 

ท าใหถ้งึความไมม่ ีไมย่นิดพียาบาทวติกทีเ่กดิขึน้ ฯลฯ ไมย่นิดวีหิงิสาวติกทีเ่กดิขึน้ 

ฯลฯ ไมย่นิดบีาปอกศุลธรรมทีเ่กดิขึน้แลว้เกดิขึน้อกี ละ บรรเทา ท าใหห้มดสิน้ไป 

ท าใหถ้งึความไมม่ ีนีเ้รยีกวา่ ปหานปธาน 

  ภาวนาปธาน เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีเ้จรญิสตสิมัโพชฌงค ์(ธรรมเป็นองคแ์หง่การตรัสรูค้อื 

ความระลกึได)้ ทีอ่าศัยวเิวก๓ อาศัยวริาคะ๓ อาศัยนโิรธ๓ นอ้มไปในโวสสคัคะ เจรญิ 

ธัมมวจิยสมัโพชฌงค ์(ธรรมเป็นองคแ์หง่การตรัสรูค้อืความเฟ้นธรรม) ... เจรญิวริยิ- 

สมัโพชฌงค ์(ธรรมเป็นองคแ์หง่การตรัสรูค้อืความเพยีร) ... เจรญิปีตสิมัโพชฌงค ์(ธรรม

 

เชงิอรรถ : 

๑ รวบถอื (นมิตฺิตคฺคาห ีมองภาพดา้นเดยีว) คอื มองภาพรวม โดยเห็นเป็นหญงิหรอืเป็นชาย เห็นวา่รูปสวย 

   เสยีงไพเราะ กลิน่หอม รสอรอ่ย สัมผัสทีอ่อ่นนุ่ม เป็นอารมณ์ทีน่่าปรารถนาดว้ยอ านาจฉันทราคะ 

   (อภ.ิสงฺ.อ. ๑๓๕๒/๔๕๖-๗) 

๒ แยกถอื (อนุพฺยญฺชนคฺคาห ีมองภาพ ๒ ดา้น) คอื มองแยกแยะเป็นสว่น ๆ ไป ดว้ยอ านาจกเิลส เชน่ 

   เห็นมอื เทา้ ว่าสวยหรอืไมส่วย เห็นอาการยิม้แยม้ หัวเราะ การพดู การเหลยีวซา้ยแลขวา ว่า 

   น่ารักหรอืไมน่่ารัก ถา้เห็นวา่สวยน่ารักก็เกดิอฏิฐารมณ์ ถา้เห็นวา่ไม่สวยไมน่่ารักก็เกดิอนฏิฐารมณ์ 

   (อภ.ิสงฺ.อ. ๑๓๕๒/๔๕๖-๗) 

๓ วเิวก (ความสงัด), วริาคะ (ความคลายก าหนัด), นโิรธ (ความดับ) ทัง้ ๓ ค านีเ้ป็นชือ่เรยีกนพิพาน 

   (องฺ. จตกฺุก.อ. ๒/๑๔/๒๙๒) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๒๕ } 



๒๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๑.ปฐมปัณณาสก]์ 

๒.จรวรรค ๕. ปัญญัตตสิตูร 

เป็นองคแ์หง่การตรัสรูค้อืความอิม่ใจ) ... เจรญิปัสสทัธสิมัโพชฌงค ์(ธรรมเป็นองค ์

แหง่การตรัสรูค้อืความสงบกายสงบใจ) ... เจรญิสมาธสิมัโพชฌงค ์(ธรรมเป็นองค ์

แหง่การตรัสรูค้อืความตัง้จติมั่น) ... เจรญิอเุบกขาสมัโพชฌงค ์(ธรรมเป็นองคแ์หง่ 

การตรัสรูค้อืความวางใจเป็นกลาง) ทีอ่าศัยวเิวก อาศัยวริาคะ อาศัยนโิรธ นอ้มไป 

ในโวสสคัคะ นีเ้รยีกวา่ ภาวนาปธาน 

  อนรุกัขนาปธาน เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีต้ามรักษาสมาธนิมิติทีช่ดัดซี ึง่เกดิขึน้แลว้ คอื อัฏฐกิ- 

สญัญา (ก าหนดหมายซากศพทีย่ังเหลอือยูแ่ตร่า่งกระดกูหรอืกระดกูทอ่น) ปฬุวุก- 

สญัญา (ก าหนดหมายซากศพทีม่หีนอนคลาคล า่เต็มไปหมด) วนิลีกสญัญา (ก าหนด 

หมายซากศพทีม่สีเีขยีวคล า่คละดว้ยสตีา่ง ๆ) วปิพุพกสญัญา (ก าหนดหมายซาก 

ศพทีม่นี ้าเหลอืงไหลเยิม้อยูต่ามทีท่ีแ่ตกปรอิอก) วจิฉทิทกสญัญา (ก าหนดหมาย 

ซากศพทีข่าดจากกันเป็น ๒ ทอ่น) อทุธมุาตกสญัญา (ก าหนดหมายซากศพทีเ่น่า 

พองขึน้อดื) นีเ้รยีกวา่ อนุรักขนาปธาน 

  ภกิษุทัง้หลาย ปธาน ๔ ประการนีแ้ล 

    ปธาน ๔ ประการนี้ คอื 

   สงัวรปธาน ปหานปธาน 

   ภาวนาปธาน และอนุรักขนาปธาน 

   พระพทุธเจา้ผูเ้ป็นเผา่พันธุพ์ระอาทติยท์รงแสดงไวแ้ลว้ 

   ทีเ่ป็นเหตใุหภ้กิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ผูม้คีวามเพยีร ถงึความสิน้ทกุข ์

สงัวรสตูรที ่๔ จบ 

 

๕. ปญัญตัตสิูตร 

วา่ดว้ยการบญัญตัสิ ิง่ทีเ่ลศิ 

  [๑๕] ภกิษุทัง้หลาย บัญญัตสิ ิง่ทีเ่ลศิ ๔ ประการนี ้

  บัญญัตสิ ิง่ทีเ่ลศิ ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๒๖ } 



๒๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๑.ปฐมปัณณาสก]์ 

๒.จรวรรค ๖.โสขมุมสตูร 

   ๑. บรรดาสตัวผ์ูม้อีัตภาพใหญ ่ราหผููเ้ป็นจอมอสรูเป็นเลศิ 

   ๒. บรรดากามโภคบีคุคล๑ พระเจา้มันธาตเุป็นเลศิ 

   ๓. บรรดาบคุคลผูย้ ิง่ใหญ ่มารผูม้บีาปเป็นเลศิ 

   ๔. พระตถาคตอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ ชาวโลกกลา่ววา่เป็นเลศิใน 

       โลก พรอ้มทัง้เทวโลก มารโลก พรหมโลก และหมูส่ตัวพ์รอ้มทัง้ 

       สมณพราหมณ์ เทวดา และมนุษย ์

  ภกิษุทัง้หลาย บัญญัตสิ ิง่ทีเ่ลศิ ๔ ประการนีแ้ล 

    บรรดาสตัวผ์ูม้อีัตภาพใหญ ่

   ราหผููเ้ป็นจอมอสรูเป็นเลศิ 

   บรรดากามโภคบีคุคล พระเจา้มันธาตเุป็นเลศิ 

   บรรดาบคุคลผูย้ ิง่ใหญ ่มารเป็นเลศิ 

   พระพทุธเจา้ผูรุ้ง่เรอืงดว้ยฤทธิ ์ดว้ยยศ 

   ชาวโลกกลา่ววา่เป็นเลศิในโลกพรอ้มทัง้เทวโลก 

   ท่ัวภมูเิป็นทีอ่ยูข่องสตัวทั์ง้ชัน้บน ชัน้กลาง และชัน้ต า่ 

ปญัญตัตสิตูรที ่๕ จบ 

 

๖. โสขมุมสตูร 

วา่ดว้ยโสขมุมญาณ 

  [๑๖] ภกิษุทัง้หลาย โสขมุมญาณ๒(ญาณเป็นเครือ่งก าหนดรูล้ักษณะละเอยีด) 

๔ ประการนี ้

  โสขมุมญาณ ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

  ภกิษุในธรรมวนัิยนี้

 

เชงิอรรถ : 

๑ กามโภคบีคุคล หมายถงึคฤหัสถผ์ูอ้ยูค่รองเรอืน ในทีน่ีห้มายถงึพระเจา้มันธาตผุูบ้รโิภคกามคณุ ๕ ทัง้ที ่

   เป็นทพิยแ์ละเป็นของมนุษย ์(องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๑๕/๒๙๓) 

๒ โสขมุมญาณ หมายถงึญาณทีเ่ป็นเครือ่งก าหนดรูลั้กษณะละเอยีด เชน่ ลักษณะทีไ่มเ่ทีย่ง (องฺ.จตกฺุก.อ. 

   ๒/๑๖/๒๙๔, องฺ.จตกฺุก.ฏกีา ๒/๑๖/๓๐๑) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๒๗ } 



๒๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๑.ปฐมปัณณาสก]์ 

๒.จรวรรค ๖.โสขมุมสตูร 

   ๑. เป็นผูป้ระกอบดว้ยรปูโสขมุมญาณ๑ ไมเ่ห็นรปูโสขมุมญาณอืน่ 

       ทีย่ ิง่กวา่หรอืประณีตกวา่รปูโสขมุมญาณนัน้ และไมป่รารถนา 

       รปูโสขมุมญาณอยา่งอืน่ทีย่ ิง่กวา่หรอืประณีตกวา่รปูโสขมุมญาณนัน้ 

   ๒. เป็นผูป้ระกอบดว้ยเวทนาโสขมุมญาณ ไมเ่ห็นญาณอืน่ทีย่ ิง่กวา่หรอื 

       ประณีตกวา่เวทนาโสขมุมญาณนัน้ และไมป่รารถนาเวทนาโสขมุม- 

       ญาณอยา่งอืน่ทีย่ ิง่กวา่หรอืประณีตกวา่เวทนาโสขมุมญาณนัน้ 

   ๓. เป็นผูป้ระกอบดว้ยสญัญาโสขมุมญาณ ไมเ่ห็นญาณอืน่ทีย่ ิง่กวา่หรอื 

       ประณีตกวา่สญัญาโสขมุมญาณนัน้ และไมป่รารถนาสญัญาโสขมุม- 

       ญาณอยา่งอืน่ทีย่ ิง่กวา่หรอืประณีตกวา่สญัญาโสขมุมญาณนัน้ 

   ๔. เป็นผูป้ระกอบดว้ยสงัขารโสขมุมญาณ ไมเ่ห็นสงัขารโสขมุมญาณอืน่ 

       ทีย่ ิง่กวา่หรอืประณีตกวา่สงัขารโสขมุมญาณนัน้ และไมป่รารถนา 

       สงัขารสขมุมญาณอยา่งอืน่ทีย่ ิง่กวา่หรอืประณีตกวา่สงัขารโสขมุม- 

       ญาณนัน้ 

  ภกิษุทัง้หลาย โสขมุมญาณ ๔ ประการนีแ้ล 

    ภกิษุใดรูค้วามละเอยีดแหง่รปูขนัธ ์

   รูแ้ดนเกดิแหง่เวทนาขนัธ ์

   รูเ้หตเุกดิและทีด่ับแหง่สญัญาขนัธ ์

   รูส้งัขารขนัธโ์ดยความเป็นของไมเ่ทีย่ง๒ 

   เป็นทกุข ์และเป็นอนัตตา 

     ภกิษุนัน้แลเห็นชอบ สงบ 

   ยนิดใีนสนัตบิท๓ ชนะมารพรอ้มทัง้เสนามาร 

   ธ ารงรา่งกายชาตสิดุทา้ยไว ้

โสขมุมสตูรที ่๖ จบ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ รปูโสขมุมญาณ ในทีน่ีห้มายถงึญาณทีก่ าหนดลักษณะอันละเอยีดออ่นในรปู (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๑๖/๒๙๔) 

๒ รูส้งัขารขนัธโ์ดยความเป็นของไมเ่ทีย่ง ในทีน่ีห้มายถงึอนจิจานุปัสสนา (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๗๖/๒๙๔) 

๓ สนัตบิท หมายถงึนพิพาน (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๑๖/๒๙๔) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๒๘ } 



๒๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๑.ปฐมปัณณาสก]์ 

๒.จรวรรค ๘.ทตุยิอคตสิตูร 

 

๗. ปฐมอคตสิูตร 

วา่ดว้ยอคต ิสตูรที ่๑ 

  [๑๗] ภกิษุทัง้หลาย การถงึอคติ๑ (ความล าเอยีง) ๔ ประการนี ้

  การถงึอคต ิ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

  บคุคลยอ่มถงึ 

   ๑. ฉันทาคต ิ(ล าเอยีงเพราะชอบ)  ๒. โทสาคต ิ(ล าเอยีงเพราะชงั) 

   ๓. โมหาคต ิ(ล าเอยีงเพราะหลง)  ๔. ภยาคต ิ(ล าเอยีงเพราะกลัว) 

  ภกิษุทัง้หลาย การถงึอคต ิ๔ ประการนีแ้ล 

    บคุคลใดละเมดิความชอบธรรม 

   เพราะฉันทาคต ิโทสาคต ิโมหาคต ิภยาคต ิ

   ยศของบคุคลนัน้ยอ่มเสือ่ม 

   ดจุดวงจันทรข์า้งแรมฉะนัน้ 

ปฐมอคตสิตูรที ่๗ จบ 

 

๘. ทตุยิอคตสิูตร 

วา่ดว้ยอคต ิสตูรที ่๒ 

  [๑๘] ภกิษุทัง้หลาย การไมถ่งึอคต ิ๔ ประการนี ้

  การไมถ่งึอคต ิ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

  บคุคลยอ่มไมถ่งึ 

   ๑. ฉันทาคต ิ    ๒. โทสาคต ิ

   ๓. โมหาคต ิ    ๔. ภยาคต ิ

  ภกิษุทัง้หลาย การไมถ่งึอคต ิ๔ ประการนีแ้ล

 

เชงิอรรถ : 

๑ ด ูท.ีปา. ๑๑/๓๑๑/๒๐๓ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๒๙ } 



๓๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๑.ปฐมปัณณาสก]์ 

๒.จรวรรค ๙. ตตยิอคตสิตูร 

    บคุคลใดไมล่ะเมดิความชอบธรรม 

   เพราะฉันทาคต ิโทสาคต ิโมหาคต ิภยาคต ิ

   ยศของบคุคลนัน้ยอ่มบรบิรูณ์ 

   ดจุดวงจันทรข์า้งขึน้ฉะนัน้ 

ทตุยิอคตสิตูรที ่๘ จบ 

 

๙. ตตยิอคตสิตูร 

วา่ดว้ยอคต ิสตูรที ่๓ 

  [๑๙] ภกิษุทัง้หลาย การถงึอคต ิ๔ ประการนี ้

  การถงึอคต ิ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

  บคุคลยอ่มถงึ 

   ๑. ฉันทาคต ิ    ๒. โทสาคต ิ

   ๓. โมหาคต ิ    ๔. ภยาคต ิ

  ภกิษุทัง้หลาย การถงึอคต ิ๔ ประการนีแ้ล 

  ภกิษุทัง้หลาย การไมถ่งึอคต ิ๔ ประการนี ้

  การไมถ่งึอคต ิ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

  บคุคลยอ่มไมถ่งึ 

   ๑. ฉันทาคต ิ    ๒. โทสาคต ิ

   ๓. โมหาคต ิ    ๔. ภยาคต ิ

  ภกิษุทัง้หลาย การไมถ่งึอคต ิ๔ ประการนีแ้ล 

    บคุคลใดละเมดิความชอบธรรม 

   เพราะฉันทาคต ิโทสาคต ิโมหาคต ิภยาคต ิ

   ยศของบคุคลนัน้ยอ่มเสือ่ม 

   ดจุดวงจันทรข์า้งแรมฉะนัน้ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๓๐ } 



๓๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๑.ปฐมปัณณาสก]์ 

๒.จรวรรค ๑๐.ภัตตทุเทสกสตูร 

    สว่นบคุคลใดไมล่ะเมดิความชอบธรรม 

   เพราะฉันทาคต ิโทสาคต ิโมหาคต ิภยาคต ิ

   ยศของบคุคลนัน้ยอ่มบรบิรูณ์ 

   ดจุดวงจันทรข์า้งขึน้ฉะนัน้ 

ตตยิอคตสิตูรที ่๙ จบ 

 

๑๐. ภตัตทุเทสกสตูร๑ 

วา่ดว้ยพระภตัตทุเทสกะเลวและด ี

  [๒๐] ภกิษุทัง้หลาย พระภัตตทุเทสกะ๒ผูป้ระกอบดว้ยธรรม ๔ ประการ 

ยอ่มด ารงอยูใ่นนรกเหมอืนถกูน าไปฝังไว ้

  ธรรม ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

  พระภัตตทุเทสกะยอ่มถงึ 

   ๑. ฉันทาคต ิ    ๒. โทสาคต ิ

   ๓. โมหาคต ิ    ๔. ภยาคต ิ

  ภกิษุทัง้หลาย พระภัตตทุเทสกะผูป้ระกอบดว้ยธรรม ๔ ประการนีแ้ลยอ่ม 

ด ารงอยูใ่นนรกเหมอืนถกูน าไปฝังไว ้

  ภกิษุทัง้หลาย พระภัตตทุเทสกะผูป้ระกอบดว้ยธรรม ๔ ประการยอ่มด ารง 

อยูใ่นสวรรคเ์หมอืนไดรั้บอัญเชญิไปประดษิฐานไว ้

  ธรรม ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

  พระภัตตทุเทสกะยอ่มไมถ่งึ 

   ๑. ฉันทาคต ิ    ๒. โทสาคต ิ

   ๓. โมหาคต ิ    ๔. ภยาคต ิ

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูทยีบ องฺ.ปญฺจก. (แปล) ๒๒/๒๗๒/๓๙๙-๔๐๐ 

๒ หมายถงึพระภกิษุผูท้ าหนา้ทีแ่จกสลากภัตเป็นตน้ (หรอืผูท้ าหนา้ทีน่มินตพ์ระ) (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๒๐/๒๙๕) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๓๑ } 



๓๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๑.ปฐมปัณณาสก]์ 

๒.จรวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

  ภกิษุทัง้หลาย พระภัตตทุเทสกะผูป้ระกอบดว้ยธรรม ๔ ประการนีแ้ลยอ่ม 

ด ารงอยูใ่นสวรรคเ์หมอืนไดรั้บอัญเชญิไปประดษิฐานไว ้

    ชนเหลา่ใดเหลา่หนึง่ผูไ้มส่ ารวมในกามทัง้หลาย 

   ไมป่ระกอบดว้ยธรรม ไมเ่คารพธรรม ถงึอคต ิ

   เพราะฉันทาคต ิโทสาคต ิโมหาคต ิภยาคต ิ

   บคุคลเชน่นี ้เราเรยีกวา่ผูเ้ป็นขยะในบรษัิท 

   สมณะผูรู้ก้ลา่วไวแ้ลว้อยา่งนีแ้ล 

    เพราะเหตนัุน้แล บคุคลผูด้ ารงอยูใ่นธรรม 

   ไมท่ าบาป ไมถ่งึอคต ิ

   เพราะฉันทาคต ิโทสาคต ิโมหาคต ิภยาคต ิ

   เป็นสตับรุษุทีน่่าสรรเสรญิ 

   บคุคลเชน่นี ้เราเรยีกวา่ผูผ้ดุผอ่งในบรษัิท 

   สมณะผูรู้ก้ลา่วไวแ้ลว้อยา่งนีแ้ล 

ภตัตทุเทสกสตูรที ่๑๐ จบ 

จรวรรคที ่๒ จบ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

    ๑. จรสตูร      ๒. สลีสตูร 

    ๓. ปธานสตูร      ๔. สงัวรสตูร 

    ๕. ปัญญัตตสิตูร     ๖. โสขมุมสตูร 

    ๗. ปฐมอคตสิตูร     ๘. ทตุยิอคตสิตูร 

    ๙. ตตยิอคตสิตูร     ๑๐. ภัตตทุเทสกสตูร 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๓๒ } 



๓๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๑.ปฐมปัณณาสก]์ 

๓.อรุเุวลวรรค ๑.ปฐมอรุเุวลสตูร 

 

๓. อรุเุวลวรรค 

หมวดวา่ดว้ยพทุธกจิในต าบลอรุเุวลา 

 

๑. ปฐมอรุเุวลสตูร 

วา่ดว้ยพทุธกจิในต าบลอรุเุวลา สตูรที ่๑ 

  [๒๑] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  ในสมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อารามของอนาถ- 

บณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีณ ทีนั่น้แล พระผูม้พีระภาครับสัง่เรยีกภกิษุทัง้หลาย 

มาตรัสวา่ ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุเหลา่นัน้ทลูรับสนองพระด ารัสแลว้ พระผูม้พีระภาค 

จงึไดต้รัสเรือ่งนีว้า่ 

  “ภกิษุทัง้หลาย เมือ่แรกตรัสรู ้เราอยูท่ีต่น้อชปาลนโิครธ ใกลฝ่ั้งแมน่ ้า 

เนรัญชรา ต าบลอรุเุวลา เรานัน้หลกีเรน้อยใูนทีส่งัด ไดเ้กดิความร าพงึขึน้มา 

อยา่งนีว้า่ ‘บคุคลผูไ้มเ่คารพ ไมย่ าเกรงยอ่มอยู่เป็นทกุข ์เราพงึสกัการะ เคารพ 

อาศัยสมณะหรอืพราหมณ์คนไหนหนอแลอยู’่ ดังนี ้

  เรานัน้ไดม้คีวามด ารวิา่ ‘เราพงึสกัการะ เคารพ อาศัยสมณะหรอืพราหมณ์อืน่ 

อยูเ่พือ่ความบรบิรูณ์แหง่สลีขนัธท์ีย่ังไมบ่รบิรูณ์ แตเ่ราไมเ่ห็นสมณะหรอืพราหมณ์ 

อืน่ในโลกพรอ้มทัง้เทวโลก มารโลก พรหมโลก และหมูส่ตัวพ์รอ้มทัง้ สมณพราหมณ์ 

เทวดา และมนุษยท์ีม่ศีลีสมบรูณ์กวา่เรา ทีเ่ราจะพงึสกัการะ เคารพ อาศัยอยู ่

  เราพงึสกัการะ เคารพ อาศัยสมณะหรอืพราหมณ์อืน่อยู ่เพือ่ความบรบิรูณ์ 

แหง่สมาธขินัธท์ีย่ังไมบ่รบิรูณ์ ฯลฯ 

  เราพงึสกัการะ เคารพ อาศัยสมณะหรอืพราหมณ์อืน่อยู ่เพือ่ความบรบิรูณ์ 

แหง่ปัญญาขนัธท์ีย่ังไมบ่รบิรูณ์ ฯลฯ 

   เราพงึสกัการะ เคารพ อาศัยสมณะหรอืพราหมณ์อืน่อยู ่เพือ่ความบรบิรูณ์ 

แหง่วมิตุตขินัธท์ีย่ังไมบ่รบิรูณ์ แตเ่ราไมเ่ห็นสมณะหรอืพราหมณ์อืน่ในโลกพรอ้มทัง้ 

เทวโลก มารโลก พรหมโลก และหมูส่ตัวพ์รอ้มทัง้สมณพราหมณ์ เทวดา และ 

มนุษยท์ีม่วีมิตุตสิมบรูณ์กวา่เรา ทีเ่ราจะพงึสกัการะ เคารพ อาศัยอยู’่ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๓๓ } 



๓๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๑.ปฐมปัณณาสก]์ 

๓.อรุเุวลวรรค ๑.ปฐมอรุเุวลสตูร 

  เรานัน้ไดม้คีวามด ารวิา่ ‘ทางทีด่ ีเราควรจะสกัการะ เคารพ อาศัยธรรมทีเ่รา 

ตรัสรูแ้ลว้น่ันแลอยู’่ 

  ครัง้นัน้แล ทา้วสหัมบดพีรหมก าหนดรูค้วามร าพงึดว้ยใจ หายตัวจากพรหม- 

โลกมาปรากฏตอ่หนา้เราเปรยีบเหมอืนบรุษุมกี าลังเหยยีดแขนออกหรอืคูแ้ขนเขา้ฉะนัน้ 

ครัน้แลว้ทา้วเธอหม่ผา้เฉวยีงบา่ขา้งหนึง่ คกุเขา่ดา้นขวาลงบนแผน่ดนิ ประนมมอื 

มาทางเรา ไดก้ลา่วกับเราดังนีว้า่ ‘ขา้แตพ่ระผูม้พีระภาค เรือ่งนีเ้ป็นอยา่งนี้ ขา้แต ่

พระสคุต เรือ่งนีเ้ป็นอยา่งนี ้ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ พระผูม้พีระภาคอรหันตสมัมา- 

สมัพทุธเจา้ในอดตีทรงสกัการะ เคารพ อาศัยธรรมอยู ่พระผูม้พีระภาคอรหันต- 

สมัมาสมัพทุธเจา้ในอนาคตจักสกัการะ เคารพ อาศยัธรรมอยู ่แมพ้ระผูม้พีระภาค 

อรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ในปัจจบุันก็ขอจงสกัการะ เคารพ อาศัยธรรมอยูเ่ถดิ’ 

  ทา้วสหัมบดพีรหมไดก้ลา่วคาถาประพันธต์อ่ไปอกีวา่ 

    ‘พระสมัมาสมัพทุธเจา้ในอดตี 

   พระสมัมาสมัพทุธเจา้ในอนาคต 

   และพระสมัมาสมัพทุธเจา้ในปัจจบุัน 

   ผูข้จัดความโศกของสตัวเ์ป็นจ านวนมากใหพ้นิาศไป 

   ทกุพระองคล์ว้นเคารพพระสทัธรรมอยู ่

   นีเ้ป็นธรรมดาของพระพทุธเจา้ทัง้หลาย 

    เพราะเหตนัุน้แล กลุบตุรผูใ้ฝ่ประโยชน์ 

   มุง่หวงัความเป็นใหญ ่

   ระลกึถงึค าสอนของพระพทุธเจา้ทัง้หลาย 

   พงึเคารพพระสทัธรรม’ 

  ภกิษุทัง้หลาย ทา้วสหัมบดพีรหมครัน้กลา่วคาถาประพันธน์ีแ้ลว้จงึไหวเ้รา ท า 

ประทักษิณแลว้หายไปในทีนั่น้เอง ภกิษุทัง้หลาย การทีเ่ราทราบการเชือ้เชญิของพรหม 

และสกัการะ เคารพ อาศัยธรรมทีเ่ราตรัสรูแ้ลว้น่ันแลอยู ่เป็นการสมควรแกเ่รา 

แตเ่มือ่ใดสงฆป์ระกอบดว้ยความเป็นใหญ่๑ เมือ่นัน้เราก็มคีวามเคารพในสงฆ”์ 

ปฐมอรุเุวลสตูรที ่๑ จบ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ความเป็นใหญ ่ม ี๔ ประการ คอื (๑) ใหญด่ว้ยภกิษุผูร้ัตตัญญ ู(๒) ใหญด่ว้ยความไพบูลย ์

   (๓) ใหญด่ว้ยพรหมจรรย ์(๔) ใหญด่ว้ยความเลศิดว้ยลาภ (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๒๑/๒๙๘) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๓๔ } 



๓๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๑.ปฐมปัณณาสก]์ 

๓.อรุเุวลวรรค ๒.ทตุยิอรุเุวลสตูร 

 

๒. ทตุยิอรุเุวลสูตร 

วา่ดว้ยพทุธกจิในต าบลอรุเุวลา สตูรที ่๒ 

  [๒๒] “ภกิษุทัง้หลาย เมือ่แรกตรัสรู ้เราอาศัยอยูท่ีต่น้อชปาลนโิครธ ใกล ้

ฝ่ังแมน่ ้าเนรัญชรา ต าบลอรุเุวลา ครัง้นัน้แล พราหมณ์จ านวนมากเป็นผูแ้ก ่ผูเ้ฒา่ 

ผูใ้หญ ่ผูล้ว่งกาลผา่นวยั เขา้มาหาเราถงึทีอ่ยู ่ไดส้นทนาปราศัยพอเป็นทีบ่ันเทงิใจ 

พอเป็นทีร่ะลกึถงึกันแลว้น่ัง ณ ทีส่มควร๑ ไดก้ลา่วกับเราดังนีว้า่ ‘ทา่นพระโคดม 

พวกขา้พเจา้ไดท้ราบมาวา่ พระสมณโคดมไมอ่ภวิาท ไมล่กุรับพวกพราหมณผ์ูแ้ก่ 

ผูเ้ฒา่ ผูใ้หญ ่ผูล้ว่งกาลผา่นวยั หรอืไมเ่ชือ้เชญิใหน่ั้ง ทา่นพระโคดม เรือ่งที ่

พวกขา้พเจา้ไดท้ราบมานัน้จรงิทเีดยีว เพราะทา่นพระโคดมไมอ่ภวิาท ไมล่กุรับพวก 

พราหมณ์ผูแ้ก ่ผูเ้ฒา่ ผูใ้หญ ่ผูล้ว่งกาลผา่นวยั หรอืไมเ่ชือ้เชญิใหน่ั้ง การทีท่า่น 

พระโคดมท าเชน่นัน้ไมส่มควรเลย’ 

  เรานัน้ไดม้คีวามด ารวิา่ ‘ท่านเหลา่นีไ้มรู่จั้กเถระหรอืธรรมทีท่ าใหเ้ป็นเถระ’ 

ถงึแมนั้บแตเ่กดิมา บคุคลจะเป็นคนแกม่อีาย ุ๘๐ ปี ๙๐ ปี หรอื ๑๐๐ ปี แตเ่ขา 

พดูไมถ่กูเวลา พดูค าไมจ่รงิ พดูไมอ่งิประโยชน ์พดูไมอ่งิธรรม พดูไมอ่งิวนัิย 

พดูค าไมม่หีลกัฐาน ไมม่ทีีอ่า้งองิ ไมม่ทีีก่ าหนด ไมป่ระกอบดว้ยประโยชน ์ไม่ 

เหมาะแกเ่วลา เขายอ่มถงึการนับวา่ ‘เป็นเถระผูโ้งเ่ขลา’ โดยแท ้

  ถงึแมว้า่จะเป็นเด็ก ยังเป็นหนุ่มรุน่เยาว ์มผีมด าสนทิ ประกอบดว้ยความ 

เป็นหนุ่มแน่นอยูใ่นปฐมวัย แตเ่ขาพดูถกูเวลา พดูค าจรงิ พดูองิประโยชน ์พดูองิ 

ธรรม พดูองิวนัิย พดูค ามหีลักฐาน มทีีอ่า้งองิ มทีีก่ าหนด ประกอบดว้ยประโยชน์ 

เหมาะแกเ่วลา เขายอ่มถงึการนับวา่ ‘เป็นเถระ๒ผูฉ้ลาด’ โดยแท ้

  ภกิษุทัง้หลาย ธรรมทีท่ าใหเ้ป็นเถระ ๔ ประการนี้ 

  ธรรมทีท่ าใหเ้ป็นเถระ ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

  ภกิษุในธรรมวนัิยนี้

 

เชงิอรรถ : 

๑ ทีส่มควร(เอกมนฺต ) ในทีน่ีห้มายถงึทีเ่หมาะสม เวน้โทษการน่ัง ๖ ประการ คอื (๑)ไกลเกนิไป (๒)ใกลเ้กนิ 

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

๒ เป็นเถระ หมายถงึผูม้ใีจมั่นคง หนักแน่น (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๒๒/๒๙๙) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๓๕ } 



๓๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๑.ปฐมปัณณาสก]์ 

๓.อรุเุวลวรรค ๒.ทตุยิอรุเุวลสตูร 

   ๑. เป็นผูม้ศีลี ส ารวมดว้ยการสงัวรในปาตโิมกข ์เพยีบพรอ้มดว้ย 

       อาจาระและโคจรอยู ่มปีกตเิห็นภัยในโทษแมเ้ล็กนอ้ย สมาทาน 

       ศกึษาอยูใ่นสกิขาบททัง้หลาย 

   ๒. เป็นพหสูตู ทรงสตุะ สัง่สมสตุะ เป็นผูไ้ดฟั้งมากซึง่ธรรมทัง้หลายทีม่ ี

       ความงามในเบือ้งตน้ มคีวามงามในทา่มกลาง และมคีวามงามในทีส่ดุ 

       ประกาศพรหมจรรยพ์รอ้มทัง้อรรถและพยัญชนะบรสิทุธิบ์รบิรูณ์ 

       ครบถว้น ทรงจ าไวไ้ด ้คลอ่งปาก ขึน้ใจ แทงตลอดดดีว้ยทฏิฐิ๑ 

   ๓. เป็นผูไ้ดฌ้าน ๔ อันมใีนจติยิง่๒ ซึง่เป็นเครือ่งอยูเ่ป็นสขุในปัจจบุัน 

       ตามความปรารถนา ไดโ้ดยไมย่าก ไดโ้ดยไมล่ าบาก 

   ๔. ท าใหแ้จง้เจโตวมิตุต ิปัญญาวมิตุตอิันไมม่อีาสวะเพราะอาสวะสิน้ไป 

       ดว้ยปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุัน 

  ภกิษุทัง้หลาย ธรรมทีท่ าใหเ้ป็นเถระ ๔ ประการนีแ้ล” 

    บคุคลผูม้จีติฟุ้งซา่น 

   มคีวามด ารไิมม่ั่นคงเหมอืนมฤค 

   ยนิดใีนอสทัธรรม กลา่วค าไรส้าระเป็นอันมาก 

   มคีวามเห็นต า่ทราม ไมม่คีวามเอือ้เฟ้ือ 

   ยอ่มหา่งไกลจากความเป็นผูม้ั่นคง 

    สว่นบคุคลผูส้มบรูณ์ดว้ยศลี 

   มสีตุะ มปีฏภิาณ ประกอบอยูใ่นธรรมทีม่ั่นคง 

   ยอ่มเห็นแจง้อรรถแหง่อรยิสจัดว้ยมรรคปัญญา 

   ถงึฝ่ังแหง่ธรรมทัง้ปวง๓ ไมม่กีเิลสเกาะยดึไว ้

   มปีฏภิาณ ละความเกดิและความตายไดแ้ลว้ 

   เพยีบพรอ้มดว้ยพรหมจรรย์

 

เชงิอรรถ : 

๑ แทงตลอดดดีว้ยทฏิฐ ิหมายถงึรูแ้จง้ธรรมโดยผลและเหตดุว้ยปัญญา (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๒๒/๓๐๐) 

๒ จติย ิง่ (อาภเิจตสกิ) หมายถงึจติทีบ่รสิทุธิด์ยี ิง่ (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๒๑/๓๐๐) 

๓ ถงึฝั่งแหง่ธรรมท ัง้ปวง หมายถงึทีส่ดุคอืฝ่ัง ๖ ประการ คอื (๑) ฝ่ังอภญิญา (๒) ฝ่ังปรญิญา 

   (๓) ฝ่ังปหานะ (๔) ฝ่ังภาวนา (๕) ฝ่ังสัจฉกิริยิา (๖) ฝ่ังสมาบัต ิ(องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๒๒/๓๐๑) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๓๖ } 



๓๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๑.ปฐมปัณณาสก]์ 

๓.อรุเุวลวรรค ๓.โลกสตูร 

   เราเรยีกภกิษุผูไ้มม่อีาสวะวา่ ‘เถระ’ 

   เราเรยีกภกิษุนัน้วา่ ‘เถระ’ เพราะสิน้อาสวะทัง้หลาย 

ทตุยิอรุเุวลสตูรที ่๒ จบ 

 

๓. โลกสตูร 

วา่ดว้ยโลก 

  [๒๓] ภกิษุทัง้หลาย โลก๑ตถาคตตรัสรู ้๒แลว้ ตถาคตพรากจากโลก ตถาคต 

ตรัสรูเ้หตเุกดิแหง่โลก ตถาคตละเหตเุกดิแหง่โลกแลว้ ตถาคตตรัสรูค้วามดับแหง่ 

โลก ตถาคตท าใหป้ระจักษ์ซึง่ความดับแหง่โลก ตถาคตตรัสรูข้อ้ปฏบิัตใิหถ้งึความ 

ดับแหง่โลก ตถาคตบ าเพ็ญขอ้ปฏบิัตทิีใ่หถ้งึความดับแหง่โลกแลว้ 

  เพราะตถาคตตรัสรูร้ปูทีไ่ดเ้ห็น๓ เสยีงทีไ่ดฟั้ง๔ อารมณ์ทีไ่ดท้ราบ๕ ธรรมารมณ์ 

ทีรู่แ้จง้๖ทีช่าวโลกพรอ้มทัง้เทวโลก มารโลก พรหมโลก และหมูส่ตัวพ์รอ้มทัง้ 

สมณพราหมณ์ เทวดา และมนุษยถ์งึ แสวงหา ตรองตามดว้ยใจทัง้หมด ฉะนัน้ 

ชาวโลกจงึเรยีกวา่ ‘ตถาคต’ 

  เพราะตถาคตตรัสรูใ้นราตรใีด ปรนิพิพานในราตรใีด ในระหวา่งนีย้อ่มภาษิต 

กลา่ว แสดงออกซึง่ค าใด ค านัน้ทัง้หมดเป็นจรงิอยา่งนัน้แล ไมเ่ป็นอยา่งอืน่ ฉะนัน้ 

ชาวโลกจงึเรยีกวา่ ‘ตถาคต’ 

  เพราะตถาคตกลา่วอยา่งใด ก็ท าอยา่งนัน้ ท าอยา่งใด ก็กลา่วอยา่งนัน้ ฉะนัน้ 

ชาวโลกจงึเรยีกวา่ ‘ตถาคต’

 

เชงิอรรถ : 

๑ โลก หมายถงึทกุขอรยิสัจ (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๒๓/๓๐๑) 

๒ ตรสัรู ้หมายถงึท าใหป้ระจักษ์ดว้ยอรหัตตมัคคญาณ (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๒๓/๓๐๑) 

๓ รปูทีไ่ดเ้ห็น ในทีน่ีห้มายถงึรปูายตนะ (อายตนะคอืรปู) (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๒๓/๓๐๑) 

๔ เสยีงทีไ่ดฟ้งั ในทีน่ีห้มายถงึสัททายตนะ (อายตนะคอืเสยีง) (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๒๓/๓๐๑) 

๕ อารมณท์ีไ่ดท้ราบในทีน่ีห้มายถงึคันธายตนะ (อายตนะคอืกลิน่) รสายตนะ (อายตนะคอืรส) โผฏฐัพพา- 

   ยตนะ (อายตนะคอืโผฏฐัพพะ) เพราะเป็นสภาวะทีบ่คุคลถงึแลว้จงึก าหนดได ้(องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๒๓/๓๐๑) 

๖ ธรรมารมณท์ีรู่แ้จง้ ในทีน่ีห้มายถงึธรรมารมณ์มสีขุและทกุขเ์ป็นตน้ (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๒๓/๓๐๑) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๓๗ } 



๓๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๑.ปฐมปัณณาสก]์ 

๓.อรุเุวลวรรค ๓.โลกสตูร 

  เพราะตถาคตเป็นผูย้ ิง่ใหญ ่ไมม่ใีครขม่เหงได ้เห็นถอ่งแท ้แผอ่ านาจไปใน 

โลกพรอ้มทัง้เทวโลก มารโลก พรหมโลก และหมูส่ตัวพ์รอ้มทัง้สมณพราหมณ์ 

เทวดาและมนุษย ์ฉะนัน้ ชาวโลกจงึเรยีกวา่ ‘ตถาคต‘๑ 

    บคุคลใดรูแ้จง้โลกทัง้ปวง 

   ตามความเป็นจรงิทัง้หมด 

   พรากจากโลกทัง้ปวง 

   ไมม่กีเิลสสัง่สมอยูใ่นโลกทัง้ปวง 

    บคุคลนัน้แลครอบง าอารมณ์ไดทั้ง้หมด 

   เป็นนักปราชญ ์ปลดเปลือ้งกเิลสทีร่อ้ยรัดไดทั้ง้หมด 

   บรรลนุพิพานทีม่คีวามสงบอยา่งยิง่ 

   ไมม่ภีัยแตท่ีไ่หน 

    บคุคลนีส้ ิน้อาสวะ เป็นพทุธะ๒ 

   ไมม่ทีกุข ์ตัดความสงสยัได ้

   บรรลคุวามสิน้กรรมทัง้ปวง 

   หลดุพน้เพราะสิน้อปุธกิเิลส 

    บคุคลนัน้เป็นผูม้โีชค ตรัสรู ้

   เปรยีบเหมอืนราชสหีท์ีย่อดเยีย่ม 

   ประกาศพรหมจักรแกโ่ลกพรอ้มทัง้เทวโลก 

    เพราะเหตนัุน้ เทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย 

   ทีถ่งึพระพทุธเจา้วา่เป็นสรณะ๓ มาประชมุกัน 

   นมัสการพระองคผ์ูย้ ิง่ใหญ ่ทรงแกลว้กลา้ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ด ูท.ีปา. ๑๑/๑๘๘/๑๑๗ 

๒ พทุธะ หมายถงึตรัสรูอ้รยิสัจ ๔ (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๔๙/๓๔๗) 

๓ สรณะ หมายถงึสิง่ทีท่ าลาย ขจัด ปัดเป่า บรรเทาทกุขภ์ัยและกเิลส การยดึถอืพระรัตนตรัยวา่เป็นสรณะ 

   ก็เพือ่เป็นเครือ่งชว่ยท าลาย ขจัด ปัดเป่าทกุขภ์ัย และกเิลสตา่ง ๆ ในจติใจใหห้มดสิน้ (ข.ุข.ุอ.หนา้ ๖-๗) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๓๘ } 



๓๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๑.ปฐมปัณณาสก]์ 

๓.อรุเุวลวรรค ๔.กาฬการามสตูร 

    เทวดาและมนุษยทั์ง้หลายนมัสการพระพทุธเจา้นัน้ 

   ผูย้ ิง่ใหญ ่ทรงแกลว้กลา้ดว้ยการสรรเสรญิวา่ 

   เป็นผูฝึ้กตนทีป่ระเสรฐิสดุในหมูผู่ฝึ้กตนทัง้หลาย 

   เป็นฤๅษีผูส้งบกวา่ผูส้งบทัง้หลาย 

   เป็นผูห้ลดุพน้ทีย่อดเยีย่มกวา่ผูห้ลดุพน้ทัง้หลาย 

   เป็นผูข้า้มพน้ทีป่ระเสรฐิกวา่ผูข้า้มพน้ทัง้หลาย 

   ในโลกพรอ้มทัง้เทวโลก 

   ไมม่บีคุคลทีเ่ปรยีบเทยีบกับพระองคไ์ด ้

โลกสตูรที ่๓ จบ 

 

๔. กาฬการามสูตร 

วา่ดว้ยพทุธกจิในกาฬการาม 

  [๒๔] สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ กาฬการาม เขตเมอืงสาเกต 

ณ ทีนั่น้แล พระผูม้พีระภาครับสัง่เรยีกภกิษุทัง้หลายมาตรัสวา่ ภกิษุทัง้หลาย 

ภกิษุเหลา่นัน้ทลูรับสนองพระด ารัสแลว้ พระผูม้พีระภาคจงึไดต้รัสเรือ่งนีว้า่ 

  ภกิษุทัง้หลาย รปูทีไ่ดเ้ห็น เสยีงทีไ่ดฟั้ง อารมณ์ทีไ่ดท้ราบ ธรรมารมณ์ทีรู่แ้จง้ 

ทีช่าวโลกพรอ้มทัง้เทวโลก มารโลก พรหมโลก และหมูส่ตัวพ์รอ้มทัง้สมณพราหมณ์ 

เทวดา และมนุษยถ์งึ แสวงหา ตรองตามดว้ยใจนัน้เราก็รู ้

  รปูทีไ่ดเ้ห็น เสยีงทีไ่ดฟั้ง อารมณ์ทีไ่ดท้ราบ ธรรมารมณ์ทีรู่แ้จง้ทีช่าวโลก 

พรอ้มทัง้เทวโลก มารโลก พรหมโลก และหมูส่ตัวพ์รอ้มทัง้สมณพราหมณ์ 

เทวดาและมนุษยถ์งึ แสวงหา ตรองตามดว้ยใจนัน้เราก็รูแ้ลว้ ตถาคตรูแ้จง้รปูทีไ่ด ้

เห็นเป็นตน้นัน้ อารมณ์๑นัน้ไมป่รากฏในตถาคต 

  รปูทีไ่ดเ้ห็น เสยีงทีไ่ดฟั้ง อารมณ์ทีไ่ดท้ราบ ธรรมารมณ์ทีรู่แ้จง้ ทีช่าว 

โลกพรอ้มทัง้เทวโลก มารโลก พรหมโลก และหมูส่ตัวพ์รอ้มทัง้สมณพราหมณ์ 

เทวดาและมนุษยถ์งึ แสวงหา ตรองตามดว้ยใจนัน้เรากลา่ววา่ ‘ไมรู่’้ ค านัน้ของ 

เราพงึเป็นค าเท็จ 

 
เชงิอรรถ : 

๑ อารมณ ์หมายถงึอารมณ์ทีเ่ป็นไปทางทวาร ๖ ไมป่รากฏในตถาคตดว้ยตัณหาและทฏิฐ ิ(องฺ.จตกฺุก.อ. 

   ๒/๒๔/๓๐๗) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๓๙ } 



๔๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๑.ปฐมปัณณาสก]์ 

๓.อรุเุวลวรรค ๔. กาฬการามสตูร 

  รปูทีไ่ดเ้ห็น เสยีงทีไ่ดฟั้ง อารมณ์ทีไ่ดท้ราบ ธรรมารมณ์ทีรู่แ้จง้ ฯลฯ นัน้ 

เราพงึกลา่ววา่ ‘ทัง้รูแ้ละไมรู่’้ แมค้ านัน้พงึเป็นค าเท็จเชน่เดยีวกัน 

  รปูทีไ่ดเ้ห็น เสยีงทีไ่ดฟั้ง อารมณ์ทีไ่ดท้ราบ ธรรมารมณ์ทีรู่แ้จง้ ฯลฯ นัน้ 

เราพงึกลา่ววา่ ‘รูก็้มใิช ่ไมรู่ก็้มใิช’่ ค านัน้พงึเป็นโทษแกเ่รา 

  ตถาคตเห็นรปูทีค่วรเห็นแลว้ แตไ่มส่ าคัญวา่ไดเ้ห็น ไมส่ าคัญวา่ไมไ่ดเ้ห็น ไม ่

ส าคัญวา่ตอ้งไดเ้ห็น ไมส่ าคัญวา่เป็นผูเ้ห็น ฟังเสยีงทีค่วรฟังแลว้ แตไ่มส่ าคัญวา่ 

ไดฟั้ง ไมส่ าคัญวา่ไมไ่ดฟั้ง ไมส่ าคัญวา่ตอ้งไดฟั้ง ไมส่ าคัญวา่เป็นผูฟั้ง ทราบอารมณ์ 

ทีค่วรทราบแลว้ แตไ่มส่ าคัญวา่ไดท้ราบ ไมส่ าคัญวา่ไมไ่ดท้ราบ ไมส่ าคัญวา่ตอ้ง 

ไดท้ราบ ไมส่ าคัญวา่เป็นผูท้ราบ รูแ้จง้ธรรมารมณ์ทีค่วรรูแ้จง้แลว้ แตไ่มส่ าคัญวา่ 

ไดรู้แ้จง้ ไมส่ าคัญวา่ไมไ่ดรู้แ้จง้ ไมส่ าคัญวา่ตอ้งไดรู้แ้จง้ ไมส่ าคัญวา่เป็นผูรู้แ้จง้ 

  ภกิษุทัง้หลาย ตถาคตเป็นผูค้งทีเ่ชน่นัน้แลในรปูทีไ่ดเ้ห็น เสยีงทีไ่ดฟั้ง 

อารมณ์ทีไ่ดท้ราบ ธรรมารมณ์ทีรู่แ้จง้ เรากลา่ววา่ ‘บคุคลอืน่ผูค้งที่๑ยิง่กวา่หรอื 

ประณีตกวา่ตถาคตผูค้งทีนั่น้ ไมม่’ี 

    รปูทีไ่ดเ้ห็น เสยีงทีไ่ดฟั้ง อารมณ์ทีไ่ดท้ราบ 

   ทีค่นเหลา่อืน่หมกมุน่แลว้ ส าคัญกันวา่จรงิ 

   ตถาคตเป็นผูค้งทีใ่นรปูเป็นตน้เหลา่นัน้ 

   ทีส่ ารวมระวงัดแีลว้ดว้ยพระองคเ์อง 

   ไมปั่กใจเชือ่วา่จรงิหรอืเท็จ 

    เราเห็นลกูศรคอืทฏิฐนิีก้อ่นแลว้ 

   จงึรูเ้ห็นลกูศรคอืทฏิฐนัิน้ 

   ทีห่มูส่ตัวห์มกมุน่แลว้ ขอ้งอยูอ่ยา่งนัน้ 

   แตต่ถาคตทัง้หลายไมม่คีวามหมกมุน่ 

กาฬการามสตูรที ่๔ จบ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ คงที ่ในทีน่ีห้มายถงึไมห่ว่ันไหวเพราะโลกธรรม ๘ ประการ คอื (๑) ไดล้าภ (๒) เสือ่มลาภ (๓)ไดย้ศ 

   (๔) เสือ่มยศ (๕) นนิทา (๖) สรรเสรญิ (๗) สขุ (๘) ทกุข ์(องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๒๔/๓๐๘) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๔๐ } 



๔๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๑.ปฐมปัณณาสก]์ 

๓.อรุเุวลวรรค ๖.กหุสตูร 

 

๕. พรหมจรยิสตูร 

วา่ดว้ยการประพฤตพิรหมจรรย ์

  [๒๕] ภกิษุทัง้หลาย ตถาคตประพฤตพิรหมจรรยน์ีม้ใิชเ่พือ่จะลวงคน มใิช ่

เพือ่เกลีย้กลอ่มคน มใิชเ่พือ่อานสิงสค์อืลาภสกัการะและชือ่เสยีง มใิชเ่พือ่ 

อานสิงสค์อืการอวดอา้งวาทะ มใิชเ่พือ่ใหค้นรูว้า่ ‘คนจงรูจั้กเราดว้ยอาการอยา่งนี้’ 

แทจ้รงิ ตถาคตประพฤตพิรหมจรรยน์ีเ้พือ่ส ารวมระวงั เพือ่ละ เพือ่คลายก าหนัด 

เพือ่ดับทกุข ์

    พระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้ 

   ไดท้รงแสดงพรหมจรรย ์

   ปราศจากความยดึมั่นถอืมัน่แตโ่บราณ 

   ท าใหส้ตัวถ์งึพระนพิพานเพือ่ส ารวมระวงั เพือ่ละ 

   หนทางนีท้า่นผูใ้หญ ่

   ผูแ้สวงหาคณุยิง่ใหญด่ าเนนิไปตามแลว้ 

    อนึง่ เหลา่ชนผูป้ฏบิัตติามแนวทาง 

   ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงแสดงแลว้ 

   ชือ่วา่ท าตามค าสัง่สอนของพระศาสดา 

   จักท าทีส่ดุแหง่ทกุขไ์ด ้

พรหมจรยิสตูรที ่๕ จบ 

 

๖. กหุสตูร 

วา่ดว้ยภกิษุผูห้ลอกลวง 

  [๒๖] ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุเหลา่ใดหลอกลวง กระดา้ง ประจบ ชอบวางทา่ 

อวดด ีมจีติไมต่ัง้มั่น ภกิษุเหลา่นัน้ชือ่วา่ไมใ่ชผู่นั้บถอืเรา หา่งไกลจากธรรมวนัิยนี ้

และยอ่มไมถ่งึความเจรญิงอกงามไพบลูยใ์นธรรมวนัิยนี ้สว่นภกิษุเหลา่ใดไมห่ลอก 

ลวง ไมป่ระจบ เป็นนักปราชญ ์ไมก่ระดา้ง มจีติตัง้มัน่ ภกิษุเหลา่นัน้แลชือ่วา่ 

ผูนั้บถอืเรา ไมห่า่งไกลจากธรรมวนัิยนี ้และถงึความเจรญิงอกงามไพบลูยใ์น 

ธรรมวนัิยนี้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๔๑ } 



๔๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๑.ปฐมปัณณาสก]์ 

๓.อรุเุวลวรรค ๗. สนัตฏุฐสิตูร 

    พวกภกิษุผูห้ลอกลวง กระดา้ง 

   ประจบ ชอบวางทา่ อวดด ี

   และมจีติไมต่ัง้มั่น ยอ่มไมง่อกงามในธรรม 

   ทีพ่ระสมัมาสมัพทุธเจา้ทรงแสดงไวแ้ลว้ 

    สว่นภกิษุทีไ่มห่ลอกลวง ไมป่ระจบ 

   เป็นนักปราชญ ์ไมก่ระดา้ง 

   และมจีติตัง้มั่นด ียอ่มงอกงามในธรรม 

   ทีพ่ระสมัมาสมัพทุธเจา้ทรงแสดงไวแ้ลว้ 

กหุสตูรที ่๖ จบ 

 

๗. สนัตฏุฐสิตูร 

วา่ดว้ยความสนัโดษดว้ยปจัจยั ๔ 

  [๒๗] ภกิษุทัง้หลาย ปัจจัย ๔ อยา่งนีม้คีา่นอ้ย หาไดง้า่ย และไมม่โีทษ 

  ปัจจัย ๔ อยา่ง อะไรบา้ง คอื 

   ๑. บรรดาจวีร บังสกุลุจวีร(ผา้ทีไ่ดม้าจากกองฝุ่ น) มคีา่นอ้ย หาไดง้า่ย 

       และไมม่โีทษ 

   ๒. บรรดาโภชนะ ปิณฑยิาโลปโภชนะ (โภชนะคอืค าขา้วทีไ่ดม้าดว้ย 

       ก าลังปลแีขง้) มคีา่นอ้ย หาไดง้า่ย และไมม่โีทษ 

   ๓. บรรดาเสนาสนะ รกุขมลูเสนาสนะ (อยูอ่าศัยโคนไม)้ มคีา่นอ้ย 

       หาไดง้า่ย และไมม่โีทษ 

   ๔. บรรดายารักษาโรค ปตูมิตุตเภสชั (ยาดองน ้ามตูรเน่า) มคีา่นอ้ย 

       หาไดง้า่ย และไมม่โีทษ 

  ปัจจัย ๔ อยา่งนีแ้ลมคีา่นอ้ย หาไดง้า่ย และไมม่โีทษ 

  ภกิษุทัง้หลาย เพราะภกิษุเป็นผูส้นัโดษดว้ยปัจจัยทีม่คีา่นอ้ยและหาไดง้า่ย นี ้

เราจงึกลา่ววา่ ‘เป็นองคป์ระกอบแหง่ความเป็นสมณะอยา่งหนึง่’ ของภกิษุนัน้ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๔๒ } 



๔๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๑.ปฐมปัณณาสก]์ 

๓.อรุเุวลวรรค ๘.อรยิวงัสสตูร 

    จติของภกิษุผูส้นัโดษดว้ยปัจจัย 

   ทีม่คีา่นอ้ย หาไดง้า่ย และไมม่โีทษ 

   ยอ่มไมม่คีวามคับแคน้ ไมต่ดิขดัท่ัวทศิ 

   เพราะปรารภจวีร โภชนะ เสนาสนะ และยารักษาโรค 

   และธรรมทีเ่หมาะแกค่วามเป็นสมณะ 

   ทีภ่กิษุนัน้กลา่วไวแ้ลว้ 

   อันภกิษุผูส้นัโดษ ไมป่ระมาท บรรลแุลว้ 

สนัตฏุฐสิตูรที ่๗ จบ 

 

๘. อรยิวงัสสตูร 

วา่ดว้ยอรยิวงศ ์

  [๒๘] ภกิษุทัง้หลาย อรยิวงศ๑์ ๔ ประการนีรู้ก้ันวา่ล ้าเลศิ รูก้ันมานาน รูก้ัน 

วา่เป็นอรยิวงศ ์เป็นของเกา่ ไมถ่กูลบลา้งแลว้ ไมเ่คยถกูลบลา้ง ไมถ่กูลบลา้ง จักไมถ่กูลบลา้ง 

ไมถ่กูสมณพราหมณ์ผูรู้ค้ดัคา้น 

  อรยิวงศ ์๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

  ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. สนัโดษ๒ดว้ยจวีรตามแตจ่ะได ้กลา่วสรรเสรญิความสนัโดษดว้ยจวีร 

       ตามแตจ่ะได ้ไมแ่สวงหาอันไมส่มควรเพราะจวีรเป็นเหต ุไมไ่ดจ้วีร 

       ก็ไมก่ระวนกระวาย ครัน้ไดแ้ลว้ก็ไมต่ดิใจ ไมห่มกมุน่ ไมลุ่ม่หลง 

       มองเห็นโทษ๓ มปัีญญาเป็นเครือ่งสลัดออก ใชส้อยอยู ่และไมย่กตน 

       ขม่ผูอ้ ืน่เพราะความสนัโดษดว้ยจวีรตามแตจ่ะไดนั้น้ ภกิษุใดขยัน

 

เชงิอรรถ : 

๑ อรยิวงศ ์หมายถงึวงศข์องพระพทุธเจา้ พระปัจเจกพทุธเจา้ และสาวกของพระพทุธเจา้ (องฺ.จตกฺุก.อ. 

   ๒/๒๘/๓๑๑) 

๒ สนัโดษ หมายถงึสันโดษดว้ยจวีร, บณิฑบาต, เสนาสนะ, และการมภีาวนาเป็นทีร่ืน่รมย ์(องฺ.จตกฺุก.อ. 

   ๒/๒๘/๓๑๓-๓๒๐) 

๓ โทษ ในทีน่ีห้มายถงึการตอ้งอาบัตเิพราะการแสวงหาไมส่มควร และการบรโิภคลาภทีต่ดิใจ (องฺ.จตกฺุก.อ. 

   ๒/๒๘/๓๑๗) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๔๓ } 



๔๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๑.ปฐมปัณณาสก]์ 

๓.อรุเุวลวรรค ๘.อรยิวงัสสตูร 

       ไมเ่กยีจครา้น มสีมัปชญัญะ มสีตมิั่นคงในความสนัโดษดว้ยจวีร 

       ตามแตจ่ะได ้ภกิษุนีเ้ราเรยีกวา่ ผูต้ัง้อยูใ่นอรยิวงศ ์ทีรู่ก้ันวา่ล ้าเลศิ 

       เป็นของเกา่ 

   ๒. สนัโดษดว้ยบณิฑบาตตามแตจ่ะได ้กลา่วสรรเสรญิความสนัโดษ 

       ดว้ยบณิฑบาตตามแตจ่ะได ้ไมแ่สวงหาอันไมส่มควรเพราะบณิฑบาต 

       เป็นเหต ุไมไ่ดบ้ณิฑบาตก็ไมก่ระวนกระวาย ครัน้ไดแ้ลว้ก็ไมต่ดิใจ 

       ไมห่มกมุน่ ไมลุ่ม่หลง มองเห็นโทษ มปัีญญาเป็นเครือ่งสลัดออก 

       ฉันอยู ่และไมย่กตนขม่ผูอ้ ืน่เพราะความสนัโดษดว้บณิฑบาตตาม 

       แตจ่ะไดนั้น้ ภกิษุใดขยัน ไมเ่กยีจครา้น มสีมัปชญัญะ มสีตมิั่นคง 

       ในความสนัโดษดว้ยบณิฑบาตตามแตจ่ะได ้ภกิษุนีเ้ราเรยีกวา่ ผู ้

       ตัง้อยูใ่นอรยิวงศท์ีรู่ก้ันวา่ล ้าเลศิ เป็นของเกา่ 

   ๓. สนัโดษดว้ยเสนาสนะตามแตจ่ะได ้กลา่วสรรเสรญิความสนัโดษ 

       ดว้ยเสนาสนะตามแตจ่ะได ้ไมแ่สวงหาอันไมส่มควรเพราะเสนาสนะ 

       เป็นเหต ุไมไ่ดเ้สนาสนะก็ไมก่ระวนกระวาย ครัน้ไดแ้ลว้ก็ไมต่ดิใจ 

       ไมห่มกมุน่ ไมลุ่ม่หลง มองเห็นโทษ มปัีญญาเป็นเครือ่งสลัดออก 

       ใชส้อยอยู ่และไมย่กตนขม่ผูอ้ ืน่เพราะความสนัโดษดว้ยเสนาสนะ 

       ตามแตจ่ะไดนั้น้ ภกิษุใดขยัน ไมเ่กยีจครา้น มสีมัปชญัญะ มสีต ิ

       มั่นคงในความสนัโดษดว้ยเสนาสนะตามแตจ่ะได ้ภกิษุนีเ้ราเรยีกวา่ 

       ผูต้ัง้อยูใ่นอรยิวงศท์ีรู่ก้นัวา่ล ้าเลศิ เป็นของเกา่ 

   ๔. มภีาวนาเป็นทีร่ืน่รมย ์ยนิดใีนภาวนา มปีหานะ (การละ) เป็นที ่

       รืน่รมย ์ยนิดใีนปหานะ และไมย่กตนขม่ผูอ้ ืน่เพราะความเป็นผูม้ ี

       ภาวนาเป็นทีร่ืน่รมย ์ยนิดใีนภาวนา เพราะความเป็นผูม้ปีหานะ 

       เป็นทีร่ืน่รมย ์ยนิดใีนปหานะนัน้ ภกิษุใดขยัน ไมเ่กยีจครา้น ม ี

       สมัปชญัญะ มสีตมิั่นคงในภาวนาและปหานะ ภกิษุนีเ้ราเรยีกวา่ 

       ผูต้ัง้อยูใ่นอรยิวงศท์ีรู่ก้นัวา่ล ้าเลศิ เป็นของเกา่ 

  ภกิษุทัง้หลาย อรยิวงศ ์๔ ประการนีแ้ลรูก้ันวา่ล ้าเลศิ รูก้ัน 

มานาน รูก้ันวา่เป็นอรยิวงศ ์เป็นของเกา่ ไมถ่กูลบลา้งแลว้ ไมเ่คยถกูลบลา้ง 

ไมถ่กูลบลา้ง จักไมถ่กูลบลา้ง ไมถ่กูสมณพราหมณ์ผูรู้ค้ัดคา้น 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๔๔ } 



๔๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๑.ปฐมปัณณาสก]์ 

๓.อรุเุวลวรรค ๙.ธัมมปทสตูร 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุผูป้ระกอบดว้ยอรยิวงศ ์๔ ประการนี ้แมจ้ะอยูใ่นทศิ 

ตะวนัออก ก็ครอบง าความไมย่นิดไีด ้ความไมย่นิดคีรอบง าเธอไมไ่ด ้แมจ้ะอยูใ่น 

ทศิตะวนัตก ... แมจ้ะอยูใ่นทศิเหนอื ... แมจ้ะอยูใ่นทศิใต ้ก็ครอบง าความไมย่นิดไีด ้

ความไมย่นิดคีรอบง าเธอไมไ่ด ้ขอ้นัน้เพราะเหตไุร เพราะเธอเป็นนักปราชญ ์ชือ่วา่ 

เป็นผูค้รอบง าความไมย่นิดแีละความยนิดไีด ้

    ความไมย่นิดคีรอบง านักปราชญ์๑ ไมไ่ด ้

   ความไมย่นิดคีรอบง านักปราชญไ์มไ่ด ้

   แตนั่กปราชญค์รอบง าความไมย่นิดไีด ้

   เพราะนักปราชญช์ือ่วา่ผูค้รอบง าความไมย่นิด ี

    ราคะหรอืโทสะอะไร 

   จะปิดกัน้บคุคลผูบ้รรเทากเิลสแลว้ 

   ผูล้ะกรรมทกุอยา่งไดเ้ด็ดขาด 

   ใครเลา่จะสามารถตเิตยีนเขา 

   ผูเ้ป็นเหมอืนแทง่ทองชมพนุูท 

   แมเ้ทวดาและมนุษยก็์สรรเสรญิเขา 

   ถงึพรหมก็สรรเสรญิเขา 

อรยิวงัสสตูรที ่๘ จบ 

 

๙. ธมัมปทสตูร 

วา่ดว้ยธรรมบท 

  [๒๙] ภกิษุทัง้หลาย ธรรมบท๒ ๔ ประการนีท้ีรู่ก้ันวา่ล ้าเลศิ รูก้ันมานาน 

รูก้ันวา่เป็นอรยิวงศ ์เป็นของเกา่ ไมถ่กูลบลา้งแลว้ ไมเ่คยถกูลบลา้ง ไมถ่กูลบลา้ง 

จักไมถ่กูลบลา้ง ไมถ่กูสมณพราหมณ์ผูรู้ค้ัดคา้น 

  ธรรมบท ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื

 

เชงิอรรถ : 

๑ นกัปราชญ ์ในทีน่ีห้มายถงึผูม้คีวามเพยีร (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๒๘/๓๒๔) 

๒ ธรรมบท หมายถงึสว่นแหง่ธรรม (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๒๙/๓๒๕, ท.ีปา. ๑๑/๓๑๑/๒๐๔) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๔๕ } 



๔๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๑.ปฐมปัณณาสก]์ 

๓.อรุเุวลวรรค ๑๐.ปรพิพาชกสตูร 

   ๑. อนภชิฌา (ความไมเ่พ่งเล็งอยากไดข้องเขา) เป็นธรรมบททีรู่ก้ันวา่ 

       ล ้าเลศิ รูก้ันมานาน รูก้ันวา่เป็นอรยิวงศ ์เป็นของเกา่ ไมถ่กูลบ 

       ลา้งแลว้ ไมเ่คยถกูลบลา้ง ไมถ่กูลบลา้ง จักไมถ่กูลบลา้ง ไมถ่กู 

         สมณพราหมณ์ผูรู้ค้ัดคา้น 

   ๒. อพยาบาท (ความไมค่ดิรา้ย) เป็นธรรมบท ... 

   ๓. สมัมาสต ิ(ความระลกึชอบ) เป็นธรรมบท ... 

   ๔. สมัมาสมาธ ิ(ความตัง้จติมั่นชอบ) เป็นธรรมบททีรู่ก้ันวา่ล ้าเลศิ รูก้ัน 

       มานาน รูก้ันวา่เป็นอรยิวงศ ์เป็นของเกา่ ไมถ่กูลบลา้งแลว้ ไมเ่คย 

       ถกูลบลา้ง ไมถ่กูลบลา้ง จักไมถ่กูลบลา้ง ไมถ่กูสมณพราหมณ์ผู ้

       รูค้ัดคา้น 

  ภกิษุทัง้หลาย ธรรมบท ๔ ประการนีแ้ลทีรู่ก้ันวา่ล ้าเลศิ รูก้ันมานาน รูก้ัน 

วา่เป็นอรยิวงศ ์เป็นของเกา่ ไมถ่กูลบลา้งแลว้ ไมเ่คยถกูลบลา้ง ไมถ่กูลบลา้ง 

จักไมถ่กูลบลา้ง ไมถ่กูสมณพราหมณ์ผูรู้ค้ัดคา้น 

    บคุคลพงึเป็นผูไ้มม่อีภชิฌาอยู ่

   มจีติไมพ่ยาบาท มสีต ิ

   มจีติแน่วแน่ ตัง้มั่นดอียูภ่ายใน 

ธมัมปทสตูรที ่๙ จบ 

 

๑๐. ปรพิพาชกสตูร 

วา่ดว้ยปรพิาชก 

  [๓๐] สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ ภเูขาคชิฌกฏู เขตกรงุ 

ราชคฤห ์สมัยนัน้แล ปรพิาชกหลายทา่นทีม่ชี ือ่เสยีงเป็นทีรู่จั้กกัน อาศัยอยูใ่น 

ปรพิาชการาม รมิฝ่ังแมน่ ้าสปิปิน ีคอื อันนภารปรพิาชก วธรปรพิาชก สกลุทุาย-ี 

ปรพิาชก และปรพิาชกทา่นอืน่ ๆ ทีม่ชี ือ่เสยีงเป็นทีรู่จั้กกัน ครัน้ในเวลาเย็น 

พระผูม้พีระภาคเสด็จออกจากทีห่ลกีเรน้๑ เขา้ไปยังปรพิาชการาม รมิฝ่ังแมน่ ้าสปิปิน ี

ประทับน่ังบนพทุธอาสนท์ีป่ลูาดไวแ้ลว้ ไดต้รัสกับปรพิาชกเหลา่นัน้ดังนีว้า่ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ออกจากทีห่ลกีเรน้ หมายถงึออกจากผลสมาบัต ิ(องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๓๐/๓๒๕) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๔๖ } 



๔๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๑.ปฐมปัณณาสก]์ 

๓.อรุเุวลวรรค ๑๐.ปรพิพาชกสตูร 

  “ปรพิาชกทัง้หลาย ธรรมบท ๔ ประการนีท้ีรู่ก้ันวา่ล ้าเลศิ รูก้ันมานาน รูก้ัน 

วา่เป็นอรยิวงศ ์เป็นของเกา่ ไมถ่กูลบลา้งแลว้ ไมเ่คยถกูลบลา้ง ไมถ่กูลบลา้ง 

จักไมถ่กูลบลา้ง ไมถ่กูสมณพราหมณ์ผูรู้ค้ัดคา้น 

  ธรรมบท ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. อนภชิฌาเป็นธรรมบททีรู่ก้ันวา่ล ้าเลศิ รูก้ันมานาน รูก้ันวา่เป็น 

       อรยิวงศ ์เป็นของเกา่ ไมถ่กูลบลา้งแลว้ ไมเ่คยถกูลบลา้ง ไมถ่กู 

       ลบลา้ง จักไมถ่กูลบลา้ง ไมถ่กูสมณพราหมณ์ผูรู้ค้ัดคา้น 

   ๒. อพยาบาทเป็นธรรมบท ฯลฯ 

   ๓. สมัมาสตเิป็นธรรมบท ฯลฯ 

   ๔. สมัมาสมาธเิป็นธรรมบททีรู่ก้ันวา่ล ้าเลศิ รูก้ันมานาน รูก้ันวา่เป็น 

       อรยิวงศ ์เป็นของเกา่ ไมถ่กูลบลา้งแลว้ ไมเ่คยถกูลบลา้ง ไมถ่กู 

       ลบลา้ง จักไมถ่กูลบลา้ง ไมถ่กูสมณพราหมณ์ผูรู้ค้ัดคา้น 

  ปรพิาชกทัง้หลาย ธรรมบท ๔ ประการนีแ้ลทีรู่ก้ันวา่ล ้าเลศิ รูก้ันมานาน 

รูก้ันวา่เป็นอรยิวงศ ์เป็นของเกา่ ไมถ่กูลบลา้งแลว้ ไมเ่คยถกูลบลา้ง ไมถ่กูลบลา้ง 

จักไมถ่กูลบลา้ง ไมถ่กูสมณพราหมณ์ผูรู้ค้ัดคา้น 

  บคุคลใดพงึกลา่วอยา่งนีว้า่ ‘เราจักบอกคนื๑อนภชิฌาทีเ่ป็นธรรมบทนัน้แลว้ 

บัญญัตบิคุคลผูม้อีภชิฌา มรีาคะแรงกลา้ในกามทัง้หลายวา่เป็นสมณะหรอืพราหมณ์’ 

ในเรือ่งนัน้เราพงึกลา่วกับบคุคลนัน้อยา่งนีว้า่ ‘ผูท้ีถ่กูบัญญัตวิา่เป็นสมณะหรอื 

พราหมณ์นัน้จงมา จงกลา่ว จงพดู เราจักดอูานุภาพของเขา’ เป็นไปไมไ่ดเ้ลยที ่

บคุคลนัน้จักบอกคนือนภชิฌาทีเ่ป็นธรรมบทแลว้ บัญญัตบิคุคลผูม้อีภชิฌา มรีาคะ 

แรงกลา้ในกามทัง้หลายวา่เป็นสมณะหรอืพราหมณ์ 

  บคุคลใดพงึกลา่วอยา่งนีว้า่ ‘เราจักบอกคนือพยาบาททีเ่ป็นธรรมบทนัน้แลว้ 

บัญญัตบิคุคลผูม้จีติพยาบาท มคีวามด ารแิหง่จติชัว่รา้ยวา่เป็นสมณะหรอืพราหมณ์’ 

ในเรือ่งนัน้เราพงึกลา่วกับบคุคลนัน้อยา่งนีว้า่ ‘ผูท้ีถ่กูบัญญัตวิา่เป็นสมณะหรอื 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ บอกคนื ในทีน่ีห้มายถงึปฏเิสธ คัดคา้น ไม่ยกยอ่งนับถอื (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๓๐/๓๒๕) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๔๗ } 



๔๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๑.ปฐมปัณณาสก]์ 

๓.อรุเุวลวรรค ๑๐.ปรพิพาชกสตูร 

พราหมณ์นัน้จงมา จงกลา่ว จงพดู เราจักดอูานุภาพของเขา’ เป็นไปไมไ่ดเ้ลยที ่

บคุคลนัน้จักบอกคนือพยาบาททีเ่ป็นธรรมบทแลว้ บัญญัตบิคุคลผูม้จีติพยาบาท 

มคีวามด ารแิหง่จติชัว่รา้ยวา่เป็นสมณะหรอืพราหมณ์ 

  บคุคลใดพงึกลา่วอยา่งนีว้า่ ‘เราจักบอกคนืสมัมาสตทิีเ่ป็นธรรมบทนัน้แลว้ 

บัญญัตบิคุคลผูห้ลงลมืสต ิไมม่สีมัปชญัญะวา่เป็นสมณะหรอืพราหมณ์’ ในเรือ่ง 

นัน้เราพงึกลา่วกับบคุคลนัน้อยา่งนีว้า่ ‘ผูท้ีถ่กูบัญญัตวิา่เป็นสมณะหรอืพราหมณ์นัน้ 

จงมา จงกลา่ว จงพดู เราจักดอูานุภาพของเขา’ เป็นไปไมไ่ดเ้ลยทีบ่คุคลนัน้จัก 

บอกคนืสมัมาสตทิีเ่ป็นธรรมบทแลว้ บัญญัตบิคุคลผูม้สีตหิลงลมื ไมม่สีมัปชญัญะ 

วา่เป็นสมณะหรอืพราหมณ์ 

  บคุคลใดพงึกลา่วอยา่งนีว้า่ ‘เราจักบอกคนืสมัมาสมาธทิีเ่ป็นธรรมบทนัน้แลว้ 

บัญญัตบิคุคลผูม้จีติไมต่ัง้มั่น มจีติกวดัแกวง่วา่เป็นสมณะหรอืพราหมณ์’ ในเรือ่ง 

นัน้เราพงึกลา่วกับบคุคลนัน้อยา่งนีว้า่ ‘ผูท้ีถ่กูบัญญัตวิา่เป็นสมณะหรอืพราหมณ์ 

นัน้จงมา จงกลา่ว จงพดู เราจักดอูานุภาพของเขา’ เป็นไปไมไ่ดเ้ลยทีบ่คุคลนัน้ 

จักบอกคนืสมัมาสมาธทิีจั่ดเป็นธรรมบทแลว้ บัญญัตบิคุคลผูม้จีติไมต่ัง้มั่น มจีติ 

กวดัแกวง่วา่เป็นสมณะหรอืพราหมณ์ 

  บคุคลใดส าคัญธรรมบท ๔ ประการนีว้า่ควรตเิตยีน ควรคัดคา้น บคุคลนัน้ 

ยอ่มไดรั้บฐานะ๑ ๔ ประการ พรอ้มทัง้เหตคุลอ้ยตามวาทะไมช่อบธรรม ทีน่่าตเิตยีน 

ในปัจจบุัน 

  ฐานะ ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ถา้ตเิตยีน คัดคา้นอนภชิฌาทีจั่ดเป็นธรรมบท ก็ชือ่วา่เป็นผูบ้ชูา 

       สรรเสรญิสมณะหรอืพราหมณ์ผูม้อีภชิฌา มรีาคะแรงกลา้ในกาม 

       ทัง้หลาย 

   ๒. ถา้ตเิตยีน คัดคา้นอพยาบาททีจั่ดเป็นธรรมบท ก็ชือ่วา่เป็นผูบ้ชูา 

       สรรเสรญิสมณะหรอืพราหมณ์ผูม้จีติพยาบาท มคีวามด ารแิหง่จติ 

       ชัว่รา้ย

 

เชงิอรรถ : 

๑ ฐานะ ในทีน่ีห้มายถงึปัจจัย (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๓๐/๓๒๕) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๔๘ } 



๔๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๑.ปฐมปัณณาสก]์ 

๓.อรุเุวลวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

   ๓. ถา้ตเิตยีน คัดคา้นสมัมาสตทิีจั่ดเป็นธรรมบท ก็ชือ่วา่เป็นผูบ้ชูา 

       สรรเสรญิสมณะหรอืพราหมณ์ผูม้สีตหิลงลมื ไมม่สีมัปชญัญะ 

   ๔. ถา้ตเิตยีน คัดคา้นสมัมาสมาธทิีจั่ดเป็นธรรมบท ก็ชือ่วา่เป็นผู ้

       บชูาสรรเสรญิสมณะหรอืพราหมณ์ผูม้จีติไมต่ัง้มัน่ มจีติกวดัแกวง่ 

  บคุคลใดส าคัญธรรมบท ๔ ประการนีว้า่ควรตเิตยีน ควรคัดคา้น บคุคลนัน้ 

ยอ่มไดรั้บฐานะ ๔ ประการพรอ้มทัง้เหตคุลอ้ยตามวาทะไมช่อบธรรม ทีน่่าตเิตยีน 

ในปัจจบุัน ปรพิาชกชือ่วสัสะและภัญญะ ผูอ้ยูใ่นอกุกลชนบท เป็นอเหตกุวาทะ๑ 

อกริยิวาทะ๒ นัตถกิวาทะ๓ ส าคัญธรรมบท ๔ ประการนีว้า่ไมค่วรตเิตยีน ไมค่วร 

คัดคา้น ขอ้นัน้เพราะเหตไุร เพราะกลัวการนนิทา การกระทบกระท่ัง และการ 

กลา่วใหร้า้ย” 

    บคุคลผูไ้มพ่ยาบาท 

   มสีตทิกุเมือ่ มจีติตัง้มั่นดภีายใน 

   ผูศ้กึษาในธรรมเป็นเครือ่งก าจัดอภชิฌา 

   เราเรยีกวา่ ผูไ้มป่ระมาท 

ปรพิพาชกสตูรที ่๑๐ จบ 

อรุเุวลวรรคที ่๓ จบ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

   ๑. ปฐมอรุเุวลสตูร    ๒. ทตุยิอรุเุวลสตูร 

    ๓. โลกสตูร     ๔. กาฬการามสตูร 

    ๕. พรหมจรยิสตูร    ๖. กหุสตูร 

    ๗. สนัตฏุฐสิตูร    ๘. อรยิวงัสสตูร 

    ๙. ธัมมปทสตูร    ๑๐. ปรพิพาชกสตูร 

 

เชงิอรรถ : 

๑ อเหตกุวาทะ หมายถงึลัทธทิีถ่อืวา่ไมม่เีหตปัุจจัย เพือ่ความบรสิทุธิแ์หง่สัตวท์ัง้หลาย (องฺ.จตกฺุก.อ. 

   ๒/๓๐/๓๒๖) 

๒ อกริยิวาทะ หมายถงึลัทธทิีถ่อืวา่การกระท าไมว่า่จะดหีรอืชัว่ยอ่มไมม่ผีล (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๓๐/๓๒๖) 

๓ นตัถกิวาทะ หมายถงึลัทธทิีถ่อืวา่ทานทีบ่คุคลใหแ้ลว้ ไมม่ผีล (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๓๐/๓๒๖) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๔๙ } 



๕๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๑.ปฐมปัณณาสก]์ 

๔.จักกวรรค ๒. สงัคหสตูร 

 

๔. จกักวรรค 
หมวดวา่ดว้ยจกัร 

๑. จกักสตูร 

วา่ดว้ยจกัร ๔ ประการ 

  [๓๑] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ ภกิษุทัง้หลาย จักร๑ ๔ ประการนีเ้ป็นเหตใุห ้

เทวดาและมนุษยผ์ูป้ระกอบแลว้เป็นไปได ้และถงึความเป็นใหญ ่ความไพบลูยใ์น 

โภคะทัง้หลายตอ่กาลไมน่านนัก 

  จักร ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ปฏริปูเทสวาสะ (การอยูใ่นถิน่ทีด่)ี 

   ๒. สปัปรุสิปัูสสยะ (การสมาคมกับสตับรุษุ) 

   ๓. อัตตสมัมาปณธิ ิ(การตัง้ตนไวช้อบ) 

   ๔. ปพุเพกตปญุญตา (ความเป็นผูไ้ดท้ าความดไีวก้อ่นแลว้) 

  จักร ๔ ประการนีแ้ลเป็นเหตใุหเ้ทวดาและมนุษยผ์ูป้ระกอบแลว้เป็นไปได ้และ 

ถงึความเป็นใหญ ่ความไพบลูยใ์นโภคะทัง้หลายตอ่กาลไมน่านนัก 

    ขา้วเปลอืก ทรัพย ์ยศ ชือ่เสยีง 

   และความสขุยอ่มหลั่งไหลมาสูน่รชน 

   ผูอ้ยูใ่นถิน่ทีด่ ีผกูไมตรกีบัอรยิชน 

   สมบรูณ์ดว้ยการตัง้ตนไวช้อบ ไดท้ าความดไีวก้อ่นแลว้ 

จกักสตูรที ่๑ จบ 

 

๒. สงัคหสตูร 

วา่ดว้ยสงัคหวตัถ ุ

[๓๒] ภกิษุทัง้หลาย สงัคหวตัถ ุ(ธรรมเครือ่งยดึเหนีย่ว) ๔ ประการนี้ 

สงัคหวตัถ ุ๔ ประการ๒ อะไรบา้ง คอื 

 
เชงิอรรถ : 

๑ จกัร ในทีน่ีห้มายถงึสมบัต ิ(องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๓๑/๓๒๗) 

๒ ด ูท.ีปา. ๑๑/๓๑๓/๒๐๖ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๕๐ } 



๕๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๑.ปฐมปัณณาสก]์ 

๔.จักกวรรค ๓.สหีสตูร 

   ๑. ทาน (การให)้ 

   ๒. เปยยวชัชะ (วาจาเป็นทีรั่ก) 

   ๓. อัตถจรยิา (การประพฤตปิระโยชน)์ 

   ๔. สมานัตตตา (การวางตนสม า่เสมอ) 

  ภกิษุทัง้หลาย สงัคหวตัถ ุ๔ ประการนีแ้ล 

    ทาน เปยยวชัชะ อัตถจรยิาในโลกนี้ 

   และสมานัตตตาในธรรมนัน้ ๆ ตามสมควร 

   สงัคหธรรมเหลา่นีแ้ลชว่ยอุม้ชโูลก 

   เหมอืนลิม่สลกัทีย่ดึคมุรถซึง่แลน่ไปไวไ้ดฉ้ะนัน้ 

    ถา้ไมพ่งึมธีรรมเหลา่นี ้มารดาหรอืบดิา 

   ก็ไมพ่งึไดก้ารนับถอืหรอืการบชูาเพราะบตุรเป็นเหต ุ

   แตเ่พราะบัณฑติเล็งเห็นความส าคัญของสงัคหธรรมเหลา่นี้ 

   ฉะนัน้ บัณฑติเหลา่นัน้จงึถงึความเป็นใหญ่ 

   และเป็นผูน่้าสรรเสรญิ 

สงัคหสตูรที ่๒ จบ 

 

๓. สหีสตูร 

วา่ดว้ยพญาราชสหี ์

  [๓๓] ภกิษุทัง้หลาย ในเวลาเย็น พญาราชสหีอ์อกจากทีอ่าศัย บดิกาย 

ช าเลอืงดรูอบ ๆ ทัง้ ๔ ทศิ บันลอืสหีนาท ๓ ครัง้แลว้หลกีไปหาเหยือ่ โดยมาก 

สตัวด์รัิจฉานทีไ่ดฟั้งพญาราชสหีบ์ันลอืสหีนาทยอ่มถงึความกลัว หวาดหวัน่ และ 

สะดุง้ สตัวพ์วกทีอ่าศัยอยูใ่นโพรงก็หลบเขา้โพรง พวกทีอ่ยูใ่นน ้าก็ด าลงในน ้า พวกที ่

อยูใ่นป่าก็หนเีขา้ป่า พวกสตัวปี์กก็บนิขึน้สูอ่ากาศ พญาชา้งทีถ่กูลา่มไวด้ว้ยเครือ่ง 

ผกูคอืเชอืกหนังทีม่ั่นคงแข็งแรง ในหมูบ่า้น ต าบล และเมอืงหลวง ก็ตัดท าลาย 

เครือ่งผกูเหลา่นัน้ ตกใจกลัว ถา่ยมตูรและกรสี๑ หนไีปทางใดทางหนึง่ บรรดา 

สตัวด์รัิจฉานทัง้หลาย พญาราชสหีเ์ป็นสตัวม์ฤีทธิม์ากอยา่งนี ้มศีักดิม์ากอยา่งนี้ 

มอีานุภาพมากอยา่งนี้ 

 
เชงิอรรถ : 

๑ มตูร หมายถงึปัสสาวะ กรสี หมายถงึอจุจาระ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๕๑ } 



๕๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๑.ปฐมปัณณาสก]์ 

๔.จักกวรรค ๓.สหีสตูร 

  ภกิษุทัง้หลาย เมือ่ใดตถาคต๑อบุัตใินโลก เป็นพระอรหันต ์ตรัสรูด้ว้ยตนเอง 

โดยชอบ เพยีบพรอ้มดว้ยวชิชาและจรณะ ไปด ีรูแ้จง้โลก เป็นสารถฝึีก ผูท้ีค่วร 

ฝึกไดอ้ยา่งยอดเยีย่ม เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย เป็นพระพทุธเจา้ 

เป็นพระผูม้พีระภาค๒ แสดงธรรมวา่ ‘สกักายะ๓เป็นอยา่งนี ้สกักายสมทัุย (เหตเุกดิ 

สกักายะ) เป็นอยา่งนี ้สกักายนโิรธ (ความดับสกักายะ) เป็นอยา่งนี ้สกักายนโิรธ- 

คามนิปีฏปิทา (ขอ้ปฏบิัตใิหถ้งึความดับสกักายะ) เป็นอยา่งนี’้ เมือ่นัน้เทวดาพวกทีม่ ี

อายยุนื มวีรรณะ มสีขุมาก สถติอยูใ่นวมิานสงูเป็นเวลานาน ฟังธรรมเทศนา 

ของตถาคตแลว้ โดยมากยอ่มถงึความกลัว หวาดหวัน่ สะดุง้วา่ “ผูเ้จรญิทัง้หลาย 

ทราบมาวา่ พวกเราเป็นผูไ้มเ่ทีย่ง แตไ่ดส้ าคัญตนวา่ ‘เทีย่ง’ เป็นผูไ้มย่ั่งยนื แตไ่ด ้

ส าคัญตนวา่ ‘ยั่งยนื’ เป็นผูไ้มค่งที ่แตไ่ดส้ าคัญตนวา่ ‘คงที’่ ทา่นผูเ้จรญิทัง้หลาย 

พวกเราเป็นผูไ้มเ่ทีย่ง ไมย่ั่งยนื ไมค่งที ่เกีย่วเนือ่งอยูใ่นสกักายะ” ดังนี ้บรรดา 

ชาวโลกพรอ้มทัง้เทวโลก ตถาคตเป็นผูม้ฤีทธิม์ากอยา่งนี ้มศีักดิม์ากอยา่งนี ้ม ี

อานุภาพมากอยา่งนี ้อยา่งนัน้เหมอืนกัน 

    เมือ่ใดพระพทุธเจา้ผูเ้ป็นศาสดา 

   หาบคุคลเปรยีบเทยีบมไิด ้๔ ตรัสรูย้ ิง่แลว้

 

เชงิอรรถ : 

๑ ค าวา่ ตถาคต นี ้ทา่นกลา่วอธบิายไวโ้ดยเหตุ ๘ อย่าง คอื (๑) เรยีกวา่ตถาคต เพราะเสด็จมาแลว้ 

   อย่างนัน้ (๒) เรยีกวา่ตถาคต เพราะเสด็จไปแลว้อย่างนัน้ (๓) เรยีกวา่ตถาคต เพราะเสด็จมาสูลั่กษณะ 

   อันแท ้(๔) เรยีกวา่ตถาคต เพราะตรัสรูพ้รอ้มเฉพาะซึง่ธรรมอันแทต้ามความเป็นจรงิ (๕) เรยีกวา่ 

   ตถาคต เพราะทรงเห็นแทจ้รงิ (๖) เรยีกว่าตถาคต เพราะตรัสวาจาจรงิ (๗) เรยีกวา่ตถาคต เพราะ 

   ทรงท าจรงิ (๘) เรยีกวา่ตถาคต เพราะอรรถวา่ครอบง า (องฺ.จตกฺุก.ฏกีา ๒/๓๓/๓๕๔) 

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

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

   ตามตอ้งการ และความเพยีร) (๔) ทรงจ าแนกแจกแจงธรรม (๕) ทรงเสพอรยิธรรม (๖) ทรงคลาย 

   ตัณหาในภพทัง้ ๓ (๗) ทรงเป็นทีเ่คารพของชาวโลก (๘) ทรงอบรมพระองคด์แีลว้ (๙) ทรงมสีว่นแหง่ 

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

   อนึง่ พทุธคณุทัง้ ๙ บทนี ้ดู องฺ.ตกิ. (แปล) ๒๐/๖๔/๒๔๗ (เชงิอรรถที ่๑) 

๓ สกักายะ หมายถงึอปุาทานขันธ ์๕ (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๓๓/๓๓๓) 

๔ หาบคุคลเปรยีบเทยีบมไิด ้หมายถงึไมม่คีูแ่ขง่ คอืไมม่ใีครอืน่ทีจ่ะกลา้ปฏญิญาว่า ‘เราเป็นพระพทุธเจา้’ 

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

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๕๒ } 



๕๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๑.ปฐมปัณณาสก]์ 

๔.จักกวรรค ๔.อัคคัปปสาทสตูร 

   ประกาศธรรมจักร คอื 

   สกักายะ เหตเุกดิสกักายะ ความดับสกักายะ 

   และอรยิมรรคมอีงค ์๘ ทีใ่หถ้งึความดับทกุข ์

   แกโ่ลกพรอ้มทัง้เทวโลก 

    เมือ่นัน้เทวดาทีม่อีายยุนื มวีรรณะ มยีศ 

   หวาดหวัน่ ฟังค าของตถาคต 

   ผูเ้ป็นอรหันต ์หลดุพน้แลว้ ผูค้งที ่

   ไดถ้งึความสะดุง้ดจุเนือ้กลัวราชสหี ์

   ดว้ยคดิวา่ ‘ทา่นผูเ้จรญิ ทราบวา่ 

   พวกเราเป็นผูไ้มเ่ทีย่ง ยังไมก่า้วลว่งสกักายะ’ 

สหีสตูรที ่๓ จบ 

 

๔. อคัคปัปสาทสตูร 

วา่ดว้ยความเลือ่มใสในสิง่ทีเ่ลศิ 

  [๓๔] ภกิษุทัง้หลาย ความเลือ่มใสในสิง่ทีเ่ลศิ ๔ ประการนี ้

  ความเลือ่มใสในสิง่ทีเ่ลศิ ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. สตัวทั์ง้หลายทีไ่มม่เีทา้ มสีองเทา้ มสีีเ่ทา้ หรอืมเีทา้มากก็ตาม ม ี

       รปูหรอืไมม่รีปูก็ตาม มสีญัญา ไมม่สีญัญา หรอืมสีญัญาก็ไมใ่ช ่

       ไมม่สีญัญาก็ไมใ่ชก็่ตาม มปีระมาณเทา่ใด ตถาคตอรหันตสมัมา- 

       สมัพทุธเจา้เรากลา่ววา่เลศิกวา่สตัวม์ปีระมาณเทา่นัน้ บคุคลผูเ้ลือ่มใส 

       ในพระพทุธเจา้ชือ่วา่เลือ่มใสในสิง่ทีเ่ลศิ และวบิากทีเ่ลศิยอ่มมแีก ่

       บคุคลผูเ้ลือ่มใสในสิง่ทีเ่ลศิ 

   ๒. ธรรมทีถ่กูปัจจัยปรงุแตง่มปีระมาณเทา่ใด อรยิมรรคมอีงค ์๘ เรา 

       กลา่ววา่เลศิกวา่ธรรมเหลา่นัน้ บคุคลผูเ้ลือ่มใสในอรยิมรรคมอีงค ์๘ 

       ชือ่วา่เลือ่มใสในสิง่ทีเ่ลศิ และวบิากทีเ่ลศิยอ่มมแีกบ่คุคลผูเ้ลือ่มใส 

       ในสิง่ทีเ่ลศิ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๕๓ } 



๕๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๑.ปฐมปัณณาสก]์ 

๔.จักกวรรค ๔.อัคคัปปสาทสตูร 

   ๓. ธรรมทีถ่กูปัจจัยปรงุแตง่หรอืธรรมทีไ่มถ่กูปัจจัยปรงุแตง่มปีระมาณ 

       เทา่ใด วริาคะ (ความคลายก าหนัด) คอื ความสรา่งความเมา 

       ความดับความกระหาย ความถอนอาลัย ความตัดวฏัฏะ ความ 

       ส ิน้ตัณหา ความคลายก าหนัด ความดับทกุข ์นพิพาน๑เรา 

       กลา่ววา่เลศิกวา่ธรรมเหลา่นัน้ บคุคลผูเ้ลือ่มใสในวริาคธรรม ชือ่วา่ 

       เลือ่มใสในสิง่ทีเ่ลศิ และวบิากทีเ่ลศิยอ่มมแีกบ่คุคลผูเ้ลือ่มใสในสิง่ 

       ทีเ่ลศิ 

   ๔. หมูก็่ด ีคณะก็ด ีมปีระมาณเทา่ใด พระสงฆส์าวกของตถาคต 

       ไดแ้ก ่พระอรยิบคุคล ๔ คู ่คอื ๘ บคุคล๒ พระสงฆส์าวกของ 

       พระผูม้พีระภาคนีเ้ป็นผูค้วรแกข่องทีเ่ขาน ามาถวาย ควรแกข่อง 

       ตอ้นรับ ควรแกทั่กษิณา ควรแกก่ารท าอัญชล ีเป็นนาบญุอันยอด 

       เยีย่มของโลก เรากลา่ววา่เลศิกวา่หมูห่รอืคณะเหลา่นัน้ บคุคลผู ้

       เลือ่มใสในสงฆ ์ชือ่วา่เลือ่มใสในสิง่ทีเ่ลศิ และวบิากทีเ่ลศิยอ่มม ี

       แกบ่คุคลผูเ้ลือ่มใสในสิง่ทีเ่ลศิ 

  ภกิษุทัง้หลาย ความเลือ่มใสในสิง่ทีเ่ลศิ ๔ ประการนีแ้ล 

    บญุทีเ่ลศิ คอื อาย ุวรรณะ 

   ยศ เกยีรต ิสขุ และพละ 

   ยอ่มเจรญิแกบ่คุคลผูเ้ลือ่มใส 

   ผูรู้ธ้รรมทีเ่ลศิโดยความเป็นธรรมทีเ่ลศิ 

   ผูเ้ลือ่มใสในพระพทุธเจา้ผูเ้ลศิ 

   ซึง่เป็นทักขไิณยบคุคลชัน้เยีย่ม 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ด ูว.ิมหา. (แปล) ๑/๓๙/๒๗ 

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

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

   (๗) พระผูบ้รรลอุรหัตตผล (๘) พระผูด้ ารงอยูใ่นอรหัตตมรรค (อภ.ิป.ุ (แปล) ๓๖/๒๐๗/๒๒๙) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๕๔ } 



๕๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๑.ปฐมปัณณาสก]์ 

๔.จักกวรรค ๕.วสัสการสตูร 

    ผูเ้ลือ่มใสในพระธรรมทีเ่ลศิ 

   อันเป็นทีค่ลายความก าหนัด 

   เป็นทีส่งบระงับ น าสขุมาให ้

   ผูเ้ลือ่มใสในพระสงฆผ์ูเ้ลศิ 

   ซึง่เป็นนาบญุอันยอดเยีย่ม 

   ใหท้านในทา่นผูเ้ลศิ 

    นักปราชญผ์ูต้ัง้มั่นในธรรมทีเ่ลศิ 

   ใหท้านแกท่า่นผูเ้ลศิ 

   เกดิเป็นเทวดาหรอืมนุษยก็์ตาม 

   ยอ่มถงึความเป็นผูเ้ลศิ๑ บนัเทงิอยู ่

อคัคปัปสาทสตูรที ่๔ จบ 

 

๕. วสัสการสตูร 

วา่ดว้ยวสัสการพราหมณ์ 

  [๓๕] สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเวฬวุัน สถานทีใ่หเ้หยือ่ 

กระแต เขตกรงุราชคฤห ์สมัยนัน้ วสัสการพราหมณ์ผูเ้ป็นมหาอ ามาตยแ์หง่แควน้ 

มคธเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ไดส้นทนาปราศรัยพอเป็นทีบ่ันเทงิใจ 

พอเป็นทีร่ะลกึถงึกันแลว้น่ัง ณ ทีส่มควร ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ 

  “ขา้แตท่า่นพระโคดม พวกขา้พเจา้บัญญัตบิคุคลผูป้ระกอบดว้ยธรรม ๔ ประการ 

วา่เป็นมหาบรุษุผูม้ปัีญญามาก 

  ธรรม ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

  บคุคลในโลกนี ้

   ๑. เป็นพหสูตูแหง่เรือ่งทีฟั่งนัน้ ๆ รูเ้นือ้ความแหง่ภาษิตนัน้ ๆ วา่ ‘นี้ 

       เป็นเนือ้ความแหง่ภาษิตนี ้นีเ้ป็นเนือ้ความแหง่ภาษิตนี้’

 

เชงิอรรถ : 

๑ ความเป็นผูเ้ลศิ หมายถงึเกดิในหมูส่ัตวใ์ด ๆ ก็ถงึความเป็นผูเ้ลศิ ความเป็นผูป้ระเสรฐิในหมูส่ัตวนั์น้ ๆ 

   หรอืไดบ้รรลมุรรคผลอันเป็นโลกตุตระ (องฺ.จตกฺุก.ฏกีา ๒/๓๔/๓๖๔) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๕๕ } 



๕๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๑.ปฐมปัณณาสก]์ 

๔.จักกวรรค ๕.วสัสการสตูร 

   ๒. มสีต ิระลกึถงึสิง่ทีท่ าและค าทีพ่ดูแมน้านได ้

   ๓. เป็นคนขยัน ไมเ่กยีจครา้นในการงานทีจ่ะตอ้งชว่ยกันท าของคฤหัสถ ์

   ๔. ประกอบดว้ยปัญญาเป็นเครือ่งพจิารณา อันเป็นอบุายในการงานที ่ 

       จะตอ้งชว่ยกันท านัน้ ๆ สามารถท าได ้สามารถจัดได ้

  ขา้แตท่า่นพระโคดม พวกขา้พเจา้บัญญัตบิคุคลผูป้ระกอบดว้ยธรรม ๔ ประการ 

นีแ้ลวา่เป็นมหาบรุษุผูม้ปัีญญามาก ขา้แตท่า่นพระโคดม ถา้ขา้พเจา้พงึยนิด ีขอ 

ทา่นพระโคดมทรงยนิดตีามขา้พเจา้ ถา้ขา้พเจา้พงึคัดคา้น ขอทา่นพระโคดมทรง 

คัดคา้นตามขา้พเจา้ดว้ยเถดิ” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “พราหมณ์ เราไมย่นิดตีาม แตไ่มค่ัดคา้นทา่น เรา 

บัญญัตบิคุคลผูป้ระกอบดว้ยธรรม ๔ ประการวา่เป็นมหาบรุษุผูม้ปัีญญามาก 

  ธรรม ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

  บคุคลในโลกนี ้

   ๑. ปฏบิัตเิพือ่เกือ้กลูแกค่นหมูม่าก เพือ่สขุแกค่นหมูม่าก ใหค้นหมู่ 

       มากตัง้อยูใ่นอรยิธรรมทีค่วรรู ้คอื ความเป็นผูม้กีลัยาณธรรม 

       ความเป็นผูม้กีศุลธรรม 

   ๒. ปรารถนาจะตรกึตรองเรือ่งใด ก็ตรกึตรองเรือ่งนัน้ ไมป่รารถนาจะ 

       ตรกึตรองเรือ่งใด ก็ไมต่รกึตรองเรือ่งนัน้ ปรารถนาจะด ารเิรือ่งใด 

       ก็ด ารเิรือ่งนัน้ ไมป่รารถนาจะด ารเิรือ่งใด ก็ไมด่ ารเิรือ่งนัน้ ถงึความ 

       เชีย่วชาญในจติในแนวทางแหง่การตรกึตรองทัง้หลาย 

   ๓. เป็นผูไ้ดฌ้าน ๔ อันมใีนจติยิง่ ซึง่เป็นเครือ่งอยูเ่ป็นสขุในปัจจบุัน 

       ตามความปรารถนา ไดโ้ดยไมย่าก ไดโ้ดยไมล่ าบาก 

   ๔. ท าใหแ้จง้เจโตวมิตุต ิปัญญาวมิตุตอิันไมม่อีาสวะเพราะอาสวะสิน้ 

       ไปดว้ยปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุัน 

  พราหมณ์ เราไมย่นิดตีาม แตไ่มค่ัดคา้นทา่นเลย เราบัญญัตบิคุคลผู ้

ประกอบดว้ยธรรม ๔ ประการนีแ้ลวา่เป็นมหาบรุษุผูม้ปัีญญามาก” 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๕๖ } 



๕๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๑.ปฐมปัณณาสก]์ 

๔.จักกวรรค ๕.วสัสการสตูร 

  วสัสการพราหมณ์กราบทลูวา่ “ขา้แตท่า่นพระโคดม น่าอัศจรรยจ์รงิ ไมเ่คย 

ปรากฏ ทา่นพระโคดมตรัสเรือ่งนีไ้วด้ยี ิง่นัก พวกขา้พเจา้จะทรงจ าทา่นพระโคดมไว ้

วา่ เป็นผูป้ระกอบดว้ยธรรม ๔ ประการนีว้า่ แทท้ีจ่รงิ ทา่นพระโคดมทรงปฏบิตั ิ

เพือ่เกือ้กลูแกค่นหมูม่าก เพือ่สขุแกค่นหมูม่าก ใหค้นหมูม่ากตัง้อยู่ในอรยิธรรมที ่

ควรรู ้คอื ความเป็นผูม้กีัลยาณธรรม ความเป็นผูม้กีศุลธรรม ทา่นพระโคดมทรง 

ปรารถนาจะตรกึตรองเรือ่งใด ก็ตรกึตรองเรือ่งนัน้ ไมท่รงปรารถนาจะตรกึตรอง 

เรือ่งใด ก็ไมท่รงตรกึตรองเรือ่งนัน้ ทรงปรารถนาจะด ารเิรือ่งใด ก็ด ารเิรือ่งนัน้ 

ไมท่รงปรารถนาจะด ารเิรือ่งใด ก็ไมด่ ารเิรือ่งนัน้ ทรงถงึความเชีย่วชาญในจติใน 

แนวทางแหง่การตรกึตรองทัง้หลาย ทรงไดฌ้าน ๔ อันมใีนจติยิง่ ซึง่เป็นเครือ่งอยู ่

เป็นสขุในปัจจบุันตามความปรารถนา ไดโ้ดยไมย่าก ไดโ้ดยไมล่ าบาก ทรงท าให ้

แจง้เจโตวมิตุต ิปัญญาวมิตุตอิันไมม่อีาสวะเพราะอาสวะสิน้ไปดว้ยปัญญาอันยิง่เอง 

เขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุัน” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “พราหมณ์ ทา่นกลา่ววาจาแสดงความเห็นดว้ยใน 

เรือ่งนี ้และเราจักเฉลยแกท่า่นวา่ แทท้ีจ่รงิ เราปฏบิัตเิพือ่เกือ้กลูแกค่นหมูม่าก 

เพือ่สขุแกค่นหมูม่าก ใหค้นหมูม่ากตัง้อยูใ่นอรยิธรรมทีค่วรรู ้คอื ความเป็นผูม้ ี

กัลยาณธรรม ความเป็นผูม้กีศุลธรรม ก็เราปรารถนาจะตรกึตรองเรือ่งใด ก็ตรกึ 

ตรองเรือ่งนัน้ ไมป่รารถนาจะตรกึตรองเรือ่งใด ก็ไมต่รกึตรองเรือ่งนัน้ ปรารถนา 

จะด ารเิรือ่งใด ก็ด ารเิรือ่งนัน้ ไมป่รารถนาจะด ารเิรือ่งใด ก็ไมด่ ารเิรือ่งนัน้ ถงึความ 

เชีย่วชาญในจติในแนวทางแหง่การตรกึตรองทัง้หลาย เราไดฌ้าน ๔ อันมใีน จติยิง่ 

ซึง่เป็นเครือ่งอยูเ่ป็นสขุในปัจจบุันตามความปรารถนาไดโ้ดยไมย่าก ไดโ้ดยไมล่ าบาก 

ท าใหแ้จง้เจโตวมิตุต ิปัญญาวมิตุตอิันไมม่อีาสวะเพราะอาสวะสิน้ไปดว้ย ปัญญาอัน 

ยิง่เองเขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุัน” 

    บคุคลผูรู้แ้จง้ทางปลดเปลือ้งสรรพสตัว ์

   จากบว่งแหง่มัจจรุาช ประกาศธรรมทีค่วรรู ้

   ทีเ่กือ้กลูแกเ่ทวดาและมนุษย ์

    อนึง่ ชนจ านวนมากเลือ่มใส 

   เพราะเห็นหรอืไดฟั้งขา่วของบคุคลใด 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๕๗ } 



๕๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๑.ปฐมปัณณาสก]์ 

๔.จักกวรรค ๖.โทณสตูร 

   เราเรยีกบคุคลนัน้ 

   ผูฉ้ลาดในธรรมทีเ่ป็นทางและมใิชท่าง 

   ผูท้ ากจิทีค่วรท าเสร็จแลว้ 

   ไมม่อีาสวะ เป็นพทุธะ๑ 

   ธ ารงชาตสิดุทา้ยวา่ เป็นมหาบรุษุ 

วสัสการสตูรที ่๕ จบ 

 

๖. โทณสตูร 

วา่ดว้ยโทณพราหมณ์ 

  [๓๖] สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคเสด็จทางไกลระหวา่งเมอืงอกุกัฏฐะ๒กับเมอืง 

เสตัพยะ โทณพราหมณ์ก็ไดเ้ดนิทางไกลระหวา่งเมอืงอกุกัฏฐะกับเมอืงเสตัพยะ ได ้

เห็นรอยกงจักรมซีีก่ าตัง้พันซี ่มกีง มดีมุครบ มสีว่นประกอบครบทกุอยา่งทีร่อย 

พระบาทของพระผูม้พีระภาค ไดม้คีวามคดิวา่ “ทา่นผูเ้จรญิ น่าอัศจรรยจ์รงิ ไมเ่คย 

ปรากฏ รอยเทา้เหลา่นีค้งไมใ่ชร่อยเทา้มนุษย”์ ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาคเสด็จลง 

ขา้งทางประทับน่ังทีโ่คนตน้ไมต้น้หนึง่ ทรงคูบ้ัลลงัก ์ตัง้กายตรง ด ารงสตไิวเ้ฉพาะ 

หนา้ ล าดับนัน้ โทณพราหมณ์เดนิตามรอยพระบาทของพระผูม้พีระภาค ไดเ้ห็น 

พระผูม้พีระภาคประทับน่ังทีโ่คนตน้ไมต้น้หนึง่ มพีระอาการกริยิาน่าพอใจ น่าเลือ่มใส 

มพีระอนิทรยีส์งบ มพีระทัยสงบ บรรลกุารฝึกและความสงบยอดเยีย่ม๓ ทรงฝึกตน 

แลว้ คุม้ครองแลว้ ส ารวมอนิทรยี ์ผูช้ ือ่วา่นาคะ๔ ครัน้แลว้จงึเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาค 

ถงึทีป่ระทับ ไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาควา่ “ทา่นผูเ้จรญิเป็นเทวดาใชห่รอืไม”่

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูชงิอรรถที ่๒ ขอ้ ๒๓ (โลกสตูร) หนา้ ๓๘ ในเลม่นี ้

๒ เมอืงอกุกฏัฐะ หมายถงึเมอืงทีช่าวเมอืงจุดประทปีมดีา้มสอ่งใหส้รา้ง หรอืเมอืงทีป่ระกอบดว้ยคณุอัน 

   อกุฤษฏ ์เพราะมภีาคพืน้สมบรูณ์ มมีนุษยส์มบรูณ์ และมอีปุกรณ์ (เครือ่งมอื) มากมาย (องฺ.จตกฺุก.อ. 

   ๒/๓๖/๓๓๖, องฺ.จตกฺุก. ฏกีา ๒/๓๖/๓๖๕) 

๓ บรรลกุารฝึกและความสงบยอดเยีย่ม หมายถงึอรหัตตมรรคและอรหัตตมัคคสมาธ ิ(องฺ.จตกฺุก.อ. 

   ๒/๓๖/๓๓๗) 

๔ นาคะ นีม้นัียกลา่วไว ้๔ อยา่ง คอื (๑) ไมถ่งึอคตมิฉัีนทาคตเิป็นตน้ (๒) ไมท่รงกลับมาหากเิลสทีล่ะ 

   ไดแ้ลว้อกี (๓) ไมก่ระท าความชั่ว (๔) มกี าลัง (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๓๖/๓๓๘) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๕๘ } 



๕๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๑.ปฐมปัณณาสก]์ 

๔.จักกวรรค ๖.โทณสตูร 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “เราไมใ่ชเ่ทวดา พราหมณ์” 

  โทณพราหมณ์ทลูถามวา่ “ทา่นผูเ้จรญิ เป็นคนธรรพใ์ชห่รอืไม”่ 

  “เราไมใ่ชค่นธรรพ ์พราหมณ์” 

  “ทา่นผูเ้จรญิ เป็นยักษ์ใชห่รอืไม”่ 

  “เราไมใ่ชย่ักษ์ พราหมณ์” 

  “ทา่นผูเ้จรญิ เป็นมนุษยใ์ชห่รอืไม”่ 

  “เราไมใ่ชม่นุษย ์พราหมณ์” 

  โทณพราหมณ์ทลูถามวา่ “ทา่นเมือ่ถกูถามวา่ ‘ทา่นผูเ้จรญิเป็นเทวดาใชห่รอืไม’่ 

ก็ตอบวา่ ‘เราไมใ่ชเ่ทวดา พราหมณ์’ เมือ่ถกูถามวา่ ‘ทา่นผูเ้จรญิเป็นคนธรรพ ์

ใชห่รอืไม’่ ก็ตอบวา่ ‘เราไมใ่ชค่นธรรพ ์พราหมณ์’ เมือ่ถกูถามวา่ ‘ทา่นผูเ้จรญิ 

เป็นยักษ์ใชห่รอืไม’่ ก็ตอบวา่ ‘เราไมใ่ชย่ักษ์ พราหมณ์’ เมือ่ถกูถามวา่ ‘ทา่นผูเ้จรญิ 

เป็นมนุษยใ์ชห่รอืไม’่ ก็ตอบวา่ ‘เราไมใ่ชม่นุษย ์พราหมณ์’ ถา้อยา่งนัน้ ทา่น 

เป็นอะไรกันแน่” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “พราหมณ์ เราพงึเป็นเทวดา เพราะยังละ 

อาสวะเหลา่ใดไมไ่ด ้แตอ่าสวะเหลา่นัน้เราละไดเ้ด็ดขาดแลว้ ตัดรากถอนโคน 

เหมอืนตน้ตาลทีถ่กูตัดรากถอนโคนไปแลว้ เหลอืแตพ่ืน้ที ่ท าใหไ้มม่ ีเกดิขึน้ตอ่ 

ไปไมไ่ด ้เราพงึเป็นคนธรรพ ์เพราะยังละอาสวะเหลา่ใดไมไ่ด ้... พงึเป็นยักษ์ ... 

พงึเป็นมนุษย ์เพราะยังละอาสวะเหลา่ใดไมไ่ด ้แตอ่าสวะเหลา่นัน้เราละไดเ้ด็ดขาด 

แลว้ ตัดรากถอนโคนเหมอืนตน้ตาลทีถ่กูตัดรากถอนโคนไปแลว้ เหลอืแตพ่ืน้ที ่

ท าใหไ้มม่ ีเกดิขึน้ตอ่ไปไมไ่ด ้

  พราหมณ์ เราเกดิเจรญิเตบิโตในโลก แตอ่ยูเ่หนอืโลก ไมแ่ปดเป้ือนดว้ยโลก 

เหมอืนดอกอบุล (บัวเขยีว) ดอกปทมุ (บัวหลวง) ดอกปณุฑรกิ (บัวขาว) เกดิเจรญิ 

เตบิโตในน ้า แตอ่ยูเ่หนอืน ้า ไมแ่ปดเป้ือนดว้ยน ้าฉะนัน้ ทา่นจงจ าเราไวว้า่ ‘เป็น 

พระพทุธเจา้” 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๕๙ } 



๖๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๑.ปฐมปัณณาสก]์ 

๔.จักกวรรค ๗.อปรหิานยิสตูร 

    อาสวะทัง้หลายทีเ่ป็นเหตใุหเ้กดิเป็นเทวดา 

   หรอืเป็นคนธรรพผ์ูเ้ทีย่วไปในอากาศ 

   เป็นเหตใุหถ้งึความเป็นยักษ์ 

   และความเป็นมนุษย ์ไดส้ ิน้ไปแลว้ 

   ถกูเราก าจัดแลว้ ท าใหห้มดเครือ่งผกูพันแลว้ 

    ดอกปณุฑรกิทีง่ดงาม 

   ยอ่มไมแ่ปดเป้ือนดว้ยน ้าฉันใด 

   เราก็ยอ่มไมแ่ปดเป้ือนดว้ยโลกฉันนัน้ 

   พราหมณ์ เพราะฉะนัน้ เราจงึเป็นพระพทุธเจา้ 

โทณสตูรที ่๖ จบ 

 

๗. อปรหิานยิสูตร 

วา่ดว้ยอปรหิานยิธรรม 

  [๓๗] ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุประกอบดว้ยธรรม ๔ ประการ ไมอ่าจเสือ่ม๑ 

ชือ่วา่อยูใ่กลน้พิพานแน่แท ้

  ธรรม ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

  ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. สมบรูณ์ดว้ยศลี 

   ๒. คุม้ครองทวารในอนิทรยีทั์ง้หลาย 

   ๓. รูจั้กประมาณในการบรโิภค 

   ๔. ประกอบความเพยีรเครือ่งตืน่อยูเ่นอืง ๆ 

  ภกิษุสมบรูณ์ดว้ยศลี เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีม้ศีลี ส ารวมดว้ยการสงัวรในปาตโิมกข ์เพยีบพรอ้ม 

ดว้ยอาจาระและโคจรอยู ่มปีกตเิห็นภัยในโทษแมเ้ล็กนอ้ย สมาทานศกึษาอยูใ่น 

สกิขาบททัง้หลาย ภกิษุสมบรูณ์ดว้ยศลี เป็นอยา่งนีแ้ล

 

เชงิอรรถ : 

๑ หมายถงึไมอ่าจเสือ่มจากสมถะและวปัิสสนา หรอืมรรคและผล กลา่วคอืไมเ่สือ่มจากสมถะและวปัิสสนา 

   ทีไ่ดบ้รรลุแลว้ และจะไดบ้รรลมุรรคและผลทียั่งไมไ่ดบ้รรล ุ(องฺ.จตกฺุก.ฏกีา ๒/๓๗/๓๖๗) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๖๐ } 



๖๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๑.ปฐมปัณณาสก]์ 

๔.จักกวรรค ๗.อปรหิานยิสตูร 

  ภกิษุคุม้ครองทวารในอนิทรยีท์ ัง้หลาย เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี ้เห็นรปูทางตาแลว้ ไมร่วบถอื ไมแ่ยกถอื๑ ยอ่ม 

ปฏบิัตเิพือ่ส ารวมจักขนุทรยีซ์ ึง่เมือ่ไมส่ ารวมแลว้จะเป็นเหตใุหบ้าปอกศุลธรรมคอื 

อภชิฌาและโทมนัสครอบง าได ้จงึรักษาจักขนุทรยี ์ถงึความส ารวมในจักขนุทรยี ์

ฟังเสยีงทางห ู... ดมกลิน่ทางจมกู ... ลิม้รสทางลิน้ ... ถกูตอ้งโผฏฐัพพะทางกาย ... 

รูธ้รรมารมณ์ทางใจแลว้ ไมร่วบถอื ไมแ่ยกถอื ยอ่มปฏบิัตเิพือ่ส ารวมมนนิทรยีซ์ ึง่ 

เมือ่ไมส่ ารวมแลว้จะเป็นเหตใุหบ้าปอกศุลธรรมคอือภชิฌาและโทมนัสครอบง าได ้จงึ 

รักษามนนิทรยี ์ถงึความส ารวมในมนนิทรยี ์ภกิษุคุม้ครองทวารในอนิทรยีทั์ง้หลาย 

เป็นอยา่งนีแ้ล 

  ภกิษุรูจ้กัประมาณในการบรโิภค เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีพ้จิารณาโดยแยบคายแลว้จงึฉันอาหาร ไมใ่ชเ่พือ่เลน่ 

ไมใ่ชเ่พือ่มัวเมา ไมใ่ชเ่พือ่ประดับ ไมใ่ชเ่พือ่ตกแตง่ แตเ่พยีงเพือ่ความด ารงอยูไ่ด ้

แหง่กายนี ้เพือ่ใหก้ายนีเ้ป็นไปได ้เพือ่ก าจัดความเบยีดเบยีน เพือ่อนุเคราะห ์

พรหมจรรย ์ดว้ยคดิเห็นวา่ “เราจักก าจัดเวทนาเกา่และจักไมใ่หเ้วทนาใหมเ่กดิขึน้ 

ความด าเนนิไปแหง่กาย ความไมม่โีทษ และการอยูผ่าสกุจักมแีกเ่รา” ภกิษุรูจั้ก 

ประมาณในการบรโิภค เป็นอยา่งนีแ้ล 

  ภกิษุประกอบความเพยีรเครือ่งตืน่อยูเ่นอืง ๆ เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีช้ าระจติใหบ้รสิทุธิจ์ากธรรมทีเ่ป็นเหตขุดัขวางดว้ยการ 

จงกรม ดว้ยการน่ังตลอดวนั ช าระจติใหบ้รสิทุธิจ์ากธรรมทีเ่ป็นเหตขุดัขวางดว้ยการ 

จงกรม ดว้ยการน่ังตลอดปฐมยามแหง่ราตร ีนอนดจุราชสหีโ์ดยขา้งเบือ้งขวา 

ซอ้นเทา้เหลือ่มเทา้ มสีตสิมัปชญัญะ หมายใจวา่จะลกุขึน้ตลอดมชัฌมิยามแหง่ราตร ี

ลกุขึน้ช าระจติใหบ้รสิทุธิจ์ากธรรมทีเ่ป็นเหตขุดัขวางดว้ยการจงกรม ดว้ยการน่ังตลอด 

ปัจฉมิยามแหง่ราตร ีภกิษุประกอบความเพยีรเครือ่งตืน่อยูเ่นอืง ๆ เป็นอยา่งนีแ้ล๒ 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุประกอบดว้ยธรรม ๔ ประการนีแ้ล ไมอ่าจเสือ่ม ชือ่วา่ 

อยูใ่กลน้พิพานแน่แท ้

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูชงิอรรถที ่๑,๒ ขอ้ ๑๔ (สังวรสตูร) หนา้ ๒๕ ในเลม่นี้ 

๒ ด ูองฺ. ตกิ. (แปล) ๒๐/๑๖/๑๕๙-๑๖๐ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๖๑ } 



๖๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๑.ปฐมปัณณาสก]์ 

๔.จักกวรรค ๘.ปฏลินีสตูร 

    ภกิษุตัง้อยูใ่นศลี ส ารวมอนิทรยี ์

   รูจั้กประมาณในการบรโิภค 

   ประกอบความเพยีรเครือ่งตืน่อยูเ่นอืงๆ 

   มคีวามเพยีรอยูอ่ยา่งนี ้

   ไมเ่กยีจครา้นตลอดคนืและวนั 

   ชือ่วา่บ าเพ็ญกศุลธรรม 

   เพือ่บรรลสุภาวะอันเป็นแดนเกษมจากโยคะ 

    ภกิษุผูย้นิดใีนความไมป่ระมาท 

   หรอืมปีกตเิห็นภัยในความประมาท 

   ไมอ่าจเสือ่ม ชือ่วา่อยูใ่กลน้พิพานแน่แท ้

อปรหิานยิสตูรที ่๗ จบ 

 

๘. ปฏลินีสตูร 

วา่ดว้ยภกิษุผูห้ลกีเรน้ 

  [๓๘] ภกิษุทัง้หลาย เราเรยีกภกิษุวา่ ผูม้ปัีจเจกสจัจะ๑อันบรรเทาได ้ผูม้ ี

การแสวงหาอันสละไดด้ ีผูม้กีายสงัขารอันระงับได ้ผูห้ลกีเรน้ 

  ภกิษุผูม้ปีจัเจกสจัจะอนับรรเทาได ้เป็นอยา่งไร 

  คอื ปัจเจกสจัจะเป็นอันมาก เชน่ เห็นวา่ โลกเทีย่งบา้ง โลกไมเ่ทีย่งบา้ง โลก 

มทีีส่ดุบา้ง โลกไมม่ทีีส่ดุบา้ง ชวีะกับสรรีะเป็นอยา่งเดยีวกัน ชวีะกับสรรีะเป็นคน 

ละอยา่งกัน หลังจากตายแลว้ตถาคตเกดิอกี หลังจากตายแลว้ตถาคตไมเ่กดิอกี 

หลังจากตายแลว้ตถาคต๒เกดิอกีและไมเ่กดิอกี หลงัจากตายแลว้ตถาคตจะวา่เกดิ 

อกีก็มใิช ่จะวา่ไมเ่กดิอกีก็มใิช ่เหลา่นัน้ทัง้หมดของสมณะและพราหมณ์จ านวนมาก

 

เชงิอรรถ : 

๑ ปจัเจกสจัจะ หมายถงึสัจจะทีแ่ตล่ะคนยดึถอืตามความเห็นของตนวา่ “นีเ้ทา่นัน้จรงิ” (องฺ.จตกฺุก.อ. 

   ๒/๓๘/๓๓๙) 

๒ ตถาคต ในทีน่ีเ้ป็นค าทีล่ัทธอิืน่ๆ ใชม้ากอ่นพทุธกาล หมายถงึอัตตา (อาตมัน) ไมไ่ดห้มายถงึพระพทุธเจา้ 

   อรรถกถาอธบิายวา่ หมายถงึสัตว ์(ด ูท.ีส.ีอ. ๖๕/๑๐๘) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๖๒ } 



๖๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๑.ปฐมปัณณาสก]์ 

๔.จักกวรรค ๘.ปฏลินีสตูร 

อันภกิษุในธรรมวนัิยนีบ้รรเทาได ้ก าจัดได ้สละได ้คลายได ้ปลอ่ยวางได ้ละได ้

สละคนืได ้ภกิษุผูม้ปัีจเจกสจัจะอันบรรเทาได ้เป็นอยา่งนีแ้ล 

  ภกิษุผูม้กีารแสวงหาอนัสละไดด้ ีเป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีล้ะการใฝ่หากาม๑ ละการแสวงหาภพ๒ ระงับการ 

แสวงหาพรหมจรรยไ์ด ้๓ ภกิษุผูม้กีารแสวงหาอันสละไดด้ ีเป็นอยา่งนีแ้ล 

  ภกิษุผูม้กีายสงัขารอนัระงบัได้๔ เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี ้เพราะละสขุและทกุขไ์ด ้เพราะโสมนัสและโทมนัส 

ดับไปกอ่นแลว้ บรรลจุตตุถฌานทีไ่มม่ทีกุข ์ไมม่สีขุ มสีตบิรสิทุธิเ์พราะอเุบกขาอยู่ 

ภกิษุผูม้กีายสงัขารอันระงับได ้เป็นอยา่งนีแ้ล 

  ภกิษุผูห้ลกีเรน้ เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีล้ะอัสมมิานะ๕ไดเ้ด็ดขาด ตดัรากถอนโคนเหมอืนตน้ 

ตาลทีถ่กูตดัรากถอนโคนไปแลว้ เหลอืแตพ่ืน้ที ่ท าใหไ้มม่ ีเกดิขึน้ตอ่ไปไมไ่ด ้

ภกิษุผูห้ลกีเรน้ เป็นอยา่งนีแ้ล 

  เราเรยีกภกิษุวา่ ผูม้ปัีจเจกสจัจะอันบรรเทาได ้ผูม้กีารแสวงหาอันสละไดด้ ี

ผูม้กีายสงัขารอันระงับได ้ผูห้ลกีเรน้ ดว้ยประการฉะนี ้

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ละการใฝ่กาม หมายถงึละไดด้ว้ยอนาคามมิรรค (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๓๘/๓๓๙) 

๒ ละการแสวงหาภพ หมายถงึละไดด้ว้ยอรหัตตมรรค (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๓๘/๓๓๙) 

๓ ระงบัการแสวงหาพรหมจรรยไ์ด ้หมายถงึอัธยาศัยจติใจทีมุ่ง่แสวงหาพรหมจรรยใ์นชัน้สงูระงับไปดว้ย 

   อรหัตตมรรค คอื เมือ่บรรลอุรหัตตผลแลว้ก็ไมต่อ้งแสวงหาพรหมจรรยต์อ่ไป แตก่ารแสวงหาพรหมจรรย์ 

   ดว้ยอ านาจมจิฉาทฏิฐจิะระงับไปดว้ยโสดาปัตตมิรรค (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๓๘/๓๓๙) 

๔ มกีายสงัขารอนัระงบัได ้หมายถงึลมหายใจเขา้ ลมหายใจออกระงับไป คอื มอียูเ่หมอืนไมม่ดีว้ยอ านาจ 

   จตตุถฌาน (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๓๘/๓๓๙) 

๕ อสัมมิานะ หมายถงึมานะ (ความส าคัญตนเป็นอยา่งนัน้อยา่งนี)้ ๙ ประการ คอื (๑) เป็นผูเ้ลศิกว่าเขา 

   ส าคัญตัววา่เลศิกว่าเขา (๒) เป็นผูเ้ลศิกวา่เขา ส าคัญตัววา่เสมอเขา (๓) เป็นผูเ้ลศิกวา่เขา ส าคัญตัว 

   วา่ดอ้ยกว่าเขา (๔) เป็นผูเ้สมอเขา ส าคัญตัวว่าเลศิกวา่เขา (๕) เป็นผูเ้สมอเขา ส าคัญตัววา่เสมอเขา 

   (๖) เป็นผูเ้สมอเขา ส าคัญตัวว่าดอ้ยกวา่เขา (๗) เป็นผูด้อ้ยกวา่เขา ส าคัญตัวว่าเลศิกวา่เขา (๘) เป็นผูด้อ้ย 

   กว่าเขา ส าคัญว่าเสมอเขา (๙) เป็นผูด้อ้ยกวา่เขา ส าคัญตัววา่ดอ้ยกวา่เขา (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๓๘/๓๓๙) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๖๓ } 



๖๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๑.ปฐมปัณณาสก]์ 

๔.จักกวรรค ๙.อชุชยสตูร 

    การใฝ่หากาม การแสวงหาภพ 

   และการแสวงหาพรหมจรรย ์

   อันภกิษุในธรรมวนัิยนีส้ละไดเ้ด็ดขาดแลว้ 

   การยดึถอืวา่ส ิง่นัน้ส ิง่นีจ้รงิอันเป็นพืน้ฐานแหง่ทฏิฐ ิ

   ภกิษุถอนขึน้แลว้ดว้ยอาการอยา่งนี้ 

    ภกิษุผูค้ลายก าหนัดไดทั้ง้หมด 

   หลดุพน้เพราะสิน้ตัณหา 

   ชือ่วา่สละคนืการแสวงหา 

   ถอนรากฐานแหง่ทฏิฐไิด ้

    ภกิษุนัน้แลเป็นผูส้งบ 

   มสีต ิสงบระงับ ไมพ่า่ยแพ ้

   ชือ่วา่เป็นพทุธะ เพราะละมานะได ้

   เราเรยีกวา่ ผูห้ลกีเรน้ 

ปฏลินีสตูรที ่๘ จบ 

 

๙. อชุชยสูตร 

วา่ดว้ยปญัหาของอชุชยพราหมณ์ 

  [๓๙] สมัยนัน้ อชุชยพราหมณ์เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ได ้

สนทนาปราศรัยพอเป็นทีบ่ันเทงิใจ พอเป็นทีร่ะลกึถงึกันแลว้จงึน่ัง ณ ทีส่มควร 

ไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาควา่ “แมท้า่นพระโคดมเองก็ทรงสรรเสรญิยัญของพวก 

ขา้พเจา้หรอื” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “พราหมณ์ เราไมไ่ดส้รรเสรญิยัญไปเสยีทกุอยา่ง และ 

เราก็ไมไ่ดต้เิตยีนยัญไปเสยีทัง้หมด เราไมส่รรเสรญิยัญทีม่กีริยิา๑ คอื ยัญทีม่กีารฆา่ 

โค ๑ ยัญทีม่กีารฆา่แพะ แกะ ๑ ยัญทีม่กีารฆา่ไก ่สกุร ๑ ยัญทีท่ าใหส้ตัวต์า่ง ๆ

 

เชงิอรรถ : 

๑ กริยิา ในทีน่ีห้มายถงึกจิทีจ่ะตอ้งท าหรอืตอ้งเตรยีมการมาก เชน่ ตอ้งฆา่สัตวม์าก (องฺ.จตกฺุก.อ. 

   ๒/๓๙/๓๔๑, องฺ.ปญฺจก.ฏกีา ๓/๑๔๒-๑๔๓/๕๙ และด ูส .ส. ๑๕/๑๒๐/๙๒ ประกอบ) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๖๔ } 



๖๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๑.ปฐมปัณณาสก]์ 

๔.จักกวรรค ๙.อชุชยสตูร 

ไดรั้บความเดอืดรอ้น ๑ ขอ้นัน้เพราะเหตไุร เพราะพระอรหันตห์รอืทา่นผูบ้รรล ุ

อรหัตตมรรคยอ่มไมเ่กีย่วขอ้งกับยัญทีม่กีริยิาอยา่งนัน้ 

  พราหมณ์ แตเ่ราสรรเสรญิยัญทีไ่มม่กีริยิา คอื นจิทาน๑ และอนุกลูยัญ๒ คอื 

ยัญทีไ่มม่กีารฆา่โค ๑ ยัญทีไ่มม่กีารฆา่แพะ แกะ ๑ ยัญทีไ่มม่กีารฆา่ไก ่สกุร ๑ 

ยัญทีไ่มท่ าใหส้ตัวต์า่ง ๆ ไดรั้บความเดอืดรอ้น ๑ ขอ้นัน้เพราะเหตไุร เพราะพระ 

อรหันตห์รอืทา่นผูบ้รรลอุรหัตตมรรคยอ่มเกีย่วขอ้งกบัยัญทีไ่มม่กีริยิาอยา่งนี้” 

    มหายัญทีม่กีริยิามากเหลา่นัน้ คอื 

   อัสวเมธ บรุษุเมธ สมัมาปาสะ 

   วาชเปยยะ นรัิคคละ๓ ไมม่ผีลมาก 

    พระอรยิะผูป้ฏบิัตชิอบ แสวงหาคณุยิง่ใหญ่ 

   ยอ่มไมเ่กีย่วขอ้งกับยัญ 

   ทีม่กีารฆา่แพะ แกะ โค และสตัวต์า่ง ๆ 

    แตพ่ระอรยิะผูป้ฏบิัตชิอบ แสวงหาคณุยิง่ใหญ่ 

   ยอ่มเกีย่วขอ้งกับยัญทีไ่มม่กีริยิา 

   เอือ้อ านวยประโยชน ์ประชาชนบชูาทกุเมือ่ 

   และไมม่กีารฆา่แพะ แกะ โค และสตัวต์า่ง ๆ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ นจิทาน หมายถงึสลากภัต (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๓๙/๓๔๐) (สลากภัต คอื อาหารทีถ่วายตามสลาก หมายเอา 

   สังฆภัตอันทายกเขา้กันถวาย ต่างคนตา่งจัดมา เป็นของตา่งกัน มักท ากันในเทศกาลทีผ่ลไมเ้ผล็ดผล 

   แลว้ถวายพระดว้ยวธิจัีบสลาก) 

๒ อนกุลูยญั หมายถงึทานทีพ่งึบูชา พงึใหต้ามล าดับตระกลูโดยล าดับ เพราะเป็นทานทีพ่อ่ ปู่ ของพวก 

   เราถวายมาแลว้ (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๓๙/๓๔๐) 

๓ ค าทัง้ ๕ ค าหมายถงึมหายัญ ๕ ประการของพราหมณ์ ไดแ้ก ่อสัวเมธ คอื การฆา่มา้บชูายัญ, 

   บุรษุเมธ คอื การฆา่คนบชูายัญ, สมัมาปาสะ คอื การท าบว่งแลว้ขวา้งไมล้อดบ่วง ไมต้กทีไ่หน 

   ท าพธิบีชูายัญทีนั่น้, วาชเปยยะ คอื การดืม่เพือ่พลังหรอืเพือ่ชยัชนะ, นริคัคละ คอื ยัญไมม่ลีิม่หรอื 

   กลอน, คอื ทั่วไปไมม่ขีดีขัน้จ ากัด การฆา่ครบทกุอยา่งบชูายัญ อนึง่ มหายัญ ๕ ประการนีเ้ดมิทเีดยีว 

   เป็นหลักสงเคราะหท์ีด่งีาม แต่พราหมณ์สมัยหนึง่ดัดแปลงเป็นการบชูายัญเพือ่ผลประโยชนใ์นทางลาภ 

   สักการะแกต่น (องฺ.จตกฺุก.ฏกีา ๒/๓๙/๓๗๑-๓๗๒) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๖๕ } 



๖๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๑.ปฐมปัณณาสก]์ 

๔.จักกวรรค ๑๐.อทุายสิตูร 

    นักปราชญพ์งึบชูายัญนีท้ีม่ผีลมาก 

   เพราะเมือ่บชูายัญอยา่งนี้ 

   ยอ่มมแีตค่วามด ีไมม่คีวามชัว่ 

   ยัญยอ่มแพรห่ลาย และเทวดาก็เลือ่มใส 

อชุชยสตูรที ่๙ จบ 

 

๑๐. อทุายสิูตร 

วา่ดว้ยปญัหาของอทุายพิราหมณ์ 

  [๔๐] ครัง้นัน้แล อทุายพิราหมณ์เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ได ้

สนทนาปราศรัยพอเป็นทีบ่ันเทงิใจ พอเป็นทีร่ะลกึถงึกันแลว้น่ัง ณ ทีส่มควร 

ไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาควา่ “แมท้า่นพระโคดมก็ทรงสรรเสรญิยัญของพวก 

ขา้พระองคห์รอื” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “พราหมณ์ เราไมไ่ดส้รรเสรญิยัญไปเสยีทกุอยา่ง 

และเราก็ไมไ่ดต้เิตยีนยัญไปเสยีทัง้หมด เราไมส่รรเสรญิยัญ๑ทีม่กีริยิา คอื ยัญทีม่ ี

การฆา่โค ๑ ยัญทีม่กีารฆา่แพะ แกะ ๑ ยัญทีม่กีารฆา่ไก ่สกุร ๑ ยัญทีท่ าใหส้ตัว ์

ตา่ง ๆ ไดรั้บความเดอืดรอ้น ๑ ขอ้นัน้เพราะเหตไุร เพราะพระอรหันตห์รอืทา่นผู ้

บรรลอุรหตัตมรรคยอ่มไมเ่กีย่วขอ้งกับยัญทีม่กีริยิาอยา่งนัน้ 

  พราหมณ์ แตเ่ราสรรเสรญิยัญทีไ่มม่กีริยิา คอื นจิทานและอนุกลูยัญ คอื 

ยัญทีไ่มม่กีารฆา่โค ๑ ยัญทีไ่มม่กีารฆา่แพะ แกะ ๑ ยัญทีไ่มม่กีารฆา่ไก ่สกุร ๑ 

ยัญทีไ่มท่ าใหส้ตัวต์า่ง ๆ ไดรั้บความเดอืดรอ้น ๑ ขอ้นัน้เพราะเหตไุร เพราะพระ 

อรหันตห์รอืทา่นผูบ้รรลอุรหัตตมรรคยอ่มเกีย่วขอ้งกบัยัญทีไ่มม่กีริยิาอยา่งนี้” 

    ทา่นผูป้ระพฤตพิรหมจรรย ์ส ารวมระวงั 

   ยอ่มเกีย่วขอ้งกับยัญ๒ทีจั่ดเตรยีมไวอ้ยา่งด ี

   ไมม่กีริยิา เหมาะสมกับเวลาเชน่นัน้

 

เชงิอรรถ : 

๑ ยญั ในทีน่ีห้มายถงึมหายัญ ๕ ประการของพราหมณ์(ดเูชงิอรรถที ่๓ ขอ้ ๓๙ (อชุชยสตูร) หนา้ ๖๕ ในเลม่นี)้ 

๒ ยญั ในทีน่ีห้มายถงึเครือ่งไทยธรรม เป็นยัญทีพ่ระพทุธเจา้ทรงสรรเสรญิ (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๔๐/๓๔๑) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๖๖ } 



๖๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๑.ปฐมปัณณาสก]์ 

๔.จักกวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

    ทา่นผูรู้ผู้ฉ้ลาดในบญุ 

   มกีเิลสเปรยีบเหมอืนหลังคาอันเปิดแลว้ 

   ลว่งเลยตระกลูและคติ๑ในโลก 

   ยอ่มสรรเสรญิยัญชนดินี ้

    ถา้บคุคลท าการบชูาในปกตทิาน 

   หรอืในมตกทานตามสมควร 

   มจีติเลือ่มใส บชูาในนาทีด่ ี

   คอืทา่นพรหมจารทัีง้หลาย 

    ยัญทีบ่คุคลบชูาดแีลว้ 

   เซน่สรวงดแีลว้ สมบรูณ์ด ี

   ท าไวใ้นทักขไิณยบคุคล 

   ยัญยอ่มแพรห่ลาย และเทวดาก็เลือ่มใส 

    บัณฑติผูเ้ป็นนักปราชญ ์มศีรัทธา๒ 

   มใีจพน้แลว้๓ บชูายัญอยา่งนีแ้ลว้ 

   ยอ่มเขา้ถงึโลกทีป่ราศจากความเบยีดเบยีน เป็นสขุ 

อทุายสิตูรที ่๑๐ จบ 

จกักวรรคที ่๔ จบ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

    ๑. จักกสตูร     ๒. สงัคหสตูร 

    ๓. สหีสตูร     ๔. อัคคัปปสาทสตูร 

    ๕. วสัสการสตูร    ๖. โทณสตูร 

    ๗. อปรหิานยิสตูร    ๘. ปฏลินีสตูร 

    ๙. อชุชยสตูร     ๑๐. อทุายสิตูร 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ตระกลูและคต ิในทีน่ีห้มายถงึวัฏฏะ ๓ คอื กเิลสวัฏฏะ, กัมมวัฏฏะ, วปิากวัฏฏะ (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๔๐/๓๔๑) 

๒ ศรทัธา หมายถงึมศีรัทธาเชือ่มั่นตอ่พทุธคณุ ธรรมคณุ สังฆคณุ (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๔๐/๓๔๒) 

๓ มใีจพน้แลว้ หมายถงึพน้จากความตระหนีใ่นลาภเป็นตน้ หรอืมใีจสละแลว้ (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๔๐/๓๔๒, 

   องฺ.ฉกฺก.อ. ๓/๓๗/๑๑๘) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๖๗ } 



๖๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๑.ปฐมปัณณาสก]์ 

๕.โรหติัสสวรรค ๑.สมาธภิาวนาสตูร 

 

๕. โรหติสัสวรรค 

หมวดวา่ดว้ยโรหติสัสเทพบตุร 

๑. สมาธภิาวนาสตูร 

วา่ดว้ยสมาธภิาวนา 

  [๔๑] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ ภกิษุทัง้หลาย สมาธภิาวนา๑ ๔ ประการนี้ 

สมาธภิาวนา ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. สมาธภิาวนาทีบ่คุคลเจรญิท าใหม้ากแลว้ยอ่มเป็นไปเพือ่อยูเ่ป็นสขุ 

       ในปัจจบุัน 

   ๒. สมาธภิาวนาทีบ่คุคลเจรญิท าใหม้ากแลว้ยอ่มเป็นไปเพือ่ไดญ้าณ- 

       ทัสสนะ 

   ๓. สมาธภิาวนาทีบ่คุคลเจรญิท าใหม้ากแลว้ยอ่มเป็นไปเพือ่สตสิมัปชญัญะ 

   ๔. สมาธภิาวนาทีบ่คุคลเจรญิท าใหม้ากแลว้ยอ่มเป็นไปเพือ่ความสิน้ 

      อาสวะ 

  สมาธภิาวนาทีบ่คุคลเจรญิท าใหม้ากแลว้ยอ่มเป็นไปเพือ่อยูเ่ป็นสขุใน 

ปจัจบุนั เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีส้งัดจากกามและอกศุลธรรมแลว้ บรรลปุฐมฌานทีม่ ี

วติก วจิาร ปีต ิและสขุอันเกดิจากวเิวกอยู ่เพราะวติกวจิารสงบระงับไป บรรล ุ

ทตุยิฌานมคีวามผอ่งใสภายใน มภีาวะทีจ่ติเป็นหนึง่ผดุขึน้ ไมม่วีติก ไมม่วีจิาร มแีต ่

ปีตแิละสขุอันเกดิจากสมาธอิยู ่เพราะปีตจิางคลายไป มอีเุบกขา มสีตสิมัปชญัญะ 

เสวยสขุดว้ยนามกาย บรรลตุตยิฌานทีพ่ระอรยิะสรรเสรญิวา่ ‘ผูม้อีเุบกขา มสีต ิ

อยูเ่ป็นสขุ’ เพราะละสขุและทกุขไ์ด ้เพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปกอ่นแลว้ บรรล ุ

จตตุถฌานทีไ่มม่ทีกุข ์ไมม่สีขุ มสีตบิรสิทุธิเ์พราะอเุบกขาอยู ่สมาธภิาวนานีท้ี่ 

บคุคลเจรญิท าใหม้ากแลว้ยอ่มเป็นไปเพือ่อยูเ่ป็นสขุในปัจจบุัน

 

เชงิอรรถ : 

๑ ด ูท.ีปา. ๑๑/๓๐๗/๑๙๘-๑๙๙ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๖๘ } 



๖๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๑.ปฐมปัณณาสก]์ 

๕.โรหติัสสวรรค ๑.สมาธภิาวนาสตูร 

  สมาธภิาวนาทีบ่คุคลเจรญิท าใหม้ากแลว้ยอ่มเป็นไปเพือ่ไดญ้าณทสัสนะ๑ 

เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีม้นสกิารถงึอาโลกสญัญา (ความก าหนดหมายในแสง 

สวา่ง) อธษิฐานทวิาสญัญา (ความก าหนดหมายวา่กลางวนั) วา่ กลางคนืเหมอืน 

กลางวนั กลางวนัเหมอืนกลางคนื มใีจสงัดไมม่เีครือ่งรอ้ยรัด อบรมจติใหส้วา่ง๒อยู ่

สมาธภิาวนานีท้ีบ่คุคลเจรญิท าใหม้ากแลว้ยอ่มเป็นไปเพือ่ไดญ้าณทัสสนะ 

  สมาธภิาวนาทีบ่คุคลเจรญิท าใหม้ากแลว้ยอ่มเป็นไปเพือ่สตสิมัปชญัญะ 

เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีรู้แ้จง้เวทนาทีเ่กดิขึน้ รูแ้จง้เวทนาทีต่ัง้อยู ่รูแ้จง้เวทนา 

ทีด่ับไป รูแ้จง้สญัญาทีเ่กดิขึน้ ... รูแ้จง้วติกทีเ่กดิขึน้ รูแ้จง้วติกทีต่ัง้อยู ่รูแ้จง้วติกที ่

ดับไป สมาธภิาวนานีท้ีบ่คุคลเจรญิท าใหม้ากแลว้ยอ่มเป็นไปเพือ่สตสิมัปชญัญะ 

  สมาธภิาวนาทีบ่คุคลเจรญิท าใหม้ากแลว้ยอ่มเป็นไปเพือ่ความสิน้อาสวะ 

เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีม้ปีกตเิห็นความเกดิขึน้และความเสือ่มไปในอปุาทาน 

ขนัธ ์๕ อยูว่า่ “รปูเป็นอยา่งนี ้ความเกดิขึน้แหง่รปูเป็นอยา่งนี ้ความดับแหง่รูปเป็น 

อยา่งนี ้เวทนาเป็นอยา่งนี้ ความเกดิขึน้แหง่เวทนาเป็นอยา่งนี ้ความดับแหง่เวทนา 

เป็นอยา่งนี ้สญัญาเป็นอยา่งนี ้ความเกดิขึน้แหง่สญัญาเป็นอยา่งนี้ ความดับแหง่ 

สญัญาเป็นอยา่งนี้ สงัขารเป็นอยา่งนี ้ความเกดิขึน้แหง่สงัขารเป็นอยา่งนี ้ความดับ 

แหง่สงัขารเป็นอยา่งนี ้วญิญาณเป็นอยา่งนี ้ความเกดิขึน้แหง่วญิญาณเป็นอยา่งนี้ 

ความดับแหง่วญิญาณเป็นอยา่งนี้” สมาธภิาวนานี้ทีบ่คุคลเจรญิท าใหม้ากแลว้ยอ่ม 

เป็นไปเพือ่ความสิน้อาสวะ 

  ภกิษุทัง้หลาย สมาธภิาวนา ๔ ประการนี้แล 

  ภกิษุทัง้หลาย ก็ค านีเ้รากลา่วไวใ้นปณุณกปัญหาในปารายนวรรค หมายถงึ 

ขอ้ความนีว้า่

 

เชงิอรรถ : 

๑ ญาณทสัสนะ ในทีน่ีห้มายถงึทพิพจักขญุาณ (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๔๑/๓๔๒) 

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

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๖๙ } 



๗๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๑.ปฐมปัณณาสก]์ 

๕.โรหติัสสวรรค ๒. ปัฐหพยากรณสตูร 

    บคุคลใดรูส้ ิง่สงูต า่๑ในโลก๒ 

   ไมม่กีเิลสเป็นเหตใุหห้วัน่ไหว๓ในโลกไหนๆ๔ 

   เรากลา่ววา่ บคุคลเป็นผูส้งบ๕ 

   ไมม่คีวนัคอืความโกรธ 

   ไมม่กีเิลสกระทบจติ ไมม่คีวามหวงั 

   ขา้มพน้ชาตแิละชราไดแ้ลว้ 

สมาธภิาวนาสตูรที ่๑ จบ 

 

๒. ปญัหพยากรณสตูร 

วา่ดว้ยวธิกีารตอบปญัหา 

  [๔๒] ภกิษุทัง้หลาย การตอบปัญหา ๔ ประการนี ้

  การตอบปัญหา ๔ ประการ๖ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. เอกังสพยากรณียปัญหา   (ปัญหาทีค่วรตอบโดยนัยเดยีว) 

   ๒. วภิัชชพยากรณียปัญหา   (ปัญหาทีค่วรแยกตอบ) 

   ๓. ปฏปิจุฉาพยากรณียปัญหา  (ปัญหาทีค่วรตอบโดยยอ้นถาม) 

   ๔. ฐปนยีปัญหา    (ปัญหาทีค่วรงดตอบ) 

  ภกิษุทัง้หลาย การตอบปัญหา ๔ ประการนี้แล 

   (๑) ตอบโดยนัยเดยีว    (๒) แยกตอบ 

   (๓) ตอบโดยยอ้นถาม   (๔) งดตอบ

 

เชงิอรรถ : 

๑ ส ิง่สงูต า่ ในทีน่ีห้มายถงึอัตภาพของผูอ้ืน่และอัตภาพของตน (องฺ.จตกฺุก.ฏกีา ๒/๔๑/๓๗๗) 

๒ โลก ในทีน่ีห้มายถงึสัตวโ์ลก (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๔๑/๓๔๓) 

๓ ไมม่กีเิลสเป็นเหตใุหห้ว ัน่ไหว หมายถงึไมม่กีเิลสเป็นเหตใุหห้ว่ันไหว ๗ ประการ คอื ราคะ โทสะ โมหะ 

   มานะ ทฏิฐ ิกเิลส และทจุรติ (องฺ.ตกิ.อ. ๒/๓๒/๑๑๔) 

๔ ในโลกไหนๆ ในทีน่ีห้มายถงึขันธ ์อายตนะ ธาต ุและอารมณ์ (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๔๑/๓๔๓) 

๕ เป็นผูส้งบ หมายถงึสงบกเิลสทีเ่ป็นขา้ศกึ (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๔๑/๓๔๓) 

๖ ด ูท.ีปา. ๑๑/๓๑๒/๒๐๔ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๗๐ } 



๗๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๑.ปฐมปัณณาสก]์ 

๕.โรหติัสสวรรค ๓.ปฐมโกธครสุตูร 

    อนึง่ บัณฑติเรยีกภกิษุผูรู้ค้วามเหมาะสม๑ 

   ในฐานะแหง่ปัญหานัน้ ๆ วา่ 

   เป็นผูฉ้ลาดในปัญหาทัง้ ๔ 

    บคุคลเชน่นัน้ ใคร ๆ เทยีบไดย้าก 

   เอาชนะไดย้าก เป็นคนลกึซึง้ ใหแ้พไ้ดย้าก 

   และฉลาดในประโยชนทั์ง้สอง 

   คอื ดา้นเจรญิและดา้นเสือ่ม 

    บัณฑติยอ่มเวน้ดา้นเสือ่ม ถอืเอาดา้นเจรญิ 

   ธรีชนเพราะรูจั้กประโยชน ์

   ชาวโลกจงึเรยีกวา่ “บัณฑติ” 

ปญัหพยากรณสตูรที ่๒ จบ 

 

๓. ปฐมโกธครสุตูร 

วา่ดว้ยบคุคลผูม้กัโกรธ สตูรที ่๑ 

  [๔๓] ภกิษุทัง้หลาย บคุคล ๔ จ าพวกนีม้ปีรากฏอยูใ่นโลก 

  บคุคล ๔ จ าพวกไหนบา้ง คอื 

   ๑. บคุคลผูม้ักโกรธ ไมเ่คารพสทัธรรม 

   ๒. บคุคลผูม้กัลบหลู ่ไมเ่คารพสทัธรรม 

   ๓. บคุคลผูเ้ห็นแกล่าภ ไมเ่คารพสทัธรรม 

   ๔. บคุคลผูเ้ห็นแกส่กัการะ ไมเ่คารพสทัธรรม 

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคล ๔ จ าพวกนีแ้ลมปีรากฏอยูใ่นโลก 

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคล ๔ จ าพวกนีม้ปีรากฏอยูใ่นโลก 

  บคุคล ๔ จ าพวกไหนบา้ง คอื 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ผูรู้ค้วามเหมาะสม หมายถงึรูว้ธิกีารตอบปัญหา (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๔๒/๓๔๓) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๗๑ } 



๗๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๑.ปฐมปัณณาสก]์ 

๕.โรหติัสสวรรค ๔. ทตุยิโกธครสุตูร 

   ๑. บคุคลผูเ้คารพสทัธรรม ไมม่ักโกรธ 

   ๒. บคุคลผูเ้คารพสทัธรรม ไมม่ักลบหลู ่

   ๓. บคุคลผูเ้คารพสทัธรรม ไมเ่ห็นแกล่าภ 

   ๔. บคุคลผูเ้คารพสทัธรรม ไมเ่ห็นแกส่กัการะ 

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคล ๔ จ าพวกนีแ้ลมปีรากฏอยูใ่นโลก 

    ภกิษุผูม้ักโกรธ มักลบหลู ่

   เห็นแกล่าภและเห็นแกส่กัการะ 

   ยอ่มไมง่อกงามในธรรม 

   ทีพ่ระสมัมาสมัพทุธเจา้ทรงแสดงแลว้ 

    สว่นภกิษุผูเ้คารพสทัธรรม 

   ทัง้ในอดตีและปัจจบุัน ยอ่มงอกงามในธรรม 

   ทีพ่ระสมัมาสมัพทุธเจา้ทรงแสดงแลว้ 

ปฐมโกธครสุตูรที ่๓ จบ 

 

๔. ทตุยิโกธครสุูตร 

วา่ดว้ยบคุคลผูม้กัโกรธ สตูรที ่๒ 

  [๔๔] ภกิษุทัง้หลาย อสทัธรรม ๔ ประการนี ้

  อสทัธรรม ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ความเป็นผูม้ักโกรธ ไมเ่คารพสทัธรรม 

   ๒. ความเป็นผูม้ักลบหลู ่ไมเ่คารพสทัธรรม 

   ๓. ความเป็นผูเ้ห็นแกล่าภ ไมเ่คารพสทัธรรม 

   ๔. ความเป็นผูเ้ห็นแกส่กัการะ ไมเ่คารพสทัธรรม 

  ภกิษุทัง้หลาย อสทัธรรม ๔ ประการนีแ้ล 

  ภกิษุทัง้หลาย สทัธรรม ๔ ประการนี ้

  สทัธรรม ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๗๒ } 



๗๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๑.ปฐมปัณณาสก]์ 

๕.โรหติัสสวรรค ๕.โรหติัสสสตูร 

   ๑. ความเป็นผูเ้คารพสทัธรรม ไมเ่ป็นผูม้ักโกรธ 

   ๒. ความเป็นผูเ้คารพสทัธรรม ไมเ่ป็นผูม้ักลบหลู ่

   ๓. ความเป็นผูเ้คารพสทัธรรม ไมเ่ป็นผูเ้ห็นแกล่าภ 

   ๔. ความเป็นผูเ้คารพสทัธรรม ไมเ่ป็นผูเ้ห็นแกส่กัการะ 

  ภกิษุทัง้หลาย สทัธรรม ๔ ประการนีแ้ล 

    ภกิษุผูม้ักโกรธ มักลบหลู ่

   เห็นแกล่าภและเห็นแกส่กัการะ 

   ยอ่มไมง่อกงามในสทัธรรม 

   เหมอืนพชืทีห่วา่นไวใ้นนาไมด่ ี

    สว่นภกิษุผูเ้คารพสทัธรรม 

   ทัง้ในอดตีและปัจจบุัน ยอ่มงอกงามในธรรม 

   เหมอืนตน้ไมง้อกงามเพราะยางเหนยีวฉะนัน้ 

ทตุยิโกธครสุตูรที ่๔ จบ 

 

๕. โรหติสัสสตูร 

วา่ดว้ยโรหติสัสเทพบตุร 

  [๔๕] สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อารามของ 

อนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้ โรหติัสสเทพบตุรเมือ่ราตรี๑ผา่นไป 

มวีรรณะงามยิง่ ท าพระเชตวนัทัง้ส ิน้ใหส้วา่งไสว เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ 

ถวายอภวิาทแลว้ยนือยู ่ณ ทีส่มควร ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ พระองคส์ามารถหรอืหนอทีจ่ะทรงรู ้ทรงเห็น หรอื 

ทรงถงึทีส่ดุแหง่โลก๒ทีส่ตัวไ์มเ่กดิ ไมแ่ก ่ไมต่าย ไมจ่ตุ ิไมอ่บุัตดิว้ยการไป” 

 

เชงิอรรถ : 

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

๒ โลก ในทีน่ีเ้ทพบตุรหมายถงึโอกาสโลก คอื โลกจักรวาล (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๔๕/๓๔๔) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๗๓ } 



๗๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๑.ปฐมปัณณาสก]์ 

๕.โรหติัสสวรรค ๕.โรหติัสสสตูร 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “เทพบตุร เราไมก่ลา่วทีส่ดุแหง่โลกทีส่ตัวไ์มเ่กดิ 

ไมแ่ก ่ไมต่าย ไมจ่ตุ ิไมอ่บุัตวิา่ ‘พงึรู ้พงึเห็น พงึถงึได’้ ดว้ยการไป” 

  โรหติัสสเทพบตุรกราบทลูวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ น่าอัศจรรยจ์รงิ ไมเ่คย 

ปรากฏ พระผูม้พีระภาคตรัสเรือ่งนีไ้วด้ยี ิง่นักวา่ เทพบตุร เราไมก่ลา่วทีส่ดุแหง่โลก 

ทีส่ตัวไ์มเ่กดิ ไมแ่ก ่ไมต่าย ไมจ่ตุ ิไมอ่บุัตวิา่ ‘พงึรู ้พงึเห็น พงึถงึได’้ ดว้ยการไป” 

  ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ เรือ่งเคยมมีาแลว้ ขา้พระองคเ์ป็นฤๅษีชือ่โรหติัสสะ 

เป็นบตุรของผูใ้หญบ่า้น มฤีทธิ ์เหาะได ้ความเร็วของขา้พระองคนั์น้เปรยีบไดก้ับ 

นายขมงัธนู ผูย้งิธนูแมน่ย า ศกึษามาดแีลว้ ผูเ้ชีย่วชาญ ฝึกซอ้มมาด ีพงึยงิลกูศร 

เบาใหผ้า่นเงาตาลดา้นขวางไปไดโ้ดยไมย่ากฉะนัน้ การยา่งเทา้แตล่ะกา้วของ 

ขา้พระองคเ์ปรยีบไดก้ับระยะทางจากทะเลดา้นตะวนัออกถงึทะเลดา้นตะวนัตกฉะนัน้ 

ความปรารถนาอยา่งนี้วา่ ‘เราจักถงึทีส่ดุแหง่โลกดว้ยการไป’ เกดิแกข่า้พระองคนั์น้ 

ผูเ้พยีบพรอ้มดว้ยความเร็วและการยา่งเทา้อยา่งนี้ ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองค ์

นัน้แลเวน้จากการกนิ การดืม่ การเคีย้ว การลิม้ การถา่ยอจุจาระ ปัสสาวะ 

การหลับ และการบรรเทาความเหน็ดเหนือ่ย มอีาย ุ๑๐๐ ปี ด ารงชพีอยูไ่ดต้ัง้ ๑๐๐ 

ปี ด าเนนิไปไดต้ัง้ ๑๐๐ ปี ยังไมถ่งึทีส่ดุแหง่โลกก็ตายเสยีกอ่นในระหวา่งทาง 

  ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ น่าอัศจรรยจ์รงิ ไมเ่คยปรากฏ พระผูม้พีระภาคตรัส 

เรือ่งนีไ้วด้ยี ิง่นักวา่ เทพบตุร เราไมก่ลา่วทีส่ดุแหง่โลกทีส่ตัวไ์มเ่กดิ ไมแ่ก ่ไมต่าย 

ไมจ่ตุ ิไมอ่บุัตวิา่ ‘พงึรู ้พงึเห็น พงึถงึได’้ ดว้ยการไป 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “เทพบตุร เราไมก่ลา่วทีส่ดุแหง่โลกทีส่ตัวไ์มเ่กดิ ไมแ่ก ่

ไมต่าย ไมจ่ตุ ิไมอ่บุัตวิา่ ‘พงึรู ้พงึเห็น พงึถงึได’้ ดว้ยการไป เราไมก่ลา่ววา่ 

การทีบ่คุคลยังไมถ่งึทีส่ดุแหง่โลกจะท าทีส่ดุแหง่ทกุขไ์ด ้

  อนึง่ เราบัญญัตโิลก๑ ความเกดิแหง่โลก๒ ความดบัแหง่โลก๓ และขอ้ปฏบิัต ิ

ใหถ้งึความดับแหง่โลก๔ ในรา่งกายทีม่ปีระมาณวาหนึง่ มสีญัญา มใีจนีเ้อง”

 

เชงิอรรถ : 

๑ โลก ในทีน่ีห้มายถงึทกุขสัจ (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๔๕/๓๔๕) 

๒ ความเกดิแหง่โลก หมายถงึสมทุัยสัจ (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๔๕/๓๔๕) 

๓ ความดบัแหง่โลก หมายถงึนโิรธสัจ (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๔๕/๓๔๕) 

๔ ขอ้ปฏบิตัใิหถ้งึความดบัแหง่โลก หมายถงึมัคคสัจ (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๔๕/๓๔๕) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๗๔ } 



๗๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๑.ปฐมปัณณาสก]์ 

๕.โรหติัสสวรรค ๖.ทตุยิโรหติัสสสตูร 

    ไมว่า่ในเวลาไหน ทีส่ดุแหง่โลก 

   ใครก็ถงึไมไ่ดด้ว้ยการไป 

   และเมือ่ยังไมถ่งึทีส่ดุแหง่โลก 

   ยอ่มไมม่กีารเปลือ้งตนจากทกุข ์

    เพราะเหตนัุน้แล ผูรู้แ้จง้โลก มปัีญญาด ี

   ถงึทีส่ดุแหง่โลก อยูจ่บพรหมจรรย ์

   สงบระงับ รูท้ีส่ดุแหง่โลก 

   ยอ่มไมห่วงัทัง้โลกนีแ้ละโลกหนา้ 

โรหติสัสสตูรที ่๕ จบ 

 

๖. ทตุยิโรหติสัสสตูร 

วา่ดว้ยโรหติสัสเทพบตุร สตูรที ่๒ 

  [๔๖] ครัน้ราตรนัีน้ผา่นไปแลว้ พระผูม้พีระภาครับสัง่เรยีกภกิษุทัง้หลายมา 

ตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย คนืนี ้เมือ่ราตรผีา่นไป โรหติัสสเทพบตุรมวีรรณะงามยิง่ 

ท าพระเชตวนัทัง้ส ิน้ใหส้วา่งไสว เขา้มาหาเราถงึทีอ่ยู ่ยนือยู ่ณ ทีส่มควร ไดถ้าม 

เราดังนีว้า่ 

  ‘ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ พระองคส์ามารถหรอืหนอทีจ่ะทรงรู ้ทรงเห็น หรอืทรง 

ถงึทีส่ดุแหง่โลกทีส่ตัวไ์มเ่กดิ ไมแ่ก ่ไมต่าย ไมจ่ตุ ิไมอ่บุัตดิว้ยการไป ภกิษุทัง้หลาย 

เมือ่เทพบตุรกลา่วอยา่งนี ้เราจงึไดก้ลา่วกับเขาวา่ 

  เทพบตุร เราไมก่ลา่วทีส่ดุแหง่โลกทีส่ตัวไ์มเ่กดิ ไมแ่ก ่ไมต่าย ไมจ่ตุ ิไม ่

อบุัตวิา่ ‘พงึรู ้พงึเห็น พงึถงึได’้ ดว้ยการไป ภกิษุทัง้หลาย เมือ่เรากลา่วอยา่งนีแ้ลว้ 

โรหติัสสเทพบตุรไดก้ลา่วกับเราดังนีว้า่ 

  ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ น่าอัศจรรยจ์รงิ ไมเ่คยปรากฏ พระผูม้พีระภาคตรัส 

เรือ่งนีไ้วด้ยี ิง่นักวา่ เทพบตุร เราไมก่ลา่วทีส่ดุแหง่โลกทีส่ตัวไ์มเ่กดิ ไมแ่ก ่ไมต่าย 

ไมจ่ตุ ิไมอ่บุัตวิา่ ‘พงึรู ้พงึเห็น พงึถงึได’้ ดว้ยการไป 

  ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ เรือ่งเคยมมีาแลว้ ขา้พระองคเ์ป็นฤๅษีชือ่โรหติัสสะ 

เป็นบตุรของผูใ้หญบ่า้น มฤีทธิ ์เหาะได ้ความเร็วของขา้พระองคนั์น้เปรยีบไดก้ับ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๗๕ } 



๗๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๑.ปฐมปัณณาสก]์ 

๕.โรหติัสสวรรค ๖.ทตุยิโรหติัสสสตูร 

นายขมังธนูผูย้งิธนูแมน่ย า ศกึษามาดแีลว้ ผูเ้ชีย่วชาญ ฝึกซอ้มมาด ีพงึยงิลกูศรเบา 

ใหผ้า่นเงาตาลดา้นขวางไปไดโ้ดยไมย่ากฉะนัน้ การยา่งเทา้แตล่ะกา้วของขา้พระองค ์

เปรยีบไดก้ับระยะทางจากทะเลดา้นตะวนัออกถงึทะเลดา้นตะวนัตกฉะนัน้ ความ 

ปรารถนาอยา่งนีว้า่ ‘เราจักถงึทีส่ดุแหง่โลกดว้ยการไป’ เกดิแกข่า้พระองคนั์น้ผู ้

เพยีบพรอ้มดว้ยความเร็วและการยา่งเทา้อยา่งนี ้ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองค ์

นัน้แลเวน้จากการกนิ การดืม่ การเคีย้ว การลิม้ การถา่ยอจุจาระ ปัสสาวะ 

การหลับ และการบรรเทาความเหน็ดเหนือ่ย มอีาย ุ๑๐๐ ปี ด ารงชพีอยูไ่ดต้ัง้ ๑๐๐ 

ปี ด าเนนิไปไดต้ัง้ ๑๐๐ ปี ยังไมถ่งึทีส่ดุแหง่โลกก็ตายเสยีกอ่นในระหวา่งทาง 

  ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ น่าอัศจรรยจ์รงิ ไมเ่คยปรากฏ พระผูม้พีระภาคตรัส 

เรือ่งนีไ้วด้ยี ิง่นักวา่ เทพบตุร เราไมก่ลา่วทีส่ดุแหง่โลกทีส่ตัวไ์มเ่กดิ ไมแ่ก ่ไมต่าย 

ไมจ่ตุ ิไมอ่บุัตวิา่ ‘พงึรู ้พงึเห็น พงึถงึได’้ ดว้ยการไป ภกิษุทัง้หลาย เมือ่เขา 

กลา่วอยา่งนี ้เราจงึกลา่วกับเทพบตุรนัน้ดังนีว้า่ 

  เทพบตุร เราไมก่ลา่วทีส่ดุแหง่โลกทีส่ตัวไ์มเ่กดิ ไมแ่ก ่ไมต่าย ไมจ่ตุ ิไมอ่บุัตวิา่ 

‘พงึรู ้พงึเห็น พงึถงึได’้ ดว้ยการไป และเราไมก่ลา่ววา่การทีบ่คุคลยังไมถ่งึ ทีส่ดุ 

แหง่โลกจะท าทีส่ดุแหง่ทกุขไ์ด ้

  อนึง่ เราบัญญัตโิลก ความเกดิแหง่โลก ความดับแหง่โลก และขอ้ปฏบิัตใิห ้

ถงึความดับแหง่โลก ในรา่งกายทีม่ปีระมาณวาหนึง่ มสีญัญา มใีจนีเ้อง” 

    ไมว่า่ในเวลาไหน ทีส่ดุแหง่โลก 

   ใครก็ถงึไมไ่ดด้ว้ยการไป 

   และเมือ่ยังไมถ่งึทีส่ดุแหง่โลก 

   ยอ่มไมม่กีารเปลือ้งตนจากทกุข ์

    เพราะเหตนัุน้แล ผูรู้แ้จง้โลก มปัีญญาด ี

   ถงึทีส่ดุแหง่โลก อยูจ่บพรหมจรรย ์

   สงบระงับ รูท้ีส่ดุแหง่โลก 

   ยอ่มไมห่วงัทัง้โลกนีแ้ละโลกหนา้ 

ทตุยิโรหติสัสสตูรที ่๖ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๗๖ } 



๗๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๑.ปฐมปัณณาสก]์ 

๕.โรหติัสสวรรค ๗.สวุทิรูสตูร 

 

๗. สวุทิรูสตูร 

วา่ดว้ยสิง่ทีอ่ยูห่า่งไกลกนัเหลอืเกนิ 

  [๔๗] ภกิษุทัง้หลาย สิง่ทีอ่ยูห่า่งไกลกันเหลอืเกนิ ๔ อยา่งนี้ 

  สิง่ทีอ่ยูห่า่งไกลกันเหลอืเกนิ ๔ อยา่ง อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ทอ้งฟ้ากับแผน่ดนิ นีเ้ป็นสิง่ทีอ่ยูห่า่งไกลกันเหลอืเกนิอยา่งที ่๑ 

   ๒. ฝ่ังนีก้ับฝ่ังโนน้ของทะเล นีเ้ป็นสิง่ทีอ่ยูห่า่งไกลกันเหลอืเกนิอยา่งที ่๒ 

   ๓. จดุทีด่วงอาทติยข์ ึน้กับจดุทีด่วงอาทติยต์ก นีเ้ป็นสิง่ทีอ่ยูห่า่งไกลกัน 

       เหลอืเกนิอยา่งที ่๓ 

   ๔. ธรรมของสตับรุษุ(คนด)ีกับธรรมของอสตับรุษุ(คนชัว่) นีเ้ป็นสิง่ทีอ่ยู ่

       หา่งไกลกันเหลอืเกนิอยา่งที ่๔ 

  ภกิษุทัง้หลาย สิง่ทีอ่ยูห่า่งไกลกันเหลอืเกนิ ๔ อยา่งนีแ้ล 

    นักปราชญทั์ง้หลายกลา่ววา่ 

   ฟ้ากับดนิอยูไ่กลกัน 

   ฝ่ัง(ทัง้สอง)ของทะเลอยูไ่กลกัน 

   จดุทีด่วงอาทติยข์ ึน้และตกก็อยูไ่กลกัน 

   บัณฑติกลา่ววา่ ธรรมของสตับรุษุ 

   กับธรรมของอสตับรุษุอยูไ่กลยิง่กวา่นัน้ 

    สมาคมของสตับรุษุยั่งยนืนาน 

   ด ารงอยูต่ราบนานเทา่นาน 

   สว่นสมาคมของอสตับรุษุยอ่มจดืจางเร็ว 

   เพราะฉะนัน้ ธรรมของสตับรุษุ 

   จงึหา่งไกลจากธรรมของอสตับรุษุ 

สวุทิรูสตูรที ่๗ จบ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๗๗ } 



๗๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๑.ปฐมปัณณาสก]์ 

๕.โรหติัสสวรรค ๘. วสิาขสตูร 

 

๘. วสิาขสตูร 

วา่ดว้ยการแสดงธรรมของวสิาขปญัจาลบิตุร 

  [๔๘] สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อารามของ 

อนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีก็สมัยนัน้แล ทา่นวสิาขปัญจาลบิตุรชีแ้จง 

ใหภ้กิษุทัง้หลายในหอฉันเห็นชดั ชวนใจใหอ้ยากรับเอาไปปฏบิัต ิเรา้ใจใหอ้าจหาญ 

แกลว้กลา้ ปลอบชโลมใจใหส้ดชืน่รา่เรงิดว้ยธรรมกีถา ดว้ยวาจาชาวเมอืงที ่

สละสลวย ไมห่ยาบคาย ใหรู้ค้วามหมายได ้เกีย่วเนื่องกับนพิพาน ไมอ่งิอาศัย 

วฏัฏะ ครัน้ในเวลาเย็น พระผูม้พีระภาคเสด็จออกจากทีห่ลกีเรน้เขา้ไปยังหอฉัน 

ประทับน่ังบนพทุธอาสนท์ีป่ลูาดไวแ้ลว้ ไดต้รัสถามภกิษุทัง้หลายวา่ 

  “ภกิษุทัง้หลาย ใครหนอชีแ้จงใหภ้กิษุทัง้หลายในหอฉันเห็นชดั ชวนใจให ้

อยากรับเอาไปปฏบิัต ิเรา้ใจใหอ้าจหาญแกลว้กลา้ ปลอบชโลมใจใหส้ดชืน่รา่เรงิดว้ย 

ธรรมกีถา ดว้ยวาจาชาวเมอืงทีส่ละสลวย ไมห่ยาบคาย ใหรู้ค้วามหมายได ้

เกีย่วเนือ่งกับนพิพาน ไมอ่งิอาศัยวฏัฏะ” 

  ภกิษุทัง้หลายกราบทลูวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูจ้รญิ ทา่นวสิาขปัญจาลบิตุร 

ชีแ้จงใหภ้กิษุทัง้หลายในหอฉันเห็นชดั ชวนใจใหอ้ยากรับเอาไปปฏบิัต ิเรา้ใจให ้

อาจหาญแกลว้กลา้ ปลอบชโลมใจใหส้ดชืน่รา่เรงิดว้ยธรรมกีถา ดว้ยวาจาชาว 

เมอืงทีส่ละสลวย ไมห่ยาบคาย ใหรู้ค้วามหมายได ้เกีย่วเนือ่งกับนพิพาน ไม่ 

องิอาศัยวฏัฏะ” 

  สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคไดต้รัสกับทา่นวสิาขปัญจาลบิตุรดังนีว้า่ “ดจีรงิ 

ดจีรงิ วสิาขะ ดเีหลอืเกนิทีเ่ธอชีแ้จงใหภ้กิษุทัง้หลายเห็นชดั ชวนใจใหอ้ยากรับเอา 

ไปปฏบิัต ิเรา้ใจใหอ้าจหาญแกลว้กลา้ ปลอบชโลมใจใหส้ดชืน่รา่เรงิดว้ยธรรมกีถา 

ดว้ยวาจาชาวเมอืงทีส่ละสลวย ไมห่ยาบคาย ใหรู้ค้วามหมายได ้เกีย่วเนือ่งกับ 

นพิพาน ไมอ่งิอาศัยวฏัฏะ” 

    บคุคลผูไ้มพ่ดู 

   ชนทัง้หลายยอ่มไมรู่ว้า่เป็นคนพาลหรอืบัณฑติ 

   สว่นบคุคลผูท้ีพ่ดู 

   ชนทัง้หลายยอ่มรูว้า่เป็นผูแ้สดงอมตธรรม 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๗๘ } 



๗๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๑.ปฐมปัณณาสก]์ 

๕.โรหติัสสวรรค ๙.วปัิลลาสสตูร 

    บคุคลพงึประกาศ เชดิช ู

   ยกยอ่งธรรม๑ซึง่เป็นธงชยัของฤๅษี 

   ฤๅษีทัง้หลายมสีภุาษิตเป็นธงชยั 

   ธรรมเป็นธงชยัของฤๅษี 

วสิาขสตูรที ่๘ จบ 

 

๙. วปิลัลาสสตูร 

วา่ดว้ยวปิลาส 

  [๔๙] ภกิษุทัง้หลาย สญัญาวปิลาส๒ จติวปิลาส ทฏิฐวิปิลาส ๔ ประการนี้ 

  สญัญาวปิลาส จติวปิลาส ทฏิฐวิปิลาส ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. สญัญาวปิลาส จติวปิลาส ทฏิฐวิปิลาสในสิง่ทีไ่มเ่ทีย่งวา่เทีย่ง 

   ๒. สญัญาวปิลาส จติวปิลาส ทฏิฐวิปิลาสในสิง่ทีเ่ป็นทกุขว์า่เป็นสขุ 

   ๓. สญัญาวปิลาส จติวปิลาส ทฏิฐวิปิลาสในสิง่ทีเ่ป็นอนัตตาวา่เป็น 

       อัตตา 

   ๔. สญัญาวปิลาส จติวปิลาส ทฏิฐวิปิลาสในสิง่ทีไ่มง่ามวา่งาม 

  ภกิษุทัง้หลาย สญัญาวปิลาส จติวปิลาส ทฏิฐวิปิลาส ๔ ประการนีแ้ล 

  ภกิษุทัง้หลาย สญัญาไมว่ปิลาส จติไมว่ปิลาส ทฏิฐไิมว่ปิลาส ๔ ประการนี้ 

  สญัญาไมว่ปิลาส จติไมว่ปิลาส ทฏิฐไิมว่ปิลาส ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. สญัญาไมว่ปิลาส จติไมว่ปิลาส ทฏิฐไิมว่ปิลาสในสิง่ทีไ่มเ่ทีย่งวา่ 

       ไมเ่ทีย่ง 

   ๒. สญัญาไมว่ปิลาส จติไมว่ปิลาส ทฏิฐไิมว่ปิลาสในสิง่ทีเ่ป็นทกุขว์า่ 

       เป็นทกุข์

 

เชงิอรรถ : 

๑ หมายถงึโลกตุตรธรรม ๙ ประการ (มรรค ๔ ผล ๔ นพิพาน ๑) (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๔๘/๓๔๖) 

๒ สญัญาวปิลาส ความคลาดเคลือ่นของการรับรู ้หมายถงึการรับรูส้ ิง่ทีไ่มเ่ทีย่งวา่เทีย่งเป็นตน้ 

   (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๔๙/๓๔๖) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๗๙ } 



๘๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๑.ปฐมปัณณาสก]์ 

๕.โรหติัสสวรรค ๙.วปัิลลาสสตูร 

   ๓. สญัญาไมว่ปิลาส จติไมว่ปิลาส ทฏิฐไิมว่ปิลาสในสิง่ทีเ่ป็นอนัตตา 

       วา่เป็นอนัตตา 

   ๔. สญัญาไมว่ปิลาส จติไมว่ปิลาส ทฏิฐไิมว่ปิลาสในสิง่ทีไ่มง่ามวา่ 

       ไมง่าม 

  ภกิษุทัง้หลาย สญัญาไมว่ปิลาส จติไมว่ปิลาส ทฏิฐไิมว่ปิลาส ๔ ประการ 

นีแ้ล 

    เหลา่สตัวผ์ูถ้กูมจิฉาทฏิฐทิ าลาย 

   มจีติซดัสา่ย ส าคัญผดิ 

   หมายรูใ้นสิง่ทีไ่มเ่ทีย่งวา่เทีย่ง 

   หมายรูใ้นสิง่ทีเ่ป็นทกุขว์า่เป็นสขุ 

   หมายรูใ้นสิง่ทีเ่ป็นอนัตตาวา่เป็นอัตตา 

   หมายรูใ้นสิง่ทีไ่มง่ามวา่งาม 

     สตัวเ์หลา่นัน้ชือ่วา่ตดิอยูใ่นเครือ่งประกอบของมาร 

   ไมม่คีวามเกษมจากโยคะ 

   ประสบกับความเกดิและความตาย 

   ทอ่งเทีย่วไปสูส่งัสารวฏั 

     ก็ในกาลใดพระพทุธเจา้ 

   ผูจ้ดุประกายใหแ้สงสวา่ง เสด็จอบุตัขิ ึน้ในโลก 

   ในกาลนัน้พระองคย์อ่มประกาศธรรม๑นี ้

   ทีใ่หส้ตัวถ์งึความดับทกุข ์

     สตัวเ์หลา่นัน้ผูม้ปัีญญา 

   ฟังธรรมของพระพทุธเจา้เหลา่นัน้ 

   กลับไดค้วามคดิเป็นของตนเอง 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ธรรม ในทีน่ีห้มายถงึสัจธรรม ๔ ประการ (ทกุข ์สมทุัย นโิรธ มรรค) (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๔๙/๓๔๗) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๘๐ } 



๘๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๑.ปฐมปัณณาสก]์ 

๕.โรหติัสสวรรค ๑๐.อปัุกกเิลสสตูร 

   ไดเ้ห็นสิง่ทีไ่มเ่ทีย่งวา่ไมเ่ทีย่ง 

   ไดเ้ห็นสิง่ทีเ่ป็นทกุขว์า่เป็นทกุข ์

   ไดเ้ห็นสิง่ทีเ่ป็นอนัตตาวา่เป็นอนัตตา 

   ไดเ้ห็นสิง่ทีไ่มง่ามวา่เป็นของไมง่าม 

   ยดึถอืสมัมาทฏิฐ ิพน้ทกุขทั์ง้หมดได ้

วปิลัลาสสตูรที ่๙ จบ 

 

๑๐. อปุกักเิลสสตูร 

วา่ดว้ยสิง่มวัหมอง 

  [๕๐] ภกิษุทัง้หลาย สิง่มัวหมองทีเ่ป็นเหตใุหด้วงจันทรด์วงอาทติยม์ัวหมอง 

ไมส่อ่งแสง ไมส่วา่ง ไมรุ่่งเรอืง ๔ ประการนี้ 

  สิง่มัวหมอง ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. เมฆเป็นสิง่มัวหมอง ทีเ่ป็นเหตใุหด้วงจันทรด์วงอาทติยม์ัวหมอง 

       ไมส่อ่งแสง ไมส่วา่ง ไมรุ่ง่เรอืง 

   ๒. หมอกเป็นสิง่มัวหมอง ทีเ่ป็นเหตใุหด้วงจันทรด์วงอาทติยม์ัวหมอง 

       ไมส่อ่งแสง ไมส่วา่ง ไมรุ่ง่เรอืง 

   ๓. ควนัและฝุ่ นละอองเป็นสิง่มัวหมอง ทีเ่ป็นเหตใุหด้วงจันทรด์วงอาทติย ์

       มัวหมอง ไมส่อ่งแสง ไมส่วา่ง ไมรุ่ง่เรอืง 

   ๔. ราหผููเ้ป็นจอมอสรูเป็นสิง่มัวหมอง ทีเ่ป็นเหตใุหด้วงจันทรด์วงอาทติย ์

       มัวหมอง ไมส่อ่งแสง ไมส่วา่ง ไมรุ่ง่เรอืง 

  ภกิษุทัง้หลาย สิง่มัวหมองทีเ่ป็นเหตใุหด้วงจันทรด์วงอาทติยม์ัวหมอง ไม ่

สอ่งแสง ไมส่วา่ง ไมรุ่ง่เรอืง ๔ ประการนีแ้ล 

  เชน่เดยีวกันแล อปุกเิลสทีเ่ป็นเหตใุหส้มณพราหมณ์พวกหนึง่มัวหมอง ไมส่งา่ 

ไมผ่อ่งใส ไมรุ่ง่เรอืง ๔ ประการนี ้

  อปุกเิลส ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๘๑ } 



๘๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๑.ปฐมปัณณาสก]์ 

๕.โรหติัสสวรรค ๑๐.อปัุกกเิลสสตูร 

   ๑. สมณพราหมณ์พวกหนึง่ดืม่สรุาและเมรัย ไมเ่วน้ขาดจากการดืม่ 

       สรุาและเมรัย นีเ้ป็นอปุกเิลสทีเ่ป็นเหตใุหส้มณพราหมณ์พวกหนึง่ 

       มัวหมอง ไมส่งา่ ไมผ่อ่งใส ไมรุ่ง่เรอืง ประการที ่๑ 

   ๒. สมณพราหมณ์พวกหนึง่เสพเมถนุธรรม ไมเ่วน้ขาดจากการเสพ 

       เมถนุธรรม นีเ้ป็นอปุกเิลสทีเ่ป็นเหตใุหส้มณพราหมณ์มัวหมอง ไมส่งา่ 

       ไมผ่อ่งใส ไมรุ่ง่เรอืง ประการที ่๒ 

   ๓. สมณพราหมณ์พวกหนึง่ยนิดทีองและเงนิ ไมเ่วน้ขาดจากการรับทอง 

       และเงนิ นีเ้ป็นอปุกเิลสทีเ่ป็นเหตใุหส้มณพราหมณ์มัวหมอง ไมส่งา่ 

       ไมผ่อ่งใส ไมรุ่ง่เรอืง ประการที ่๓ 

   ๔. สมณพราหมณ์พวกหนึง่ด าเนนิชวีติดว้ยมจิฉาชพี ไมเ่วน้ขาดจาก 

       มจิฉาชพี นีเ้ป็นอปุกเิลสทีเ่ป็นเหตใุหส้มณพราหมณ์มัวหมอง ไม่ 

       สงา่ ไมผ่อ่งใส ไมรุ่ง่เรอืง ประการที ่๔ 

  ภกิษุทัง้หลาย อปุกเิลสทีเ่ป็นเหตใุหส้มณพราหมณ์พวกหนึง่มัวหมอง ไมส่งา่ 

ไมผ่อ่งใส ไมรุ่ง่เรอืง ๔ ประการนีแ้ล 

    สมณพราหมณ์พวกหนึง่ 

   ถกูราคะและโทสะปกคลมุ 

   ถกูอวชิชาหุม้หอ่ ยนิดรีปูทีน่่ารัก 

   ดืม่สรุาและเมรัย เสพเมถนุ 

   เป็นคนมดืบอด ยนิดทีองและเงนิ 

     สมณพราหมณ์พวกหนึง่ 

   ด าเนนิชวีติดว้ยมจิฉาชพี 

   พระพทุธเจา้ผูเ้ป็นเผา่พันธุพ์ระอาทติย ์

   ตรัสอปุกเิลสทีเ่ป็นเหตใุหส้มณพราหมณ์พวกหนึง่ 

   มัวหมอง ไมส่งา่ ไมผ่อ่งใส 

   เป็นทีรู่ก้ันวา่ไมบ่รสิทุธิ ์

   มธีลุ ีถกูความมดืปกคลมุ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๘๒ } 



๘๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๑.ปฐมปัณณาสก]์ 

๕.โรหติัสสวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

   เป็นทาสแหง่ตัณหา ถกูตัณหาชกัน า 

   ใหอ้ัตภาพหยาบเจรญิเตบิโต 

   ยอ่มยนิดกีารเกดิใหม ่

อปุกักเิลสสตูรที ่๑๐ จบ 

โรหติสัสวรรคที ่๕ จบ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

    ๑. สมาธภิาวนาสตูร    ๒. ปัญหพยากรณสตูร 

    ๓. ปฐมโกธครสุตูร    ๔. ทตุยิโกธครสุตูร 

    ๕. โรหติัสสสตูร     ๖. ทตุยิโรหติัสสสตูร 

    ๗. สวุทิรูสตูร     ๘. วสิาขสตูร 

    ๙. วปัิลลาสสตูร    ๑๐. อปัุกกเิลสสตูร 

 

ปฐมปณัณาสก ์จบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๘๓ } 



๘๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๒.ทตุยิปัณณาสก]์ 

๑.ปญุญาภสินัทวรรค ๑. ปฐมปญุญาภสินัทสตูร 

 

๒. ทตุยิปณัณาสก ์

๑. ปญุญาภสินัทวรรค 

หมวดวา่ดว้ยหว้งบญุกศุล 

๑. ปฐมปญุญาภสินัทสตูร 

วา่ดว้ยหว้งบญุกศุล สตูรที ่๑ 

  [๕๑] (เหตเุกดิทีเ่มอืงสาวตัถ)ี ภกิษุทัง้หลาย หว้งบญุกศุล๑ ๔ ประการนี ้

น าสขุมาให ้เป็นไปเพือ่ใหไ้ดอ้ารมณ์ด ีมสีขุเป็นผล ใหเ้กดิในสวรรค ์เป็นไปเพือ่ 

เกือ้กลู เพือ่สขุทีน่่าปรารถนา น่าใคร ่น่าพอใจ 

  หว้งบญุกศุล ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ภกิษุใชส้อยจวีรของทายกใด บรรลเุจโตสมาธทิีป่ระมาณไมไ่ดอ้ยู ่

       หว้งบญุกศุลของทายกนัน้ ประมาณไมไ่ด ้น าสขุมาให ้เป็นไป 

       เพือ่ใหไ้ดอ้ารมณ์ด ีมสีขุเป็นผล ใหเ้กดิในสวรรค ์เป็นไปเพือ่เกือ้กลู 

       เพือ่สขุทีน่่าปรารถนา น่าใคร ่น่าพอใจ 

   ๒. ภกิษุฉันบณิฑบาตของทายกใด ฯลฯ 

   ๓. ภกิษุใชส้อยเสนาสนะของทายกใด ฯลฯ 

   ๔. ภกิษุบรโิภคคลิานปัจจัยเภสชัชบรขิารของทายกใด บรรลเุจโตสมาธ ิ

       ทีป่ระมาณไมไ่ดอ้ยู ่หว้งบญุกศุลของทายกนัน้ประมาณไมไ่ด ้น าสขุ 

       มาให ้เป็นไปเพือ่ใหไ้ดอ้ารมณ์ด ีมสีขุเป็นผล ใหเ้กดิในสวรรค ์

       เป็นไปเพือ่เกือ้กลู เพือ่สขุ ทีน่่าปรารถนา น่าใคร ่น่าพอใจ 

  ภกิษุทัง้หลาย หว้งบญุกศุล ๔ ประการนีแ้ลน าสขุมาให ้เป็นไปเพือ่ใหไ้ด ้

อารมณ์ด ีมสีขุเป็นผล ใหเ้กดิในสวรรค ์เป็นไปเพือ่เกือ้กลู เพือ่สขุทีน่่าปรารถนา 

น่าใคร ่น่าพอใจ

 

เชงิอรรถ : 

๑ หว้งบญุกศุล ในทีน่ีห้มายถงึผลวบิากทีเ่กดิขึน้แหง่บญุกศุล ซึง่หล่ังไหลน าสขุมาสูผู่บ้ าเพ็ญไมข่าดสาย 

   (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๕๑/๓๔๘, องฺ.จตกฺุก.ฏกีา ๒/๕๑/๓๘๒) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๘๔ } 



๘๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๒.ทตุยิปัณณาสก]์ 

๑.ปญุญาภสินัทวรรค ๑. ปฐมปญุญาภสินัทสตูร 

  การทีจ่ะก าหนดประมาณบญุของอรยิสาวกผูป้ระกอบดว้ยหว้งบญุกศุล ๔ ประการ 

นีว้า่ “หว้งบญุกศุลมปีระมาณเทา่นีน้ าสขุมาให ้เป็นไปเพือ่ใหไ้ดอ้ารมณ์ด ีมสีขุเป็น 

ผล ใหเ้กดิในสวรรค ์เป็นไปเพือ่เกือ้กลู เพือ่สขุทีน่่าปรารถนา น่าใคร ่น่าพอใจ” ดังนี ้

ไมใ่ชจ่ะท าไดง้า่ย แทจ้รงิ หว้งบญุกศุลนีย้อ่มถงึการนับวา่ ‘เป็นกองบญุใหญ ่ที ่

นับไมไ่ด ้ประมาณไมไ่ดเ้ลย’ 

  การก าหนดประมาณของน ้าในมหาสมทุรวา่ “น ้ามปีรมิาณเทา่นีอ้าฬหกะ 

น ้ามปีรมิาณเท่านี ้๑๐๐ อาฬหกะ น ้ามปีรมิาณเทา่นี้ ๑,๐๐๐ อาฬหกะ หรอืน ้าม ี

ปรมิาณเทา่นี ้๑๐๐,๐๐๐ อาฬหกะ” ดังนี ้ไมใ่ชจ่ะท าไดง้า่ย แทจ้รงิ ประมาณ 

ของน ้าในมหาสมทุรนัน้ ยอ่มถงึการนับวา่ ‘เป็นหว้งน ้าใหญ ่ทีนั่บไมไ่ด ้ประมาณ 

ไมไ่ดเ้ลย’ แมฉั้นใด 

  การทีจ่ะก าหนดประมาณบญุของอรยิสาวกผูป้ระกอบดว้ยหว้งบญุกศุล ๔ ประการ 

นีว้า่ “หว้งบญุกศุลมปีระมาณเทา่นีน้ าสขุมาให ้เป็นไปเพือ่ใหไ้ดอ้ารมณ์ด ีมสีขุ 

เป็นผล ใหเ้กดิในสวรรค ์เป็นไปเพือ่เกือ้กลู เพือ่สขุทีน่่าปรารถนา น่าใคร ่น่าพอใจ” 

ดังนี ้ไมใ่ชจ่ะท าไดง้า่ย แทจ้รงิ หว้งบญุกศุลนีย้อ่มถงึการนับวา่ ‘เป็นกองบญุใหญ ่

ทีนั่บไมไ่ด ้ประมาณไมไ่ดเ้ลย’ ฉันนัน้เหมอืนกันแล 

    แมน่ ้าหลายสายคับคั่งไปดว้ยหมูป่ลา 

   ไหลบา่ไปยังมหาสมทุรอันเป็นทีข่งัน ้าขนาดใหญ ่

   ประมาณไมไ่ด ้มสี ิง่ทีน่่ากลัวมาก๑ 

   เป็นแหลง่รัตนะชัน้เยีย่มฉันใด 

   สายธารแหง่บญุยอ่มหลั่งไหลไปสูน่รชนผูเ้ป็นบัณฑติ 

   ผูใ้หข้า้ว น ้า ผา้ ทีน่อน ทีน่ั่ง และเครือ่งปลูาด 

   เปรยีบเหมอืนแมน่ ้าคอืหว้งน ้าไหลไปยังมหาสมทุรฉันนัน้๒ 

ปฐมปญุญาภสินัทสตูรที ่๑ จบ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ มสี ิง่ทีน่า่กลวัมาก หมายถงึมอีารมณ์ทีม่วีญิญาณ เชน่ ปลาตัวใหญ ่จระเข ้ยักษ์ ผเีสือ้น ้า พญานาค 

   และทานพ(อสรูบางจ าพวก) และอารมณ์ทีไ่มม่วีญิญาณ เชน่ บาดาลทีม่ปีากทางกวา้งใหญ ่(องฺ.จตกฺุก. 

   ฏกีา ๒/๕๑/๓๘๒) และค านี้แปลมาจากค าว่า วฬวามขุ  คอื สถานทีเ่ป็นปาก(อา่ว) กลม(สะดอืทะเล) 

   กวา้งใหญก่ลางมหาสมทุร (ข.ุเถร.อ. ๒/๕๑๙) 

๒ ด ูองฺ.ปญฺจก. (แปล) ๒๒/๔๕/๗๔-๗๕ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๘๕ } 



๘๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๒.ทตุยิปัณณาสก]์ 

๑.ปญุญาภสินัทวรรค ๒.ทตุยิปญุญาภสินัทสตูร 

 

๒. ทตุยิปญุญาภสินัทสตูร 

วา่ดว้ยหว้งบญุกศุล สตูรที ่๒ 

  [๕๒] ภกิษุทัง้หลาย หว้งบญุกศุล ๔๑ อยา่งนีน้ าสขุมาให ้เป็นไปเพือ่ใหไ้ด ้

อารมณ์ด ีมสีขุเป็นผล ใหเ้กดิในสวรรค ์เป็นไปเพือ่เกือ้กลู เพือ่สขุทีน่่าปรารถนา 

น่าใคร ่น่าพอใจ 

  หว้งบญุกศุล ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. อรยิสาวกในธรรมวนัิยนีป้ระกอบดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวใน 

       พระพทุธเจา้วา่ “แมเ้พราะเหตนุี ้พระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้เป็น 

       พระอรหันต ์ตรัสรูด้ว้ยพระองคเ์องโดยชอบ เพยีบพรอ้มดว้ยวชิชา 

       และจรณะ เสด็จไปด ีรูแ้จง้โลก เป็นสารถฝึีกผูท้ีค่วรฝึกไดอ้ยา่ง 

       ยอดเยีย่ม เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย เป็นพระพทุธเจา้ 

       เป็นพระผูม้พีระภาค”๒ ภกิษุทัง้หลาย หว้งบญุกศุล ประการที ่๑ 

       นีน้ าสขุมาให ้เป็นไปเพือ่ใหไ้ดอ้ารมณ์ด ีมสีขุเป็นผลใหเ้กดิในสวรรค ์

       เป็นไปเพือ่เกือ้กลู เพือ่สขุทีน่่าปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจ 

   ๒. อรยิสาวกประกอบดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระธรรมวา่ 

       “พระธรรมเป็นธรรมทีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสไวด้แีลว้ ผูป้ฏบิัตจิะพงึ 

       เห็นชดัดว้ยตนเอง ไมป่ระกอบดว้ยกาล๓ ควรเรยีกใหม้าด ูควรนอ้ม 

       เขา้มาในตน อันวญิญชูนพงึรูเ้ฉพาะตน ภกิษุทัง้หลาย หว้งบญุกศุล 

       ประการที ่๒ นีน้ าสขุมาให ้เป็นไปเพือ่ใหไ้ดอ้ารมณ์ด ีมสีขุเป็นผล 

       ใหเ้กดิในสวรรค ์เป็นไปเพือ่เกือ้กลู เพือ่สขุทีน่่าปรารถนา น่าใคร่ 

       น่าพอใจ 

   ๓. อรยิสาวกประกอบดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระสงฆว์า่ 

       “พระสงฆส์าวกของพระผูม้พีระภาคเป็นผูป้ฏบิัตดิ ีปฏบิัตติรง ปฏบิัต ิ

 

เชงิอรรถ : 

๑ ด ูท.ีปา. ๑๑/๓๑๑/๒๐๓ 

๒ ดเูชงิอรรถที ่๒ ในขอ้ ๓๓ (สหีสตูร) หนา้ ๕๒ ในเลม่นี้ 

๓ ไมป่ระกอบดว้ยกาล หมายถงึใหผ้ลไมจ่ ากัดกาล คอื ไมข่ึน้กับกาลเวลา ใหผ้ลแกผู่ป้ฏบัิตทิกุเวลา 

   ทกุโอกาส บรรลเุมือ่ใดก็ไดร้ับผลเมือ่นัน้ (องฺ.ทกุ.อ. ๒/๕๔/๑๕๘, ม.ม.อ. ๓๙๙/๒๙๑) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๘๖ } 



๘๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๒.ทตุยิปัณณาสก]์ 

๑.ปญุญาภสินัทวรรค ๒.ทตุยิปญุญาภสินัทสตูร 

       ถกูทาง ปฏบิัตสิมควร ไดแ้ก ่อรยิบคุคล ๔ คู ่คอื ๘ บคุคล 

       พระสงฆส์าวกของพระผูม้พีระภาคนีเ้ป็นผูค้วรแกข่องทีเ่ขาน ามาถวาย 

       ควรแกข่องตอ้นรับ ควรแกทั่กษิณา ควรแกก่ารท าอัญชล ีเป็น 

       นาบญุอันยอดเยีย่มของโลก” ภกิษุทัง้หลาย หว้งบญุกศุลประการ 

       ที ่๓ นีน้ าสขุมาให ้เป็นไปเพือ่ใหไ้ดอ้ารมณ์ด ีมสีขุเป็นผล ใหเ้กดิใน 

       สวรรค ์เป็นไปเพือ่เกือ้กลู เพือ่สขุทีน่่าปรารถนา น่าใคร ่น่าพอใจ 

   ๔. อรยิสาวกประกอบดว้ยศลีทีพ่ระอรยิะชอบใจ๑ ทีไ่มข่าด ไมท่ะล ุไมด่า่ง 

       ไมพ่รอ้ย เป็นไท ทา่นผูรู้ส้รรเสรญิ ไมถ่กูตัณหาและทฏิฐคิรอบง า 

       เป็นไปเพือ่สมาธ ิภกิษุทัง้หลาย หว้งบญุกศุลประการที ่๔ นีน้ าสขุ 

       มาให ้เป็นไปเพือ่ใหไ้ดอ้ารมณ์ด ีมสีขุเป็นผล ใหเ้กดิในสวรรค ์

       เป็นไปเพือ่เกือ้กลู เพือ่สขุทีน่่าปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจ 

  ภกิษุทัง้หลาย หว้งบญุกศุล ๔ ประการนีแ้ลน าสขุมาให ้เป็นไปเพือ่ใหไ้ด ้

อารมณ์ด ีมสีขุเป็นผล ใหเ้กดิในสวรรค ์เป็นไปเพือ่เกือ้กลู เพือ่สขุทีน่่าปรารถนา 

น่าใคร ่น่าพอใจ 

    ผูใ้ดมศีรัทธาในตถาคตตัง้มั่นไมห่วั่นไหว 

   มศีลีงาม เป็นศลีทีพ่ระอรยิะชอบใจ(และ)สรรเสรญิ 

   มคีวามเลือ่มใสในพระสงฆ ์และมคีวามเห็นตรง๒ 

   บัณฑติทัง้หลายเรยีกผูนั้น้วา่ เป็นคนไมข่ดัสน 

   ชวีติของเขาก็ไมส่ญูเปลา่ 

    เพราะฉะนัน้ ผูม้ปัีญญาเมือ่ระลกึถงึ 

   ค าสัง่สอนของพระพทุธเจา้ทัง้หลาย ควรหมั่นประกอบ 

   ศรัทธา ศลี ความเลือ่มใส๓และการเห็นธรรม๔ 

ทตุยิปญุญาภสินัทสตูรที ่๒ จบ 

 

เชงิอรรถ : 

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

๒ มคีวามเห็นตรง หมายถงึเห็นว่าพระขณีาสพไมม่คีวามคดทางกายเป็นตน้ (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๕๒/๓๔๙) 

๓ ความเลือ่มใส หมายถงึเลือ่มใสในพระพทุธเจา้ พระธรรม และพระสงฆ ์(องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๕๒/๓๔๙) 

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

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๘๗ } 



๘๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๒.ทตุยิปัณณาสก]์ 

๑.ปญุญาภสินัทวรรค ๓.ปฐมสงัวาสสตูร 

 

๓. ปฐมสงัวาสสตูร 

วา่ดว้ยการอยูร่ว่มกนั สตูรที ่๑ 

  [๕๓] สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคเสด็จทางไกลระหวา่งเมอืงมธรุากับเมอืง 

เวรัญชา คหบดแีละคหปตานเีป็นจ านวนมากก็ไดเ้ดนิทางไกลระหวา่งเมอืงมธรุา 

กับเมอืงเวรัญชา สมัยนัน้ พระผูม้พีระภาคเสด็จลงขา้งทาง ประทับน่ังทีโ่คนตน้ไม ้

ตน้หนึง่ คหบดแีละคหปตานเีหลา่นัน้ไดเ้ห็นพระผูม้พีระภาคประทับน่ังทีโ่คนตน้ไม ้

ตน้หนึง่ จงึพากันเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวายอภวิาทแลว้น่ัง ณ 

ทีส่มควร พระผูม้พีระภาคไดต้รัสกับคหบดแีละคหปตานเีหลา่นัน้ดังนีว้า่ 

  คหบดแีละคหปตาน ีการอยูร่ว่มกัน ๔ ประการนี้ 

  การอยูร่ว่มกัน ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. สามผีอียูร่ว่มกับภรรยาผ ี

   ๒. สามผีอียูร่ว่มกับภรรยาเทวดา 

   ๓. สามเีทวดาอยูร่ว่มกับภรรยาผ ี

   ๔. สามเีทวดาอยูร่ว่มกับภรรยาเทวดา 

  สามผีอียูร่ว่มกบัภรรยาผ ีเป็นอยา่งไร 

  คอื สามใีนโลกนีเ้ป็นผูฆ้า่สตัว ์ลักทรัพย ์ประพฤตผิดิในกาม พดูเท็จ 

เสพของมนึเมาคอืสรุาและเมรัย๑อันเป็นเหตแุหง่ความประมาท เป็นผูท้ศุลี มธีรรม 

เลวทราม มใีจถกูความตระหนีอ่ันเป็นมลทนิครอบง า ดา่และตเิตยีนสมณพราหมณ์ 

อยูค่รองเรอืน แมภ้รรยาของเขาก็เป็นผูฆ้า่สตัว ์ลักทรัพย ์ประพฤตผิดิในกาม 

พดูเท็จ เสพของมนึเมาคอืสรุาและเมรัยอันเป็นเหตแุหง่ความประมาท เป็นผูท้ศุลี 

มธีรรมเลวทราม มใีจถกูความตระหนีอ่ันเป็นมลทนิครอบง า ดา่และตเิตยีนสมณ 

พราหมณ์ อยูค่รองเรอืน สามผีอียูร่ว่มกับภรรยาผ ีเป็นอยา่งนีแ้ล

 

เชงิอรรถ : 

๑ สรุาและเมรยั หมายถงึสรุา ๕ อยา่ง คอื สรุาแป้ง สรุาขนม สรุาขา้วสกุ สรุาใสเ่ชือ้ และสรุาผสม 

   เครือ่งปรงุ เมรัย ๕ อย่าง คอื เครือ่งดองดอกไม ้เครือ่งดองผลไม ้เครือ่งดองน ้าออ้ย เครือ่งดองน ้าผึง้ 

   และเครือ่งดองผสมเครือ่งปรงุ (ข.ุข.ุอ. หนา้ ๑๗-๑๘) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๘๘ } 



๘๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๒.ทตุยิปัณณาสก]์ 

๑.ปญุญาภสินัทวรรค ๓.ปฐมสงัวาสสตูร 

  สามผีอียูร่ว่มกบัภรรยาเทวดา เป็นอยา่งไร 

  คอื สามใีนโลกนีเ้ป็นผูฆ้า่สตัว ์ฯลฯ เสพของมนึเมาคอืสรุาและเมรัยอันเป็น 

เหตแุหง่ความประมาท เป็นผูท้ศุลี มธีรรมเลวทราม มใีจถกูความตระหนีอ่ันเป็น 

มลทนิครอบง า ดา่และตเิตยีนสมณพราหมณ์ อยูค่รองเรอืน สว่นภรรยาของเขา 

เป็นผูเ้วน้ขาดจากการฆา่สตัว ์เวน้ขาดจากการลักทรัพย ์เวน้ขาดจากการประพฤต ิ

ผดิในกาม เวน้ขาดจากการพดูเท็จ เวน้ขาดจากการเสพของมนึเมาคอืสรุาและ 

เมรัยอันเป็นเหตแุหง่ความประมาท เป็นผูม้ศีลี มกีลัยาณธรรม มใีจปราศจาก 

ความตระหนีอ่ันเป็นมลทนิ ไมด่า่และไมต่เิตยีนสมณพราหมณ์ อยูค่รองเรอืน 

สามผีอียูร่ว่มกับภรรยาเทวดา เป็นอยา่งนี้แล 

  สามเีทวดาอยูร่ว่มกบัภรรยาผ ีเป็นอยา่งไร 

  คอื สามใีนโลกนีเ้ป็นผูเ้วน้ขาดจากการฆา่สตัว ์เวน้ขาดจากการลักทรัพย ์เวน้ 

ขาดจากการประพฤตผิดิในกาม เวน้ขาดจากการพดูเท็จ เวน้ขาดจากการเสพของ 

มนึเมาคอืสรุาและเมรัยอันเป็นเหตแุหง่ความประมาท เป็นผูม้ศีลี มกีัลยาณธรรม 

มใีจปราศจากความตระหนีอ่ันเป็นมลทนิ ไมด่า่และไมต่เิตยีนสมณพราหมณ์ อยู ่

ครองเรอืน สว่นภรรยาของเขาเป็นผูฆ้า่สตัว ์ฯลฯ เสพของมนึเมาคอืสรุาและเมรัย 

อันเป็นเหตแุหง่ความประมาท เป็นผูท้ศุลี มธีรรมเลวทราม มใีจถกูความตระหนี ่

อันเป็นมลทนิครอบง า ดา่และตเิตยีนสมณพราหมณ ์สามเีทวดาอยูร่ว่มกับภรรยาผ ี

เป็นอยา่งนีแ้ล 

  สามเีทวดาอยูร่ว่มกบัภรรยาเทวดา เป็นอยา่งไร 

  คอื สามใีนโลกนีเ้ป็นผูเ้วน้ขาดจากการฆา่สตัว ์ฯลฯ เวน้ขาดจากการเสพของ 

มนึเมาคอืสรุาและเมรัยอันเป็นเหตแุหง่ความประมาท เป็นผูม้ศีลี มกีัลยาณธรรม 

มใีจปราศจากความตระหนีอ่ันเป็นมลทนิ ไมด่า่และไมต่เิตยีนสมณพราหมณ์ แม ้

ภรรยาของเขาก็เป็นผูเ้วน้ขาดจากการฆา่สตัว ์ฯลฯ เวน้ขาดจากการเสพของมนึเมา 

คอืสรุาและเมรัยอันเป็นเหตแุหง่ความประมาท เป็นผูม้ศีลี มกีัลยาณธรรม มใีจ 

ปราศจากความตระหนีอ่ันเป็นมลทนิ ไมด่า่และไมต่เิตยีนสมณพราหมณ์ สามเีทวดา 

อยูร่ว่มกับภรรยาเทวดา เป็นอยา่งนีแ้ล 

  คหบดแีละคหปตาน ีการอยูร่ว่มกัน ๔ อยา่งนีแ้ล 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๘๙ } 



๙๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๒.ทตุยิปัณณาสก]์ 

๑.ปญุญาภสินัทวรรค ๓.ปฐมสงัวาสสตูร 

    สามแีละภรรยาทัง้ ๒ ฝ่ายเป็นผูท้ศุลี 

   ตระหนี ่ชอบดา่วา่สมณพราหมณ์ 

   ชือ่วา่เป็นผมีาอยูร่ว่มกัน 

    สามเีป็นผูท้ศุลี 

   ตระหนี ่ชอบดา่วา่สมณพราหมณ์ 

   สว่นภรรยาเป็นผูม้ศีลี 

   รูค้วามประสงคข์องผูข้อ๑ ปราศจากความตระหนี ่

   ภรรยานัน้ชือ่วา่เป็นเทวดาอยูร่ว่มกับสามผี ี

     สามเีป็นผูม้ศีลี 

   รูค้วามประสงคข์องผูข้อ ปราศจากความตระหนี ่

   สว่นภรรยาเป็นผูท้ศุลี 

   ตระหนี ่ชอบดา่วา่สมณพราหมณ์ 

   ภรรยานัน้ชือ่วา่เป็นผอียูร่ว่มกับสามเีทวดา 

     สว่นสามแีละภรรยาทัง้ ๒ ฝ่าย 

   เป็นผูม้ศีรัทธา รูค้วามประสงคข์องผูข้อ 

   ส ารวมระวงั ด าเนนิชวีติโดยธรรม 

   เจรจาค าไพเราะออ่นหวานตอ่กัน 

   มคีวามเจรญิรุง่เรอืง มคีวามผาสกุ 

   มคีวามประพฤตเิสมอกันทัง้ ๒ ฝ่าย 

   รักใคร ่ไมค่ดิรา้ยตอ่กัน 

     ทัง้ ๒ ฝ่ายประพฤตธิรรมในโลกนี ้

   มศีลีและวตัรเสมอกัน เสวยอารมณ์ทีน่่าใคร ่

   ยอ่มเพลดิเพลนิบันเทงิใจในเทวโลก 

ปฐมสงัวาสสตูรที ่๓ จบ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ รูค้วามประสงคข์องผูข้อ ในทีน่ีห้มายถงึคฤหัสถเ์มือ่เห็นภกิษุเทีย่วบณิฑบาตยนืทีป่ระตเูรอืนของตน  

   เป็นผูน้ิง่ ไมอ่อกปากขอ ก็รูค้วามหมายไดว้่า ทา่นก าลังขอ ซึง่เป็นการขออยา่งพระอรยิะ เมือ่รูแ้ลว้ก็ 

   คดิวา่ พวกเราหงุตม้ได ้แตภ่กิษุเหลา่นีห้งุตม้ไม่ได ้แลว้ทา่นจะหาภัตไดท้ีไ่หน จงึจัดแจงไทยธรรมถวายภกิษุนัน้ 

   (องฺ.ปญฺจก.ฏกีา ๓/๓๖-๓๗/๒๑) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๙๐ } 



๙๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๒.ทตุยิปัณณาสก]์ 

๑.ปญุญาภสินัทวรรค ๔.ทตุยิสงัวาสสตูร 

 

๔. ทตุยิสงัวาสสตูร 

วา่ดว้ยการอยูร่ว่มกนั สตูรที ่๒ 

  [๕๔] ภกิษุทัง้หลาย การอยูร่ว่มกัน ๔ ประการนี ้

  การอยูร่ว่มกัน ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. สามผีอียูร่ว่มกับภรรยาผ ี

   ๒. สามผีอียูร่ว่มกับภรรยาเทวดา 

   ๓. สามเีทวดาอยูร่ว่มกับภรรยาผ ี

   ๔. สามเีทวดาอยูร่ว่มกับภรรยาเทวดา 

  สามผีอียูร่ว่มกบัภรรยาผ ีเป็นอยา่งไร 

  คอื สามใีนโลกนีเ้ป็นผูฆ้า่สตัว ์ลักทรัพย ์ประพฤตผิดิในกาม พดูเท็จ พดู 

สอ่เสยีด พดูค าหยาบ พดูเพอ้เจอ้ เพง่เล็งอยากไดข้องเขา มจีติพยาบาท เป็น 

มจิฉาทฏิฐ ิเป็นผูท้ศุลี มธีรรมเลวทราม มใีจถกูความตระหนีอ่ันเป็นมลทนิครอบง า 

ดา่และตเิตยีนสมณพราหมณ์ อยูค่รองเรอืน แมภ้รรยาของเขาก็เป็นผูฆ้า่สตัว ์

ลักทรัพย ์ประพฤตผิดิในกาม พดูเท็จ พดูสอ่เสยีด พดูค าหยาบ พดูเพอ้เจอ้ 

เพง่เล็งอยากไดข้องเขา มจีติพยาบาท เป็นมจิฉาทฏิฐ ิเป็นผูท้ศุลี มธีรรมเลวทราม 

มใีจถกูความตระหนีอ่ันเป็นมลทนิครอบง า ดา่และตเิตยีนสมณพราหมณ์ อยูค่รอง 

เรอืน สามผีอียูร่ว่มกับภรรยาผ ีเป็นอยา่งนีแ้ล 

  สามผีอียูร่ว่มกบัภรรยาเทวดา เป็นอยา่งไร 

  คอื สามใีนโลกนีเ้ป็นผูฆ้า่สตัว ์ลักทรัพย ์ฯลฯ มใีจถกูความตระหนีอ่ันเป็น 

มลทนิครอบง า ดา่และตเิตยีนสมณพราหมณ์อยูค่รองเรอืน สว่นภรรยาของเขา 

เป็นผูเ้วน้ขาดจากการฆา่สตัว ์เวน้ขาดจากการลักทรัพย ์เวน้ขาดจากการประพฤต ิ

ผดิในกาม เวน้ขาดจากการพดูเท็จ เวน้ขาดจากการพูดสอ่เสยีด เวน้ขาดจากการ 

พดูค าหยาบ เวน้ขาดจากการพดูเพอ้เจอ้ ไมเ่พง่เล็งอยากไดข้องเขา มจีติไมพ่ยาบาท 

เป็นสมัมาทฏิฐ ิเป็นผูม้ศีลี มกีัลยาณธรรม มใีจปราศจากความตระหนีอ่ันเป็น 

มลทนิ ไมด่า่และไมต่เิตยีนสมณพราหมณ์ อยูค่รองเรอืน สามผีอียูร่ว่มกับภรรยา 

เทวดา เป็นอยา่งนีแ้ล 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๙๑ } 



๙๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๒.ทตุยิปัณณาสก]์ 

๑.ปญุญาภสินัทวรรค ๔.ทตุยิสงัวาสสตูร 

  สามเีทวดาอยูร่ว่มกบัภรรยาผ ีเป็นอยา่งไร 

  คอื สามใีนโลกนีเ้ป็นผูเ้วน้ขาดจากการฆา่สตัว ์เวน้ขาดจากการลักทรัพย ์เวน้ขาด 

จากการประพฤตผิดิในกาม เวน้ขาดจากการพดูเท็จ เวน้ขาดจากการพดูสอ่เสยีด 

เวน้ขาดจากการพดูค าหยาบ เวน้ขาดจากการพดูเพอ้เจอ้ ไมเ่พง่เล็งอยากไดข้องเขา 

มจีติไมพ่ยาบาท เป็นสมัมาทฏิฐ ิเป็นผูม้ศีลี มกีัลยาณธรรม มใีจปราศจากความ 

ตระหนีอ่ันเป็นมลทนิ ไมด่า่และไมต่เิตยีนสมณพราหมณ์ อยูค่รองเรอืน สว่นภรรยา 

ของเขา เป็นผูฆ้า่สตัว ์ฯลฯ มใีจถกูความตระหนีอ่ันเป็นมลทนิครอบง า ดา่และตเิตยีน 

สมณพราหมณ์ อยูค่รองเรอืน สามเีทวดาอยูร่ว่มกับภรรยาผ ีเป็นอยา่งนีแ้ล 

  สามเีทวดาอยูร่ว่มกบัภรรยาเทวดา เป็นอยา่งไร 

  คอื สามใีนโลกนีเ้ป็นผูเ้วน้ขาดจากการฆา่สตัว ์ฯลฯ มใีจปราศจากความ 

ตระหนีอ่ันเป็นมลทนิ ไมด่า่และไมต่เิตยีนสมณพราหมณ์ อยูค่รองเรอืน แมภ้รรยา 

ของเขาก็เป็นผูเ้วน้ขาดจากการฆา่สตัว ์ฯลฯ ไมด่า่และไมต่เิตยีนสมณพราหมณ์ 

สามเีทวดาอยูร่ว่มกับภรรยาเทวดา เป็นอยา่งนีแ้ล 

  ภกิษุทัง้หลาย การอยูร่ว่มกัน ๔ ประการนีแ้ล 

    สามแีละภรรยาทัง้ ๒ ฝ่ายเป็นผูท้ศุลี 

   ตระหนี ่ชอบดา่วา่สมณพราหมณ์ 

   ชือ่วา่เป็นผมีาอยูร่ว่มกัน 

    สามเีป็นผูท้ศุลี 

   ตระหนี ่ชอบดา่วา่สมณพราหมณ์ 

   สว่นภรรยาเป็นผูม้ศีลี 

   รูค้วามประสงคข์องผูข้อ ปราศจากความตระหนี ่

   ภรรยานัน้ชือ่วา่เป็นเทวดาอยูร่ว่มกับสามผี ี

    สามเีป็นผูม้ศีลี 

   รูค้วามประสงคข์องผูข้อ ปราศจากความตระหนี ่

   สว่นภรรยาเป็นผูท้ศุลี 

   ตระหนี ่ชอบดา่วา่สมณพราหมณ์ 

   ภรรยานัน้ชือ่วา่เป็นผอียูร่ว่มกับสามเีทวดา 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๙๒ } 



๙๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๒.ทตุยิปัณณาสก]์ 

๑.ปญุญาภสินัทวรรค ๕.ปฐมสมชวีสีตูร 

    สามแีละภรรยาทัง้ ๒ ฝ่าย 

   เป็นผูม้ศีรัทธา รูค้วามประสงคข์องผูข้อ 

   ส ารวมระวงั ด าเนนิชวีติโดยธรรม 

   เจรจาค าไพเราะออ่นหวานตอ่กัน 

   มคีวามเจรญิรุง่เรอืง มคีวามผาสกุ 

   มคีวามประพฤตเิสมอกันทัง้ ๒ ฝ่าย 

   รักใคร ่ไมค่ดิรา้ยตอ่กัน 

    ทัง้ ๒ ฝ่ายประพฤตธิรรมในโลกนี ้

   มศีลีและวตัรเสมอกัน เสวยอารมณ์ทีน่่าใคร ่

   ยอ่มเพลดิเพลนิบันเทงิใจในเทวโลก 

ทตุยิสงัวาสสตูรที ่๔ จบ 

 

๕. ปฐมสมชวีสีตูร 

วา่ดว้ยผูม้ธีรรมเป็นเครือ่งอยูเ่สมอกนั สตูรที ่๑ 

  [๕๕] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยูท่ีเ่ภสกฬามฤคทายวนั เขตกรงุสงุสมุารครีะ๑ 

แควน้ภัคคะ ครัน้ในเวลาเชา้พระผูม้พีระภาคทรงครองอันตรวาสก ถอืบาตรและจวีร 

เสด็จเขา้ไปยังนเิวศนข์องนกลุปิตาคหบด ีประทับน่ังบนพทุธอาสนท์ีป่ลูาดไวแ้ลว้ 

ล าดับนัน้ นกลุปิตาคหบดแีละนกลุมาตาคหปตานี๒พากันเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาค 

ถงึทีป่ระทับ ถวายอภวิาทแลว้น่ัง ณ ทีส่มควร ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ นับแตเ่วลาทีข่า้พระองคน์ านกลุมาตาคหปตานมีา 

ขา้พระองคไ์มเ่คยคดิทีจ่ะประพฤตนิอกใจนกลุมาตาคหปตาน ีไหนเลยจะประพฤต ิ

นอกใจดว้ยกายเลา่ พวกขา้พระองคป์รารถนาทีจ่ะพบกันทัง้ในชาตนิีแ้ละชาตหินา้”

 

เชงิอรรถ : 

๑ หมายถงึชือ่นครหลวงแหง่แควน้ภัคคะทีพ่ระพทุธเจา้จ าพรรษาที ่๘ 

๒ หมายถงึพราหมณ์ผูเ้คยเป็นบดิา เป็นลงุ และเป็นอาของพระตถาคตอยา่งละ ๕๐๐ ชาต ิและพราหมณี 

   ผูเ้คยเป็นมารดา เป็นป้า และเป็นนา้ของตถาคตอยา่งละ ๕๐๐ ชาต ิ(องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๕๕-๕๖/๓๕๐) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๙๓ } 



๙๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๒.ทตุยิปัณณาสก]์ 

๑.ปญุญาภสินัทวรรค ๖. ทตุยิสมชวีสีตูร 

  แมน้กลุมาตาคหปตานก็ีไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระองค ์

ผูเ้จรญิ นับแตเ่วลาทีน่กลุปิตาคหบดหีนุ่มน าหมอ่มฉันผูย้ังเป็นสาวมา หมอ่มฉัน 

ไมเ่คยคดิทีจ่ะประพฤตนิอกใจนกลุปิตาคหบด ีไหนเลยจะประพฤตนิอกใจดว้ยกาย 

เลา่ พวกขา้พระองคป์รารถนาทีจ่ะพบกันทัง้ในชาตนิีแ้ละชาตหินา้” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “คหบดแีละคหปตาน ีถา้สามแีละภรรยาทัง้ ๒ ฝ่าย 

หวงัจะพบกันทัง้ในชาตนิีแ้ละชาตหินา้ ทัง้ ๒ ฝ่ายพงึมศีรัทธาเสมอกัน มศีลีเสมอ 

กัน มจีาคะเสมอกัน มปัีญญาเสมอกัน สามแีละภรรยาทัง้ ๒ ฝ่ายนัน้ยอ่มได ้

พบกันทัง้ในชาตนิีแ้ละชาตหินา้” 

    สามแีละภรรยาทัง้ ๒ ฝ่าย 

   เป็นผูม้ศีรัทธา รูค้วามประสงคข์องผูข้อ 

   ส ารวมระวงั ด าเนนิชวีติโดยธรรม 

   เจรจาค าไพเราะออ่นหวานตอ่กัน 

   มคีวามเจรญิรุง่เรอืง มคีวามผาสกุ 

   มคีวามประพฤตเิสมอกันทัง้ ๒ ฝ่าย 

   รักใคร ่ไมค่ดิรา้ยตอ่กัน 

    ทัง้ ๒ ฝ่าย ประพฤตธิรรมในโลกนี ้

   มศีลีและวตัรเสมอกัน เสวยอารมณ์ทีน่่าใคร ่

   ยอ่มเพลดิเพลนิบันเทงิใจในเทวโลก 

ปฐมสมชวีสีตูรที ่๕ จบ 

 

๖. ทตุยิสมชวีสีูตร 

วา่ดว้ยผูม้ธีรรมเป็นเครือ่งอยูเ่สมอกนั สตูรที ่๒ 

  [๕๖] ภกิษุทัง้หลาย ถา้สามแีละภรรยาทัง้ ๒ ฝ่ายหวงัทีจ่ะพบกันทัง้ในชาตนิี ้

และชาตหินา้ ทัง้ ๒ ฝ่ายพงึมศีรัทธาเสมอกัน มศีลีเสมอกัน มจีาคะเสมอกัน 

มปัีญญาเสมอกัน สามแีละภรรยาทัง้ ๒ ฝ่ายนัน้ยอ่มไดพ้บกันทัง้ในชาตนิีแ้ละ 

ชาตหินา้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๙๔ } 



๙๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๒.ทตุยิปัณณาสก]์ 

๑.ปญุญาภสินัทวรรค ๗.สปุปวาสาสตูร 

    สามแีละภรรยาทัง้ ๒ ฝ่าย 

   เป็นผูม้ศีรัทธา รูค้วามประสงคข์องผูข้อ 

   ส ารวมระวงั ด าเนนิชวีติโดยธรรม 

   เจรจาค าไพเราะออ่นหวานตอ่กัน 

   มคีวามเจรญิรุง่เรอืง มคีวามผาสกุ 

   มคีวามประพฤตเิสมอกันทัง้ ๒ ฝ่าย 

   รักใคร ่ไมค่ดิรา้ยตอ่กัน 

    ทัง้ ๒ ฝ่ายประพฤตธิรรมในโลกนี ้

   มศีลีและวตัรเสมอกัน เสวยอารมณ์ทีน่่าใคร ่

   ยอ่มเพลดิเพลนิบันเทงิใจในเทวโลก 

ทตุยิสมชวีสีตูรที ่๖ จบ 

 

๗. สปุปวาสาสตูร 

วา่ดว้ยสปุปวาสาโกฬยิธดิา 

  [๕๗] สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยูใ่นนคิมของโกฬยิราชสกลุ ชือ่ 

ปัชชเนละ แควน้โกฬยิะ๑ ครัน้ในเวลาเชา้พระผูม้พีระภาคทรงครองอันตรวาสก 

ถอืบาตรและจวีร เสด็จเขา้ไปยังนเิวศนข์องสปุปวาสาโกฬยิธดิา ประทับน่ังบน 

พทุธอาสนท์ีป่ลูาดไวแ้ลว้ ล าดับนัน้ สปุปวาสาโกฬยิธดิาไดน้ าของขบฉันอัน 

ประณีตประเคนพระผูม้พีระภาคใหอ้ิม่หน าดว้ยตนเอง เมือ่พระผูม้พีระภาคเสวย 

เสร็จ ทรงวางพระหัตถจ์ากบาตรแลว้ สปุปวาสาโกฬยิธดิาจงึน่ัง ณ ทีส่มควร 

พระผูม้พีระภาคจงึไดต้รัสกับสปุปวาสาโกฬยิธดิาดังนีว้า่ 

  สปุปวาสา อรยิสาวกิาผูใ้หโ้ภชนะชือ่วา่ใหฐ้านะ ๔ ประการแกป่ฏคิาหก 

  ฐานะ ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. อาย ุ    ๒. วรรณะ 

   ๓. สขุะ     ๔. พละ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ หมายถงึดนิแดนของกษัตรยิโ์กฬยิวงศ ์เป็นแควน้หนึง่ในชมพทูวปีครัง้พทุธกาล มนีครหลวงชือ่เทวทหะ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๙๕ } 



๙๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๒.ทตุยิปัณณาสก]์ 

๑.ปญุญาภสินัทวรรค ๗.สปุปวาสาสตูร 

  ครัน้ใหอ้ายแุลว้ยอ่มมสีว่นไดอ้ายอุันเป็นทพิยห์รอือนัเป็นของมนุษย ์ครัน้ให ้

วรรณะแลว้ยอ่มมสีว่นไดว้รรณะอันเป็นทพิยห์รอือันเป็นของมนุษย ์ครัน้ใหส้ขุะแลว้ 

ยอ่มมสีว่นไดส้ขุะอันเป็นทพิยห์รอือันเป็นของมนุษย ์ครัน้ใหพ้ละแลว้ยอ่มมสีว่นได ้

พละอันเป็นทพิยห์รอือันเป็นของมนุษย ์

  สปุปวาสา อรยิสาวกิาผูใ้หโ้ภชนะชือ่วา่ใหฐ้านะ ๔ ประการนีแ้กป่ฏคิาหก 

    ทักษิณาคอืโภชนะทีอ่รยิสาวกิาให ้

   ซึง่ปรงุอยา่งด ีสะอาด ประณีต สมบรูณ์ดว้ยรส 

   ชือ่วา่ใหใ้นทา่นผูป้ฏบิัตติรง 

   ประกอบพรอ้มดว้ยกริยิามารยาท๑ ถงึความเป็นใหญ่๒ 

   ทักษิณานัน้เชือ่มตอ่บญุกบับญุ 

   เป็นทักษิณามผีลมาก 

   ทีพ่ระพทุธเจา้ผูรู้แ้จง้โลกทรงสรรเสรญิ 

    ชนผูร้ะลกึถงึยัญ๓เชน่นัน้ 

   เกดิความยนิด ีเทีย่วไปในโลก 

   ก าจัดมลทนิคอืความตระหนีพ่รอ้มทัง้รากเหงา้ 

   ไมถ่กูใครนนิทา ยอ่มเขา้ถงึฐานะคอืสวรรค ์

สปุปวาสาสตูรที ่๗ จบ 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ กริยิามารยาท ในทีน่ีห้มายถงึจรณธรรม (ธรรมคอืความประพฤต,ิ ขอ้ปฏบัิตอิันเป็นทางใหบ้รรลวุชิชา) 

   ๑๕ ประการ [คอื ๑. สลีสัมปทา ๒. อปัณณกสัมปทา ๓ (คอื (๑) อนิทรยีสังวร (๒) โภชเน มัตตัญญตุา 

   (๓) ชาครยิานุโยค) ๓. สัทธรรม ๗ (คอื (๑) ศรัทธา (๒) หริ ิ(๓) โอตตัปปะ (๔) พาหสุัจจะ (๕) วริยิารัมภะ 

   (๖) สต ิ(๗) ปัญญา) และ ๔. ฌาน ๔ (คอื (๑) ปฐมฌาน (๒) ทุตยิฌาน (๓) ตตยิฌาน (๔) จตตุถฌาน]  

   (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๕๗/๓๕๑) 

๒ ถงึความเป็นใหญ ่ในทีน่ีห้มายถงึพระขณีาสพ (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๕๗/๓๕๑) 

๓ ยญั หมายถงึทาน (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๕๗/๓๕๑) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๙๖ } 



๙๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๒.ทตุยิปัณณาสก]์ 

๑.ปญุญาภสินัทวรรค ๙.โภชนสตูร 

 

๘. สทุตัตสูตร 

วา่ดว้ยสทุตัตคหบด ี

  [๕๘] ครัง้นัน้แล อนาถบณิฑกิคหบดเีขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ 

ถวายอภวิาทแลว้น่ัง ณ ทีส่มควร พระผูม้พีระภาคจงึไดต้รัสกับอนาถบณิฑกิคหบด ี

ดังนีว้า่ 

  คหบด ีอรยิสาวกผูใ้หโ้ภชนะชือ่วา่ใหฐ้านะ๑ ๔ ประการแกป่ฏคิาหก 

  ฐานะ ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. อาย ุ    ๒. วรรณะ 

   ๓. สขุะ     ๔. พละ 

  ครัน้ใหอ้ายแุลว้ยอ่มมสีว่นไดอ้ายอุันเป็นทพิยห์รอือนัเป็นของมนุษย ์ครัน้ให ้

วรรณะแลว้ ฯลฯ ครัน้ใหส้ขุะแลว้ ฯลฯ ครัน้ใหพ้ละแลว้ยอ่มมสีว่นไดพ้ละอันเป็น 

ทพิยห์รอือันเป็นของมนุษย ์

  คหบด ีอรยิสาวก ผูใ้หโ้ภชนะชือ่วา่ใหฐ้านะ ๔ ประการนีแ้กป่ฏคิาหก 

    ผูใ้หโ้ภชนะโดยเคารพตามเวลาอันควร 

   แกท่า่นผูส้ ารวม บรโิภคโภชนะทีผู่อ้ ืน่ให ้

   ชือ่วา่เพิม่ใหฐ้านะ ๔ ประการ คอื 

   อาย ุวรรณะ สขุะ และพละ 

   นรชนผูใ้หอ้าย ุวรรณะ สขุะ พละ 

   ยอ่มเป็นผูม้อีายยุนื มยีศในทีท่ีต่นเกดิ 

สทุตัตสตูรที ่๘ จบ 

 

๙. โภชนสตูร 

วา่ดว้ยทายกผูใ้หโ้ภชนะ 

  [๕๙] ภกิษุทัง้หลาย ทายกผูใ้หโ้ภชนะชือ่วา่ใหฐ้านะ ๔ ประการแกป่ฏคิาหก

 

เชงิอรรถ : 

๑ ฐานะ หมายถงึเหต ุ(องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๕๘/๓๕๑) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๙๗ } 



๙๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๒.ทตุยิปัณณาสก]์ 

๑.ปญุญาภสินัทวรรค ๑๐.คหิสิามจีสิตูร 

  ฐานะ ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. อาย ุ    ๒. วรรณะ 

   ๓. สขุะ     ๔. พละ 

  ครัน้ใหอ้ายแุลว้ยอ่มมสีว่นไดอ้ายอุันเป็นทพิยห์รอือนัเป็นของมนุษย ์ครัน้ให ้

วรรณะแลว้ ฯลฯ ครัน้ใหส้ขุะแลว้ ฯลฯ ครัน้ใหพ้ละแลว้ยอ่มมสีว่นไดพ้ละอัน 

เป็นทพิยห์รอือันเป็นของมนุษย ์

  ภกิษุทัง้หลาย ทายกผูใ้หโ้ภชนะชือ่วา่ใหฐ้านะ ๔ ประการแกป่ฏคิาหก 

    ผูใ้หโ้ภชนะโดยเคารพตามเวลาอันควร 

   แกท่า่นผูส้ ารวม บรโิภคโภชนะทีผู่อ้ ืน่ให ้

   ชือ่วา่เพิม่ใหฐ้านะ ๔ ประการ คอื 

   อาย ุวรรณะ สขุะ และพละ 

   นรชนผูใ้หอ้าย ุวรรณะ สขุะ พละ 

   ยอ่มเป็นผูม้อีายยุนื มยีศในทีท่ีต่นเกดิ 

โภชนสตูรที ่๙ จบ 

 

๑๐. คหิสิามจีสิตูร 

วา่ดว้ยการปฏบิตัปิฏปิทาทีเ่หมาะสมแกค่ฤหสัถ ์

  [๖๐] ครัง้นัน้แล อนาถบณิฑกิคหบดเีขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ 

ถวายอภวิาทแลว้น่ัง ณ ทีส่มควร พระผูม้พีระภาคจงึไดต้รัสกับอนาถบณิฑกิคหบด ี

ดังนีว้า่ 

  คหบด ีอรยิสาวกผูป้ระกอบดว้ยธรรม ๔ ประการ ชือ่วา่ปฏบิัตปิฏปิทาที ่

เหมาะสมแกค่ฤหัสถ ์ทีเ่ป็นเหตใุหไ้ดย้ศ เป็นไปเพือ่ใหเ้กดิในสวรรค ์

  ธรรม ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

  อรยิสาวกในธรรมวนัิยนี้ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๙๘ } 



๙๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๒.ทตุยิปัณณาสก]์ 

๑.ปญุญาภสินัทวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

   ๑. บ ารงุภกิษุสงฆด์ว้ยจวีร 

   ๒. บ ารงุภกิษุสงฆด์ว้ยบณิฑบาต 

   ๓. บ ารงุภกิษุสงฆด์ว้ยเสนาสนะ 

   ๔. บ ารงุภกิษุสงฆด์ว้ยคลิานปัจจัยเภสชัชบรขิาร 

  คหบด ีอรยิสาวกผูป้ระกอบดว้ยธรรม ๔ ประการ ชือ่วา่ปฏบิัตปิฏปิทาที ่

เหมาะสมแกค่ฤหัสถ ์ทีเ่ป็นเหตใุหไ้ดย้ศ เป็นไปเพือ่ใหเ้กดิในสวรรค ์

    บัณฑติทัง้หลายบ ารงุทา่นผูม้ศีลี ผูป้ฏบิัตชิอบ 

   ดว้ยจวีร บณิฑบาต เสนาสนะ และยารักษาโรค 

   ชือ่วา่ปฏบิัตปิฏปิทาทีเ่หมาะสมแกค่ฤหัสถ ์

    บญุยอ่มเจรญิยิง่แกบ่ัณฑติเหลา่นัน้ 

   ทกุเมือ่ทัง้กลางวนัและกลางคนื 

   เขาครัน้ท ากรรมดงีามแลว้ 

   ยอ่มเขา้ถงึฐานะคอืสวรรค ์

คหิสิามจีสิตูรที ่๑๐ จบ 

ปญุญาภสินัทวรรคที ่๑ จบ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

    ๑. ปฐมปญุญาภสินัทสตูร   ๒. ทตุยิปญุญาภสินัทสตูร 

    ๓. ปฐมสงัวาสสตูร    ๔. ทตุยิสงัวาสสตูร 

    ๕. ปฐมสมชวีสีตูร    ๖. ทตุยิสมชวีสีตูร 

    ๗. สปุปวาสาสตูร    ๘. สทัุตตสตูร 

    ๙. โภชนสตูร     ๑๐. คหิสิามจีสิตูร 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๙๙ } 



๑๐๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๒.ทตุยิปัณณาสก]์ 

๒.ปัตตกัมมวรรค ๑.ปัตตกัมมสตูร 

 

๒. ปตัตกมัมวรรค 

หมวดวา่ดว้ยกรรมอนัสมควร 

๑. ปตัตกมัมสตูร 

วา่ดว้ยกรรมอนัสมควร 

  [๖๑] ครัง้นัน้แล อนาถบณิฑกิคหบดเีขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ 

ถวายอภวิาทแลว้น่ัง ณ ทีส่มควร พระผูม้พีระภาคจงึไดต้รัสกับอนาถบณิฑกิคหบด ี

ดังนีว้า่ 

  คหบด ีธรรม ๔ ประการนีเ้ป็นสิง่น่าปรารถนา น่าใคร ่น่าพอใจ หาไดย้าก 

ในโลก 

  ธรรม ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ขอโภคะจงเกดิขึน้แกเ่ราพรอ้มกับความชอบธรรม๑ นีเ้ป็นธรรม 

       ประการที ่๑ ทีน่่าปรารถนา น่าใคร ่น่าพอใจ หาไดย้ากในโลก 

   ๒. เราไดโ้ภคทรัพยพ์รอ้มกับความชอบธรรมแลว้ ขอยศ๒จงเฟ่ืองฟ ู

       แกเ่ราพรอ้มดว้ยญาต ิมติร สหาย นีเ้ป็นธรรมประการที ่๒ ที ่

       น่าปรารถนา น่าใคร ่น่าพอใจ หาไดย้ากในโลก 

   ๓. เราไดโ้ภคทรัพยพ์รอ้มกับความชอบธรรม ไดย้ศพรอ้มดว้ยญาต ิ

       มติร สหายแลว้ ขอเราจงมชีวีติอยูน่าน รักษาอายใุหย้ั่งยนื นีเ้ป็น 

       ธรรมประการที ่๓ ทีน่่าปรารถนา น่าใคร ่น่าพอใจ หาไดย้าก 

       ในโลก 

   ๔. เราไดโ้ภคทรัพยพ์รอ้มกับความชอบธรรม ไดย้ศพรอ้มดว้ยญาต ิ

       มติร สหาย มชีวีติอยูน่าน รักษาอายใุหย้ั่งยนืแลว้ หลังจากตาย 

 

เชงิอรรถ : 

๑ พรอ้มกบัความชอบธรรม หมายถงึพรอ้มกับเหต ุมตี าแหน่งเสนาบด ีและต าแหน่งเศรษฐเีป็นตน้ 

   (องฺ. จตกฺุก.อ. ๒/๖๑/๓๕๒) 

๒ ยศ หมายถงึบรวิารสมบัต ิ(องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๖๑/๓๕๒) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๑๐๐ } 



๑๐๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๒.ทตุยิปัณณาสก]์ 

๒.ปัตตกัมมวรรค ๑.ปัตตกัมมสตูร 

       แลว้ ขอใหเ้ราเขา้ถงึสคุตโิลกสวรรค ์นีเ้ป็นธรรมประการที ่๔ ที ่

       น่าปรารถนา น่าใคร ่น่าพอใจ หาไดย้ากในโลก 

  คหบด ีธรรม ๔ ประการนีแ้ลเป็นสิง่น่าปรารถนา น่าใคร ่น่าพอใจ หาได ้

ยากในโลก 

  คหบด ีธรรม ๔ ประการ ยอ่มเป็นไปเพือ่ไดธ้รรม ๔ ประการนีแ้ลทีน่่า 

ปรารถนา น่าใคร ่น่าพอใจ หาไดย้ากในโลก 

  ธรรม ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. สทัธาสมัปทา (ความถงึพรอ้มดว้ยศรัทธา) 

   ๒. สลีสมัปทา (ความถงึพรอ้มดว้ยศลี) 

   ๓. จาคสมัปทา (ความถงึพรอ้มดว้ยการเสยีสละ) 

   ๔. ปัญญาสมัปทา (ความถงึพรอ้มดว้ยปัญญา) 

  สทัธาสมัปทา เป็นอยา่งไร 

  คอื อรยิสาวกในธรรมวนัิยนีม้ศีรัทธา เชือ่ปัญญาตรัสรูข้องตถาคตวา่ “แม ้

เพราะเหตนุี ้พระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้เป็นพระอรหันต ์ตรัสรูด้ว้ยพระองคเ์องโดย 

ชอบ เพยีบพรอ้มดว้ยวชิชาและจรณะ เสด็จไปด ีรูแ้จง้โลก เป็นสารถฝึีกผูท้ีค่วร 

ฝึกไดอ้ยา่งยอดเยีย่ม เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย เป็นพระพทุธเจา้ 

เป็นพระผูม้พีระภาค” นีเ้รยีกวา่ สทัธาสมัปทา 

  สลีสมัปทา เป็นอยา่งไร 

  คอื อรยิสาวกในธรรมวนัิยนีเ้ป็นผูเ้วน้ขาดจากการฆา่สตัว ์ฯลฯ เวน้ขาด 

จากการเสพของมนึเมาคอืสรุาและเมรัยอันเป็นเหตแุหง่ความประมาท นีเ้รยีกวา่ 

สลีสมัปทา 

  จาคสมัปทา เป็นอยา่งไร 

  คอื อรยิสาวกในธรรมวนัิยนีม้ใีจปราศจากความตระหนีอ่ันเป็นมลทนิ ม ี

จาคะอันสละแลว้ มฝ่ีามอืชุม่ ยนิดใีนการสละ ควรแกก่ารขอ ยนิดใีนการใหท้าน 

และการจ าแนกทาน อยูค่รองเรอืน นีเ้รยีกวา่ จาคสมัปทา 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๑๐๑ } 



๑๐๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๒.ทตุยิปัณณาสก]์ 

๒.ปัตตกัมมวรรค ๑.ปัตตกัมมสตูร 

  ปญัญาสมัปทา เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลมใีจถกูอภชิฌาวสิมโลภะ๑ครอบง าอยู ่ยอ่มท าสิง่ทีไ่มค่วรท า ไม ่

ยนิดสี ิง่ทีค่วรท า เมือ่ท าสิง่ทีไ่มค่วรท า ไมย่นิดสี ิง่ทีค่วรท า ยอ่มเสือ่มจากยศและ 

ความสขุ บคุคลมใีจถกูพยาบาท (ความคดิรา้ย) ครอบง าอยู ่ยอ่มท าสิง่ทีไ่มค่วรท า 

ไมย่นิดสี ิง่ทีค่วรท า เมือ่ท าสิง่ทีไ่มค่วรท า ไมย่นิดสี ิง่ทีค่วรท า ยอ่มเสือ่มจากยศ 

และความสขุ มใีจถกูถนีมทิธะ (ความหดหูแ่ละเซือ่งซมึ) ครอบง าอยู ่ยอ่มท าสิง่ที ่

ไมค่วรท า ไมย่นิดสี ิง่ทีค่วรท า เมือ่ท าสิง่ทีไ่มค่วรท า ไมย่นิดสี ิง่ทีค่วรท า ยอ่มเสือ่ม 

จากยศและความสขุ มใีจถกูอทุธัจจกกุกจุจะ(ความฟุ้งซา่นและรอ้นใจ) ครอบง าอยู ่

มใีจถกูวจิกิจิฉา (ความลังเลสงสยั) ครอบง าอยู ่ยอ่มท าสิง่ทีไ่มค่วรท า ไมย่นิดสี ิง่ที ่

ควรท า เมือ่ท าสิง่ทีไ่มค่วรท า ไมย่นิดสี ิง่ทีค่วรท า ยอ่มเสือ่มจากยศและความสขุ 

  อรยิสาวกนัน้แลรูว้า่ ‘อภชิฌาวสิมโลภะท าใหจ้ติเศรา้หมอง’ จงึละอภชิฌา- 

วสิมโลภะทีท่ าใหจ้ติเศรา้หมองเสยี รูว้า่ ‘พยาบาทท าใหจ้ติเศรา้หมอง’ จงึละ 

พยาบาททีท่ าใหจ้ติเศรา้หมองเสยี รูว้า่ ‘ถนีมทิธะท าใหจ้ติเศรา้หมอง’ จงึละ 

ถนีมทิธะทีท่ าใหจ้ติเศรา้หมองเสยี รูว้า่ ‘อทุธัจจกกุกจุจะท าใหจ้ติเศรา้หมอง’ จงึ 

ละอทุธจัจกกุกจุจะทีท่ าใหจ้ติเศรา้หมองเสยี รูว้า่ ‘วจิกิจิฉาท าใหจ้ติเศรา้หมอง’ 

จงึละวจิกิจิฉาทีท่ าใหจ้ติเศรา้หมองเสยี 

  เมือ่ใดอรยิสาวกรูว้า่ ‘อภชิฌาวสิมโลภะท าใหจ้ติเศรา้หมอง’ จงึละอภชิฌา- 

วสิมโลภะทีท่ าใหจ้ติเศรา้หมองเสยี รูว้า่ ‘พยาบาทท าใหจ้ติเศรา้หมอง’ ... รูว้า่ 

‘ถนีมทิธะท าใหจ้ติเศรา้หมอง’ ... รูว้า่ ‘อทุธัจจกกุกจุจะท าใหจ้ติเศรา้หมอง’ ... รูว้า่ 

‘วจิกิจิฉาท าใหจ้ติเศรา้หมอง’ จงึละวจิกิจิฉาทีท่ าใหจ้ติเศรา้หมองเสยี เมือ่นัน้อรยิ- 

สาวกนีช้ ือ่วา่มปัีญญามาก มปัีญญากวา้งขวาง มองเห็นแนวทาง สมบรูณ์ดว้ย 

ปัญญา นี้เรยีกวา่ ปัญญาสมัปทา 

  คหบด ีธรรม ๔ ประการนีย้อ่มเป็นไปเพือ่ไดธ้รรม ๔ ประการนีแ้ล ทีน่่า 

ปรารถนา น่าใคร ่น่าพอใจ หาไดย้ากในโลก 

 

เชงิอรรถ : 

๑ อภชิฌาวสิมโลภะ หมายถงึความโลภทีไ่มส่ม ่าเสมอ คอือภชิฌา (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๖๑/๓๕๒) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๑๐๒ } 



๑๐๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๒.ทตุยิปัณณาสก]์ 

๒.ปัตตกัมมวรรค ๑.ปัตตกัมมสตูร 

  อรยิสาวกนัน้แลชือ่วา่ท ากรรมอันสมควร ๔ ประการดว้ยโภคทรัพยท์ีห่ามา 

ไดด้ว้ยความขยันหมั่นเพยีร เก็บรวบรวมดว้ยน ้าพักน ้าแรง อาบเหงือ่ตา่งน ้า 

ประกอบดว้ยธรรม๑ ไดม้าโดยธรรม๒ 

  กรรมอันสมควร ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. อรยิสาวกในธรรมวนัิยนีย้อ่มบ ารงุตนเอง มารดา บดิา บตุร ภรรยา 

       ทาส กรรมกร คนรับใช ้มติร และอ ามาตยใ์หเ้ป็นสขุ บรหิารให ้

       เป็นสขุโดยชอบดว้ยโภคทรัพยท์ีห่ามาไดด้ว้ยความขยันหมั่นเพยีร 

       เก็บรวบรวมดว้ยน ้าพักน ้าแรง อาบเหงือ่ตา่งน ้า ประกอบดว้ยธรรม 

       ไดม้าโดยธรรม นีเ้ป็นฐานะที ่๑ ทีอ่รยิสาวกนัน้ถงึแลว้ ถงึโดย 

       สมควร ใชส้อยตามเหต ุ

   ๒. อรยิสาวกยอ่มป้องกันอันตรายทีเ่กดิจากไฟ น ้า พระราชา โจร 

       คนทีไ่มช่อบกัน หรอืจากทายาทดว้ยโภคทรัพยท์ีห่ามาไดด้ว้ย 

       ความขยันหมั่นเพยีร เก็บรวบรวมดว้ยน ้าพักน ้าแรง อาบเหงือ่ 

       ตา่งน ้า ประกอบดว้ยธรรม ไดม้าโดยธรรม ท าตนใหป้ลอดภัย 

       นีเ้ป็นฐานะที ่๒ ทีอ่รยิสาวกนัน้ถงึแลว้ ถงึโดยสมควร ใชส้อย 

       ตามเหต ุ

   ๓. อรยิสาวกยอ่มท าพลี๓ ๕ อยา่ง คอื ญาตพิล ีอตถิพิล ีปพุพเปตพล ี

       ราชพล ีเทวตาพลดีว้ยโภคทรัพยท์ีห่ามาไดด้ว้ยความขยันหมั่นเพยีร 

       เก็บรวบรวมดว้ยน ้าพักน ้าแรง อาบเหงือ่ตา่งน ้า ประกอบดว้ย 

       ธรรม ไดม้าโดยธรรม นีเ้ป็นฐานะที ่๓ ทีอ่รยิสาวกนัน้ถงึแลว้ ถงึ 

       โดยสมควร ใชส้อยตามเหตุ

 

เชงิอรรถ : 

๑ ประกอบดว้ยธรรม ในทีน่ีห้มายถงึมกีศุลธรรม ๑๐ ประการ (องฺ.ตกิ.ฏกีา ๒/๑๔/๑๐๓) 

๒ ไดม้าโดยธรรม หมายถงึสิง่ทีบ่คุคลด ารงอยูใ่นกศุลกรรมบถ ๑๐ ประการแเลว้ไดม้า (องฺ.จตกฺุก.อ. 

   ๒/๖๑/๓๕๓) 

๓ พล ี(พะล)ี คอื การสงเคราะห ์บวงสรวง นอ้มให ้หรอืสว่ย ม ี๕ อย่าง คอื (๑)ญาตพิล ีสงเคราะหญ์าต ิ

   (๒)อตถิพิล ีตอ้นรับแขก (๓)ปุพเพเปตพล ีท าบญุอทุศิใหผู้ต้าย (๔)ราชพล ีถวายเป็นของหลวงม ี

   เสยีภาษีอากร เป็นตน้ (๕)เทวตาพล ีท าบญุอทุศิใหเ้ทวดา (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๖๑/๓๕๓) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๑๐๓ } 



๑๐๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๒.ทตุยิปัณณาสก]์ 

๒.ปัตตกัมมวรรค ๑.ปัตตกัมมสตูร 

   ๔. อรยิสาวกบ าเพ็ญทักษิณาทีม่ผีลสงูขึน้ไป๑ เป็นไปเพือ่ใหไ้ดอ้ารมณ์ดี๒ 

       มสีขุเป็นผล ใหเ้กดิในสวรรค์๓ ไวใ้นสมณพราหมณ์ผูเ้วน้ขาดจาก 

       ความมัวเมาและความประมาท ผูด้ ารงมั่นอยูใ่นขนัตแิละโสรัจจะ 

       ฝึกอบรมตน ท าตนใหส้งบ ท าตนใหด้ับเย็นสนทิ๔ดว้ยโภคทรัพย ์

       ทีห่ามาไดด้ว้ยความขยันหมั่นเพยีร เก็บรวบรวมดว้ยน ้าพักน ้าแรง 

       อาบเหงือ่ตา่งน ้า ประกอบดว้ยธรรม ไดม้าโดยธรรม นีเ้ป็นฐานะ 

       ที ่๔ ทีอ่รยิสาวกนัน้ถงึแลว้ ถงึโดยสมควร ใชส้อยตามเหต ุ

  คหบด ีอรยิสาวกนัน้ชือ่วา่ท ากรรมอันสมควร ๔ ประการนีด้ว้ยโภคทรัพยท์ี ่

หามาไดด้ว้ยความขยันหมั่นเพยีร เก็บรวบรวมดว้ยน ้าพักน ้าแรง อาบเหงือ่ตา่งน ้า 

ประกอบดว้ยธรรม ไดม้าโดยธรรม โภคทรัพยข์องใครก็ตาม หมดสิน้ไปเพราะ 

กรรมอืน่นอกจากกรรมอันสมควร ๔ ประการนี ้โภคทรัพยเ์หลา่นี ้เราเรยีกวา่ 

ถงึแลว้โดยไมใ่ชเ่หต ุถงึโดยไมส่มควร ใชส้อยตามเหตอุันไมค่วร สว่นโภคทรัพย ์

ของใครก็ตาม หมดสิน้ไปเพราะกรรมอันสมควร ๔ ประการนี ้โภคทรัพยเ์หลา่นี ้

เราเรยีกวา่ ถงึแลว้โดยเหต ุถงึโดยสมควร ใชส้อยตามเหต ุ

    นรชนผูจ้ะตอ้งตายเมือ่ค านงึถงึวา่ 

   ‘โภคทรัพยทั์ง้หลายเราไดบ้รโิภคแลว้ 

   คนทีค่วรเลีย้งเราไดเ้ลีย้งแลว้ 

   อันตรายทัง้หลายเราไดข้า้มพน้แลว้ 

   ทักษิณาทีม่ผีลสงูขึน้ไปเราไดใ้หแ้ลว้ 

   และพลกีรรม ๕ อยา่งเราไดท้ าแลว้ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ มผีลสงูข ึน้ไป ในทีน่ีห้มายถงึสวรรคช์ัน้กามาวจรภมู ิ๖ ชัน้ (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๖๑/๓๕๓, องฺ.จตกฺุก. 

   ฏกีา ๒/๖๑-๖๔/๓๘๖) 

๒ ใหไ้ดอ้ารมณด์ ีในทีน่ีห้มายถงึอ านวยใหบั้งเกดิในสวรรคช์ัน้กามาวจรภมู ิ๖ ชัน้(องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๖๑/๓๕๓) 

๓ ใหเ้กดิในสวรรค ์ในทีน่ีห้มายถงึใหบั้งเกดิผลวเิศษ ๑๐ ประการอันดเีลศิ มอีายุ วรรณะ ยศ สขุ ความเป็น 

   ใหญอ่ันเป็นทพิย ์และรปูทีน่่าปรารถนาเป็นตน้ (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๖๑/๓๕๓, องฺ.จตกฺุก.ฏกีา ๒/๖๑-๖๔/๓๘๖) 

๔ ท าตนใหด้บัเย็นสนทิ หมายถงึดับสนทิดว้ยการดับกเิลส (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๖๑/๓๕๓) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๑๐๔ } 



๑๐๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๒.ทตุยิปัณณาสก]์ 

๒.ปัตตกัมมวรรค ๒.อานัณยสตูร 

    ทา่นผูม้ศีลี ส ารวมระวงั 

   ประพฤตพิรหมจรรยเ์ราไดบ้ ารงุแลว้ 

   ประโยชนท์ีบ่ัณฑติผูอ้ยูค่รองเรอืนปรารถนา 

   เราก็ไดบ้รรลแุลว้โดยล าดบั 

   กรรมทีไ่มก่อ่ความเดอืดรอ้นในภายหลังเราไดท้ าแลว้’ 

   ชือ่วา่เป็นผูต้ัง้อยูใ่นอรยิธรรม๑ 

    บัณฑติทัง้หลายยอ่มสรรเสรญิเขาในชาตนิีเ้อง 

   เขาตายไปแลว้ยอ่มบันเทงิในสวรรค ์

ปตัตกมัมสตูรที ่๑ จบ 

 

๒. อานณัยสตูร 

วา่ดว้ยสขุเกดิจากความไมเ่ป็นหนี ้

  [๖๒] ครัง้นัน้แล อนาถบณิฑกิคหบดเีขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ 

ถวายอภวิาทแลว้ น่ัง ณ ทีส่มควร พระผูม้พีระภาคจงึไดต้รัสกับอนาถบณิฑกิคหบด ี

ดังนีว้า่ 

   คหบด ีสขุ ๔ ประการนีค้ฤหัสถผ์ูบ้รโิภคกาม๒พงึไดรั้บตามกาล ตามสมัย 

  สขุ ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. อัตถสิขุ (สขุเกดิจากความมทีรัพย)์ 

   ๒. โภคสขุ (สขุเกดิจากการใชจ้า่ยทรัพย)์ 

   ๓. อานัณยสขุ๓ (สขุเกดิจากความไมเ่ป็นหนี)้ 

   ๔. อนวชัชสขุ (สขุเกดิจากความประพฤตทิีไ่มม่โีทษ)

 

เชงิอรรถ : 

๑ อรยิธรรม ในทีน่ีห้มายถงึศลี ๕ (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๖๑/๓๕๔) 

๒ ผูบ้รโิภคกาม (กามโภค)ี ในทีน่ีห้มายถงึผูเ้สพวัตถกุาม กเิลสกาม (หมายเอาผูอ้ยู่ครองเรอืน) 

   (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๖๒/๓๕๔) 

๓ ค าวา่ อานณัยสขุ นี ้ฉบับ สฺยามรฏฺฐสฺส เตปิฏก  (๒๕๒๓) องฺ.จตกฺุก. ๒๑/๑๖๒/๙๐-๙๑ และ ฉบับ 

   ทยฺยรฏฺฐสฺส สงฺคตีเิตปิฏก  (๒๕๓๐) องฺ.จตกฺุก. ๒๑/๖๒/๙๕ เป็น อนณสขุ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๑๐๕ } 



๑๐๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๒.ทตุยิปัณณาสก]์ 

๒.ปัตตกัมมวรรค ๒.อานัณยสตูร 

  อตัถสิขุ เป็นอยา่งไร 

  คอื กลุบตุรในโลกนีม้โีภคทรัพยท์ีห่ามาไดด้ว้ยความหมั่นเพยีร เก็บรวบรวม 

ดว้ยน ้าพักน ้าแรง อาบเหงือ่ตา่งน ้า ประกอบดว้ยธรรม ไดม้าโดยธรรม เขาไดรั้บสขุ 

โสมนัสวา่ ‘เรามโีภคทรัพยท์ีห่ามาไดด้ว้ยความขยันหมั่นเพยีร เก็บรวบรวมดว้ย 

น ้าพักน ้าแรง อาบเหงือ่ตา่งน ้า ประกอบดว้ยธรรม ไดม้าโดยธรรม’ นีเ้รยีกวา่ 

อัตถสิขุ 

  โภคสขุ เป็นอยา่งไร 

  คอื กลุบตุรในโลกนีใ้ชส้อยโภคทรัพยแ์ละท าบญุดว้ยโภคทรัพยท์ีห่ามาไดด้ว้ย 

ความหมั่นเพยีร เก็บรวบรวมดว้ยน ้าพักน ้าแรง อาบเหงือ่ตา่งน ้า ประกอบดว้ยธรรม 

ไดม้าโดยธรรม เขาไดรั้บสขุโสมนัสวา่ ‘เราใชส้อยโภคทรัพยแ์ละท าบญุดว้ย 

โภคทรัพยท์ีห่ามาไดด้ว้ยความขยันหมั่นเพยีร เก็บรวบรวมดว้ยน ้าพักน ้าแรง อาบ 

เหงือ่ตา่งน ้า ประกอบดว้ยธรรม ไดม้าโดยธรรม’ นีเ้รยีกวา่ โภคสขุ 

  อานณัยสขุ เป็นอยา่งไร 

  คอื กลุบตุรในโลกนีไ้มเ่ป็นหนีใ้คร ไมว่า่จะนอ้ยหรอืมากก็ตาม เขาไดรั้บสขุ 

โสมนัสวา่ ‘เราไมเ่ป็นหนี้ใคร ไมว่า่จะนอ้ยหรอืมาก’ นีเ้รยีกวา่ อานัณยสขุ 

  อนวชัชสขุ เป็นอยา่งไร 

  คอื อรยิสาวกในธรรมวนัิยนีป้ระกอบดว้ยกายกรรมทีไ่มม่โีทษ วจกีรรมทีไ่ม่ 

มโีทษ และมโนกรรมทีไ่มม่โีทษ เขาไดรั้บสขุโสมนัสวา่ ‘เราประกอบดว้ยกายกรรม 

ทีไ่มม่โีทษ วจกีรรมทีไ่มม่โีทษ มโนกรรมทีไ่มม่โีทษ’ นีเ้รยีกวา่ อนวชัชสขุ 

  คหบด ีคฤหสัถผ์ูบ้รโิภคกามพงึไดรั้บสขุ ๔ ประการนีแ้ลตามกาล ตามสมัย 

    นรชนผูจ้ะตอ้งตาย 

   รูส้ขุเกดิจากความไมเ่ป็นหนี้ 

   ระลกึถงึสขุเกดิจากความมทีรัพย ์

   เสวยสขุเกดิจากการใชจ้า่ยทรัพย ์

   ยอ่มเห็นแจง้ดว้ยปัญญา

 

เชงิอรรถ : 

๑ องฺ.ตกิ. (แปล) ๒๐/๓๑/๑๒๗ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๑๐๖ } 



๑๐๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๒.ทตุยิปัณณาสก]์ 

๒.ปัตตกัมมวรรค ๓.พรหมสตูร 

    ผูม้ปัีญญาดเีห็นชดัอยูอ่ยา่งนีย้อ่มรูส้ว่นทัง้ ๒ วา่ 

   สขุแมทั้ง้ ๓ นีม้คีา่ไมถ่งึเสีย้วที ่๑๖ 

   แหง่สขุเกดิจากความประพฤตอิันไมม่โีทษ 

อานณัยสตูรที ่๒ จบ 

 

๓. พรหมสตูร๑ 

วา่ดว้ยสกลุทีม่พีรหม 

  [๖๓] ภกิษุทัง้หลาย บตุรของสกลุใดบชูามารดาบดิาภายในเรอืนตน สกลุ 

นัน้ชือ่วา่มพีรหม บตุรของสกลุใดบชูามารดาบดิาภายในเรอืนตน สกลุนัน้ชือ่วา่ม ี

บรุพาจารย ์บตุรของสกลุใดบชูามารดาบดิาภายในเรอืนตน สกลุนัน้ชือ่วา่มบีรุพเทพ 

บตุรของสกลุใดบชูามารดาบดิาภายในเรอืนตน สกลุนัน้ชือ่วา่มอีาหไุนยบคุคล 

  ค าวา่ “พรหม” นีเ้ป็นชือ่ของมารดาบดิา ค าวา่ “บรุพาจารย”์ นีเ้ป็นชือ่ 

ของมารดาบดิา ค าวา่ “บรุพเทพ” นีเ้ป็นชือ่ของมารดาบดิา ค าวา่ “อาหไุนยบคุคล” 

นีเ้ป็นชือ่ของมารดาบดิา๒ ขอ้นัน้เพราะเหตไุร เพราะมารดาบดิามอีปุการะมาก 

บ ารงุเลีย้ง แสดงโลกนีแ้กบ่ตุร 

    มารดาบดิาผูอ้นุเคราะหป์ระชา 

   ทา่นเรยีกวา่พรหม บรุพาจารย ์

   และอาหไุนยบคุคลของบตุรทัง้หลาย 

    เพราะเหตนัุน้ บัณฑติพงึนมัสการ 

   และสกัการะมารดาบดิานัน้ดว้ยขา้ว น ้า ผา้ ทีน่อน 

   การอบกลิน่ การใหอ้าบน ้า และการช าระเทา้

 

เชงิอรรถ : 

๑ องฺ. ตกิ. (แปล) ๒๐/๓๑/๑๒๗ 

๒ มารดาบดิาชือ่วา่ พรหม เพราะมพีรหมวหิารธรรม ๔ ประการ คอื เมตตา กรณุา มทุติา และอเุบกขา 

   ชือ่ว่า บุรพาจารย ์เพราะเป็นอาจารยค์นแรกทีส่อนลกูใหเ้รยีนรูก้ารน่ัง การยนื การเดนิ การนอน 

   การเคีย้ว การกนิ รวมทัง้สอนใหรู้จั้กพดู และรูจั้กอะไรควรอะไรมคิวร ชือ่วา่ อาหไุนยบคุคล เพราะ 

   เป็นผูค้วรแกป่ฏกิารคณุทีบ่ตุรพงึท าตอบแทน เชน่ การปรนนบัิตทิ่านดว้ยอาหาร เครือ่งนุ่งหม่ (องฺ.ตกิ.อ. 

   ๒/๓๑/๑๑๑-๑๑๒) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๑๐๗ } 



๑๐๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๒.ทตุยิปัณณาสก]์ 

๒.ปัตตกัมมวรรค ๕.รปูสตูร 

    เพราะการปรนนบิัตมิารดาบดิานัน้แล 

   บัณฑติทัง้หลายจงึสรรเสรญิเขาในโลกนีเ้อง 

   เขาตายไปแลว้ยอ่มบันเทงิในสวรรค ์

พรหมสตูรที ่๓ จบ 

 

๔. นริยสตูร 

วา่ดว้ยธรรมเป็นเหตใุหเ้กดิในนรก 

  [๖๔] ภกิษุทัง้หลาย บคุคลผูป้ระกอบดว้ยธรรม ๔ ประการยอ่มด ารงอยู ่

ในนรกเหมอืนถกูน าไปฝังไว ้

  ธรรม ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ฆา่สตัว ์    ๒. ลักทรัพย ์

   ๓. ประพฤตผิดิในกาม   ๔. พดูเท็จ 

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคลผูป้ระกอบดว้ยธรรม ๔ ประการนีแ้ลยอ่มด ารงอยู ่

ในนรกเหมอืนถกูน าไปฝังไว ้

    การฆา่สตัว ์การลักทรัพย ์

   การพดูเท็จ และการคบหาภรรยาของผูอ้ืน่ 

   เรากลา่ววา่เป็นกรรมเศรา้หมอง 

   บัณฑติทัง้หลายยอ่มไมส่รรเสรญิเลย 

นริยสตูรที ่๔ จบ 

 

๕. รปูสตูร 

วา่ดว้ยบคุคลผูถ้อืรปูเป็นประมาณ 

  [๖๕] ภกิษุทัง้หลาย บคุคล ๔ จ าพวกนีม้ปีรากฏอยูใ่นโลก 

  บคุคล ๔ จ าพวก๑ไหนบา้ง คอื

 

เชงิอรรถ : 

๑ ด ูอภ.ิป.ุ (แปล) ๓๖/๑๗๑-๑๗๒/๒๐๔-๒๐๕ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๑๐๘ } 



๑๐๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๒.ทตุยิปัณณาสก]์ 

๒.ปัตตกัมมวรรค ๕.รปูสตูร 

   ๑. บคุคลผูถ้อืรปูเป็นประมาณ เลือ่มใสในรปู 

   ๒. บคุคลผูถ้อืเสยีงเป็นประมาณ เลือ่มใสในเสยีง 

   ๓. บคุคลผูถ้อืความเศรา้หมองเป็นประมาณ๑ เลือ่มใสในความเศรา้หมอง 

   ๔. บคุคลผูถ้อืธรรมเป็นประมาณ เลือ่มใสในธรรม 

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคล ๔ จ าพวกนีแ้ลมปีรากฏอยูใ่นโลก 

    ชนเหลา่ใดถอืประมาณในรปู 

   และชนเหลา่ใดคลอ้ยไปตามเสยีง 

   ชนเหลา่นัน้ชือ่วา่ตกอยูใ่นอ านาจของฉันทราคะ๒ 

   ยอ่มไมรู่จั้กบคุคลนัน้ คอื 

    บคุคลนัน้แลเป็นคนเขลา ไมรู่ค้ณุภายในของเขา 

   และไมเ่ห็นขอ้ปฏบิัตภิายนอกของเขา 

   ถกูหอ้มลอ้มไวโ้ดยรอบ ยอ่มถกูเสยีงชกัน าไป 

    อนึง่ บคุคลผูไ้มรู่ค้ณุภายใน๓ 

   แตเ่ห็นขอ้ปฏบิัตภิายนอก๔ 

   มองแตผ่ลในภายนอก๕ 

   ยอ่มถกูเสยีงชกัน าไป 

    สว่นบคุคลทีรู่ค้ณุภายใน 

   และเห็นแจง้ขอ้ปฏบิัตภิายนอก 

   เห็นธรรมปราศจากเครือ่งกัน้ 

   ยอ่มไมถ่กูเสยีงชกัน าไป 

รปูสตูรที ่๕ จบ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ หมายถงึความเศรา้หมองแหง่จวีร คอื จวีรทีห่ยาบ จวีรเกา่ และจวีรปะเย็บหลายครัง้ และความเศรา้หมอง 

   แหง่บาตร คอื บาตรทีม่รีอยปุ่ มหลายแหง่ (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๖๕/๓๕๕, องฺ.จตกฺุก.ฏกีา ๒/๖๕/๓๘๘) 

๒ หมายถงึตกอยูใ่นอ านาจของความพอใจและความก าหนัดยนิด ี(องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๖๕/๓๕๕) 

๓ หมายถงึไมรู่ค้ณุมศีลีเป็นตน้ทีอ่ยูใ่นภายในของบคุคลนัน้ (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๖๕/๓๕๕) 

๔ หมายถงึเห็นเฉพาะขอ้ปฏบัิตภิายนอกของบคุคลนัน้ (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๖๕/๓๕๕) 

๕ หมายถงึเห็นเฉพาะผลคอืสักการะภายนอกทีค่นเหลา่อืน่กระท าแกบ่คุคลนัน้ (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๖๕/๓๕๕) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๑๐๙ } 



๑๑๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๒.ทตุยิปัณณาสก]์ 

๒.ปัตตกัมมวรรค ๗.อหริาชสตูร 

 

๖. สราคสตูร 

วา่ดว้ยบคุคลผูม้รีาคะ 

  [๖๖] ภกิษุทัง้หลาย บคุคล ๔ จ าพวกนีม้ปีรากฏอยูใ่นโลก 

  บคุคล ๔ จ าพวก๑ไหนบา้ง คอื 

   ๑. บคุคลผูม้รีาคะ    ๒. บคุคลผูม้โีทสะ 

   ๓. บคุคลผูม้โีมหะ    ๔. บคุคลผูม้มีานะ 

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคล ๔ จ าพวกนีแ้ลมปีรากฏอยูใ่นโลก 

    ชนทัง้หลายผูก้ าหนัดมาก 

   ในธรรมทีเ่ป็นเหตแุหง่ความก าหนัด 

    เพลดิเพลนิอยา่งยิง่ในรปูทีน่่ารัก 

   เป็นสตัวต์ า่ทราม ถกูโมหะ (ความหลง) หุม้หอ่ไว ้

   ยอ่มท าใหเ้ครือ่งผกูพันเจรญิขึน้ 

   เป็นคนไมฉ่ลาด ท าอกศุลกรรมทีเ่กดิจากราคะบา้ง 

   เกดิจากโทสะบา้ง เกดิจากโมหะบา้ง 

   ทีม่แีตค่วามคับแคน้ เพิม่ทกุขอ์ยูร่ ่าไป 

    สตัวท์ีถ่กูอวชิชา (ความไมรู่)้ หุม้หอ่ไว ้

   เป็นผูม้ดืบอด ปราศจากจักษุคอืปัญญา 

   มสีภาวะเหมอืนธรรมทัง้หลายทีม่อียู ่

   ยอ่มไมส่ าคัญวา่เราทัง้หลายก็มสีภาวะเหมอืนอยา่งนัน้ 

สราคสตูรที ่๖ จบ 

 

๗. อหริาชสตูร 

วา่ดว้ยตระกลูพญาง ู

  [๖๗] สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อารามของ 

อนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีสมัยนัน้ ภกิษุรปูหนึง่ในเขตกรงุสาวตัถถีกูงกูดั

 

เชงิอรรถ : 

๑ ด ูอภ.ิป.ุ (แปล) ๓๖/๑๘๖/๒๑๔ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๑๑๐ } 



๑๑๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๒.ทตุยิปัณณาสก]์ 

๒.ปัตตกัมมวรรค ๗.อหริาชสตูร 

ถงึแกม่รณภาพ ล าดับนัน้ ภกิษุหลายรปูพากันไปเขา้เฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ 

ถวายอภวิาทแลว้น่ัง ณ ทีส่มควร ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แต ่

พระองคผ์ูเ้จรญิ ภกิษุรปูหนึง่ในเขตกรงุสาวตัถถีกูงกูัดถงึแกม่รณภาพ” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุนัน้คงจะไมไ่ดแ้ผเ่มตตาจติให ้

ตระกลูพญาง ู๔ ตระกลู เพราะถา้เธอแผเ่มตตาจติใหต้ระกลูพญาง ู๔ ตระกลู 

เธอก็จะไมถ่กูงกูดัถงึแกม่รณภาพ 

  ตระกลูพญาง ู๔ ตระกลู อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ตระกลูพญางชูือ่วริปัูกษ์   ๒. ตระกลูพญางชูือ่เอราปถะ 

   ๓. ตระกลูพญางชูือ่ฉัพยาบตุร  ๔. ตระกลูพญางชูือ่กัณหาโคตมกะ 

  ภกิษุนัน้คงจะไมไ่ดแ้ผเ่มตตาจติใหต้ระกลูพญาง ู๔ ตระกลูนี ้เพราะถา้เธอแผ ่

เมตตาจติใหต้ระกลูพญาง ูเธอก็จะไมถ่กูงกูดัถงึแกม่รณภาพ 

  ภกิษุทัง้หลาย เราอนุญาตใหภ้กิษุแผเ่มตตาจติใหต้ระกลูพญาง ู๔ ตระกลูนี ้

เพือ่คุม้ครองตน เพือ่รักษาตน เพือ่ป้องกันตน” 

    เราขอมเีมตตาตอ่ตระกลูพญางวูริปัูกษ์ 

   เราขอมเีมตตาตอ่ตระกลูพญางเูอราปถะ 

   เราขอมเีมตตาตอ่ตระกลูพญางฉัูพยาบตุร 

   เราขอมเีมตตาตอ่ตระกลูพญางกูัณหาโคตมกะ 

    เราขอมเีมตตาตอ่สตัวไ์มม่เีทา้ 

   เราขอมเีมตตาตอ่สตัวส์องเทา้ 

   เราขอมเีมตตาตอ่สตัวส์ีเ่ทา้ 

   เราขอมเีมตตาตอ่สตัวห์ลายเทา้ 

    สตัวไ์มม่เีทา้อยา่ไดเ้บยีดเบยีนเรา 

   สตัวส์องเทา้อยา่ไดเ้บยีดเบยีนเรา 

   สตัวส์ีเ่ทา้อยา่ไดเ้บยีดเบยีนเรา 

   สตัวห์ลายเทา้อยา่ไดเ้บยีดเบยีนเรา 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๑๑๑ } 



๑๑๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๒.ทตุยิปัณณาสก]์ 

๒.ปัตตกัมมวรรค ๘. เทวทัตตสตูร 

    ขอสรรพสตัวท์ีม่ลีมหายใจ 

   ขอสรรพสตัวท์ีย่ังมชีวีติทัง้มวล 

   จงประสพกับความเจรญิ 

   ความเลวรา้ยอยา่ไดม้าแผว้พานสตัวใ์ด ๆ เลย 

  พระพทุธเจา้มพีระคณุหาประมาณมไิด ้พระธรรมมพีระคณุหาประมาณมไิด ้

พระสงฆม์พีระคณุหาประมาณมไิด ้สตัวเ์ลือ้ยคลานทัง้หลาย คอื ง ูแมงป่อง ตะขาบ 

แมงมมุ ตุก๊แก หนูมคีณุพอประมาณ 

  เราท าการรักษา ท าการป้องกันไวแ้ลว้ ขอหมูส่ตัวผ์ูม้ชีวีติทัง้หลายจงหลกี 

ไป เรานัน้ขอนอบนอ้มพระผูม้พีระภาค ขอนอบนอ้มพระสมัมาสมัพทุธเจา้ทัง้ ๗ 

พระองค์๑ 

อหริาชสตูรที ่๗ จบ 

 

๘. เทวทตัตสตูร 

วา่ดว้ยพระเทวทตั 

  [๖๘] สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ ภเูขาคชิฌกฏู เขตกรงุ 

ราชคฤห ์ณ ทีนั่น้ เมือ่พระเทวทัตหลกีไปไมน่านนัก พระผูม้พีระภาครับสัง่เรยีก 

ภกิษุทัง้หลายมาตรัสปรารภพระเทวทัตวา่ “ภกิษุทัง้หลาย ลาภสกัการะและชือ่เสยีง 

เกดิขึน้แกพ่ระเทวทัตเพือ่ฆา่ตน เพือ่ความเสือ่ม 

  ลาภสกัการะและชือ่เสยีงเกดิขึน้แกพ่ระเทวทัตเพือ่ฆา่ตน เพือ่ความเสือ่ม 

เหมอืนตน้กลว้ยเผล็ดผลเพือ่ฆา่ตน เพือ่ความพนิาศ 

  ลาภสกัการะและชือ่เสยีงเกดิขึน้แกพ่ระเทวทัตเพือ่ฆา่ตน เพือ่ความเสือ่ม 

เหมอืนตน้ไผต่กขยุเพือ่ฆา่ตน เพือ่ความพนิาศ 

  ลาภสกัการะและชือ่เสยีงเกดิขึน้แกพ่ระเทวทัตเพือ่ฆา่ตน เพือ่ความเสือ่ม 

เหมอืนไมอ้อ้ออกดอกเพือ่ฆา่ตนเอง เพือ่ความพนิาศ

 

เชงิอรรถ : 

๑ ข.ุชา. ๒๗/๑๐๕-๑๐๖/๕๖ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๑๑๒ } 



๑๑๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๒.ทตุยิปัณณาสก]์ 

๒.ปัตตกัมมวรรค ๙.ปธานสตูร 

  ลาภสกัการะและชือ่เสยีงเกดิขึน้แกพ่ระเทวทัตเพือ่ฆา่ตน เพือ่ความเสือ่ม 

เหมอืนแมม่า้อัสดร๑ตัง้ครรภเ์พือ่ฆา่ตน เพือ่ความพนิาศ” 

    สกัการะยอ่มฆา่บรุษุชัว่ 

   เหมอืนผลกลว้ยฆา่ตน้กลว้ย 

   ขยุไผฆ่า่ตน้ไผ ่ดอกออ้ฆา่ตน้ออ้ 

   ลกูมา้อัสดรฆา่แมม่า้ฉะนัน้ 

เทวทตัตสตูรที ่๘ จบ 

 

๙. ปธานสตูร๒ 

วา่ดว้ยปธาน 

  [๖๙] ภกิษุทัง้หลาย ปธาน (ความเพยีร) ๔ ประการนี ้

  ปธาน ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. สงัวรปธาน (เพยีรระวงั)   ๒. ปหานปธาน (เพยีรละ) 

   ๓. ภาวนาปธาน (เพยีรเจรญิ)  ๔. อนุรักขนาปธาน (เพยีรรักษา) 

  สงัวรปธาน เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีส้รา้งฉันทะ พยายาม ปรารภความเพยีร ประคอง 

จติมุง่มั่นเพือ่ป้องกันบาปอกศุลธรรมทีย่ังไมเ่กดิมใิหเ้กดิขึน้ นีเ้รยีกวา่ สงัวรปธาน 

  ปหานปธาน เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีส้รา้งฉันทะ พยายาม ปรารภความเพยีร ประคอง 

จติมุง่มั่นเพือ่ละบาปอกศุลธรรมทีเ่กดิขึน้แลว้ นีเ้รยีกวา่ ปหานปธาน 

  ภาวนาปธาน เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีส้รา้งฉันทะ พยายาม ปรารภความเพยีร ประคอง 

จติมุง่มั่นเพือ่ท ากศุลธรรมทีย่ังไมเ่กดิใหเ้กดิขึน้ นีเ้รยีกวา่ ภาวนาปธาน

 

เชงิอรรถ : 

๑ แมม่า้อสัดร หมายถงึแมล่าซึง่เป็นสัตวว์งศเ์ดยีวกับมา้ (รปูรา่งคลา้ยมา้แตตั่วเล็กกวา่) ผสมพันธุก์ับพอ่มา้ 

   ตัง้ครรภข์ึน้ พอถงึเวลาคลอด ไมส่ามารถคลอดได ้ยนืเอาเทา้กระทบืพืน้อยูจ่นตอ้งผ่าทอ้งน าลกูออก 

   เพราะถกูผา่ทอ้งแมล่าจงึตาย (ลกูทีเ่กดิจากแมล่ากับพอ่มา้) เรยีกวา่ มา้อัสดร (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๖๘/๓๕๗) 

๒ ด ูขอ้ ๑๓ (ปธานสตูร) หนา้ ๒๓-๒๔ ในเลม่นี,้ ท.ีปา. ๑๑/๓๑๐/๓๐๑-๓๐๒ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๑๑๓ } 



๑๑๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๒.ทตุยิปัณณาสก]์ 

๒.ปัตตกัมมวรรค ๑๐.อธัมมกิสตูร 

  อนรุกัขนาปธาน เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีส้รา้งฉันทะ พยายาม ปรารภความเพยีร ประคอง 

จติมุง่มั่นเพือ่ความด ารงอยู ่ไมเ่ลอืนหาย ภญิโญภาพ ไพบลูย ์เจรญิเต็มทีแ่หง่ 

กศุลธรรมทีเ่กดิขึน้แลว้ นี้เรยีกวา่ อนุรักขนาปธาน 

  ภกิษุทัง้หลาย ปธาน ๔ ประการนีแ้ล 

    ปธาน ๔ ประการนี้ คอื 

   สงัวรปธาน ปหานปธาน 

   ภาวนาปธาน และอนุรักขนาปธาน 

   พระพทุธเจา้ผูเ้ป็นเผา่พันธุพ์ระอาทติยท์รงแสดงไวแ้ลว้ 

   ทีเ่ป็นเหตใุหภ้กิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ผูม้คีวามเพยีรถงึความสิน้ทกุข ์

ปธานสตูรที ่๙ จบ 

 

๑๐. อธมัมกิสตูร 

วา่ดว้ยพระราชาผูไ้มต่ ัง้อยูใ่นธรรมและผูต้ ัง้อยูใ่นธรรม 

  [๗๐] ภกิษุทัง้หลาย ในเวลาทีพ่ระราชาไมต่ัง้อยูใ่นธรรม๑ แมพ้วกขา้ราชการ 

ก็ไมต่ัง้อยูใ่นธรรม เมือ่พวกขา้ราชการไมต่ัง้อยูใ่นธรรม แมพ้ราหมณ์และคหบด ี

ก็ไมต่ัง้อยูใ่นธรรม เมือ่พราหมณ์และคหบดไีมต่ัง้อยูใ่นธรรม แมช้าวนคิมและชาว 

ชนบทก็ไมต่ัง้อยูใ่นธรรม เมือ่ชาวนคิมและชาวชนบทไมต่ัง้อยูใ่นธรรม ดวงจันทร์ 

และดวงอาทติยก็์โคจร(หมนุ)ไปไมส่ม า่เสมอ เมือ่ดวงจันทรแ์ละดวงอาทติยโ์คจรไป 

ไมส่ม า่เสมอ หมูด่าวนักษัตรก็โคจรไปไมส่ม า่เสมอ เมือ่หมูด่าวนักษัตรโคจรไปไม่ 

สม า่เสมอ คนืและวนัก็หมนุเวยีนไปไมส่ม า่เสมอ เมือ่คนืและวนัหมนุเวยีนไปไม่ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ไมต่ ัง้อยูใ่นธรรม หมายถงึไมเ่ก็บพล ี(ภาษี) ๑๐ สว่นทีพ่ระราชาในกาลกอ่นตัง้ไว ้และอาชญาอันสมควร 

   แกค่วามผดิ เก็บพลเีกนิและลงอาชญาเกนิความผดิ (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๗๐/๓๕๗) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๑๑๔ } 



๑๑๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๒.ทตุยิปัณณาสก]์ 

๒.ปัตตกัมมวรรค ๑๐.อธัมมกิสตูร 

สม า่เสมอ เดอืนหนึง่และครึง่เดอืนก็หมนุเวยีนไปไมส่ม า่เสมอ เมือ่เดอืนหนึง่และ 

ครึง่เดอืนหมนุเวยีนไปไมส่ม า่เสมอ ฤดแูละปีก็หมนุเวยีนไปไมส่ม า่เสมอ เมือ่ฤด ู

และปีหมนุเวยีนไปไมส่ม า่เสมอ ลมก็พัดไปไมส่ม า่เสมอ พัดไปผดิทางไมส่ม า่เสมอ 

เมือ่ลมพัดไปไมส่ม า่เสมอ พัดไปผดิทางไมส่ม า่เสมอ พวกเทวดาก็ขดัเคอืงใจ 

เมือ่พวกเทวดาขดัเคอืงใจ ฝนก็ไมต่กตอ้งตามฤดกูาล เมือ่ฝนไมต่กตอ้งตามฤดกูาล 

ขา้วกลา้ทัง้หลายก็ออกรวงสกุไมพ่รอ้มกัน 

  ภกิษุทัง้หลาย มนุษยทั์ง้หลายบรโิภคขา้วกลา้ทีส่กุไมพ่รอ้มกันยอ่มมอีายุ 

นอ้ย ๑ มผีวิพรรณไมด่ ี๑ มกี าลังไมด่ ี๑ มคีวามเจ็บป่วยมาก ๑ 

  ในเวลาทีพ่ระราชาตัง้อยูใ่นธรรม แมพ้วกขา้ราชการก็ตัง้อยูใ่นธรรม เมือ่พวก 

ขา้ราชการตัง้อยูใ่นธรรม แมพ้ราหมณ์และคหบดก็ีตัง้อยูใ่นธรรม เมือ่พราหมณ์ 

และคหบดตีัง้อยูใ่นธรรม แมช้าวนคิมและชาวชนบทก็ตัง้อยูใ่นธรรม เมือ่ชาวนคิม 

และชาวชนบทตัง้อยูใ่นธรรม ดวงจันทรแ์ละดวงอาทติยก็์โคจรไปสม า่เสมอ เมือ่ 

ดวงจันทรแ์ละดวงอาทติยโ์คจรไปสม า่เสมอ หมูด่าวนักษัตรก็โคจรไปสม า่เสมอ 

เมือ่หมูด่าวนักษัตรโคจรไปสม า่เสมอ คนืและวนัก็หมนุเวยีนไปสม า่เสมอ เมือ่คนื 

และวนัหมนุเวยีนไปสม ่าเสมอ เดอืนหนึง่และครึง่เดอืนก็หมนุเวยีนไปสม า่เสมอ 

เมือ่เดอืนหนึง่และครึง่เดอืนหมนุเวยีนไปสม า่เสมอ ฤดแูละปีก็หมนุเวยีนไปสม า่เสมอ 

เมือ่ฤดแูละปีหมนุเวยีนไปสม า่เสมอ ลมก็พัดไปสม า่เสมอ พัดไปถกูทางสม า่เสมอ 

เมือ่ลมพัดไปสม า่เสมอ พัดไปถกูทางสม า่เสมอ พวกเทวดาก็ไมข่ดัเคอืงใจ เมือ่ 

พวกเทวดาไมข่ดัเคอืงใจ ฝนก็ตกตอ้งตามฤดกูาล เมือ่ฝนตกตอ้งตามฤดกูาล 

ขา้วกลา้ทัง้หลายก็ออกรวงสกุพรอ้มกัน 

  ภกิษุทัง้หลาย มนุษยทั์ง้หลายบรโิภคขา้วกลา้สกุพรอ้มกันยอ่มมอีายยุนื ๑ 

มผีวิพรรณผอ่งใส ๑ มกี าลัง ๑ มคีวามเจ็บป่วยนอ้ย ๑ 

    เมือ่ฝงูโคขา้มน ้าไป 

   ถา้โคจา่ฝงูไปคดเคีย้ว 

   โคทัง้ฝงูก็ไปคดเคีย้วตามกัน 

   ในเมือ่โคจา่ฝงูไปคดเคีย้ว 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๑๑๕ } 



๑๑๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๒.ทตุยิปัณณาสก]์ 

๒.ปัตตกัมมวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

   ในหมูม่นุษยก็์เหมอืนกัน 

   ผูใ้ดไดรั้บแตง่ตัง้ใหเ้ป็นใหญ ่

   ถา้ผูนั้น้ประพฤตไิมเ่ป็นธรรม 

   ประชาชนชาวเมอืงนัน้ก็จะประพฤตไิมเ่ป็นธรรมตามไปดว้ย 

   หากพระราชาไมต่ัง้อยูใ่นธรรม 

   ชาวเมอืงนัน้ก็อยูเ่ป็นทกุข ์

    เมือ่ฝงูโคขา้มน ้าไป 

   ถา้โคจา่ฝงูไปตรง 

   โคทัง้ฝงูก็ไปตรงตามกัน 

   ในเมือ่โคจา่ฝงูไปตรง 

    ในหมูม่นุษยก็์เหมอืนกัน 

   ผูใ้ดไดรั้บแตง่ตัง้ใหเ้ป็นใหญ ่

   ถา้ผูนั้น้ประพฤตชิอบธรรม 

   ประชาชนชาวเมอืงนัน้ก็จะประพฤตชิอบธรรมตามไปดว้ย 

   หากพระราชาตัง้อยูใ่นธรรม 

   ชาวเมอืงนัน้ก็อยูเ่ป็นสขุ๑ 

อธมัมกิสตูรที ่๑๐ จบ 

ปตัตกมัมวรรคที ่๒ จบ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

    ๑. ปัตตกัมมสตูร    ๒. อานัณยสตูร 

    ๓. พรหมสตูร     ๔. นริยสตูร 

    ๕. รปูสตูร     ๖. สราคสตูร 

    ๗. อหริาชสตูร    ๘. เทวทัตตสตูร 

    ๙. ปธานสตูร     ๑๐. อธัมมกิสตูร 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ข.ุชา. ๒๗/๑๓๓-๑๓๖/๑๑๓-๑๑๔ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๑๑๖ } 



๑๑๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๒.ทตุยิปัณณาสก]์ 

๓.อปัณณกวรรค ๒.สมัมาทฏิฐสิตูร 

 

๓. อปณัณกวรรค 

หมวดวา่ดว้ยขอ้ปฏบิตัทิ ีไ่มผ่ดิ 

๑. ปธานสตูร 

วา่ดว้ยความเพยีรเป็นเหตสุ ิน้อาสวะ 

  [๗๑] ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุผูป้ระกอบดว้ยธรรม ๔ ประการยอ่มปฏบิัตปิฏปิทา 

ทีไ่มผ่ดิ และชือ่วา่ไดส้รา้งเหตเุพือ่ความสิน้อาสวะ๑ 

  ธรรม ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

  ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. มศีลี     ๒. เป็นพหสูตู 

   ๓. ปรารภความเพยีร    ๔. มปัีญญา 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุผูป้ระกอบดว้ยธรรม ๔ ประการนีแ้ลยอ่มปฏบิัตปิฏปิทา 

ทีไ่มผ่ดิ และชือ่วา่ไดส้รา้งเหตเุพือ่ความสิน้อาสวะ 

ปธานสตูรที ่๑ จบ 

 

๒. สมัมาทฏิฐสิูตร 

วา่ดว้ยสมัมาทฏิฐเิป็นเหตสุ ิน้อาสวะ 

  [๗๒] ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุผูป้ระกอบดว้ยธรรม ๔ ประการยอ่มปฏบิัตปิฏปิทา 

ทีไ่มผ่ดิ และชือ่วา่ไดส้รา้งเหตเุพือ่ความสิน้อาสวะ 

  ธรรม ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. เนกขมัมวติก (ความตรกึปลอดจากกาม) 

   ๒. อพยาบาทวติก (ความตรกึปลอดจากพยาบาท) 

   ๓. อวหิงิสาวติก (ความตรกึปลอดจากการเบยีดเบยีน) 

    ๔. สมัมาทฏิฐ ิ(ความเห็นชอบ)

 

เชงิอรรถ : 

๑ เพือ่ความสิน้อาสวะ หมายถงึเพือ่อรหัตตผล (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๗๑/๓๕๙) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๑๑๗ } 



๑๑๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๒.ทตุยิปัณณาสก]์ 

๓.อปัณณกวรรค ๓.สปัปรุสิสตูร 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุผูป้ระกอบดว้ยธรรม ๔ ประการนีแ้ลยอ่มปฏบิัตปิฏปิทา 

ทีไ่มผ่ดิ และชือ่วา่ไดส้รา้งเหตเุพือ่ความสิน้อาสวะ 

สมัมาทฏิฐสิตูรที ่๒ จบ 

 

๓. สปัปรุสิสตูร 

วา่ดว้ยธรรมของอสตับรุษุและสตับรุษุ 

  [๗๓] ภกิษุทัง้หลาย บคุคลผูป้ระกอบดว้ยธรรม ๔ ประการพงึทราบวา่ เป็น 

อสตับรุษุ 

  ธรรม ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. อสตับรุษุในโลกนีถ้งึไมม่ใีครถามก็เปิดเผยขอ้เสยีหายของบคุคลอืน่ได ้

       ไมจ่ าเป็นตอ้งพดูถงึอสตับรุษุผูถ้กูถามเลย และอสตับรุษุผูถ้กูถาม 

       ก็ตอบปัญหาทันท ีไมอ่อ้มคอ้ม ไมห่น่วงเหนีย่ว กลา่วถงึขอ้เสยี 

       ของบคุคลอืน่อยา่งละเอยีดเต็มที ่นีพ้งึทราบวา่ ‘ผูน้ีเ้ป็นอสตับรุษุ’ 

   ๒. อสตับรุษุถงึถกูใครถามก็ไมเ่ปิดเผยขอ้ดขีองบคุคลอืน่ ไมจ่ าเป็น 

       ตอ้งพดูถงึอสตับรุษุผูไ้มถ่กูถามเลย และอสตับรุษุผูถ้กูถามก็ตอบ 

       ปัญหาออ้มคอ้ม หน่วงเหนีย่ว กลา่วสรรเสรญิขอ้ดขีองบคุคลอืน่ 

       ไมล่ะเอยีดเต็มที ่นีพ้งึทราบวา่ ‘ผูน้ีเ้ป็นอสตับรุษุ’ 

   ๓. อสตับรุษุถงึถกูใครถามก็ไมเ่ปิดเผยขอ้เสยีของตน ไมจ่ าเป็นตอ้ง 

        พดูถงึอสตับรุษุผูไ้มถ่กูถาม และอสตับรุษุผูถ้กูถามก็ตอบปัญหา 

       ออ้มคอ้ม หน่วงเหนีย่ว กลา่วถงึขอ้เสยีของตนไมล่ะเอยีดเต็มที ่

       นีพ้งึทราบวา่ ‘ผูน้ีเ้ป็นอสตับรุษ’ 

   ๔. อสตับรุษุถงึไมถ่กูใครถามก็เปิดเผยขอ้ดขีองตน ไมจ่ าเป็นตอ้ง 

       พดูถงึอสตับรุษุผูถ้กูถาม และอสตับรุษุผูถ้กูถามก็รบีตอบปัญหา 

       ไมอ่อ้มคอ้ม ไมห่น่วงเหนีย่ว กลา่วสรรเสรญิขอ้ดขีองตนอยา่ง 

       ละเอยีดเต็มที ่นีพ้งึทราบวา่ ‘ผูน้ีเ้ป็นอสตับรุษุ’ 

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคลผูป้ระกอบดว้ยธรรม ๔ ประการนีแ้ลพงึทราบวา่ เป็น 

อสตับรุษุ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๑๑๘ } 



๑๑๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๒.ทตุยิปัณณาสก]์ 

๓.อปัณณกวรรค ๓.สปัปรุสิสตูร 

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคลผูป้ระกอบดว้ยธรรม ๔ ประการพงึทราบวา่ เป็น 

สตับรุษุ 

  ธรรม ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. สตับรุษุในโลกนีถ้งึถกูใครถามก็ไมเ่ปิดเผยขอ้เสยีของบคุคลอืน่ ไม ่

       จ าเป็นตอ้งพดูถงึสตับรุษุผูไ้มถ่กูถาม และสตับรุษุผูถ้กูถามก็ตอบ 

       ปัญหาออ้มคอ้ม หน่วงเหนีย่ว กลา่วถงึขอ้เสยีของบคุคลอืน่อยา่ง 

       ไมล่ะเอยีดเต็มที ่นีพ้งึทราบวา่ ‘ผูน้ีเ้ป็นสตับรุษุ’ 

   ๒. สตับรุษุถงึไมถ่กูใครถามก็เปิดเผยขอ้ดขีองบคุคลอืน่ ไมจ่ าเป็นตอ้ง 

       พดูถงึสตับรุษุผูถ้กูถาม และสตับรุษุผูถ้กูถามก็รบีตอบปัญหาไม ่

       ออ้มคอ้ม ไมห่น่วงเหนี่ยว กลา่วสรรเสรญิขอ้ดขีองบคุคลอืน่ 

       อยา่งละเอยีดเต็มที ่นีพ้งึทราบวา่ ‘ผูน้ีเ้ป็นสตับรุษุ’ 

   ๓. สตับรุษุถงึไมถ่กูใครถามก็เปิดเผยขอ้เสยีของตน ไมจ่ าเป็นตอ้งพดู 

       ถงึสตับรุษุผูถ้กูถาม และสตับรุษุผูถ้กูถามก็รบีตอบปัญหาไม ่

       ออ้มคอ้ม ไมห่น่วงเหนี่ยว กลา่วขอ้เสยีของตนอยา่งละเอยีดเต็มที ่

       นีพ้งึทราบวา่ ‘ผูน้ีเ้ป็นสตับรุษุ’ 

   ๔. สตับรุษุถงึถกูใครถามก็ไมเ่ปิดเผยขอ้ดขีองตน ไมจ่ าเป็นตอ้งพดู 

       ถงึสตับรุษุผูไ้มถ่กูถาม และสตับรุษุผูถ้กูถามก็รบีตอบปัญหา 

       ออ้มคอ้ม หน่วงเหนีย่ว กลา่วสรรเสรญิขอ้ดขีองตนอยา่งไม่ 

       ละเอยีดเต็มที ่นีพ้งึทราบวา่ ‘ผูน้ีเ้ป็นสตับรุษุ’ 

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคลผูป้ระกอบดว้ยธรรม ๔ ประการนีแ้ลพงึทราบวา่ เป็น 

สตับรุษุ 

  ภกิษุทัง้หลาย หญงิสะใภม้คีวามละอายและเกรงกลวัมากในแมส่าม ีพอ่สาม ี

สาม ีรวมถงึพวกทาส กรรมกร และคนรับใช ้ตลอดชว่งเวลาคนืหนึง่หรอืวนัหนึง่ 

ทีน่างถกูน ามา(สูต่ระกลูสาม)ี สมัยตอ่มา เพราะอาศัยอยูจ่นคุน้เคย จงึกลา่วกับ 

แมส่าม ีพอ่สาม ีแมก้ระท่ังสามวีา่ ‘หลกีไป พวกทา่นจะรูเ้รือ่งอะไรเลา่’ แมฉั้นใด 

  ภกิษุบางรปูในธรรมวนัิยนี้ก็ฉันนัน้เหมอืนกัน ตลอดชว่งเวลาคนืหนึง่หรอืวนั 

หนึง่ทีเ่ธอออกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติ เธอยังมคีวามละอาย มคีวามเกรงกลัว 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๑๑๙ } 



๑๒๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๒.ทตุยิปัณณาสก]์ 

๓.อปัณณกวรรค ๕. ทตุยิอัคคสตูร 

มากในเหลา่ภกิษุ ภกิษุณี อบุาสก อบุาสกิา รวมถงึพวกคนวดัและสมณุทเทส๑ 

สมัยตอ่มา เพราะอาศัยอยูร่วมกันจนคุน้เคย เธอกลา่วกับอาจารย ์แมก้ระท่ัง 

อปัุชฌายอ์ยา่งนีว้า่ ‘หลกีไป พวกทา่นจะรูเ้รือ่งอะไรเลา่’ 

  ภกิษุทัง้หลาย เพราะเหตนัุน้แล เธอทัง้หลายพงึส าเหนยีกอยา่งนีว้า่ ‘เราจัก 

มใีจเหมอืนหญงิสะใภท้ีม่าอยูใ่หม’่ เธอทัง้หลายพงึส าเหนยีกอยา่งนีแ้ล 

สปัปรุสิสตูรที ่๓ จบ 

 

๔. ปฐมอคัคสูตร 

วา่ดว้ยธรรมอนัเลศิ สตูรที ่๑ 

  [๗๔] ภกิษุทัง้หลาย ธรรมอันเลศิ ๔ ประการนี ้

  ธรรมอันเลศิ ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ศลีอันเลศิ      ๒. สมาธอิันเลศิ 

   ๓. ปัญญาอันเลศิ    ๔. วมิตุตอิันเลศิ 

  ภกิษุทัง้หลาย ธรรมอันเลศิ ๔ ประการนีแ้ล 

ปฐมอคัคสตูรที ่๔ จบ 

 

๕. ทตุยิอคัคสตูร 

วา่ดว้ยธรรมอนัเลศิ สตูรที ่๒ 

  [๗๕] ภกิษุทัง้หลาย ธรรมอันเลศิ๒ ๔ ประการนี ้

  ธรรมอันเลศิ ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. รปูอันเลศิ     ๒. เวทนาอันเลศิ 

   ๓. สญัญาอันเลศิ    ๔. ภพอันเลศิ 

  ภกิษุทัง้หลาย ธรรมอันเลศิ ๔ ประการนีแ้ล 

ทตุยิอคัคสตูรที ่๙ จบ 

 
เชงิอรรถ : 

๑ สมณุทเทส ในทีน่ีห้มายถงึสามเณร (ว.ิมหา. (แปล) ๒/๔๓๐/๕๔๑) 

๒ ธรรมอนัเลศิ ในทีน่ีห้มายถงึรปู เวทนา สัญญาทีพ่จิารณาแลว้บรรลอุรหัตตผล และภพคอือัตภาพที ่

   บคุคลด ารงอยูแ่ลว้สามารถบรรลุอรหัตตผลได ้(องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๗๔-๗๕/๓๕๙) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๑๒๐ } 



๑๒๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๒.ทตุยิปัณณาสก]์ 

๓.อปัณณกวรรค ๖.กสุนิารสตูร 

 

๖. กสุนิารสตูร 

วา่ดว้ยพทุธกจิในกรงุกสุนิารา 

  [๗๖] สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยูร่ะหวา่งตน้รังทัง้คู ่ในสาลวนัของ 

เจา้มัลละ ซึง่เป็นทางเขา้กรงุกสุนิารา ในสมัยเป็นทีป่รนิพิพาน ณ ทีนั่น้แล 

พระผูม้พีระภาครับสัง่เรยีกภกิษุทัง้หลายมาตรัสวา่ ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุเหลา่นัน้ทลู 

รับสนองพระด ารัสแลว้ พระผูม้พีระภาคจงึไดต้รัสเรือ่งนีว้า่ 

  “ภกิษุทัง้หลาย ถา้ภกิษุแมเ้พยีงรปูเดยีวพงึมคีวามสงสยัหรอืเคลอืบแคลงใน 

พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์มรรค หรอืในปฏปิทา (ขอ้ปฏบิัต)ิ เธอทัง้หลาย 

จงถามเถดิ อยา่ไดม้คีวามเดอืดรอ้นใจภายหลังวา่ ‘พระศาสดาประทับอยูต่รงหนา้ 

ของเราทัง้หลาย เราทัง้หลายยังไมส่ามารถทลูถามพระผูม้พีระภาคตอ่หนา้ได”้ 

เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสอยา่งนี ้ภกิษุเหลา่นัน้ไดน้ิง่เงยีบ 

  แมค้รัง้ที ่๒ พระผูม้พีระภาครับสัง่เรยีกภกิษุทัง้หลายมาตรัสวา่ ... 

  แมค้รัง้ที ่๓ พระผูม้พีระภาครับสัง่เรยีกภกิษุทัง้หลายมาตรัสวา่ 

  “ภกิษุทัง้หลาย ถา้ภกิษุแมเ้พยีงรปูเดยีวพงึมคีวามสงสยั หรอืเคลอืบแคลง 

ในพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์มรรค หรอืในปฏปิทา เธอทัง้หลายจงถามเถดิ 

อยา่ไดม้คีวามเดอืดรอ้นใจภายหลังวา่ ‘พระศาสดาประทับอยูต่รงหนา้ของเราทัง้หลาย 

เราทัง้หลายก็ยังไมส่ามารถทลูถามพระผูม้พีระภาคตอ่หนา้ได”้ 

  แมค้รัง้ที ่๓ ภกิษุเหลา่นัน้ก็ยังพากันนิง่อยู ่

  ล าดับนัน้ พระผูม้พีระภาครับสัง่เรยีกภกิษุทัง้หลายมาตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย 

เป็นไดท้ีเ่ธอทัง้หลายไมถ่ามเพราะความเคารพในพระศาสดา แมเ้พือ่นจงบอกแก ่

เพือ่นเถดิ” เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสอยา่งนี ้ภกิษุเหลา่นัน้ไดน้ิง่เงยีบ ล าดับนัน้ 

ทา่นพระอานนทไ์ดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ น่าอัศจรรยจ์รงิ ไมเ่คยปรากฏ ขา้พระองคเ์ลือ่มใส 

อยา่งนีว้า่ ‘ในภกิษุสงฆน์ี ้ภกิษุแมแ้ตร่ปูเดยีวไมม่คีวามสงสยัหรอืเคลอืบแคลงใน 

พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์มรรค หรอืในปฏปิทา” 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๑๒๑ } 



๑๒๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๒.ทตุยิปัณณาสก]์ 

๓.อปัณณกวรรค ๗. อจนิเตยยสตูร 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “อานนท ์เธอกลา่วเพราะความเลือ่มใส ในเรือ่งนี้ 

ตถาคตเองก็มคีวามรูเ้หมอืนกันวา่ ‘ในภกิษุสงฆน์ี ้ภกิษุแมแ้ตร่ปูเดยีวไมม่คีวาม 

สงสยัหรอืเคลอืบแคลงในพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์มรรค หรอืในปฏปิทา’ 

อานนท ์ในจ านวนภกิษุ ๕๐๐ รปูนี ้ภกิษุผูม้คีณุธรรมชัน้ต า่สดุ๑ เป็นโสดาบัน 

ไมม่ทีางตกต า่ มคีวามแน่นอนทีจ่ะส าเร็จสมัโพธิ๒ในวนัขา้งหนา้” 

กสุนิารสตูรที ่๖ จบ 

 

๗. อจนิเตยยสตูร 

วา่ดว้ยอจนิไตย 

  [๗๗] ภกิษุทัง้หลาย อจนิไตย (เรือ่งไมค่วรคดิ) ๔ ประการนีบ้คุคลไมค่วรคดิ 

ใครคดิพงึมสีว่นแหง่ความเป็นบา้ ความเดอืดรอ้น 

  อจนิไตย ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. พทุธวสิยั๓ของพระพทุธเจา้ทัง้หลาย  ๒. ฌานวสิยัของผูไ้ดฌ้าน 

   ๓. วบิากแหง่กรรม     ๔. ความคดิเรือ่งโลก๔ 

  ภกิษุทัง้หลาย อจนิไตย ๔ ประการนีบ้คุคลไมค่วรคดิ ใครคดิพงึมสีว่นแหง่ 

ความเป็นบา้ ความเดอืดรอ้น 

อจนิเตยยสตูรที ่๗ จบ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ค านีพ้ระพทุธองคต์รัสหมายเอาพระอานนท ์(องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๗๖/๓๖๐) 

๒ สมัโพธ ิในทีน่ีห้มายถงึมรรคเบือ้งสงู ๓ (คอื สกทาคามมิรรค อนาคามมิรรค และอรหัตตมรรค) (สารตฺถ. 

   ฏกีา ๑/๒๑/๕๕๙) 

๓ พทุธวสิยั หมายถงึความเป็นไปและอานุภาพแหง่พระพทุธคุณทัง้หลาย มพีระสัพพัญญตุญาณเป็นตน้ 

   (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๗๗/๓๖๐) 

๔ ความคดิเร ือ่งโลก หมายถงึความคดิวา่ ใครสรา้งดวงจันทรด์วงอาทติย ์ใครสรา้งมหาปฐพ ีใคร 

   สรา้งมหาสมทุร ใครใหส้ัตวเ์กดิ ใครสรา้งภเูขา ใครสรา้งตน้มะมว่ง ตน้ตาล และตน้มะพรา้ว เป็นตน้ 

   (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๗๗/๓๖๐) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๑๒๒ } 



๑๒๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๒.ทตุยิปัณณาสก]์ 

๓.อปัณณกวรรค ๘.ทักขณิสตูร 

 

๘. ทกัขณิสตูร 

วา่ดว้ยความบรสิทุธิแ์หง่ทกัษณิา 

  [๗๘] ภกิษุทัง้หลาย ความบรสิทุธิแ์หง่ทักษิณา๑(ของท าบญุ) ๔ ประการนี้ 

  ความบรสิทุธิแ์หง่ทักษิณา ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ทักษิณาทีบ่รสิทุธิฝ่์ายทายก(ผูใ้ห)้ แตไ่มบ่รสิทุธิฝ่์ายปฏคิาหก(ผูรั้บ) 

   ๒. ทักษิณาทีบ่รสิทุธิฝ่์ายปฏคิาหก แตไ่มบ่รสิทุธิฝ่์ายทายก 

   ๓. ทักษิณาทีไ่มบ่รสิทุธิ ์ทัง้ฝ่ายทายกและฝ่ายปฏคิาหก 

   ๔. ทักษิณาทีบ่รสิทุธิ ์ทัง้ฝ่ายทายกและฝ่ายปฏคิาหก 

  ทกัษณิาทีบ่รสิทุธ ิฝ่์ายทายก แตไ่มบ่รสิทุธ ิฝ่์ายปฏคิาหก เป็นอยา่งไร 

  คอื ทายกในโลกนีเ้ป็นผูม้ศีลี มกีลัยาณธรรม ปฏคิาหกเป็นผูท้ศุลี มธีรรม 

เลวทราม ทักษิณาทีบ่รสิทุธิฝ่์ายทายก แตไ่มบ่รสิทุธิฝ่์ายปฏคิาหก เป็นอยา่งนีแ้ล 

  ทกัษณิาทีบ่รสิทุธ ิฝ่์ายปฏคิาหก แตไ่มบ่รสิทุธ ิฝ่์ายทายก เป็นอยา่งไร 

  คอื ทายกในโลกนีเ้ป็นผูท้ศุลี มธีรรมเลวทราม ปฏคิาหกเป็นผูม้ศีลี ม ี

กัลยาณธรรม ทักษิณาทีบ่รสิทุธิฝ่์ายปฏคิาหก แตไ่มบ่รสิทุธิฝ่์ายทายก เป็นอยา่ง 

นีแ้ล 

  ทกัษณิาทีไ่มบ่รสิทุธ ิท์ ัง้ฝ่ายทายกและฝ่ายปฏคิาหก เป็นอยา่งไร 

  คอื ทายกในโลกนีเ้ป็นผูท้ศุลี มธีรรมเลวทราม แมป้ฏคิาหกก็เป็นผูท้ศุลี ม ี

ธรรมเลวทราม ทักษิณาทีไ่มบ่รสิทุธิทั์ง้ฝ่ายทายกและฝ่ายปฏคิาหก เป็นอยา่งนีแ้ล 

  ทกัษณิาทีบ่รสิทุธ ิท์ ัง้ฝ่ายทายกและฝ่ายปฏคิาหก เป็นอยา่งไร 

  คอื ทายกในโลกนีเ้ป็นผูม้ศีลี มกีลัยาณธรรม แมป้ฏคิาหกก็เป็นผูม้ศีลี ม ี

กัลยาณธรรม ทักษิณาทีบ่รสิทุธิทั์ง้ฝ่ายทายกและฝ่ายปฏคิาหก เป็นอยา่งนีแ้ล 

  ภกิษุทัง้หลาย ความบรสิทุธิแ์หง่ทักษิณา ๔ ประการนีแ้ล 

ทกัขณิสตูรที ่๘ จบ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ด ูท.ีปา. ๑๑/๓๑๓/๒๐๓ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๑๒๓ } 



๑๒๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๒.ทตุยิปัณณาสก]์ 

๓.อปัณณกวรรค ๙. วณชิชสตูร 

 

๙. วณิชชสตูร 

วา่ดว้ยเหตใุหก้ารคา้ขายขาดทนุหรอืไดก้ าไร 

  [๗๙] สมัยนัน้ ทา่นพระสารบีตุรเขา้เฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวาย 

อภวิาทแลว้น่ัง ณ ทีส่มควร ไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ อะไรเป็นเหตเุป็นปัจจัยใหบ้คุคลบางคนในโลกนีป้ระกอบ 

การคา้ขายขาดทนุ อะไรเป็นเหตเุป็นปัจจัยใหบ้คุคลบางคนในโลกนีป้ระกอบการ 

คา้ขายไมไ่ดก้ าไรตามทีป่ระสงค ์อะไรเป็นเหตเุป็นปัจจัยใหบ้คุคลบางคนในโลกนี้ 

ประกอบการคา้ขายไดก้ าไรตามทีป่ระสงค ์อะไรเป็นเหตเุป็นปัจจัยใหบ้คุคลบางคน 

ในโลกนีป้ระกอบการคา้ขายไดก้ าไรยิง่กวา่ทีป่ระสงค”์ 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “สารบีตุร บคุคลบางคนในโลกนีเ้ขา้ไปหา 

สมณะหรอืพราหมณ์ปวารณาวา่ ‘ทา่นผูเ้จรญิ พระคณุเจา้ตอ้งการปัจจัย นมินต ์

บอกเถดิ’ แตเ่ขากลับไมถ่วายปัจจัยทีป่วารณาไว ้ถา้เขาเคลือ่นจากอตัภาพนัน้ 

กลับมาสูค่วามเป็นมนุษยน์ี ้เขาประกอบการคา้ขายใด ๆ ก็ยอ่มขาดทนุ 

  บคุคลบางคนในโลกนีเ้ขา้ไปหาสมณะหรอืพราหมณ์ปวารณาวา่ ‘ทา่นผูเ้จรญิ 

พระคณุเจา้ตอ้งการปัจจัย นมินตบ์อกเถดิ’ แตเ่ขาถวายปัจจัยทีป่วารณาไวไ้มต่รง 

ตามทีส่มณะหรอืพราหมณ์ประสงค ์ถา้เขาเคลือ่นจากอัตภาพนัน้มาสูค่วามเป็นมนุษยน์ี้ 

เขาจะประกอบการคา้ขายใดๆ ก็ไมไ่ดก้ าไรตามทีป่ระสงค ์

  บคุคลบางคนในโลกนีเ้ขา้ไปหาสมณะหรอืพราหมณ์ปวารณาวา่ ‘ทา่นผูเ้จรญิ 

พระคณุเจา้ตอ้งการปัจจัย นมินตบ์อกเถดิ’ เขาถวายปัจจัยทีป่วารณาไวต้ามที ่

สมณะหรอืพราหมณ์ประสงค ์ถา้เขาเคลือ่นจากอัตภาพนัน้มาสูค่วามเป็นมนุษยน์ี ้

เขาจะประกอบการคา้ขายใดๆ ก็ไดก้ าไรตามทีป่ระสงค ์

  บคุคลบางคนในโลกนีเ้ขา้ไปหาสมณะหรอืพราหมณ์ปวารณาวา่ ‘ทา่นผูเ้จรญิ 

พระคณุเจา้ตอ้งการปัจจัย นมินตบ์อกเถดิ’ เขาถวายปัจจัยทีป่วารณาไวย้ิง่กวา่ที ่

สมณะหรอืพราหมณ์ประสงค ์ถา้เขาเคลือ่นจากอัตภาพนัน้มาสูค่วามเป็นมนุษยน์ี ้

เขาจะประกอบการคา้ขายใด ๆ ก็ไดก้ าไรยิง่กวา่ทีป่ระสงค ์

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๑๒๔ } 



๑๒๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๒.ทตุยิปัณณาสก]์ 

๓.อปัณณกวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

  สารบีตุร นีแ้ลเป็นเหตเุป็นปัจจัยใหบ้คุคลบางคนในโลกนีป้ระกอบการคา้ขาย 

ขาดทนุ และไมไ่ดก้ าไรตามทีป่ระสงค ์

  นีแ้ลเป็นเหตเุป็นปัจจัยใหบ้คุคลบางคนในโลกนีป้ระกอบการคา้ขายไดก้ าไรตาม 

ทีป่ระสงค ์และไดก้ าไรยิง่กวา่ทีป่ระสงค”์ 

วณิชชสตูรที ่๙ จบ 

 

๑๐. กมัโพชสตูร 

วา่ดว้ยเหตใุหม้าตคุามไปแควน้กมัโพชะไมไ่ด ้

  [๘๐] สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยูท่ีโ่ฆสติาราม เขตกรงุโกสมัพ ี

ครัง้นัน้แล ทา่นพระอานนทเ์ขา้เฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวายอภวิาทแลว้ 

น่ัง ณ ทีส่มควร ไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ อะไรเป็นเหตเุป็นปัจจัยท าใหม้าตคุาม(สตร)ีน่ังในสภา 

ไมไ่ด ้ท างานใหญไ่มไ่ด ้ไปแควน้กัมโพชะก็ไมไ่ด”้ 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “อานนท ์มาตคุามเป็นคนมักโกรธ ชอบรษิยา 

ตระหนี ่ไมม่ปัีญญา 

  นีแ้ลเป็นเหตเุป็นปัจจัยท าใหม้าตคุามน่ังในสภาไมไ่ด ้ท างานใหญไ่มไ่ด ้ไปแควน้ 

กัมโพชะก็ไมไ่ด”้ 

กมัโพชสตูรที ่๑๐ จบ 

อปณัณกวรรคที ่๓ จบ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

    ๑. ปธานสตูร     ๒. สมัมาทฏิฐสิตูร 

    ๓. สปัปรุสิสตูร    ๔. ปฐมอัคคสตูร 

    ๕. ทตุยิอัคคสตูร    ๖. กสุนิารสตูร 

    ๗. อจนิเตยยสตูร    ๘. ทักขณิสตูร 

    ๙. วณชิชสตูร     ๑๐. กัมโพชสตูร 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๑๒๕ } 



๑๒๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๒.ทตุยิปัณณาสก]์ 

๔.มจลวรรค ๒. มสุาวาทสตูร 

 

๔. มจลวรรค 

หมวดวา่ดว้ยสมณะผูไ้มห่ว ัน่ไหว 

๑. ปาณาตปิาตสตูร 

วา่ดว้ยผูฆ้า่สตัวแ์ละผูเ้วน้ขาดจากการฆา่สตัว ์

  [๘๑] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ ภกิษุทัง้หลาย บคุคลผูป้ระกอบดว้ยธรรม ๔ 

ประการยอ่มด ารงอยูใ่นนรกเหมอืนถกูน าไปฝังไว ้

  ธรรม ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. เป็นผูฆ้า่สตัว ์   ๒. เป็นผูล้ักทรัพย ์

   ๓. เป็นผูป้ระพฤตผิดิในกาม   ๔. เป็นผูพ้ดูเท็จ 

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคลผูป้ระกอบดว้ยธรรม ๔ ประการนีแ้ลยอ่มด ารงอยูใ่นนรก 

เหมอืนถกูน าไปฝังไว ้

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคลผูป้ระกอบดว้ยธรรม ๔ ประการยอ่มด ารงอยูใ่นสวรรค ์

เหมอืนไดรั้บอัญเชญิไปประดษิฐานไว ้

  ธรรม ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. เป็นผูเ้วน้ขาดจากการฆา่สตัว ์

   ๒. เป็นผูเ้วน้ขาดจากการลักทรัพย ์

   ๓. เป็นผูเ้วน้ขาดจากการประพฤตผิดิในกาม 

   ๔. เป็นผูเ้วน้ขาดจากการพดูเท็จ 

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคลผูป้ระกอบดว้ยธรรม ๔ ประการนีแ้ลยอ่มด ารงอยูใ่นสวรรค ์

เหมอืนไดรั้บอัญเชญิไปประดษิฐานไว ้

ปาณาตปิาตสตูรที ่๑ จบ 

 

๒. มสุาวาทสตูร 

วา่ดว้ยผูพ้ดูเท็จและผูเ้วน้ขาดจากการพดูเท็จ 

  [๘๒] ภกิษุทัง้หลาย บคุคลผูป้ระกอบดว้ยธรรม ๔ ประการยอ่มด ารงอยูใ่น 

นรกเหมอืนถกูน าไปฝังไว ้

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๑๒๖ } 



๑๒๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๒.ทตุยิปัณณาสก]์ 

๔.มจลวรรค ๓.อวณัณารหสตูร 

  ธรรม ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. เป็นผูพ้ดูเท็จ    ๒. เป็นผูพ้ดูสอ่เสยีด 

   ๓. เป็นผูพ้ดูค าหยาบ    ๔. เป็นผูพ้ดูเพอ้เจอ้ 

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคลผูป้ระกอบดว้ยธรรม ๔ ประการนีแ้ลยอ่มด ารงอยูใ่นนรก 

เหมอืนถกูน าไปฝังไว ้

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคลผูป้ระกอบดว้ยธรรม ๔ ประการยอ่มด ารงอยูใ่นสวรรค ์

เหมอืนไดรั้บอัญเชญิไปประดษิฐานไว ้

  ธรรม ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. เป็นผูเ้วน้ขาดจากการพดูเท็จ 

   ๒. เป็นผูเ้วน้ขาดจากการพดูสอ่เสยีด 

   ๓. เป็นผูเ้วน้ขาดจากการพดูค าหยาบ 

   ๔. เป็นผูเ้วน้ขาดจากการพดูเพอ้เจอ้ 

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคลผูป้ระกอบดว้ยธรรม ๔ ประการนีแ้ลยอ่มด ารงอยูใ่น 

สวรรคเ์หมอืนไดรั้บอัญเชญิไปประดษิฐานไว ้

มสุาวาทสตูรที ่๒ จบ 

 

๓. อวณัณารหสตูร 

วา่ดว้ยผูก้ลา่วสรรเสรญิผูค้วรตเิตยีนและผูก้ลา่วตเิตยีนผูค้วรตเิตยีน 

  [๘๓] ภกิษุทัง้หลาย บคุคลผูป้ระกอบดว้ยธรรม ๔ ประการ๑ยอ่มด ารงอยูใ่นนรก 

เหมอืนถกูน าไปฝังไว ้

  ธรรม ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ไมพ่จิารณา ไมไ่ตรต่รอง กลา่วสรรเสรญิผูค้วรตเิตยีน 

   ๒. ไมพ่จิารณา ไมไ่ตรต่รอง กลา่วตเิตยีนผูค้วรสรรเสรญิ 

   ๓. ไมพ่จิารณา ไมไ่ตรต่รอง แสดงความเลือ่มใสในฐานะทีไ่มค่วรเลือ่มใส 

   ๔. ไมพ่จิารณา ไมไ่ตรต่รอง แสดงความไมเ่ลือ่มใสในฐานะทีค่วรเลือ่มใส

 

เชงิอรรถ : 

๑ ด ูอภ.ิป.ุ (แปล) ๓๖/๑๖๔/๑๙๗-๑๙๘ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๑๒๗ } 



๑๒๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๒.ทตุยิปัณณาสก]์ 

๔.มจลวรรค ๔. โกธครสุตูร 

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคลผูป้ระกอบดว้ยธรรม ๔ ประการนีแ้ลยอ่มด ารงอยูใ่นนรก 

เหมอืนถกูน าไปฝังไว ้

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคลผูป้ระกอบดว้ยธรรม ๔ ประการ๑ยอ่มด ารงอยูใ่นสวรรค ์

เหมอืนไดรั้บอัญเชญิไปประดษิฐานไว ้

  ธรรม ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. พจิารณา ไตรต่รองแลว้ กลา่วตเิตยีนผูค้วรตเิตยีน 

   ๒. พจิารณา ไตรต่รองแลว้ กลา่วสรรเสรญิผูค้วรสรรเสรญิ 

   ๓. พจิารณา ไตรต่รองแลว้ แสดงความไมเ่ลือ่มใสในฐานะทีไ่มค่วร 

       เลือ่มใส 

   ๔. พจิารณา ไตรต่รองแลว้ แสดงความเลือ่มใสในฐานะทีค่วรเลือ่มใส 

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคลผูป้ระกอบดว้ยธรรม ๔ ประการนีแ้ลยอ่มด ารงอยูใ่น 

สวรรค ์เหมอืนไดรั้บอัญเชญิไปประดษิฐานไว ้

อวณัณารหสตูรที ่๓ จบ 

 

๔. โกธครสุตูร 

วา่ดว้ยผูม้กัโกรธและผูไ้มม่กัโกรธ 

  [๘๔] ภกิษุทัง้หลาย บคุคลผูป้ระกอบดว้ยธรรม ๔ ประการยอ่มด ารงอยู ่

ในนรก เหมอืนถกูน าไปฝังไว ้

  ธรรม ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. เป็นผูม้ักโกรธ ไมเ่คารพสทัธรรม 

   ๒. เป็นผูม้ักลบหลู ่ไมเ่คารพสทัธรรม 

   ๓. เป็นผูเ้ห็นแกล่าภ ไมเ่คารพสทัธรรม 

   ๔. เป็นผูเ้ห็นแกส่กัการะ ไมเ่คารพสทัธรรม 

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคลผูป้ระกอบดว้ยธรรม ๔ ประการนีแ้ลยอ่มด ารงอยูใ่นนรก 

เหมอืนถกูน าไปฝังไว ้

 

เชงิอรรถ : 

๑ ด ูอภ.ิป.ุ (แปล) ๓๖/๑๖๕/๑๙๘-๑๙๙ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๑๒๘ } 



๑๒๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๒.ทตุยิปัณณาสก]์ 

๔.มจลวรรค ๕.ตโมตมสตูร 

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคลผูป้ระกอบดว้ยธรรม ๔ ประการยอ่มด ารงอยูใ่นสวรรค ์

เหมอืนไดรั้บอัญเชญิไปประดษิฐานไว ้

  ธรรม ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. เป็นผูเ้คารพสทัธรรม ไมม่ักโกรธ 

   ๒. เป็นผูเ้คารพสทัธรรม ไมม่ักลบหลู ่

   ๓. เป็นผูเ้คารพสทัธรรม ไมเ่ห็นแกล่าภ 

   ๔. เป็นผูเ้คารพสทัธรรม ไมเ่ห็นแกส่กัการะ 

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคลผูป้ระกอบดว้ยธรรม ๔ ประการนีแ้ลยอ่มด ารงอยูใ่น 

สวรรคเ์หมอืนไดรั้บอัญเชญิไปประดษิฐานไว ้

โกธครสุตูรที ่๔ จบ 

 

๕. ตโมตมสูตร 

วา่ดว้ยผูม้ดืมาและมดืไป 

  [๘๕] ภกิษุทัง้หลาย บคุคล ๔ จ าพวกนีม้ปีรากฏอยูใ่นโลก 

  บคุคล ๔ จ าพวก๑ไหนบา้ง คอื 

   ๑. บคุคลผูม้ดืมาและมดืไป   ๒. บคุคลผูม้ดืมาแตส่วา่งไป 

   ๓. บคุคลผูส้วา่งมาแตม่ดืไป   ๔. บคุคลผูส้วา่งมาและสวา่งไป 

  บคุคลผูม้ดืมาและมดืไป เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีเ้กดิในตระกลูต า่ คอื ตระกลูจัณฑาล ตระกลูชา่งสาน 

ตระกลูนายพราน ตระกลูชา่งรถ หรอืตระกลูคนเทขยะ เป็นตระกลูยากจน มขีา้ว 

น ้าและสิง่ของเครือ่งใชน้อ้ย เป็นไปอยา่งฝืดเคอืง เป็นแหลง่ทีห่าของกนิและเครือ่ง 

นุ่งหม่ไดย้าก และเขามผีวิพรรณหมน่หมอง ไมน่่าด ูต า่เตีย้ มคีวามเจ็บป่วยมาก 

ตาบอด เป็นงอ่ย เป็นคนกระจอก หรอืเป็นโรคอัมพาต มักไมไ่ดข้า้ว น ้า ผา้ ยาน 

ดอกไม ้ของหอม เครือ่งลบูไล ้ทีน่อน ทีพั่ก และเครือ่งประทปี และเขายัง 

ประพฤตกิายทจุรติ วจทีจุรติ มโนทจุรติ หลังจากตายแลว้จะไปเกดิในอบาย ทคุต ิ

วนิบิาต นรก บคุคลผูม้ดืมาและมดืไป เป็นอยา่งนีแ้ล 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ด ูอภ.ิป.ุ (แปล) ๓๖/๑๖๘/๒๐๑-๒๐๒, ท.ีปา. ๑๑/๓๑๔/๒๐๗ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๑๒๙ } 



๑๓๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๒.ทตุยิปัณณาสก]์ 

๔.มจลวรรค ๕.ตโมตมสตูร 

  บคุคลผูม้ดืมาแตส่วา่งไป เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีเ้กดิในตระกลูต า่ คอื ตระกลูจัณฑาล ตระกลูชา่งสาน 

ตระกลูนายพราน ตระกลูชา่งรถ หรอืตระกลูคนเทขยะ เป็นตระกลูยากจน มขีา้ว 

น ้าและสิง่ของเครือ่งใชน้อ้ย เป็นไปอยา่งฝืดเคอืง เป็นแหลง่ทีห่าของกนิและเครือ่ง 

นุ่งหม่ไดย้าก และเขามผีวิพรรณหมน่หมอง ไมน่่าด ูต า่เตีย้ มคีวามเจ็บป่วยมาก 

ตาบอด เป็นงอ่ย เป็นคนกระจอก หรอืเป็นโรคอัมพาต มักไมไ่ดข้า้ว น ้า ผา้ ยาน 

ดอกไม ้ของหอม เครือ่งลบูไล ้ทีน่อน ทีพั่ก และเครือ่งประทปี แตเ่ขา 

ประพฤตกิายสจุรติ วจสีจุรติ มโนสจุรติ หลังจากตายแลว้จะไปเกดิในสคุตโิลกสวรรค ์

บคุคลผูม้ดืมาแตส่วา่งไป เป็นอยา่งนีแ้ล 

  บคุคลผูส้วา่งมาแตม่ดืไป เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีเ้กดิในตระกลูสงู คอื ตระกลูขตัตยิมหาศาล ตระกลู 

พราหมณมหาศาล หรอืตระกลูคหบดมีหาศาล๑ เป็นตระกลูมั่งคั่ง มทีรัพยม์าก 

มโีภคะมาก มทีองและเงนิมาก มเีครือ่งใชท้ีน่่าปลืม้ใจมากมาย มทีรัพยแ์ละธัญชาต ิ

มากมาย และเขามรีปูงาม น่าด ูน่าเลือ่มใส มผีวิพรรณผดุผอ่งยิง่นัก ไดข้า้ว น ้า 

ผา้ ยาน ดอกไม ้ของหอม เครือ่งลบูไล ้ทีน่อน ทีพั่ก และเครือ่งประทปี แต ่

เขาประพฤตกิายทจุรติ วจทีจุรติ มโนทจุรติ หลังจากตายแลว้จะไปเกดิในอบาย ทคุต ิ

วนิบิาต นรก บคุคลผูส้วา่งมาแตม่ดืไป เป็นอยา่งนี้แล 

  บคุคลผูส้วา่งมาและสวา่งไป เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีเ้กดิในตระกลูสงู คอื ตระกลูขตัตยิมหาศาล ตระกลู 

พราหมณมหาศาล หรอืตระกลูคหบดมีหาศาล เป็นตระกลูมั่งคั่ง มทีรัพยม์าก ม ี

โภคะมาก มทีองและเงนิมาก มเีครือ่งใชท้ีน่่าปลืม้ใจมากมาย มทีรัพยแ์ละธญัชาต ิ

มากมาย และเขามรีปูงาม น่าด ูน่าเลือ่มใส มผีวิพรรณผดุผอ่งยิง่นัก ไดข้า้ว น ้า 

ผา้ ยาน ดอกไม ้ของหอม เครือ่งลบูไล ้ทีน่อน ทีพั่ก และเครือ่งประทปี 

 

เชงิอรรถ : 

๑ มหาศาล หมายถงึผูม้ทีรัพยม์าก ขัตตยิมหาศาลมพีระราชทรัพย ์๑๐๐-๑,๐๐๐ โกฏ ิพราหมณมหาศาลม ี

   ทรัพย ์๘๐ โกฏ ิคหบดมีหาศาลมทีรัพย ์๔๐ โกฏ ิ(ท.ีม.อ. ๒๑๐/๑๙๓) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๑๓๐ } 



๑๓๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๒.ทตุยิปัณณาสก]์ 

๔.มจลวรรค ๖.โอณโตณตสตูร 

และเขาก็ประพฤตกิายสจุรติ วจสีจุรติ มโนสจุรติ หลังจากตายแลว้จะไปเกดิใน 

สคุตโิลกสวรรค ์บคุคลผูส้วา่งมาและสวา่งไป เป็นอยา่งนีแ้ล 

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคล ๔ จ าพวกนีแ้ลมปีรากฏอยูใ่นโลก 

ตโมตมสตูรที ่๕ จบ 

 

๖. โอณโตณตสตูร 

วา่ดว้ยผูต้ า่มาและต า่ไป 

  [๘๖] ภกิษุทัง้หลาย บคุคล ๔ จ าพวกนีม้ปีรากฏอยูใ่นโลก 

  บคุคล ๔ จ าพวก๑ไหนบา้ง คอื 

   ๑. บคุคลผูต้ า่มาและต า่ไป   ๒. บคุคลผูต้ า่มาแตส่งูไป 

   ๓. บคุคลผูส้งูมาแตต่ า่ไป   ๔. บคุคลผูส้งูมาและสงูไป 

  บคุคลผูต้ า่มาและต า่ไป เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีเ้กดิในตระกลูต า่ คอื ตระกลูจัณฑาล ฯลฯ๒ 

และเขายังประพฤตกิายทจุรติ วจทีจุรติ มโนทจุรติ หลังจากตายแลว้ยอ่มเกดิใน 

อบาย ทคุต ิวนิบิาต นรก บคุคลผูต้ า่มาและต า่ไป เป็นอยา่งนีแ้ล 

  บคุคลผูต้ า่มาแตส่งูไป เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีเ้กดิมาในตระกลูต า่ คอื ตระกลูจัณฑาล ฯลฯ๒ 

แตเ่ขาประพฤตกิายสจุรติ วจสีจุรติ มโนสจุรติ หลังจากตายแลว้จะไปเกดิใน 

สคุตโิลก สวรรค ์บคุคลผูต้ า่มาแตส่งูไป เป็นอยา่งนีแ้ล 

  บคุคลผูส้งูมาแตต่ า่ไป เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีเ้กดิในตระกลูสงู คอื ตระกลูขตัตยิมหาศาล ฯลฯ๒ 

แตเ่ขาประพฤตกิายทจุรติ วจทีจุรติ มโนทจุรติ หลังจากตายแลว้จะไปเกดิในอบาย 

ทคุต ิวนิบิาต นรก บคุคลผูส้งูมาแตต่ า่ไป เป็นอยา่งนีแ้ล

 

เชงิอรรถ : 

๑ ด ูอภ.ิป.ุ (แปล) ๓๖/๑๖๙/๒๐๒-๒๐๓ 

๒ ดเูนือ้ความเต็มในขอ้ ๘๕ (ตโมตมสตูร) หนา้ ๑๒๙-๑๓๐ในเลม่นี้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๑๓๑ } 



๑๓๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๒.ทตุยิปัณณาสก]์ 

๔.มจลวรรค ๗.ปตุตสตูร 

  บคุคลผูส้งูมาและสงูไป เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีเ้กดิในตระกลูสงู คอื ตระกลูขตัตยิมหาศาล ฯลฯ๑ 

และเขาก็ประพฤตกิายสจุรติ วจสีจุรติ มโนสจุรติ หลังจากตายแลว้จะไปเกดิในสคุต ิ

โลกสวรรค ์บคุคลผูส้งูมาและสงูไป เป็นอยา่งนีแ้ล 

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคล ๔ จ าพวกนีแ้ลมปีรากฏอยูใ่นโลก 

อณโตณตสตูรที ่๖ จบ 

 

๗. ปตุตสตูร 

วา่ดว้ยสมณะผูไ้มห่ว ัน่ไหวเหมอืนพระราชโอรสองคพ์ี ่

  [๘๗] ภกิษุทัง้หลาย บคุคล ๔ จ าพวกนีม้ปีรากฏอยูใ่นโลก 

  บคุคล ๔ จ าพวกไหนบา้ง คอื 

   ๑. บคุคลเป็นสมณะผูไ้มห่วัน่ไหว๒ 

   ๒. บคุคลเป็นสมณะเหมอืนดอกปณุฑรกิ๓(บัวขาว) 

   ๓. บคุคลเป็นสมณะเหมอืนดอกปทมุ๔(บัวหลวง) 

   ๔. บคุคลเป็นสมณะผูล้ะเอยีดออ่นในหมูส่มณะ 

  บคุคลเป็นสมณะผูไ้มห่ว ัน่ไหว เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีเ้ป็นเสขะ ด าเนนิตามขอ้ปฏบิัต ิปรารถนาผลทีย่อด 

เยีย่มอันเป็นแดนเกษมจากโยคะอยูเ่หมอืนพระราชโอรสองคพ์ีข่องพระราชามหา- 

กษัตรยิผ์ูไ้ดรั้บมรูธาภเิษกแลว้ แมย้ังไมไ่ดรั้บการอภเิษกก็ไมท่รงหวัน่ไหว บคุคล 

เป็นสมณะผูไ้มห่วัน่ไหว เป็นอยา่งนีแ้ล

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูนือ้ความเต็มในขอ้ ๘๕ (ตโมตมสตูร) หนา้ ๑๓๐-๑๓๑ ในเลม่นี ้

๒ สมณะผูไ้มห่ว ัน่ไหว ในทีน่ีห้มายถงึพระเสขบคุคล ๗ ทีช่ ือ่วา่ไม่หว่ันไหว เพราะมศีรัทธาตัง้มั่นในพระ 

   ศาสนา (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๘๗/๓๖๔) 

๓ สมณะเหมอืนดอกปุณฑรกิ ในทีน่ีห้มายถงึพระสกุขวปัิสสกขณีาสพ ทีม่คีณุยังไมบ่รบิรูณ์ เพราะไม่ม ี

   ฌาน และอภญิญา เปรยีบเหมอืนดอกปณุฑรกิทีง่อกขึน้ในสระจะมกีลบีเพยีง ๙๙ กลบี ไม่ครบรอ้ย 

   (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๘๗/๓๖๔) 

๔ สมณะเหมอืนดอกปทมุ ในทีน่ีห้มายถงึพระขณีาสพผูอ้ภุโตภาควมิตุ ทีม่คีณุบรบิรูณ์ เพราะมฌีานและ 

   อภญิญาเหมอืนดอกปทมุทีง่อกขึน้ในสระ มกีลบีครบรอ้ย (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๘๗/๓๖๔) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๑๓๒ } 



๑๓๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๒.ทตุยิปัณณาสก]์ 

๔.มจลวรรค ๗.ปตุตสตูร 

  บคุคลเป็นสมณะเหมอืนดอกปณุฑรกิ เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีท้ าใหแ้จง้เจโตวมิตุต ิปัญญาวมิตุตอิันไมม่อีาสวะเพราะ 

อาสวะสิน้ไปดว้ยปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุัน แตเ่ธอไมไ่ดส้มัผัสวโิมกข ์๘ 

ดว้ยนามกายอยู ่บคุคลเป็นสมณะเหมอืนดอกปณุฑรกิ เป็นอยา่งนีแ้ล 

  บคุคลเป็นสมณะเหมอืนดอกปทมุ เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีท้ าใหแ้จง้เจโตวมิตุต ิปัญญาวมิตุตอิันไมม่อีาสวะเพราะ 

อาสวะสิน้ไปดว้ยปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุัน และเธอไดส้มัผัสวโิมกข ์๘ 

ดว้ยนามกายอยู ่บคุคลเป็นสมณะเหมอืนดอกปทมุ เป็นอยา่งนีแ้ล 

  บคุคลเป็นสมณะผูล้ะเอยีดออ่นในหมูส่มณะ เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีม้คีนขอรอ้งเทา่นัน้จงึใชส้อยจวีรมาก ไมม่ใีครขอรอ้ง 

ยอ่มใชส้อยจวีรแตน่อ้ย มคีนขอรอ้งเทา่นัน้จงึฉันบณิฑบาตมาก ไมม่ใีครขอรอ้งยอ่ม 

ฉันบณิฑบาตแตน่อ้ย มคีนขอรอ้งเทา่นัน้จงึใชส้อยเสนาสนะมาก ไมม่ใีครขอรอ้ง 

ยอ่มใชส้อยเสนาสนะแตน่อ้ย มคีนขอรอ้งเทา่นัน้จงึบรโิภคคลิานปัจจัยเภสชัชบรขิาร 

มาก ไมม่ใีครขอรอ้งยอ่มบรโิภคคลิานปัจจัยเภสชัชบรขิารแตน่อ้ย และเพือ่น 

พรหมจารทัีง้หลายทีอ่ยูด่ว้ยกันยอ่มแสดงออกทางกาย วาจา และใจตอ่เธอเป็นกริยิา 

ทีน่่าชอบใจเป็นสว่นมาก ทีไ่มน่่าชอบใจเป็นสว่นนอ้ย นอ้มน าเขา้ไปแตส่ ิง่ทีน่่าชอบใจ 

เทา่นัน้ ส ิง่ทีไ่มน่่าชอบใจมนีอ้ย เวทนาทีม่ดีเีป็นสมฏุฐานก็ด ีมเีสมหะเป็นสมฏุฐาน 

ก็ด ีมลีมเป็นสมฏุฐานก็ด ีเกดิเพราะสนันบิาตก็ด ีเกดิเพราะฤดแูปรผันก็ด ีเกดิเพราะ 

การบรหิารไมส่ม า่เสมอก็ด ีเกดิเพราะความแกก็่ด ีเกดิเพราะผลกรรมก็ด ีสว่นมาก 

ยอ่มไมเ่กดิแกเ่ธอ เธอมคีวามเจ็บไขน้อ้ย จงึเป็นผูไ้ดฌ้าน ๔๑ อันมใีนจติยิง่๒ ซึง่เป็น 

เครือ่งอยูเ่ป็นสขุในปัจจบุนัตามความปรารถนา ไดโ้ดยไมย่าก ไดโ้ดยไมล่ าบาก ท าใหแ้จง้ 

เจโตวมิตุต ิปัญญาวมิตุตอิันไมม่อีาสวะเพราะอาสวะสิน้ไปดว้ยปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึ 

อยูใ่นปัจจบุัน บคุคลเป็นสมณะผูล้ะเอยีดออ่นในหมูส่มณะ เป็นอยา่งนีแ้ล 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ฌาน ๔ ในทีน่ีห้มายถงึกริยิาการเขา้ฌานของพระขณีาสพและพระพทุธเจา้ทัง้หลาย (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/ 

   ๘๗/๓๖๕) 

๒ อนัมใีนจติยิง่ (อาภเิจตสกิ) หมายถงึอยูเ่หนอืกามาวจรจติ (ท.ีปา.อ. ๑๖๐/๘๕) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๑๓๓ } 



๑๓๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๒.ทตุยิปัณณาสก]์ 

๔.มจลวรรค ๘.สงัโยชนสตูร 

  บคุคลเมือ่จะกลา่วใหถ้กูตอ้งพงึกลา่วถงึผูใ้ดวา่ ‘เป็นสมณะผูล้ะเอยีดออ่นในหมู ่

สมณะ’ บคุคลนัน้เมือ่จะกลา่วใหถ้กูตอ้งพงึกลา่วถงึเราน่ันแลวา่ ‘เป็นสมณะผู ้

ละเอยีดออ่นในหมูส่มณะ’ เพราะเรามคีนขอรอ้งเทา่นัน้จงึใชส้อยจวีรมาก ไมม่ใีคร 

ขอรอ้งยอ่มใชส้อยจวีรแตน่อ้ย มคีนขอรอ้งเทา่นัน้จงึฉันบณิฑบาตมาก ไมม่ใีคร 

ขอรอ้งยอ่มฉันบณิฑบาตแตน่อ้ย มคีนขอรอ้งเทา่นัน้จงึใชส้อยเสนาสนะมาก ไมม่ ี

ใครขอรอ้งยอ่มใชส้อยเสนาสนะแตน่อ้ย มคีนขอรอ้งเทา่นัน้จงึบรโิภคคลิานปัจจัย- 

เภสชัชบรขิารมาก ไมม่ใีครขอรอ้งยอ่มบรโิภคคลิานปัจจัยเภสชัชบรขิารแตน่อ้ย 

และพวกภกิษุทีอ่ยูด่ว้ยกันยอ่มแสดงออกทางกาย วาจา และใจตอ่เราเป็นกริยิาที่ 

น่าชอบใจเป็นสว่นมาก ทีไ่มน่่าชอบใจเป็นสว่นนอ้ย นอ้มน าเขา้ไปแตส่ ิง่ทีน่่าชอบใจ 

เทา่นัน้ ส ิง่ทีไ่มน่่าชอบใจมนีอ้ย เวทนาทีม่ดีเีป็นสมฏุฐานก็ด ีมเีสมหะเป็นสมฏุฐาน 

ก็ด ีมลีมเป็นสมฏุฐานก็ด ีเกดิเพราะสนันบิาตก็ด ีเกดิเพราะฤดแูปรผันก็ด ีเกดิเพราะ 

การบรหิารไมส่ม า่เสมอก็ด ีเกดิเพราะความแกก็่ด ีเกดิเพราะผลกรรมก็ด ีสว่นมาก 

ยอ่มไมเ่กดิแกเ่รา เรามคีวามเจ็บไขน้อ้ย จงึเป็นผูไ้ดฌ้าน ๔ อันมใีนจติยิง่ ซึง่เป็น 

เครือ่งอยูเ่ป็นสขุในปัจจบุนัตามความปรารถนาไดโ้ดยไมย่าก ไดโ้ดยไมล่ าบาก ท าให ้

แจง้เจโตวมิตุต ิปัญญาวมิตุตอิันไมม่อีาสวะเพราะอาสวะสิน้ไปดว้ยปัญญาอันยิง่เอง 

เขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุัน 

  บคุคลเมือ่จะกลา่วใหถ้กูตอ้งพงึกลา่วถงึผูใ้ดวา่ ‘เป็นสมณะผูล้ะเอยีดออ่นใน 

หมูส่มณะ’ บคุคลนัน้เมือ่จะกลา่วใหถ้กูตอ้งพงึกลา่วถงึเรานัน้แลวา่ ‘เป็นสมณะผู ้

ละเอยีดออ่นในหมูส่มณะ’ 

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคล ๔ จ าพวกนีแ้ลมปีรากฏอยูใ่นโลก 

ปตุตสตูรที ่๗ จบ 

 

๘. สงัโยชนสตูร 

วา่ดว้ยผูส้ ิน้สงัโยชน ์

  [๘๘] ภกิษุทัง้หลาย บคุคล ๔ จ าพวกนีม้ปีรากฏอยูใ่นโลก 

  บคุคล ๔ จ าพวก๑ไหนบา้ง คอื 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ด ูอภ.ิป.ุ (แปล) ๓๖/๑๙๐/๒๑๗-๒๑๘ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๑๓๔ } 



๑๓๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๒.ทตุยิปัณณาสก]์ 

๔.มจลวรรค ๘.สงัโยชนสตูร 

   ๑. บคุคลเป็นสมณะผูไ้มห่วัน่ไหว 

   ๒. บคุคลเป็นสมณะเหมอืนดอกปณุฑรกิ 

   ๓. บคุคลเป็นสมณะเหมอืนดอกปทมุ 

   ๔. บคุคลเป็นสมณะผูล้ะเอยีดออ่นในหมูส่มณะ 

  บคุคลเป็นสมณะผูไ้มห่ว ัน่ไหว เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีเ้ป็นพระโสดาบัน เพราะสงัโยชน ์๓ ประการสิน้ไป 

ไมม่ทีางตกต า่ มคีวามแน่นอนทีจ่ะส าเร็จสมัโพธิ๑ในวนัขา้งหนา้ บคุคลเป็นสมณะผู ้

ไมห่วัน่ไหว เป็นอยา่งนีแ้ล 

  บคุคลเป็นสมณะเหมอืนดอกปณุฑรกิ เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีเ้ป็นพระสกทาคาม ีเพราะสงัโยชน ์๓ ประการสิน้ไป 

เพราะราคะโทสะและโมหะเบาบาง มาสูโ่ลกนีอ้กีเพยีงครัง้เดยีว ก็จะท าทีส่ดุแหง่ 

ทกุขไ์ด ้บคุคลเป็นสมณะเหมอืนดอกปณุฑรกิ เป็นอยา่งนีแ้ล 

  บคุคลเป็นสมณะเหมอืนดอกปทมุ เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีเ้ป็นโอปปาตกิะ เพราะสงัโยชนเ์บือ้งต า่ ๕ ประการ 

สิน้ไป จะปรนิพิพานในภพนัน้ ไมห่วนกลับมาจากโลกนัน้อกี บคุคลเป็นสมณะ 

เหมอืนดอกปทมุ เป็นอยา่งนีแ้ล 

  บคุคลเป็นสมณะผูล้ะเอยีดออ่นในหมูส่มณะ เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีท้ าใหแ้จง้เจโตวมิตุต ิปัญญาวมิตุตอิันไมม่อีาสวะเพราะ 

อาสวะสิน้ไปดว้ยปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุัน บคุคลเป็นสมณะผูล้ะเอยีด 

ออ่นในหมูส่มณะ เป็นอยา่งนีแ้ล 

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคล ๔ จ าพวกนีแ้ลมปีรากฏอยูใ่นโลก 

สงัโยชนสตูรที ่๘ จบ 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูชงิอรรถที ่๒ ขอ้ ๗๖ (กสุนิารสตูร) หนา้ ๑๒๒ ในเลม่นี้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๑๓๕ } 



๑๓๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๒.ทตุยิปัณณาสก]์ 

๔.มจลวรรค ๙. สมัมาทฏิฐสิตูร 

 

๙. สมัมาทฏิฐสิตูร 

วา่ดว้ยผูเ้ป็นสมัมาทฏิฐ ิ

  [๘๙] ภกิษุทัง้หลาย บคุคล ๔ จ าพวกนีแ้ลมปีรากฏอยูใ่นโลก 

  บคุคล ๔ จ าพวกไหนบา้ง คอื 

   ๑. บคุคลเป็นสมณะผูไ้มห่วัน่ไหว 

   ๒. บคุคลเป็นสมณะเหมอืนดอกปณุฑรกิ 

   ๓. บคุคลเป็นสมณะเหมอืนดอกปทมุ 

   ๔. บคุคลเป็นสมณะผูล้ะเอยีดออ่นในหมูส่มณะ 

  บคุคลเป็นสมณะผูไ้มห่ว ัน่ไหว เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีเ้ป็นผูม้สีมัมาทฏิฐ ิ(เห็นชอบ) มสีมัมาสงักัปปะ (ด าร ิ

ชอบ) มสีมัมาวาจา (เจรจาชอบ) มสีมัมากัมมันตะ (กระท าชอบ) มสีมัมาอาชวีะ 

(เลีย้งชพีชอบ) มสีมัมาวายามะ (พยายามชอบ) มสีัมมาสต ิ(ระลกึชอบ) ม ี

สมัมาสมาธ ิ(ตัง้จติมั่นชอบ) บคุคลเป็นสมณะผูไ้มห่วัน่ไหว เป็นอยา่งนีแ้ล 

  บคุคลเป็นสมณะเหมอืนดอกปณุฑรกิ เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีเ้ป็นผูม้สีมัมาทฏิฐ ิมสีมัมาสงักัปปะ มสีมัมาวาจา 

มสีมัมากัมมันตะ มสีมัมาอาชวีะ มสีมัมาวายามะ มสีัมมาสต ิมสีมัมาสมาธ ิ

มสีมัมาญาณะ (รูช้อบ) มสีมัมาวมิตุต ิ(หลดุพน้ชอบ) แตเ่ธอไมไ่ดส้มัผัสวโิมกข ์๘ 

ดว้ยนามกายอยู ่บคุคลเป็นสมณะเหมอืนดอกปณุฑรกิ เป็นอยา่งนีแ้ล 

  บคุคลเป็นสมณะเหมอืนดอกปทมุ เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีเ้ป็นผูม้สีมัมาทฏิฐ ิฯลฯ มสีมัมาญาณะ มสีมัมาวมิตุต ิ

และเธอสมัผัสวโิมกข ์๘ ดว้ยนามกายอยู ่บคุคลเป็นสมณะเหมอืนดอกปทมุ เป็น 

อยา่งนีแ้ล 

  บคุคลเป็นสมณะผูล้ะเอยีดออ่นในหมูส่มณะ เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีม้คีนขอรอ้งเทา่นัน้จงึใชส้อยจวีรมาก ไมม่ใีครขอรอ้ง 

ยอ่มใชส้อยจวีรแตน่อ้ย ฯลฯ๑

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดขูอ้ความเต็มในขอ้ ๘๗ (ปตุตสตูร) หนา้ ๑๓๓-๑๓๔ ในเลม่นี้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๑๓๖ } 



๑๓๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๒.ทตุยิปัณณาสก]์ 

๔.มจลวรรค ๑๐.ขนัธสตูร 

  บคุคลเมือ่จะกลา่วใหถ้กูตอ้งพงึกลา่วถงึผูใ้ดวา่ ‘เป็นสมณะผูล้ะเอยีดออ่นใน 

หมูส่มณะ’ บคุคลนัน้เมือ่จะกลา่วใหถ้กูตอ้งพงึกลา่วถงึเรานัน้แลวา่ ‘เป็นสมณะผู ้

ละเอยีดออ่นในหมูส่มณะ’ (เพราะเรามคีนขอรอ้งเทา่นัน้จงึใชส้อยจวีรมาก ไมม่ใีคร 

ขอรอ้งยอ่มใชส้อยจวีรแตน่อ้ย ฯลฯ) 

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคล ๔ จ าพวกนีแ้ลมปีรากฏอยูใ่นโลก 

สมัมาทฏิฐสิตูรที ่๙ จบ 

 

๑๐. ขนัธสตูร 

วา่ดว้ยผูพ้จิารณาเห็นความเกดิและความดบัในอปุาทานขนัธ ์

  [๙๐] ภกิษุทัง้หลาย บคุคล ๔ จ าพวกนีแ้ลมปีรากฏอยูใ่นโลก 

  บคุคล ๔ จ าพวกไหนบา้ง คอื 

   ๑. บคุคลเป็นสมณะผูไ้มห่วัน่ไหว๑ 

   ๒. บคุคลเป็นสมณะเหมอืนดอกปณุฑรกิ๒ 

   ๓. บคุคลเป็นสมณะเหมอืนดอกปทมุ๓ 

   ๔. บคุคลเป็นสมณะผูล้ะเอยีดออ่นในหมูส่มณะ๔ 

  บคุคลเป็นสมณะผูไ้มห่ว ัน่ไหว เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีเ้ป็นเสขะ ยังไมบ่รรลอุรหัตตมรรค ปรารถนาผลที ่

ยอดเยีย่มอันเป็นแดนเกษมจากโยคะ บคุคลเป็นสมณะผูไ้มห่วัน่ไหว เป็นอยา่งนีแ้ล 

  บคุคลเป็นสมณะเหมอืนดอกปณุฑรกิ เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีพ้จิารณาเห็นความเกดิและความดับในอปุาทานขันธ ์๕ 

วา่ ‘รปูเป็นดังนี ้ความเกดิขึน้แหง่รปูเป็นดังนี ้ความดับแหง่รปูเป็นดังนี ้เวทนา

 

เชงิอรรถ : 

๑ หมายถงึเสขบคุคลผูอ้ยูด่ว้ยความประมาท อยูอ่ยา่งไมป่รารภความเพยีรเพือ่อรหัตตผล (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/ 

   ๙๐/๓๖๖) 

๒ หมายถงึเสขบคุคลผูอ้ยู่ดว้ยความไมป่ระมาท เริม่ท าวปัิสสนา แตยั่งไมไ่ดฌ้าน (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๙๐/๓๖๖) 

๓ หมายถงึเสขบคุคลผูเ้ร ิม่ท าวปัิสสนา อยูด่ว้ยความไม่ประมาทไดว้โิมกข ์๘ ประการ (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๙๐/๓๖๖) 

๔ หมายถงึพระขณีาสพผูม้คีวามละเอยีดออ่นอยา่งยิง่ (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๙๐/๓๖๖) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๑๓๗ } 



๑๓๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๒.ทตุยิปัณณาสก]์ 

๔.มจลวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

เป็นดังนี ้... สญัญาเป็นดังนี ้... สงัขารเป็นดังนี ้... วญิญาณเป็นดังนี ้ความเกดิ 

ขึน้แหง่วญิญาณเป็นดังนี ้ความดับแหง่วญิญาณเป็นดังนี’้ แตเ่ธอไมไ่ดส้มัผัสวโิมกข ์

๘ ดว้ยนามกายอยู ่บคุคลเป็นสมณะเหมอืนดอกปณุฑรกิ เป็นอยา่งนีแ้ล 

  บคุคลเป็นสมณะเหมอืนดอกปทมุ เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีพ้จิารณาเห็นความเกดิและความดับในอปุาทานขันธ ์๕ 

วา่ ‘รปูเป็นดังนี ้ความเกดิขึน้แหง่รปูเป็นดังนี ้ความดับแหง่รปูเป็นดังนี ้เวทนา 

เป็นดังนี ้... สญัญาเป็นดังนี ้... สงัขารเป็นดังนี ้... วญิญาณเป็นดังนี ้ความเกดิขึน้ 

แหง่วญิญาณเป็นดังนี้ ความดับแหง่วญิญาณเป็นดังนี้’ และเธอไดส้มัผัสวโิมกข ์๘ 

ดว้ยนามกายอยู ่บคุคลเป็นสมณะเหมอืนดอกปทมุ เป็นอยา่งนีแ้ล 

  บคุคลเป็นสมณะผูล้ะเอยีดออ่นในหมูส่มณะ เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีม้คีนขอรอ้งเทา่นัน้จงึใชส้อยจวีรมาก ไมม่ใีครขอรอ้ง 

ยอ่มใชส้อยจวีรแตน่อ้ย ฯลฯ บคุคลเมือ่จะกลา่วใหถ้กูตอ้งพงึกลา่วถงึผูใ้ดวา่ 

‘เป็นสมณะผูล้ะเอยีดออ่นในหมูส่มณะ’ บคุคลนัน้เมือ่จะกลา่วใหถ้กูตอ้งพงึกลา่วถงึ 

เรานัน้แลวา่ ‘เป็นสมณะผูล้ะเอยีดออ่นในหมูส่มณะ’ เพราะเรามคีนขอรอ้งเทา่นัน้ 

จงึใชส้อยจวีรมาก ไมม่ใีครขอรอ้งยอ่มใชส้อยจวีรแตน่อ้ย ฯลฯ 

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคล ๔ จ าพวกนีแ้ลมปีรากฏอยูใ่นโลก 

ขนัธสตูรที ่๑๐ จบ 

มจลวรรคที ่๔ จบ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

    ๑. ปาณาตปิาตสตูร    ๒. มสุาวาทสตูร 

    ๓. อวณัณารหสตูร    ๔. โกธครสุตูร 

    ๕. ตโมตมสตูร    ๖. โอณโตณตสตูร 

    ๗. ปตุตสตูร     ๘. สงัโยชนสตูร 

    ๙. สมัมาทฏิฐสิตูร    ๑๐. ขนัธสตูร 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เล่ม : ๒๑ หนา้ :๑๓๘ } 



๑๓๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๒.ทตุยิปัณณาสก]์ 

๕.อสรุวรรค ๑.อสรุสตูร 

 

๕. อสรุวรรค 

หมวดวา่ดว้ยบคุคลเหมอืนอสรูและเทวดา 

๑. อสรุสตูร 

วา่ดว้ยบคุคลเหมอืนอสรูและเทวดา 

  [๙๑] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ ภกิษุทัง้หลาย บคุคล ๔ จ าพวกนีม้ปีรากฏ 

อยูใ่นโลก 

  บคุคล ๔ จ าพวกไหนบา้ง คอื 

   ๑. บคุคลเหมอืนอสรู มบีรวิารเหมอืนอสรู 

   ๒. บคุคลเหมอืนอสรู มบีรวิารเหมอืนเทวดา 

   ๓. บคุคลเหมอืนเทวดา มบีรวิารเหมอืนอสรู 

   ๔. บคุคลเหมอืนเทวดา มบีรวิารเหมอืนเทวดา 

  บคุคลเหมอืนอสรู มบีรวิารเหมอืนอสรู เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีเ้ป็นผูท้ศุลี มธีรรมเลวทราม แมพ้วกพอ้งของเขาก็ 

เป็นผูท้ศุลี มธีรรมเลวทราม บคุคลเหมอืนอสรู มบีรวิารเหมอืนอสรู เป็นอยา่งนีแ้ล 

  บคุคลเหมอืนอสรู มบีรวิารเหมอืนเทวดา เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีเ้ป็นผูท้ศุลี มธีรรมเลวทราม แตพ่วกพอ้งของเขาเป็น 

ผูม้ศีลี มกีัลยาณธรรม๑ บคุคลเหมอืนอสรู มบีรวิารเหมอืนเทวดา เป็นอยา่งนี้แล 

  บคุคลเหมอืนเทวดา มบีรวิารเหมอืนอสรู เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีเ้ป็นผูม้ศีลี มกีัลยาณธรรม แตพ่วกพอ้งของเขา เป็น 

ผูท้ศุลี มธีรรมเลวทราม บคุคลเหมอืนเทวดา มบีรวิารเหมอืนอสรู เป็นอยา่งนีแ้ล

 

เชงิอรรถ : 

๑ กลัยาณธรรม หมายถงึธรรมดหีรอืธรรมทีส่ะอาด เพราะก าจัดธรรมทีไ่มส่ะอาดมรีาคะเป็นตน้ได ้(องฺ.ทกุ.อ. 

   ๒/๔๙/๕๕, องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๗๘/๓๖๑,องฺ.จตกฺุก.ฏกีา ๒/๗๘/๓๙๓ [อกีนัยหนึง่ หมายถงึเบญจธรรม ธรรม ๕ 

   ประการ คอื (๑) เมตตากรณุา (๒) สัมมาอาชวีะ (๓) กามสังวร (ส ารวมในกาม) (๔) สัจจะ (๕) สต-ิ 

   สัมปชัญญะ บางแหง่ว่าแปลกไปบางขอ้ คอื (๒) ทาน (๓) สทารสันโดษ(พอใจเฉพาะภรรยาของตน) 

   (๕) อัปปมาทะ (ความไมป่ระมาท) และธรรม ๕ ประการนีค้วรประพฤตคิูก่ันไปกับการรักษาเบญจศลี] 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๑๓๙ } 



๑๔๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๒.ทตุยิปัณณาสก]์ 

๕.อสรุวรรค ๒. ปฐมสมาธสิตูร 

  บคุคลเหมอืนเทวดา มบีรวิารเหมอืนเทวดา เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีเ้ป็นผูม้ศีลี มกีัลยาณธรรม แมพ้วกพอ้งของเขาก็ 

เป็นผูม้ศีลี มกีัลยาณธรรม บคุคลเหมอืนเทวดา มบีรวิารเหมอืนเทวดา เป็น 

อยา่งนีแ้ล 

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคล ๔ จ าพวกนีแ้ลมปีรากฏอยูใ่นโลก 

อสรุสตูรที ่๑ จบ 

 

๒. ปฐมสมาธสิตูร 

วา่ดว้ยสมาธ ิสตูรที ่๑ 

  [๙๒] ภกิษุทัง้หลาย บคุคล ๔ จ าพวกนีม้ปีรากฏอยูใ่นโลก 

  บคุคล ๔ จ าพวก๑ไหนบา้ง คอื 

   ๑. บคุคลบางคนในโลกนีไ้ดค้วามสงบแหง่จติภายใน๒ แตไ่มไ่ดค้วาม 

       เห็นแจง้ธรรมดว้ยปัญญาอันยิง่๓ 

   ๒. บคุคลบางคนในโลกนีไ้ดค้วามเห็นแจง้ธรรมดว้ยปัญญาอันยิง่ แต่ 

       ไมไ่ดค้วามสงบแหง่จติภาใน 

   ๓. บคุคลบางคนในโลกนีไ้มไ่ดค้วามสงบแหง่จติภายในและไมไ่ดค้วามเห็น 

       แจง้ธรรมดว้ยปัญญาอันยิง่ 

   ๔. บคุคลบางคนในโลกนีไ้ดค้วามสงบแหง่จติภายในและไดค้วามเห็นแจง้ 

       ธรรมดว้ยปัญญาอันยิง่ 

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคล ๔ จ าพวกนีแ้ลมปีรากฏอยูใ่นโลก 

ปฐมสมาธสิตูรที ่๒ จบ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ด ูอภ.ิป.ุ (แปล) ๓๖/๑๘๗/๒๑๕ 

๒ ความสงบแหง่จติภายใน หมายถงึอัปปนาจติตสมาธใินสันดาน(ความสบืตอ่แหง่จติ คอื กระแสจติทีเ่กดิ 

   ดับตอ่เนือ่งกันมา)ของตน (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๙๒/๓๖๖) 

๓ ความเห็นแจง้ธรรมดว้ยปญัญาอนัยิง่ หมายถงึวปัิสสนาญาณทีก่ าหนดรูส้ังขารคอืปัญญาอันยิง่ และ 

   ความเห็นแจง้ในธรรมคอืเบญจขันธ ์(องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๙๒/๓๖๖) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๑๔๐ } 



๑๔๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๒.ทตุยิปัณณาสก]์ 

๕.อสรุวรรค ๓.ทตุยิสมาธสิตูร 

 

๓. ทตุยิสมาธสิตูร 

วา่ดว้ยสมาธ ิสตูรที ่๒ 

  [๙๓] ภกิษุทัง้หลาย บคุคล ๔ จ าพวกนีม้ปีรากฏอยูใ่นโลก 

  บคุคล ๔ จ าพวกไหนบา้ง คอื 

   ๑. บคุคลบางคนในโลกนีไ้ดค้วามสงบแหง่จติภายใน แตไ่มไ่ดค้วามเห็น 

       แจง้ธรรมดว้ยปัญญาอันยิง่ 

   ๒. บคุคลบางคนในโลกนีไ้ดค้วามเห็นแจง้ธรรมดว้ยปัญญาอันยิง่ แต่ 

         ไมไ่ดค้วามสงบแหง่จติภายใน 

   ๓. บคุคลบางคนในโลกนีไ้มไ่ดค้วามสงบแหง่จติภายในและไมไ่ดค้วามเห็น 

       แจง้ธรรมดว้ยปัญญาอันยิง่ 

   ๔. บคุคลบางคนในโลกนีไ้ดค้วามสงบแหง่จติภายในและไดค้วามเห็นแจง้ 

        ธรรมดว้ยปัญญาอันยิง่ 

  บรรดาบคุคลเหลา่นัน้ บคุคลผูไ้ดค้วามสงบแหง่จติภายใน แตไ่มไ่ดค้วาม 

เห็นแจง้ธรรมดว้ยปัญญาอันยิง่ ควรตัง้มั่นในความสงบแหง่จติภายใน แลว้ท า 

ความเพยีรเพือ่ความเห็นแจง้ธรรมดว้ยปัญญาอันยิง่ สมัยตอ่มา บคุคลนัน้จงึได ้

ความสงบแหง่จติภายในและไดค้วามเห็นแจง้ธรรมดว้ยปัญญาอันยิง่ 

  บคุคลผูไ้ดค้วามเห็นแจง้ธรรมดว้ยปัญญาอันยิง่ แตไ่มไ่ดค้วามสงบแหง่จติภายใน 

ควรตัง้มั่นในความเห็นแจง้ธรรมดว้ยปัญญาอันยิง่ แลว้ท าความเพยีรเพือ่ความสงบ 

แหง่จติภายใน สมัยตอ่มา บคุคลนัน้จงึไดค้วามเห็นแจง้ธรรมดว้ยปัญญาอันยิง่ 

และไดค้วามสงบแหง่จติภายใน 

  บคุคลผูไ้มไ่ดค้วามสงบแหง่จติภายในและไมไ่ดค้วามเห็นแจง้ธรรมดว้ยปัญญา 

อันยิง่ ควรท าความพอใจ๑ ความพยายาม๒ ความอตุสาหะ๓ ความขะมัก

 

เชงิอรรถ :- 

๑ ความพอใจ แปลจากค าวา่ ฉันทะ หมายถงึกัตตกุัมยตาฉันทะ คอื ความพอใจคอืความเป็นผูใ้ครเ่พือ่จะท า 

   (ไดแ้ก ่ฉันทะทีเ่ป็นกลาง ๆ ดก็ีได ้ชัว่ก็ได ้ตา่งจากกามฉันทะทีเ่ป็นแตฝ่่ายชัว่)(องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๙๒/๓๖๗) 

๒ ความพยายาม แปลจากค าว่า วายามะ หมายถงึความเพยีรพยายาม (ปโยคะ) (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๙๒/๓๖๗) 

๓ ความอตุสาหะ แปลจากค าวา่ อสุสาหะ หมายถงึความเพยีรทีย่ ิง่กวา่ความเพยีรพยายาม(วริยิะ) (องฺ.จตกฺุก.อ. 

   ๒/๙๒/๓๖๗) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๑๔๑ } 



๑๔๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๒.ทตุยิปัณณาสก]์ 

๕.อสรุวรรค ๔.ตตยิสมาธสิตูร 

เขมน้๑ ความไมท่อ้ถอย สตแิละสมัปชญัญะใหม้ปีระมาณยิง่เพือ่ไดก้ศุลธรรมเหลา่ 

นัน้เถดิ บคุคลนัน้ท าความพอใจ ความพยายาม ความอตุสาหะ ความขะมักเขมน้ 

ความไมท่อ้ถอย สตแิละสมัปชญัญะใหม้ปีระมาณยิง่เพือ่ไดก้ศุลธรรมเหลา่นัน้ 

เปรยีบเหมอืนบคุคลผูม้ผีา้ทีถ่กูไฟไหมห้รอืมศีรีษะทีถ่กูไฟไหม ้ท าความพอใจ 

ความพยายาม ความอตุสาหะ ความขะมักเขมน้ ความไมท่อ้ถอยใหม้ปีระมาณยิง่ 

สตแิละสมัปชญัญะใหม้ปีระมาณยิง่เพือ่ดับไฟทีไ่หมผ้า้หรอืไฟทีไ่หมศ้รีษะนัน้ ๆ 

สมัยตอ่มา บคุคลนัน้จงึไดค้วามสงบแหง่จติภายในและความเห็นแจง้ธรรมดว้ย 

ปัญญาอันยิง่ 

  บคุคลผูไ้ดค้วามสงบแหง่จติภายในและไดค้วามเห็นแจง้ธรรมดว้ยปัญญาอันยิง่ 

ควรตัง้อยูใ่นกศุลธรรมเหลา่นัน้แลว้ท าความเพยีรเพือ่ความสิน้ไปแหง่อาสวะใหย้ิง่ข ึน้ไป 

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคล ๔ จ าพวกนีแ้ลมปีรากฏอยูใ่นโลก 

ทตุยิสมาธสิตูรที ่๓ จบ 

 

๔. ตตยิสมาธสิูตร 

วา่ดว้ยสมาธ ิสตูรที ่๓ 

  [๙๔] ภกิษุทัง้หลาย บคุคล ๔ จ าพวกนีม้ปีรากฏอยูใ่นโลก 

  บคุคล ๔ จ าพวกไหนบา้ง คอื 

   ๑. บคุคลบางคนในโลกนีไ้ดค้วามสงบแหง่จติภายใน แตไ่มไ่ดค้วามเห็น 

       แจง้ธรรมดว้ยปัญญาอันยิง่ 

   ๒. บคุคลบางคนในโลกนีไ้ดค้วามเห็นแจง้ธรรมดว้ยปัญญาอันยิง่ แต่ 

       ไมไ่ดค้วามสงบแหง่จติภายใน 

   ๓. บคุคลบางคนในโลกนีไ้มไ่ดค้วามสงบแหง่จติภายในและไมไ่ดค้วามเห็น 

       แจง้ธรรมดว้ยปัญญาอันยิง่

 

เชงิอรรถ : 

๑ ความขะมกัเขมน้ แปลจากค าว่า อสุโสฬห ีหมายถงึความเพยีรอย่างหนัก (มหาวริยิะ) เปรยีบเหมอืน 

   การยกเกวยีนขึน้จากหลม่ (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๙๒/๓๖๗) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เล่ม : ๒๑ หนา้ :๑๔๒ } 



๑๔๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๒.ทตุยิปัณณาสก]์ 

๕.อสรุวรรค ๔.ตตยิสมาธสิตูร 

   ๔. บคุคลบางคนในโลกนีไ้ดค้วามสงบแหง่จติภายในและไดค้วามเห็นแจง้ 

        ธรรมดว้ยปัญญาอันยิง่ 

  บรรดาบคุคลเหลา่นัน้ บคุคลผูไ้ดค้วามสงบแหง่จติภายใน แตไ่มไ่ดค้วาม 

เห็นแจง้ธรรมดว้ยปัญญาอันยิง่ พงึเขา้ไปหาบคุคลผูไ้ดค้วามเห็นแจง้ธรรมดว้ยปัญญา 

อันยิง่ เรยีนถามอยา่งนีว้า่ ‘ทา่นผูม้อีาย ุพงึมองสงัขารอยา่งไร พจิารณาสงัขาร 

อยา่งไร เห็นแจง้สงัขารอยา่งไร’ บคุคลผูถ้กูถามนัน้ ยอ่มตอบเขาตามทีเ่ห็นตาม 

ทีรู่ว้า่ ‘ทา่นผูม้อีาย ุพงึมองสงัขารอยา่งนี้ พจิารณาสงัขารอยา่งนี ้เห็นแจง้สงัขาร 

อยา่งนี’้ สมัยตอ่มา บคุคลนัน้จงึไดค้วามสงบแหง่จติภายในและไดค้วามเห็นแจง้ 

ธรรมดว้ยปัญญาอันยิง่ 

  บคุคลผูไ้ดค้วามเห็นแจง้ธรรมดว้ยปัญญาอันยิง่ แตไ่มไ่ดค้วามสงบแหง่จติภายใน 

พงึเขา้ไปหาบคุคลผูไ้ดค้วามสงบแหง่จติภายใน เรยีนถามอยา่งนีว้า่ ‘ทา่นผูม้อีาย ุ

พงึตัง้จติไวอ้ยา่งไร นอ้มจติไปอยา่งไร ท าจติใหม้อีารมณ์เป็นหนึง่ผดุขึน้อยา่งไร 

ชกัจงูจติใหเ้ป็นสมาธไิดอ้ยา่งไร’ บคุคลผูถ้กูถามนัน้ ยอ่มตอบเขาตามทีเ่ห็นตามที ่

รูว้า่ ‘ทา่นผูม้อีาย ุพงึตัง้จติไวอ้ยา่งนี ้นอ้มจติไปอยา่งนี ้ท าจติใหม้อีารมณ์เป็น 

หนึง่ผดุขึน้อยา่งนี ้ชกัจงูจติใหเ้ป็นสมาธอิยา่งนี’้ สมัยตอ่มา บคุคลนัน้จงึไดค้วาม 

เห็นแจง้ธรรมดว้ยปัญญาอันยิง่และไดค้วามสงบแหง่จติภายใน 

  บคุคลผูไ้มไ่ดค้วามสงบแหง่จติภายในและไมไ่ดค้วามเห็นแจง้ธรรมดว้ยปัญญา 

อันยิง่ พงึเขา้ไปหาบคุคลผูไ้ดค้วามสงบแหง่จติภายในและไดค้วามเห็นแจง้ธรรม 

ดว้ยปัญญาอันยิง่ เรยีนถามอยา่งนีว้า่ ‘ทา่นผูม้อีาย ุพงึตัง้จติไวอ้ยา่งไร นอ้มจติ 

ไปอยา่งไร ท าจติใหม้อีารมณ์เป็นหนึง่ผดุขึน้อยา่งไร ชกัจงูจติใหเ้ป็นสมาธไิดอ้ยา่งไร 

พงึมองสงัขารอยา่งไร พจิารณาสงัขารอยา่งไร เห็นแจง้สงัขารอยา่งไร’ บคุคลผู ้

ถกูถามนัน้ ยอ่มตอบเขาตามทีเ่ห็นตามทีรู่ว้า่ ‘ทา่นผูม้อีาย ุพงึตัง้จติไวอ้ยา่งนี้ 

นอ้มจติไปอยา่งนี ้ท าจติใหม้อีารมณ์เป็นหนึง่ผดุขึน้อยา่งนี ้ชกัจงูจติใหเ้ป็นสมาธ ิ

อยา่งนี ้พงึมองสงัขารอยา่งนี ้พจิารณาสงัขารอยา่งนี ้เห็นแจง้สงัขารอยา่งนี’้ 

สมัยตอ่มา บคุคลนัน้จงึไดค้วามสงบแหง่จติภายในและไดค้วามเห็นแจง้ธรรมดว้ย 

ปัญญาอันยิง่ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๑๔๓ } 



๑๔๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๒.ทตุยิปัณณาสก]์ 

๕.อสรุวรรค ๕. ฉวาลาตสตูร 

  บคุคลผูไ้ดค้วามสงบแหง่จติภายในและไดค้วามเห็นแจง้ธรรมดว้ยปัญญาอันยิง่ 

ควรตัง้อยูใ่นกศุลธรรมเหลา่นัน้แลว้ท าความเพยีรเพือ่ความสิน้ไปแหง่อาสวะใหย้ิง่ข ึน้ไป 

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคล ๔ จ าพวกนีแ้ลมปีรากฏอยูใ่นโลก 

ตตยิสมาธสิตูรที ่๔ จบ 

 

๕. ฉวาลาตสตูร 

วา่ดว้ยบคุคลเปรยีบเหมอืนทอ่นไมท้ีถ่กูท ิง้ไวใ้นป่าชา้ 

  [๙๕] ภกิษุทัง้หลาย บคุคล ๔ จ าพวกนีม้ปีรากฏอยูใ่นโลก 

  บคุคล ๔ จ าพวกไหนบา้ง คอื 

   ๑. บคุคลผูไ้มป่ฏบิัตเิพือ่เกือ้กลูตนเองและไมป่ฏบิตัเิพือ่เกือ้กลูผูอ้ ืน่ 

   ๒. บคุคลผูป้ฏบิัตเิพือ่เกือ้กลูผูอ้ ืน่ แตไ่มป่ฏบิัตเิพือ่เกือ้กลูตนเอง 

   ๓. บคุคลผูป้ฏบิัตเิพือ่เกือ้กลูตนเอง แตไ่มป่ฏบิตัเิพือ่เกือ้กลูผูอ้ ืน่ 

   ๔. บคุคลผูป้ฏบิัตเิพือ่เกือ้กลูตนเองและปฏบิัตเิพือ่เกือ้กลูผูอ้ ืน่ 

  บคุคลผูไ้มป่ฏบิัตเิพือ่เกือ้กลูตนเองและไมป่ฏบิัตเิพือ่เกือ้กลูผูอ้ ืน่ เราเรียกวา่ 

เป็นเหมอืนทอ่นไมท้ีถ่กูทิง้ไวใ้นป่าชา้ ไฟไหมทั้ง้สองขา้ง ตรงกลางเป้ือนคถู ยอ่ม 

ไมอ่ านวยประโยชนเ์ป็นเครือ่งเรอืน๑ ทัง้ไมอ่ านวยประโยชนเ์ป็นอปุกรณ์ในป่า๒ 

  ในบคุคล ๒ จ าพวกแรกของบคุคล ๔ จ าพวกเหลา่นัน้ขา้งตน้นี้ บคุคลผู ้

ปฏบิัตเิพือ่เกือ้กลูผูอ้ ืน่ แตไ่มป่ฏบิัตเิพือ่เกือ้กลูตนเองงามกวา่และประณีตกวา่ 

  ในบคุคล ๓ จ าพวกแรก บคุคลผูป้ฏบิตัเิพือ่เกือ้กลูตนเอง แตไ่มป่ฏบิัต ิ

เพือ่เกือ้กลูผูอ้ ืน่งามกวา่และประณีตกวา่ 

  ในบคุคล ๔ จ าพวก บคุคลผูป้ฏบิัตเิพือ่เกือ้กลูตนเองและปฏบิัตเิพือ่เกือ้กลู 

ผูอ้ืน่ เป็นเลศิ ประเสรฐิทีส่ดุ เป็นประธาน สงูสดุ ยิง่ใหญท่ีส่ดุ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ หมายถงึน าไปใชเ้ป็นไมก้ลอน เสา และบันไดทีค่ดเป็นตน้ก็ไม่ได ้(องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๙๔/๓๖๗) 

๒ หมายถงึน าไปใชเ้ป็นเสาของกระทอ่มในนา หรอืเป็นขาเตยีงก็ไมไ่ด ้(องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๙๔/๓๖๗) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๑๔๔ } 



๑๔๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๒.ทตุยิปัณณาสก]์ 

๕.อสรุวรรค ๖. ราควนิยสตูร 

  เปรยีบเหมอืนนมสดจากแมโ่ค นมสม้จากนมสด เนยขน้จากนมสม้ เนยใส 

จากเนยขน้ ยอดเนยใสจากเนยใส๑ ยอดเนยใส ชาวโลกถอืวา่เป็นเลศิในบรรดา 

นมสดเป็นตน้นัน้ ฉันใด 

  บรรดาบคุคล ๔ จ าพวกนี ้บคุคลผูป้ฏบิตัเิพือ่เกือ้กลูตนเองและปฏบิัตเิพือ่ 

เกือ้กลูผูอ้ ืน่เป็นเลศิ ประเสรฐิสดุ เป็นประธาน สงูสดุ ยิง่ใหญท่ีส่ดุ ฉันนัน้ 

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคล ๔ จ าพวกนีแ้ลมปีรากฏอยูใ่นโลก 

ฉวาลาตสตูรที ่๕ จบ 

 

๖. ราควนิยสตูร 

วา่ดว้ยบคุคลผูป้ฏบิตัเิพือ่ก าจดัราคะ 

  [๙๖] ภกิษุทัง้หลาย บคุคล ๔ จ าพวกนีแ้ลมปีรากฏอยูใ่นโลก 

  บคุคล ๔ จ าพวกไหนบา้ง คอื 

   ๑. บคุคลผูป้ฏบิัตเิพือ่เกือ้กลูตนเอง แตไ่มป่ฏบิตัเิพือ่เกือ้กลูผูอ้ ืน่ 

   ๒. บคุคลผูป้ฏบิัตเิพือ่เกือ้กลูผูอ้ ืน่ แตไ่มป่ฏบิัตเิพือ่เกือ้กลูตนเอง 

   ๓. บคุคลผูไ้มป่ฏบิัตเิพือ่เกือ้กลูตนเองและไมป่ฏบิตัเิพือ่เกือ้กลูผูอ้ ืน่ 

   ๔. บคุคลผูป้ฏบิัตเิพือ่เกือ้กลูตนเองและปฏบิัตเิพือ่เกือ้กลูผูอ้ ืน่ 

  บคุคลผูป้ฏบิตัเิพือ่เก ือ้กลูตนเอง แตไ่มป่ฏบิตัเิพือ่เก ือ้กลูผูอ้ ืน่ เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีต้นเองเป็นผูป้ฏบิัตเิพือ่ก าจัดราคะ แตไ่มช่กัชวน 

ผูอ้ืน่เพือ่ก าจัดราคะ ตนเองเป็นผูป้ฏบิัตเิพือ่ก าจัดโทสะ แตไ่มช่กัชวนผูอ้ ืน่เพือ่ก าจัด 

โทสะ ตนเองเป็นผูป้ฏบิัตเิพือ่ก าจัดโมหะ แตไ่มช่กัชวนผูอ้ ืน่เพือ่ก าจัดโมหะ 

บคุคลผูป้ฏบิตัเิพือ่เกือ้กลูตนเอง แตไ่มป่ฏบิัตเิพือ่เกือ้กลูผูอ้ ืน่ เป็นอยา่งนีแ้ล 

  บคุคลผูป้ฏบิตัเิพือ่เก ือ้กลูผูอ้ ืน่ แตไ่มป่ฏบิตัเิพือ่เก ือ้กลูตนเอง เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีต้นเองเป็นผูไ้มป่ฏบิัตเิพือ่ก าจัดราคะ แตช่กัชวนผู ้

อืน่เพือ่ก าจัดราคะ ตนเองเป็นผูไ้มป่ฏบิัตเิพือ่ก าจัดโทสะ แตช่กัชวนผูอ้ ืน่เพือ่ก าจัด

 

เชงิอรรถ : 

๑ พัฒนาการของยอดเนยใส คอื (๑) นมสด (๒) นมสม้ (๓) เนยขน้ (๔) เนยใส (๕) ยอดเนยใส (ท.ีส.ี (แปล) 

   ๙/๔๔๐/๑๙๕) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๑๔๕ } 



๑๔๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๒.ทตุยิปัณณาสก]์ 

๕.อสรุวรรค ๗.ขปิปนสินัตสิตูร 

โทสะ ตนเองเป็นผูไ้มป่ฏบิัตเิพือ่ก าจัดโมหะ แตช่กัชวนผูอ้ ืน่เพือ่ก าจัดโมหะ 

บคุคลผูป้ฏบิตัเิพือ่เกือ้กลูผูอ้ ืน่ แตไ่มป่ฏบิัตเิพือ่เกือ้กลูตนเอง เป็นอยา่งนีแ้ล 

  บคุคลผูไ้มป่ฏบิตัเิพือ่เก ือ้กลูตนเองและไมป่ฏบิตัเิพือ่เก ือ้กลูผูอ้ ืน่ เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีต้นเองเป็นผูไ้มป่ฏบิัตเิพือ่ก าจัดราคะและไมช่กัชวน 

ผูอ้ืน่เพือ่ก าจัดราคะ ตนเองเป็นผูไ้มป่ฏบิัตเิพือ่ก าจัดโทสะและไมช่กัชวนผูอ้ ืน่เพือ่ 

ก าจัดโทสะ ตนเองเป็นผูไ้มป่ฏบิัตเิพือ่ก าจัดโมหะและไมช่กัชวนผูอ้ ืน่เพือ่ก าจัดโมหะ 

บคุคลผูไ้มป่ฏบิัตเิพือ่เกือ้กลูตนเองและไมป่ฏบิัตเิพือ่เกือ้กลูผูอ้ ืน่ เป็นอยา่งนีแ้ล 

  บคุคลผูป้ฏบิตัเิพือ่เก ือ้กลูตนเองและปฏบิตัเิพือ่เก ือ้กลูผูอ้ ืน่ เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีต้นเองเป็นผูป้ฏบิัตเิพือ่ก าจัดราคะและชกัชวนผูอ้ ืน่ 

เพือ่ก าจัดราคะ ตนเองเป็นผูป้ฏบิัตเิพือ่ก าจัดโทสะและชกัชวนผูอ้ ืน่เพือ่ก าจัดโทสะ 

ตนเองเป็นผูป้ฏบิัตเิพือ่ก าจัดโมหะและชกัชวนผูอ้ ืน่เพือ่ก าจัดโมหะ บคุคลผูป้ฏบิัต ิ

เพือ่เกือ้กลูตนเองและปฏบิัตเิพือ่เกือ้กลูผูอ้ ืน่ เป็นอยา่งนีแ้ล 

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคล ๔ จ าพวกนีแ้ลมปีรากฏอยูใ่นโลก 

ราควนิยสตูรที ่๖ จบ 

 

๗. ขปิปนสินัตสิตูร 

วา่ดว้ยบคุคลผูรู้ไ้ดเ้ร็ว 

  [๙๗] ภกิษุทัง้หลาย บคุคล ๔ จ าพวกนีม้ปีรากฏอยูใ่นโลก 

  บคุคล ๔ จ าพวก๑ไหนบา้ง คอื 

   ๑. บคุคลผูป้ฏบิัตเิพือ่เกือ้กลูตนเอง แตไ่มป่ฏบิตัเิพือ่เกือ้กลูผูอ้ ืน่ 

   ๒. บคุคลผูป้ฏบิัตเิพือ่เกือ้กลูผูอ้ ืน่ แตไ่มป่ฏบิัตเิพือ่เกือ้กลูตนเอง 

   ๓. บคุคลผูไ้มป่ฏบิัตเิพือ่เกือ้กลูตนเองและไมป่ฏบิตัเิพือ่เกือ้กลูผูอ้ ืน่ 

   ๔. บคุคลผูป้ฏบิัตเิพือ่เกือ้กลูตนเองและปฏบิัตเิพือ่เกือ้กลูผูอ้ ืน่ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ด ูท.ีปา. ๑๑/๓๑๔/๒๐๗ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๑๔๖ } 



๑๔๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๒.ทตุยิปัณณาสก]์ 

๕.อสรุวรรค ๗.ขปิปนสินัตสิตูร 

  บคุคลผูป้ฏบิตัเิพือ่เก ือ้กลูตนเอง แตไ่มป่ฏบิตัเิพือ่เก ือ้กลูผูอ้ ืน่ เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีส้ามารถรูไ้ดเ้ร็วในกศุลธรรมทัง้หลาย ทรงจ าธรรม 

ทีฟั่งแลว้จ าไว ้พจิารณาเนือ้ความแหง่ธรรมทีท่รงจ าไว ้รูอ้รรถรูธ้รรมแลว้ปฏบิัต ิ

ธรรมสมควรแกธ่รรม๑ แตห่ามวีาจางาม เจรจาถอ้ยค าไพเราะ อันประกอบดว้ย 

วาจาชาวเมอืงทีส่ละสลวย ไมห่ยาบคาย ใหรู้ค้วามหมายไดไ้ม ่ทัง้ไมช่ีแ้จงให ้

เพือ่นพรหมจารเีห็นชดั ชวนใจใหอ้ยากรับเอาไปปฏบิัต ิเรา้ใจใหอ้าจหาญแกลว้กลา้ 

ปลอบชโลมใจ ใหส้ดชืน่รา่เรงิ บคุคลผูป้ฏบิัตเิพือ่เกือ้กลูตนเอง แตไ่มป่ฏบิัตเิพือ่ 

เกือ้กลูผูอ้ ืน่ เป็นอยา่งนีแ้ล 

  บคุคลผูป้ฏบิตัเิพือ่เก ือ้กลูผูอ้ ืน่ แตไ่มป่ฏบิตัเิพือ่เก ือ้กลูตนเอง เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีไ้มส่ามารถรูไ้ดเ้ร็วในกศุลธรรมทัง้หลาย ไมท่รงจ า 

ธรรมทีฟั่งแลว้ไว ้ไมพ่จิารณาเนือ้ความแหง่ธรรมทีท่รงจ าไว ้หารูอ้รรถรูธ้รรมแลว้ 

ปฏบิัตธิรรมสมควรแกธ่รรมไม ่แตม่วีาจางาม เจรจาถอ้ยค าออ่นหวาน อัน 

ประกอบดว้ยวาจาชาวเมอืงทีส่ละสลวย ไมห่ยาบคาย ใหรู้ค้วามหมายได ้ทัง้ 

ชีแ้จงใหเ้พือ่นพรหมจารเีห็นชดั ชวนใจใหอ้ยากรับเอาไปปฏบิัต ิเรา้ใจใหอ้าจหาญ 

แกลว้กลา้ ปลอบชโลมใจ ใหส้ดชืน่รา่เรงิ บคุคลผูป้ฏบิัตเิพือ่เกือ้กลูผูอ้ ืน่ แตไ่ม ่

ปฏบิัตเิพือ่เกือ้กลูตนเอง เป็นอยา่งนี้แล 

  บคุคลผูไ้มป่ฏบิตัเิพือ่เก ือ้กลูตนเองและไมป่ฏบิตัเิพือ่เก ือ้กลูผูอ้ ืน่ เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีไ้มส่ามารถรูไ้ดเ้ร็วในกศุลธรรมทัง้หลาย ไมท่รงจ า 

ธรรมทีฟั่งแลว้ไว ้ไมพ่จิารณาเนือ้ความแหง่ธรรมทีท่รงจ าไว ้หารูอ้รรถรูธ้รรมแลว้ 

ปฏบิัตธิรรมสมควรแกธ่รรมไม ่และหามวีาจางาม เจรจาถอ้ยค าไพเราะ อัน 

ประกอบดว้ยวาจาชาวเมอืงทีส่ละสลวย ไมห่ยาบคาย ใหรู้ค้วามหมายไดไ้ม ่ทัง้ 

ไมช่ีแ้จงใหเ้พือ่นพรหมจารเีห็นชดั ชวนใจใหอ้ยากรับเอาไปปฏบิัต ิเรา้ใจให ้

อาจหาญแกลว้กลา้ ปลอบชโลมใจใหส้ดชืน่รา่เรงิ บคุคลผูไ้มป่ฏบิัตเิพือ่เกือ้กลูตน 

เองและไมป่ฏบิัตเิพือ่เกือ้กลูผูอ้ ืน่ เป็นอยา่งนีแ้ล

 

เชงิอรรถ : 

๑ ปฏบิตัธิรรมสมควรแกธ่รรม หมายถงึปฏบัิตปิฏปิทาอันเป็นสว่นเบือ้งตน้ทีเ่หมาะแกโ่ลกตุตรธรรม ๙ 

   ประการ (คอื มรรค ๔ ผล ๔ นพิพาน ๑) (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๙๗/๓๖๘) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๑๔๗ } 



๑๔๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๒.ทตุยิปัณณาสก]์ 

๕.อสรุวรรค ๙.สกิขาปทสตูร 

  บคุคลผูป้ฏบิตัเิพือ่เก ือ้กลูตนเองและปฏบิตัเิพือ่เก ือ้กลูผูอ้ ืน่ เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีส้ามารถรูไ้ดเ้ร็วในกศุลธรรมทัง้หลาย ทรงจ าธรรม 

ทีฟั่งแลว้ไว ้พจิารณาเนือ้ความแหง่ธรรมทีท่รงจ าไว ้รูอ้รรถรูธ้รรมแลว้ปฏบิัต ิ

ธรรมสมควรแกธ่รรม และมวีาจางาม เจรจาถอ้ยค าไพเราะ อันประกอบดว้ย 

วาจาชาวเมอืงทีส่ละสลวย ไมห่ยาบคาย ใหรู้ค้วามหมายได ้ทัง้ชีแ้จงใหเ้พือ่น 

พรหมจารเีห็นชดั ชวนใจใหอ้ยากรับเอาไปปฏบิัต ิเรา้ใจใหอ้าจหาญแกลว้กลา้ 

ปลอบชโลมใจใหส้ดชืน่รา่เรงิ บคุคลผูป้ฏบิัตเิพือ่เกือ้กลูตนเองและปฏบิัตเิพือ่เกือ้กลู 

ผูอ้ืน่ เป็นอยา่งนีแ้ล 

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคล ๔ จ าพวกนีแ้ลมปีรากฏอยูใ่นโลก 

ขปิปนสินัตสิตูรที ่๗ จบ 

 

๘. อตัตหติสตูร 

วา่ดว้ยบคุคลผูป้ฏบิตัเิพือ่เก ือ้กลูตนเอง 

  [๙๘] ภกิษุทัง้หลาย บคุคล ๔ จ าพวกนีม้ปีรากฏอยูใ่นโลก 

  บคุคล ๔ จ าพวกไหนบา้ง คอื 

   ๑. บคุคลผูป้ฏบิัตเิพือ่เกือ้กลูตนเอง แตไ่มป่ฏบิตัเิพือ่เกือ้กลูผูอ้ ืน่ 

   ๒. บคุคลผูป้ฏบิัตเิพือ่เกือ้กลูผูอ้ ืน่ แตไ่มป่ฏบิัตเิพือ่เกือ้กลูตนเอง 

   ๓. บคุคลผูไ้มป่ฏบิัตเิพือ่เกือ้กลูตนเองและไมป่ฏบิตัเิพือ่เกือ้กลูผูอ้ ืน่ 

   ๔. บคุคลผูป้ฏบิัตเิพือ่เกือ้กลูตนเองและปฏบิัตเิพือ่เกือ้กลูผูอ้ ืน่ 

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคล ๔ จ าพวกนีแ้ลมปีรากฏอยูใ่นโลก 

อตัตหติสตูรที ่๘ จบ 

 

๙. สกิขาปทสตูร 

วา่ดว้ยสกิขาบทเป็นเหตใุหเ้ก ือ้กลูและไมเ่ก ือ้กลู 

  [๙๙] ภกิษุทัง้หลาย บคุคล ๔ จ าพวกนีม้ปีรากฏอยูใ่นโลก 

  บคุคล ๔ จ าพวกไหนบา้ง คอื 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๑๔๘ } 



๑๔๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๒.ทตุยิปัณณาสก]์ 

๕.อสรุวรรค ๙.สกิขาปทสตูร 

   ๑. บคุคลผูป้ฏบิัตเิพือ่เกือ้กลูตนเอง แตไ่มป่ฏบิตัเิพือ่เกือ้กลูผูอ้ ืน่ 

   ๒. บคุคลผูป้ฏบิัตเิพือ่เกือ้กลูผูอ้ ืน่ แตไ่มป่ฏบิัตเิพือ่เกือ้กลูตนเอง 

   ๓. บคุคลผูไ้มป่ฏบิัตเิพือ่เกือ้กลูตนเองและไมป่ฏบิตัเิพือ่เกือ้กลูผูอ้ ืน่ 

   ๔. บคุคลผูป้ฏบิัตเิพือ่เกือ้กลูตนเองและปฏบิัตเิพือ่เกือ้กลูผูอ้ ืน่ 

  บคุคลผูป้ฏบิตัเิพือ่เก ือ้กลูตนเอง แตไ่มป่ฏบิตัเิพือ่เก ือ้กลูผูอ้ ืน่ เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลในโลกนีต้นเองเป็นผูเ้วน้ขาดจากการฆา่สตัว ์แตไ่มช่กัชวนผูอ้ ืน่ให ้

งดเวน้จากการฆา่สตัว ์ตนเองเป็นผูเ้วน้ขาดจากการลักทรัพย ์แตไ่มช่กัชวนผูอ้ ืน่ให ้

งดเวน้จากการลักทรัพย ์ตนเองเป็นผูเ้วน้ขาดจากการประพฤตผิดิในกาม แตไ่ม่ 

ชกัชวนผูอ้ ืน่ใหง้ดเวน้จากการประพฤตผิดิในกาม ตนเองเป็นผูเ้วน้ขาดจากการ 

พดูเท็จ แตไ่มช่กัชวนผูอ้ ืน่ใหง้ดเวน้จากการพดูเท็จ ตนเองเป็นผูเ้วน้ขาดจากการ 

เสพของมนึเมาคอืสรุาและเมรัยอันเป็นเหตแุหง่ความประมาท แตไ่มช่กัชวนผูอ้ ืน่ให ้

งดเวน้จากการเสพของมนึเมาคอืสรุาและเมรัยอันเป็นเหตแุหง่ความประมาท บคุคล 

ผูป้ฏบิัตเิพือ่เกือ้กลูตนเอง แตไ่มป่ฏบิัตเิพือ่เกือ้กลูผูอ้ ืน่ เป็นอยา่งนีแ้ล 

  บคุคลผูป้ฏบิตัเิพือ่เก ือ้กลูผูอ้ ืน่ แตไ่มป่ฏบิตัเิพือ่เก ือ้กลูตนเอง เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลในโลกนีต้นเองเป็นผูไ้มเ่วน้ขาดจากการฆา่สตัว ์แตช่กัชวนผูอ้ ืน่ให ้

งดเวน้จากการฆา่สตัว ์ฯลฯ ตนเองเป็นผูไ้มเ่วน้ขาดจากการเสพของมนึเมาคอืสรุา 

และเมรัยอันเป็นเหตแุหง่ความประมาท แตช่กัชวนผูอ้ ืน่ใหง้ดเวน้จากการเสพของ 

มนึเมาคอืสรุาและเมรัยอันเป็นเหตแุหง่ความประมาท บคุคลผูป้ฏบิตัเิพือ่เกือ้กลู 

ผูอ้ืน่ แตไ่มป่ฏบิัตเิพือ่เกือ้กลูตนเอง เป็นอยา่งนีแ้ล 

  บคุคลผูไ้มป่ฏบิตัเิพือ่เก ือ้กลูตนเองและไมป่ฏบิตัเิพือ่เก ือ้กลูผูอ้ ืน่ เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีต้นเองเป็นผูไ้มเ่วน้ขาดจากการฆา่สตัวแ์ละไมช่กัชวน 

ผูอ้ืน่ใหง้ดเวน้จากการฆา่สตัว ์ฯลฯ ตนเองเป็นผูไ้มเ่วน้ขาดจากการเสพของมนึเมา 

คอืสรุาและเมรัยอันเป็นเหตแุหง่ความประมาทและไมช่กัชวนผูอ้ ืน่ใหง้ดเวน้จากการ 

เสพของมนึเมาคอืสรุาและเมรัยอันเป็นเหตแุหง่ความประมาท บคุคลผูไ้มป่ฏบิัต ิ

เพือ่เกือ้กลูตนเองและไมป่ฏบิัตเิพือ่เกือ้กลูผูอ้ ืน่ เป็นอยา่งนีแ้ล 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๑๔๙ } 



๑๕๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๒.ทตุยิปัณณาสก]์ 

๕.อสรุวรรค ๑๐.โปตลยิสตูร 

  บคุคลผูป้ฏบิตัเิพือ่เก ือ้กลูตนเองและปฏบิตัเิพือ่เก ือ้กลูผูอ้ ืน่ เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีต้นเองเป็นผูเ้วน้ขาดจากการฆา่สตัวแ์ละชกัชวนผู ้

อืน่ใหง้ดเวน้จากการฆา่สัตว ์ตนเองเป็นผูเ้วน้ขาดจากการลักทรัพยแ์ละชกัชวนผูอ้ ืน่ 

ใหง้ดเวน้จากการลักทรัพย ์ตนเองเป็นผูเ้วน้ขาดจากการประพฤตผิดิในกามและ 

ชกัชวนผูอ้ ืน่ใหง้ดเวน้จากการประพฤตผิดิในกาม ตนเองเป็นผูเ้วน้ขาดจากการ 

พดูเท็จและชกัชวนผูอ้ ืน่ใหง้ดเวน้จากการพดูเท็จ ตนเองเป็นผูเ้วน้ขาดจากการเสพ 

ของมนึเมาคอืสรุาและเมรัยอันเป็นเหตแุหง่ความประมาทและชกัชวนผูอ้ ืน่ใหง้ดเวน้ 

จากการเสพของมนึเมาคอืสรุาและเมรัยอันเป็นเหตแุหง่ความประมาท บคุคลผู ้

ปฏบิัตเิพือ่เกือ้กลูตนเองและปฏบิัตเิพือ่เกือ้กลูผูอ้ ืน่ เป็นอยา่งนีแ้ล 

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคล ๔ จ าพวกนีแ้ลมปีรากฏอยูใ่นโลก 

สกิขาปทสตูรที ่๙ จบ 

 

๑๐. โปตลยิสูตร 

วา่ดว้ยปรพิาชกชือ่โปตลยิะ 

  [๑๐๐] สมัยนัน้แล ปรพิาชกชือ่โปตลยิะเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ 

ไดส้นทนาปราศรัยพอเป็นทีบ่ันเทงิใจ พอเป็นทีร่ะลกึถงึกันแลว้ จงึน่ัง ณ ทีส่มควร 

พระผูม้พีระภาคไดต้รัสเรือ่งนีก้ับโปตลยิปรพิาชกดงันีว้า่ 

  “โปตลยิะ บคุคล ๔ จ าพวกนีม้ปีรากฏอยูใ่นโลก 

  บคุคล ๔ จ าพวก๑ไหนบา้ง คอื 

   ๑. บคุคลบางคนในโลกนีก้ลา่วตเิตยีนผูค้วรตเิตยีนตามความเป็นจรงิ 

       เหมาะแกก่าล แตไ่มก่ลา่วสรรเสรญิผูค้วรสรรเสรญิตามความเป็นจรงิ 

       เหมาะแกก่าล 

   ๒. บคุคลบางคนในโลกนีก้ลา่วสรรเสรญิผูค้วรสรรเสรญิตามความเป็นจรงิ 

       เหมาะแกก่าล แตไ่มก่ลา่วตเิตยีนผูค้วรตเิตยีนตามความเป็นจรงิ 

       เหมาะแกก่าล

 

เชงิอรรถ : 

๑ ด ูอภ.ิป.ุ (แปล) ๓๖/๑๖๖/๑๙๙-๒๐๐ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๑๕๐ } 



๑๕๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๒.ทตุยิปัณณาสก]์ 

๕.อสรุวรรค ๑๐.โปตลยิสตูร 

   ๓. บคุคลบางคนในโลกนีไ้มก่ลา่วตเิตยีนผูค้วรตเิตยีนตามความเป็นจรงิ 

       เหมาะแกก่าลและไมก่ลา่วสรรเสรญิผูค้วรสรรเสรญิตามความเป็นจรงิ 

       เหมาะแกก่าล 

   ๔. บคุคลบางคนในโลกนีก้ลา่วตเิตยีนผูค้วรตเิตยีนตามความเป็นจรงิ 

       เหมาะแกก่าลและกลา่วสรรเสรญิผูค้วรสรรเสรญิตามความเป็นจรงิ 

       เหมาะแกก่าล 

  โปตลยิะ บคุคล ๔ จ าพวกนีแ้ลมปีรากฏอยูใ่นโลก 

  โปตลยิะ บรรดาบคุคล ๔ จ าพวกนี ้ทา่นชอบใจบคุคลจ าพวกไหนวา่งามกวา่ 

และประณีตกวา่” 

  โปตลยิปรพิาชกกราบทลูวา่ “ขา้แตท่า่นพระโคดม บคุคล ๔ จ าพวกนีม้ ี

ปรากฏอยูใ่นโลก 

  บคุคล ๔ จ าพวก๑ไหนบา้ง คอื 

   ๑. บคุคลบางคนในโลกนีก้ลา่วตเิตยีนผูค้วรตเิตยีนตามความเป็นจรงิ 

       เหมาะแกก่าล แตไ่มก่ลา่วสรรเสรญิผูค้วรสรรเสรญิตามความเป็นจรงิ 

       เหมาะแกก่าล 

   ๒. บคุคลบางคนในโลกนีก้ลา่วสรรเสรญิผูค้วรสรรเสรญิตามความเป็นจรงิ 

       เหมาะแกก่าล แตไ่มก่ลา่วตเิตยีนผูค้วรตเิตยีนตามความเป็นจรงิ 

       เหมาะแกก่าล 

   ๓. บคุคลบางคนในโลกนีไ้มก่ลา่วตเิตยีนผูค้วรตเิตยีนตามความเป็นจรงิ 

       เหมาะแกก่าลและไมก่ลา่วสรรเสรญิผูค้วรสรรเสรญิตามความเป็นจรงิ 

       เหมาะแกก่าล 

   ๔. บคุคลบางคนในโลกนีก้ลา่วตเิตยีนผูค้วรตเิตยีนตามความเป็นจรงิ 

       เหมาะแกก่าลและกลา่วสรรเสรญิผูค้วรสรรเสรญิตามความเป็นจรงิ 

       เหมาะแกก่าล 

  ขา้แตท่า่นพระโคดม บคุคล ๔ จ าพวกนีแ้ลมปีรากฏอยูใ่นโลก

 

เชงิอรรถ : 

๑ ด ูอภ.ิป.ุ (แปล) ๓๖/๑๖๖/๑๙๙-๒๐๐ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๑๕๑ } 



๑๕๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๒.ทตุยิปัณณาสก]์ 

๕.อสรุวรรค ๑๐.โปตลยิสตูร 

  บรรดาบคุคล ๔ จ าพวกนี ้ขา้พระองคช์อบใจบคุคลผูไ้มก่ลา่วตเิตยีนผูค้วร 

ตเิตยีนตามความเป็นจรงิ เหมาะแกก่าล ไมก่ลา่วสรรเสรญิผูค้วรสรรเสรญิตาม 

ความเป็นจรงิ เหมาะแกก่าลนี ้เป็นผูง้ามกวา่และประณีตกวา่ ขอ้นัน้เพราะเหตไุร 

เพราะอเุบกขานีเ้ป็นธรรมทีง่ดงามยิง่นัก” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอ่ไปวา่ “โปตลยิะ บคุคล ๔ จ าพวกนีม้ปีรากฏอยูใ่นโลก 

  บคุคล ๔ จ าพวกไหนบา้ง ฯลฯ บคุคล ๔ จ าพวกนีแ้ลมปีรากฏอยูใ่นโลก 

  บรรดาบคุคล ๔ จ าพวกนี ้บคุคลผูก้ลา่วตเิตยีนผูค้วรตเิตยีนตามความเป็นจรงิ 

เหมาะแกก่าลและกลา่วสรรเสรญิผูค้วรสรรเสรญิตามความเป็นจรงิ เหมาะแกก่าลนี้ 

เป็นผูง้ามกวา่และประณีตกวา่ ขอ้นัน้เพราะเหตไุร เพราะธรรมคอืความเป็นผูรู้จั้ก 

กาลนีง้ดงามยิง่นัก” 

  โปตลยิปรพิาชกกราบทลูวา่ “ขา้แตท่า่นพระโคดม บคุคล ๔ จ าพวกนีม้ ี

ปรากฏอยูใ่นโลก 

  บคุคล ๔ จ าพวก๑ไหนบา้ง คอื 

   ๑. บคุคลบางคนในโลกนีก้ลา่วตเิตยีนผูค้วรตเิตยีนตามความเป็นจรงิ 

       เหมาะแกก่าล แตไ่มก่ลา่วสรรเสรญิผูค้วรสรรเสรญิตามความเป็น 

       จรงิ เหมาะแกก่าล 

   ๒. บคุคลบางคนในโลกนีก้ลา่วสรรเสรญิผูค้วรสรรเสรญิตามความเป็นจรงิ 

       เหมาะแกก่าล แตไ่มก่ลา่วตเิตยีนผูค้วรตเิตยีนตามความเป็นจรงิ 

       เหมาะแกก่าล 

   ๓. บคุคลบางคนในโลกนีไ้มก่ลา่วตเิตยีนผูค้วรตเิตยีนตามความเป็นจรงิ 

       เหมาะแกก่าลและไมก่ลา่วสรรเสรญิผูค้วรสรรเสรญิตามความเป็นจรงิ 

       เหมาะแกก่าล 

   ๔. บคุคลบางคนในโลกนีก้ลา่วตเิตยีนผูค้วรตเิตยีนตามความเป็นจรงิ 

       เหมาะแกก่าลและกลา่วสรรเสรญิผูค้วรสรรเสรญิตามความเป็นจรงิ 

       เหมาะแกก่าล 

  ขา้แตท่า่นพระโคดม บคุคล ๔ จ าพวกนีแ้ลมปีรากฏอยูใ่นโลก

 

เชงิอรรถ : 

๑ ด ูอภ.ิป.ุ (แปล) ๓๖/๑๖๖/๑๙๙-๒๐๐ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๑๕๒ } 



๑๕๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๒.ทตุยิปัณณาสก]์ 

๕.อสรุวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

  ขา้แตท่า่นพระโคดม บรรดาบคุคล ๔ จ าพวกนี ้ขา้พระองคช์อบใจบคุคล 

ผูก้ลา่วตเิตยีนผูค้วรตเิตยีนตามความเป็นจรงิ เหมาะแกก่าล และกลา่วสรรเสรญิ 

ผูค้วรสรรเสรญิตามความเป็นจรงิ เหมาะแกก่าลนี ้เป็นผูง้ามกวา่และประณีตกวา่ 

ขอ้นัน้เพราะเหตไุร เพราะธรรมคอืความเป็นผูรู้จั้กกาลนีง้ดงามยิง่นัก 

  ขา้แตท่า่นพระโคดม พระภาษิตของทา่นพระโคดมชดัเจนไพเราะยิง่นัก ขา้แต ่

ทา่นพระโคดม พระภาษิตของทา่นพระโคดมชดัเจนไพเราะยิง่นัก ทา่นพระโคดม 

ทรงประกาศธรรมแจม่แจง้โดยประการตา่ง ๆ เปรยีบเหมอืนบคุคลหงายของทีค่ว า่ 

เปิดของทีปิ่ด บอกทางแกผู่ห้ลงทาง หรอืตามประทปีไวใ้นทีม่ดืโดยตัง้ใจวา่ ‘คนม ี

ตาดจัีกเห็นรปูได’้ ขา้พระองคน์ีข้อถงึทา่นพระโคดมพรอ้มทัง้พระธรรมและพระสงฆ ์

เป็นสรณะ ขอทา่นพระโคดมจงทรงจ าขา้พระองคว์า่เป็นอบุาสกผูถ้งึสรณะ ตัง้แต่ 

วนันีเ้ป็นตน้ไปจนตลอดชวีติ” 

โปตลยิสตูรที ่๑๐ จบ 

อสรุวรรคที ่๕ จบ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

    ๑. อสรุสตูร     ๒. ปฐมสมาธสิตูร 

    ๓. ทตุยิสมาธสิตูร    ๔. ตตยิสมาธสิตูร 

    ๕. ฉวาลาตสตูร    ๖. ราควนิยสตูร 

    ๗. ขปิปนสินัตสิตูร    ๘. อัตตหติสตูร 

    ๙. สกิขาปทสตูร    ๑๐. โปตลยิสตูร 

 

 

ทตุยิปณัณาสก ์จบ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๑๕๓ } 



๑๕๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๓.ตตยิปัณณาสก]์ 

๑.วลาหกวรรค ๑. ปฐมวลาหกสตูร 

 

๓. ตตยิปณัณาสก ์

๑. วลาหกวรรค 

หมวดวา่ดว้ยบคุคลเปรยีบเหมอืนเมฆ 

๑. ปฐมวลาหกสตูร 

วา่ดว้ยบคุคลเปรยีบเหมอืนเมฆ สตูรที ่๑ 

  [๑๐๑] สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อารามของ 

อนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีณ ทีนั่น้แล พระผูม้พีระภาครับสัง่เรยีก 

ภกิษุทัง้หลายมาตรัสวา่ ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุเหลา่นัน้ทลูรับสนองพระด ารัสแลว้ 

พระผูม้พีระภาคจงึไดต้รัสเรือ่งนีว้า่ 

  ภกิษุทัง้หลาย เมฆ ๔ ชนดินี ้

  เมฆ ๔ ชนดิ๑ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. เมฆทีค่ าราม แตไ่มใ่หฝ้นตก 

   ๒. เมฆทีใ่หฝ้นตก แตไ่มค่ าราม 

   ๓. เมฆทีไ่มค่ ารามและไมใ่หฝ้นตก 

   ๔. เมฆทีค่ ารามและใหฝ้นตก 

  ภกิษุทัง้หลาย เมฆ ๔ ชนดินีแ้ล 

  ภกิษุทัง้หลาย ในท านองเดยีวกัน บคุคลเปรยีบเหมอืนเมฆ ๔ จ าพวกนี้ 

มปีรากฏอยูใ่นโลก 

  บคุคล ๔ จ าพวก๑ไหนบา้ง คอื 

   ๑. บคุคลเปรยีบเหมอืนเมฆทีค่ าราม แตไ่มใ่หฝ้นตก 

   ๒. บคุคลเปรยีบเหมอืนเมฆทีใ่หฝ้นตก แตไ่มค่ าราม 

   ๓. บคุคลเปรยีบเหมอืนเมฆทีไ่มค่ ารามและไมใ่หฝ้นตก 

   ๔. บคุคลเปรยีบเหมอืนเมฆทีค่ ารามและใหฝ้นตก

 

เชงิอรรถ : 

๑ ด ูอภ.ิป.ุ (แปล) ๓๖/๑๕๗/๑๘๘-๑๘๙ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๑๕๔ } 



๑๕๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๓.ตตยิปัณณาสก]์ 

๑.วลาหกวรรค ๒. ทตุยิวลาหกสตูร 

  บคุคลเปรยีบเหมอืนเมฆทีค่ าราม แตไ่มใ่หฝ้นตก เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีช้อบพดู แตไ่มท่ า บคุคลเปรยีบเหมอืนเมฆทีค่ าราม 

แตไ่มใ่หฝ้นตก เป็นอยา่งนีแ้ล เรากลา่วเปรยีบบคุคลประเภทนีว้า่เหมอืนเมฆที ่

ค าราม แตไ่มใ่หฝ้นตก 

  บคุคลเปรยีบเหมอืนเมฆทีใ่หฝ้นตก แตไ่มค่ าราม เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีช้อบท า แตไ่มพ่ดู บคุคลเปรยีบเหมอืนเมฆทีใ่ห ้

ฝนตก แตไ่มค่ าราม เป็นอยา่งนีแ้ล เรากลา่วเปรยีบบคุคลประเภทนีว้า่เหมอืน 

เมฆทีใ่หฝ้นตก แตไ่มค่ าราม 

  บคุคลเปรยีบเหมอืนเมฆทีไ่มค่ ารามและไมใ่หฝ้นตก เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีไ้มพ่ดูและไมท่ า บคุคลเปรยีบเหมอืนเมฆทีไ่มค่ าราม 

และไมใ่หฝ้นตก เป็นอยา่งนีแ้ล เรากลา่วเปรยีบบคุคลประเภทนีว้า่เหมอืนเมฆทีไ่ม่ 

ค ารามและไมใ่หฝ้นตก 

  บคุคลเปรยีบเหมอืนเมฆทีค่ ารามและใหฝ้นตก เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีช้อบพดูและชอบท า บคุคลเปรยีบเหมอืนเมฆที ่

ค ารามและใหฝ้นตก เป็นอยา่งนี้แล เรากลา่วเปรยีบบคุคลประเภทนีว้า่เหมอืนเมฆ 

ทีค่ ารามและใหฝ้นตก 

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคลเปรยีบเหมอืนเมฆ ๔ จ าพวกนีแ้ลมปีรากฏอยูใ่นโลก 

ปฐมวลาหกสตูรที ่๑ จบ 

 

๒. ทตุยิวลาหกสูตร 

วา่ดว้ยบคุคลเปรยีบเหมอืนเมฆ สตูรที ่๒ 

  [๑๐๒] ภกิษุทัง้หลาย เมฆ ๔ ชนดินี้ 

  เมฆ ๔ ชนดิ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. เมฆทีค่ าราม แตไ่มใ่หฝ้นตก  ๒. เมฆทีใ่หฝ้นตก แตไ่มค่ าราม 

   ๓. เมฆทีไ่มค่ ารามและไมใ่หฝ้นตก  ๔. เมฆทีค่ ารามและใหฝ้นตก 

  ภกิษุทัง้หลาย เมฆ ๔ ชนดินีแ้ล 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๑๕๕ } 



๑๕๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๓.ตตยิปัณณาสก]์ 

๑.วลาหกวรรค ๒. ทตุยิวลาหกสตูร 

  ภกิษุทัง้หลาย ในท านองเดยีวกัน บคุคลเปรยีบเหมอืนเมฆ ๔ จ าพวกนี้ 

มปีรากฏอยูใ่นโลก 

  บคุคล ๔ จ าพวกไหนบา้ง คอื 

   ๑. บคุคลเปรยีบเหมอืนเมฆทีค่ าราม แตไ่มใ่หฝ้นตก 

   ๒. บคุคลเปรยีบเหมอืนเมฆทีใ่หฝ้นตก แตไ่มค่ าราม 

   ๓. บคุคลเปรยีบเหมอืนเมฆทีไ่มค่ ารามและไมใ่หฝ้นตก 

   ๔. บคุคลเปรยีบเหมอืนเมฆทีค่ ารามและใหฝ้นตก 

  บคุคลเปรยีบเหมอืนเมฆทีค่ าราม แตไ่มใ่หฝ้นตก เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีเ้รยีนธรรม คอื สตุตะ เคยยะ เวยยากรณะ คาถา 

อทุาน อติวิตุตกะ ชาตกะ อัพภตูธรรม เวทัลละ แตเ่ขาไมรู่ช้ดัตามความเป็นจรงิวา่ 

‘นีท้กุข ์นีท้กุขสมทัุย (เหตเุกดิทกุข)์ นีท้กุขนโิรธ (ความดับทกุข)์ นีท้กุขนโิรธคามนิี- 

ปฏปิทา (ขอ้ปฏบิัตใิหถ้งึความดับทกุข)์’ บคุคลเปรยีบเหมอืนเมฆทีค่ าราม แตไ่มใ่ห ้

ฝนตก เป็นอยา่งนีแ้ล เรากลา่วเปรยีบบคุคลประเภทนีว้า่เหมอืนเมฆทีค่ าราม แต่ 

ไมใ่หฝ้นตก 

  บคุคลเปรยีบเหมอืนเมฆทีใ่หฝ้นตก แตไ่มค่ าราม เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีไ้มเ่รยีนธรรม คอื สตุตะ เคยยะ เวยยากรณะ คาถา 

อทุาน อติวิตุตกะ ชาตกะ อัพภตูธรรม เวทัลละ แตเ่ขารูช้ดัตามความเป็นจรงิวา่ 

‘นีท้กุข ์นีท้กุขสมทัุย นีท้กุขนโิรธ นีท้กุขนโิรธคามนิปีฏปิทา’ บคุคลเปรยีบ 

เหมอืนเมฆทีใ่หฝ้นตก แตไ่มค่ าราม เป็นอยา่งนี้แล เรากลา่วเปรยีบบคุคล 

ประเภทนีว้า่เหมอืนเมฆทีใ่หฝ้นตก แตไ่มค่ าราม 

  บคุคลเปรยีบเหมอืนเมฆทีไ่มค่ ารามและไมใ่หฝ้นตก เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีไ้มเ่รยีนธรรม คอื สตุตะ เคยยะ เวยยากรณะ 

คาถา อทุาน อติวิตุตกะ ชาตกะ อัพภตูธรรม เวทัลละ และเขาไมรู่ช้ดัตาม 

ความเป็นจรงิวา่ ‘นีท้กุข ์นี้ทกุขสมทัุย นีท้กุขนโิรธ นีท้กุขนโิรธคามนิปีฏปิทา’ 

บคุคลเปรยีบเหมอืนเมฆทีไ่มค่ ารามและไมใ่หฝ้นตก เป็นอยา่งนีแ้ล เรากลา่ว 

เปรยีบบคุคลประเภทนีว้า่เหมอืนเมฆทีไ่มค่ ารามและไมใ่หฝ้นตก 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๑๕๖ } 



๑๕๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๓.ตตยิปัณณาสก]์ 

๑.วลาหกวรรค ๓. กมุภสตูร 

  บคุคลเปรยีบเหมอืนเมฆทีค่ ารามและใหฝ้นตก เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีเ้รยีนธรรม คอื สตุตะ เคยยะ เวยยากรณะ คาถา 

อทุาน อติวิตุตกะ ชาตกะ อัพภตูธรรม เวทัลละ และเขารูช้ดัตามความเป็นจรงิวา่ 

‘นีท้กุข ์นีท้กุขสมทัุย นีท้กุขนโิรธ นีท้กุขนโิรธคามนิปีฏปิทา’ บคุคลเปรยีบ 

เหมอืนเมฆทีค่ ารามและใหฝ้นตก เป็นอยา่งนีแ้ล เรากลา่วเปรยีบบคุคลประเภทนี้ 

วา่เหมอืนเมฆทีค่ ารามและใหฝ้นตก 

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคลเปรยีบเหมอืนเมฆ ๔ จ าพวกนีแ้ลมปีรากฏอยูใ่นโลก 

ทตุยิวลาหกสตูรที ่๒ จบ 

 

๓. กมุภสูตร 

วา่ดว้ยบคุคลเปรยีบเหมอืนหมอ้ 

  [๑๐๓] ภกิษุทัง้หลาย หมอ้ ๔ ชนดินี ้

  หมอ้ ๔ ชนดิ๑ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. หมอ้เปลา่แตปิ่ดฝา   ๒. หมอ้เต็มแตเ่ปิดฝา 

   ๓. หมอ้เปลา่และเปิดฝา   ๔. หมอ้เต็มและปิดฝา 

  ภกิษุทัง้หลาย หมอ้ ๔ ชนดินีแ้ล 

  ภกิษุทัง้หลาย ในท านองเดยีวกัน บคุคลเปรยีบเหมอืนหมอ้ ๔ จ าพวกนี ้

มปีรากฏอยูใ่นโลก 

  บคุคล ๔ จ าพวก๑ไหนบา้ง คอื 

   ๑. บคุคลเปรยีบเหมอืนหมอ้เปลา่แตปิ่ดฝา 

   ๒. บคุคลเปรยีบเหมอืนหมอ้เต็มแตเ่ปิดฝา 

   ๓. บคุคลเปรยีบเหมอืนหมอ้เปลา่และเปิดฝา 

   ๔. บคุคลเปรยีบเหมอืนหมอ้เต็มและปิดฝา 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ด ูอภ.ิป.ุ (แปล) ๓๖/๑๖๐/๑๙๒-๑๙๓ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๑๕๗ } 



๑๕๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๓.ตตยิปัณณาสก]์ 

๑.วลาหกวรรค ๓. กมุภสตูร 

  บคุคลเปรยีบเหมอืนหมอ้เปลา่แตปิ่ดฝา เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีม้กีารกา้วไป การถอยกลบั การแลด ูการเหลยีวด ู

การคูเ้ขา้ การเหยยีดออก การครองสงัฆาฏ ิบาตร และจวีรทีน่่าเลือ่มใส แตเ่ขา 

ไมรู่ช้ดัตามความเป็นจรงิวา่ ‘นีท้กุข ์นีท้กุขสมทัุย นีท้กุขนโิรธ นีท้กุขนโิรธคามนิี- 

ปฏปิทา’ บคุคลเปรยีบเหมอืนหมอ้เปลา่แตปิ่ดฝา เป็นอยา่งนีแ้ล เรากลา่วเปรยีบ 

บคุคลประเภทนีว้า่เหมอืนหมอ้เปลา่แตปิ่ดฝา 

  บคุคลเปรยีบเหมอืนหมอ้เต็มแตเ่ปิดฝา เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีม้กีารกา้วไป การถอยกลบั การแลด ูการเหลยีวด ู

การคูเ้ขา้ การเหยยีดออก การครองสงัฆาฏ ิบาตร และจวีรทีไ่มน่่าเลือ่มใส แตเ่ขา 

รูช้ดัตามความเป็นจรงิวา่ ‘นีท้กุข ์นีท้กุขสมทัุย นีท้กุขนโิรธ นีท้กุขนโิรธคามนิี- 

ปฏปิทา’ บคุคลเปรยีบเหมอืนหมอ้เต็มแตเ่ปิดฝา เป็นอยา่งนีแ้ล เรากลา่วเปรยีบ 

บคุคลประเภทนีว้า่เหมอืนหมอ้เต็มแตเ่ปิดฝา 

  บคุคลเปรยีบเหมอืนหมอ้เปลา่และเปิดฝา เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีม้กีารกา้วไป การถอยกลบั การแลดู การเหลยีวด ู

การคูเ้ขา้ การเหยยีดออก การครองสงัฆาฏ ิบาตร และจวีรทีไ่มน่่าเลือ่มใส และเขา 

ไมรู่ช้ดัตามความเป็นจรงิวา่ ‘นีท้กุข ์นีท้กุขสมทัุย นีท้กุขนโิรธ นีท้กุขนโิรธคามนิี- 

ปฏปิทา’ บคุคลเปรยีบเหมอืนหมอ้เปลา่และเปิดฝา เป็นอยา่งนีแ้ล เรากลา่วเปรยีบ 

บคุคลประเภทนีว้า่เหมอืนหมอ้เปลา่และเปิดฝา 

  บคุคลเปรยีบเหมอืนหมอ้เต็มและปิดฝา เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีม้กีารกา้วไป การถอยกลบั การแลด ูการเหลยีวด ู

การคูเ้ขา้ การเหยยีดออก การครองสงัฆาฏ ิบาตร และจวีรทีน่่าเลือ่มใส และเขา 

รูช้ดัตามความเป็นจรงิวา่ ‘นีท้กุข ์นีท้กุขสมทัุย นีท้กุขนโิรธ นีท้กุขนโิรธคามนิี- 

ปฏปิทา’ บคุคลเปรยีบเหมอืนหมอ้เต็มและปิดฝา เป็นอยา่งนีแ้ล เรากลา่วเปรยีบ 

บคุคลประเภทนีว้า่เหมอืนหมอ้เต็มและปิดฝา 

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคลเปรยีบเหมอืนหมอ้ ๔ จ าพวกนีแ้ลมปีรากฏอยูใ่นโลก 

กมุภสตูรที ่๓ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๑๕๘ } 



๑๕๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๓. ตตยิปัณณาสก]์ 

๑. วลาหกวรรค ๔. อทุกรหทสตูร 

 

๔. อทุกรหทสตูร 

วา่ดว้ยบคุคลเปรยีบเหมอืนหว้งน า้ 

  [๑๐๔] ภกิษุทัง้หลาย หว้งน ้า ๔ ชนดินี ้

  หว้งน ้า ๔ ชนดิ๑ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. หว้งน ้าตืน้แตเ่งาลกึ   ๒. หว้งน ้าลกึแตเ่งาตืน้ 

   ๓. หว้งน ้าตืน้และเงาตืน้   ๔. หว้งน ้าลกึและเงาลกึ 

  ภกิษุทัง้หลาย หว้งน ้า ๔ ชนดินีแ้ล 

  ภกิษุทัง้หลาย ในท านองเดยีวกัน บคุคลเปรยีบเหมอืนหว้งน ้า ๔ จ าพวกนีแ้ล 

มปีรากฏอยูใ่นโลก 

  บคุคล ๔ จ าพวก๑ไหนบา้ง คอื 

   ๑. บคุคลเปรยีบเหมอืนหว้งน ้าตืน้แตเ่งาลกึ 

   ๒. บคุคลเปรยีบเหมอืนหว้งน ้าลกึแตเ่งาตืน้ 

   ๓. บคุคลเปรยีบเหมอืนหว้งน ้าตืน้และเงาตืน้ 

   ๔. บคุคลเปรยีบเหมอืนหว้งน ้าลกึและเงาลกึ 

  บคุคลเปรยีบเหมอืนหว้งน า้ต ืน้แตเ่งาลกึ เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีม้กีารกา้วไป การถอยกลบั การแลด ูการเหลยีวด ู

การคูเ้ขา้ การเหยยีดออก การครองสงัฆาฏ ิบาตร และจวีรทีน่่าเลือ่มใส แตเ่ขาไม ่

รูช้ดัตามความเป็นจรงิวา่ ‘นีท้กุข ์นีท้กุขสมทัุย นีท้กุขนโิรธ นีท้กุขนโิรธคามนิี- 

ปฏปิทา’ บคุคลเปรยีบเหมอืนหว้งน ้าตืน้แตเ่งาลกึ เป็นอยา่งนีแ้ล เรากลา่วเปรยีบ 

บคุคลประเภทนีว้า่เหมอืนหว้งน ้าตืน้แตเ่งาลกึ 

  บคุคลเปรยีบเหมอืนหว้งน า้ลกึแตเ่งาตืน้ เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีม้กีารกา้วไป การถอยกลบั การแลด ูการเหลยีวด ู

การคูเ้ขา้ การเหยยีดออก การครองสงัฆาฏ ิบาตร และจวีรทีไ่มน่่าเลือ่มใส แตเ่ขา 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ด ูอภ.ิป.ุ (แปล) ๓๖/๑๖๑/๑๙๓-๑๙๔ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๑๕๙ } 



๑๖๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๓. ตตยิปัณณาสก]์ 

๑. วลาหกวรรค ๕. อัมพสตูร 

รูช้ดัตามความเป็นจรงิวา่ ‘นีท้กุข ์นีท้กุขสมทัุย นีท้กุขนโิรธ นีท้กุขนโิรธคามนิี- 

ปฏปิทา’ บคุคลเปรยีบเหมอืนหว้งน ้าลกึแตเ่งาตืน้ เป็นอยา่งนีแ้ล เรากลา่ว 

เปรยีบบคุคลประเภทนีว้า่เหมอืนหว้งน ้าลกึแตเ่งาตืน้ 

  บคุคลเปรยีบเหมอืนหว้งน า้ต ืน้และเงาตืน้ เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีม้กีารกา้วไป การถอยกลบั การแลด ูการเหลยีวด ู

การคูเ้ขา้ การเหยยีดออก การครองสงัฆาฏ ิบาตร และจวีรทีไ่มน่่าเลือ่มใส และเขา 

ไมรู่ช้ดัตามความเป็นจรงิวา่ ‘นีท้กุข ์นีท้กุขสมทัุย นีท้กุขนโิรธ นีท้กุขนโิรธคามนิี- 

ปฏปิทา’ บคุคลเปรยีบเหมอืนหว้งน ้าตืน้และเงาตืน้ เป็นอยา่งนีแ้ล เรากลา่วเปรยีบ 

บคุคลประเภทนีว้า่เหมอืนหว้งน ้าตืน้และเงาตืน้ 

  บคุคลเปรยีบเหมอืนหว้งน า้ลกึและเงาลกึ เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีม้กีารกา้วไป การถอยกลบั การแลด ูการเหลยีวด ู

การคูเ้ขา้ การเหยยีดออก การครองสงัฆาฏ ิบาตร และจวีรทีน่่าเลือ่มใส และเขา 

รูช้ดัตามความเป็นจรงิวา่ ‘นีท้กุข ์นีท้กุขสมทัุย นีท้กุขนโิรธ นีท้กุขนโิรธคามนิี- 

ปฏปิทา’ บคุคลเปรยีบเหมอืนหว้งน ้าลกึและเงาลกึ เป็นอยา่งนีแ้ล เรากลา่วเปรยีบ 

บคุคลประเภทนีว้า่เหมอืนหว้งน ้าลกึและเงาลกึ 

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคลเปรยีบเหมอืนหว้งน ้า ๔ จ าพวกนีแ้ลมปีรากฏอยูใ่นโลก 

อทุกรหทสตูรที ่๔ จบ 

 

๕. อมัพสตูร 

วา่ดว้ยบคุคลเปรยีบเหมอืนมะมว่ง 

  [๑๐๕] ภกิษุทัง้หลาย มะมว่ง ๔ ชนดินี้ 

  มะมว่ง ๔ ชนดิ๑ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. มะมว่งดบิแตผ่วิสกุ   ๒. มะมว่งสกุแตผ่วิดบิ 

   ๓. มะมว่งดบิและผวิดบิ   ๔. มะมว่งสกุและผวิสกุ 

  ภกิษุทัง้หลาย มะมว่ง ๔ ชนดินีแ้ล

 

เชงิอรรถ : 

๑ ด ูอภ.ิป.ุ (แปล) ๓๖/๑๕๙/๑๙๐-๑๙๒ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๑๖๐ } 



๑๖๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๓. ตตยิปัณณาสก]์ 

๑. วลาหกวรรค ๕. อัมพสตูร 

  ภกิษุทัง้หลาย ในท านองเดยีวกัน บคุคลเปรยีบเหมอืนมะมว่ง ๔ จ าพวกนี้ 

มปีรากฏอยูใ่นโลก 

  บคุคล ๔ จ าพวก๑ไหนบา้ง คอื 

   ๑. บคุคลเปรยีบเหมอืนมะมว่งดบิแตผ่วิสกุ 

   ๒. บคุคลเปรยีบเหมอืนมะมว่งสกุแตผ่วิดบิ 

   ๓. บคุคลเปรยีบเหมอืนมะมว่งดบิและผวิดบิ 

   ๔. บคุคลเปรยีบเหมอืนมะมว่งสกุและผวิสกุ 

  บคุคลเปรยีบเหมอืนมะมว่งดบิแตผ่วิสกุ เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีม้กีารกา้วไป การถอยกลบั การแลด ูการเหลยีวด ู

การคูเ้ขา้ การเหยยีดออก การครองสงัฆาฏ ิบาตร และจวีรทีน่่าเลือ่มใส แตเ่ขา 

ไมรู่ช้ดัตามความเป็นจรงิวา่ ‘นีท้กุข ์นีท้กุขสมทัุย นีท้กุขนโิรธ นีท้กุขนโิรธคามนิี- 

ปฏปิทา’ บคุคลเปรยีบเหมอืนมะมว่งดบิแตผ่วิสกุ เป็นอยา่งนีแ้ล เรากลา่วเปรยีบ 

บคุคลประเภทนีว้า่เหมอืนมะมว่งดบิแตผ่วิสกุ 

  บคุคลเปรยีบเหมอืนมะมว่งสกุแตผ่วิดบิ เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีม้กีารกา้วไป การถอยกลบั การแลดู การเหลยีวด ู

การคูเ้ขา้ การเหยยีดออก การครองสงัฆาฏ ิบาตร และจวีรทีไ่มน่่าเลือ่มใส แตเ่ขา 

รูช้ดัตามความเป็นจรงิวา่ ‘นีท้กุข ์นีท้กุขสมทัุย นีท้กุขนโิรธ นีท้กุขนโิรธคามนิี- 

ปฏปิทา’ บคุคลเปรยีบเหมอืนมะมว่งสกุและผวิดบิ เป็นอยา่งนีแ้ล เรากลา่วเปรยีบ 

บคุคลประเภทนีว้า่เหมอืนมะมว่งสกุแตผ่วิดบิ 

  บคุคลเปรยีบเหมอืนมะมว่งดบิและผวิดบิ เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีม้กีารกา้วไป การถอยกลบั การแลด ูการเหลยีวด ู

การคูเ้ขา้ การเหยยีดออก การครองสงัฆาฏ ิบาตร และจวีรทีไ่มน่่าเลือ่มใส และเขา 

ไมรู่ช้ดัตามความเป็นจรงิวา่ ‘นีท้กุข ์นีท้กุขสมทัุย นีท้กุขนโิรธ นีท้กุขนโิรธคามนิี- 

ปฏปิทา’ บคุคลเปรยีบเหมอืนมะมว่งดบิและผวิดบิ เป็นอยา่งนีแ้ล เรากลา่วเปรยีบ 

บคุคลประเภทนีว้า่เหมอืนมะมว่งดบิและผวิดบิ

 

เชงิอรรถ : 

๑ ด ูอภ.ิป.ุ (แปล) ๓๖/๑๕๙/๑๙๐-๑๙๒ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๑๖๑ } 



๑๖๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๓. ตตยิปัณณาสก]์ 

๑. วลาหกวรรค ๗. มสูกิสตูร 

  บคุคลเปรยีบเหมอืนมะมว่งสกุและผวิสกุ เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีม้กีารกา้วไป การถอยกลบั การแลด ูการเหลยีวด ู

การคูเ้ขา้ การเหยยีดออก การครองสงัฆาฏ ิบาตร และจวีรทีน่่าเลือ่มใส และเขา 

รูช้ดัตามความเป็นจรงิวา่ ‘นีท้กุข ์นีท้กุขสมทัุย นีท้กุขนโิรธ นีท้กุขนโิรธคามนิี- 

ปฏปิทา’ บคุคลเปรยีบเหมอืนมะมว่งสกุและผวิสกุ เป็นอยา่งนีแ้ล เรากลา่วเปรยีบ 

บคุคลประเภทนีว้า่เหมอืนมะมว่งสกุและผวิสกุ 

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคลเปรยีบเหมอืนมะมว่ง ๔ จ าพวกนีแ้ลมปีรากฏอยูใ่นโลก 

อมัพสตูรที ่๕ จบ 

 

๖. ( )๑ 

๗. มสูกิสูตร 

วา่ดว้ยบคุคลเปรยีบเหมอืนหนู 

  [๑๐๗] ภกิษุทัง้หลาย หนู ๔ ชนดินี ้

  หนู ๔ ชนดิ๒ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. หนูขดุรแูตไ่มอ่ยู ่   ๒. หนูอยูแ่ตไ่มข่ดุร ู

   ๓. หนูไมข่ดุรแูละไมอ่ยู ่  ๔. หนูขดุรแูละอยู ่

  ภกิษุทัง้หลาย หนู ๔ ชนดินีแ้ล 

  ภกิษุทัง้หลาย ในท านองเดยีวกัน บคุคลเปรยีบเหมอืนหนู ๔ จ าพวกมปีรากฏ 

อยูใ่นโลก 

  บคุคล ๔ จ าพวก๒ไหนบา้ง คอื 

   ๑. บคุคลเปรยีบเหมอืนหนูขดุรแูตไ่มอ่ยู ่

   ๒. บคุคลเปรยีบเหมอืนหนูอยูแ่ตไ่มข่ดุร ู

   ๓. บคุคลเปรยีบเหมอืนหนูไมข่ดุรแูละไมอ่ยู ่

   ๔. บคุคลเปรยีบเหมอืนหนูขดุรแูละอยู่

 

เชงิอรรถ : 

๑ สตูรที ่๖ นี้ ไมป่รากฏเนือ้ความในบาล ีแตม่กีารกลา่วถงึสตูรนีไ้วใ้นอรรถกถาวา่ “ฉฏฺฐ  อตฺุตานเมว (สตูรที ่

   ๖ ง่ายทัง้นัน้)” (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๑๐๕/๑๐๗) 

๒ ด ูอภ.ิป.ุ (แปล) ๓๖/๑๕๘/๑๘๙-๑๙๐ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๑๖๒ } 



๑๖๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๓. ตตยิปัณณาสก]์ 

๑. วลาหกวรรค ๗. มสูกิสตูร 

  บคุคลเปรยีบเหมอืนหนูขดุรแูตไ่มอ่ยู ่เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีเ้รยีนธรรม คอื สตุตะ เคยยะ เวยยากรณะ คาถา 

อทุาน อติวิตุตกะ ชาตกะ อัพภตูธรรม เวทัลละ แตเ่ขาไมรู่ช้ดัตามความเป็นจรงิวา่ 

‘นีท้กุข ์นีท้กุขสมทัุย นีท้กุขนโิรธ นีท้กุขนโิรธคามนิปีฏปิทา’ บคุคลเปรยีบเหมอืน 

หนูขดุรแูตไ่มอ่ยู ่เป็นอยา่งนีแ้ล เรากลา่วเปรยีบบคุคลประเภทนีว้า่เหมอืนหนูขดุรู 

แตไ่มอ่ยู ่

  บคุคลเปรยีบเหมอืนหนูอยูแ่ตไ่มข่ดุร ูเป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีไ้มเ่รยีนธรรม คอื สตุตะ เคยยะ เวยยากรณะ คาถา 

อทุาน อติวิตุตกะ ชาตกะ อัพภตูธรรม เวทัลละ แตเ่ขารูช้ดัตามความเป็นจรงิวา่ 

‘นีท้กุข ์นีท้กุขสมทัุย นีท้กุขนโิรธ นีท้กุขนโิรธคามนิปีฏปิทา’ บคุคลเปรยีบเหมอืน 

หนูอยูแ่ตไ่มข่ดุร ูเป็นอยา่งนีแ้ล เรากลา่วเปรยีบบคุคลประเภทนีว้า่เหมอืนหนูอยู่ 

แตไ่มข่ดุร ู

  บคุคลเปรยีบเหมอืนหนูไมข่ดุรแูละไมอ่ยู ่เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีไ้มเ่รยีนธรรม คอื สตุตะ เคยยะ เวยยากรณะ คาถา 

อทุาน อติวิตุตกะ ชาตกะ อัพภตูธรรม เวทัลละ และเขาไมรู่ช้ดัตามความเป็นจรงิวา่ 

‘นีท้กุข ์นีท้กุขสมทัุย นีท้กุขนโิรธ นีท้กุขนโิรธคามนิปีฏปิทา’ บคุคลเปรยีบ 

เหมอืนหนูไมข่ดุรแูละไมอ่ยู ่เป็นอยา่งนีแ้ล เรากลา่วเปรยีบบคุคลประเภทนีว้า่เหมอืน 

หนูไมข่ดุรแูละไมอ่ยู ่

  บคุคลเปรยีบเหมอืนหนูขดุรแูละอยู ่เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีเ้รยีนธรรม คอื สตุตะ เคยยะ เวยยากรณะ คาถา 

อทุาน อติวิตุตกะ ชาตกะ อัพภตูธรรม เวทัลละ และเขารูช้ดัตามความเป็นจรงิวา่ 

‘นีท้กุข ์นีท้กุขสมทัุย นีท้กุขนโิรธ นีท้กุขนโิรธคามนิปีฏปิทา’ บคุคลเปรยีบเหมอืน 

หนูขดุรแูละอยู ่เป็นอยา่งนีแ้ล เรากลา่วเปรยีบบคุคลประเภทนีว้า่เหมอืนหนูขดุรู 

และอยู ่

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคลเปรยีบเหมอืนหนู ๔ จ าพวกนี้แลมปีรากฏอยูใ่นโลก 

มสูกิสตูรที ่๗ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๑๖๓ } 



๑๖๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๓. ตตยิปัณณาสก]์ 

๑. วลาหกวรรค ๘. พลวิัททสตูร 

 

๘. พลวิทัทสตูร 

วา่ดว้ยบคุคลเปรยีบเหมอืนโคผู ้

  [๑๐๘] ภกิษุทัง้หลาย โคผู ้๔ ชนดินี้ 

  โคผู ้๔ ชนดิ๑ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. โคผูท้ีข่ม่เหงโคฝงูตน แตไ่มข่ม่เหงโคฝงูอืน่ 

   ๒. โคผูท้ีข่ม่เหงโคฝงูอืน่ แตไ่มข่ม่เหงโคฝงูตน 

   ๓. โคผูท้ีข่ม่เหงโคฝงูตนและขม่เหงโคฝงูอืน่ 

   ๔. โคผูท้ีไ่มข่ม่เหงโคฝงูตนและไมข่ม่เหงโคฝงูอืน่ 

  ภกิษุทัง้หลาย โคผู ้๔ ชนดินีแ้ล 

  ภกิษุทัง้หลาย ในท านองเดยีวกัน บคุคลเปรยีบเหมอืนโคผู ้๔ จ าพวก 

มปีรากฏอยูใ่นโลก 

  บคุคล ๔ จ าพวก๑ไหนบา้ง คอื 

   ๑. บคุคลเปรยีบเหมอืนโคผูท้ีข่ม่เหงโคฝงูตน แตไ่มข่ม่เหงโคฝงูอืน่ 

   ๒. บคุคลเปรยีบเหมอืนโคผูท้ีข่ม่เหงโคฝงูอืน่ แตไ่มข่ม่เหงโคฝงูตน 

   ๓. บคุคลเปรยีบเหมอืนโคผูท้ีข่ม่เหงโคฝงูตนและขม่เหงโคฝงูอืน่ 

   ๔. บคุคลเปรยีบเหมอืนโคผูท้ีไ่มข่ม่เหงโคฝงูตนและไมข่ม่เหงโคฝงูอืน่ 

  บคุคลเปรยีบเหมอืนโคผูท้ ีข่ม่เหงโคฝงูตน แตไ่มข่ม่เหงโคฝงูอืน่ เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีท้ าใหช้นในบรษัิทของตนหวาดกลัว แตไ่มท่ าใหช้น 

ในบรษัิทของผูอ้ืน่หวาดกลัว บคุคลเปรยีบเหมอืนโคผูท้ีข่ม่เหงโคฝงูตน แตไ่ม ่

ขม่เหงโคฝงูอืน่ เป็นอยา่งนีแ้ล เรากลา่วเปรยีบบคุคลประเภทนีว้า่เหมอืนโคผูท้ี่ 

ขม่เหงโคฝงูตน แตไ่มข่ม่เหงโคฝงูอืน่ 

  บคุคลเปรยีบเหมอืนโคผูท้ ีข่ม่เหงโคฝงูอืน่ แตไ่มข่ม่เหงโคฝงูตน เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีท้ าใหช้นในบรษัิทของผูอ้ืน่หวาดกลัว แตไ่มท่ าให ้

ชนในบรษัิทของตนหวาดกลัว บคุคลเปรยีบเหมอืนโคผูท้ีข่ม่เหงโคฝงูอืน่ แตไ่ม่ 

ขม่เหงโคฝงูตน เป็นอยา่งนีแ้ล เรากลา่วเปรยีบบคุคลประเภทนีว้า่เหมอืนโคผูท้ี่ 

ขม่เหงโคฝงูอืน่ แตไ่มข่ม่เหงโคฝงูตน 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ด ูอภ.ิป.ุ (แปล) ๓๖/๑๖๒/๑๙๕-๑๙๖ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๑๖๔ } 



๑๖๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๓.ตตยิปัณณาสก]์ 

๑.วลาหกวรรค ๙.รกุขสตูร 

  บคุคลเปรยีบเหมอืนโคผูท้ ีข่ม่เหงโคฝงูตนและขม่เหงโคฝงูอืน่ เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีท้ าใหช้นในบรษัิทของตนหวาดกลัวและท าใหช้นในบรษัิท 

ของผูอ้ืน่หวาดกลัว บคุคลเปรยีบเหมอืนโคผูท้ีข่ม่เหงโคฝงูตนและขม่เหงโคฝงูอืน่ 

เป็นอยา่งนีแ้ล เรากลา่วเปรยีบบคุคลประเภทนีว้า่เหมอืนโคผูท้ีข่ม่เหงโคฝงูตน 

และขม่เหงโคฝงูอืน่ 

  บคุคลเปรยีบเหมอืนโคผูท้ ีไ่มข่ม่เหงโคฝงูตนและไมข่ม่เหงโคฝงูอืน่ เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีไ้มท่ าใหช้นในบรษัิทของตนหวาดกลัวและไมท่ าใหช้น 

ในบรษัิทของผูอ้ืน่หวาดกลัว บคุคลเปรยีบเหมอืนโคผูท้ีไ่มข่ม่เหงโคฝงูตนและไม่ 

ขม่เหงโคฝงูอืน่ เป็นอยา่งนีแ้ล เรากลา่วเปรยีบบคุคลประเภทนีว้า่เหมอืนโคผูท้ีไ่ม ่

ขม่เหงโคฝงูตนและไมข่ม่เหงโคฝงูอืน่ 

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคลเปรยีบเหมอืนโคผู ้๔ จ าพวกนีแ้ลมปีรากฏอยูใ่นโลก 

พลวิทัทสตูรที ่๘ จบ 

 

๙. รกุขสตูร 

วา่ดว้ยบคุคลเปรยีบเหมอืนตน้ไม ้

  [๑๐๙] ภกิษุทัง้หลาย ตน้ไม ้๔ ชนดินี ้

  ตน้ไม ้๔ ชนดิ๑ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ตน้ไมเ้นือ้ออ่นและมตีน้ไมเ้นือ้ออ่น๒แวดลอ้ม 

   ๒. ตน้ไมเ้นือ้ออ่น แตม่ตีน้ไมเ้นือ้แข็งแวดลอ้ม 

   ๓. ตน้ไมเ้นือ้แข็ง แตม่ตีน้ไมเ้นือ้ออ่นแวดลอ้ม 

   ๔. ตน้ไมเ้นือ้แข็งและมตีน้ไมเ้นือ้แข็งแวดลอ้ม 

  ภกิษุทัง้หลาย ตน้ไม ้๔ ชนดินีแ้ล

 

เชงิอรรถ : 

๑ ด ูอภ.ิป.ุ (แปล) ๓๖/๑๗๐/๒๐๓-๒๐๔ 

๒ ตน้ไมเ้นือ้ออ่น แปลมาจากค าว่า เผคฺค ุซ ึง่โดยทั่วไป ค าวา่ เผคฺค ุแปลว่า กระพี ้แตอ่รรถกถาแกว้่า 

   “นสฺิสาโร เผคฺครุกฺุโข” หมายถงึตน้ไมม้กีระพี ้แตป่ราศจากแกน่ (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๑๐๙/๓๗๐) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๑๖๕ } 



๑๖๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๓.ตตยิปัณณาสก]์ 

๑.วลาหกวรรค ๙.รกุขสตูร 

  ภกิษุทัง้หลาย ในท านองเดยีวกัน บคุคลเปรยีบเหมอืนตน้ไม ้๔ จ าพวก 

มปีรากฏอยูใ่นโลก 

  บคุคล ๔ จ าพวก๑ไหนบา้ง คอื 

   ๑. บคุคลเปรยีบเหมอืนตน้ไมเ้นือ้ออ่นและมตีน้ไมเ้นือ้ออ่นแวดลอ้ม 

   ๒. บคุคลเปรยีบเหมอืนตน้ไมเ้นือ้ออ่น แตม่ตีน้ไมเ้นือ้แข็งแวดลอ้ม 

   ๓. บคุคลเปรยีบเหมอืนตน้ไมเ้นือ้แข็ง แตม่ตีน้ไมเ้นือ้ออ่นแวดลอ้ม 

   ๔. บคุคลเปรยีบเหมอืนตน้ไมเ้นือ้แข็งและมตีน้ไมเ้นือ้แข็งแวดลอ้ม 

  บคุคลเปรยีบเหมอืนตน้ไมเ้นือ้ออ่นและมตีน้ไมเ้นือ้ออ่นแวดลอ้ม เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีเ้ป็นผูท้ศุลี มธีรรมเลวทราม แมบ้รษัิทของเขาก็ 

เป็นผูท้ศุลี มธีรรมเลวทราม บคุคลเปรยีบเหมอืนตน้ไมเ้นือ้ออ่นและมตีน้ไมเ้นือ้ออ่น 

แวดลอ้ม เป็นอยา่งนีแ้ล เรากลา่วเปรยีบบคุคลประเภทนีว้า่เหมอืนตน้ไมเ้นือ้ออ่น 

และมตีน้ไมเ้นือ้ออ่นแวดลอ้ม 

  บคุคลเปรยีบเหมอืนตน้ไมเ้นือ้ออ่น แตม่ตีน้ไมเ้นือ้แข็งแวดลอ้ม เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีเ้ป็นผูท้ศุลี มธีรรมเลวทราม แตบ่รษัิทของเขาเป็นผูม้ศีลี 

มกีัลยาณธรรม บคุคลเปรยีบเหมอืนตน้ไมเ้นือ้ออ่น แตม่ตีน้ไมเ้นือ้แข็งแวดลอ้ม 

เป็นอยา่งนีแ้ล เรากลา่วเปรยีบบคุคลประเภทนีว้า่เหมอืนตน้ไมเ้นือ้ออ่น แตม่ตีน้ไม ้

เนือ้แข็งแวดลอ้ม 

  บคุคลเปรยีบเหมอืนตน้ไมเ้นือ้แข็ง แตม่ตีน้ไมเ้นือ้ออ่นแวดลอ้ม เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีเ้ป็นผูม้ศีลี มกีัลยาณธรรม แตบ่รษัิทของเขาเป็นผูทุ้ศลี 

มธีรรมเลวทราม บคุคลเปรยีบเหมอืนตน้ไมเ้นือ้แข็ง แตม่ตีน้ไมเ้นือ้ออ่นแวดลอ้ม 

เป็นอยา่งนีแ้ล เรากลา่วเปรยีบบคุคลประเภทนีว้า่เหมอืนตน้ไมเ้นือ้แข็ง แตม่ตีน้ไม ้

เนือ้ออ่นแวดลอ้ม 

  บคุคลเปรยีบเหมอืนตน้ไมเ้นือ้แข็งและมตีน้ไมเ้นือ้แข็งแวดลอ้ม เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีเ้ป็นผูม้ศีลี มกีัลยาณธรรม แมบ้รษัิทของเขาก็ 

เป็นผูม้ศีลี มกีัลยาณธรรม บคุคลเปรยีบเหมอืนตน้ไมเ้นือ้แข็งและมตีน้ไมเ้นือ้แข็ง 

แวดลอ้ม

 

เชงิอรรถ : 

๑ ด ูอภ.ิป.ุ (แปล) ๓๖/๑๗๐/๒๐๓-๒๐๔ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๑๖๖ } 



๑๖๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๓.ตตยิปัณณาสก]์ 

๑.วลาหกวรรค ๑๐.อาสวีสิสตูร 

เป็นอยา่งนีแ้ล เรากลา่วเปรยีบบคุคลประเภทนีว้า่เหมอืนตน้ไมเ้นือ้แข็ง 

และมตีน้ไมเ้นือ้แข็งแวดลอ้ม 

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคลเปรยีบเหมอืนตน้ไม ้๔ จ าพวกนีแ้ลมปีรากฏอยูใ่นโลก 

รกุขสตูรที ่๙ จบ 

 

๑๐. อาสวีสิสตูร 

วา่ดว้ยบคุคลเปรยีบเหมอืนอสรพษิ 

  [๑๑๐] ภกิษุทัง้หลาย อสรพษิ ๔ จ าพวกนี้ 

  อสรพษิ ๔ จ าพวก๑ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. อสรพษิมพีษิแลน่ แตพ่ษิไมร่า้ย 

   ๒. อสรพษิมพีษิรา้ย แตพ่ษิไมแ่ลน่ 

   ๓. อสรพษิมพีษิแลน่และพษิรา้ย 

   ๔. อสรพษิมพีษิไมแ่ลน่และพษิไมร่า้ย 

  ภกิษุทัง้หลาย อสรพษิ ๔ จ าพวกนีแ้ล 

  ในท านองเดยีวกัน บคุคลเปรยีบเหมอืนอสรพษิ ๔ จ าพวกนีแ้ลมปีรากฏอยู ่

ในโลก 

  บคุคล ๔ จ าพวก๑ไหนบา้ง คอื 

   ๑. บคุคลเปรยีบเหมอืนอสรพษิมพีษิแลน่ แตพ่ษิไมร่า้ย 

   ๒. บคุคลเปรยีบเหมอืนอสรพษิมพีษิรา้ย แตพ่ษิไมแ่ลน่ 

   ๓. บคุคลเปรยีบเหมอืนอสรพษิมพีษิแลน่และพษิรา้ย 

   ๔. บคุคลเปรยีบเหมอืนอสรพษิมพีษิไมแ่ลน่และพษิไมร่า้ย 

  บคุคลเปรยีบเหมอืนอสรพษิมพีษิแลน่ แตพ่ษิไมร่า้ย เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีโ้กรธอยูบ่อ่ย ๆ แตค่วามโกรธของเขานัน้ไมค่งอยูน่าน 

บคุคลเปรยีบเหมอืนอสรพษิมพีษิแลน่ แตพ่ษิไมร่า้ย เป็นอยา่งนีแ้ล เรากลา่วเปรยีบ 

บคุคลประเภทนีว้า่เหมอืนอสรพษิมพีษิแลน่ แตพ่ษิไมร่า้ย

 

เชงิอรรถ : 

๑ ด ูอภ.ิป.ุ (แปล) ๓๖/๑๖๓/๑๙๖-๑๙๗ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๑๖๗ } 



๑๖๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๓.ตตยิปัณณาสก]์ 

๑.วลาหกวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

  บคุคลเปรยีบเหมอืนอสรพษิมพีษิรา้ย แตพ่ษิไมแ่ลน่ เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีไ้มโ่กรธบอ่ยนัก แตค่วามโกรธของเขานัน้คงอยูน่าน 

บคุคลเปรยีบเหมอืนอสรพษิมพีษิรา้ย แตพ่ษิไมแ่ลน่ เป็นอยา่งนีแ้ล เรากลา่ว 

เปรยีบบคุคลประเภทนีว้า่เหมอืนอสรพษิมพีษิรา้ย แตพ่ษิไมแ่ลน่ 

  บคุคลเปรยีบเหมอืนอสรพษิมพีษิแลน่และพษิรา้ย เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีโ้กรธอยูบ่อ่ย ๆ และความโกรธของเขาก็คงอยูน่าน 

บคุคลเปรยีบเหมอืนอสรพษิมพีษิแลน่และพษิรา้ย เป็นอยา่งนีแ้ล เรากลา่วเปรยีบ 

บคุคลประเภทนีว้า่เหมอืนอสรพษิมพีษิแลน่และพษิรา้ย 

  บคุคลเปรยีบเหมอืนอสรพษิมพีษิไมแ่ลน่และพษิไมร่า้ย เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีไ้มโ่กรธบอ่ยนักและความโกรธของเขานัน้ก็ไมค่งอยู่ 

นาน บคุคลเปรยีบเหมอืนอสรพษิมพีษิไมแ่ลน่และพษิไมร่า้ย เป็นอยา่งนีแ้ล เรา 

กลา่วเปรยีบบคุคลประเภทนีว้า่เหมอืนอสรพษิมพีษิไมแ่ลน่และพษิไมร่า้ย 

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคลเปรยีบเหมอืนอสรพษิ ๔ จ าพวกนีแ้ลมปีรากฏอยู ่

ในโลก 

อาสวีสิสตูรที ่๑๐ จบ 

วลาหกวรรคที ่๑ จบ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

    ๑. ปฐมวลาหกสตูร    ๒. ทตุยิวลาหกสตูร 

    ๓. กมุภสตูร     ๔. อทุกรหทสตูร 

    ๕. อัมพสตูร     ๖. (ไมป่รากฏชือ่สตูร) 

    ๗. มสูกิสตูร     ๘. พลวิทัทสตูร 

    ๙. รกุขสตูร     ๑๐. อาสวีสิสตูร 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๑๖๘ } 



๑๖๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๓.ตตยิปัณณาสก]์ 

๒.เกสวิรรค ๑.เกสสิตูร 

 

๒. เกสวิรรค 

หมวดวา่ดว้ยเกสสีารถผีูฝึ้กมา้ 

๑. เกสสิตูร 

วา่ดว้ยเกสสีารถผีูฝึ้กมา้ 

  [๑๑๑] ครัง้นัน้แล เกสสีารถผีูฝึ้กมา้เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ 

ถวายอภวิาทแลว้ น่ัง ณ ทีส่มควร พระผูม้พีระภาคจงึไดต้รัสถามเกสสีารถผีูฝึ้ก 

มา้ดังนีว้า่ 

  “เกส ีทา่นน่ันแล เขารูก้ันท่ัวไปวา่เป็นสารถผีูฝึ้กมา้ ก็ทา่นฝึกมา้ทีค่วรฝึกได ้

อยา่งไร” 

  เกสสีารถผีูฝึ้กมา้ทลูตอบวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองคฝึ์กมา้ทีค่วรฝึก 

ดว้ยวธิแีบบสภุาพ๑บา้ง วธิแีบบรนุแรง๒บา้ง วธิทัีง้แบบสภุาพและแบบรนุแรงบา้ง” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสถามตอ่ไปอกีวา่ “เกส ีถา้มา้ทีค่วรฝึกของทา่นฝึกไมไ่ด ้

ดว้ยวธิแีบบสภุาพ วธิแีบบรนุแรง วธิทัีง้แบบสภุาพและแบบรนุแรง ทา่นจะท ากับ 

มันอยา่งไร” 

  เกสสีารถผีูฝึ้กมา้ทลูตอบวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ถา้มา้ทีค่วรฝึกของ 

ขา้พระองคฝึ์กไมไ่ดด้ว้ยวธิแีบบสภุาพ วธิแีบบรนุแรง วธิทัีง้แบบสภุาพแและแบบ 

รนุแรง ขา้พระองคจ์ะฆา่มันเสยี ขอ้นัน้เพราะเหตไุร เพราะขา้พระองคค์ดิวา่ 

ความเสยีหายอยา่ไดม้แีกส่ านักอาจารยข์องเราเลย ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ก็พระ 

ผูม้พีระภาคเป็นสารถฝึีกผูท้ีค่วรฝึกไดอ้ยา่งยอดเยีย่ม พระผูม้พีระภาคทรงฝึกบรุษุ 

ทีค่วรฝึกอยา่งไร” 

 

เชงิอรรถ : 

๑ วธิแีบบสภุาพ หมายถงึฝึกโดยวธิทีีเ่หมาะแกม่า้นัน้ ใหก้นิอาหารด ีใหด้ืม่น ้ามรีสอรอ่ย รอ้งเรยีกดว้ย 

   ค าไพเราะ (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๑๑๑/๓๗๐) 

๒ วธิแีบบรนุแรง หมายถงึฝึกดว้ยวธิรีนุแรงมมีัดขาและผกูปากเป็นตน้ และดว้ยวธิกีารใชป้ฏักแทง การหวด 

   ดว้ยแส ้และรอ้งเรยีกดว้ยค าหยาบ (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๑๑๑/๓๗๐-๓๗๑) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๑๖๙ } 



๑๗๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๓.ตตยิปัณณาสก]์ 

๒.เกสวิรรค ๑.เกสสิตูร 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “เกส ีเราฝึกผูท้ีค่วรฝึกไดด้ว้ยวธิแีบบสภุาพบา้ง 

วธิแีบบรนุแรงบา้ง วธิทัีง้แบบสภุาพแและแบบรนุแรงบา้ง 

  บรรดาวธิ ี๓ อยา่งนัน้ ตอ่ไปนีเ้ป็นถอ้ยค าในวธิแีบบสภุาพ คอื กายสจุรติเป็น 

อยา่งนี ้วบิากแหง่กายสจุรติเป็นอยา่งนี ้วจสีจุรติเป็นอยา่งนี ้วบิากแหง่วจสีจุรติ 

เป็นอยา่งนี ้มโนสจุรติเป็นอยา่งนี ้วบิากแหง่มโนสจุรติเป็นอยา่งนี ้เทวดาเป็น 

อยา่งนี ้มนุษยเ์ป็นอยา่งนี้ 

  ตอ่ไปนีเ้ป็นถอ้ยค าในวธิแีบบรนุแรง คอื กายทจุรติเป็นอยา่งนี ้วบิากแหง่ 

กายทจุรติเป็นอยา่งนี ้วจทีจุรติเป็นอยา่งนี ้วบิากแหง่วจทีจุรติเป็นอยา่งนี้ มโน- 

ทจุรติเป็นอยา่งนี ้วบิากแหง่มโนทจุรติเป็นอยา่งนี ้นรกเป็นอยา่งนี ้ก าเนดิสตัว ์

ดรัิจฉานเป็นอยา่งนี ้แดนเปรตเป็นอยา่งนี้ 

  ตอ่ไปนีเ้ป็นถอ้ยค าในวธิทัีง้แบบสภุาพแและแบบรนุแรง คอื กายสจุรติเป็น 

อยา่งนี ้วบิากแหง่กายสจุรติเป็นอยา่งนี ้กายทจุรติเป็นอยา่งนี ้วบิากแหง่กาย- 

ทจุรติเป็นอยา่งนี ้วจสีจุรติเป็นอยา่งนี ้วบิากแหง่วจสีจุรติเป็นอยา่งนี ้วจทีจุรติ 

เป็นอยา่งนี ้วบิากแหง่วจทีจุรติเป็นอยา่งนี ้มโนสจุรติเป็นอยา่งนี ้วบิากแหง่มโน 

สจุรติเป็นอยา่งนี ้มโนทจุรติเป็นอยา่งนี ้วบิากแหง่มโนทจุรติเป็นอยา่งนี ้เทวดา 

เป็นอยา่งนี ้มนุษยเ์ป็นอยา่งนี ้นรกเป็นอยา่งนี ้ก าเนดิสตัวด์รัิจฉานเป็นอยา่งนี้ 

แดนเปรตเป็นอยา่งนี”้ 

  เกสสีารถผีูฝึ้กมา้ทลูถามวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ถา้บรุษุผูท้ีค่วรฝึกได ้

ของพระองคฝึ์กไมไ่ดด้ว้ยวธิแีบบสภุาพ วธิแีบบรนุแรง วธิทัีง้แบบสภุาพแและแบบ 

รนุแรง พระผูม้พีระภาคจะท ากับเขาอยา่งไร” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “เกส ีถา้บรุษุผูท้ีค่วรฝึกไดข้องเราฝึกไมไ่ดด้ว้ย 

วธิแีบบสภุาพ วธิแีบบรนุแรง วธิทัีง้แบบสภุาพแและแบบรนุแรง เราก็ฆา่เขาเสยี” 

  เกสสีารถผีูฝึ้กมา้ทลูถามวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ การฆา่สตัวไ์มส่มควรแก ่

พระผูม้พีระภาคเลย ไฉนพระผูม้พีระภาคจงึตรัสอยา่งนีว้า่ ‘เราก็จะฆา่เขาเสยี” 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๑๗๐ } 



๑๗๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๓.ตตยิปัณณาสก]์ 

๒.เกสวิรรค ๒.ชวสตูร 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “เกส ีความจรงิการฆา่สตัวไ์มส่มควรแกต่ถาคต 

แตบ่รุษุผูท้ีค่วรฝึกใด ฝึกไมไ่ดด้ว้ยวธิแีบบสภุาพ วธิแีบบรนุแรง วธิทัีง้แบบสภุาพ 

และแบบรนุแรง ตถาคตยอ่มก าหนดบรุษุนัน้วา่ไมค่วรวา่กลา่วสัง่สอน เพือ่น 

พรหมจารผีูรู้ต้า่งก าหนดวา่เขาเป็นผูไ้มค่วรวา่กลา่วสัง่สอน เกส ีเพราะขอ้ทีว่า่ 

ตถาคตยอ่มก าหนดบรุษุนัน้วา่ไมค่วรวา่กลา่วสัง่สอน แมเ้พือ่นพรหมจารผีูรู้ต้า่ง 

ก าหนดวา่เขาเป็นผูไ้มค่วรวา่กลา่วสัง่สอน ดังนีนั้น้ถอืวา่เป็นการฆา่ในอรยิวนัิย” 

  เกสสีารถผีูฝึ้กมา้กราบทลูวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขอ้ทีต่ถาคตก าหนดผูนั้น้ 

วา่เป็นผูไ้มค่วรวา่กลา่วสัง่สอน แมเ้พือ่นพรหมจารผีูรู้ก็้ก าหนดวา่เขาเป็นผูไ้มค่วร 

วา่กลา่วสัง่สอน ชือ่วา่เป็นการฆา่อยา่งดแีน่นอน ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ พระภาษิต 

ของพระผูม้พีระภาคชดัเจนไพเราะยิง่นัก ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ พระภาษิตของพระ 

ผูม้พีระภาคชดัเจนไพเราะยิง่นัก พระผูม้พีระภาคทรงประกาศธรรมแจม่แจง้โดย 

ประการตา่ง ๆ เปรยีบเหมอืนบคุคลหงายของทีค่ว า่ เปิดของทีปิ่ด บอกทางแกผู่ ้

หลงทาง หรอืตามประทปีในทีม่ดืโดยตัง้ใจวา่ ‘คนมตีาดจัีกเห็นรปูได’้ ขา้พระองคข์อ 

ถงึพระผูม้พีระภาคพรอ้มทัง้พระธรรมและพระสงฆว์า่เป็นสรณะ ขอพระผูม้พีระภาค 

จงทรงจ าขา้พระองคว์า่เป็นอบุาสกผูถ้งึสรณะ ตัง้แตว่นันีเ้ป็นตน้ไปจนตลอดชวีติ” 

เกสสิตูรที ่๑ จบ 

 

๒. ชวสตูร 

วา่ดว้ยความวอ่งไวของมา้ตน้และของภกิษุ 

  [๑๑๒] ภกิษุทัง้หลาย มา้อาชาไนยพันธุด์ขีองพระราชาทีป่ระกอบดว้ยองค ์๔ 

ประการยอ่มเป็นมา้ควรแกพ่ระราชา ควรเป็นมา้ตน้ นับวา่เป็นราชพาหนะโดยแท ้

  องค ์๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ความซือ่ตรง   ๒. ความวอ่งไว 

   ๓. ความอดทน   ๔. ความสงบเสงีย่ม 

  ภกิษุทัง้หลาย มา้อาชาไนยพันธุด์ขีองพระราชาทีป่ระกอบดว้ยองค ์๔ ประการ 

นีแ้ลยอ่มเป็นมา้ควรแกพ่ระราชา ควรเป็นมา้ตน้ นับวา่เป็นราชพาหนะโดยแท ้ฉันใด 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๑๗๑ } 



๑๗๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๓.ตตยิปัณณาสก]์ 

๒.เกสวิรรค ๓.ปโตทสตูร 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุผูป้ระกอบดว้ยธรรม ๔ ประการ ก็ฉันนัน้เหมอืนกัน 

ยอ่มเป็นผูค้วรแกข่องทีเ่ขาน ามาถวาย ควรแกข่องตอ้นรับ ควรแกทั่กษิณา ควร 

แกก่ารท าอัญชล ีเป็นนาบญุอันยอดเยีย่มของโลก 

  ธรรม ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ความซือ่ตรง    ๒. ความวอ่งไว 

   ๓. ความอดทน    ๔. ความสงบเสงีย่ม 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุผูป้ระกอบดว้ยธรรม ๔ ประการนีแ้ลยอ่มเป็นผูค้วรแก ่

ของทีเ่ขาน ามาถวาย ฯลฯ เป็นนาบญุอันยอดเยีย่มของโลก 

ชวสตูรที ่๒ จบ 

 

๓. ปโตทสตูร 

วา่ดว้ยปฏกัของสารถ ี

  [๑๑๓] ภกิษุทัง้หลาย มา้อาชาไนยพันธุด์ ี๔ ประเภทนีม้ปีรากฏอยูใ่นโลก 

  มา้อาชาไนยพันธุด์ ี๔ ประเภท อะไรบา้ง คอื 

   ๑. มา้อาชาไนยพันธุด์บีางตัวในโลกนีพ้อเห็นเงาปฏัก๑ก็หวาดหวัน่ 

       ส านกึวา่ ‘วนันี ้สารถผีูฝึ้กมา้จักใหเ้ราท าการอะไรหนอ เราจัก 

       สนองเขาอยา่งไร’ มา้อาชาไนยพันธุด์บีางตัวในโลกนี ้เป็นอยา่ง 

       นีแ้ล มา้อาชาไนยพันธุด์ปีระเภทที ่๑ นีม้ปีรากฏอยูใ่นโลก 

   ๒. มา้อาชาไนยพันธุด์บีางตัวในโลกนีเ้ห็นเงาปฏักก็ไมห่วาดหวัน่ ไม่ 

       ส านกึ แตเ่มือ่ถกูแทงดว้ยปฏักทีข่มุขนจงึหวาดหวัน่ ส านกึวา่ 

       ‘วนันี ้สารถผีูฝึ้กมา้จักใหเ้ราท าการอะไรหนอ เราจะสนองเขา 

       อยา่งไร’ มา้อาชาไนยพันธุด์บีางตัวในโลกนี ้เป็นอยา่งนีแ้ล มา้ 

       อาชาไนยพันธุด์ปีระเภทที ่๒ นีม้ปีรากฏอยูใ่นโลก

 

เชงิอรรถ : 

๑ หมายถงึไมท้ีฝั่งเหล็กแหลมขา้งปลาย ใชแ้ทงสัตวพ์าหนะ (พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑติยสถาน พ.ศ. 

   ๒๕๒๕ หนา้ ๕๐๕) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๑๗๒ } 



๑๗๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๓.ตตยิปัณณาสก]์ 

๒.เกสวิรรค ๓.ปโตทสตูร 

   ๓. มา้อาชาไนยพันธุด์บีางตัวในโลกนีเ้ห็นเงาปฏักก็ไมห่วาดหวัน่ ไม่ 

       ส านกึ แมจ้ะถกูแทงดว้ยปฏักทีข่มุขนก็ยังไมห่วาดหวัน่ ไม ่

       ส านกึ แตเ่มือ่ถกูแทงดว้ยปฏักถงึผวิหนังจงึหวาดหวัน่ ส านกึวา่ 

       ‘วนันี ้สารถผีูฝึ้กมา้จักใหเ้ราท าการอะไรหนอ เราจะสนองเขา 

       อยา่งไร’ มา้อาชาไนยพันธุด์บีางตัวในโลกนี ้เป็นอยา่งนีแ้ล มา้ 

       อาชาไนยพันธุด์ปีระเภทที ่๓ นีม้ปีรากฏอยูใ่นโลก 

   ๔. มา้อาชาไนยพันธุด์บีางตัวในโลกนีเ้ห็นเงาปฏักก็ไม ่

       หวาดหวั่น ไมส่ านกึ แมจ้ะถกูแทงดว้ยปฏักทีข่มุขนก็ไมห่วาดหวั่น ไมส่ านกึ 

       แมจ้ะถกูแทงดว้ยปฏักถงึผวิหนังก็ไมห่วาดหวั่น ไมส่ านกึ แตเ่มือ่ 

       ถกูแทงดว้ยปฏักถงึกระดกูจงึหวาดหวัน่ ส านกึวา่ ‘วันนี ้สารถ ี

       ผูฝึ้กมา้จักใหเ้ราท าการอะไรหนอ เราจะสนองเขาอยา่งไร’ มา้ 

       อาชาไนยพันธุด์บีางตัวในโลกนี ้เป็นอยา่งนี้แล มา้อาชาไนย 

       พันธุด์ปีระเภทที ่๔ นีม้ปีรากฏอยูใ่นโลก 

  ภกิษุทัง้หลาย มา้อาชาไนยพันธุด์ ี๔ ประเภทนีแ้ลมปีรากฏอยูใ่นโลก ฉันใด 

  ภกิษุทัง้หลาย บรุษุอาชาไนยผูเ้จรญิ ๔ จ าพวกนีก็้ฉันนัน้เหมอืนกันแล 

มปีรากฏอยูใ่นโลก 

  บรุษุอาชาไนย ๔ จ าพวกไหนบา้ง คอื 

   ๑. บรุษุอาชาไนยผูเ้จรญิบางคนในโลกนีฟั้งขา่ววา่ ‘ในหมูบ่า้นหรอื 

       ต าบลโนน้ สตรหีรอืบรุษุประสบทกุขห์รอืตาย’ เขาสลดใจ 

       ส านกึตัวเพราะฟังขา่วนัน้ จงึเริม่บ าเพ็ญเพยีรโดยแยบคาย อทุศิ 

       กายและใจ ท าใหแ้จง้ปรมัตถสจัจะดว้ยนามกาย และเห็นแจง้ท่ัว 

       ถงึดว้ยปัญญา เรากลา่วเปรยีบบรุษุอาชาไนยผูเ้จรญินีว้า่เหมอืน 

       มา้อาชาไนยพันธุด์เีห็นเงาปฏักก็หวาดหวัน่ ส านกึ บรุษุอาชาไนย 

       ผูเ้จรญิบางคนในโลกนี ้เป็นอยา่งนีแ้ล บรุุษอาชาไนยผูเ้จรญิ 

       ประเภทที ่๑ นีม้ปีรากฏอยูใ่นโลก 

   ๒. บรุษุอาชาไนยผูเ้จรญิบางคนในโลกนีไ้มไ่ดฟั้งขา่ววา่ ‘ในหมูบ่า้น 

       หรอืต าบลโนน้ สตรหีรอืบรุษุประสบทกุขห์รอืตาย’ แตเ่ขาเห็น 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๑๗๓ } 



๑๗๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๓.ตตยิปัณณาสก]์ 

๒.เกสวิรรค ๓.ปโตทสตูร 

       สตรหีรอืบรุษุประสบทกุขห์รอืตายดว้ยตัวเองเลยทเีดยีว เขาสลดใจ 

       ส านกึตัวเพราะเห็นเหตกุารณ์นัน้ จงึเริม่บ าเพ็ญเพยีรโดยแยบคาย 

       อทุศิกายและใจ ท าใหแ้จง้ปรมัตถสจัจะดว้ยนามกาย และเห็น 

       แจง้ท่ัวถงึดว้ยปัญญา เรากลา่วเปรยีบบรุษุอาชาไนยผูเ้จรญินีว้า่ 

       เหมอืนมา้อาชาไนยพันธุด์ทีีถ่กูแทงดว้ยปฏักจงึหวาดหวัน่ ส านกึ 

       บรุษุอาชาไนยผูเ้จรญิบางคนในโลกนี ้เป็นอยา่งนีแ้ล บรุษุอาชาไนย 

       ผูเ้จรญิประเภทที ่๒ นี้มปีรากฏอยูใ่นโลก 

   ๓. บรุษุอาชาไนยบางคนในโลกนีไ้มไ่ดฟั้งขา่ววา่ ‘ในหมูบ่า้นหรอื 

       ต าบลชือ่โนน้ สตรหีรอืบรุษุประสบทกุขห์รอืตาย’ ไมไ่ดเ้ห็นสตร ี

       หรอืบรุษุประสบทกุขห์รอืตายดว้ยตัวเอง แตญ่าตหิรอืสาโลหติ๑ 

       ของเขาประสบทกุขห์รอืตาย เขาสลดใจ ส านกึตวัเพราะเหตกุารณ์ 

       นัน้ จงึเริม่บ าเพ็ญเพยีรโดยแยบคาย อทุศิกายและใจ ท าใหแ้จง้ 

       ปรมัตถสจัจะดว้ยนามกาย และเห็นแจง้ท่ัวถงึดว้ยปัญญา เรา 

       กลา่วเปรยีบบรุุษอาชาไนยผูเ้จรญินีว้า่เหมอืนมา้อาชาไนยพันธุด์ ี

       ทีถ่กูแทงดว้ยปฏักถงึผวิหนังจงึหวาดหวัน่ ส านกึ บรุษุอาชาไนย 

       ผูเ้จรญิบางคนในโลกนี ้เป็นอยา่งนีแ้ล บรุุษอาชาไนยผูเ้จรญิ 

       ประเภทที ่๓ นีม้ปีรากฏอยูใ่นโลก 

   ๔. บรุษุอาชาไนยผูเ้จรญิบางคนในโลกนีไ้มไ่ดฟั้งขา่ววา่ ‘ในหมูบ่า้นหรอื 

       ต าบลโนน้ สตรหีรอืบรุษุประสบทกุขห์รอืตาย’ ไมไ่ดเ้ห็นสตรหีรอื 

       บรุษุประสบทกุขห์รอืตายดว้ยตัวเอง ทัง้ญาตหิรอืสาโลหติของเขา 

       ก็ไมไ่ดป้ระสบทกุขห์รอืตาย แตต่ัวเขาเองประสบเวทนาทัง้หลาย 

       อันมใีนรา่งกายเป็นทกุข ์กลา้แข็ง เจ็บปวด เผ็ดรอ้น ไมน่่ายนิด ี

       ไมน่่าพอใจ พรากชวีติ เขาสลดใจ ส านกึตัวเพราะประสบทกุขนั์น้ 

       จงึเริม่บ าเพ็ญเพยีรโดยแยบคาย อทุศิกายและใจ ท าใหแ้จง้

 

เชงิอรรถ : 

๑ สาโลหติ หมายถงึผูร้ว่มสายเลอืดเดยีวกัน ไดแ้ก ่พีช่าย นอ้งชาย พีส่าว นอ้งสาว เป็นตน้ หรอืญาต ิ

   ฝ่ายมารดา (องฺ.ตกิ.อ. ๒/๗๖/๒๒๗, องฺ.ตกิ.ฏกีา ๒/๗๖/๒๒๙) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๑๗๔ } 



๑๗๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๓.ตตยิปัณณาสก]์ 

๒.เกสวิรรค ๔.นาคสตูร 

       ปรมัตถสจัจะดว้ยนามกาย และเห็นแจง้ท่ัวถงึดว้ยปัญญา เรา 

       กลา่วเปรยีบบรุุษอาชาไนยผูเ้จรญินีว้า่เหมอืนมา้อาชาไนยพันธุด์ ี

       ทีถ่กูแทงดว้ยปฏักจนถงึกระดกูจงึหวาดหวัน่ ส านกึ บรุษุอาชาไนย 

       ผูเ้จรญิ บางคนในโลกนี ้เป็นอยา่งนีแ้ล บรุุษอาชาไนยผูเ้จรญิ 

       ประเภทที ่๔ นีม้ปีรากฏอยูใ่นโลก 

  ภกิษุทัง้หลาย บรุษุอาชาไนยผูเ้จรญิ ๔ จ าพวกนีแ้ลมปีรากฏอยูใ่นโลก 

ปโตทสตูรที ่๓ จบ 

 

๔. นาคสตูร 

วา่ดว้ยองคข์องชา้งตน้ 

  [๑๑๔] ภกิษุทัง้หลาย ชา้งของพระราชาทีป่ระกอบดว้ยองค ์๔ ประการยอ่ม 

เป็นชา้งควรแกพ่ระราชา ควรเป็นชา้งตน้ นับวา่เป็นราชพาหนะโดยแท ้

  องค ์๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

  ชา้งของพระราชาในโลกนี ้

   ๑. เป็นสตัวเ์ชือ่ฟัง    ๒. เป็นสตัวฆ์า่ได ้

   ๓. เป็นสตัวอ์ดทนได ้   ๔. เป็นสตัวไ์ปได ้

  ชา้งของพระราชาเป็นสตัวเ์ชือ่ฟงั เป็นอยา่งไร 

  คอื ชา้งของพระราชาในโลกนีต้ัง้ใจ ใฝ่ใจ ส ารวมใจ เงีย่หฟัูงเหตกุารณ์ที ่

ควาญชา้งใหท้ าคอืเหตกุารณ์ทีเ่คยท าหรอืไมเ่คยท า ชา้งของพระราชาเป็นสตัวเ์ชือ่ฟัง 

เป็นอยา่งนีแ้ล 

  ชา้งของพระราชาเป็นสตัวฆ์า่ได ้เป็นอยา่งไร 

  คอื ชา้งของพระราชาในโลกนีเ้ขา้สูส่มรภมูแิลว้ ฆา่ชา้งบา้ง ฆา่ควาญชา้งบา้ง 

ฆา่มา้บา้ง ฆา่คนขีม่า้บา้ง ท าลายรถบา้ง ฆา่พลรถบา้ง ฆา่พลเดนิเทา้บา้ง ชา้ง 

ของพระราชาเป็นสตัวฆ์า่ได ้เป็นอยา่งนีแ้ล 

  ชา้งของพระราชาเป็นสตัวอ์ดทนได ้เป็นอยา่งไร 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๑๗๕ } 



๑๗๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๓.ตตยิปัณณาสก]์ 

๒.เกสวิรรค ๔.นาคสตูร 

  คอื ชา้งของพระราชาในโลกนีเ้ขา้สูส่มรภมูแิลว้ อดทนตอ่การประหารดว้ย 

หอก ดาบ ลกูศร งา้ว เสยีงกลอง บัณเฑาะว ์สงัข ์และมโหระทกึทีก่ระหึม่ ชา้ง 

ของพระราชาเป็นสตัวอ์ดทนได ้เป็นอยา่งนีแ้ล 

  ชา้งของพระราชาเป็นสตัวไ์ปได ้เป็นอยา่งไร 

  คอื ชา้งของพระราชาในโลกนีไ้ปสูท่ศิทีค่วาญชา้งไสไป คอื ทศิทีเ่คยไปหรอื 

ทศิทีไ่มเ่คยไปไดโ้ดยเร็วพลัน ชา้งของพระราชาเป็นสตัวไ์ปได ้เป็นอยา่งนีแ้ล 

  ภกิษุทัง้หลาย ชา้งของพระราชาทีป่ระกอบดว้ยองค ์๔ ประการนีแ้ลยอ่ม 

เป็นชา้งควรแกพ่ระราชา ควรเป็นชา้งตน้ นับวา่เป็นราชพาหนะโดยแท ้ฉันใด 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุผูป้ระกอบดว้ยธรรม ๔ ประการก็ฉันนัน้เหมอืนกัน ยอ่ม 

เป็นผูค้วรแกข่องทีเ่ขาน ามาถวาย ควรแกข่องตอ้นรับ ควรแกทั่กษิณา ควรแก่ 

การท าอัญชล ีเป็นนาบญุอันยอดเยีย่มของโลก 

  ธรรม ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

  ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. เป็นผูเ้ชือ่ฟัง    ๒. เป็นผูฆ้า่ได ้

   ๓. เป็นผูอ้ดทน    ๔. เป็นผูไ้ปได ้

  ภกิษุเป็นผูเ้ชือ่ฟงั เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีต้ัง้ใจ ใฝ่ใจ ส ารวมใจ เงีย่โสตลงฟังธรรม ในเมือ่ผู ้

อืน่แสดงธรรมวนัิยทีต่ถาคตประกาศแลว้ ภกิษุเป็นผูเ้ชือ่ฟัง เป็นอยา่งนีแ้ล 

  ภกิษุเป็นผูฆ้า่ได ้เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีไ้มย่นิดกีามวติกทีเ่กดิขึน้ ละ บรรเทา ท าใหห้มดสิน้ไป 

ท าใหถ้งึความไมม่ ีไมย่นิดพียาบาทวติกทีเ่กดิขึน้ ละ บรรเทา ท าใหส้ ิน้ไป ท า 

ใหถ้งึความไมม่ ีไมย่นิดวีหิงิสาวติกทีเ่กดิขึน้ ละ บรรเทา ท าใหห้มดสิน้ไป ท า 

ใหถ้งึความไมม่ ีภกิษุเป็นผูฆ้า่ได ้เป็นอยา่งนีแ้ล 

  ภกิษุเป็นผูอ้ดทนได ้เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีเ้ป็นผูอ้ดทนตอ่ความหนาว ความรอ้น ความหวิ 

กระหาย ตอ่การถกูเหลอืบยงุ แดด และสตัวเ์ลือ้ยคลานทัง้หลายรบกวน ตอ่ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๑๗๖ } 



๑๗๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๓.ตตยิปัณณาสก]์ 

๒.เกสวิรรค ๕.ฐานสตูร 

ถอ้ยค าหยาบคายรา้ยแรงตา่ง ๆ เป็นผูอ้ดกลัน้เวทนาทัง้หลายอันมใีนรา่งกายทีเ่กดิ 

ขึน้แลว้เป็นทกุข ์กลา้แข็ง เจ็บปวด เผ็ดรอ้น ไมน่่ายนิด ีไมน่่าพอใจ พรากชวีติ 

ภกิษุเป็นผูอ้ดทนได ้เป็นอยา่งนีแ้ล 

  ภกิษุเป็นผูไ้ปได ้เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีย้อ่มไปสูท่ศิทีไ่มเ่คยไปตลอดกาลยาวนานนี ้คอื 

ความระงับสงัขารทัง้ปวง ความสละคนือปุธทัิง้ปวง ความสิน้ไปแหง่ตัณหา ความ 

คลายก าหนัด ความดับทกุข ์นพิพาน ภกิษุเป็นผูไ้ปได ้เป็นอยา่งนีแ้ล 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุผูป้ระกอบดว้ยธรรม ๔ ประการนีแ้ลยอ่มเป็นผูค้วรแก ่

ของทีเ่ขาน ามาถวาย ควรแกข่องตอ้นรับ ควรแกทั่กษิณา ควรแกก่ารท าอัญชล ี

เป็นนาบญุอันยอดเยีย่มของโลก 

นาคสตูรที ่๔ จบ 

 

๕. ฐานสตูร 

วา่ดว้ยฐานะแหง่ความเสือ่มและความเจรญิ 

  [๑๑๕] ภกิษุทัง้หลาย ฐานะ๑ ๔ ประการนี ้

  ฐานะ ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ฐานะทีใ่หท้ าส ิง่ทีไ่มน่่าพอใจและเมือ่ท ายอ่มเป็นไปเพือ่ความฉบิหาย 

   ๒. ฐานะทีใ่หท้ าส ิง่ทีไ่มน่่าพอใจ แตเ่มือ่ท ายอ่มเป็นไปเพือ่ประโยชน ์

   ๓. ฐานะทีใ่หท้ าส ิง่ทีน่่าพอใจ แตเ่มือ่ท ายอ่มเป็นไปเพือ่ความฉบิหาย 

   ๔. ฐานะทีใ่หท้ าส ิง่ทีน่่าพอใจและเมือ่ท ายอ่มเป็นไปเพือ่ประโยชน ์

  บรรดาฐานะ ๔ ประการนัน้ ฐานะทีใ่หท้ าส ิง่ทีไ่มน่่าพอใจและเมือ่ท ายอ่มเป็น 

ไปเพือ่ความฉบิหาย บัณฑติยอ่มรูว้า่ฐานะนีไ้มค่วรท าทัง้ ๒ สว่น คอื รูว้า่ไมค่วร 

ท าทัง้สว่นทีเ่ป็นฐานะทีใ่หท้ าส ิง่ทีไ่มน่่าพอใจ และรูว้า่ไมค่วรท าทัง้สว่นทีเ่ป็นฐานะ 

ทีเ่มือ่ท ายอ่มเป็นไปเพือ่ความฉบิหาย บัณฑติยอ่มรูว้า่ฐานะนีไ้มค่วรท าทัง้ ๒ สว่น

 

เชงิอรรถ : 

๑ ฐานะ ในทีน่ีห้มายถงึเหต ุ(องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๑๑๕/๓๗๒) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๑๗๗ } 



๑๗๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๓.ตตยิปัณณาสก]์ 

๒.เกสวิรรค ๖. อัปปมาทสตูร 

  บรรดาฐานะ ๔ ประการนัน้ ฐานะทีใ่หท้ าส ิง่ทีไ่มน่่าพอใจ แตเ่มือ่ท ายอ่ม 

เป็นไปเพือ่ประโยชน ์พงึทราบคนพาลและบัณฑติในเรือ่งก าลังของบรุษุ ความเพยีร 

ของบรุษุ และความบากบั่นของบรุษุ คนพาลยอ่มไมเ่ห็นประจักษ์ดังนีว้า่ “ฐานะนี ้

ทีใ่หท้ าส ิง่ทีไ่มน่่าพอใจก็จรงิ แตเ่มือ่ท ายอ่มเป็นไปเพือ่ประโยชน”์ เขายอ่มไมท่ า 

ฐานะนัน้ เมือ่ไมท่ าจงึเป็นไปเพือ่ความฉบิหาย สว่นบัณฑติยอ่มเห็นประจักษ์ดังนีว้า่ 

“ฐานะนีท้ีใ่หท้ าส ิง่ทีไ่มน่่าพอใจก็จรงิ แตเ่มือ่ท ายอ่มเป็นไปเพือ่ประโยชน”์ เขา 

ยอ่มท าฐานะนัน้ เมือ่ท าจงึเป็นไปเพือ่ประโยชน์ 

  บรรดาฐานะ ๔ ประการนัน้ ฐานะทีใ่หท้ าส ิง่ทีน่่าพอใจ แตเ่มือ่ท ายอ่มเป็นไป 

เพือ่ความฉบิหาย พงึทราบคนพาลและบัณฑติในเรือ่งก าลังของบรุษุ ความเพยีร 

ของบรุษุ และความบากบั่นของบรุษุ คนพาลยอ่มไมเ่ห็นประจักษ์ดังนีว้า่ “ฐานะนี ้

ทีใ่หท้ าส ิง่ทีน่่าพอใจก็จรงิ แตเ่มือ่ท ายอ่มเป็นไปเพือ่ความฉบิหาย” เขายอ่มท าฐานะ 

นัน้ แตเ่มือ่ท าจงึเป็นไปเพือ่ความฉบิหาย สว่นบัณฑติยอ่มเห็นประจักษ์ดังนีว้า่ 

“ฐานะนีท้ีใ่หท้ าส ิง่ทีน่่าพอใจก็จรงิ แตเ่มือ่ท ายอ่มเป็นไปเพือ่ความฉบิหาย” เขาไม ่

ท าฐานะนัน้ เมือ่ไมท่ าจงึเป็นไปเพือ่ประโยชน์ 

  บรรดาฐานะ ๔ ประการนัน้ ฐานะทีใ่หท้ าส ิง่ทีน่่าพอใจ และเมือ่ท ายอ่ม 

เป็นไปเพือ่ประโยชน ์บัณฑติยอ่มรูว้า่ฐานะนีค้วรท าทัง้ ๒ สว่น คอื รูว้า่ควรท า 

ทัง้สว่นทีเ่ป็นฐานะทีใ่หท้ าส ิง่ทีน่่าพอใจ และรูว้า่ควรท าทัง้สว่นทีเ่ป็นฐานะทีเ่มือ่ท า 

ยอ่มเป็นไปเพือ่ประโยชน ์บัณฑติยอ่มรูว้า่ฐานะนีค้วรท าทัง้ ๒ สว่น 

  ภกิษุทัง้หลาย ฐานะ ๔ ประการนีแ้ล 

ฐานสตูรที ่๕ จบ 

 

๖. อปัปมาทสตูร 

วา่ดว้ยความไมป่ระมาท 

  [๑๑๖] ภกิษุทัง้หลาย พวกเธอควรท าความไมป่ระมาทโดยฐานะ ๔ ประการ 

  ฐานะ ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๑๗๘ } 



๑๗๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๓.ตตยิปัณณาสก]์ 

๒.เกสวิรรค ๗.อารักขสตูร 

   ๑. จงละกายทจุรติ บ าเพ็ญกายสจุรติ และอยา่ประมาทในการละ 

       กายทจุรติบ าเพ็ญกายสจุรตินัน้ 

   ๒. จงละวจทีจุรติ บ าเพ็ญวจสีจุรติ และอยา่ประมาทในการละวจ ี

       ทจุรติบ าเพ็ญวจสีจุรตินัน้ 

   ๓. จงละมโนทจุรติ บ าเพ็ญมโนสจุรติ และอยา่ประมาทในการละ 

       มโนทจุรติบ าเพ็ญมโนสจุรตินัน้ 

   ๔. จงละมจิฉาทฏิฐ ิบ าเพ็ญสมัมาทฏิฐ ิและอยา่ประมาทในการละ 

       มจิฉาทฏิฐบิ าเพ็ญสมัมาทฏิฐนัิน้ 

  ภกิษุทัง้หลาย เมือ่ใดภกิษุละกายทจุรติ บ าเพ็ญกายสจุรติ ละวจทีจุรติ 

บ าเพ็ญวจสีจุรติ ละมโนทจุรติ บ าเพ็ญมโนสจุรติ ละมจิฉาทฏิฐ ิบ าเพ็ญสมัมาทฏิฐ ิ

เมือ่นัน้เธอยอ่มไมก่ลัวความตายทีจ่ะมาถงึในวนัขา้งหนา้ 

อปัปมาทสตูรที ่๖ จบ 

 

๗. อารกัขสตูร 

วา่ดว้ยสตเิครือ่งรกัษา 

  [๑๑๗] ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุพงึท าความไมป่ระมาท คอื มสีตเิครือ่งรักษาใจ 

โดยสมควรแกต่นในฐานะ ๔ ประการ 

  ฐานะ ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

  พงึท าความไมป่ระมาท คอื มสีตเิครือ่งรักษาใจโดยสมควรแกต่นวา่ 

   ๑. จติของเราอยา่ก าหนัดในธรรมทีเ่ป็นเหตแุหง่ความก าหนัด 

   ๒. จติของเราอยา่ขดัเคอืงในธรรมทีเ่ป็นเหตแุหง่ความขดัเคอืง 

   ๓. จติของเราอยา่หลงในธรรมทีเ่ป็นเหตแุหง่ความหลง 

   ๔. จติของเราอยา่มัวเมาในธรรมทีเ่ป็นเหตแุหง่ความมัวเมา 

  ในกาลใด จติของภกิษุไมก่ าหนัดในธรรมทีเ่ป็นเหตแุหง่ความก าหนัดเพราะ 

ปราศจากความก าหนัด จติไมข่ดัเคอืงในธรรมทีเ่ป็นเหตแุหง่ความขดัเคอืงเพราะ 

ปราศจากความขดัเคอืง จติไมห่ลงในธรรมทีเ่ป็นเหตแุหง่ความหลงเพราะปราศจาก 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๑๗๙ } 



๑๘๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๓.ตตยิปัณณาสก]์ 

๒.เกสวิรรค ๘. สงัเวชนยีสตูร 

ความหลง จติไมม่ัวเมาในธรรมทีเ่ป็นเหตแุหง่ความมัวเมา เพราะปราศจากความ 

มัวเมา ในกาลนัน้ ภกิษุนัน้ยอ่มไมห่วาดผวา ไมห่วั่นไหว ไมส่ะทกสะทา้น ไมถ่งึ 

ความสะดุง้ และไมห่ลงเชือ่แมเ้พราะถอ้ยค าของสมณะเป็นเหต ุ

อารกัขสตูรที ่๗ จบ 

 

๘. สงัเวชนยีสูตร๑ 

วา่ดว้ยสงัเวชนยีสถาน 

  [๑๑๘] ภกิษุทัง้หลาย สงัเวชนยีสถาน๒ ๔ แหง่นีเ้ป็นสถานทีท่ีก่ลุบตุรผูม้ ี

ศรัทธา ควรไปด ู

  สงัเวชนยีสถาน ๔ แหง่ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. สงัเวชนยีสถานทีก่ลุบตุรผูม้ศีรัทธาควรไปดดูว้ยระลกึวา่ “ตถาคต 

       ประสตูใินทีน่ี”้ 

   ๒. สงัเวชนยีสถานทีก่ลุบตุรผูม้ศีรัทธาควรไปดดูว้ยระลกึวา่ “ตถาคต 

       ตรัสรูอ้นุตตรสมัมาสมัโพธญิาณในทีน่ี”้ 

   ๓. สงัเวชนยีสถานทีก่ลุบตุรผูม้ศีรัทธาควรไปดดูว้ยระลกึวา่ “ตถาคต 

       ทรงประกาศธรรมจักรอันยอดเยีย่มในทีน่ี้” 

   ๔. สงัเวชนยีสถานทีก่ลุบตุรผูม้ศีรัทธาควรไปดดูว้ยระลกึวา่ “ตถาคต 

       เสด็จดับขนัธปรนิพิพานดว้ยอนุปาทเิสสนพิพานธาตใุนทีน่ี้” 

  ภกิษุทัง้หลาย สงัเวชนยีสถาน ๔ แหง่นีแ้ลเป็นสถานทีท่ีก่ลุบตุรผูม้ศีรัทธา 

ควรไปด ู

สงัเวชนยีสตูรที ่๘ จบ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ด ูท.ีปา. ๑๑/๒๐๒/๑๒๓ 

๒ สงัเวชนยีสถาน ในทีน่ีห้มายถงึสถานทีท่ีท่ าความสังเวช (ความกระตุน้ใหค้ดิ) ใหเ้กดิขึน้ (องฺ.จตกฺุก.อ. 

   ๒/๑๑๘-๑๒๐/๓๗๓) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๑๘๐ } 



๑๘๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๓.ตตยิปัณณาสก]์ 

๒.เกสวิรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

 

๙. ปฐมภยสูตร 

วา่ดว้ยภยัภายใน สตูรที ่๑ 

  [๑๑๙] ภกิษุทัง้หลาย ภัย ๔ ประการนี้ 

  ภัย ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ชาตภิัย (ภัยเกดิเพราะความเกดิ) 

   ๒. ชราภัย (ภัยเกดิเพราะความแก)่ 

   ๓. พยาธภิัย (ภัยเกดิเพราะความเจ็บไข)้ 

   ๔. มรณภัย (ภัยเกดิเพราะความตาย) 

  ภกิษุทัง้หลาย ภัย ๔ ประการนีแ้ล 

ปฐมภยสตูรที ่๙ จบ 

 

๑๐. ทตุยิภยสูตร 

วา่ดว้ยภยัภายนอก สตูรที ่๒ 

  [๑๒๐] ภกิษุทัง้หลาย ภัย ๔ ประการนี้ 

  ภัย ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. อัคคภีัย (ภัยเกดิจากไฟ)   ๒. อทุกภัย (ภัยเกดิจากน ้า) 

   ๓. ราชภัย (ภัยเกดิจากพระราชา)  ๔. โจรภัย (ภัยเกดิจากโจร) 

  ภกิษุทัง้หลาย ภัย ๔ ประการนีแ้ล 

ทตุยิภยสตูรที ่๑๐ จบ 

เกสวิรรคที ่๒ จบ 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

     ๑. เกสสิตูร    ๒. ชวสตูร 

     ๓. ปโตทสตูร    ๔. นาคสตูร 

     ๕. ฐานสตูร    ๖. อัปปมาทสตูร 

     ๗. อารักขสตูร   ๘. สงัเวชนยีสตูร 

     ๙. ปฐมภยสตูร   ๑๐. ทตุยิภยสตูร 

 
{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๑๘๑ } 



๑๘๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๓.ตตยิปัณณาสก]์ 

๓.ภยวรรค ๑.อัตตานุวาทสตูร 

 

๓. ภยวรรค 

หมวดวา่ดว้ยภยั 

๑. อตัตานวุาทสตูร 

วา่ดว้ยอตัตานวุาทภยั 

  [๑๒๑] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ ภกิษุทัง้หลาย ภัย ๔ ประการนี ้

  ภัย ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. อัตตานุวาทภัย๑    ๒. ปรานุวาทภัย๒ 

   ๓. ทัณฑภัย๓     ๔. ทคุตภิัย๔ 

  อตัตานวุาทภยั เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีเ้ห็นประจักษ์ดังนีว้า่ “ก็ถา้เราพงึประพฤตชิัว่ดว้ย 

กาย ประพฤตชิัว่ดว้ยวาจา ประพฤตชิัว่ดว้ยใจ ไฉนเราจะตเิตยีนตัวเราเองโดยศลี 

ไมไ่ด”้ เขากลัวภัยทีเ่กดิจากการตเิตยีนตนเอง จงึละกายทจุรติ บ าเพ็ญกายสจุรติ 

ละวจทีจุรติ บ าเพ็ญวจสีจุรติ ละมโนทจุรติ บ าเพ็ญมโนสจุรติ บรหิารตนใหบ้รสิทุธิ ์

นีเ้รยีกวา่ อัตตานุวาทภัย 

  ปรานวุาทภยั เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีเ้ห็นประจักษ์ดังนีว้า่ “ก็ถา้เราพงึประพฤตชิัว่ดว้ย 

กาย ประพฤตชิัว่ดว้ยวาจา ประพฤตชิัว่ดว้ยใจ ไฉนคนอืน่จะตเิตยีนเราโดยศลี 

ไมไ่ด”้ เขากลัวภัยทีเ่กดิจากผูอ้ืน่ตเิตยีน จงึละกายทจุรติ บ าเพ็ญกายสจุรติ ละ 

วจทีจุรติ บ าเพ็ญวจสีจุรติ ละมโนทจุรติ บ าเพ็ญมโนสจุรติ บรหิารตนใหบ้รสิทุธิ ์

นีเ้รยีกวา่ ปรานุวาทภัย

 

เชงิอรรถ : 

๑ คอื ภัยทีเ่กดิจากการตเิตยีนตนเอง (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๑๒๑/๓๗๓) 

๒ คอื ภัยทีเ่กดิจากการทีผู่อ้ ืน่ตเิตยีน (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๑๒๑/๓๗๓) 

๓ คอื ภัยทีเ่กดิจากการลงโทษ ๓๒ ประการตามนัยอรรถกถา แตใ่นพระบาลมี ี๒๖ ประการ (องฺ.จตกฺุก.อ.  

   ๒/๑๒๑/๓๗๓) 

๔ ภัยทีเ่กดิจากอบายทัง้ ๔ (คอื นรก ก าเนดิสัตวด์รัิจฉาน แดนเปรต พวกอสรู) (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๑๒๑/๓๗๓) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๑๘๒ } 



๑๘๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๓.ตตยิปัณณาสก]์ 

๓.ภยวรรค ๑.อัตตานุวาทสตูร 

  ทณัฑภยั เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีเ้ห็นพระราชารับสัง่ใหจั้บโจรผูม้ักประพฤตชิัว่แลว้ 

ใหล้งโทษทัณฑน์านาชนดิ คอื เฆีย่นดว้ยแสบ้า้ง เฆีย่นดว้ยหวายบา้ง ตดีว้ยไม ้

ตะบองบา้ง ตัดมอืบา้ง ตดัเทา้บา้ง ตัดทัง้มอืและเทา้บา้ง ตัดหบูา้ง ตัดจมกูบา้ง 

ตัดทัง้หแูละจมกูบา้ง ท าใหเ้ป็นภาชนะส าหรับรองหมอ้น ้าขา้วบา้ง ท าใหเ้กลีย้ง 

เกลาเหมอืนสงัขบ์า้ง ท าใหม้ปีากเหมอืนปากราหบูา้ง ท าใหม้พีวงมาลัยไฟบา้ง 

ท าใหม้อืมไีฟลกุโชตชิว่งบา้ง ท าใหเ้ป็นเกลยีวหนังเนือ้ทรายบา้ง ท าใหนุ่้งหนังตน 

เองเหมอืนนุ่งผา้ขีร้ ิว้บา้ง ท าใหย้นืกวางบา้ง ท าใหเ้หมอืนเนือ้ตดิเบ็ดบา้ง ท าให ้

เป็นชิน้เทา่กหาปณะบา้ง ท าใหเ้ป็นทีรั่บน ้าดา่งบา้ง ท าใหห้มนุเหมอืนกลอนเหล็ก 

บา้ง ท าใหเ้ป็นตั่งทีท่ าดว้ยฟางบา้ง ราดดว้ยน ้ามันรอ้นบา้ง ใหส้นัุขกัดกนิบา้ง 

ใหน้อนหงายบนหลาวทัง้ทีย่ังมชีวีติอยูบ่า้ง ตัดศรีษะดว้ยดาบบา้ง 

  เขามคีวามคดิอยา่งนีว้า่ “เพราะกรรมชัว่เชน่ใดเป็นเหต ุพระราชาจงึรับสัง่ใหจั้บ 

โจรผูม้ักประพฤตชิัว่แลว้ใหล้งโทษทัณฑน์านาชนดิ คอื เฆีย่นดว้ยแสบ้า้ง ฯลฯ ตัด 

ศรีษะดว้ยดาบบา้ง” ก็ถา้เราเองพงึท ากรรมชัว่เชน่นัน้ พระราชาพงึรับสัง่ใหจั้บเรา 

แลว้ใหล้งโทษทัณฑน์านาชนดิอยา่งนี้ คอื เฆีย่นดว้ยแสบ้า้ง ฯลฯ ตัดศรีษะดว้ย 

ดาบบา้ง เขากลัวทัณฑภัย ไมเ่ทีย่วแยง่ชงิสิง่ของของคนอืน่ นีเ้รยีกวา่ ทัณฑภัย 

  ทคุตภิยั เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีเ้ห็นประจักษ์ดังนีว้า่ “ผลของกายทจุรติในภพหนา้ 

เป็นผลเลวทราม (เป็นทกุข)์ ผลของวจทีจุรติในภพหนา้เป็นผลเลวทราม ผลของ 

มโนทจุรติในภพหนา้เป็นผลเลวทราม ก็ถา้เราพงึประพฤตชิัว่ดว้ยกาย ประพฤตชิัว่ 

ดว้ยวาจา ประพฤตชิัว่ดว้ยใจ ความชัว่บางอยา่งนัน้พงึเป็นเหตใุหเ้ราหลังจากตาย 

แลว้ไปเกดิในอบาย ทคุต ิวนิบิาต นรก” เขากลัวตอ่ทคุตภิัยจงึละกายทจุรติ 

บ าเพ็ญกายสจุรติ ละวจทีจุรติ บ าเพ็ญวจสีจุรติ ละมโนทจุรติ บ าเพ็ญมโนสจุรติ 

บรหิารตนใหบ้รสิทุธิ ์นีเ้รยีกวา่ ทคุตภิัย 

  ภกิษุทัง้หลาย ภัย ๔ ประการนีแ้ล 

อตัตานวุาทสตูรที ่๑ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๑๘๓ } 



๑๘๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๓.ตตยิปัณณาสก]์ 

๓.ภยวรรค ๒.อมูภิยสตูร 

 

๒. อมูภิยสตูร 

วา่ดว้ยภยัจากคลืน่ 

  [๑๒๒] ภกิษุทัง้หลาย ภัย ๔ ประการนีท้ีค่นลงไปในน ้าพงึประสบ 

  ภัย ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. อมูภิัย (ภัยจากคลืน่)   ๒. กมุภลีภัย (ภัยจากจระเข)้ 

   ๓. อาวฏัฏภัย (ภัยจากน ้าวน)   ๔. สสุกุาภัย (ภัยจากปลารา้ย) 

  ภกิษุทัง้หลาย ภัย ๔ ประการนีแ้ลทีค่นลงไปในน ้าพงึประสบ ฉันใด 

  ภกิษุทัง้หลาย ภัย ๔ ประการนีก็้ฉันนัน้เหมอืนกันแล ทีก่ลุบตุรบางคนใน 

โลกนีม้ศีรัทธาออกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติในธรรมวนัิยนีพ้งึประสบ 

  ภัย ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. อมูภิัย     ๒. กมุภลีภัย 

   ๓. อาวฏัฏภัย     ๔. สสุกุาภัย 

  อมูภิยั เป็นอยา่งไร 

  คอื กลุบตุรบางคนในโลกนีม้ศีรัทธาออกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติ คดิวา่ 

“เราถกูชาต ิ(ความเกดิ) ชรา (ความแก)่ มรณะ (ความตาย) โสกะ (ความ 

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

อปุายาส (ความคับแคน้ใจ) ครอบง า ตกอยูใ่นกองทกุข ์มทีกุขป์ระดังเขา้มา ไฉนหนอ 

การท ากองทกุขทั์ง้หมดนีใ้หส้ ิน้สดุจะพงึปรากฏ” เพือ่นพรหมจารตีกัเตอืนพร ่าสอน 

เธอผูบ้วชแลว้นัน้วา่ “เธอพงึกา้วไปอยา่งนี ้พงึถอยกลับอยา่งนี ้พงึแลดอูยา่งนี ้

พงึเหลยีวดอูยา่งนี ้พงึคูเ้ขา้อยา่งนี ้พงึเหยยีดออกอยา่งนี ้พงึครองสงัฆาฏ ิบาตร 

และจวีรอยา่งนี”้ เธอคดิอยา่งนีว้า่ “เมือ่กอ่นเราเป็นคฤหัสถ ์มแีตต่กัเตอืนพร ่าสอน 

ผูอ้ืน่ ก็ภกิษุเหลา่นีม้อีายคุราวลกู คราวหลานของเรายังจะมาตักเตอืนพร ่าสอน” 

เธอขุน่เคอืงไมพ่อใจ บอกคนืสกิขากลับมาเป็นคฤหัสถ ์นีเ้รยีกวา่ ภกิษุผูก้ลัวอมูภัิย 

บอกคนืสกิขากลับมาเป็นคฤหัสถ ์ค าวา่ อมูภัิย นีเ้ป็นชือ่เรยีกความโกรธและ 

ความคับแคน้ใจ นีเ้รยีกวา่ อมูภิัย 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เล่ม : ๒๑ หนา้ :๑๘๔ } 



๑๘๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๓.ตตยิปัณณาสก]์ 

๓.ภยวรรค ๒.อมูภิยสตูร 

  กมุภลีภยั เป็นอยา่งไร 

  คอื กลุบตุรบางคนในโลกนีม้ศีรัทธาออกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติ คดิวา่ 

“เราถกูชาต ิชรา มรณะ โสกะ ปรเิทวะ ทกุข ์โทมนัส อปุายาสครอบง า ตกอยู่ใน 

กองทกุข ์มทีกุขป์ระดังเขา้มา ไฉนหนอการท ากองทกุขทั์ง้หมดนีใ้หส้ ิน้สดุจะพงึ 

ปรากฏ” เพือ่นพรหมจารตีกัเตอืนพร ่าสอนเธอผูบ้วชแลว้นัน้วา่ “สิง่นีเ้ธอพงึฉัน 

สิง่นีเ้ธอไมพ่งึฉัน สิง่นีเ้ธอพงึบรโิภค สิง่นีเ้ธอไมพ่งึบรโิภค สิง่นีเ้ธอพงึลิม้ สิง่นี ้

เธอไมพ่งึลิม้ ส ิง่นีเ้ธอพงึดืม่ ส ิง่นีเ้ธอไมพ่งึดืม่ ส ิง่เป็นกัปปิยะ๑เธอพงึฉัน สิง่ 

เป็นอกัปปิยะ๒เธอไมพ่งึฉัน สิง่เป็นกัปปิยะเธอพงึบรโิภค สิง่เป็นอกัปปิยะเธอไมพ่งึ 

บรโิภค สิง่เป็นกัปปิยะเธอพงึลิม้ ส ิง่เป็นอกัปปิยะเธอไมพ่งึลิม้ ส ิง่เป็นกัปปิยะเธอ 

พงึดืม่ ส ิง่เป็นอกัปปิยะเธอไมพ่งึดืม่ เธอพงึฉันในเวลา เธอไมพ่งึฉันนอกเวลา 

เธอพงึบรโิภคในเวลา เธอไมพ่งึบรโิภคนอกเวลา เธอพงึลิม้ในเวลา เธอไมพ่งึลิม้นอก 

เวลา เธอพงึดืม่ในเวลา เธอไมพ่งึดืม่นอกเวลา” เธอคดิอยา่งนีว้า่ “เมือ่กอ่น 

เราเป็นคฤหัสถ ์เคีย้วกนิสิง่ทีเ่ราตอ้งการ ไมเ่คีย้วกนิสิง่ทีเ่ราไมต่อ้งการ บรโิภค 

สิง่ทีเ่ราตอ้งการ ไมบ่รโิภคสิง่ทีเ่ราไมต่อ้งการ ลิม้ส ิง่ทีเ่ราตอ้งการ ไมล่ ิม้ส ิง่ทีเ่รา 

ไมต่อ้งการ ดืม่ส ิง่ทีเ่ราตอ้งการ ไมด่ืม่ส ิง่ทีเ่ราไมต่อ้งการ กนิทัง้ส ิง่เป็นกัปปิยะ 

และสิง่เป็นอกัปปิยะ บรโิภคทัง้ส ิง่เป็นกัปปิยะและสิง่เป็นอกัปปิยะ ลิม้ทัง้ส ิง่เป็น 

กัปปิยะและสิง่เป็นอกัปปิยะ ดืม่ทัง้ส ิง่เป็นกัปปิยะและสิง่เป็นอกัปปิยะ กนิทัง้ในเวลา 

และนอกเวลา บรโิภคทัง้ในเวลาและนอกเวลา ลิม้ทัง้ในเวลาและนอกเวลา ดืม่ทัง้ 

ในเวลาและนอกเวลา สิง่ใดทีป่ระณีตไมว่า่จะเป็นของเคีย้วหรอืของบรโิภคทีค่หบดผีู ้

มศีรัทธาถวายแกเ่ราทัง้ในเวลาและนอกเวลา ภกิษุเหลา่นีท้ าเหมอืนปิดปากแมใ้น 

สิง่ของเหลา่นัน้” เธอขดัเคอืง ไมพ่อใจ บอกคนืสกิขากลับมาเป็นคฤหัสถ ์นีเ้รยีก 

วา่ ภกิษุผูก้ลัวกมุภลีภัยบอกคนืสกิขากลับมาเป็นคฤหัสถ ์ค าวา่ กมุภลีภัย นี ้

เป็นชือ่เรยีกความเป็นคนเห็นแกป่ากทอ้ง นีเ้รยีกวา่ กมุภลีภัย

 

เชงิอรรถ : 

๑ กปัปิยะ หมายถงึสิง่ทีส่มควรแกภ่กิษุบรโิภค ของทีส่มควรแกภ่กิษุบรโิภคใชส้อย คอื พระพทุธเจา้ทรง 

   อนุญาตใหภ้กิษุใชห้รอืฉันได ้เชน่ ขา้วสกุ จวีร รม่ ยาแดง 

๒ อกปัปิยะ หมายถงึสิง่ทีไ่มค่วรแกภ่กิษุบรโิภค, ของทีไ่มส่มควรแกภ่กิษุจะบรโิภคใชส้อย คอื พระพทุธเจา้ 

   ไมท่รงอนุญาตใหภ้กิษุใชห้รอืฉัน 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๑๘๕ } 



๑๘๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๓.ตตยิปัณณาสก]์ 

๓.ภยวรรค ๒.อมูภิยสตูร 

  อาวฏัฏภยั เป็นอยา่งไร 

  คอื กลุบตุรบางคนในโลกนีม้ศีรัทธาออกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติ คดิวา่ 

“เราถกูชาต ิชรา มรณะ โสกะ ปรเิทวะ ทกุข ์โทมนัส อปุายาสครอบง า ตก 

อยูใ่นกองทกุข ์มทีกุขป์ระดังเขา้มา ไฉนหนอการท ากองทกุขทั์ง้หมดนีใ้หส้ ิน้สดุ 

จะพงึปรากฏ” เธอบวชอยูอ่ยา่งนี ้ในเวลาเชา้ครองอันตรวาสกถอืบาตรและจวีร 

เขา้ไปบณิฑบาตตามหมูบ่า้นหรอืต าบล ไมรั่กษากาย วาจา ใจ มสีตไิมต่ัง้มั่น 

ไมส่ ารวมอนิทรยี ์เธอเห็นคหบดหีรอืบตุรคหบดใีนหมูบ่า้นหรอืต าบลนัน้ เอบิอิม่ 

พร่ังพรอ้ม บ าเรอตนอยูด่ว้ยกามคณุ ๕ คดิอยา่งนีว้า่ “เมือ่กอ่นเราเป็นคฤหัสถ ์

เอบิอิม่ พร่ังพรอ้ม บ าเรอตนอยูด่ว้ยกามคณุ ๕ โภคทรัพยใ์นตระกลูของเราก็ม ี

อยูพ่รอ้ม เราสามารถทีจ่ะใชส้อยโภคทรัพยแ์ละท าบญุได ้ทางทีด่ ีเราบอกคนื 

สกิขากลับมาเป็นคฤหัสถ ์ใชส้อยโภคทรัพยแ์ละท าบญุ” เธอบอกคนืสกิขากลบัมา 

เป็นคฤหัสถ ์นีเ้รยีกวา่ ภกิษุผูก้ลัวอาวฏัฏภัยบอกคนืสกิขากลับมาเป็นคฤหัสถ ์ค าวา่ 

อาวฏัฏภัย นีเ้ป็นชือ่เรยีกกามคณุ ๕ นีเ้รยีกวา่ อาวัฏฏภัย 

  สสุกุาภยั เป็นอยา่งไร 

  คอื กลุบตุรบางคนในโลกนีม้ศีรัทธาออกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติ คดิวา่ 

“เราถกูชาต ิชรา มรณะ โสกะ ปรเิทวะ ทกุข ์โทมนัส อปุายาสครอบง า ตก 

อยูใ่นกองทกุข ์มทีกุขป์ระดังเขา้มา ไฉนหนอการท ากองทกุขทั์ง้หมดนีใ้หส้ ิน้สดุ 

จะพงึปรากฏ” เธอบวชอยูอ่ยา่งนี ้ในเวลาเชา้ครองอันตรวาสกถอืบาตรและจวีร 

เขา้ไปบณิฑบาตตามหมูบ่า้นหรอืต าบล ไมรั่กษากาย วาจา ใจ มสีตไิมต่ัง้มั่น ไม่ 

ส ารวมอนิทรยี ์เธอเห็นมาตคุาม(สตร)ีในหมูบ่า้นหรอืต าบลนัน้นุ่งไมเ่รยีบรอ้ย 

หรอืหม่ไมเ่รยีบรอ้ย ราคะรบกวนจติของเธอเพราะเห็นมาตคุามนุ่งไมเ่รยีบรอ้ยหรอื 

หม่ไมเ่รยีบรอ้ย เธอมจีติฟุ้งซา่นเพราะราคะ จงึบอกคนืสกิขากลับมาเป็นคฤหสัถ ์

นีเ้รยีกวา่ ภกิษุผูก้ลัวสสุกุาภัยบอกคนืสกิขากลับมาเป็นคฤหัสถ ์ค าวา่ สสุกุาภัย 

นีเ้ป็นชือ่เรยีกมาตคุาม นีเ้รยีกวา่ สสุกุาภัย 

  ภกิษุทัง้หลาย ภัย ๔ ประการนีแ้ลทีก่ลุบตุรบางคนในโลกนีม้ศีรัทธาออกจาก  

เรอืนบวชเป็นบรรพชติในธรรมวนัิยนีพ้งึประสบ 

อมูภิยสตูรที ่๒ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๑๘๖ } 



๑๘๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๓.ตตยิปัณณาสก]์ 

๓.ภยวรรค ๓.ปฐมนานากรณสตูร 

 

๓. ปฐมนานากรณสตูร 

วา่ดว้ยเหตทุีท่ าใหบ้คุคลตา่งกนั สตูรที ่๑ 

  [๑๒๓] ภกิษุทัง้หลาย บคุคล ๔ จ าพวกนีม้ปีรากฏอยูใ่นโลก 

  บคุคล ๔ จ าพวกไหนบา้ง คอื 

   ๑. บคุคลบางคนในโลกนีส้งัดจากกามและอกศุลธรรมทัง้หลายแลว้ 

       บรรลปุฐมฌานทีม่วีติก วจิาร ปีต ิและสขุอันเกดิจากวเิวก๑อยู ่

       เขาชอบใจปฐมฌานนัน้ ตดิใจปฐมฌานนัน้ และถงึความปลืม้ใจ 

       กับปฐมฌานนัน้ เขาด ารงอยูใ่นปฐมฌานนัน้ นอ้มใจไปใน 

       ปฐมฌานนัน้ ชอบอยูก่บัปฐมฌานนัน้โดยมาก ไมเ่สือ่ม เมือ่ 

       ตายไป ยอ่มเขา้ถงึความเป็นผูอ้ยูร่ว่มกับพวกเทวดาชัน้หมูพ่รหม 

       พวกเทวดาชัน้หมูพ่รหมมอีายปุระมาณ ๑ กัป๒ คนทีเ่ป็นปถุชุน 

       ด ารงอยูใ่นชัน้หมูพ่รหมนัน้จนสิน้อาย ุใหร้ะยะเวลาทีเ่ป็นก าหนด 

        อายขุองเทวดาเหลา่นัน้หมดไปแลว้ไปสูน่รกบา้ง ไปสูก่ าเนดิสตัว ์

       ดรัิจฉานบา้ง ไปสูแ่ดนเปรตบา้ง สว่นสาวกของพระผูม้พีระภาค 

       ด ารงอยูใ่นชัน้หมูพ่รหมนัน้จนสิน้อาย ุใหร้ะยะเวลาทีเ่ป็นก าหนด 

       อายขุองเทวดาเหลา่นัน้หมดไปแลว้ปรนิพิพานในภพนัน้แล นีแ้ล 

       เป็นความแปลกกัน เป็นความแตกตา่งกัน เป็นเหตทุ าใหต้า่งกัน 

       ระหวา่งอรยิสาวกผูไ้ดส้ดับกับปถุชุนผูไ้มไ่ดส้ดบั เมือ่คต ิ(การตาย) 

       และอบุัต(ิการเกดิ)ยังมอียู ่

   ๒. บคุคลบางคนในโลกนี ้เพราะวติกวจิารสงบระงับไป บรรลทุตุยิ- 

       ฌานมคีวามผอ่งใสภายใน มภีาวะทีจ่ติเป็นหนึง่ผดุขึน้๓ ไมม่วีติก

 

เชงิอรรถ : 

๑ วเิวก (ความสงัด) ในทีน่ีห้มายถงึกายวเิวก (ความสงัดกาย) จติตวเิวก (ความสงัดใจ) และอปุธวิเิวก 

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

๒ กปั ในทีน่ีห้มายถงึกาลก าหนด ชว่งระยะเวลายาวนานเหลอืเกนิทีก่ าหนดวา่ โลกคอืสกลจักรวาล 

   ประลัยครัง้หนึง่ ดเูชงิอรรถที ่๑ ขอ้ ๑๕๖ (กัปปสตูร) หนา้ ๒๑๖ ในเลม่นี ้

๓ ภาวะทีจ่ติเป็นหนึง่ผดุข ึน้ แปลจากบาลวี่า เจตโส เอโกทภิาว  ค าวา่ เอโกท ิเป็นชือ่ของสมาธ ิทตุยิฌาน 

   ชือ่ว่าเอโกทภิาวะ เพราะท าสมาธทิีช่ ือ่วา่เอโกทนิีใ้หเ้กดิเจรญิขึน้ พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “มภีาวะทีจ่ติเป็น 

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

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๑๘๗ } 



๑๘๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๓.ตตยิปัณณาสก]์ 

๓.ภยวรรค ๓. ปฐมนานากรณสตูร 

       ไมม่วีจิาร มปีีตแิละสขุเกดิจากสมาธอิยู ่เขาชอบใจทตุยิฌานนัน้ 

       ตดิใจทตุยิฌานนัน้ และถงึความปลืม้ใจกับทตุยิฌานนัน้ เขา 

       ด ารงอยูใ่นทตุยิฌานนัน้ นอ้มใจไปในทตุยิฌานนัน้ ชอบอยูก่ับ 

       ทตุยิฌานนัน้โดยมาก ไมเ่สือ่ม เมือ่ตายไปยอ่มเขา้ถงึความเป็น 

       ผูอ้ยูร่ว่มกับพวกเทวดาชัน้อาภัสสระ พวกเทวดาชัน้อาภัสสระ 

       มอีายปุระมาณ ๒ กัป คนทีเ่ป็นปถุชุนด ารงอยูใ่นชัน้อาภัสสระ 

       นัน้จนสิน้อาย ุใหร้ะยะเวลาทีเ่ป็นก าหนดอายขุองเทวดาเหลา่นัน้ 

       หมดไปแลว้ไปสูน่รกบา้ง ไปสูก่ าเนดิสตัวด์รัิจฉานบา้ง ไปสูแ่ดน 

       เปรตบา้ง สว่นสาวกของพระผูม้พีระภาค ด ารงอยูใ่นชัน้อาภัสสระ 

       นัน้จนสิน้อาย ุใหร้ะยะเวลาทีเ่ป็นก าหนดอายขุองเทวดาเหลา่นัน้ 

       หมดไปแลว้ปรนิพิพานในภพนัน้แล นีแ้ลเป็นความแปลกกัน 

       เป็นความแตกตา่งกัน เป็นเหตทุ าใหต้า่งกันระหวา่งอรยิสาวกผู ้

       ไดส้ดับกับปถุชุนผูไ้มไ่ดส้ดับ เมือ่คตแิละอบุตัยิังมอียู ่

   ๓. บคุคลบางคนในโลกนี ้เพราะปีตจิางคลายไป มอีเุบกขา มสีต ิ

       สมัปชญัญะ เสวยสขุดว้ยนามกาย บรรลตุตยิฌานทีพ่ระอรยิะ 

       ทัง้หลายสรรเสรญิวา่ ‘ผูม้อีเุบกขา มสีต ิอยูเ่ป็นสขุ’ เขาชอบใจ 

       ตตยิฌานนัน้ ตดิใจตตยิฌานนัน้ และถงึความปลืม้ใจกับตตยิฌาน 

       นัน้ เขาด ารงอยูใ่นตตยิฌานนัน้ นอ้มใจไปในตตยิฌานนัน้ 

       ชอบอยูก่ับตตยิฌานนัน้โดยมาก ไมเ่สือ่ม เมือ่ตายไปยอ่มเขา้ถงึ 

       ความเป็นผูอ้ยูร่ว่มกับพวกเทวดาชัน้สภุกณิหะ พวกเทวดาชัน้ 

       สภุกณิหะมอีายปุระมาณ ๔ กัป คนทีเ่ป็นปถุชุนด ารงอยูใ่นชัน้ 

       สภุกณิหะนัน้จนสิน้อาย ุใหร้ะยะเวลาทีเ่ป็นก าหนดอายขุองเทวดา 

       เหลา่นัน้หมดไปแลว้ไปสูน่รกบา้ง ไปสูก่ าเนดิสตัวด์รัิจฉานบา้ง 

       ไปสูแ่ดนเปรตบา้ง สว่นสาวกของพระผูม้พีระภาคด ารงอยูใ่นชัน้ 

       สภุกณิหะนัน้จนสิน้อาย ุใหร้ะยะเวลาทีเ่ป็นก าหนดอายขุองเทวดา 

       เหลา่นัน้หมดไปแลว้ปรนิพิพานในภพนัน้แล นี้แลเป็นความแปลก 

       กัน เป็นความแตกตา่งกัน เป็นเหตทุ าใหต้า่งกันระหวา่งอรยิสาวก 

       ผูไ้ดส้ดับกับปถุชุนผูไ้มไ่ดส้ดับ เมือ่คตแิละอบุัตยิังมอียู ่

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๑๘๘ } 



๑๘๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๓.ตตยิปัณณาสก]์ 

๓.ภยวรรค ๔.ทตุยินานากรณสตูร 

   ๔. บคุคลบางคนในโลกนี ้เพราะละสขุและทกุขไ์ด ้เพราะโสมนัส 

       และโทมนัสดับไปกอ่นแลว้ บรรลจุตตุถฌานทีไ่มม่ทีกุขไ์มม่สีขุ 

       มสีตบิรสิทุธิเ์พราะอเุบกขาอยู ่เขาชอบใจจตตุถฌานนัน้ ตดิใจ 

       จตตุถฌานนัน้และถงึความปลืม้ใจกับจตตุถฌานนัน้ เขาด ารงอยู่ 

       ในจตตุถฌานนัน้ นอ้มใจไปในจตตุถฌานนัน้ ชอบอยูก่ับจตตุถ- 

       ฌานนัน้โดยมาก ไมเ่สือ่ม เมือ่ตายไปยอ่มเขา้ถงึความเป็นผูอ้ยู ่

       รว่มกับพวกเทวดาชัน้เวหัปผละ พวกเทวดาชัน้เวหัปผละมอีาย ุ

       ประมาณ ๕๐๐ กัป คนทีเ่ป็นปถุชุนด ารงอยูใ่นชัน้เวหัปผละนัน้ 

       จนสิน้อาย ุใหร้ะยะเวลาทีเ่ป็นก าหนดอายขุองเทวดาเหลา่นัน้ 

       หมดไปแลว้ไปสูน่รกบา้ง ไปสูก่ าเนดิสตัวด์รัิจฉานบา้ง ไปสูแ่ดน 

       เปรตบา้ง สว่นสาวกของพระผูม้พีระภาคด ารงอยูใ่นชัน้เวหัปผละ 

       นัน้จนสิน้อาย ุใหร้ะยะเวลาทีเ่ป็นก าหนดอายขุองเทวดาเหลา่นัน้ 

       หมดไปแลว้ปรนิพิพานในภพนัน้แล นีแ้ลเป็นความแปลกกัน 

       เป็นความแตกตา่งกัน เป็นเหตทุ าใหต้า่งกันระหวา่งอรยิสาวกผู ้

       ไดส้ดับกับปถุชุนผูไ้มไ่ดส้ดับ เมือ่คตแิละอบุตัยิังมอียู ่

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคล ๔ จ าพวกนีแ้ลมปีรากฏอยูใ่นโลก 

ปฐมนานากรณสตูรที ่๓ จบ 

 

๔. ทตุยินานากรณสตูร 

วา่ดว้ยเหตทุีท่ าใหบ้คุคลตา่งกนั สตูรที ่๒ 

  [๑๒๔] ภกิษุทัง้หลาย บคุคล ๔ จ าพวกนีม้ปีรากฏอยูใ่นโลก 

  บคุคล ๔ จ าพวกไหนบา้ง คอื 

   ๑. บคุคลบางคนในโลกนีส้งัดจากกามและอกศุลธรรมทัง้หลายแลว้ 

       บรรลปุฐมฌานทีม่วีติก วจิาร ปีต ิและสขุอันเกดิจากวเิวกอยู่ 

       เขาพจิารณาเห็นธรรมทัง้หลาย คอื รปู เวทนา สญัญา สงัขาร 

       วญิญาณทีม่อียูใ่นปฐมฌานนัน้โดยความไมเ่ทีย่ง เป็นทกุข ์เสยีดแทง 

       เป็นดังหัวฝี เป็นดังลกูศร เป็นสิง่คับแคน้ เบยีดเบยีน ไมเ่ชือ่ฟัง 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๑๘๙ } 



๑๙๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๓.ตตยิปัณณาสก]์ 

๓.ภยวรรค ๕.ปฐมเมตตาสตูร 

       ตอ้งแตกสลายไป วา่งเปลา่ ไมอ่ยูใ่นอ านาจ หลังจากตายแลว้ เขา 

       ยอ่มเขา้ถงึความเป็นผูอ้ยูร่ว่มกับพวกเทวดาชัน้สทุธาวาส การเขา้ 

       ถงึนีไ้มใ่ชม่อียูท่ั่วไปกับปถุชุนทัง้หลาย 

   ๒. บคุคลบางคนในโลกนี ้เพราะวติกวจิารสงบระงับไป บรรลทุตุยิฌาน 

       ฯลฯ  

   ๓. บคุคลบางคนในโลกนี ้เพราะปีตจิางคลายไป มอีเุบกขา มสีต-ิ 

       สมัปชญัญะ เสวยสขุดว้ยนามกาย บรรลตุตยิฌาน ฯลฯ 

   ๔. บคุคลบางคนในโลกนี ้เพราะละสขุและทกุขไ์ด ้เพราะโสมนัสและ 

       โทมนัสดับไปกอ่นแลว้ บรรลจุตตุถฌาน ฯลฯ อยู ่เขาพจิารณา 

       เห็นธรรมทัง้หลาย คอื รปู เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณ 

       ทีม่อียูใ่นจตตุถฌานนัน้โดยความไมเ่ทีย่ง เป็นทกุข ์เสยีดแทง 

       เป็นดังหัวฝี เป็นดังลกูศร เป็นสิง่คับแคน้ เบยีดเบยีน ไมเ่ชือ่ฟัง 

       ตอ้งแตกสลายไป วา่งเปลา่ ไมอ่ยูใ่นอ านาจ หลังจากตายแลว้ เขา 

       ยอ่มเขา้ถงึความเป็นผูอ้ยูร่ว่มกับพวกเทวดาชัน้สทุธาวาส การเขา้ 

       ถงึนีไ้มใ่ชม่อียูท่ั่วไปกับปถุชุนทัง้หลาย 

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคล ๔ จ าพวกนีแ้ลมปีรากฏอยูใ่นโลก 

ทตุยินานากรณสตูรที ่๔ จบ 

 

๕. ปฐมเมตตาสตูร 

วา่ดว้ยผูม้เีมตตาจติ สตูรที ่๑ 

  [๑๒๕] ภกิษุทัง้หลาย บคุคล ๔ จ าพวกนีม้ปีรากฏอยูใ่นโลก 

  บคุคล ๔ จ าพวกไหนบา้ง คอื 

   ๑. บคุคลบางคนในโลกนีม้เีมตตาจติ แผไ่ปตลอดทศิที ่๑ ทศิที ่๒ ... 

       ทศิที ่๓ ... ทศิที ่๔ ... ทศิเบือ้งบน๑ ทศิเบือ้งลา่ง๒ ทศิเฉียง๓

 

เชงิอรรถ : 

๑ ทศิเบือ้งบน หมายถงึเทวโลก (วสิทฺุธ.ิมหาฏกีา ๑/๒๕๔/๔๓๕) 

๒ ทศิเบือ้งลา่ง หมายถงึนรกและนาค (วสิทฺุธ.ิมหาฏกีา ๑/๒๕๔/๔๓๕) 

๓ ทศิเฉยีง หมายถงึทศิยอ่ยของทศิใหญห่รอืทศิรอง (วสิทฺุธ.ิมหาฏกีา ๑/๒๕๔/๔๓๕) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๑๙๐ } 



๑๙๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๓.ตตยิปัณณาสก]์ 

๓.ภยวรรค ๕.ปฐมเมตตาสตูร 

       แผไ่ปตลอดโลกท่ัวทกุหมูเ่หลา่ในทีท่กุสถานดว้ยเมตตาจติอันไพบลูย ์

       เป็นมหัคคตะ๑ ไมม่ขีอบเขต ไมม่เีวร ไมม่คีวามเบยีดเบยีนอยู ่

       อยา่งนี้ เขาชอบใจเมตตาฌานนัน้ ตดิใจเมตตาฌานนัน้ และถงึ 

       ความปลืม้ใจกับเมตตาฌานนัน้ เขาด ารงอยูใ่นเมตตาฌานนัน้ 

       นอ้มใจไปในเมตตาฌานนัน้ ชอบอยูก่ับเมตตาฌานนัน้โดยมาก 

       ไมเ่สือ่ม เมือ่ตายไปยอ่มเขา้ถงึความเป็นผูอ้ยูร่ว่มกับพวกเทวดา 

       ชัน้หมูพ่รหม พวกเทวดาชัน้หมูพ่รหมมอีายปุระมาณ ๑ กัป คน 

       ทีเ่ป็นปถุชุนด ารงอยูใ่นชัน้หมูพ่รหมนัน้จนสิน้อาย ุใหร้ะยะเวลา 

       ทีเ่ป็นก าหนดอายขุองเทวดาเหลา่นัน้หมดไปแลว้ไปสูน่รกบา้ง 

       ไปสูก่ าเนดิสตัวด์รัิจฉานบา้ง ไปสูแ่ดนเปรตบา้ง สว่นสาวกของ 

       พระผูม้พีระภาคด ารงอยูใ่นชัน้หมูพ่รหมนัน้จนสิน้อาย ุใหร้ะยะ 

       เวลาทีเ่ป็นก าหนดอายขุองเทวดาเหลา่นัน้หมดไปแลว้ปรนิพิพาน 

       ในภพนัน้แล นีแ้ลเป็นความแปลกกัน เป็นความแตกตา่งกัน 

       เป็นเหตทุ าใหต้า่งกันระหวา่งอรยิสาวกผูไ้ดส้ดับกับปถุชุนผูไ้มไ่ดส้ดับ 

       เมือ่คตแิละอบุตัยิังมอียู ่

   ๒. บคุคลบางคนในโลกนีม้กีรณุาจติ แผไ่ปตลอดทศิที ่๑ ทศิที ่๒ ... 

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

       แผไ่ปตลอดโลกท่ัวทกุหมูเ่หลา่ในทีท่กุสถานดว้ยกรณุาจติอันไพบลูย ์

       เป็นมหัคคตะ ไมม่ขีอบเขต ไมม่เีวร ไมม่คีวามเบยีดเบยีนอยู ่

       อยา่งนี้ เขาชอบใจกรณุาฌานนัน้ ตดิใจกรณุาฌานนัน้ และถงึ 

       ความปลืม้ใจกับกรณุาฌานนัน้ เขาด ารงอยูใ่นกรณุาฌานนัน้ 

       นอ้มใจไปในกรณุาฌานนัน้ ชอบอยูก่ับกรณุาฌานนัน้โดยมาก 

       ไมเ่สือ่ม เมือ่ตายไปยอ่มเขา้ถงึความเป็นผูอ้ยูร่ว่มกับพวกเทวดา 

       ชัน้อาภัสสระ พวกเทวดาชัน้อาภัสสระมอีายปุระมาณ ๒ กัป 

       คนทีเ่ป็นปถุชุนด ารงอยูใ่นชัน้อาภัสสระนัน้จนสิน้อาย ุใหร้ะยะ

 

เชงิอรรถ : 

๑ มหคัคตะ หมายถงึอารมณ์ทีถ่งึความเป็นใหญช่ัน้รปูาวจรและชัน้อรปูาวจร เพราะมผีลทีส่ามารถขม่กเิลส 

   ได ้และหมายถงึฉันทะ วริยิะ จติตะ และปัญญาอันยิง่ใหญ ่(อภ.ิสงฺ.อ. ๑๒/๙๒) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๑๙๑ } 



๑๙๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๓.ตตยิปัณณาสก]์ 

๓.ภยวรรค ๕.ปฐมเมตตาสตูร 

        เวลาทีเ่ป็นก าหนดอายขุองเทวดาเหลา่นัน้หมดไปแลว้ไปสูน่รกบา้ง 

       ไปสูก่ าเนดิสตัวด์รัิจฉานบา้ง ไปสูแ่ดนเปรตบา้ง สว่นสาวกของ 

       พระผูม้พีระภาคด ารงอยูใ่นชัน้อาภัสสระนัน้จนสิน้อาย ุใหร้ะยะ 

       เวลาทีเ่ป็นก าหนดอายขุองเทวดาเหลา่นัน้หมดไปแลว้ปรนิพิพาน 

       ในภพนัน้แล นีแ้ลเป็นความแปลกกัน เป็นความแตกตา่งกัน 

       เป็นเหตทุ าใหต้า่งกันระหวา่งอรยิสาวกผูไ้ดส้ดับกับปถุชุนผูไ้มไ่ดส้ดับ 

       เมือ่คตแิละอบุตัยิังมอียู ่

   ๓. บคุคลบางคนในโลกนีม้มีทุติาจติแผไ่ปตลอดทศิที ่๑ ทศิที ่๒ ... 

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

       แผไ่ปตลอดโลกท่ัวทกุหมูเ่หลา่ในทีท่กุสถานดว้ยมทุติาจติอันไพบลูย ์

       เป็นมหัคคตะ ไมม่ขีอบเขต ไมม่เีวร ไมม่คีวามเบยีดเบยีนอยู ่

       อยา่งนี้ เขาชอบใจมทุติาฌานนัน้ ตดิใจมทุติาฌานนัน้ และถงึ 

       ความปลืม้ใจกับมทุติาฌานนัน้ เขาด ารงอยูใ่นมทุติาฌานนัน้ 

       นอ้มใจไปในมทุติาฌานนัน้ ชอบอยูก่ับมทุติาฌานนัน้โดยมาก 

       ไมเ่สือ่ม เมือ่ตายไปยอ่มเขา้ถงึความเป็นผูอ้ยูร่ว่มกับพวกเทวดา 

       ชัน้สภุกณิหะ พวกเทวดาชัน้สภุกณิหะมอีายปุระมาณ ๔ กัป 

       คนทีเ่ป็นปถุชุนด ารงอยูใ่นชัน้สภุกณิหะนัน้จนสิน้อาย ุใหร้ะยะ 

       เวลาทีเ่ป็นก าหนดอายขุองเทวดาเหลา่นัน้หมดไปแลว้ไปสูน่รกบา้ง 

       ไปสูก่ าเนดิสตัวด์รัิจฉานบา้ง ไปสูแ่ดนเปรตบา้ง สว่นสาวกของ 

       พระผูม้พีระภาคด ารงอยูใ่นชัน้สภุกณิหะนัน้จนสิน้อาย ุใหร้ะยะ 

       เวลาก าหนดทีเ่ป็นอายขุองเทวดาเหลา่นัน้หมดไปแลว้ปรนิพิพาน 

       ในภพนัน้แล นีแ้ลเป็นความแปลกกัน เป็นความแตกตา่งกัน 

       เป็นเหตทุ าใหต้า่งกันระหวา่งอรยิสาวกผูไ้ดส้ดับกับปถุชุนผูไ้มไ่ดส้ดับ 

       เมือ่คตแิละอบุตัยิังมอียู ่

   ๔. บคุคลบางคนในโลกนีม้อีเุบกขาจติแผไ่ปตลอดทศิที ่๑ ทศิที ่๒ ... 

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

       แผไ่ปตลอดโลกท่ัวทกุหมูเ่หลา่ในทีท่กุสถานดว้ยอเุบกขาจติอัน 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๑๙๒ } 



๑๙๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๓.ตตยิปัณณาสก]์ 

๓.ภยวรรค ๖.ทตุยิเมตตาสตูร 

       ไพบลูย ์เป็นมหัคคตะ ไมม่ขีอบเขต ไมม่เีวร ไมม่คีวาม 

       เบยีดเบยีนอยูอ่ยา่งนี ้เขาชอบใจอเุบกขาฌานนัน้ ตดิใจ 

       อเุบกขาฌานนัน้ และถงึความปลืม้ใจกับอเุบกขาฌานนัน้ เขา 

       ด ารงอยูใ่นอเุบกขาฌานนัน้ นอ้มใจไปในอเุบกขาฌานนัน้ ชอบ 

       อยูก่ับอเุบกขาฌานนัน้โดยมาก ไมเ่สือ่ม เมือ่ตายไปยอ่มเขา้ถงึ 

       ความเป็นผูอ้ยูร่ว่มกับพวกเทวดาชัน้เวหัปผละ พวกเทวดาชัน้ 

       เวหัปผละมอีายปุระมาณ ๕๐๐ กัป คนทีเ่ป็นปถุชุนด ารงอยูใ่นชัน้ 

       เวหัปผละนัน้จนสิน้อาย ุใหร้ะยะเวลาทีเ่ป็นก าหนดอายขุองเทวดา 

       เหลา่นัน้หมดไปแลว้ไปสูน่รกบา้ง ไปสูก่ าเนดิสตัวด์รัิจฉานบา้ง 

       ไปสูแ่ดนเปรตบา้ง สว่นสาวกของพระผูม้พีระภาคด ารงอยูใ่นชัน้ 

       เวหัปผละนัน้จนสิน้อาย ุใหร้ะยะเวลาทีเ่ป็นก าหนดอายขุองเทวดา 

       เหลา่นัน้หมดไปแลว้ปรนิพิพานในภพนัน้แล นี้แลเป็นความแปลก 

       กัน เป็นความแตกตา่งกัน เป็นเหตทุ าใหต้า่งกันระหวา่งอรยิสาวก 

       ผูไ้ดส้ดับกับปถุชุนผูไ้มไ่ดส้ดับ เมือ่คตแิละอบุัตยิังมอียู ่

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคล ๔ จ าพวกนีแ้ลมปีรากฏอยูใ่นโลก 

ปฐมเมตตาสตูรที ่๕ จบ 

 

๖. ทตุยิเมตตาสตูร 

วา่ดว้ยผูม้เีมตตาจติ สตูรที ่๒ 

  [๑๒๖] ภกิษุทัง้หลาย บคุคล ๔ จ าพวกนีม้ปีรากฏอยูใ่นโลก 

  บคุคล ๔ จ าพวกไหนบา้ง คอื 

   ๑. บคุคลบางคนในโลกนีม้เีมตตาจติแผไ่ปตลอดทศิที ่๑ ทศิที ่๒ ... 

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

       แผไ่ปตลอดโลกท่ัวทกุหมูเ่หลา่ในทีท่กุสถานดว้ยเมตตาจติอันไพบลูย ์

       เป็นมหัคคตะ ไมม่ขีอบเขต ไมม่เีวร ไมม่คีวามเบยีดเบยีนอยู ่

       อยา่งนี้ เขาพจิารณาเห็นธรรมทัง้หลาย คอื รปู เวทนา สญัญา 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๑๙๓ } 



๑๙๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๓.ตตยิปัณณาสก]์ 

๓.ภยวรรค ๗.ปฐมตถาคตอัจฉรยิสตูร 

       สงัขาร วญิญาณทีม่อียูใ่นเมตตาจตินัน้ โดยความไมเ่ทีย่ง เป็น 

       ทกุข ์เสยีดแทง เป็นดังหัวฝี เป็นดังลกูศร เป็นสิง่คับแคน้ 

       เบยีดเบยีน ไมเ่ชือ่ฟัง ตอ้งแตกสลายไป วา่งเปลา่ ไมอ่ยูใ่น 

       อ านาจ หลังจากตายแลว้ เขายอ่มเขา้ถงึความเป็นผูอ้ยูร่ว่มกับ 

       พวกเทวดาชัน้สทุธาวาส การเขา้ถงึนีไ้มใ่ชม่อียูท่ั่วไปกับปถุชุน 

       ทัง้หลาย 

   ๒. บคุคลบางคนในโลกนีม้กีรณุาจติ ฯลฯ 

   ๓. บคุคลบางคนในโลกนีม้มีทุติาจติ ฯลฯ 

   ๔. บคุคลบางคนในโลกนีม้อีเุบกขาจติแผไ่ปตลอดทศิที ่๑ ทศิที ่๒ ... 

       ทศิที ่๓ ... ทศิที ่๔ ... ทศิเบือ้งบน ทศิเบือ้งลา่ง ทศิเฉียง แผ ่

       ไปตลอดโลกท่ัวทกุหมูเ่หลา่ในทีท่กุสถานดว้ยอเุบกขาจติอันไพบลูย ์

       เป็นมหัคคตะ ไมม่ขีอบเขต ไมม่เีวร ไมม่คีวามเบยีดเบยีนอยู ่

       อยา่งนี้ เขาพจิารณาเห็นธรรมทัง้หลาย คอื รปู เวทนา สญัญา 

       สงัขาร วญิญาณทีม่อียูใ่นอเุบกขาจตินัน้โดยความไมเ่ทีย่ง เป็น 

       ทกุข ์เสยีดแทง เป็นดังหัวฝี เป็นดังลกูศร เป็นสิง่คับแคน้ 

       เบยีดเบยีน ไมเ่ชือ่ฟัง ตอ้งแตกสลายไป วา่งเปลา่ ไมอ่ยูใ่นอ านาจ 

       หลังจากตายแลว้ เขายอ่มเขา้ถงึความเป็นผูอ้ยูร่ว่มกับพวกเทวดา 

       ชัน้สทุธาวาส การเขา้ถงึนีไ้มใ่ชม่อียูท่ั่วไปกับปถุชุนทัง้หลาย 

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคล ๔ จ าพวกนีแ้ลมปีรากฏอยูใ่นโลก 

ทตุยิเมตตาสตูรที ่๖ จบ 

 

๗. ปฐมตถาคตอจัฉรยิสตูร 

วา่ดว้ยเหตอุศัจรรยข์องพระตถาคต สตูรที ่๑ 

  [๑๒๗] ภกิษุทัง้หลาย เหตอุัศจรรยไ์มเ่คยปรากฏ ๔ ประการยอ่มปรากฏ 

เพราะความปรากฏของตถาคตอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ 

  เหตอุัศจรรยไ์มเ่คยปรากฏ ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๑๙๔ } 



๑๙๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๓.ตตยิปัณณาสก]์ 

๓.ภยวรรค ๗.ปฐมตถาคตอัจฉรยิสตูร 

   ๑. เมือ่พระโพธสิตัวจ์ตุจิากสวรรคช์ัน้ดสุติ มสีตสิมัปชญัญะ เสด็จลง 

       สูพ่ระครรภข์องพระมารดา แสงสวา่งโอฬารประมาณไมไ่ด ้เกนิ 

       เลยอานุภาพของเทวดาทัง้หลายยอ่มปรากฏขึน้ในโลกพรอ้มทัง้ 

       เทวโลก มารโลก พรหมโลก และหมูส่ตัวพ์รอ้มทัง้สมณพราหมณ์ 

       เทวดา และมนุษย ์แมแ้ตโ่ลกันตรกินรกซึง่เปิดตลอด ไมม่อีะไร 

       ปิดกัน้ มดืมดิ มองไมเ่ห็นอะไร๑ ทีแ่สงสวา่งแหง่ดวงจันทรแ์ละ 

       ดวงอาทติยอ์ันมฤีทธิม์ากอยา่งนี ้มอีานุภาพมากอยา่งนีย้ังสอ่งไป 

       ไมถ่งึ แตแ่สงสวา่งโอฬารประมาณไมไ่ด ้ลว่งเลยอานุภาพของ 

       เทวดาทัง้หลายยอ่มปรากฏในโลกันตรกินรกนัน้ แมพ้วกสตัวท์ี ่

       เกดิในโลกันตรกินรกนัน้จ ากันและกันไดเ้พราะแสงสวา่งนัน้วา่ 

       “ทา่นผูเ้จรญิ ทราบวา่ สตัวแ์มเ้หลา่อืน่ทีเ่กดิในทีน่ีม้อียู”่ นีเ้ป็น 

       เหตอุัศจรรยไ์มเ่คยปรากฏประการที ่๑ ยอ่มปรากฏเพราะความ 

       ปรากฏของตถาคตอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ 

   ๒. เมือ่พระโพธสิตัวม์สีตสิมัปชญัญะ ประสตูจิากพระครรภข์องพระ 

       มารดา ฯลฯ นีเ้ป็นเหตอุัศจรรยไ์มเ่คยปรากฏประการที ่๒ ยอ่ม 

       ปรากฏเพราะความปรากฏของตถาคตอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ 

   ๓. เมือ่ตถาคตทรงบรรลอุนุตตรสมัมาสมัโพธญิาณ ฯลฯ นีเ้ป็นเหต ุ

       อัศจรรยไ์มเ่คยปรากฏประการที ่๓ ยอ่มปรากฏเพราะความปรากฏ 

       ของตถาคตอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ 

   ๔. เมือ่ตถาคตทรงประกาศธรรมจักรอันยอดเยีย่ม แสงสวา่งโอฬาร 

       ประมาณไมไ่ด ้เกนิเลยอานุภาพของเทวดาทัง้หลายยอ่มปรากฏ 

       ในโลกพรอ้มทัง้เทวโลก มารโลก พรหมโลก และหมูส่ตัว ์

       พรอ้มทัง้สมณพราหมณ์ เทวดา และมนุษย ์แมแ้ตโ่ลกันตรกินรก 

       ซึง่เปิดตลอด ไมม่อีะไรปิดกัน้ มดืมดิ มองไมเ่ห็นอะไร ทีแ่สงสวา่ง

 

เชงิอรรถ : 

๑ หมายถงึมคีวามมดืตือ้อันกระท าความมดืสนทิ เพราะหา้มความเกดิขึน้แหง่จักขวุญิญาณ (องฺ.จตกฺุก.อ.  

   ๒/๑๒๗/๓๗๖) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๑๙๕ } 



๑๙๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๓.ตตยิปัณณาสก]์ 

๓.ภยวรรค ๘. ทตุยิตถาคตอัจฉรยิสตูร 

       แหง่ดวงจันทรแ์ละดวงอาทติยม์ฤีทธิม์ากอยา่งนี ้มอีานุภาพมาก 

       อยา่งนีย้ังสอ่งไปไมถ่งึ แตแ่สงสวา่งโอฬาร ประมาณไมไ่ด ้ลว่ง 

       เลยอานุภาพของเทวดาทัง้หลายยอ่มปรากฏในโลกันตรกินรกนัน้ 

       แมพ้วกสตัวท์ีเ่กดิในโลกันตรกินรกนัน้จ ากันและกันไดเ้พราะแสง 

       สวา่งนัน้วา่ “ทา่นผูเ้จรญิ ทราบวา่ สตัวแ์มเ้หลา่อืน่ทีเ่กดิในทีน่ี ้

       มอียู”่ นีเ้ป็นเหตอุัศจรรยไ์มเ่คยปรากฏประการที ่๔ ยอ่มปรากฏ 

       เพราะความปรากฏของตถาคตอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ 

  ภกิษุทัง้หลาย เหตอุัศจรรยไ์มเ่คยปรากฏ ๔ ประการนีแ้ลยอ่มปรากฏ 

เพราะความปรากฏของตถาคตอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ 

ปฐมตถาคตอจัฉรยิสตูรที ่๗ จบ 

 

๘. ทตุยิตถาคตอจัฉรยิสตูร 

วา่ดว้ยเหตอุศัจรรยข์องพระตถาคต สตูรที ่๒ 

  [๑๒๘] ภกิษุทัง้หลาย เหตอุัศจรรยไ์มเ่คยปรากฏ ๔ ประการยอ่มปรากฏ 

เพราะความปรากฏของตถาคตอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ 

  เหตอุัศจรรยไ์มเ่คยปรากฏ ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. หมูส่ตัวผ์ูย้ังหมกมุน่ในอาลัย ยนิดใีนอาลัย๑ บันเทงิในอาลัย เมือ่ 

       ตถาคตแสดงธรรมทีไ่มม่อีาลัยก็ตัง้ใจฟังดว้ยด ีเงีย่โสตสดับ ตัง้ใจ 

       ใฝ่รู ้นีเ้ป็นเหตอุัศจรรยไ์มเ่คยปรากฏประการที ่๑ ยอ่มปรากฏ 

       เพราะความปรากฏของตถาคตอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ 

   ๒. หมูส่ตัวผ์ูย้ังหมกมุน่ในความถอืตัว ยนิดใีนความถอืตัว บันเทงิใน 

       ความถอืตัว เมือ่ตถาคตแสดงธรรมทีก่ าจัดความถอืตัวก็ตัง้ใจฟัง 

       ดว้ยด ีเงีย่โสตสดับ ตัง้ใจใฝ่รู ้นีเ้ป็นเหตอุัศจรรยไ์มเ่คยปรากฏ 

       ประการที ่๒ ยอ่มปรากฏเพราะความปรากฏของตถาคตอรหันต- 

       สมัมาสมัพทุธเจา้

 

เชงิอรรถ : 

๑ อาลยั หมายถงึกามคณุ ๕ (รปู เสยีง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ) หรอืหมายถงึวัฏฏะทัง้ ๓ (องฺ.จตกฺุก.อ. 

   ๒/๑๒๘/๓๗๗) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๑๙๖ } 



๑๙๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๓.ตตยิปัณณาสก]์ 

๓.ภยวรรค ๙.อานันทอัจฉรยิสตูร 

   ๓. หมูส่ตัวผ์ูย้ังหมกมุน่ในความไมส่งบ ยนิดใีนความไมส่งบ บันเทงิ 

       ในความไมส่งบ เมือ่ตถาคตแสดงธรรมทีเ่ป็นไปเพือ่ความสงบ 

       ก็ตัง้ใจฟังดว้ยด ีเงีย่โสตสดับ ตัง้ใจใฝ่รู ้นีเ้ป็นเหตอุัศจรรยไ์มเ่คย 

       ปรากฏประการที ่๓ ยอ่มปรากฏเพราะความปรากฏของตถาคต 

       อรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ 

   ๔. หมูส่ตัวผ์ูย้ังตกอยูใ่นอวชิชาเป็นผูม้ดืบอด ถกูอวชิชาหุม้หอ่ เมือ่ 

       ตถาคตแสดงธรรมทีก่ าจัดอวชิชา ก็ตัง้ใจฟังดว้ยด ีเงีย่โสตสดับ 

       ตัง้ใจใฝ่รู ้นี้เป็นเหตอุัศจรรยไ์มเ่คยปรากฏประการที ่๔ ยอ่มปรากฏ 

       เพราะความปรากฏของตถาคตอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ 

  ภกิษุทัง้หลาย นีเ้ป็นเหตอุัศจรรยไ์มเ่คยปรากฏ ๔ ประการนีแ้ลยอ่มปรากฏ 

เพราะความปรากฏของตถาคตอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ 

ทตุยิตถาคตอจัฉรยิสตูรที ่๘ จบ 

 

๙. อานนัทอจัฉรยิสตูร 

วา่ดว้ยความเป็นอจัฉรยิะของพระอานนท ์

  [๑๒๙] ภกิษุทัง้หลาย ความเป็นอัจฉรยิะ๑ไมเ่คยปรากฏ ๔ ประการนีม้อียูใ่น 

อานนท ์

  ความเป็นอัจฉรยิะไมเ่คยปรากฏ ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ถา้ภกิษุบรษัิทเขา้พบอานนท ์แมเ้พยีงไดพ้บก็มใีจยนิด ีถา้อานนท ์

       แสดงธรรมในภกิษุบรษัิทนัน้ แมเ้พยีงแสดงธรรมก็มใีจยนิด ี

       ภกิษุบรษัิทยังไมเ่ต็มอิม่ เมือ่อานนทห์ยดุแสดง 

   ๒. ถา้ภกิษุณีบรษัิทเขา้พบอานนท ์แมเ้พยีงไดพ้บก็มใีจยนิด ีถา้ 

       อานนทแ์สดงธรรมในภกิษุณีบรษัิทนัน้ แมเ้พยีงแสดงธรรมก็มใีจ 

       ยนิด ีภกิษุณีบรษัิทยังไมเ่ต็มอิม่ เมือ่อานนทห์ยดุแสดง

 

เชงิอรรถ : 

๑ ด ูท.ีม. ๑๐/๒๐๙/๑๒๗-๑๒๘ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๑๙๗ } 



๑๙๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๓.ตตยิปัณณาสก]์ 

๓.ภยวรรค ๑๐.จักกวตัตอิจัฉรยิสตูร 

   ๓. ถา้อบุาสกบรษัิทเขา้พบอานนท ์แมเ้พยีงไดพ้บก็มใีจยนิด ีถา้ 

       อานนทแ์สดงธรรมในอบุาสกบรษัิทนัน้ แมเ้พยีงแสดงธรรมก็ม ี

       ใจยนิด ีอบุาสกบรษัิทยังไมเ่ต็มอิม่ เมือ่อานนทห์ยดุแสดง 

   ๔. ถา้อบุาสกิาบรษัิทเขา้พบอานนท ์แมเ้พยีงไดพ้บก็มใีจยนิด ีถา้ 

       อานนทแ์สดงธรรมในอบุาสกิาบรษัิทนัน้ แมเ้พยีงแสดงธรรมก็ม ี

       ใจยนิด ีอบุาสกิาบรษัิทยังไมเ่ต็มอิม่ เมือ่อานนทห์ยดุแสดง 

  ภกิษุทัง้หลาย ความเป็นอัจฉรยิะไมเ่คยปรากฏ ๔ ประการนีแ้ลมอียูใ่นอานนท ์

อานนัทอจัฉรยิสตูรที ่๙ จบ 

 

๑๐. จกักวตัตอิจัฉรยิสูตร๑ 

วา่ดว้ยความเป็นอจัฉรยิะของพระเจา้จกัรพรรด ิ

  [๑๓๐] ภกิษุทัง้หลาย ความเป็นอัจฉรยิะไมเ่คยปรากฏ ๔ ประการนีม้อียูใ่น 

พระเจา้จักรพรรด ิ

  ความเป็นอัจฉรยิะไมเ่คยปรากฏ ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ถา้ขตัตยิบรษัิทเขา้เฝ้าพระเจา้จักรพรรด ิแมเ้พยีงไดเ้ขา้เฝ้าก็มใีจ 

       ยนิด ีถา้พระเจา้จักรพรรดมิพีระราชปฏสินัถารในขตัตยิบรษัิทนัน้ 

       แมเ้พยีงมพีระราชปฏสิันถารก็มใีจยนิด ีขตัตยิบรษัิทยังไมเ่ต็มอิม่ 

       เมือ่พระเจา้จักรพรรดทิรงนิง่ 

   ๒. ถา้พราหมณบรษัิทเขา้เฝ้าพระเจา้จักรพรรด ิแมเ้พยีงไดเ้ขา้เฝ้าก็ 

       มใีจยนิด ีถา้พระเจา้จักรพรรดมิพีระราชปฏสินัถารในพราหมณ- 

       บรษัิทนัน้ แมเ้พยีงมพีระราชปฏสินัถารก็มใีจยนิด ีพราหมณบรษัิท 

      ยังไมเ่ต็มอิม่ เมือ่พระเจา้จักรพรรดทิรงนิง่ 

   ๓. ถา้คหบดบีรษัิทเขา้เฝ้าพระเจา้จักรพรรด ิแมเ้พยีงไดเ้ขา้เฝ้าก็มใีจ 

       ยนิด ีถา้พระเจา้จักรพรรดมิพีระราชปฏสินัถารในคหบดบีรษัิท 

       นัน้ แมเ้พยีงมพีระราชปฏสินัถารก็มใีจยนิด ีคหบดบีรษัิทยังไม ่

       เต็มอิม่ เมือ่พระเจา้จักรพรรดทิรงนิง่ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ด ูท.ีม. ๑๐/๒๐๙/๑๒๘ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๑๙๘ } 



๑๙๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๓.ตตยิปัณณาสก]์ 

๓.ภยวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

   ๔. ถา้สมณบรษัิทเขา้เฝ้าพระเจา้จักรพรรด ิแมเ้พยีงไดเ้ขา้เฝ้าก็มใีจ 

       ยนิด ีถา้พระเจา้จักรพรรดมิพีระราชปฏสินัถารในสมณบรษัิทนัน้ 

       แมเ้พยีงมพีระราชปฏสิันถารก็มใีจยนิด ีสมณบรษัิทยังไมเ่ต็มอิม่ 

       เมือ่พระเจา้จักรพรรดทิรงนิง่ 

  ภกิษุทัง้หลาย ความเป็นอัจฉรยิะไมเ่คยปรากฏ ๔ ประการนีแ้ลมอียูใ่นพระเจา้ 

จักรพรรด ิ

  ภกิษุทัง้หลาย ความเป็นอัจฉรยิะไมเ่คยปรากฏ ๔ ประการก็ฉันนัน้เหมอืน 

กันแลมอียูใ่นอานนท ์

  ความเป็นอัจฉรยิะไมเ่คยปรากฏ ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ถา้ภกิษุบรษัิทเขา้พบอานนท ์แมเ้พยีงไดพ้บก็มใีจยนิด ีถา้อานนท ์

       แสดงธรรมในภกิษุบรษัิทนัน้ แมเ้พยีงแสดงธรรมก็มใีจยนิด ี

       ภกิษุบรษัิทยังไมเ่ต็มอิม่ เมือ่อานนทห์ยดุแสดง 

   ๒. ถา้ภกิษุณีบรษัิท ฯลฯ 

   ๓. ถา้อบุาสกบรษัิท ฯลฯ 

   ๔. ถา้อบุาสกิาบรษัิทเขา้พบอานนท ์แมเ้พยีงไดพ้บก็มใีจยนิด ีถา้ 

       อานนทแ์สดงธรรมในอบุาสกิาบรษัิทนัน้ แมเ้พยีงแสดงธรรมก็ม ี

       ใจยนิด ีอบุาสกิาบรษัิทยังไมเ่ต็มอิม่ เมือ่อานนทห์ยดุแสดง 

  ภกิษุทัง้หลาย ความเป็นอัจฉรยิะไมเ่คยปรากฏ ๔ ประการนีแ้ลมอียูใ่นอานนท ์

จกักวตัตอิจัฉรยิสตูรที ่๑๐ จบ 

ภยวรรคที ่๓ จบ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

    ๑. อัตตานุวาทสตูร    ๒. อมูภิยสตูร 

    ๓. ปฐมนานากรณสตูร   ๔. ทตุยินานากรณสตูร 

    ๕. ปฐมเมตตาสตูร    ๖. ทตุยิเมตตาสตูร 

    ๗. ปฐมตถาคตอจัฉรยิสตูร   ๘. ทตุยิตถาคตอัจฉรยิสตูร 

    ๙. อานันทอัจฉรยิสตูร   ๑๐. จักกวตัตอิจัฉรยิสตูร 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๑๙๙ } 



๒๐๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๓.ตตยิปัณณาสก]์ 

๔.ปคุคลวรรค ๑. สงัโยชนสตูร 

 

๔. ปคุคลวรรค 

หมวดวา่ดว้ยบคุคล 

๑. สงัโยชนสตูร 

วา่ดว้ยบคุคลผูล้ะสงัโยชนไ์ด ้

  [๑๓๑] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ ภกิษุทัง้หลาย บคุคล ๔ จ าพวกนีม้ปีรากฏ 

อยูใ่นโลก 

  บคุคล ๔ จ าพวกไหนบา้ง คอื 

   ๑. บคุคลบางคนในโลกนีย้ังละโอรัมภาคยิสงัโยชน์๑(สงัโยชนเ์บือ้งต า่) 

       ไมไ่ด ้ละสงัโยชนท์ีเ่ป็นปัจจัยแหง่การเกดิไมไ่ด ้และละสงัโยชนท์ี ่

       เป็นปัจจัยใหไ้ดภ้พ๒ไมไ่ด ้

   ๒. บคุคลบางคนในโลกนีล้ะโอรัมภาคยิสงัโยชนไ์ด ้แตย่ังละสงัโยชน ์

       ทีเ่ป็นปัจจัยแหง่การเกดิไมไ่ด ้และละสงัโยชนท์ีเ่ป็นปัจจัยใหไ้ด ้

       ภพไมไ่ด ้

   ๓. บคุคลบางคนในโลกนีล้ะโอรัมภาคยิสงัโยชนไ์ด ้และละสงัโยชนท์ี ่

       เป็นปัจจัยแหง่การเกดิได ้แตย่ังละสงัโยชนท์ีเ่ป็นปัจจัยใหไ้ดภ้พไมไ่ด ้

   ๔. บคุคลบางคนในโลกนีล้ะโอรัมภาคยิสงัโยชนไ์ด ้ละสงัโยชนท์ีเ่ป็น 

       ปัจจัยแหง่การเกดิได ้และละสงัโยชนท์ีเ่ป็นปัจจัยใหไ้ดภ้พได ้

  บคุคลจ าพวกไหนยงัละโอรมัภาคยิสงัโยชนไ์มไ่ด ้ละสงัโยชนท์ีเ่ป็นปจัจยั 

แหง่การเกดิไมไ่ด ้และละสงัโยชนท์ีเ่ป็นปจัจยัใหไ้ดภ้พไมไ่ด ้

  คอื พระสกทาคาม ีบคุคลนีแ้ลยังละโอรัมภาคยิสงัโยชนไ์มไ่ด ้ละสงัโยชนท์ี ่

เป็นปัจจัยแหง่การเกดิไมไ่ด ้และละสงัโยชนท์ีเ่ป็นปัจจัยใหไ้ดภ้พไมไ่ด ้

 

เชงิอรรถ : 

๑ โอรมัภาคยิสงัโยชน ์หมายถงึกเิลสผกูใจสัตวอ์ยา่งหยาบเบือ้งต ่าม ี๕ ประการ คอื (๑) สักกายทฏิฐ ิ

   (๒) วจิกิจิฉา (๓) สลัีพพตปรามาส (๔) กามฉันทะ หรอืกามราคะ (๕) พยาบาท หรอืปฏฆิะ (องฺ.นวก. 

   ๒๓/๖๗/๓๗๙) 

๒ หมายถงึอปุปัตตภิพ ภพคอืการเกดิ (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๑๓๑/๓๗๙) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๒๐๐ } 



๒๐๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๓.ตตยิปัณณาสก]์ 

๔.ปคุคลวรรค ๒.ปฏภิาณสตูร 

  บคุคลจ าพวกไหนละโอรมัภาคยิสงัโยชนไ์ด ้แตย่งัละสงัโยชนท์ีเ่ป็น 

ปจัจยัแหง่การเกดิไมไ่ด ้และละสงัโยชนท์ีเ่ป็นปจัจยัใหไ้ดภ้พไมไ่ด ้

  คอื พระอนาคามผีูมุ้ง่หนา้ไปสูอ่กนฏิฐภพ บคุคลนีแ้ลละโอรัมภาคยิสงัโยชนไ์ด ้

แตย่ังละสงัโยชนท์ีเ่ป็นปัจจัยแหง่การเกดิไมไ่ด ้และละสงัโยชนท์ีเ่ป็นปัจจัยใหไ้ดภ้พไมไ่ด ้

  บคุคลจ าพวกไหนละโอรมัภาคยิสงัโยชนไ์ด ้ละสงัโยชนท์ีเ่ป็นปจัจยัแหง่ 

การเกดิได ้แตย่งัละสงัโยชนท์ีเ่ป็นปจัจยัใหไ้ดภ้พไมไ่ด ้

  คอื พระอนาคามผีูป้รนิพิพานในระหวา่ง บคุคลนีแ้ลละโอรัมภาคยิสงัโยชนไ์ด ้

ละสงัโยชนท์ีเ่ป็นปัจจัยแหง่การเกดิได ้แตย่ังละสงัโยชนท์ีเ่ป็นปัจจัยใหไ้ดภ้พไมไ่ด ้

  บคุคลจ าพวกไหนละโอรมัภาคยิสงัโยชนไ์ด ้ละสงัโยชนท์ีเ่ป็นปจัจยัแหง่ 

การเกดิได ้และละสงัโยชนท์ีเ่ป็นปจัจยัใหไ้ดภ้พได ้

  คอื พระอรหันตผ์ูห้มดกเิลส บคุคลนีแ้ลละโอรัมภาคยิสงัโยชนไ์ด ้ละสงัโยชน ์

ทีเ่ป็นปัจจัยแหง่การเกดิได ้และละสงัโยชนท์ีเ่ป็นปัจจัยใหไ้ดภ้พได ้

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคล ๔ จ าพวกนีแ้ลมปีรากฏอยูใ่นโลก 

สงัโยชนสตูรที ่๑ จบ 

 

๒. ปฏภิาณสตูร 

วา่ดว้ยบคุคลผูต้อบไดถ้กูตอ้ง 

  [๑๓๒] ภกิษุทัง้หลาย บคุคล ๔ จ าพวกนีม้ปีรากฏอยูใ่นโลก 

  บคุคล ๔ จ าพวก๑ไหนบา้ง คอื 

   ๑. บคุคลผูต้อบไดถ้กูตอ้ง แตไ่มร่วดเร็ว๒ 

   ๒. บคุคลผูต้อบไดร้วดเร็ว แตไ่มถ่กูตอ้ง๓

 

เชงิอรรถ : 

๑ ด ูอภ.ิป.ุ (แปล) ๓๖/๑๕๒-๑๕๕/๑๘๗ 

๒ ผูต้อบไดถ้กูตอ้ง แตไ่มร่วดเร็ว หมายถงึผูถ้กูถามปัญหาก็ตอบไดถ้กูตอ้ง แตไ่มร่วดเร็ว (อภ.ิป.ุ (แปล) 

   ๓๖/๑๕๒/๑๘๗, องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๑๓๒/๓๘๐) 

๓ ผูต้อบไดร้วดเร็ว แตไ่มถ่กูตอ้ง หมายถงึผูถ้กูถามปัญหาก็ตอบไดร้วดเร็ว แต่ไมถ่กูตอ้ง (อภ.ิป.ุ (แปล) 

   ๓๖/๑๕๓/๑๘๗) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๒๐๑ } 



๒๐๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๓.ตตยิปัณณาสก]์ 

๔.ปคุคลวรรค ๓. อคุฆฏติญัญสูตูร 

   ๓. บคุคลผูต้อบไดถ้กูตอ้งและรวดเร็ว 

   ๔. บคุคลผูต้อบไดไ้มถ่กูตอ้งและไมร่วดเร็ว 

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคล ๔ จ าพวกนีแ้ลมปีรากฏอยูใ่นโลก 

ปฏภิาณสตูรที ่๒ จบ 

 

๓. อคุฆฏติญัญสููตร 

วา่ดว้ยบคุคลผูเ้ขา้ใจไดฉ้บัพลนั 

  [๑๓๓] ภกิษุทัง้หลาย บคุคล ๔ จ าพวกนีม้ปีรากฏอยูใ่นโลก 

  บคุคล ๔ จ าพวก๑ไหนบา้ง คอื 

   ๑. อคุฆฏติัญญู๒ (ผูเ้ขา้ใจไดฉั้บพลัน) 

   ๒. วปิจติัญญู๓ (ผูเ้ขา้ใจตอ่เมือ่ขยายความ) 

   ๓. เนยยะ๔ (ผูท้ีพ่อจะแนะน าได)้ 

   ๔. ปทปรมะ๕ (ผูท้ีส่อนใหรู้ไ้ดเ้พยีงตัวบทคอืพยัญชนะ) 

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคล ๔ จ าพวกนีแ้ลมปีรากฏอยูใ่นโลก 

อคุฆฏติญัญสูตูรที ่๓ จบ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ด ูอภ.ิป.ุ (แปล) ๓๖/๑๔๘-๑๕๑/๑๘๖-๑๘๗ 

๒ หมายถงึบคุคลทีบ่รรลธุรรมคอือรยิสัจ ๔ ไดเ้ร็ว คอื พอยกหัวขอ้ขึน้แสดงเทา่นัน้ (องฺ.จตกฺุก.อ. 

   ๒/๑๓๓/๓๘๐) 

๓ หมายถงึบคุคลทีบ่รรลธุรรมเมือ่เขาอธบิายเนือ้ความโดยพสิดาร คอื เมือ่เขายกหัวขอ้ขึน้กลา่วโดยย่อแลว้ 

   กล่าวอธบิายโดยพสิดาร จงึสามารถบรรลพุระอรหัตตผลได ้(องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๑๓๓/๓๘๐) 

๔ หมายถงึบคุคลทีม่นสกิารโดยแยบคาย โดยการแสดง การถาม การเสพ การคบหา การเขา้ไปน่ังใกล ้

   กัลยาณมติร จงึบรรลธุรรมโดยล าดับ (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๑๓๓/๓๘๐) 

๕ หมายถงึบคุคลทีฟั่งไวม้าก แสดงไวม้าก ทรงจ าไวม้าก และพดูไวม้าก แตไ่มบ่รรลธุรรมในชาตนิี้ คอื ไม ่

   สามารถทีจ่ะบ าเพ็ญฌาน วปัิสสนา มรรค หรอืผลใหบั้งเกดิได ้(องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๑๓๓/๓๘๐, องฺ.จตกฺุก.ฏกีา 

   ๒/๑๓๓-๑๓๔/๔๑๗-๔๑๘) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๒๐๒ } 



๒๐๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๓.ตตยิปัณณาสก]์ 

๔.ปคุคลวรรค ๕.สาวชัชสตูร 

 

๔. อฏุฐานผลสตูร 

วา่ดว้ยผลแหง่ความขยนัหม ัน่เพยีร 

  [๑๓๔] ภกิษุทัง้หลาย บคุคล ๔ จ าพวกนีม้ปีรากฏอยูใ่นโลก 

  บคุคล ๔ จ าพวก๑ไหนบา้ง คอื 

   ๑. บคุคลผูด้ ารงชพีดว้ยผลแหง่ความขยันหมั่นเพยีร แตไ่มด่ ารงชพี 

       ดว้ยผลแหง่กรรม 

   ๒. บคุคลผูด้ ารงชพีดว้ยผลแหง่กรรม แตไ่มด่ ารงชพีดว้ยผลแหง่ 

       ความขยันหมั่นเพยีร 

   ๓. บคุคลผูด้ ารงชพีดว้ยผลแหง่ความขยันหมั่นเพยีรและด ารงชพีดว้ย 

       ผลแหง่กรรม 

   ๔. บคุคลผูไ้มด่ ารงชพีดว้ยผลแหง่ความขยันหมั่นเพยีรและไมด่ ารงชพี 

       ดว้ยผลแหง่กรรม๒ 

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคล ๔ จ าพวกนีแ้ลมปีรากฏอยูใ่นโลก 

อฏุฐานผลสตูรที ่๔ จบ 

 

๕. สาวชัชสตูร 

วา่ดว้ยบคุคลผูม้แีตโ่ทษ 

  [๑๓๕] ภกิษุทัง้หลาย บคุคล ๔ จ าพวกนีม้ปีรากฏอยูใ่นโลก 

  บคุคล ๔ จ าพวก๓ ไหนบา้ง คอื

 

เชงิอรรถ : 

๑ ด ูอภ.ิป.ุ (แปล) ๓๖/๑๖๗/๒๐๐ 

๒ บคุคลจ าพวกที ่๑ หมายถงึบคุคลผูท้ างานดว้ยความขยันหมั่นเพยีรตลอดวันเลีย้งชพี ไดผ้ลแหง่ความขยัน 

   หมั่นเพยีรนัน้ แตไ่มไ่ดอ้าศัยผลบญุใด ๆ เลย บคุคลจ าพวกที ่๒ หมายถงึเทวดาทกุจ าพวก บคุคลจ าพวก 

   ที ่๓ หมายถงึชนชัน้ปกครอง เชน่ พระราชา และขนุนาง บคุคลจ าพวกที ่๔ หมายถงึสัตวน์รก (องฺ.จตกฺุก.อ. 

   ๒/๑๓๔/๓๘๑) 

   ๓ ดู อภ.ิป.ุ (แปล) ๓๖/๑๔๔-๑๔๗/๑๘๖ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๒๐๓ } 



๒๐๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๓.ตตยิปัณณาสก]์ 

๔.ปคุคลวรรค ๕.สาวชัชสตูร 

   ๑. บคุคลผูม้แีตโ่ทษ๑   ๒. บคุคลผูม้โีทษเป็นสว่นมาก๒ 

   ๓. บคุคลผูม้โีทษเป็นสว่นนอ้ย๓  ๔. บคุคลผูไ้มม่โีทษ๔ 

  บคุคลผูม้แีตโ่ทษ เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีป้ระกอบดว้ยกายกรรม (การกระท าทางกาย) ทีม่โีทษ 

ประกอบดว้ยวจกีรรม (การกระท าทางวาจา) ทีม่โีทษ ประกอบดว้ยมโนกรรม (การ 

กระท าทางใจ) ทีม่โีทษ บคุคลผูม้แีตโ่ทษ เป็นอยา่งนีแ้ล 

  บคุคลผูม้โีทษเป็นสว่นมาก เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีป้ระกอบดว้ยกายกรรมทีม่โีทษเป็นสว่นมาก ไมม่ ี

โทษเป็นสว่นนอ้ย ประกอบดว้ยวจกีรรมทีม่โีทษเป็นสว่นมาก ไมม่โีทษเป็นสว่นนอ้ย 

ประกอบดว้ยมโนกรรมทีม่โีทษเป็นสว่นมาก ไมม่โีทษเป็นสว่นนอ้ย บคุคลผูม้โีทษ 

เป็นสว่นมาก เป็นอยา่งนีแ้ล 

  บคุคลผูม้โีทษเป็นสว่นนอ้ย เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีป้ระกอบดว้ยกายกรรมทีไ่มม่โีทษเป็นสว่นมาก ม ี

โทษเป็นสว่นนอ้ย ประกอบดว้ยวจกีรรมทีไ่มม่โีทษเป็นสว่นมาก มโีทษเป็นสว่นนอ้ย 

ประกอบดว้ยมโนกรรมทีไ่มม่โีทษเป็นสว่นมาก มโีทษเป็นสว่นนอ้ย บคุคลผูม้โีทษ 

เป็นสว่นนอ้ย เป็นอยา่งนี้แล 

  บคุคลผูไ้มม่โีทษ เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีป้ระกอบดว้ยกายกรรมทีไ่มม่โีทษ ประกอบดว้ย 

วจกีรรมทีไ่มม่โีทษ ประกอบดว้ยมโนกรรมทีไ่มม่โีทษ บคุคลผูไ้มม่โีทษ เป็นอยา่ง 

นีแ้ล 

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคล ๔ จ าพวกนีแ้ลมปีรากฏอยูใ่นโลก 

สาวชัชสตูรที ่๕ จบ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ หมายถงึอันธพาลปถุชุน (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๑๓๕/๑๘๑) 

๒ หมายถงึโลกยิปถุชุนทีท่ าความดใีนระหวา่ง (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๑๓๕/๑๘๑) 

๓ หมายถงึพระโสดาบัน พระสกทาคาม ีและพระอนาคาม ี(องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๑๓๕/๑๘๑) 

๔ หมายถงึพระอรหันตขณีาสพ (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๑๓๕/๑๘๑) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๒๐๔ } 



๒๐๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๓.ตตยิปัณณาสก]์ 

๔.ปคุคลวรรค ๗.ทตุยิสลีสตูร 

 

๖. ปฐมสลีสตูร 

วา่ดว้ยศลี สตูรที ่๑ 

  [๑๓๖] ภกิษุทัง้หลาย บคุคล ๔ จ าพวกนีม้ปีรากฏอยูใ่นโลก 

  บคุคล ๔ จ าพวกไหนบา้ง คอื 

   ๑. บคุคลบางคนในโลกนีไ้มบ่ าเพ็ญศลีใหบ้รบิรูณ์ ไมบ่ าเพ็ญสมาธ ิ

       ใหบ้รบิรูณ์ และไมบ่ าเพ็ญปัญญาใหบ้รบิรูณ์๑ 

   ๒. บคุคลบางคนในโลกนีบ้ าเพ็ญศลีใหบ้รบิรูณ์ แตไ่มบ่ าเพ็ญสมาธ ิ

       ใหบ้รบิรูณ์ และไมบ่ าเพ็ญปัญญาใหบ้รบิรูณ์๒ 

   ๓. บคุคลบางคนในโลกนีบ้ าเพ็ญศลีใหบ้รบิรูณ์ และบ าเพ็ญสมาธ ิ

       ใหบ้รบิรูณ์ แตไ่มบ่ าเพ็ญปัญญาใหบ้รบิรูณ์๓ 

   ๔. บคุคลบางคนในโลกนีบ้ าเพ็ญศลีใหบ้รบิรูณ์ บ าเพ็ญสมาธใิห ้

       บรบิรูณ์และบ าเพ็ญปัญญาใหบ้รบิรูณ์๔ 

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคล ๔ จ าพวกนีแ้ลมปีรากฏอยูใ่นโลก 

ปฐมสลีสตูรที ่๖ จบ 

 

๗. ทตุยิสลีสตูร 

วา่ดว้ยศลี สตูรที ่๒ 

  [๑๓๗] ภกิษุทัง้หลาย บคุคล ๔ จ าพวกนีม้ปีรากฏอยูใ่นโลก 

  บคุคล ๔ จ าพวกไหนบา้ง คอื 

   ๑. บคุคลบางคนในโลกนีไ้มเ่คารพในศลี ไมถ่อืศลีเป็นใหญ ่ไม ่

       เคารพในสมาธ ิไมถ่อืสมาธเิป็นใหญ ่และไมเ่คารพในปัญญา 

       ไมถ่อืปัญญาเป็นใหญ่

 

เชงิอรรถ : 

๑ หมายถงึโลกยิมหาชน (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๑๓๖-๑๓๗/๓๘) 

๒ หมายถงึพระโสดาบันและพระสกทาคามผีูเ้ป็นสกุขวปัิสสกะ (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๑๓๖-๑๓๗/๓๘๑) 

๓ หมายถงึพระอนาคาม ี(องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๑๓๖-๑๓๗/๓๘๑) 

๔ หมายถงึพระอรหันตขณีาสพ (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๑๓๖/๓๘๑) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๒๐๕ } 



๒๐๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๓.ตตยิปัณณาสก]์ 

๔.ปคุคลวรรค ๘. นกิกัฏฐสตูร 

   ๒. บคุคลบางคนในโลกนีเ้คารพในศลี ถอืศลีเป็นใหญ ่แตไ่มเ่คารพ 

       ในสมาธ ิไมถ่อืสมาธเิป็นใหญ ่และไมเ่คารพในปัญญา ไมถ่อื 

       ปัญญาเป็นใหญ ่

   ๓. บคุคลบางคนในโลกนีเ้คารพในศลี ถอืศลีเป็นใหญ ่และเคารพ 

       ในสมาธ ิถอืสมาธเิป็นใหญ ่แตไ่มเ่คารพในปัญญา ไมถ่อื 

       ปัญญาเป็นใหญ ่

   ๔. บคุคลบางคนในโลกนีเ้คารพในศลี ถอืศลีเป็นใหญ ่เคารพในสมาธ ิ

       ถอืสมาธเิป็นใหญ ่และเคารพในปัญญา ถอืปัญญาเป็นใหญ่ 

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคล ๔ จ าพวกนีแ้ลมปีรากฏอยูใ่นโลก 

ทตุยิสลีสตูรที ่๗ จบ 

 

๘. นกิกฏัฐสูตร 

วา่ดว้ยบคุคลผูม้กีายและจติออก 

  [๑๓๘] ภกิษุทัง้หลาย บคุคล ๔ จ าพวกนีม้ปีรากฏอยูใ่นโลก 

  บคุคล ๔ จ าพวกไหนบา้ง คอื 

   ๑. บคุคลผูม้กีายออก แตม่จีติยังไมอ่อก๑ 

   ๒. บคุคลผูม้กีายยังไมอ่อก แตม่จีติออก 

   ๓. บคุคลผูม้กีายยังไมอ่อกและมจีติยังไมอ่อก 

   ๔. บคุคลผูม้กีายออกและมจีติออก 

  บคุคลผูม้กีายออก แตม่จีติยงัไมอ่อก เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีอ้าศัยเสนาสนะเงยีบสงัด คอื ป่าโปรง่๒และป่าทบึ๓ 

เธอตรกึถงึกามวติก(ความตรกึในทางกาม)บา้ง พยาบาทวติก (ความตรกึในทาง 

พยาบาท)บา้ง วหิงิสาวติก (ความตรกึในทางเบยีดเบยีน)บา้ง บคุคลผูม้กีายออก 

แตม่จีติยังไมอ่อก เป็นอยา่งนีแ้ล

 

เชงิอรรถ : 

๑ หมายถงึบคุคลมกีายออกจากบา้น แมอ้ยูใ่นป่าก็ยังคดิถงึบา้น (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๑๓๘/๓๘๑) 

๒ ป่าโปรง่ (อรญฺญ) หมายถงึป่าอยูน่อกเสาหลักเมอืงออกไปอยา่งนอ้ยชัว่ ๕๐๐ ธนู (อง.ทกุ.อ. ๒/๓๑/๓๐) 

๓ ป่าทบึ (วนปตฺถ) หมายถงึป่าทีไ่มม่คีนอยูอ่าศัยเลยเขตหมู่บา้นไป (องฺ.ทกุ.อ. ๒/๓๑/๓๐) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๒๐๖ } 



๒๐๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๓.ตตยิปัณณาสก]์ 

๔.ปคุคลวรรค ๙.ธัมมกถกิสตูร 

  บคุคลผูม้กีายยงัไมอ่อก แตม่จีติออก เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีไ้มอ่าศัยเสนาสนะเงยีบสงัด คอื ป่าโปรง่และป่าทบึ 

เลย แตเ่ธอตรกึถงึเนกขมัมวติก (ความตรกึปลอดจากกาม)บา้ง อพยาบาทวติก 

(ความตรกึปลอดจากพยาบาท)บา้ง อวหิงิสาวติก (ความตรกึปลอดจากการเบยีดเบยีน) 

บา้ง บคุคลผูม้กีายยังไมอ่อก แตม่จีติออก เป็นอยา่งนีแ้ล 

  บคุคลผูม้กีายยงัไมอ่อกและมจีติยงัไมอ่อก เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีไ้มอ่าศัยเสนาสนะเงยีบสงัด คอื ป่าโปรง่และป่าทบึ 

และเธอตรกึถงึกามวติกบา้ง พยาบาทวติกบา้ง วหิงิสาวติกบา้ง บคุคลผูม้กีายยัง 

ไมอ่อกและมจีติยังไมอ่อก เป็นอยา่งนีแ้ล 

  บคุคลผูม้กีายออกและมจีติออก เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีอ้าศัยเสนาสนะเงยีบสงัด คอื ป่าโปรง่และป่าทบึ 

และเธอตรกึถงึเนกขมัมวติกบา้ง อพยาบาทวติกบา้ง อวหิงิสาวติกบา้ง บคุคลผูม้ ี

กายออกและมจีติออก เป็นอยา่งนีแ้ล 

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคล ๔ จ าพวกนีแ้ลมปีรากฏอยูใ่นโลก 

นกิกฏัฐสตูรที ่๘ จบ 

 

๙. ธมัมกถกิสตูร 

วา่ดว้ยธรรมกถกึ 

  [๑๓๙] ภกิษุทัง้หลาย ธรรมกถกึ ๔ จ าพวกนี ้

  ธรรมกถกึ ๔ จ าพวก๑ไหนบา้ง คอื 

   ๑. ธรรมกถกึบางรปูในธรรมวนัิยนีก้ลา่วธรรมนอ้ยและไมม่ปีระโยชน์ 

       ทัง้หมูผู่ฟั้งก็ไมฉ่ลาดในสิง่ทีม่ปีระโยชนแ์ละไมม่ปีระโยชน ์ธรรม- 

       กถกึจ าพวกนีนั้บวา่เป็นธรรมกถกึส าหรับหมูผู่ฟั้งประเภทนี ้

   ๒. ธรรมกถกึบางรปูในธรรมวนัิยนีก้ลา่วธรรมนอ้ย แตม่ปีระโยชน ์และ 

       หมูผู่ฟั้งก็ฉลาดในสิง่ทีม่ปีระโยชนแ์ละไมม่ปีระโยชน ์ธรรมกถกึ 

       จ าพวกนีนั้บวา่เป็นธรรมกถกึส าหรับหมูผู่ฟั้งประเภทนี ้

 

เชงิอรรถ : 

๑ ด ูอภ.ิป.ุ (แปล) ๓๖/๑๕๖/๑๘๗-๑๘๘ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๒๐๗ } 



๒๐๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๓.ตตยิปัณณาสก]์ 

๔.ปคุคลวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

   ๓. ธรรมกถกึบางรปูในธรรมวนัิยนีก้ลา่วธรรมมาก แตไ่มม่ปีระโยชน ์และ 

       หมูผู่ฟั้งก็ไมฉ่ลาดในสิง่ทีม่ปีระโยชนแ์ละไมม่ปีระโยชน ์ธรรมกถกึ 

       จ าพวกนีนั้บวา่เป็นธรรมกถกึส าหรับหมูผู่ฟั้งประเภทนี ้

   ๔. ธรรมกถกึบางรปูในธรรมวนัิยนีก้ลา่วธรรมมากและมปีระโยชน ์และ 

       หมูผู่ฟั้งก็ฉลาดในสิง่ทีม่ปีระโยชนแ์ละไมม่ปีระโยชน ์ธรรมกถกึ 

       จ าพวกนีนั้บวา่เป็นธรรมกถกึส าหรับหมูผู่ฟั้งประเภทนี ้

  ภกิษุทัง้หลาย ธรรมกถกึ ๔ จ าพวกนีแ้ล 

ธมัมกถกิสตูรที ่๙ จบ 

 

๑๐. วาทสีตูร 

วา่ดว้ยนกัพดู 

  [๑๔๐] ภกิษุทัง้หลาย นักพดู ๔ จ าพวกนี ้

  นักพดู ๔ จ าพวกไหนบา้ง คอื 

   ๑. นักพดูทีจ่นดา้นอรรถ แตไ่มจ่นดา้นพยัญชนะ 

   ๒. นักพดูทีจ่นดา้นพยัญชนะ แตไ่มจ่นดา้นอรรถ 

   ๓. นักพดูทีจ่นทัง้ดา้นอรรถและดา้นพยัญชนะ 

   ๔. นักพดูทีไ่มจ่นทัง้ดา้นอรรถและดา้นพยัญชนะ 

  นักพดู ๔ จ าพวกนีแ้ล 

  ภกิษุทัง้หลาย เป็นไปไมไ่ดเ้ลยทีภ่กิษุ(นักพดู)ผูป้ระกอบดว้ยปฏสิมัภทิา ๔ ประการ 

จะพงึจนทัง้ดา้นอรรถหรอืดา้นพยัญชนะ 

วาทสีตูรที ่๑๐ จบ 

ปคุคลวรรคที ่๔ จบ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

    ๑. สงัโยชนสตูร    ๒. ปฏภิาณสตูร 

    ๓. อคุฆฏติัญญสูตูร    ๔. อฏุฐานผลสตูร 

    ๕. สาวชัชสตูร    ๖. ปฐมสลีสตูร 

    ๗. ทตุยิสลีสตูร    ๘. นกิกัฏฐสตูร 

    ๙. ธัมมกถกิสตูร    ๑๐. วาทสีตูร 

 
{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๒๐๘ } 



๒๐๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๓.ตตยิปัณณาสก]์ 

๕.อาภาวรรค ๓.อาโลกสตูร 

 

๕. อาภาวรรค 

หมวดวา่ดว้ยแสงสวา่ง 

๑. อาภาสตูร 

วา่ดว้ยแสงสวา่ง 

  [๑๔๑] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ ภกิษุทัง้หลาย แสงสวา่ง ๔ ประการนี้ 

  แสงสวา่ง ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. แสงสวา่งแหง่ดวงจันทร ์  ๒. แสงสวา่งแหง่ดวงอาทติย ์

   ๓. แสงสวา่งแหง่ไฟ    ๔. แสงสวา่งแหง่ปัญญา 

  ภกิษุทัง้หลาย แสงสวา่ง ๔ ประการนีแ้ล 

  บรรดาแสงสวา่ง ๔ ประการนี ้แสงสวา่งแหง่ปัญญาเป็นเลศิ 

อาภาสตูรที ่๑ จบ 

 

๒. ปภาสตูร 

วา่ดว้ยรศัม ี

  [๑๔๒] ภกิษุทัง้หลาย รัศม ี๔ ประการนี้ 

  รัศม ี๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. รัศมแีหง่ดวงจันทร ์  ๒. รัศมแีหง่ดวงอาทติย ์

   ๓. รัศมแีหง่ไฟ    ๔. รัศมแีหง่ปัญญา 

  ภกิษุทัง้หลาย รัศม ี๔ ประการนีแ้ล 

  บรรดารัศม ี๔ ประการนี ้รัศมแีหง่ปัญญาเป็นเลศิ 

ปภาสตูรที ่๒ จบ 

 

๓. อาโลกสตูร 

วา่ดว้ยความสวา่ง 

  [๑๔๓] ภกิษุทัง้หลาย ความสวา่ง ๔ ประการนี้ 

  ความสวา่ง ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

 
{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๒๐๙ } 



๒๑๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๓.ตตยิปัณณาสก]์ 

๕.อาภาวรรค ๕. ปัชโชตสตูร 

    ๑. ความสวา่งแหง่ดวงจันทร ์  ๒. ความสวา่งแหง่ดวงอาทติย ์

    ๓. ความสวา่งแหง่ไฟ    ๔. ความสวา่งแหง่ปัญญา 

  ภกิษุทัง้หลาย ความสวา่ง ๔ ประการนีแ้ล 

  บรรดาความสวา่ง ๔ ประการนี ้ความสวา่งแหง่ปัญญาเป็นเลศิ 

อาโลกสตูรที ่๓ จบ 

 

๔. โอภาสสตูร 

วา่ดว้ยความสวา่งไสว 

  [๑๔๔] ภกิษุทัง้หลาย ความสวา่งไสว ๔ ประการนี ้

  ความสวา่งไสว ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ความสวา่งไสวแหง่ดวงจันทร ์ ๒. ความสวา่งไสวแหง่ดวงอาทติย ์

   ๓. ความสวา่งไสวแหง่ไฟ   ๔. ความสวา่งไสวแหง่ปัญญา 

  ภกิษุทัง้หลาย ความสวา่งไสว ๔ ประการนีแ้ล 

  บรรดาความสวา่งไสว ๔ ประการนี ้ความสวา่งไสวแหง่ปัญญาเป็นเลศิ 

โอภาสสตูรที ่๔ จบ 

 

๕. ปชัโชตสตูร 

วา่ดว้ยความรุง่เรอืง 

  [๑๔๕] ภกิษุทัง้หลาย ความรุง่เรอืง ๔ ประการนี้ 

  ความรุง่เรอืง ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ความรุง่เรอืงแหง่ดวงจันทร ์ ๒. ความรุง่เรอืงแหง่ดวงอาทติย ์

   ๓. ความรุง่เรอืงแหง่ไฟ   ๔. ความรุง่เรอืงแหง่ปัญญา 

  ภกิษุทัง้หลาย ความรุง่เรอืง ๔ ประการนีแ้ล 

  บรรดาความรุง่เรอืง ๔ ประการนี ้ความรุง่เรอืงแหง่ปัญญาเป็นเลศิ 

ปชัโชตสตูรที ่๕ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๒๑๐ } 



๒๑๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๓.ตตยิปัณณาสก]์ 

๕.อาภาวรรค ๗.ทตุยิกาลสตูร 

 

๖. ปฐมกาลสตูร 

วา่ดว้ยกาล สตูรที ่๑ 

  [๑๔๖] ภกิษุทัง้หลาย กาล ๔ ประการนี ้

  กาล ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. การฟังธรรมตามกาล๑   ๒. การสนทนาธรรม๒ตามกาล 

   ๓. ความสงบใจตามกาล   ๔. ความเห็นแจง้ตามกาล 

  ภกิษุทัง้หลาย กาล ๔ ประการนีแ้ล 

ปฐมกาลสตูรที ่๖ จบ 

 

๗. ทตุยิกาลสตูร 

วา่ดว้ยกาล สตูรที ่๒ 

  [๑๔๗] ภกิษุทัง้หลาย กาล ๔ ประการนีท้ีบ่คุคลบ าเพ็ญโดยชอบ ใหห้มนุ 

เวยีนไปตามโดยชอบ ยอ่มใหถ้งึความสิน้อาสวะตามล าดับ 

  กาล ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. การฟังธรรมตามกาล   ๒. การสนทนาธรรมตามกาล 

   ๓. ความสงบใจตามกาล   ๔. ความเห็นแจง้ตามกาล 

  กาล ๔ ประการนีแ้ลทีบ่คุคลบ าเพ็ญโดยชอบ ใหห้มนุเวยีนไปตามโดยชอบ 

ยอ่มใหถ้งึความสิน้อาสวะตามล าดับ 

  เปรยีบเหมอืนเมือ่ฝนเม็ดใหญต่กลงบนยอดภเูขา น ้าไหลไปตามทีลุ่ม่ท าใหซ้อกเขา 

ล าธาร และหว้ยเต็ม ซอกเขา ล าธาร และหว้ยเต็มแลว้ท าใหห้นองเต็ม หนองเต็ม 

แลว้ท าใหบ้งึเต็ม บงึเต็มแลว้ท าใหแ้มน่ ้านอ้ยเต็ม แมน่ ้านอ้ยเต็มแลว้ ท าใหแ้มน่ ้า 

ใหญเ่ต็ม แมน่ ้าใหญเ่ต็มแลว้ก็ท าใหม้หาสมทุรเต็ม แมฉั้นใด

 

เชงิอรรถ : 

๑ กาล ในทีน่ีห้มายถงึเวลาทีเ่หมาะสม (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๑๔๖/๓๘๓) 

๒ หมายถงึถอ้ยค าสนทนาในการถามและตอบปัญหาเกีย่วกับธรรม (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๑๔๖/๓๘๓) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๒๑๑ } 



๒๑๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๓.ตตยิปัณณาสก]์ 

๕.อาภาวรรค ๙. สจุรติสตูร 

  กาล ๔ ประการนีก็้ฉันนัน้เหมอืนกัน ทีบ่คุคลบ าเพ็ญโดยชอบ ใหห้มนุเวยีน 

ไปตามโดยชอบ ยอ่มใหถ้งึความสิน้อาสวะตามล าดับ 

ทตุยิกาลสตูรที ่๗ จบ 

 

๘. ทจุจรติสูตร 

วา่ดว้ยทจุรติ 

  [๑๔๘] ภกิษุทัง้หลาย วจทีจุรติ ๔ ประการนี ้

  วจทีจุรติ ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. มสุาวาท (พดูเท็จ)   ๒. ปิสณุาวาจา (พดูสอ่เสยีด) 

   ๓. ผรสุวาจา (พดูค าหยาบ)   ๔. สมัผัปปลาปะ (พดูเพอ้เจอ้) 

  ภกิษุทัง้หลาย วจทีจุรติ ๔ ประการนีแ้ล 

ทจุจรติสตูรที ่๘ จบ 

 

๙. สจุรติสตูร 

วา่ดว้ยสจุรติ 

  [๑๔๙] ภกิษุทัง้หลาย วจสีจุรติ ๔ ประการนี ้

  วจสีจุรติ ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. สจัจวาจา (พดูจรงิ)   ๒. อปิสณุาวาจา (พดูไมส่อ่เสยีด) 

   ๓. สณัหวาจา (พดูออ่นหวาน)  ๔. มันตภาสา๑ (พดูดว้ยปัญญา) 

  ภกิษุทัง้หลาย วจสีจุรติ ๔ ประการนีแ้ล 

สจุรติสตูรที ่๙ จบ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ มนัตภาสา ในทีน่ีห้มายถงึค าพูดทีก่ าหนดดว้ยปัญญาคอืมันตา (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๑๔๙-๑๕๐/๓๘๓) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๒๑๒ } 



๒๑๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๓.ตตยิปัณณาสก]์ 

๕.อาภาวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

 

๑๐. สารสตูร 

วา่ดว้ยสารธรรม 

  [๑๕๐] ภกิษุทัง้หลาย สารธรรม (ธรรมทีเ่ป็นแกน่สาร) ๔ ประการนี้ 

  สารธรรม ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. สลีสารธรรม๑ (ธรรมทีเ่ป็นแกน่สารคอืศลี) 

   ๒. สมาธสิารธรรม (ธรรมทีเ่ป็นแกน่สารคอืสมาธ)ิ 

   ๓. ปัญญาสารธรรม (ธรรมทีเ่ป็นแกน่สารคอืปัญญา) 

   ๔. วมิตุตสิารธรรม (ธรรมทีเ่ป็นแกน่สารคอืวมิตุต)ิ 

  ภกิษุทัง้หลาย สารธรรม ๔ ประการนีแ้ล 

สารสตูรที ่๑๐ จบ 

อาภาวรรคที ่๕ จบ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

    ๑. อาภาสตูร     ๒. ปภาสตูร 

    ๓. อาโลกสตูร    ๔. โอภาสสตูร 

    ๕. ปัชโชตสตูร    ๖. ปฐมกาลสตูร 

    ๗. ทตุยิกาลสตูร    ๘. ทจุจรติสตูร 

    ๙. สจุรติสตูร     ๑๐. สารสตูร 

 

ตตยิปณัณาสก ์จบ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ สลีสารธรรม ในทีน่ีห้มายถงึศลีทีใ่หส้ าเร็จประโยชนท์ีเ่ป็นแกน่สาร (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๑๔๙-๑๕๐/๓๘๓) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๒๑๓ } 



๒๑๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๔.จตตุถปัณณาสก]์ 

๑. อนิทรยิวรรค ๒. สทัธาพลสตูร 

 

๔. จตตุถปณัณาสก ์

๑. อนิทรยิวรรค 

หมวดวา่ดว้ยอนิทรยี ์

๑. อนิทรยิสตูร 

วา่ดว้ยอนิทรยี ์

  [๑๕๑] ภกิษุทัง้หลาย อนิทรยี ์๔ ประการนี ้

  อนิทรยี ์๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. สทัธนิทรยี ์(อนิทรยีค์อืศรัทธา) 

   ๒. วริยินิทรยี ์(อนิทรยีค์อืวริยิะ) 

   ๓. สมาธนิทรยี ์(อนิทรยีค์อืสมาธ)ิ 

   ๔. ปัญญนิทรยี ์(อนิทรยีค์อืปัญญา) 

  ภกิษุทัง้หลาย อนิทรยี ์๔ ประการนีแ้ล 

อนิทรยิสตูรที ่๑ จบ 

 

๒. สทัธาพลสตูร 

วา่ดว้ยสทัธาพละ 

  [๑๕๒] ภกิษุทัง้หลาย พละ (ก าลัง) ๔ ประการนี้ 

  พละ ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. สทัธาพละ (ก าลังคอืศรัทธา) 

   ๒. วริยิพละ (ก าลังคอืวริยิะ) 

   ๓. สมาธพิละ (ก าลังคอืสมาธ)ิ 

   ๔. ปัญญาพละ (ก าลังคอืปัญญา) 

  ภกิษุทัง้หลาย พละ ๔ ประการนีแ้ล 

สทัธาพลสตูรที ่๒ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๒๑๔ } 



๒๑๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๔.จตตุถปัณณาสก]์ 

๑. อนิทรยิวรรค ๕.ปฏสิงัขานพลสตูร 

 

๓. ปญัญาพลสตูร 

วา่ดว้ยปญัญาพละ 

  [๑๕๓] ภกิษุทัง้หลาย พละ (ก าลัง) ๔ ประการนี้ 

  พละ ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ปัญญาพละ (ก าลังคอืปัญญา) 

   ๒. วริยิพละ (ก าลังคอืวริยิะ) 

   ๓. อนวชัชพละ (ก าลังคอืกรรมทีไ่มม่โีทษ) 

   ๔. สงัคหพละ (ก าลังคอืการสงเคราะห)์ 

  ภกิษุทัง้หลาย พละ ๔ ประการนีแ้ล 

ปญัญาพลสตูรที ่๓ จบ 

 

๔. สตพิลสตูร 

วา่ดว้ยสตพิละ 

  [๑๕๔] ภกิษุทัง้หลาย พละ ๔ ประการนี ้

  พละ ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. สตพิละ (ก าลังคอืสต)ิ 

   ๒. สมาธพิละ (ก าลังคอืสมาธ)ิ 

   ๓. อนวชัชพละ (ก าลังคอืกรรมทีไ่มม่โีทษ) 

   ๔. สงัคหพละ (ก าลังคอืการสงเคราะห)์ 

  ภกิษุทัง้หลาย พละ ๔ ประการนีแ้ล 

สตพิลสตูรที ่๔ จบ 

 

๕. ปฏสิงัขานพลสตูร 

วา่ดว้ยปฏสิงัขานพละ 

  [๑๕๕] ภกิษุทัง้หลาย พละ ๔ ประการนี ้

  พละ ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๒๑๕ } 



๒๑๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๔.จตตุถปัณณาสก]์ 

๑.อนิทรยิวรรค ๖. กัปปสตูร 

   ๑. ปฏสิงัขานพละ (ก าลังคอืการพจิารณา) 

   ๒. ภาวนาพละ (ก าลังคอืการเจรญิ) 

   ๓. อนวชัชพละ (ก าลังคอืกรรมทีไ่มม่โีทษ) 

   ๔. สงัคหพละ (ก าลังคอืการสงเคราะห)์ 

  ภกิษุทัง้หลาย พละ ๔ ประการนีแ้ล 

ปฏสิงัขานพลสตูรที ่๕ จบ 

 

๖. กปัปสตูร 

วา่ดว้ยกปั 

  [๑๕๖] ภกิษุทัง้หลาย อสงไขยกัป ๔ ประการนี้ 

  อสงไขยกัป ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ในเวลาทีส่งัวฏัฏกัป๑ด าเนนิไป ไมม่ใีครก าหนดนับไดว้า่ จ านวนเทา่นี้ 

       หลายปี จ านวนเท่านี ้๑๐๐ ปี จ านวนเทา่นี ้๑,๐๐๐ ปี หรอื 

       จ านวนเทา่นี้ ๑๐๐,๐๐๐ ปี 

   ๒. ในเวลาทีส่งัวฏัฏฐายกีัป๒ด าเนนิไป ไมม่ใีครก าหนดนับไดว้า่ 

       จ านวนเทา่นีห้ลายปี จ านวนเทา่นี ้๑๐๐ ปี จ านวนเทา่นี ้๑,๐๐๐ 

       ปี หรอืจ านวนเทา่นี ้๑๐๐,๐๐๐ ปี

 

เชงิอรรถ : 

๑ ค าวา่ สงัวฏัฏะ แปลวา่ ความเสือ่ม ความพนิาศ และค าวา่ กปั แปลวา่ กาลก าหนด ชว่งระยะเวลา 

   ยาวนานเหลอืเกนิทีก่ าหนดวา่โลกคอืสกลจักรวาลประลัยครัง้หนึง่ ดังนัน้ ค าวา่ สงัวฏัฏกปั หมายถงึ 

   ชว่งระยะเวลาทีโ่ลกเสือ่ม ม ี๓ อยา่ง คอื (๑)อาโปสงัวฏัฏกปั (กัปทีเ่สือ่มเพราะน ้า) หมายถงึกัปทีเ่สือ่ม 

   เพราะน ้านับแตช่ัน้สภุกณิหพรหมลงมา (๒)เตโชสงัวฏัฏกปั (กัปทีเ่สือ่มเพราะไฟ) หมายถงึกัปทีไ่ฟไหม ้

   นับแตช่ัน้อาภัสสรพรหมลงมา (๓)วาโยสงัวฏัฏกปั (กัปทีเ่สือ่มเพราะลม) หมายถงึกัปทีล่มพัดท าลาย 

   นับแตช่ัน้เวหัปผลพรหมลงมา หรอืหมายถงึชว่งระยะเวลาทีเ่ปลวไฟดับจนถงึมหาเมฆทีใ่หก้ัปพนิาศ 

   (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๑๕๖/๓๘๔, องฺ.จตกฺุก.ฏกีา ๒/๑๕๖-๑๕๘/๔๒๑, วสิทฺุธ.ิ ๒/๔๐๖/๕๕) 

๒ สงัวฏัฏฐายกีปั หมายถงึชว่งระยะเวลาทีโ่ลกอยูถ่ัดจากความเสือ่มไป หรอืหมายถงึตัง้แตเ่ปลวไฟทีใ่หก้ัป 

   พนิาศดับลงจนถงึมมีหาเมฆเต็มบรบิรูณ์ใน ๑๐๐,๐๐๐ โกฏจัิกรวาล (องฺ.จตกฺุก.ฏกีา ๒/๑๕๖-๑๕๘/๔๒๑, 

   วสิทฺุธ.ิ ๒/๔๐๖/๕๕) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๒๑๖ } 



๒๑๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๔.จตตุถปัณณาสก]์ 

๑.อนิทรยิวรรค ๗.โรคสตูร 

   ๓. ในเวลาทีว่วิฏัฏกัป๑ด าเนนิไป ไมม่ใีครก าหนดนับไดว้า่ จ านวน 

       เทา่นีห้ลายปี จ านวนเทา่นี ้๑๐๐ ปี จ านวนเทา่นี้ ๑,๐๐๐ ปี 

       หรอืจ านวนเทา่นี ้๑๐๐,๐๐๐ ปี 

   ๔. ในเวลาทีว่วิฏัฏฐายกีัป๒ด าเนนิไป ไมม่ใีครก าหนดนับไดว้า่ 

       จ านวนเทา่นีห้ลายปี จ านวนเทา่นี ้๑๐๐ ปี จ านวนเทา่นี ้๑,๐๐๐ 

       ปี หรอืจ านวนเทา่นี ้๑๐๐,๐๐๐ ปี 

  ภกิษุทัง้หลาย อสงไขยกัป ๔ ประการนีแ้ล 

กปัปสตูรที ่๖ จบ 

 

๗. โรคสูตร 

วา่ดว้ยโรค 

  [๑๕๗] ภกิษุทัง้หลาย โรค ๒ อยา่งนี ้

  โรค ๒ อยา่ง อะไรบา้ง คอื 

    ๑. โรคทางกาย    ๒. โรคทางใจ 

  สตัวผ์ูอ้า้งวา่ ตนเองไมม่โีรคทางกายตลอดระยะเวลา ๑ ปีบา้ง ๒ ปีบา้ง ๓ ปี 

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

แมย้ิง่กวา่ ๑๐๐ ปีบา้ง ยังพอมอียู ่แตส่ตัวผ์ูจ้ะกลา่วอา้งวา่ ตนเองไมม่โีรคทางใจ 

ตลอดระยะเวลาแมค้รูเ่ดยีว หาไดโ้ดยยาก ยกเวน้ท่านผูห้มดกเิลสแลว้ 

  ภกิษุทัง้หลาย โรคของบรรพชติ ๔ อยา่งนี ้

  โรค ๔ อยา่ง อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ภกิษุในธรรมวนัิยนีเ้ป็นคนมักมาก คับแคน้ ไมส่นัโดษดว้ยจวีร 

       บณิฑบาต เสนาสนะ และคลิานปัจจัยเภสชัชบรขิารตามแตจ่ะได ้

 

เชงิอรรถ : 

๑ ววิฏัฏกปั หมายถงึชว่งระยะเวลาทีโ่ลกเจรญิ หรอืหมายถงึชว่งระยะเวลาทีด่วงจันทรแ์ละดวงอาทติยเ์กดิ 

   จนถงึมมีหาเมฆบรบิรูณ์ (องฺ.จตกฺุก.ฏกีา ๒/๑๕๖-๑๕๘/๔๒๑, วสิทฺุธ.ิ ๒/๔๐๖/๕๕) 

๒ ววิฏัฏฐายกีปั หมายถงึชว่งระยะเวลาทีโ่ลกอยูถ่ัดความเจรญิไป หรอืหมายถงึชว่งระยะเวลาทีม่หาเมฆซึง่ให ้

   กัปพนิาศเกดิอกี จนถงึดวงจันทรแ์ละดวงอาทติยเ์กดิอกี ในค าทัง้ ๔ นี ้หมายถงึเตโชสังวัฏฏกัปเทา่นัน้ 

   (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๑๕๖/๓๘๔,องฺ.จตกฺุก.ฏกีา ๒/๑๕๖-๑๕๘/๔๒๑, วสิทฺุธ.ิ ๒/๔๐๖/๕๖) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๒๑๗ } 



๒๑๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๔.จตตุถปัณณาสก]์ 

๑.อนิทรยิวรรค ๘. ปรหิานสิตูร 

   ๒. เธอเมือ่มักมาก คับแคน้ ไมส่นัโดษดว้ยจวีร บณิฑบาต เสนาสนะ 

       และคลิานปัจจัยเภสชัชบรขิารตามแตจ่ะได ้ยอ่มตัง้ความปรารถนา 

       ชัว่เพือ่ไมใ่หผู้อ้ ืน่ดหูมิน่ เพือ่ใหไ้ดล้าภสกัการะและชือ่เสยีง 

   ๓. เธอวิง่เตน้ ขวนขวาย พยายามเพือ่ไมใ่หผู้อ้ ืน่ดหูมิน่ เพือ่ใหไ้ด ้

       ลาภสกัการะและชือ่เสยีง 

   ๔. เธอเขา้ไปหาตระกลูทัง้หลาย น่ังกลา่วธรรม กลัน้อจุจาระและ 

       ปัสสาวะเพือ่ใหเ้ขานับถอื 

  ภกิษุทัง้หลาย โรคของบรรพชติ ๔ อยา่งนีแ้ล 

  เพราะเหตนัุน้ เธอทัง้หลายในธรรมวนัิยนีพ้งึส าเหนียกอยา่งนีว้า่ “เราจักไม ่

เป็นคนมักมาก ไมเ่ป็นคนมจีติคับแคน้ ไมเ่ป็นคนไมส่นัโดษดว้ยจวีร บณิฑบาต 

เสนาสนะ และคลิานปัจจัยเภสชัชบรขิารตามแตจ่ะได ้เราจักไมต่ัง้ความปรารถนาชัว่ 

เพือ่ใหค้นอืน่รูจั้ก เพือ่ใหไ้ดล้าภสกัการะและชือ่เสยีง เราจักไมว่ ิง่เตน้ ไมข่วนขวาย 

ไมพ่ยายามเพือ่ใหค้นอืน่รูจั้ก เพือ่ใหไ้ดล้าภสกัการะและชือ่เสยีง เราจักอดทนตอ่ 

ความหนาว ความรอ้น ความหวิกระหาย ตอ่การถกูเหลอืบ ยงุ ลม แดด 

และสตัวเ์ลือ้ยคลานทัง้หลายรบกวน ตอ่ถอ้ยค าหยาบคายรา้ยแรงตา่ง ๆจักเป็นผู ้

อดกลัน้เวทนาทัง้หลายอันมใีนรา่งกายทีเ่กดิขึน้แลว้ เป็นทกุข ์กลา้แข็ง เจ็บปวด 

เผ็ดรอ้น ไมน่่ายนิด ีไมน่่าพอใจ พรากชวีติ” 

  ภกิษุทัง้หลาย พวกเธอพงึส าเหนยีกอยา่งนีแ้ล 

โรคสตูรที ่๗ จบ 

 

๘. ปรหิานสิตูร 

วา่ดว้ยธรรมทีเ่ป็นเหตเุสือ่ม 

  [๑๕๘] ณ ทีนั่น้แล ทา่นพระสารบีตุรเรยีกภกิษุทัง้หลายมากลา่ววา่ ผูม้อีายุ 

ทัง้หลาย ภกิษุเหลา่นัน้รับค าแลว้ ทา่นพระสารบีตุรจงึไดก้ลา่วเรือ่งนีว้า่ 

  ผูม้อีายทัุง้หลาย ผูใ้ดจะเป็นภกิษุหรอืภกิษุณีก็ตาม พจิารณาเห็นธรรม ๔ 

ประการอยูใ่นตน พงึแน่ใจไดเ้ลยวา่ จะเสือ่มจากกศุลธรรมทัง้หลาย เพราะการม ี

ธรรม ๔ ประการอยูใ่นตนนี ้พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ มคีวามเสือ่ม 

  ธรรม ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๒๑๘ } 



๒๑๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๔.จตตุถปัณณาสก]์ 

๑.อนิทรยิวรรค ๙.ภกิขนุสีตูร 

   ๑. ความเป็นผูม้รีาคะหนา 

   ๒. ความเป็นผูม้โีทสะหนา 

   ๓. ความเป็นผูม้โีมหะหนา 

   ๔. ไมม่ปัีญญาจักษุ๑ในเรือ่งทีค่วรและไมค่วรอันลกึซึง้ 

  ผูม้อีายทัุง้หลาย ผูใ้ดจะเป็นภกิษุหรอืภกิษุณีก็ตาม พจิารณาเห็นธรรม ๔ 

ประการนีอ้ยูใ่นตน พงึแน่ใจไดว้า่ จะเสือ่มจากกศุลธรรมทัง้หลาย เพราะการม ี

ธรรม ๔ ประการอยูใ่นตนนี ้พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ มคีวามเสือ่ม 

  ผูม้อีายทัุง้หลาย ผูใ้ดจะเป็นภกิษุหรอืภกิษุณีก็ตาม พจิารณาเห็นธรรม ๔ 

ประการอยูใ่นตน พงึแน่ใจไดว้า่ จะไมเ่สือ่มจากกศุลธรรมทัง้หลาย เพราะการมธีรรม 

๔ ประการอยูใ่นตนนี ้พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ ไมม่คีวามเสือ่ม 

  ธรรม ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ความเป็นผูม้รีาคะเบาบาง 

   ๒. ความเป็นผูม้โีทสะเบาบาง 

   ๓. ความเป็นผูม้โีมหะเบาบาง 

   ๔. มปัีญญาจักษุในเรือ่งทีค่วรและไมค่วรอันลกึซึง้ 

  ผูม้อีายทัุง้หลาย ผูใ้ดจะเป็นภกิษุหรอืภกิษุณีก็ตาม พจิารณาเห็นธรรม ๔ 

ประการนีอ้ยูใ่นตน พงึแน่ใจไดว้า่ ไมเ่สือ่มจากกศุลธรรมทัง้หลาย เพราะการมธีรรม 

๔ ประการอยูใ่นตนนี ้พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ ไมม่คีวามเสือ่ม 

ปรหิานสิตูรที ่๘ จบ 

 

๙. ภกิขนุสีูตร 

วา่ดว้ยภกิษุณี 

  [๑๕๙] สมัยหนึง่ ทา่นพระอานนทอ์ยู ่ณ โฆสติาราม เขตกรงุโกสมัพ ีครัง้นัน้ 

ภกิษุณีรปูหนึง่ เรยีกชายคนหนึง่มาบอกวา่ “พอ่หนุ่มผูเ้จรญิ มานี ่ทา่นจงเขา้ไปหา 

พระคณุเจา้อานนทถ์งึทีอ่ยู ่กราบเทา้ทา่นดว้ยเศยีรเกลา้ตามค าของเรา เรยีนวา่

 

เชงิอรรถ : 

๑ หมายถงึปัญญาทีเ่กดิจากการเล่าเรยีนและสอบถามบา้ง ปัญญาทีเ่กดิจากการพจิารณาและรูแ้จง้แทง 

   ตลอดบา้ง (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๑๕๘/๓๘๕) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๒๑๙ } 



๒๒๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๔.จตตุถปัณณาสก]์ 

๑.อนิทรยิวรรค ๙.ภกิขนุสีตูร 

‘ขา้แตท่า่นผูเ้จรญิ ภกิษุณีชือ่นีอ้าพาธ มทีกุข ์เป็นไขห้นัก นางขอกราบเทา้ 

พระคณุเจา้อานนท’์ และจงเรยีนอยา่งนีว้า่ “ขา้แตท่า่นผูเ้จรญิ ขอโอกาส ขอ 

พระคณุเจา้อานนทไ์ดโ้ปรดอนุเคราะหเ์ขา้ไปหาภกิษุณีนัน้ยังส านักของภกิษุณีดว้ยเถดิ” 

  บรุษุนัน้รับค าแลว้ เขา้ไปหาทา่นพระอานนทถ์งึทีอ่ยู ่ไหวแ้ลว้ น่ัง ณ ทีส่มควร 

ไดเ้รยีนทา่นพระอานนทว์า่ 

  “ขา้แตท่า่นผูเ้จรญิ ภกิษุณีชือ่นีอ้าพาธ มทีกุข ์เป็นไขห้นัก นางขอกราบเทา้ 

พระคณุเจา้อานนทด์ว้ยเศยีรเกลา้” และเรยีนอยา่งนีว้า่ “ขา้แตท่า่นผูเ้จรญิ ขอ 

โอกาส ขอพระคณุเจา้อานนทไ์ดโ้ปรดอนุเคราะห ์เขา้ไปหาภกิษุณีนัน้ยังส านักของ 

ภกิษุณีดว้ยเถดิ” 

  ทา่นพระอานนทรั์บโดยดษุณีภาพ 

  ครัน้เวลาเชา้ ทา่นพระอานนทค์รองอันตรวาสก ถอืบาตรและจวีร๑ เขา้ไปหา 

ภกิษุณีนัน้ยังส านักของภกิษุณี ภกิษุณีนัน้เห็นทา่นพระอานนทม์าแตไ่กล นอนคลมุ 

ศรีษะอยูบ่นเตยีง 

  ล าดับนัน้ ในเวลาเชา้ ทา่นพระอานนทเ์ขา้ไปหาภกิษุณีนัน้ถงึทีอ่ยู ่น่ังบน 

อาสนะทีป่ลูาดไว ้ไดก้ลา่วกับภกิษุณีนัน้ดังนีว้า่ 

  “นอ้งหญงิ กายนีเ้กดิขึน้เพราะอาหาร บคุคลอาศัยอาหาร๒แลว้พงึละอาหาร๓เสยี 

กายนีเ้กดิขึน้เพราะตัณหา บคุคลอาศัยตัณหา๔แลว้พงึละตัณหา๕เสยี กายนีเ้กดิขึน้ 

เพราะมานะ บคุคลอาศัยมานะแลว้พงึละมานะเสยี กายนีเ้กดิขึน้เพราะเมถนุและการ 

ฆา่ปัจจัยแหง่เมถนุดว้ยอรยิมรรค พระผูม้พีระภาคตรัสไวแ้ลว้

 

เชงิอรรถ : 

๑ ครองอนัตรวาสกถอืบาตรและจวีร นีม้ใิชว่่ากอ่นหนา้นี ้พระอานนทม์ไิดนุ่้งสบง มใิชว่า่ พระอานนท ์

   ถอืบาตรและจวีรไปโดยเปลอืยกายสว่นบน ครองอันตรวาสก หมายถงึพระอานนทผ์ลัดเปลีย่นสบง หรอื 

   ขยับสบงทีนุ่่งอยูใ่หก้ระชบั ถอืบาตรและจวีร หมายถงึถอืบาตรดว้ยมอื ถอืจวีรดว้ยกาย คอื หม่จวีร 

   อุม้บาตรน่ันเอง (ว.ิอ. ๑/๑๖/๑๘๐,ท.ีม.อ. ๑๕๓/๑๔๓, ม.ม.ูอ. ๑/๖๓/๑๖๓, อทุาน.อ. ๖/๖๕) 

๒ อาหาร ในทีน่ีห้มายถงึกวฬงิการาหาร (อาหารคอืค าขา้ว) ในปัจจุบัน (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๑๕๙/๓๘๕) 

๓ อาหาร ในทีน่ีห้มายถงึอาหารคอืกรรมในกาลกอ่นหรอืในอดตี (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๑๕๙/๓๘๕) 

๔ ตณัหา ในทีน่ีห้มายถงึตัณหาปัจจุบัน ซึง่เกดิขึน้ขณะนี ้ทีเ่กดิขึน้แกผู่ใ้หค้วามอยากเกดิขึน้ในวโิมกขอ์ัน 

   ยอดเยีย่ม (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๑๕๙/๓๘๕, องฺ.จตกฺุก.ฏกีา. ๒/๑๕๙/๔๒๒) 

๕ ตณัหา ในทีน่ีห้มายถงึตัณหาทีเ่ป็นมลูรากในวัฏฏะ (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๑๕๙/๓๘๕) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๒๒๐ } 



๒๒๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๔.จตตุถปัณณาสก]์ 

๑.อนิทรยิวรรค ๙.ภกิขนุสีตูร 

  นอ้งหญงิ เรากลา่วไวแ้ลว้เชน่นีแ้ลวา่ ‘กายนีเ้กดิข ึน้เพราะอาหาร บคุคล 

อาศยัอาหารแลว้พงึละอาหารเสยี‘ เพราะอาศัยเหตอุะไรเราจงึกลา่วไวเ้ชน่นัน้ 

นอ้งหญงิ ภกิษุในธรรมวนัิยนีพ้จิารณาโดยแยบคายแลว้จงึฉันอาหาร ไมใ่ชเ่พือ่เลน่ 

ไมใ่ชเ่พือ่มัวเมา ไมใ่ชเ่พือ่ประดับ ไมใ่ชเ่พือ่ตกแตง่ แตฉั่นเพยีงเพือ่ความด ารงอยู ่

ไดแ้หง่กายนี ้เพือ่ใหก้ายนีเ้ป็นไปได ้เพือ่ก าจัดความเบยีดเบยีน เพือ่อนุเคราะห ์

พรหมจรรยโ์ดยคดิเห็นวา่ ‘เราจักก าจัดเวทนาเกา่และจักไมใ่หเ้วทนาใหมเ่กดิขึน้ 

ความด าเนนิไปแหง่กาย ความไมม่โีทษ และความอยูผ่าสกุจักมแีกเ่รา’ เธออาศัย 

อาหารแลว้ภายหลังจงึละอาหารเสยีได ้

  นอ้งหญงิ ขอ้ทีเ่รากลา่ววา่ ‘กายนีเ้กดิข ึน้เพราะอาหาร บคุคลอาศยั 

อาหารแลว้พงึละอาหารเสยี‘ เรากลา่วเพราะอาศัยเหตนุี ้

  นอ้งหญงิ เรากลา่วไวแ้ลว้เชน่นีแ้ลวา่ ‘กายนีเ้กดิข ึน้เพราะตณัหา บคุคลอาศยั 

ตณัหาแลว้พงึละตณัหาเสยี‘ เพราะอาศัยเหตอุะไรเราจงึกลา่วไวเ้ชน่นัน้ นอ้งหญงิ 

ภกิษุในธรรมวนัิยนีฟั้งขา่ววา่ ‘ภกิษุชือ่นีท้ าใหแ้จง้เจโตวมิตุติ๑ ปัญญาวมิตุติ๒อันไมม่ ี

อาสวะเพราะอาสวะสิน้ไปดว้ยปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุัน’ เธอมคีวามคดิ 

อยา่งนีว้า่ ‘เมือ่ไรหนอ แมเ้ราก็จักท าใหแ้จง้เจโตวมิตุต ิปัญญาวมิตุตอิันไมม่ ี

อาสวะเพราะอาสวะสิน้ไปดว้ยปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุัน’ เธออาศัยตัณหา 

แลว้ภายหลังจงึละตัณหาเสยีได ้

  นอ้งหญงิ ขอ้ทีเ่รากลา่ววา่ ‘กายนีเ้กดิข ึน้เพราะตณัหา บคุคลอาศยั 

ตณัหาแลว้พงึละตณัหาเสยี‘ เรากลา่วเพราะอาศัยเหตนุี ้

  นอ้งหญงิ เรากลา่วไวแ้ลว้เชน่นีแ้ลวา่ ‘กายนีเ้กดิข ึน้เพราะมานะ บคุคลอาศยั 

มานะแลว้พงึละมานะเสยี‘ เพราะอาศัยเหตอุะไรเราจงึกลา่วไวเ้ชน่นัน้ นอ้งหญงิ 

ภกิษุในธรรมวนัิยนีฟั้งขา่ววา่ ‘ภกิษุชือ่นีท้ าใหแ้จง้เจโตวมิตุต ิปัญญาวมิตุตอิันไมม่ ี

อาสวะเพราะอาสวะสิน้ไปดว้ยปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุัน’ เธอมคีวามคดิ 

อยา่งนีว้า่ ‘ก็ทา่นผูม้อีายนัุน้ท าใหแ้จง้เจโตวมิตุต ิปัญญาวมิตุตอิันไมม่อีาสวะ 

เพราะอาสวะสิน้ไป ดว้ยปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุัน ไฉนเราจักท าใหแ้จง้ 

บา้งไมไ่ด’้ เธออาศัยมานะแลว้ภายหลังจงึละมานะเสยีได ้

 

เชงิอรรถ : 

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

๒ ปญัญาวมิตุต ิหมายถงึผลปัญญา (องฺ.ตกิ.อ. ๓๒/๑๒/๘๔) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๒๒๑ } 



๒๒๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๔.จตตุถปัณณาสก]์ 

๑.อนิทรยิวรรค ๑๐.สคุตวนิยสตูร 

  นอ้งหญงิ ขอ้ทีเ่รากลา่ววา่ ‘กายนีเ้กดิข ึน้เพราะมานะ บคุคลอาศยัมานะ 

แลว้พงึละมานะเสยี‘ เรากลา่วเพราะอาศัยเหตนุี ้

  นอ้งหญงิ กายนีเ้กดิขึน้เพราะเมถนุและการฆา่ปัจจัยแหง่เมถนุดว้ยอรยิมรรค 

พระผูม้พีระภาคตรัสไวแ้ลว้” 

  ล าดับนัน้แล ภกิษุณีนัน้ลกุจากเตยีง หม่ผา้เฉวยีงบา่ขา้งหนึง่ หมอบลง 

แทบเทา้ของทา่นพระอานนทด์ว้ยเศยีรเกลา้ ไดเ้รยีนทา่นพระอานนทว์า่ “ขา้แตท่า่น 

ผูเ้จรญิ ดฉัินเป็นคนเขลา คนหลง ไมฉ่ลาด ไดล้ว่งเกนิไปแลว้ ขอพระคณุเจา้ 

อานนทโ์ปรดยกโทษใหด้ฉัินผูท้ าอยา่งนี ้เพือ่ใหส้ ารวมระวงัตอ่ไป” 

  ทา่นพระอานนทก์ลา่ววา่ “ชา่งเถอะ นอ้งหญงิ เธอเป็นคนเขลา คนหลง 

ไมฉ่ลาด จงึไดล้ว่งเกนิไปแลว้ เมือ่เธอผูท้ าอยา่งนี ้เห็นโทษโดยความเป็นโทษแลว้ 

ท าคนืตามธรรม เรายกโทษใหเ้ธอ นอ้งหญงิ การทีบ่คุคลเห็นโทษแลว้ท าคนืตาม 

ธรรม ส ารวมระวงัตอ่ไปนีเ้ป็นความเจรญิในอรยิวนัิย” 

ภกิขนุสีตูรที ่๙ จบ 

 

๑๐. สคุตวนิยสตูร 

วา่ดว้ยพระสคุตและวนิยัของพระสคุต 

  [๑๖๐] ภกิษุทัง้หลาย พระสคุต๑หรอืวนัิยของพระสคุต เมือ่ด ารงอยูใ่นโลก 

พงึเป็นไปเพือ่เกือ้กลูแกค่นหมูม่าก๒ เพือ่สขุแกค่นหมูม่าก เพือ่อนุเคราะหช์าวโลก 

เพือ่ประโยชน ์เพือ่เกือ้กลู เพือ่สขุแกเ่ทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย 

  พระสคุต คอืใคร 

  คอื ตถาคตเกดิขึน้ในโลกนีเ้ป็นพระอรหันต ์ตรัสรูด้ว้ยพระองคเ์องโดยชอบ 

เพยีบพรอ้มดว้ยวชิชาและจรณะ เสด็จไปด ีรูแ้จง้โลก เป็นสารถฝึีกผูท้ีค่วรฝึกไดอ้ยา่ง

 
เชงิอรรถ : 

๑ พระสคุต หมายถงึพระนามของพระพทุธเจา้ มคีวามหมายหลายนัย ดังนี ้คอื (๑) เสด็จไปงาม คอื 

   บรสิทุธิ ์ไดแ้ก ่ด าเนนิไปดว้ยอรยิมรรคมอีงค ์๘ (๒) เสด็จไปยังสถานทีด่ ีคอื อมตนพิพาน (๓) เสด็จ 

   ไปโดยชอบ คอื ไมก่ลับมาหากเิลสทีท่รงละไดแ้ลว้ (๔) ตรัสไวโ้ดยชอบ คอื ตรัสพระวาจาทีค่วรในฐานะ 

   ทีค่วรเทา่นัน้ (ว.ิอ. ๑/๑/๑๐๘) 

๒ เกือ้กลูแกค่นหมูม่าก หมายถงึพระสคุตเมือ่ด ารงอยูใ่นโลก ท าใหเ้ทวดาและมนุษยท์ัง้หลายไดส้มบัต ิ๓ 

   อย่าง คอื (๑) มนุษยสมบัต ิสมบัตใินมนุษย ์(๒) เทวสมบัต ิสมบัตใินสวรรค ์(๓) นพิพานสมบัต ิ

   สมบัตคิอืพระนพิพาน (องฺ.ทกุ.อ. ๒/๕๓/๕๘, องฺ.ทกุ.ฏกีา ๒/๕๓/๕๗) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๒๒๒ } 



๒๒๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๔.จตตุถปัณณาสก]์ 

๑.อนิทรยิวรรค ๑๐.สคุตวนิยสตูร 

ยอดเยีย่ม เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย เป็นพระพทุธเจา้ เป็นพระ 

ผูม้พีระภาค๑ ภกิษุทัง้หลาย นีค้อืพระสคุต 

  วนิยัของพระสคุต เป็นอยา่งไร 

  คอื พระสคุตนัน้ยอ่มทรงแสดงธรรมทีม่คีวามงามในเบือ้งตน้ มคีวามงามใน 

ทา่มกลาง และมคีวามงามในทีส่ดุ ทรงประกาศพรหมจรรยพ์รอ้มทัง้อรรถและ 

พยัญชนะบรสิทุธิบ์รบิรูณค์รบถว้น ภกิษุทัง้หลาย นีค้อืวนัิยของพระสคุต 

  ภกิษุทัง้หลาย พระสคุตหรอืวนัิยของพระสคุต เมือ่ด ารงอยูใ่นโลกอยา่งนี้ 

พงึเป็นไปเพือ่เกือ้กลูคนหมูม่าก เพือ่สขุแกค่นหมูม่าก เพือ่อนุเคราะหช์าวโลก 

เพือ่ประโยชน ์เพือ่เกือ้กลู เพือ่สขุแกเ่ทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย 

  ธรรม ๔ ประการนีย้อ่มเป็นไปเพือ่ความเสือ่มสญูหายไปแหง่สทัธรรม 

  ธรรม ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

  ภกิษุทัง้หลายในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. เลา่เรยีนสตูรทีเ่ลา่เรยีนกันมาผดิล าดับโดยบทพยัญชนะที ่สบืทอด 

       กันมาไมด่ี๒ แมอ้รรถแหง่บทพยัญชนะทีส่บืทอดกันมาไมด่ ีก็เป็น 

       การสบืทอดขยายความไมด่ ีนีเ้ป็นธรรมประการที ่๑ ยอ่มเป็นไป 

       เพือ่ความเสือ่มสญูหายไปแหง่สทัธรรม 

   ๒. เป็นผูว้า่ยาก ประกอบดว้ยธรรมเครือ่งท าความเป็นผูว้า่ยาก ไม่ 

       อดทน ไมรั่บค าพร ่าสอนโดยเคารพ นีเ้ป็นธรรมประการที ่๒ 

       ยอ่มเป็นไปเพือ่ความเสือ่มสญูหายไปแหง่สทัธรรม 

   ๓. เป็นพหสูตู เรยีนจบคัมภรี์๓ ทรงธรรม ทรงวนัิย ทรงมาตกิา ไม ่

       ถา่ยทอดสตูรแกผู่อ้ ืน่โดยเคารพ เมือ่ภกิษุเหลา่นัน้ลว่งลับไป สตูร 

       ก็ขาดรากฐาน ไมม่ทีีพ่ ึง่อาศัย นีเ้ป็นธรรมประการที ่๓ ยอ่มเป็น 

       ไปเพือ่ความเสือ่มสญูหายไปแหง่สทัธรรม

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูชงิอรรถที ่๒ ขอ้ ๓๓ (สหีสตูร) หนา้ ๕๒ ในเลม่นี้ 

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

๓ เรยีนจบคมัภรี ์(อาคตาคมา) ในทีน่ีห้มายถงึเรยีนจบพระพทุธพจน ์คอื พระไตรปิฎก ๕ นกิาย ไดแ้ก ่

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

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๒๒๓ } 



๒๒๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๔.จตตุถปัณณาสก]์ 

๑.อนิทรยิวรรค ๑๐.สคุตวนิยสตูร 

   ๔. เป็นเถระ เป็นผูม้ักมาก เป็นผูย้อ่หยอ่น เป็นผูน้ าในโอกกมน- 

       ธรรม๑ ทอดธรุะ๒ในปวเิวก๓ ไมป่รารภความเพยีร๔ เพือ่ถงึธรรม 

       ทีย่ังไมถ่งึ เพือ่บรรลธุรรมทีย่ังไมบ่รรล ุเพือ่ท าใหแ้จง้ธรรมทีย่ัง 

       ไมไ่ดท้ าใหแ้จง้ หมูค่นรุน่หลังพากันตามอยา่งภกิษุผูเ้ป็นเถระ 

       เหลา่นัน้ แมห้มูค่นรุน่หลังนัน้ก็เป็นผูม้ักมาก เป็นผูย้อ่หยอ่น 

       เป็นผูน้ าในโอกกมนธรรม ทอดธรุะในปวเิวก ไมป่รารภความ 

       เพยีรเพือ่ถงึธรรมทีย่ังไมถ่งึ เพือ่บรรลธุรรมทีย่ังไมบ่รรล ุเพือ่ 

       ท าใหแ้จง้ธรรมทีย่ังไมไ่ดท้ าใหแ้จง้ นีเ้ป็นธรรมประการที ่๔ ยอ่ม 

       เป็นไปเพือ่ความเสือ่มสญูหายไปแหง่สทัธรรม 

  ภกิษุทัง้หลาย ธรรม ๔ ประการนีแ้ลยอ่มเป็นไปเพือ่ความเสือ่มสญูหายไป 

แหง่สทัธรรม 

  ภกิษุทัง้หลาย ธรรม ๔ ประการนีย้อ่มเป็นไปเพือ่ความด ารงมั่น ไมเ่สือ่มสญู 

ไมห่ายไปแหง่สทัธรรม 

  ธรรม ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

  ภกิษุทัง้หลายในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. เลา่เรยีนสตูรทีเ่ลา่เรยีนกันมาดโีดยบทพยัญชนะทีส่บืทอดกันมาด ี

       แมอ้รรถแหง่บทพยัญชนะทีส่บืทอดกันมาดก็ีเป็นการสบืทอดขยาย 

       ความด ีนีเ้ป็นธรรมประการที ่๑ ยอ่มเป็นไปเพือ่ความด ารงมั่น 

       ไมเ่สือ่มสญู ไมห่ายไปแหง่สทัธรรม

 

เชงิอรรถ : 

๑ โอกกมนธรรม ในทีน่ีห้มายถงึนวิรณ์ ๕ คอื (๑) กามฉันทะ ความพอใจในกาม (๒) พยาบาท ความ 

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

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

๒ ทอดธุระ หมายถงึทอดทิง้หนา้ทีใ่นวเิวก ๓ ประการ คอื กายวเิวก จติตวเิวก และอปุธวิเิวก (องฺ.ทกุ.อ. 

   ๒/๔๕/๕๓) 

๓ ปวเิวก หมายถงึอปุธวิเิวกคอืสภาวะอันเป็นทีต่ัง้ ทีท่รงไวแ้หง่ทกุข ์คอื กาม กเิลส เบญจขันธ ์และ 

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

๔ ไมป่รารภความเพยีร หมายถงึไมท่ าความเพยีร ๒ อย่าง คอื ความเพยีรทางกายและความเพยีรทางจติ 

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

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๒๒๔ } 



๒๒๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๔.จตตุถปัณณาสก]์ 

๑.อนิทรยิวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

   ๒. เป็นคนวา่งา่ย ประกอบดว้ยธรรรมเครือ่งท าความเป็นผูว้า่งา่ย 

       อดทน รับค าพร ่าสอนโดยเคารพ นีเ้ป็นธรรมประการที ่๒ ยอ่ม 

       เป็นไปเพือ่ความด ารงมั่น ไมเ่สือ่มสญู ไมห่ายไปแหง่สทัธรรม 

   ๓. เป็นพหสูตู เรยีนจบคัมภรี ์ทรงธรรม ทรงวนัิย ทรงมาตกิา 

       ถา่ยทอดสตูรแกผู่อ้ ืน่โดยเคารพ เมือ่ภกิษุเหลา่นัน้ลว่งลับไป 

       สตูรก็ไมข่าดรากฐาน มทีีพ่ ึง่อาศัย นีเ้ป็นธรรมประการที ่๓ ยอ่ม 

       เป็นไปเพือ่ความด ารงมั่น ไมเ่สือ่มสญู ไมห่ายไปแหง่สทัธรรม 

   ๔. เป็นเถระ เป็นผูไ้มม่ักมาก เป็นผูไ้มย่อ่หยอ่น หมดธรุะใน 

       โอกกมนธรรม เป็นผูน้ าในปวเิวก ปรารภความเพยีรเพือ่ถงึธรรม 

       ทีย่ังไมถ่งึ เพือ่บรรลธุรรมทีย่ังไมบ่รรล ุเพือ่ท าใหแ้จง้ธรรมทีย่ัง 

       ไมไ่ดท้ าใหแ้จง้ หมูค่นรุน่หลังพากันตามอยา่งภกิษุผูเ้ป็นเถระ 

       เหลา่นัน้ แมห้มูค่นรุน่หลังนัน้ก็เป็นผูไ้มม่ักมาก เป็นผูไ้มย่อ่หยอ่น 

       หมดธรุะในโอกกมนธรรม เป็นผูน้ าในปวเิวก ปรารภความเพยีร 

       เพือ่ถงึธรรมทีย่ังไมถ่งึ เพือ่บรรลธุรรมทีย่ังไมบ่รรล ุเพือ่ท าให ้

       แจง้ธรรมทีย่ังไมไ่ดท้ าใหแ้จง้ นีเ้ป็นธรรมประการที ่๔ ยอ่มเป็น 

       ไปเพือ่ความด ารงมั่น ไมเ่สือ่มสญู ไมห่ายไปแหง่สทัธรรม 

  ภกิษุทัง้หลาย ธรรม ๔ ประการนีแ้ลยอ่มเป็นไปเพือ่ความด ารงมั่น ไม่ 

เสือ่มสญู ไมห่ายไปแหง่สทัธรรม 

สคุตวนิยสตูรที ่๑๐ จบ 

อนิทรยิวรรคที ่๑ จบ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

     ๑. อนิทรยิสตูร   ๒. สทัธาพลสตูร 

     ๓. ปัญญาพลสตูร   ๔. สตพิลสตูร 

     ๕. ปฏสิงัขานพลสตูร   ๖. กัปปสตูร 

     ๗. โรคสตูร    ๘. ปรหิานสิตูร 

     ๙. ภกิขนุสีตูร    ๑๐. สคุตวนิยสตูร 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๒๒๕ } 



๒๒๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๔.จตตุถปัณณาสก]์ 

๒.ปฏปิทาวรรค ๒.วติถารสตูร 

 

๒. ปฏปิทาวรรค 

หมวดวา่ดว้ยปฏปิทา 

๑. สงัขติตสตูร 

วา่ดว้ยปฏปิทาโดยยอ่ 

  [๑๖๑] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ ภกิษุทัง้หลาย ปฏปิทา ๔๑ ประการนี ้

  ปฏปิทา ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ทกุขาปฏปิทา ทันธาภญิญา (ปฏบิัตลิ าบากและรูไ้ดช้า้) 

   ๒. ทกุขาปฏปิทา ขปิปาภญิญา (ปฏบิัตลิ าบาก แตรู่ไ้ดเ้ร็ว) 

   ๓. สขุาปฏปิทา ทันธาภญิญา (ปฏบิัตสิะดวก แตรู่ไ้ดช้า้) 

   ๔. สขุาปฏปิทา ขปิปาภญิญา (ปฏบิัตสิะดวกและรูไ้ดเ้ร็ว) 

  ภกิษุทัง้หลาย ปฏปิทา ๔ ประการนีแ้ล 

สงัขติตสตูรที ่๑ จบ 

 

๒. วติถารสูตร 

วา่ดว้ยปฏปิทาโดยพสิดาร 

  [๑๖๒] ภกิษุทัง้หลาย ปฏปิทา ๔ ประการนี้ 

  ปฏปิทา ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ทกุขาปฏปิทา ทันธาภญิญา  ๒. ทกุขาปฏปิทา ขปิปาภญิญา 

   ๓. สขุาปฏปิทา ทันธาภญิญา  ๔. สขุาปฏปิทา ขปิปาภญิญา 

  ทกุขาปฏปิทา ทนัธาภญิญา เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีโ้ดยปกตเิป็นคนมรีาคะกลา้ ยอ่มเสวยทกุขโทมนัส 

ทีเ่กดิจากราคะเป็นประจ าบา้ง โดยปกตเิป็นคนมโีทสะกลา้ ยอ่มเสวยทกุขโทมนัส 

ทีเ่กดิจากโทสะเป็นประจ าบา้ง โดยปกตเิป็นคนมโีมหะกลา้ ยอ่มเสวยทกุขโทมนัส 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ด ูท.ีปา. ๑๑/๓๑๑/๒๐๔ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๒๒๖ } 



๒๒๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๔.จตตุถปัณณาสก]์ 

๒.ปฏปิทาวรรค ๒.วติถารสตูร 

ทีเ่กดิจากโมหะเป็นประจ าบา้ง อนิทรยี ์๕ ประการนี้ของเธอ คอื สทัธนิทรยี ์

วริยินิทรยี ์สตนิทรยี ์สมาธนิทรยี ์ปัญญนิทรยี์๑ยอ่มปรากฏออ่น เพราะอนิทรยี ์

๕ ประการนีป้รากฏออ่น เธอจงึบรรลคุณุวเิศษเพือ่ความสิน้อาสวะชา้ นีเ้รยีกวา่ 

ทกุขาปฏปิทา ทันธาภญิญา 

  ทกุขาปฏปิทา ขปิปาภญิญา เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีโ้ดยปกตเิป็นคนมรีาคะกลา้ ยอ่มเสวยทกุขโทมนัส 

ทีเ่กดิจากราคะเป็นประจ าบา้ง โดยปกตเิป็นคนมโีทสะกลา้ ยอ่มเสวยทกุขโทมนัส 

ทีเ่กดิจากโทสะเป็นประจ าบา้ง โดยปกตเิป็นคนมโีมหะกลา้ ยอ่มเสวยทกุขโทมนัส 

ทีเ่กดิจากโมหะเป็นประจ าบา้ง อนิทรยี ์๕ ประการนี้ของเธอ คอื สทัธนิทรยี ์

วริยินิทรยี ์สตนิทรยี ์สมาธนิทรยี ์ปัญญนิทรยี ์ยอ่มปรากฏแกก่ลา้ เพราะอนิทรยี ์

๕ ประการนีป้รากฏแกก่ลา้ เธอจงึบรรลคุณุวเิศษเพือ่ความสิน้อาสวะเร็ว นีเ้รยีกวา่ 

ทกุขาปฏปิทา ขปิปาภญิญา 

  สขุาปฏปิทา ทนัธาภญิญา เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีโ้ดยปกตเิป็นคนไมม่รีาคะกลา้ จงึไมเ่สวยทกุขโทมนัส 

ทีเ่กดิจากราคะเป็นประจ าบา้ง โดยปกตเิป็นคนไมม่โีทสะกลา้ จงึไมเ่สวยทกุขโทมนัส 

ทีเ่กดิจากโทสะเป็นประจ าบา้ง โดยปกตเิป็นคนไมม่โีมหะกลา้ จงึไมเ่สวยทกุขโทมนัส 

ทีเ่กดิจากโมหะเป็นประจ าบา้ง อนิทรยี ์๕ ประการนี้ของเธอ คอื สทัธนิทรยี ์

วริยินิทรยี ์สตนิทรยี ์สมาธนิทรยี ์ปัญญนิทรยี ์ยอ่มปรากฏออ่น เพราะอนิทรยี ์๕ 

ประการนีป้รากฏออ่น เธอจงึบรรลคุณุวเิศษเพือ่ความสิน้อาสวะชา้ นีเ้รยีกวา่ 

สขุาปฏปิทา ทันธาภญิญา

 

เชงิอรรถ : 

๑ ปญัญนิทรยี ์ในทีน่ีห้มายถงึวปัิสสนาปัญญา หรอืวปัิสสนาญาณ ญาณในวปัิสสนา ญาณทีนั่บเขา้ใน 

   วปัิสสนา หรอืทีจั่ดเป็นวปัิสสนา คอื เป็นความรูท้ีท่ าใหเ้กดิความเห็นแจง้ เขา้ใจสภาวะของสิง่ทัง้หลาย 

   ตามความเป็นจรงิม ี๙ อยา่ง [ไดแ้ก ่(๑) อทุยัพพยานุปัสสนาญาณ ญาณอันตามเห็นความเกดิและ 

   ความดับ (๒) ภังคานุปัสสนาญาณ ญาณอันตามเห็นความสลาย (๓) ภยตปัูฏฐานญาณ ญาณอันหย่ัง 

   เห็นสังขารปรากฏเป็นของน่ากลัว (๔) อาทนีวานุปัสสนาญาณ ญาณอันตามเห็นโทษ (๕) นพิพทิา- 

   นุปัสสนาญาณ ญาณอันตามเห็นดว้ยความหน่าย (๖) มุญจติกุัมยตาญาณ ญาณอันค านงึดว้ยใครจ่ะ 

   พน้ไปเสยี (๗) ปฏสิังขานุปัสสนาญาณ ญาณตามเห็นการพจิารณาหาทาง (๘) สังขารเุปกขาญาณ 

   ญาณอันเป็นไปโดยความเป็นกลางตอ่สังขาร (๙) สัจจานุโลมกิญาณ หรอือนุโลมญาณ ญาณอันเป็นไป 

   โดยอนุโลมแกก่ารหย่ังรูอ้รยิสัจ] (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๑๖๒/๓๘๗, องฺ.จตกฺุก.ฏกีา ๒/๑๖๒/๔๒๕) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๒๒๗ } 



๒๒๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๔.จตตุถปัณณาสก]์ 

๒.ปฏปิทาวรรค ๓.อสภุสตูร 

  สขุาปฏปิทา ขปิปาภญิญา เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีโ้ดยปกตเิป็นคนไมม่รีาคะกลา้ จงึไมเ่สวยทกุขโทมนัส 

ทีเ่กดิจากราคะเป็นประจ าบา้ง โดยปกตเิป็นคนไมม่โีทสะกลา้ จงึไมเ่สวยทกุขโทมนัส 

ทีเ่กดิจากโทสะเป็นประจ าบา้ง โดยปกตเิป็นคนไมม่โีมหะกลา้ จงึไมเ่สวยทกุขโทมนัส 

ทีเ่กดิจากโมหะเป็นประจ าบา้ง อนิทรยี ์๕ ประการนี้ของเธอ คอื สทัธนิทรยี ์

วริยินิทรยี ์สตนิทรยี ์สมาธนิทรยี ์ปัญญนิทรยี ์ยอ่มปรากฏแกก่ลา้เพราะอนิทรยี ์

๕ ประการนีป้รากฏแกก่ลา้ เธอจงึบรรลคุณุวเิศษเพือ่ความสิน้อาสวะเร็ว นีเ้รยีกวา่ 

สขุาปฏปิทา ขปิปาภญิญา 

  ภกิษุทัง้หลาย ปฏปิทา ๔ ประการนีแ้ล 

วติถารสตูรที ่๒ จบ 

 

๓. อสภุสตูร 

วา่ดว้ยการพจิารณาเห็นความไมง่ามในกาย 

  [๑๖๓] ภกิษุทัง้หลาย ปฏปิทา ๔ ประการนี้ 

  ปฏปิทา ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ทกุขาปฏปิทา ทันธาภญิญา  ๒. ทกุขาปฏปิทา ขปิปาภญิญา 

   ๓. สขุาปฏปิทา ทันธาภญิญา  ๔. สขุาปฏปิทา ขปิปาภญิญา 

  ทกุขาปฏปิทา ทนัธาภญิญา เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีพ้จิารณาเห็นความไมง่ามในกาย มสีญัญา (ความจ าได ้

หมายรู)้วา่ปฏกิลูในอาหาร มสีญัญาวา่ไมน่่าเพลดิเพลนิในโลกทัง้ปวง พจิารณาเห็น 

ความไมเ่ทีย่งในสงัขารทัง้ปวงอยู ่เธอมมีรณสญัญาทีต่ัง้มั่นดภีายใน เธอเขา้ไปอาศัย 

เสกขพละ ๕ ประการนีอ้ยู ่คอื สทัธาพละ (ก าลังคอืศรัทธา) หริพิละ (ก าลังคอืหริ)ิ 

โอตตัปปพละ (ก าลังคอืโอตตัปปะ) วริยิพละ (ก าลังคอืวริยิะ) ปัญญาพละ (ก าลัง 

คอืปัญญา) และอนิทรยี ์๕ ประการนีข้องเธอ คอื สทัธนิทรยี ์(อนิทรยีค์อืศรัทธา) 

วริยินิทรยี ์(อนิทรยีค์อืวริยิะ) สตนิทรยี ์(อนิทรยีค์อืสต)ิ สมาธนิทรยี ์(อนิทรยี ์

คอืสมาธ)ิ ปัญญนิทรยี ์(อนิทรยีค์อืปัญญา) ยอ่มปรากฏออ่น เพราะอนิทรยี ์๕ 

ประการนีป้รากฏออ่น เธอจงึบรรลคุณุวเิศษเพือ่ความสิน้อาสวะชา้ นีเ้รยีกวา่ 

ทกุขาปฏปิทา ทันธาภญิญา 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๒๒๘ } 



๒๒๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๔.จตตุถปัณณาสก]์ 

๒.ปฏปิทาวรรค ๓.อสภุสตูร 

  ทกุขาปฏปิทา ขปิปาภญิญา เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีพ้จิารณาเห็นความไมง่ามในกาย มสีญัญาวา่ปฏกิลู 

ในอาหาร มสีญัญาวา่ไมน่่าเพลดิเพลนิในโลกทัง้ปวง พจิารณาเห็นความไมเ่ทีย่ง 

ในสงัขารทัง้ปวงอยู ่เธอมมีรณสญัญาทีต่ัง้มั่นดภีายใน เธอเขา้ไปอาศัยเสกขพละ ๕ 

ประการนีอ้ยู ่คอื สทัธาพละ หริพิละ โอตตัปปพละ วริยิพละ ปัญญาพละ แต ่

อนิทรยี ์๕ ประการนีข้องเธอ คอื สทัธนิทรยี ์วริยินิทรยี ์สตนิทรยี ์สมาธนิทรยี ์

ปัญญนิทรยีย์อ่มปรากฏแกก่ลา้ เพราะอนิทรยี ์๕ ประการนีป้รากฏแกก่ลา้ เธอ 

จงึบรรลคุณุวเิศษเพือ่ความสิน้อาสวะเร็ว นีเ้รยีกวา่ ทกุขาปฏปิทา ขปิปาภญิญา 

  สขุาปฏปิทา ทนัธาภญิญา เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีส้งัดจากกามและอกศุลธรรมทัง้หลายแลว้ บรรลปุฐมฌาน 

ทีม่วีติกวจิาร ปีตแิละสขุอนัเกดิจากวเิวกอยู ่เพราะวติกวจิารสงบระงับไป ภกิษุ 

บรรลทุตุยิฌานทีม่คีวามผอ่งใสในภายใน มภีาวะทีจ่ติเป็นหนึง่ผดุขึน้ ไมม่วีติกวจิาร 

มแีตปี่ตแิละสขุอันเกดิจากสมาธอิยู ่เพราะปีตจิางคลายไป ภกิษุมอีเุบกขา มสีต ิ

สมัปชญัญะ เสวยสขุดว้ยนามกาย บรรลตุตยิฌานทีพ่ระอรยิะทัง้หลายสรรเสรญิวา่ 

“ผูม้อีเุบกขา มสีต ิอยูเ่ป็นสขุ” เพราะละสขุและทกุขไ์ด ้เพราะโสมนัสและโทมนัส 

ดับไปกอ่นแลว้ ภกิษุบรรลจุตตุถฌานทีไ่มม่ทีกุขไ์มม่สีขุ มสีตบิรสิทุธิเ์พราะอเุบกขา 

อยู ่ภกิษุเขา้ไปอาศัยเสกขพละ ๕ ประการนีอ้ยู ่คอื สทัธาพละ หริพิละ โอตตัปป- 

พละ วริยิพละ ปัญญาพละ แตอ่นิทรยี ์๕ ประการนีข้องเธอ คอื สทัธนิทรยี ์

วริยินิทรยี ์สตนิทรยี ์สมาธนิทรยี ์ปัญญนิทรยี ์ยอ่มปรากฏออ่น เพราะอนิทรยี ์

๕ ประการนีป้รากฏออ่น เธอจงึบรรลคุณุวเิศษเพือ่ความสิน้อาสวะชา้ นีเ้รยีกวา่ 

สขุาปฏปิทา ทันธาภญิญา 

  สขุาปฏปิทา ขปิปาภญิญา เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีส้งัดจากกามและอกศุลธรรมทัง้หลายแลว้ บรรลุ 

ปฐมฌาน ฯลฯ อยู ่เพราะวติกวจิารสงบระงับไป ภกิษุบรรลทุตุยิฌาน ฯลฯ อยู ่

เพราะปีตจิางคลายไป ภกิษุมอีเุบกขา มสีตสิมัปชญัญะ เสวยสขุดว้ยนามกาย 

บรรลตุตยิฌาน ฯลฯ อยู ่เพราะละสขุและทกุขไ์ด ้เพราะโสมนัสและโทมนัสดับ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๒๒๙ } 



๒๓๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๔.จตตุถปัณณาสก]์ 

๒.ปฏปิทาวรรค ๔. ปฐมขมสตูร 

ไปกอ่นแลว้ ภกิษุบรรลจุตตุถฌาน ฯลฯ อยู ่เธอเขา้ไปอาศัยเสกขพละ ๕ ประการ 

นีอ้ยู ่คอื สทัธาพละ หริพิละ โอตตัปปพละ วริยิพละ ปัญญาพละ และอนิทรยี ์

๕ ประการนีข้องเธอ คอื สทัธนิทรยี ์วริยินิทรยี ์สตนิทรยี ์สมาธนิทรยี ์ปัญญนิทรยี ์

ยอ่มปรากฏแกก่ลา้ เพราะอนิทรยี ์๕ ประการนีป้รากฏแกก่ลา้ เธอจงึบรรล ุ

คณุวเิศษเพือ่ความสิน้อาสวะเร็ว นีเ้รยีกวา่ สขุาปฏปิทา ขปิปาภญิญา 

  ภกิษุทัง้หลาย ปฏปิทา ๔ ประการนีแ้ล 

อสภุสตูรที ่๓ จบ 

 

๔. ปฐมขมสูตร 

วา่ดว้ยปฏปิทาทีอ่ดทน สตูรที ่๑ 

  [๑๖๔] ภกิษุทัง้หลาย ปฏปิทา ๔ ประการนี้ 

  ปฏปิทา ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. อักขมา ปฏปิทา (ขอ้ปฏบิัตทิีไ่มอ่ดทน) 

   ๒. ขมา ปฏปิทา๑ (ขอ้ปฏบิัตทิีอ่ดทน) 

   ๓. ทมา ปฏปิทา๒ (ขอ้ปฏบิัตทิีข่ม่ใจ) 

   ๔. สมา ปฏปิทา๓ (ขอ้ปฏบิัตทิีร่ะงับ) 

  อกัขมา ปฏปิทา เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีด้า่โตต้อบคนทีด่า่ โกรธตอบคนทีโ่กรธ เถยีงโต ้

ตอบคนทีเ่ถยีง นีเ้รยีกวา่ อักขมา ปฏปิทา 

  ขมา ปฏปิทา เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีไ้มด่า่โตต้อบคนทีด่า่ ไมโ่กรธตอบคนทีโ่กรธ ไม่ 

เถยีงโตต้อบคนทีเ่ถยีง นีเ้รยีกวา่ ขมา ปฏปิทา 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ขมา ปฏปิทา หมายถงึอธวิาสกิปฏปิทา (ขอ้ปฏบัิตทิีอ่ดกลัน้อดทน) (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๑๖๔/๓๘๙) 

๒ ทมา ปฏปิทา หมายถงึอนิทรยิทมนปฏปิทา (ขอ้ปฏบัิตทิีข่ม่อนิทรยีท์ัง้หก คอื ตา ห ูจมกู ลิน้ กาย 

   และใจ) (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๑๖๔/๓๘๙) 

๓ สมา ปฏปิทา หมายถงึอกสุลวติักกวปูสมนปฏปิทา (ขอ้ปฏบัิตเิพือ่ระงับอกศุลวติก) (องฺ.จตกฺุก.อ. 

   ๒/๑๖๔/๓๘๙) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๒๓๐ } 



๒๓๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๔.จตตุถปัณณาสก]์ 

๒.ปฏปิทาวรรค ๕.ทตุยิขมสตูร 

  ทมา ปฏปิทา เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุบางรปูในธรรมวนัิยนีเ้ห็นรปูทางตาแลว้ไมร่วบถอื๑ ไมแ่ยกถอื๒ ยอ่ม 

ปฏบิัตเิพือ่ความส ารวมจักขนุทรยีซ์ ึง่เมือ่ไมส่ ารวมแลว้ก็จะเป็นเหตใุหถ้กูบาปอกศุล- 

ธรรมคอือภชิฌาและโทมนัสครอบง าได ้จงึรักษาจักขนุทรยี ์ถงึความส ารวม 

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

ทางกาย ... รูธ้รรมารมณ์ทางใจแลว้ ไมร่วบถอื ไมแ่ยกถอื ยอ่มปฏบิัตเิพือ่ความ 

ส ารวมในมนนิทรยีซ์ ึง่เมือ่ไมส่ ารวมแลว้ก็จะเป็นเหตใุหถ้กูบาปอกศุลธรรมคอือภชิฌา 

และโทมนัสครอบง าได ้จงึรักษามนนิทรยี ์ถงึความส ารวมในมนนิทรยี ์นีเ้รยีกวา่ 

ทมา ปฏปิทา 

  สมา ปฏปิทา เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีไ้มย่นิดกีามวติกทีเ่กดิขึน้ ละ บรรเทา ท าใหส้งบ 

ท าใหห้มดสิน้ไป ท าใหถ้งึความไมม่ ีไมย่นิดพียาบาทวติกทีเ่กดิขึน้ ... ไมย่นิด ี

วหิงิสาวติกทีเ่กดิขึน้ ... ไมย่นิดบีาปอกศุลธรรมทีเ่กดิขึน้แลว้เกดิขึน้อกี ละ บรรเทา 

ท าใหส้งบ ท าใหห้มดสิน้ไป ท าใหถ้งึความไมม่ ีนีเ้รยีกวา่ สมา ปฏปิทา 

  ภกิษุทัง้หลาย ปฏปิทา ๔ ประการนีแ้ล 

ปฐมขมสตูรที ่๔ จบ 

 

๕. ทตุยิขมสตูร 

วา่ดว้ยปฏปิทาทีอ่ดทน สตูรที ่๒ 

  [๑๖๕] ภกิษุทัง้หลาย ปฏปิทา ๔ ประการนี้ 

  ปฏปิทา ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. อักขมา ปฏปิทา    ๒. ขมา ปฏปิทา 

   ๓. ทมา ปฏปิทา    ๔. สมา ปฏปิทา

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูชงิอรรถที ่๑ ขอ้ ๑๔ (สังวรสตูร) หนา้ ๒๕ ในเลม่นี้ 

๒ ดเูชงิอรรถที ่๒ ขอ้ ๑๔ (สังวรสูตร) หนา้ ๒๕ ในเลม่นี้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๒๓๑ } 



๒๓๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๔.จตตุถปัณณาสก]์ 

๒.ปฏปิทาวรรค ๕.ทตุยิขมสตูร 

  อกัขมา ปฏปิทา เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีเ้ป็นผูไ้มอ่ดทนตอ่ความหนาว ความรอ้น ความหวิ 

กระหาย ตอ่การถกูเหลอืบ ยงุ ลม แดด และสตัวเ์ลือ้ยคลานทัง้หลายรบกวน 

ตอ่ถอ้ยค าหยาบคายรา้ยแรงตา่ง ๆ เป็นผูไ้มอ่ดกลัน้เวทนาทัง้หลาย อันมใีนร่างกาย 

ทีเ่กดิขึน้แลว้ เป็นทกุข ์กลา้แข็ง เจ็บปวด เผ็ดรอ้น ไมน่่ายนิด ีไมน่่าพอใจ พราก 

ชวีติ นีเ้รยีกวา่ อักขมา ปฏปิทา 

  ขมา ปฏปิทา เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีเ้ป็นผูอ้ดทนตอ่ความหนาว ความรอ้น ความหวิ 

กระหาย ตอ่การถกูเหลอืบ ยงุ ลม แดด และสตัวเ์ลือ้ยคลานทัง้หลายรบกวน 

ตอ่ถอ้ยค าหยาบคายรา้ยแรงตา่ง ๆ เป็นผูอ้ดกลัน้เวทนาทัง้หลายอันมใีนรา่งกาย 

ทีเ่กดิขึน้แลว้ เป็นทกุข ์กลา้แข็ง เจ็บปวด เผ็ดรอ้น ไมน่่ายนิด ีไมน่่าพอใจ พราก 

ชวีติ นีเ้รยีกวา่ ขมา ปฏปิทา 

  ทมา ปฏปิทา เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีเ้ห็นรปูทางตาแลว้ไมร่วบถอื ไมแ่ยกถอื ยอ่มปฏบิตั ิ

เพือ่ความส ารวมจักขนุทรยี ์ซึง่เมือ่ไมส่ ารวมแลว้ก็จะเป็นเหตใุหถ้กูบาปอกศุลธรรม 

คอือภชิฌาและโทมนัสครอบง าได ้จงึรักษาจักขนุทรยี ์ถงึความส ารวมในจักขนุทรยี ์

ฟังเสยีงทางห ู... ดมกลิน่ทางจมกู ... ลิม้รสทางลิน้ ... ถกูตอ้งโผฏฐัพพะทางกาย ... 

รูธ้รรมารมณ์ทางใจแลว้ ไมร่วบถอื ไมแ่ยกถอื ยอ่มปฏบิัตเิพือ่ส ารวมมนนิทรยี ์

ซึง่เมือ่ไมส่ ารวมแลว้ก็จะเป็นเหตใุหถ้กูบาปอกศุลธรรมคอือภชิฌาและโทมนัสครอบง าได ้

จงึรักษามนนิทรยี ์ถงึความส ารวมในมนนิทรยี ์นีเ้รยีกวา่ ทมา ปฏปิทา 

  สมา ปฏปิทา เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีไ้มย่นิดกีามวติกทีเ่กดิขึน้ ละ บรรเทา ท าใหส้งบ 

ท าใหห้มดสิน้ไป ท าใหถ้งึความไมม่ ีไมย่นิดพียาบาทวติกทีเ่กดิขึน้ ... ไมย่นิด ี

วหิงิสาวติกทีเ่กดิขึน้ ... ไมย่นิดบีาปอกศุลธรรมทีเ่กดิขึน้แลว้เกดิขึน้อกี ละ บรรเทา 

ท าใหส้งบ ท าใหห้มดสิน้ไป ท าใหถ้งึความไมม่ ีนีเ้รยีกวา่ สมา ปฏปิทา 

  ภกิษุทัง้หลาย ปฏปิทา ๔ ประการนีแ้ล 

ทตุยิขมสตูรที ่๕ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๒๓๒ } 



๒๓๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๔.จตตุถปัณณาสก]์ 

๒.ปฏปิทาวรรค ๗.มหาโมคคัลลานสตูร 

 

๖. อภุยสตูร 

วา่ดว้ยปฏปิทาทีม่ลีกัษณะเหมอืนกนัท ัง้ ๒ สว่น 

  [๑๖๖] ภกิษุทัง้หลาย ปฏปิทา ๔ ประการนี้ 

  ปฏปิทา ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ทกุขาปฏปิทา ทันธาภญิญา (ปฏบิัตลิ าบากและรูไ้ดช้า้) 

   ๒. ทกุขาปฏปิทา ขปิปาภญิญา (ปฏบิัตลิ าบาก แตรู่ไ้ดเ้ร็ว) 

   ๓. สขุาปฏปิทา ทันธาภญิญา (ปฏบิัตสิะดวก แตรู่ไ้ดช้า้) 

   ๔. สขุาปฏปิทา ขปิปาภญิญา (ปฏบิัตสิะดวกและรูไ้ดเ้ร็ว) 

  บรรดาปฏปิทา ๔ ประการนัน้ ทกุขาปฏปิทา ทันธาภญิญา ปฏปิทานีบ้ัณฑติ 

กลา่ววา่เป็นขอ้ปฏบิัตติ า่ทัง้ ๒ สว่น คอื ต า่เพราะการปฏบิัตลิ าบากและต า่เพราะรู ้

ไดช้า้ ปฏปิทานีบ้ัณฑติกลา่ววา่เป็นขอ้ปฏบิัตติ า่ทัง้ ๒ สว่น 

  บรรดาปฏปิทา ๔ ประการนัน้ ทกุขาปฏปิทา ขปิปาภญิญา ปฏปิทานีบ้ัณฑติ 

กลา่ววา่เป็นขอ้ปฏบิัตติ า่เพราะปฏบิัตลิ าบาก 

  บรรดาปฏปิทา ๔ ประการนัน้ สขุาปฏปิทา ทันธาภญิญา ปฏปิทานีบ้ัณฑติ 

กลา่ววา่เป็นขอ้ปฏบิัตติ า่เพราะรูไ้ดช้า้ 

  บรรดาปฏปิทา ๔ ประการนัน้ สขุาปฏปิทา ขปิปาภญิญา ปฏปิทานีบ้ัณฑติ 

กลา่ววา่เป็นขอ้ปฏบิัตปิระณีตทัง้ ๒ สว่น คอื ประณีตเพราะปฏบิัตสิะดวกและ 

ประณีตเพราะรูไ้ดเ้ร็ว ปฏปิทานีบ้ัณฑติกลา่ววา่เป็นขอ้ปฏบิัตปิระณีตทัง้ ๒ สว่น 

  ภกิษุทัง้หลาย ปฏปิทา ๔ ประการนีแ้ล 

อภุยสตูรที ่๖ จบ 

 

๗. มหาโมคคลัลานสตูร 

วา่ดว้ยปฏปิทาทีเ่ป็นเหตใุหจ้ติของพระมหาโมคคลัลานะหลดุพน้ 

  [๑๖๗] ครัง้นัน้แล ทา่นพระสารบีตุรเขา้ไปหาทา่นพระมหาโมคคัลลานะถงึที ่

อยู ่ไดส้นทนาปราศรัยพอเป็นทีบ่ันเทงิใจ พอเป็นทีร่ะลกึถงึกันแลว้ จงึน่ัง ณ ที ่

สมควร ไดถ้ามทา่นพระมหาโมคคัลลานะวา่ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๒๓๓ } 



๒๓๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๔.จตตุถปัณณาสก]์ 

๒.ปฏปิทาวรรค ๘. สารปีตุตสตูร 

  ทา่นโมคคัลลานะ ปฏปิทา ๔ ประการนี้ 

  ปฏปิทา ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ทกุขาปฏปิทา ทันธาภญิญา  ๒. ทกุขาปฏปิทา ขปิปาภญิญา 

   ๓. สขุาปฏปิทา ทันธาภญิญา  ๔. สขุาปฏปิทา ขปิปาภญิญา 

  ผูม้อีาย ุปฏปิทา ๔ ประการนีแ้ล 

  บรรดาปฏปิทา ๔ ประการนี ้เพราะอาศัยปฏปิทาขอ้ไหน จติของทา่นจงึ 

หลดุพน้จากอาสวะ ไมถ่อืมั่นดว้ยอปุาทาน 

  ทา่นพระมหาโมคคัลลานะตอบวา่ ทา่นสารบีตุร ปฏปิทา ๔ ประการนี้ 

  ปฏปิทา ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ทกุขาปฏปิทา ทันธาภญิญา  ๒. ทกุขาปฏปิทา ขปิปาภญิญา 

   ๓. สขุาปฏปิทา ทันธาภญิญา  ๔. สขุาปฏปิทา ขปิปาภญิญา 

  ผูม้อีาย ุปฏปิทา ๔ ประการนีแ้ล 

  บรรดาปฏปิทา ๔ ประการนี ้เพราะอาศัยทกุขาปฏปิทา ขปิปาภญิญา๑ จติ 

ของผมจงึหลดุพน้จากอาสวะ ไมถ่อืมั่นดว้ยอปุาทาน 

มหาโมคคลัลานสตูรที ่๗ จบ 

 

๘. สารปีตุตสตูร 

วา่ดว้ยปฏปิทาทีเ่ป็นเหตใุหจ้ติของพระสารบีตุรหลดุพน้ 

  [๑๖๘] ครัง้นัน้แล ทา่นพระมหาโมคคัลลานะเขา้ไปหาทา่นพระสารบีตุรถงึ 

ทีอ่ยู ่ไดส้นทนาปราศรัยพอเป็นทีบ่ันเทงิใจ พอเป็นทีร่ะลกึถงึกันแลว้ จงึน่ัง ณ 

ทีส่มควร ไดถ้ามทา่นพระสารบีตุรวา่ 

  ทา่นสารบีตุร ปฏปิทา ๔ ประการนี ้

  ปฏปิทา ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื

 

เชงิอรรถ : 

๑ หมายถงึการบรรลอุรหัตตมรรคของทา่นพระมหาโมคคัลลานะ เป็นทกุขาปฏปิทา ขปิปาภญิญา 

   (องฺ.จตกฺุก. อ. ๒/๑๖๗/๓๙๐) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๒๓๔ } 



๒๓๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๔.จตตุถปัณณาสก]์ 

๒.ปฏปิทาวรรค ๙.สสงัขารสตูร 

   ๑. ทกุขาปฏปิทา ทันธาภญิญา  ๒. ทกุขาปฏปิทา ขปิปาภญิญา 

   ๓. สขุาปฏปิทา ทันธาภญิญา  ๔. สขุาปฏปิทา ขปิปาภญิญา 

  ผูม้อีาย ุปฏปิทา ๔ ประการนีแ้ล 

  บรรดาปฏปิทา ๔ ประการนี ้เพราะอาศัยปฏปิทาขอ้ไหน จติของทา่นจงึ 

หลดุพน้จากอาสวะ ไมถ่อืมั่นดว้ยอปุาทาน 

  ทา่นพระสารบีตุรตอบวา่ ทา่นโมคคัลลานะ ปฏปิทา ๔ ประการนี้ 

  ปฏปิทา ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ทกุขาปฏปิทา ทันธาภญิญา  ๒. ทกุขาปฏปิทา ขปิปาภญิญา 

   ๓. สขุาปฏปิทา ทันธาภญิญา  ๔. สขุาปฏปิทา ขปิปาภญิญา 

  ผูม้อีาย ุปฏปิทา ๔ ประการนีแ้ล 

  บรรดาปฏปิทา ๔ ประการนี ้เพราะอาศัยสขุาปฏปิทา ขปิปาภญิญา๑ จติ 

ของผมจงึหลดุพน้จากอาสวะ ไมถ่อืมั่นดว้ยอปุาทาน 

สารปีตุตสตูรที ่๘ จบ 

 

๙. สสงัขารสตูร 

วา่ดว้ยผูเ้ป็นสสงัขารปรนิพิพายใีนปจัจบุนั 

  [๑๖๙] ภกิษุทัง้หลาย บคุคล ๔ จ าพวกนี ้มปีรากฏอยูใ่นโลก 

  บคุคล ๔ จ าพวกไหนบา้ง คอื 

   ๑. บคุคลบางคนในโลกนี ้เป็นสสงัขารปรนิพิพายี๒ในปัจจบุัน 

   ๒. บคุคลบางคนในโลกนีเ้ป็นสสงัขารปรนิพิพายหีลังจากตายแลว้ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ หมายถงึการบรรลอุรหัตตมรรคของทา่นพระสารบีตุร เป็นสขุาปฏปิทา ขปิปาภญิญา (องฺ.จตกฺุก.อ. 

   ๒/๒๖๘/๓๙๐) 

๒ สสงัขารปรนิพิพาย ีหมายถงึพระอนาคาม ีผูบ้ าเพ็ญวปัิสสนากัมมัฏฐานลว้น ๆ จนกเิลสสิน้ไปชือ่วา่ 

   ปรนิพิพานโดยตอ้งใชค้วามเพยีรมาก (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๑๖๙/๓๙๐) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๒๓๕ } 



๒๓๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๔.จตตุถปัณณาสก]์ 

๒.ปฏปิทาวรรค ๙.สสงัขารสตูร 

   ๓. บคุคลบางคนในโลกนีเ้ป็นอสงัขารปรนิพิพายี๑ในปัจจบุัน 

   ๔. บคุคลบางคนในโลกนีเ้ป็นอสงัขารปรนิพิพายหีลังจากตายแลว้ 

  บคุคลเป็นสสงัขารปรนิพิพายใีนปจัจบุนั เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีพ้จิารณาเห็นความไมง่ามในกาย มสีญัญา (ความจ า 

ไดห้มายรู)้วา่ปฏกิลูในอาหาร มสีญัญาวา่ไมน่่าเพลดิเพลนิในโลกทัง้ปวง พจิารณา 

เห็นความไมเ่ทีย่งในสงสารทัง้ปวงอยู ่เธอมมีรณสญัญาทีต่ัง้มั่นดอียูภ่ายใน เธอเขา้ 

ไปอาศัยเสกขพละ ๕ ประการนีอ้ยู ่คอื สทัธาพละ หริพิละ โอตตัปปพละ วริยิพละ 

ปัญญาพละ และอนิทรยี ์๕ ประการนีข้องเธอ คอื สทัธนิทรยี ์วริยินิทรยี ์สตนิทรยี ์

สมาธนิทรยี ์ปัญญนิทรยี ์ยอ่มปรากฏแกก่ลา้ เพราะอนิทรยี ์๕ ประการนีป้รากฏ 

แกก่ลา้ เธอจงึเป็นสสงัขารปรนิพิพายใีนปัจจบุัน บคุคลเป็นสสงัขารปรนิพิพายใีน 

ปัจจบุัน เป็นอยา่งนีแ้ล 

  บคุคลเป็นสสงัขารปรนิพิพายหีลงัจากตายแลว้ เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีพ้จิารณาเห็นความไมง่ามในกาย มสีญัญาวา่ปฏกิลู 

ในอาหาร มสีญัญาวา่ไมน่่าเพลดิเพลนิในโลกทัง้ปวง พจิารณาเห็นความไมเ่ทีย่ง 

ในสงสารทัง้ปวงอยู ่และเธอมมีรณสญัญาทีต่ัง้มั่นดภีายใน เธอเขา้ไปอาศัยเสกขพละ 

๕ ประการนีอ้ยู ่คอื สทัธาพละ หริพิละ โอตตัปปพละ วริยิพละ ปัญญาพละ 

แตอ่นิทรยี ์๕ ประการนีข้องเธอ คอื สทัธนิทรยี ์วริยินิทรยี ์สตนิทรยี ์สมาธนิทรยี ์

ปัญญนิทรยี ์ยอ่มปรากฏออ่น เพราะอนิทรยี ์๕ ประการนีป้รากฏออ่น เธอจงึ 

เป็นสสงัขารปรนิพิพายหีลังจากตายแลว้ บคุคลเป็นสสงัขารปรนิพิพายหีลังจากตายแลว้ 

เป็นอยา่งนีแ้ล 

  บคุคลเป็นอสงัขารปรนิพิพายใีนปจัจบุนั เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีส้งัดจากกามและอกศุลธรรมทัง้หลายแลว้ บรรลุ 

ปฐมฌาน ฯลฯ อยู ่เพราะวติกวจิารสงบระงับไป ภกิษุบรรลทุตุยิฌาน ฯลฯ อยู ่

เพราะปีตจิางคลายไป ภกิษมอีเุบกขา มสีตสิมัปชญัญะ เสวยสขุดว้ยนามกาย 

บรรลตุตยิฌาน ฯลฯ อยู ่เพราะละสขุและทกุขไ์ด ้เพราะโสมนัสและโทมนัสดับไป

 

เชงิอรรถ : 

๑ อสงัขารปรนิพิพาย ีหมายถงึพระอนาคาม ีผูบ้ าเพ็ญสมถกัมมัฏฐานจนไดฌ้านกอ่น (สมถยานกิะ) แลว้ 

   จงึเจรญิวปัิสสนา ชือ่วา่ปรนิพิพานโดยไมต่อ้งใชค้วามเพยีรมาก (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๑๖๙/๓๙๐) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๒๓๖ } 



๒๓๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๔.จตตุถปัณณาสก]์ 

๒.ปฏปิทาวรรค ๑๐.ยคุนัทธสตูร 

กอ่นแลว้ ภกิษุบรรลจุตตุถฌาน ฯลฯ อยู่๑ เธอเขา้ไปอาศัยเสกขพละ ๕ ประการนี ้

อยู ่คอื สทัธาพละ หริพิละ โอตตัปปพละ วริยิพละ ปัญญาพละยอ่มปรากฏแกก่ลา้ 

เพราะอนิทรยี ์๕ ประการนีป้รากฏแกก่ลา้ เธอจงึเป็นอสงัขารปรนิพิพายใีนปัจจบุัน 

บคุคลเป็นอสงัขารปรนิพิพายใีนปัจจบุัน เป็นอยา่งนีแ้ล 

  บคุคลเป็นอสงัขารปรนิพิพายหีลงัจากตายแลว้ เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีส้งัดจากกามและอกศุลธรรมทัง้หลายแลว้ บรรลปุฐมฌาน 

ฯลฯ อยู ่เพราะวติกวจิารสงบระงับไป ภกิษุบรรลทุตุยิฌาน ฯลฯ อยูเ่พราะปีตจิาง 

คลายไป ภกิษุมอีเุบกขา มสีตสิมัปชญัญะ เสวยสขุดว้ยนามกาย บรรลตุตยิฌาน 

ฯลฯ อยู ่เพราะละสขุและทกุขไ์ด ้เพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปกอ่นแลว้ ภกิษุ 

บรรลจุตตุถฌาน ฯลฯ อยู่๑ เธอเขา้ไปอาศัยเสกขพละ ๕ ประการ นีอ้ยู ่คอื 

สทัธาพละ หริพิละ โอตตปัปพละ วริยิพละ ปัญญาพละ แตอ่นิทรยี ์๕ ประการ 

นีข้องเธอ คอื สทัธนิทรยี ์วริยินิทรยี ์สตนิทรยี ์สมาธนิทรยี ์ปัญญนิทรยีย์อ่ม 

ปรากฏออ่น เพราะอนิทรยี ์๕ ประการนีป้รากฏออ่น เธอจงึเป็นอสงัขารปรนิพิพาย ี

หลังจากตายแลว้ บคุคลเป็นอสงัขารปรนิพิพายหีลังจากตายแลว้ เป็นอยา่งนี้แล 

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคล ๔ จ าพวกนีแ้ลมปีรากฏอยูใ่นโลก 

สสงัขารสตูรที ่๙ จบ 

 

๑๐. ยคุนทัธสตูร 

วา่ดว้ยการเจรญิสมถะและวปิสัสนาควบคูก่นัไป 

  [๑๗๐] สมัยหนึง่ ทา่นพระอานนทอ์ยู ่ณ โฆสติาราม เขตกรงุโกสมัพ ีณ 

ทีนั่น้แล ทา่นพระอานนทเ์รยีกภกิษุทัง้หลายมากลา่ววา่ ผูม้อีายทัุง้หลาย ภกิษุ 

เหลา่นัน้รับค าแลว้ ทา่นพระอานนทจ์งึไดก้ลา่วเรือ่งนีว้า่ 

  ผูม้อีายทัุง้หลาย ผูใ้ดก็ตาม ไมว่า่จะเป็นภกิษุหรอืภกิษุณีเปิดเผยการบรรลุ 

อรหัตตผล ในส านักของเราดว้ยมรรค ๔ ประการโดยประการทัง้ปวง หรอืมรรคใด 

มรรคหนึง่บรรดามรรค ๔ ประการนี ้

  ผูใ้ดก็ตาม จะเป็นภกิษุหรอืภกิษุณีเปิดเผยการบรรลอุรหัตตผลในส านักของ 

เราดว้ยมรรค ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

 
เชงิอรรถ : 

๑ ดขูอ้ความเต็มในขอ้ ๑๖๓ (อสภุสตูร) หนา้ ๒๒๙ ในเลม่นี้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๒๓๗ } 



๒๓๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๔.จตตุถปัณณาสก]์ 

๒.ปฏปิทาวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

   ๑. ภกิษุในธรรมวนัิยนีเ้จรญิวปัิสสนาอันมสีมถะน าหนา้ เมือ่เธอเจรญิ 

       วปัิสสนาอันมสีมถะน าหนา้ มรรคยอ่มเกดิ เธอเสพ เจรญิ ท าให ้

       มากซึง่มรรค เมือ่เธอเสพ เจรญิ ท าใหม้ากซึง่มรรคนัน้อยู ่ยอ่ม 

       ละสงัโยชนไ์ด ้อนุสยัทัง้หลายยอ่มสิน้สดุไป 

   ๒. ภกิษุเจรญิสมถะอันมวีปัิสสนาน าหนา้ เมือ่เธอเจรญิสมถะอันม ี

       วปัิสสนาน าหนา้ มรรคยอ่มเกดิ เธอเสพ เจรญิ ท าใหม้ากซึง่ 

       มรรคนัน้ เมือ่เธอเสพ เจรญิ ท าใหม้ากซึง่มรรคนัน้ ยอ่มละ 

       สงัโยชนไ์ด ้อนุสยัทัง้หลายยอ่มสิน้สดุไป 

   ๓. ภกิษุเจรญิสมถะและวปัิสสนาควบคูก่ันไป เมือ่เธอเจรญิสมถะและ 

       วปัิสสนาควบคูก่ันไป มรรคยอ่มเกดิ เธอเสพ เจรญิ ท าใหม้าก 

       ซึง่มรรคนัน้ เมือ่เธอเสพ เจรญิ ท าใหม้ากซึง่มรรคนัน้ ยอ่ม 

       ละสงัโยชนไ์ด ้อนุสยัทัง้หลายยอ่มสิน้สดุไป 

   ๔. ภกิษุมใีจถกูอทุธจัจะในธรรมกัน้ไวใ้นเวลาทีจ่ติตัง้มั่น สงบภายใน 

       มภีาวะทีจ่ติเป็นหนึง่ผดุขึน้ ตัง้มั่นอยู ่มรรคก็เกดิขึน้แกเ่ธอ เธอ 

       เสพ เจรญิ ท าใหม้ากซึง่มรรคนัน้ เมือ่เธอเสพ เจรญิ ท าใหม้าก 

       ซึง่มรรคนัน้ ยอ่มละสงัโยชนไ์ด ้อนุสยัทัง้หลายยอ่มสิน้สดุไป 

  ผูม้อีายทัุง้หลาย ผูใ้ดก็ตามไมว่า่จะเป็นภกิษุหรอืภกิษุณีเปิดเผยการบรรล ุ

อรหัตตผลในส านักของเราดว้ยมรรค ๔ ประการโดยประการทัง้ปวง หรอืมรรคใด 

มรรคหนึง่บรรดามรรค ๔ ประการนี ้

ยคุนทัธสตูรที ่๑๐ จบ 

ปฏปิทาวรรคที ่๒ จบ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

    ๑. สงัขติตสตูร     ๒. วติถารสตูร 

    ๓. อสภุสตูร      ๔. ปฐมขมสตูร 

    ๕. ทตุยิขมสตูร     ๖. อภุยสตูร 

    ๗. มหาโมคคัลลานสตูร    ๘. สารปีตุตสตูร 

    ๙. สสงัขารสตูร     ๑๐. ยคุนัทธสตูร 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๒๓๘ } 



๒๓๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๔.จตตุถปัณณาสก]์ 

๓.สญัเจตนยิวรรค ๑.เจตนาสตูร 

 

๓. สญัเจตนยิวรรค 

หมวดวา่ดว้ยความจงใจ 

๑. เจตนาสูตร 

วา่ดว้ยเจตนา 

  [๑๗๑] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย เมือ่กาย๑มอียู ่สขุทกุขภ์ายใน 

ยอ่มเกดิขึน้ เพราะกายสญัเจตนา๒เป็นเหต ุเมือ่วาจามอียู ่สขุทกุขภ์ายในยอ่มเกดิขึน้ 

เพราะวจสีญัเจตนาเป็นเหต ุหรอืเมือ่ใจมอียู ่สขุทกุขภ์ายในยอ่มเกดิขึน้ เพราะ 

มโนสญัเจตนาเป็นเหต ุคอื เพราะอวชิชาเป็นปัจจัย 

  บคุคลปรงุแตง่กายสงัขาร๓อันเป็นปัจจัยใหส้ขุทกุขภ์ายในเกดิขึน้ดว้ยตนเองบา้ง 

บคุคลอืน่ปรงุแตง่กายสงัขารของบคุคลนัน้อันเป็นปัจจัยใหส้ขุทกุขภ์ายในเกดิขึน้แกบ่คุคล 

นัน้บา้ง บคุคลรูส้กึตัว ปรงุแตง่กายสงัขารอันเป็นปัจจัยใหส้ขุทกุขภ์ายในเกดิขึน้บา้ง 

บคุคลไมรู่ส้กึตัว ปรงุแตง่กายสงัขารอันเป็นปัจจัยใหส้ขุทกุขภ์ายในเกดิขึน้บา้ง 

  บคุคลปรงุแตง่วจสีงัขาร๔อันเป็นปัจจัยใหส้ขุทกุขภ์ายในเกดิขึน้ดว้ยตนเองบา้ง 

บคุคลอืน่ปรงุแตง่วจสีงัขารของบคุคลนัน้อันเป็นปัจจัยใหส้ขุทกุขภ์ายในเกดิขึน้แกบ่คุคล 

นัน้บา้ง บคุคลรูส้กึตัว ปรงุแตง่วจสีงัขารอันเป็นปัจจัยใหส้ขุทกุขภ์ายในเกดิขึน้บา้ง 

บคุคลไมรู่ส้กึตัว ปรงุแตง่วจสีงัขารอันเป็นปัจจัยใหส้ขุทกุขภ์ายในเกดิขึน้บา้ง

 

เชงิอรรถ : 

๑ กาย ในทีน่ีห้มายถงึกายทวาร ไดแ้ก ่กายวญิญัต ิ(ความเคลือ่นไหวรา่งกายใหรู้ค้วามหมาย เชน่ สั่นศรีษะ 

   โบกมอื ขยบิตา ดดีนิว้) (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๑๗๑/๓๙๒) 

๒ กายสญัเจตนา หมายถงึความจงใจทางกาย ทีเ่ป็นปัจจัยใหเ้กดิกรรม ไดแ้ก ่กายกรรม ม ี๒๐ ประการ 

   คอื กามาวจรกศุล ๘ อกศุล ๑๒ สขุเกดิขึน้เพราะกศุลกรรม ๘ ประการเป็นปัจจัย ทกุขเ์กดิขึน้เพราะ 

   อกศุลกรรม ๑๒ ประการเป็นปัจจัย วจสีัญเจตนาและมโนสัญเจตนา ก็มนัียเชน่เดยีวกัน (องฺ.จตกฺุก.อ. 

   ๒/๑๗๑/๓๙๒) 

๓ กายสงัขาร หมายถงึสภาพปรงุแตง่การกระท าทางกาย หรอืกายสัญเจตนา คอื ความจงใจทางกาย 

   (องฺ.ตกิ.อ. ๒/๒๓/๑๐๑) 

๔ วจสีงัขาร หมายถงึสภาพปรงุแตง่การกระท าทางวาจา ไดแ้ก ่วติกและวจิาร หรอืวจสีัญเจตนา คอื ความ  

   จงใจทางวาจา (องฺ.ตกิ.อ. ๒/๒๓/๑๐๑) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๒๓๙ } 



๒๔๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๔.จตตุถปัณณาสก]์ 

๓.สญัเจตนยิวรรค ๑.เจตนาสตูร 

  บคุคลปรงุแตง่มโนสงัขาร๑อันเป็นปัจจัยใหส้ขุทกุขภ์ายในเกดิขึน้ดว้ยตนเองบา้ง 

บคุคลอืน่ปรงุแตง่มโนสงัขารของบคุคลนัน้อันเป็นปัจจัยใหส้ขุทกุขภ์ายในเกดิขึน้แกบ่คุคล 

นัน้บา้ง บคุคลรูส้กึตัว ปรงุแตง่มโนสงัขารอันเป็นปัจจัยใหส้ขุทกุขภ์ายในเกดิขึน้บา้ง 

บคุคลไมรู่ส้กึตัว ปรงุแตง่มโนสงัขารอันเป็นปัจจัยใหส้ขุทกุขภ์ายในเกดิขึน้บา้ง 

  อวชิชายอ่มตกไปตามธรรมเหลา่นี ้แตเ่พราะอวชิชาดับไปไมเ่หลอืดว้ยวริาคะ 

กายอันเป็นปัจจัยใหส้ขุทกุขภ์ายในเกดิขึน้แกบ่คุคลนัน้จงึไมม่ ีวาจาอันเป็นปัจจัยให ้

สขุทกุขภ์ายในเกดิขึน้แกบ่คุคลนัน้จงึไมม่ ีใจอันเป็นปัจจัยใหส้ขุทกุขภ์ายในเกดิขึน้ 

แกบ่คุคลนัน้จงึไมม่ ีเขต ฯลฯ วตัถ ุฯลฯ อายตนะ ฯลฯ อธกิรณะ๒อันเป็นปัจจัย 

ใหส้ขุทกุขภ์ายในเกดิขึน้แกบ่คุคลนัน้ จงึไมม่ ี

  ภกิษุทัง้หลาย ความไดอ้ัตภาพ ๔ ประการ๓นี้ 

  ความไดอ้ัตภาพ ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ความไดอ้ัตภาพทีส่ญัเจตนาของตนด าเนนิไป มใิชส่ญัเจตนาของ 

       ผูอ้ ืน่ด าเนนิไป 

   ๒. ความไดอ้ัตภาพทีส่ญัเจตนาของผูอ้ ืน่ด าเนนิไป มใิชส่ญัเจตนา 

       ของตนด าเนนิไป 

   ๓. ความไดอ้ัตภาพทีส่ญัเจตนาของตนและสญัเจตนาของผูอ้ ืน่ด าเนนิไป 

   ๔. ความไดอ้ัตภาพทีม่ใิชส่ญัเจตนาของตนและมใิชส่ญัเจตนาของผู ้

       อืน่ด าเนนิไป 

  ภกิษุทัง้หลาย ความไดอ้ัตภาพ ๔ ประการนีแ้ล” 

  เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสอยา่งนีแ้ลว้ ทา่นพระสารบีตุรไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาค 

ดังนีว้า่ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ มโนสงัขาร หมายถงึสภาพปรงุแตง่การกระท าทางใจ ไดแ้ก ่สัญญาและเวทนา หรอืมโนสัญเจตนา คอื 

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

๒ ค าว่า “เขต วตัถ ุอายตนะ และอธกิรณะ” นีเ้ป็นชือ่ของกศุลกรรมและอกศุลกรรม ซึง่มคีวามหมายวา่ 

   ทีง่อก ทีเ่กดิ หรอืทีต่ัง้แหง่วบิากทีเ่ป็นสขุทกุข ์(องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๑๗๑/๓๙๔) 

๓ ท.ีปา. ๑๑/๓๑๒/๒๐๖ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๒๔๐ } 



๒๔๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๔.จตตุถปัณณาสก]์ 

๓.สญัเจตนยิวรรค ๑.เจตนาสตูร 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองคท์ราบชดัเนือ้ความแหง่ธรรมทีพ่ระองคต์รัส 

ไวโ้ดยยอ่นีไ้ดโ้ดยพสิดารอยา่งนีว้า่ บรรดาความไดอ้ัตภาพ ๔ ประการนัน้ ความได ้

อัตภาพทีส่ญัเจตนาของตนด าเนนิไป มใิชส่ญัเจตนาของผูอ้ ืน่ด าเนนิไป นีค้อืการจตุ ิ

จากกายนัน้ของสตัวเ์หลา่นัน้ มไีดเ้พราะสญัเจตนาของตนเป็นเหต ุความได ้

อัตภาพทีส่ญัเจตนาของผูอ้ ืน่ด าเนนิไป มใิชส่ญัเจตนาของตนด าเนนิไป นีค้อืการจตุ ิ

จากกายนัน้ของสตัวเ์หลา่นัน้ มไีดเ้พราะสญัเจตนาของผูอ้ ืน่เป็นเหต ุความได ้

อัตภาพทีส่ญัเจตนาของตนและสญัเจตนาของผูอ้ ืน่ด าเนนิไป นีค้อืการจตุจิากกาย 

นัน้ของสตัวเ์หลา่นัน้ มไีดเ้พราะสญัเจตนาของตนและสญัเจตนาของผูอ้ ืน่เป็นเหต ุ

ความไดอ้ัตภาพทีม่ใิชส่ญัเจตนาของตนและมใิชส่ญัเจตนาของผูอ้ ืน่ด าเนนิไปนีพ้งึเห็น 

เทวดาพวกไหนทีด่ าเนนิไปดว้ยอัตภาพนัน้ พระพทุธเจา้ขา้” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “สารบีตุร พงึเห็นเทวดาทัง้หลายผูเ้ขา้ถงึชัน้ 

เนวสญัญานาสญัญายตนะ ดว้ยอัตภาพนัน้” 

  ทา่นพระสารบีตุรทลูถามวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ อะไรหนอแลเป็นเหต ุ

เป็นปัจจัยใหส้ตัวบ์างพวกในโลกนีจ้ตุจิากกายนัน้แลว้เป็นอาคามกีลับมาสูค่วามเป็น 

อยา่งนี ้และอะไรเป็นเหตเุป็นปัจจัยใหส้ตัวบ์างพวกในโลกนีจ้ตุจิากกายนัน้แลว้เป็น 

อนาคามผีูไ้มก่ลับมาสูค่วามเป็นอยา่งนี”้ 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “สารบีตุร บคุคลบางคนในโลกนีย้ังละโอรัมภาคยิ- 

สงัโยชน ์(สงัโยชนเ์บือ้งต า่)ไมไ่ด ้แตบ่รรลเุนวสญัญานาสญัญายตนฌานอยูใ่นปัจจบุัน 

เขาชอบใจเนวสญัญานาสัญญายตนฌานนัน้ ตดิใจเนวสญัญานาสญัญายตนฌานนัน้ 

และถงึความปลืม้ใจกับเนวสญัญานาสญัญายตนฌานนัน้ เขาด ารงอยูใ่นเนวสญัญา- 

นาสญัญายตนฌานนัน้ นอ้มใจไปในเนวสญัญานาสญัญายตนฌานนัน้ ชอบอยูก่ับ 

เนวสญัญานาสญัญายตนฌานนัน้โดยมาก ไมเ่สือ่ม เมือ่ตายไป ยอ่มเขา้ถงึความ 

เป็นผูอ้ยูร่ว่มกับพวกเทวดาชัน้เนวสญัญานาสญัญายตนภพ เขาจตุจิากชัน้นัน้แลว้ 

เป็นอาคามกีลับมาสูค่วามเป็นอยา่งนี้๑

 

เชงิอรรถ : 

๑ กลบัมาสูค่วามเป็นอยา่งนี ้หมายถงึกลับมาสูค่วามเป็นผูม้ขีันธ ์๕ อันเป็นกามาวจร คอื ไมเ่กดิในภพนัน้ 

   และไมเ่กดิในภพชัน้สงูขึน้ไป (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๑๗๑/๓๙๕) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๒๔๑ } 



๒๔๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๔.จตตุถปัณณาสก]์ 

๓.สญัเจตนยิวรรค ๒.วภิัตตสิตูร 

  บคุคลบางคนในโลกนีล้ะโอรัมภาคยิสงัโยชนไ์ด ้บรรลเุนวสญัญานาสญัญา- 

ยตนฌานอยูใ่นปัจจบุัน เขาชอบใจ พอใจเนวสญัญานาสญัญายตนฌานนัน้และถงึ 

ความปลืม้ใจกับเนวสญัญานาสญัญายตนฌานนัน้ เขาด ารงอยูใ่นเนวสญัญา- 

นาสญัญายตนฌานนัน้ นอ้มใจไปในเนวสญัญานาสญัญายตนฌานนัน้ ชอบอยูก่ับ 

เนวสญัญานาสญัญายตนฌานนัน้โดยมาก ไมเ่สือ่ม เมือ่ตายไป ยอ่มเขา้ถงึความ 

เป็นผูอ้ยูร่ว่มกับพวกเทวดาชัน้เนวสญัญานาสญัญายตนภพ เขาจตุจิากชัน้นัน้แลว้ 

เป็นอนาคาม ีไมก่ลับมาสูค่วามเป็นอยา่งนี้๑ 

  สารบีตุร นีแ้ลเป็นเหตเุป็นปัจจัยใหส้ตัวบ์างพวกในโลกนีจ้ตุจิากกายนัน้แลว้ 

เป็นอาคาม ีกลับมาสูค่วามเป็นอยา่งนี ้นีแ้ลเป็นเหตเุป็นปัจจัยใหส้ตัวบ์างพวกใน 

โลกนีจ้ตุจิากกายนัน้แลว้ เป็นอนาคามไีมก่ลับมาสูค่วามเป็นอยา่งนี”้ 

เจตนาสตูรที ่๑ จบ 

 

๒. วภิตัตสิูตร 

วา่ดว้ยการจ าแนกปฏสิมัภทิา 

  [๑๗๒] ณ ทีนั่น้แล ทา่นพระสารบีตุรเรยีกภกิษุทัง้หลายมากลา่ววา่ ทา่น 

ทัง้หลาย ภกิษุเหลา่นัน้รับค าแลว้ ทา่นพระสารบีตุรไดก้ล่าวเรือ่งนีว้า่ 

  ทา่นทัง้หลาย เราอปุสมบทไดก้ึง่เดอืนไดท้ าใหแ้จง้ซึง่อัตถปฏสิมัภทิา (ปัญญา 

แตกฉานในอรรถ๒) โดยเหต ุโดยพยัญชนะ เราจะบอก๓ แสดง๔ บัญญัติ๕ ก าหนด๖

 

เชงิอรรถ : 

๑ ไมก่ลบัมาสูค่วามเป็นอยา่งนี ้หมายถงึไมก่ลับมาสูค่วามเป็นผูม้ขีันธ ์๕ ไมเ่กดิในภพเบือ้งต ่า คอื เกดิ 

   ในภพนัน้บา้ง เกดิในภพเบือ้งสงูขึน้ไปบา้ง ปรนิพิพานในภพชัน้นัน้น่ันแลบา้ง (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๑๗๑/๓๙๕) 

๒ อรรถ คอื ประโยชน ์๕ ประการ ในทีน่ี ้โดยยอ่ หมายถงึเหตุผลทีพ่งึถงึพงึบรรลุ โดยประเภท 

   หมายถงึสิง่ใดสิง่หนึง่ทีเ่กดิขึน้แตปั่จจัย นพิพาน เนือ้ความทีต่รัสไว ้วบิาก (ผล) และกริยิา (องฺ.จตกฺุก.อ. 

   ๒/๑๗๒/๓๙๕, องฺ.จตกฺุก.ฏกีา ๒/๑๗๒/๔๓๔) 

๓ หมายถงึกลา่วค าเริม่ตน้ แสดงค าเริม่ตน้ (อง.จตกฺุก.อ. ๒/๑๗๒/๓๙๕, องฺ.จตกฺุก.ฏกีา ๒/๑๗๒/๔๓๔) 

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

๕ หมายถงึการประกาศใหรู้ถ้งึเนือ้ความตามทีต่ัง้อทุเทสไวโ้ดยประการตา่ง ๆ ตามทีย่กแสดงไว ้

๖ หมายถงึการใหเ้นือ้ความนัน้ด าเนนิไปโดยประการต่าง ๆ (องฺ.จตกฺุก.ฏกีา ๒/๑๗๒/๔๓๕) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๒๔๒ } 



๒๔๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๔.จตตุถปัณณาสก]์ 

๓.สญัเจตนยิวรรค ๒.วภิัตตสิตูร 

เปิดเผย๑ จ าแนก๒ ท าใหง้า่ย๓ซึง่อัตถปฏสิมัภทิานัน้โดยวธิตีา่ง ๆ ผูม้คีวามสงสยั 

หรอืเคลอืบแคลงพงึถาม เราพอใจทีจ่ะตอบขอ้สงสยั พระศาสดาของเราทัง้หลาย 

ผูท้รงฉลาดดใีนธรรมทัง้หลาย ประทับอยูต่อ่หนา้เราทัง้หลายแลว้ 

  เราอปุสมบทไดก้ึง่เดอืนไดท้ าใหแ้จง้ ธัมมปฏสิมัภทิา (ปัญญาแตกฉานในธรรม) 

โดยเหต ุโดยพยัญชนะ เราจะบอก แสดง บัญญัต ิก าหนด เปิดเผย จ าแนก 

ท าใหง้า่ยซึง่ธัมมปฏสิมัภทิานัน้โดยวธิตีา่ง ๆ ผูม้คีวามสงสยัหรอืเคลอืบแคลงพงึถาม 

เราพอใจทีจ่ะตอบขอ้สงสยั พระศาสดาของเราทัง้หลาย ผูท้รงฉลาดดใีนธรรมทัง้ 

หลาย ประทับอยูต่อ่หนา้เราทัง้หลายแลว้ 

  เราอปุสมบทไดก้ึง่เดอืนไดท้ าใหแ้จง้นริตุตปิฏสิมัภทิา (ปัญญาแตกฉานในนริกุต)ิ 

โดยเหต ุโดยพยัญชนะ เราจะบอก แสดง บัญญัต ิก าหนด เปิดเผย จ าแนก ท า 

ใหง้า่ยซึง่นริตุตปิฏสิมัภทิานัน้โดยวธิตีา่ง ๆ ผูม้คีวามสงสยัหรอืเคลอืบแคลงพงึถาม 

เราพอใจทีจ่ะตอบขอ้สงสยั พระศาสดาของเราทัง้หลายผูท้รงฉลาดดใีนธรรมทัง้หลาย 

ประทับอยูต่อ่หนา้เราทัง้หลายแลว้ 

  เราอปุสมบทไดก้ึง่เดอืนไดท้ าใหแ้จง้ปฏภิาณปฏสิัมภทิา (ปัญญาแตกฉานใน 

ปฏภิาณ) โดยเหต ุโดยพยัญชนะ เราจะบอก แสดง บัญญัต ิก าหนด เปิดเผย 

จ าแนก ท าใหง้า่ยซึง่ปฏภิาณปฏสิมัภทิานัน้โดยวธิตีา่ง ๆ ผูม้คีวามสงสยัหรอื 

เคลอืบแคลงพงึถาม เราพอใจทีจ่ะตอบขอ้สงสยั พระศาสดาของเราทัง้หลายผูท้รง 

ฉลาดดใีนธรรมทัง้หลายประทับอยูต่อ่หนา้เราทัง้หลายแลว้ 

วภิตัตสิตูรที ่๒ จบ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ หมายถงึการชีแ้จงแสดงเนือ้ความตามทีตั่ง้อทุเทสไว ้โดยการวกกลับมาอธบิายซ ้าอกี (องฺ.จตกฺุก.ฏกีา 

   ๒/๑๗๒/๔๓๕) 

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

๓ หมายถงึการแสดงประเด็นทีจ่ าแนกไวใ้หช้ดัเจนดว้ยการชีเ้หตแุละยกอทุาหรณ์ตา่งๆมาประกอบ (องฺ.จตกฺุก.อ. 

   ๒/๑๗๒/๓๙๙, องฺ.จตกฺุก.ฏกีา ๒/๑๗๒/๔๓๕) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๒๔๓ } 



๒๔๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๔.จตตุถปัณณาสก]์ 

๓.สญัเจตนยิวรรค ๔.อานันทสตูร 

 

๓. มหาโกฏฐติสูตร 

วา่ดว้ยพระมหาโกฏฐติะ 

  [๑๗๓] ครัง้นัน้แล ทา่นพระมหาโกฏฐติะเขา้ไปหาทา่นพระสารบีตุรถงึทีอ่ยู ่

ไดส้นทนาปราศรัยพอเป็นทีบ่ันเทงิใจ พอเป็นทีร่ะลกึถงึกันแลว้ จงึน่ัง ณ ทีส่มควร 

ไดถ้ามทา่นพระสารบีตุรดงันีว้า่ 

  “ผูม้อีาย ุเพราะผัสสายตนะ๑ ๖ ประการดับไปไมเ่หลอืดว้ยวริาคะ อะไรอืน่๒ 

ยังมอียูห่รอื๓” 

  ทา่นพระสารบีตุรตอบวา่ “ผูม้อีาย ุอยา่กลา่วอยา่งนัน้” 

  ทา่นพระมหาโกฏฐติะถามวา่ “ผูม้อีาย ุเพราะผัสสายตนะ ๖ ประการดับไป 

ไมเ่หลอืดว้ยวริาคะ อะไรอืน่ไมม่อียูห่รอื๔” 

  “ผูม้อีาย ุอยา่กลา่วอยา่งนัน้” 

  “ผูม้อีาย ุเพราะผัสสายตนะ ๖ ประการดับไปไมเ่หลอืดว้ยวริาคะ อะไรอืน่ 

ทัง้มอียูแ่ละไมม่อียูห่รอื๕” 

  “ผูม้อีาย ุอยา่กลา่วอยา่งนัน้” 

  “ผูม้อีาย ุเพราะผัสสายตนะ ๖ ประการดับไปไมเ่หลอืดว้ยวริาคะ อะไรอืน่ 

มอียูก็่มใิช ่ไมม่อียูก็่มใิชห่รอื๖” 

  “ผูม้อีาย ุอยา่กลา่วอยา่งนัน้”

 

เชงิอรรถ : 

๑ ผสัสายตนะ หมายถงึทีเ่กดิผัสสะ ไดแ้ก ่ตา ห ูจมกู ลิน้ กาย และใจ (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๑๗๓/๓๙๖) 

๒ หมายถงึกเิลสมปีระมาณนอ้ยอยา่งอืน่จากผัสสายตนะ ๖ นัน้ (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๑๗๓/๓๙๖) 

๓ ลักษณะการถามอยา่งนีจั้ดเป็นการถามอยา่งสัสสตวาทะ (ลัทธทิีถ่อืวา่อัตตาและโลกเทีย่ง) (ด ูท.ีส.ี 

   (แปล) ๙/๓๐-๓๙/๑๑-๑๖) 

๔ ลักษณะการถามแบบนีจั้ดเป็นการถามอยา่งอจุเฉทวาทะ (ลัทธทิีถ่อืวา่หลังจากตายแลว้อัตตาขาดสูญ) 

   (ดู ท.ีส.ี (แปล) ๙/๘๔-๙๒/๓๔-๓๖) 

๕ ลักษณะการถามแบบนีจั้ดเป็นการถามอยา่งเอกัจจสัสสตวาทะ (ลัทธทิีถ่อืวา่บางอยา่งเทีย่ง) (ด ูท.ีส.ี 

   (แปล) ๙/๓๘-๕๗/๑๖-๒๔) 

๖ ลักษณะการถามแบบนี ้จัดเป็นการถามอยา่งอมราวกิเขปวาทะ (ลัทธทิีพ่ดูหลบเลีย่ง ไมแ่น่นอนตายตัว) 

   (ดู ท.ีส.ี (แปล) ๙/๖๑-๖๖/๒๔-๒๘) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๒๔๔ } 



๒๔๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๔.จตตุถปัณณาสก]์ 

๓.สญัเจตนยิวรรค ๔.อานันทสตูร 

  ทา่นพระมหาโกฏฐติะกลา่ววา่ “เมือ่ผมถามวา่ ‘ผูม้อีาย ุเพราะผัสสายตนะ ๖ 

ประการดับไปไมเ่หลอืดว้ยวริาคะ อะไรอืน่ยังมอียูห่รอื’ ทา่นตอบวา่ ‘อยา่กลา่ว 

อยา่งนัน้’ เมือ่ผมถามวา่ ‘เพราะผัสสายตนะ ๖ ประการดับไปไมเ่หลอืดว้ยวริาคะ 

อะไรอืน่ไมม่อียูห่รอื’ ทา่นก็ตอบวา่ ‘อยา่กลา่วอยา่งนัน้’ เมือ่ผมถามวา่ ‘เพราะ 

ผัสสายตนะ ๖ ประการดับไปไมเ่หลอืดว้ยวริาคะ อะไรอืน่ทัง้มอียูแ่ละไมม่อียูห่รอื’ 

ทา่นก็ตอบวา่ ‘อยา่กลา่วอยา่งนัน้’ เมือ่ผมถามวา่ ‘เพราะผัสสายตนะ ๖ ประการ 

ดับไปไมเ่หลอืดว้ยวริาคะ อะไรอืน่มอียูก็่มใิชไ่มม่อียูก็่มใิชห่รอื’ ทา่นก็ตอบวา่ อยา่ 

กลา่วอยา่งนัน้’ ก็ค าทีท่า่นกลา่วแลว้นีจ้ะทราบความหมายไดอ้ยา่งไร” 

  ทา่นพระสารบีตุรกลา่วตอบวา่ “ผูม้อีาย ุเมือ่บคุคลกลา่ววา่ ‘เพราะผัสสายตนะ 

๖ ประการดับไปไมเ่หลอืดว้ยวริาคะ อะไรอืน่ยังมอียูห่รอื’ ชือ่วา่คดิปรงุแตง่สิง่ทีไ่ม ่

ควรคดิปรงุแตง่ เมือ่บคุคลกลา่ววา่ ‘เพราะผัสสายตนะ ๖ ประการดับไปไมเ่หลอื 

ดว้ยวริาคะ อะไรอืน่ไมม่อียูห่รอื’ ชือ่วา่คดิปรงุแตง่สิง่ทีไ่มค่วรคดิปรงุแตง่ เมือ่บคุคล 

กลา่ววา่ ‘เพราะผัสสายตนะ ๖ ประการดับไปไมเ่หลอืดว้ยวริาคะ อะไรอืน่ทัง้มอียู ่

และไมม่อียูห่รอื ชือ่วา่คดิปรงุแตส่ ิง่ทีไ่มค่วรคดิปรงุแตง่ เมือ่บคุคลกลา่ววา่ ‘เพราะ 

ผัสสายตนะ ๖ ประการ ดบัไปไมเ่หลอืดว้ยวริาคะ อะไรอืน่มอียูก็่มใิช ่ไมม่อียูก็่ 

มใิชห่รอื’ ชือ่วา่คดิปรงุแตง่สิง่ทีไ่มค่วรคดิปรงุแตง่ ผูม้อีาย ุปปัญจธรรม๑(สิง่ทีค่ดิ 

ปรงุแตง่) ยอ่มด าเนนิไปตราบเทา่ทีผ่ัสสายตนะ ๖ ด าเนนิไป ผัสสายตนะ ๖ ก็ 

ด าเนนิไปตราบเทา่ทีป่ปัญจธรรมด าเนนิไป ผูม้อีาย ุเพราะผัสสายตนะ ๖ ประการ 

ดับไปไมเ่หลอืดว้ยวริาคะ ปปัญจธรรมจงึดับสนทิ ระงับไป” 

มหาโกฏฐติสตูรที ่๓ จบ 

 

๔. อานนัทสูตร 

วา่ดว้ยพระอานนท ์

  [๑๗๔] ครัง้นัน้แล ทา่นพระอานนทเ์ขา้ไปหาทา่นพระมหาโกฏฐติะถงึทีอ่ยู ่

ไดส้นทนาปราศรัยพอเป็นทีบ่ันเทงิใจ พอเป็นทีร่ะลกึถงึกันแลว้ จงึน่ัง ณ ทีส่มควร 

ไดถ้ามทา่นพระมหาโกฏฐติะดังนีว้า่ 

 
เชงิอรรถ : 

๑ ปปญัจธรรม ในทีน่ีห้มายถงึกเิลสทีท่ าใหค้ดิปรงุแตง่ยืด้เยือ้ ไดแ้ก ่ตัณหา มานะ ทฏิฐ ิ(องฺ.จตกฺุก.อ. 

   ๒/๑๗๓/๓๙๗) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๒๔๕ } 



๒๔๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๔.จตตุถปัณณาสก]์ 

๓.สญัเจตนยิวรรค ๔.อานันทสตูร 

  “ผูม้อีาย ุเพราะผัสสายตนะ ๖ ประการดับไปไมเ่หลอืดว้ยวริาคะ อะไรอืน่ 

ยังมอียูห่รอื” 

  ทา่นพระมหาโกฏฐติะตอบวา่ “ผูม้อีาย ุอยา่กลา่วอยา่งนัน้” 

  ทา่นพระอานนทถ์ามวา่ “เพราะผัสสายตนะ ๖ ประการดับไปไมเ่หลอืดว้ย 

วริาคะ อะไรอืน่ไมม่อียูห่รอื” 

  “ผูม้อีาย ุอยา่กลา่วอยา่งนัน้” 

  “ผูม้อีาย ุเพราะผัสสายตนะ ๖ ประการดับไปไมเ่หลอืดว้ยวริาคะ อะไรอืน่ 

ทัง้มอียู ่และไมม่อียูห่รอื” 

  “ผูม้อีาย ุอยา่กลา่วอยา่งนัน้” 

  “ผูม้อีาย ุเพราะผัสสายตนะ ๖ ประการดับไปไมเ่หลอืดว้ยวริาคะ อะไรอืน่ 

มอียูก็่มใิช ่ไมม่อียูก็่มใิชห่รอื” 

  “ผูม้อีาย ุอยา่กลา่วอยา่งนัน้” 

  ทา่นพระอานนทก์ลา่ววา่ “เมือ่ผมถามวา่ ‘ผูม้อีาย ุเพราะผัสสายตนะ ๖ 

ประการดับไปไมเ่หลอืดว้ยวริาคะ อะไรอืน่ยังมอียูห่รอื’ ทา่นตอบวา่ ‘อยา่กลา่ว 

อยา่งนัน้’ เมือ่ผมถามวา่ ‘เพราะผัสสายตนะ ๖ ประการดับไปไมเ่หลอืดว้ยวริาคะ 

อะไรอืน่ไมม่อียูห่รอื’ ทา่นก็ตอบวา่ ‘อยา่กลา่วอยา่งนัน้’ เมือ่ผมถามวา่ ‘เพราะ 

ผัสสายตนะ ๖ ประการดับไปไมเ่หลอืดว้ยวริาคะ อะไรอืน่ทัง้มอียูแ่ละไมม่อียูห่รอื’ 

ทา่นก็ตอบวา่ ‘อยา่กลา่วอยา่งนัน้’ เมือ่ผมถามวา่ ‘เพราะผัสสายตนะ ๖ ประการ 

ดับไปไมเ่หลอืดว้ยวริาคะ อะไรอืน่มอียูก็่มใิช ่ไมม่อียูก็่มใิชห่รอื’ ทา่นก็ตอบวา่ ‘อยา่ 

กลา่วอยา่งนัน้’ ผูม้อีาย ุก็ค าทีท่า่นกลา่วแลว้นีจ้ะทราบความหมายไดอ้ยา่งไร” 

  ทา่นพระมหาโกฏฐติะกลา่ววา่ “ผูม้อีาย ุเมือ่บคุคลกลา่ววา่ ‘เพราะผัสสายตนะ 

๖ ประการดับไปไมเ่หลอืดว้ยวริาคะ อะไรอืน่ยังมอียูห่รอื’ ชือ่วา่คดิปรงุแตง่สิง่ทีไ่ม ่

ควรคดิปรงุแตง่ เมือ่บคุคลกลา่ววา่ ‘เพราะผัสสายตนะ ๖ ประการดับไปไมเ่หลอืดว้ย 

วริาคะ อะไรอืน่ไมม่อียูห่รอื’ ชือ่วา่คดิปรงุแตง่สิง่ทีไ่มค่วรคดิปรงุแตง่ เมือ่บคุคล 

กลา่ววา่ ‘เพราะผัสสายตนะ ๖ ประการดับไปไมเ่หลอืดว้ยวริาคะ อะไรอืน่ทัง้มอียู ่

และไมม่อียูห่รอื’ ชือ่วา่คดิปรงุแตง่สิง่ทีไ่มค่วรคดิปรงุแตง่ เมือ่บคุคลกลา่ววา่ ‘เมือ่ 

ผัสสายตนะ ๖ ประการดับไปไมเ่หลอืดว้ยวริาคะ อะไรอืน่มอียูก็่มใิชไ่มม่อียูก็่มใิช’่ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๒๔๖ } 



๒๔๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๔.จตตุถปัณณาสก]์ 

๓.สญัเจตนยิวรรค ๕.อปุวาณสตูร 

ชือ่วา่คดิปรงุแตง่สิง่ทีไ่มค่วรคดิปรงุแตง่ ทา่นผูม้อีาย ุปปัญจธรรมยอ่มด าเนนิไป 

ตราบเทา่ทีผ่ัสสายตนะ ๖ ประการด าเนนิไป ผัสสายตนะ ๖ ประการก็ด าเนนิไป 

ตราบเทา่ทีป่ปัญจธรรมด าเนนิไป ผูม้อีาย ุเพราะผัสสายตนะ ๖ ประการดับไป 

ไมเ่หลอืดว้ยวริาคะ ปปัญจธรรมจงึดับสนทิ ระงับไป” 

อานนัทสตูรที ่๔ จบ 

 

๕. อปุวาณสตูร 

วา่ดว้ยพระอปุวาณะ 

  [๑๗๕] ครัง้นัน้แล ทา่นพระอปุวาณะเขา้ไปหาทา่นพระสารบีตุรถงึทีอ่ยู ่ได ้

สนทนาปราศรัยพอเป็นทีบ่ันเทงิใจ พอเป็นทีร่ะลกึถงึกันแลว้ จงึน่ัง ณ ทีส่มควร ได ้

ถามทา่นพระสารบีตุรดังนีว้า่ 

  “ทา่นสารบีตุร บคุคลท าทีส่ดุแหง่ทกุขไ์ดด้ว้ยวชิชาหรอื” 

  ทา่นพระสารบีตุรตอบวา่ “ผูม้อีาย ุไมใ่ชอ่ยา่งนี”้ 

  ทา่นพระอปุวาณะกลา่ววา่ “ทา่นสารบีตุร บคุคลท าทีส่ดุแหง่ทกุขไ์ดด้ว้ย 

จรณะหรอื” 

  “ผูม้อีาย ุไมใ่ชอ่ยา่งนี”้ 

  “ทา่นสารบีตุร บคุคลท าทีส่ดุแหง่ทกุขไ์ดด้ว้ยวชิชาและจรณะหรอื” 

  “ผูม้อีาย ุไมใ่ชอ่ยา่งนี”้ 

  “ทา่นสารบีตุร บคุคลท าทีส่ดุแหง่ทกุขไ์ดด้ว้ยเหตนุอกจากวชิชาและจรณะหรอื” 

  “ผูม้อีาย ุไมใ่ชอ่ยา่งนี”้ 

  ทา่นพระอปุวาณะกลา่ววา่ “เมือ่ผมถามวา่ ‘ทา่นสารบีตุร บคุคลท าทีส่ดุ 

แหง่ทกุขไ์ดด้ว้ยวชิชาหรอื’ ทา่นตอบวา่ ‘ไมใ่ชอ่ยา่งนี’้ เมือ่ผมถามวา่ “บคุคลท า 

ทีส่ดุแหง่ทกุขไ์ดด้ว้ยจรณะหรอื’ ทา่นก็ตอบวา่ ‘ไมใ่ชอ่ยา่งนี’้ เมือ่ผมถามวา่ 

‘บคุคลท าทีส่ดุแหง่ทกุขไ์ดด้ว้ยวชิชาและจรณะหรอื’ ทา่นก็ตอบวา่ ‘ไมใ่ชอ่ยา่งนี’้ 

เมือ่ผมถามวา่ ‘บคุคลท าทีส่ดุแหง่ทกุขไ์ดด้ว้ยเหตนุอกจากวชิชาและจรณะหรอื’ 

ทา่นก็ตอบวา่ ‘ไมใ่ชอ่ยา่งนี’้ ผูม้อีาย ุก็บคุคลท าทีส่ดุแหง่ทกุขไ์ดอ้ยา่งไร” 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๒๔๗ } 



๒๔๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๔.จตตุถปัณณาสก]์ 

๓.สญัเจตนยิวรรค ๖. อายาจนสตูร 

  ทา่นพระสารบีตุรตอบวา่ “ถา้บคุคลจักท าทีส่ดุแหง่ทกุขไ์ดด้ว้ยวชิชาแลว้ ก็จัก  

มคีวามยดึมั่นถอืมั่นท าทีส่ดุแหง่ทกุข ์ถา้บคุคลจักท าทีส่ดุแหง่ทกุขไ์ดด้ว้ยจรณะแลว้  

ก็จักมคีวามยดึมั่นถอืมั่นท าทีส่ดุแหง่ทกุข ์ถา้บคุคลจักท าทีส่ดุแหง่ทกุขไ์ดด้ว้ยวชิชา 

และจรณะแลว้ ก็จักมคีวามยดึมั่นถอืมั่นท าทีส่ดุแหง่ทกุข ์ถา้บคุคลจักท าทีส่ดุแหง่ 

ทกุขด์ว้ยเหตนุอกจากวชิชาและจรณะแลว้ ปถุชุนก็จักท าทีส่ดุแหง่ทกุขไ์ด ้เพราะ 

ปถุชุนไมม่วีชิชาและจรณะ ผูม้อีาย ุบคุคลผูม้จีรณะวบิัตยิอ่มไมรู่ไ้มเ่ห็นตามความ 

เป็นจรงิ บคุคลผูป้ระกอบดว้ยจรณะยอ่มรูเ้ห็นตามความเป็นจรงิ เมือ่รูเ้ห็นตาม 

ความเป็นจรงิยอ่มท าทีส่ดุแหง่ทกุขไ์ด”้ 

อปุวาณสตูรที ่๕ จบ 

 

๖. อายาจนสตูร 

วา่ดว้ยความปรารถนาโดยชอบ 

  [๑๗๖] “ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุผูม้ศีรัทธา เมือ่ปรารถนาโดยชอบพงึปรารถนา 

อยา่งนีว้า่ ‘ขอใหเ้ราเป็นเชน่กับพระสารบีตุรและพระโมคคัลลานะเถดิ’ สารบีตุร 

และโมคคลัลานะนีเ้ป็นบรรทัดฐาน เป็นมาตรฐานของภกิษุสาวกของเรา 

  ภกิษุณีผูม้ศีรัทธา เมือ่ปรารถนาโดยชอบพงึปรารถนาอยา่งนีว้า่ ‘ขอใหเ้ราเป็น  

เชน่กับภกิษุณีเขมาและภกิษุณีอบุลวรรณาเถดิ’ ภกิษุณีเขมาและภกิษุณีอบุลวรรณา 

นีเ้ป็นบรรทัดฐาน เป็นมาตรฐานแหง่ภกิษุณีสาวกิาของเรา 

  อบุาสกผูม้ศีรัทธา เมือ่ปรารถนาโดยชอบพงึปรารถนาอยา่งนี้วา่ ‘ขอใหเ้รา 

เป็นเชน่กับจติตคหบดแีละหัตถกอบุาสกชาวเมอืงอาฬวเีถดิ’ จติตคหบดแีละหัตถก- 

อบุาสกชาวเมอืงอาฬวนีีเ้ป็นบรรทัดฐาน เป็นมาตรฐานแหง่อบุาสกสาวกของเรา 

  อบุาสกิาผูม้ศีรัทธา เมือ่ปรารถนาโดยชอบพงึปรารถนาอยา่งนีว้า่ ‘ขอให ้ 

เราเป็นเชน่กับอบุาสกิาขชุชตุตราและอบุาสกิาเวฬกุัณฏกนัีนทมาตาเถดิ’ อบุาสกิา 

ขชุชตุตราและอบุาสกิาเวฬกุัณฏกนัีนทมาตานีเ้ป็นบรรทัดฐาน เป็นมาตรฐานของ 

อบุาสกิาสาวกิาของเรา” 

อายาจนสตูรที ่๖ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๒๔๘ } 



๒๔๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๔. จตตุถปัณณาสก]์ 

๓. สญัเจตนยิวรรค ๗. ราหลุสตูร 

 

๗. ราหลุสตูร 

วา่ดว้ยพระราหลุ 

  [๑๗๗] ครัง้นัน้แล ทา่นพระราหลุเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวาย 

อภวิาทแลว้น่ัง ณ ทีส่มควร พระผูม้พีระภาคจงึไดต้รัสเรือ่งนีว้า่ 

  “ราหลุ ปฐวธีาต ุ(ธาตดุนิ) ทัง้ภายในและภายนอกเป็นแตส่กัวา่ปฐวธีาตเุทา่นัน้ 

พงึเห็นธรรมชาตนัิน้ดว้ยปัญญาอันชอบตามความเป็นจรงิอยา่งนีว้า่ “น่ันไมใ่ชข่องเรา 

เราไมไ่ดเ้ป็นน่ัน น่ันไมใ่ชอ่ัตตาของเรา’ เพราะเห็นธรรมชาตนัิน้ดว้ยปัญญาอันชอบ 

ตามความเป็นจรงิอยา่งนี้แลว้ จติยอ่มเบือ่หน่าย คลายก าหนัดในปฐวธีาตุ 

  อาโปธาต ุ(ธาตนุ ้า) ทัง้ภายในและภายนอกก็เป็นแตส่กัวา่อาโปธาตเุทา่นัน้ 

พงึเห็นธรรมชาตนัิน้ดว้ยปัญญาอันชอบตามความเป็นจรงิอยา่งนีว้า่ ‘น่ันไมใ่ชข่องเรา 

เราไมไ่ดเ้ป็นน่ัน น่ันไมใ่ชอ่ัตตาของเรา’ เพราะเห็นธรรมชาตนัิน้ดว้ยปัญญาอันชอบ 

ตามความเป็นจรงิอยา่งนี้แลว้ จติยอ่มเบือ่หน่าย คลายก าหนัดในอาโปธาตุ 

  เตโชธาต ุ(ธาตไุฟ) ทัง้ภายในและภายนอกก็เป็นแตส่กัวา่เตโชธาตเุทา่นัน้ พงึ 

เห็นธรรมชาตนัิน้ดว้ยปัญญาอันชอบตามความเป็นจรงิอยา่งนีว้า่ ‘น่ันไมใ่ชข่องเรา 

เราไมไ่ดเ้ป็นน่ัน น่ันไมใ่ชอ่ัตตาของเรา’ เพราะเห็นธรรมชาตนัิน้ดว้ยปัญญาอันชอบ 

ตามความเป็นจรงิอยา่งนี้แลว้ จติยอ่มเบือ่หน่าย คลายก าหนัดในเตโชธาต ุ

  วาโยธาต ุ(ธาตลุม) ทัง้ภายในและภายนอกก็เป็นแตส่กัวา่วาโยธาตเุทา่นัน้ 

พงึเห็นธรรมชาตนัิน้ดว้ยปัญญาอันชอบตามความเป็นจรงิอยา่งนีว้า่ ‘น่ันไมใ่ชข่องเรา 

เราไมไ่ดเ้ป็นน่ัน น่ันไมใ่ชอ่ัตตาของเรา’ เพราะเห็นธรรมชาตนัิน้ดว้ยปัญญาอันชอบ 

ตามความเป็นจรงิอยา่งนี้แลว้ จติยอ่มเบือ่หน่าย คลายก าหนัดในวาโยธาต ุ

  ราหลุ เพราะพจิารณาเห็นวา่ ในธาต ุ๔ นี ้ไมม่อีัตตา ไมเ่กีย่วกับอัตตา 

ภกิษุนีช้ ือ่วา่ตัดตัณหาไดแ้ลว้ ถอนสงัโยชนไ์ดแ้ลว้ ท าทีส่ดุแหง่ทกุขไ์ดแ้ลว้ เพราะ 

ละมานะไดโ้ดยชอบ” 

ราหลุสตูรที ่๗ จบ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๒๔๙ } 



๒๕๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๔.จตตุถปัณณาสก]์ 

๓.สญัเจตนยิวรรค ๘.ชมัพาลสีตูร 

 

๘. ชมัพาลสีตูร 

วา่ดว้ยบคุคลผูเ้ปรยีบดว้ยบอ่น า้ใหญ ่

  [๑๗๘] ภกิษุทัง้หลาย บคุคล ๔ จ าพวกนี ้มปีรากฏอยูใ่นโลก 

  บคุคล ๔ จ าพวกไหนบา้ง คอื 

   ๑. ภกิษุในธรรมวนัิยนีบ้รรลเุจโตวมิตุตอิันสงบอยา่งใดอยา่งหนึง่อยู่ 

       เธอมนสกิารถงึสกักายนโิรธ๑ เมือ่เธอมนสกิารถงึสกักายนโิรธ 

      จติยอ่ม ไมแ่ลน่ไป ไมเ่ลือ่มใส ไมต่ัง้มั่น ไมน่อ้มไปในสกักายนโิรธ 

       เมือ่เป็นเชน่นัน้ ภกิษุนัน้ไมพ่งึไดรั้บสกักายนโิรธ ภกิษุทัง้หลาย 

       บรุษุใชม้อืทีเ่ป้ือนยางเหนยีวจับกิง่ไม ้มอืของเธอพงึเกีย่วจับตดิ 

       กับกิง่ไมนั้น้ฉันใด ภกิษุก็ฉันนัน้เหมอืนกัน บรรลเุจโตวมิตุตอิัน 

       สงบอยา่งใดอยา่งหนึง่อยู ่เธอมนสกิารถงึสกักายนโิรธ เมือ่เธอ 

       มนสกิารถงึสกักายนโิรธ จติยอ่มไมแ่ลน่ไป ไมเ่ลือ่มใส ไมต่ัง้มั่น 

       ไมน่อ้มไปใน สกักายนโิรธ เมือ่เป็นเชน่นัน้ ภกิษุนัน้แลไมพ่งึไดรั้บ 

       สกักายนโิรธ 

   ๒. ภกิษุในธรรมวนัิยนีบ้รรลเุจโตวมิตุตอิันสงบอยา่งใดอยา่งหนึง่อยู่ 

       เธอมนสกิารถงึสกักายนโิรธ เมือ่เธอมนสกิารถงึสกักายนโิรธ จติ 

       ยอ่มแลน่ไป เลือ่มใส ตัง้มั่น นอ้มไปในสกักายนโิรธ เมือ่เป็น 

       เชน่นัน้ ภกิษุนัน้พงึไดรั้บสกักายนโิรธ ภกิษุทัง้หลาย บรุษุใช ้

       มอืทีส่ะอาดจับกิง่ไม ้มอืของเธอไมพ่งึเกีย่วจับตดิกิง่ไมนั้น้ฉันใด 

       ภกิษุก็ฉันนัน้เหมอืนกัน บรรลเุจโตวมิตุตอิันสงบอยา่งใดอยา่ง 

       หนึง่อยู ่เธอมนสกิารถงึสกักายนโิรธ เมือ่เธอมนสกิารถงึสกักาย- 

       นโิรธ จติยอ่มแลน่ไป เลือ่มใส ตัง้มั่น นอ้มไปในสกักายนโิรธ 

       เมือ่เป็นเชน่นัน้ ภกิษุนัน้แลพงึไดรั้บสกักายนโิรธ

 

เชงิอรรถ : 

๑ สกักายนโิรธ หมายถงึความดับสักกายะคอืวัฏฏะ ๓ คอื กเิลสวัฏฏะ กัมมวัฏฏะ และวปิากวัฏฏะ 

   อันไดแ้กพ่ระนพิพาน (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๑๗๘/๓๙๘) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๒๕๐ } 



๒๕๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๔.จตตุถปัณณาสก]์ 

๓.สญัเจตนยิวรรค ๘.ชมัพาลสีตูร 

   ๓. ภกิษุในธรรมวนัิยนีบ้รรลเุจโตวมิตุตอิันสงบอยา่งใดอยา่งหนึง่อยู่ 

       เธอมนสกิารถงึการท าลายอวชิชา เมือ่เธอมนสกิารถงึการท าลาย 

       อวชิชา จติยอ่มไมแ่ลน่ไป ไมเ่ลือ่มใส ไมต่ัง้มั่น ไมน่อ้มไปใน 

       การท าลายอวชิชา เมือ่เป็นเชน่นัน้ ภกิษุนัน้ไมพ่งึไดรั้บการ 

       ท าลายอวชิชา ภกิษุทัง้หลาย บอ่น ้าใหญม่อีายหุลายปี บรุษุ 

       ปิดทางไหลเขา้ของบอ่น ้านัน้เสยีและเปิดทางไหลออกไว ้ทัง้ฝนก็ 

       ไมต่กเพิม่ตามฤดกูาล เมือ่เป็นเชน่นัน้ บอ่น ้าใหญนั่น้ก็ไมพ่งึม ี

       น ้าลน้ขอบออกไปไดฉั้นใด ภกิษุก็ฉันนัน้เหมอืนกัน บรรลเุจโต- 

       วมิตุตอิันสงบอยา่งใดอยา่งหนึง่อยู ่เธอมนสกิารถงึการท าลาย 

       อวชิชา เมือ่เธอมนสกิารถงึการท าลายอวชิชา จติยอ่มไมแ่ลน่ไป 

       ไมเ่ลือ่มใส ไมต่ัง้มั่น ไมน่อ้มไปในการท าลายอวชิชา เมือ่เป็น 

       เชน่นัน้ ภกิษุนัน้แลไมพ่งึไดรั้บการท าลายอวชิชา 

   ๔. ภกิษุในธรรมวนัิยนีบ้รรลเุจโตวมิตุตอิันสงบอยา่งใดอยา่งหนึง่อยู่ 

       เธอมนสกิารถงึการท าลายอวชิชา เมือ่เธอมนสกิารถงึการท าลาย 

       อวชิชา จติยอ่มแลน่ไป เลือ่มใส ตัง้มั่น นอ้มไปในการท าลาย 

       อวชิชา เมือ่เป็นเชน่นัน้ ภกิษุนัน้พงึไดรั้บการท าลายอวชิชา 

       ภกิษุทัง้หลาย บอ่น ้าใหญม่อีายหุลายปี บรุษุเปิดทางไหลเขา้ 

       ของบอ่น ้านัน้และปิดทางไหลออกไว ้ทัง้ฝนก็ตกเพิม่ตามฤดกูาล 

       เมือ่เป็นเชน่นัน้ บอ่น ้าใหญนั่น้พงึมนี ้าลน้ขอบออกไปไดฉั้นใด 

       ภกิษุก็ฉันนัน้เหมอืนกัน บรรลเุจโตวมิตุตอิันสงบอยา่งใดอยา่ง 

       หนึง่อยู ่เธอมนสกิารถงึการท าลายอวชิชา เมือ่เธอมนสกิารถงึ 

       การท าลายอวชิชา จติยอ่มแลน่ไป เลือ่มใส ตัง้มั่น นอ้มไปใน 

      การท าลายอวชิชา เมือ่เป็นเชน่นัน้ ภกิษุนัน้แลพงึไดรั้บการท าลาย 

       อวชิชา 

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคล ๔ จ าพวกนีแ้ลมปีรากฏอยูใ่นโลก 

ชมัพาลสีตูรที ่๘ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๒๕๑ } 



๒๕๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๔.จตตุถปัณณาสก]์ 

๓.สญัเจตนยิวรรค ๙. นพิพานสตูร 

 

๙. นพิพานสตูร 

วา่ดว้ยนพิพาน 

  [๑๗๙] ครัง้นัน้แล ทา่นพระอานนทเ์ขา้ไปหาทา่นพระสารบีตุรถงึทีอ่ยู ่ได ้

สนทนาปราศรัยพอเป็นทีบ่ันเทงิใจ พอเป็นทีร่ะลกึถงึกันแลว้ จงึน่ัง ณ ทีส่มควร 

ไดถ้ามทา่นพระสารบีตุรดงันีว้า่ 

  “ทา่นสารบีตุร อะไรหนอเป็นเหตเุป็นปัจจัยใหส้ตัวบ์างพวกในโลกนีไ้มน่พิพาน 

ในปัจจบุัน” 

  ทา่นพระสารบีตุรตอบวา่ “ทา่นอานนท ์สตัวทั์ง้หลายในโลกนีไ้มท่ราบชดั 

ตามความเป็นจรงิวา่ ‘นีเ้ป็นหานภาคยิสญัญา (สญัญาฝ่ายเสือ่ม)’ ไมท่ราบชัด 

ตามความเป็นจรงิวา่ ‘นีเ้ป็นฐติภิาคยิสญัญา (สญัญาฝ่ายด ารง)’ ไมท่ราบชดัตาม 

ความเป็นจรงิวา่ ‘นีเ้ป็นวเิสสภาคยิสญัญา (สญัญาฝ่ายวเิศษ)’ ไมท่ราบชดัตามความ 

เป็นจรงิวา่ ‘นีเ้ป็นนพิเพธภาคยิสญัญา (สญัญาฝ่ายช าแรกกเิลส)’ ทา่นอานนท ์

นีแ้ลเป็นเหตเุป็นปัจจัยใหส้ตัวบ์างพวกในโลกนีไ้มน่พิพานในปัจจบุัน” 

  ทา่นพระอานนทถ์ามวา่ “ทา่นสารบีตุร อะไรเป็นเหตเุป็นปัจจัยใหส้ตัวบ์างพวก 

ในโลกนีน้พิพานในปัจจบุัน” 

  พระสารบีตุรตอบวา่ “ทา่นอานนท ์สตัวทั์ง้หลายในโลกนีท้ราบชดัตาม 

ความเป็นจรงิวา่ ‘นีเ้ป็นหานภาคยิสญัญา’ ทราบชดัตามความเป็นจรงิวา่ ‘นีเ้ป็น 

ฐติภิาคยิสญัญา’ ทราบชดัตามความเป็นจรงิวา่ ‘นีเ้ป็นวเิสสภาคยิสญัญา’ ทราบ 

ชดัตามความเป็นจรงิวา่ ‘นีเ้ป็นนพิเพธภาคยิสญัญา’ ทา่นอานนท ์นีแ้ลเป็นเหต ุ

เป็นปัจจัยใหส้ตัวบ์างพวกในโลกนีน้พิพานในปัจจบุัน” 

นพิพานสตูรที ่๙ จบ 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๒๕๒ } 



๒๕๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๔. จตตุถปัณณาสก]์ 

๓. สญัเจตนยิวรรค ๑๐. มหาปเทสสตูร 

 

๑๐. มหาปเทสสตูร๑ 

วา่ดว้ยมหาปเทส 

  [๑๘๐] สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ อานันทเจดยี์๒ โภคนคร ณ 

ทีนั่น้แล พระผูม้พีระภาครับสัง่เรยีกภกิษุทัง้หลายมาตรัสวา่ ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุ 

เหลา่นัน้ทลูรับสนองพระด ารัสแลว้ พระผูม้พีระภาคจงึไดต้รัสเรือ่งนีว้า่ 

  “ภกิษุทัง้หลาย เราจักแสดงมหาปเทส๓ ๔ ประการนี ้เธอทัง้หลายจงฟัง 

จงใสใ่จใหด้ ีเราจักกลา่ว” ภกิษุเหลา่นัน้ทลูรับสนองพระด ารัสแลว้ พระผูม้พีระภาค 

จงึไดต้รัสเรือ่งวา่ 

  “ภกิษุทัง้หลาย มหาปเทส ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ภกิษุในธรรมวนัิยนีพ้งึกลา่วอยา่งนีว้า่ ‘ผูม้อีาย ุขา้พเจา้ไดส้ดับรับ 

       มาเฉพาะพระพักตรพ์ระผูม้พีระภาควา่ นีเ้ป็นธรรม นีเ้ป็นวนัิย 

       นีเ้ป็นสตัถสุาสน’์ เธอทัง้หลายยังไมพ่งึชืน่ชม ยังไมพ่งึคัดคา้น 

       ค ากลา่วของผูนั้น้ พงึเรยีนบทและพยัญชนะเหลา่นัน้ใหด้ี๔แลว้ 

       พงึสอบดใูนสตูร เทยีบดใูนวนัิย ถา้บทและพยัญชนะเหลา่นัน้ 

       สอบลงในสตูรก็ไมไ่ด ้เทยีบเขา้ในวนัิยก็ไมไ่ด ้พงึลงสนันษิฐานวา่ 

       นีม้ใิชด่ ารัสของพระผูม้พีระภาคอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้พระองค ์

       นัน้แน่นอน และภกิษุนี้รับมาผดิ’ เธอทัง้หลายพงึทิง้ค านัน้เสยี 

       ภกิษุในธรรมวนัิยนีพ้งึกลา่วอยา่งนีว้า่ ‘ผูม้อีาย ุขา้พเจา้ได ้

       สดับรับมาเฉพาะพระพักตรพ์ระผูม้พีระภาควา่ นีเ้ป็นธรรม นีเ้ป็น 

       วนัิย นีเ้ป็นสตัถสุาสน’์ เธอทัง้หลายยังไมพ่งึชืน่ชม ยังไมพ่งึ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ด ูท.ีม. ๑๐/๑๘๘/๑๐๙ 

๒ หมายถงึสถานทีเ่ป็นทีอ่ยูข่องอานันทยักษ์ (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๑๘๐/๔๐๒) 

๓ มหาปเทส ในทีน่ีห้มายถงึขอ้อา้งทีส่ าคัญเพือ่สอบเทยีบด ู(องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๑๘๐/๔๐๒) 

๔ พงึเรยีนบทและพยญัชนะเหลา่น ัน้ใหด้ ีหมายถงึการเรยีนทีส่ามารถเขา้ใจ รูว้า่ตรงนีแ้สดงบาลไีว ้ตรงนี ้

   แสดงอรรถาธบิายไว ้ตรงนีแ้สดงอนุสนธไิว ้ตรงนีแ้สดงเบือ้งตน้และเบือ้งปลายไว ้(องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๘๐/๔๐๒) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๒๕๓ } 



๒๕๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๔.จตตุถปัณณาสก]์ 

๓.สญัเจตนยิวรรค ๑๐.มหาปเทสสตูร 

       คัดคา้นค ากลา่วของผูนั้น้ พงึเรยีนบทและพยัญชนะเหลา่นัน้ใหด้ ี

       แลว้พงึสอบดใูนสตูร เทยีบดใูนวนัิย ถา้บทและพยัญชนะเหลา่นัน้ 

       สอบลงในสตูรก็ได ้เทยีบเขา้ในวนัิยก็ได ้พงึลงสนันษิฐานวา่ 

       นีเ้ป็นพระด ารัสของพระผูม้พีระภาคอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ 

       พระองคนั์น้แน่นอน และภกิษุนีรั้บมาดว้ยด’ี เธอทัง้หลายพงึจ า 

       มหาปเทสประการที ่๑ นีไ้ว ้

   ๒. ภกิษุในธรรมวนัิยนีพ้งึกลา่วอยา่งนีว้า่ ‘ในอาวาสชือ่โนน้มสีงฆ ์

       อยูพ่รอ้มดว้ยพระเถระ พรอ้มดว้ยปาโมกข ์ขา้พเจา้ไดส้ดับรับ 

       มาเฉพาะหนา้สงฆนั์น้วา่ นีเ้ป็นธรรม นีเ้ป็นวนัิย นี้เป็นสตัถสุาสน’์ 

       เธอทัง้หลายยังไมพ่งึชืน่ชม ยังไมพ่งึคัดคา้นค ากลา่วของผูนั้น้ 

       พงึเรยีนบทและพยัญชนะเหลา่นัน้ใหด้แีลว้พงึสอบดใูนสตูร เทยีบด ู

       ในวนัิย ถา้บทและพยัญชนะเหลา่นัน้สอบลงในสตูรก็ไมไ่ด ้เทยีบ 

       เขา้ในวนัิยก็ไมไ่ด ้พงึลงสนันษิฐานวา่ ‘นีม้ใิชด่ ารัสของพระ 

       ผูม้พีระภาคอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้พระองคนั์น้แน่นอน และ 

       สงฆนั์น้รับมาผดิ’ เธอทัง้หลายพงึทิง้ค านัน้เสยี 

       ภกิษุในธรรมวนัิยนีพ้งึกลา่วอยา่งนีว้า่ ‘ในอาวาสชือ่โนน้ 

       สงฆอ์ยูพ่รอ้มดว้ยพระเถระ พรอ้มดว้ยปาโมกข ์ขา้พเจา้ไดส้ดับ 

       รับมาเฉพาะหนา้สงฆนั์น้วา่ นีเ้ป็นธรรม นีเ้ป็นวนัิย นีเ้ป็น 

       สตัถสุาสน’์ เธอทัง้หลายยังไมพ่งึชืน่ชม ยังไมพ่งึคัดคา้นค า 

       กลา่วของผูนั้น้ พงึเรยีนบทและพยัญชนะเหลา่นัน้ใหด้แีลว้ พงึ 

       สอบดใูนสตูร เทยีบดใูนวนัิย ถา้บทและพยัญชนะเหลา่นัน้สอบ 

       ลงในสตูรก็ได ้เทยีบเขา้ในวนัิยก็ได ้พงึลงสนันษิฐานวา่ ‘นีเ้ป็น 

       ด ารัสของพระผูม้พีระภาคอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้พระองคนั์น้ 

       แน่นอน และสงฆนั์น้รับมาดว้ยด’ี เธอทัง้หลายพงึจ ามหาปเทส 

       ประการที ่๒ นีไ้ว ้

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๒๕๔ } 



๒๕๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๔.จตตุถปัณณาสก]์ 

๓.สญัเจตนยิวรรค ๑๐.มหาปเทสสตูร 

   ๓. ภกิษุในธรรมวนัิยนีพ้งึกลา่วอยา่งนีว้า่ ‘ในอาวาสชือ่โนน้มภีกิษุผู ้

       เป็นเถระอยูจ่ านวนมาก เป็นพหสูตู เรยีนจบคัมภรี์๑ ทรงธรรม๒ 

       ทรงวนัิย๓ ทรงมาตกิา๔ ขา้พเจา้ไดส้ดับรับมาเฉพาะหนา้พระเถระ 

       เหลา่นัน้วา่ นีเ้ป็นธรรม นีเ้ป็นวนัิย นีเ้ป็นสตัถศุาสน’์ เธอ 

       ทัง้หลายยังไมพ่งึชืน่ชม ยังไมพ่งึคัดคา้นค ากลา่วของผูนั้น้ พงึ 

       เรยีนบทและพยัญชนะเหลา่นัน้ใหด้แีลว้ พงึสอบดใูนสตูร เทยีบด ู

       ในวนัิย ถา้บทและพยัญชนะเหลา่นัน้สอบลงในสตูรก็ไมไ่ด ้

       เทยีบเขา้ในวนัิยก็ไมไ่ด ้พงึลงสนันษิฐานวา่ ‘นีม้ใิชด่ ารัสของ 

       พระผูม้พีระภาคอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้พระองคนั์น้แน่นอน 

       และพระเถระเหลา่นัน้รับมาผดิ’ เธอทัง้หลายพงึทิง้ค านัน้เสยี 

       ภกิษุในธรรมวนัิยนีพ้งึกลา่วอยา่งนีว้า่ ‘ในอาวาสชือ่โนน้ม ี

       ภกิษุผูเ้ป็นเถระอยูจ่ านวนมาก เป็นพหสูตู เรยีนจบคัมภรี ์ทรง 

       ธรรม ทรงวนัิย ทรงมาตกิา ขา้พเจา้ไดส้ดับรับมาเฉพาะหนา้ 

       พระเถระเหลา่นัน้วา่ นีเ้ป็นธรรม นีเ้ป็นวนัิย นีเ้ป็นสตัถสุาสน’์ 

       เธอทัง้หลายยังไมพ่งึชืน่ชม ยังไมพ่งึคัดคา้นค ากลา่วของผูนั้น้ พงึ 

       เรยีนบทและพยัญชนะเหลา่นัน้ใหด้แีลว้พงึสอบดใูนสตูร เทยีบดใูน 

       วนัิย ถา้บทและพยัญชนะเหลา่นัน้สอบลงในสตูรก็ได ้เทยีบเขา้ใน 

       วนัิยก็ได ้พงึลงสนันษิฐานวา่ ‘นีเ้ป็นด ารัสของพระผูม้พีระภาค 

       อรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้พระองคนั์น้แน่นอน และพระเถระเหลา่นัน้ 

       รับมาดว้ยด’ี เธอทัง้หลายพงึจ ามหาปเทสประการที ่๓ นีไ้ว ้

   ๔. ภกิษุในธรรมวนัิยนีพ้งึกลา่วอยา่งนีว้า่ ‘ในอาวาสชือ่โนน้มภีกิษุผู ้

       เป็นเถระอยูร่ปูหนึง่ เป็นพหสูตู เรยีนจบคมภรี ์ทรงธรรม ทรง

 

เชงิอรรถ : 

๑ คมัภรี ์หมายถงึนกิาย ๕ คอื ทฆีนกิาย มัชฌมินกิาย สังยตุตนกิาย อังคตุตรนกิาย และขทุทกนกิาย 

   (องฺ.ตกิ.อ. ๒/๒๐/๙๘) 

๒ ธรรม หมายถงึพระสตุตันตปิฎก หรอืหมายถงึธรรมทัง้หลายทีม่าในอภธิรรมอันตา่งกันโดยประเภท ม ี

   กองแหง่กศุลธรรมเป็นตน้ก็รวมลงในพระสตุตันตปิฎกดว้ย (องฺ.ตกิ.อ. ๒/๒๐/๙๘, องฺ.ตกิ.ฏกีา ๒/๒๐/๑๑๓) 

๓ วนิยั หมายถงึพระวนัิยปิฎก (องฺ.ตกิ.อ. ๒/๒๐/๙๘) 

๔ มาตกิา หมายถงึมาตกิา ๒ คอื ภกิขวุภิังค ์และภกิขณุีวภิังค ์(องฺ.ตกิ.อ. ๒/๒๐/๙๘) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๒๕๕ } 



๒๕๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๔.จตตุถปัณณาสก]์ 

๓.สญัเจตนยิวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

       วนัิย ทรงมาตกิา ขา้พเจา้ไดส้ดับรับมาเฉพาะหนา้พระเถระรปู 

       นัน้วา่ นีเ้ป็นธรรม นี้เป็นวนัิย นีเ้ป็นสตัถศุาสน’์ เธอทัง้หลายยังไม ่

       พงึชืน่ชม ยังไมพ่งึคัดคา้นค ากลา่วของผูนั้น้ พงึเรยีนบทและ 

       พยัญชนะเหลา่นัน้ใหด้แีลว้ พงึสอบดใูนสตูร เทยีบดใูนวนัิย 

       ถา้บทและพยัญชนะเหลา่นัน้สอบลงในสตูรก็ไมไ่ด ้เทยีบเขา้ใน 

       วนัิยก็ไมไ่ด ้พงึลงสนันษิฐานวา่ ‘นีม้ใิชด่ ารัสของพระผูม้พีระภาค 

       อรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้พระองคนั์น้แน่นอน และพระเถระรปูนัน้ 

       รับมาผดิ’ เธอทัง้หลายพงึทิง้ค านัน้เสยี 

       ภกิษุในธรรมวนัิยนีพ้งึกลา่วอยา่งนีว้า่ ‘ในอาวาสชือ่โนน้ม ี

       ภกิษุผูเ้ป็นเถระอยูร่ปูหนึง่ เป็นพหสูตู เรยีนจบคัมภรี ์ทรงธรรม 

       ทรงวนัิย ทรงมาตกิา ขา้พเจา้ไดส้ดับรับมาเฉพาะหนา้พระเถระ 

       รปูนัน้วา่ นีเ้ป็นธรรม นี้เป็นวนัิย นี้เป็นสตัถสุาสน’์ เธอทัง้หลาย 

       ยังไมพ่งึชืน่ชม ยังไมพ่งึคัดคา้นค ากลา่วของผูนั้น้ พงึเรยีนบท 

       และพยัญชนะเหลา่นัน้ใหด้แีลว้ พงึสอบดใูนสตูร เทยีบดใูนวนัิย 

       ถา้ บทและพยัญชนะเหลา่นัน้ สอบลงในสตูรก็ได ้เทยีบเขา้ใน 

       วนัิยก็ได ้พงึลงสนันษิฐานวา่ ‘นีเ้ป็นด ารัสของพระผูม้พีระภาค 

       อรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้พระองคนั์น้แน่นอน และพระเถระรปูนัน้ 

       รับมาดว้ยด’ี เธอทัง้หลายพงึจ ามหาปเทสประการที ่๔ นีไ้ว ้

  ภกิษุทัง้หลาย มหาปเทส ๔ ประการนีแ้ล” 

มหาปเทสสตูรที ่๑๐ จบ 

สญัเจตนยิวรรคที ่๓ จบ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

    ๑. เจตนาสตูร      ๒. วภิัตตสิตูร 

    ๓. มหาโกฏฐติสตูร     ๔. อานันทสตูร 

    ๕. อปุวาณสตูร     ๖. อายาจนสตูร 

    ๗. ราหลุสตูร      ๘. ชมัพาลสีตูร 

    ๙. นพิพานสตูร     ๑๐. มหาปเทสสตูร 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๒๕๖ } 



๒๕๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๔.จตตุถปัณณาสก]์ 

๔.โยธาชวีวรรค ๑.โยธาชวีสตูร 

 

๔. โยธาชวีวรรค 

หมวดวา่ดว้ยองคป์ระกอบของนกัรบอาชพี 

๑. โยธาชวีสตูร 

วา่ดว้ยองคป์ระกอบของนกัรบอาชพี 

  [๑๘๑] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย นักรบอาชพีผูป้ระกอบดว้ย 

องค ์๔ ประการยอ่มคูค่วรแกพ่ระราชา เหมาะแกพ่ระราชา ถงึการนับไดว้า่เป็น 

ราชองครักษ์โดยแท ้

  องค ์๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

  นักรบอาชพีในโลกนี ้

   ๑. ฉลาดในฐานะ    ๒. ยงิลกูศรไดไ้กล 

   ๓. ยงิไมพ่ลาด    ๔. ท าลายกายขนาดใหญไ่ด ้

  ภกิษุทัง้หลาย นักรบอาชพีผูป้ระกอบดว้ยองค ์๔ ประการนีแ้ลยอ่มคูค่วรแก ่

พระราชา เหมาะแกพ่ระราชา ถงึการนับวา่เป็นราชองครักษ์โดยแท ้ฉันใด 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุผูป้ระกอบดว้ยธรรม ๔ ประการก็ฉันนัน้เหมอืนกัน ยอ่ม  

เป็นผูค้วรแกข่องทีเ่ขาน ามาถวาย ควรแกข่องตอ้นรับ ควรแกทั่กษิณา ควรแกก่าร 

ท าอัญชล ีเป็นนาบญุอันยอดเยีย่มของโลก 

  ธรรม ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

  ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. ฉลาดในฐานะ    ๒. ยงิลกูศรไดไ้กล 

   ๓. ยงิไมพ่ลาด    ๔. ท าลายกายขนาดใหญไ่ด ้

  ภกิษุฉลาดในฐานะ เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีม้ศีลี ฯลฯ๑ สมาทานศกึษาอยูใ่นสกิขาบททัง้หลาย 

ภกิษุชือ่วา่ฉลาดในฐานะ เป็นอยา่งนีแ้ล

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดขูอ้ความเต็มในขอ้ ๓๗ (อปรหิานยิสตูร) หนา้ ๖๐ ในเลม่นี้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๒๕๗ } 



๒๕๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๔.จตตุถปัณณาสก]์ 

๔.โยธาชวีวรรค ๒. ปาฏโิภคสตูร 

  ภกิษุยงิลกูศรไดไ้กล เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีพ้จิารณาเห็นรปูอยา่งใดอยา่งหนึง่ทัง้ทีเ่ป็นอดตี อนาคต 

และปัจจบุัน ภายในหรอืภายนอก หยาบหรอืละเอยีด เลวหรอืประณีต ไกลหรอื 

ใกลก็้ตาม ดว้ยปัญญาอันชอบตามความเป็นจรงิอยา่งนีว้า่ ‘น่ันไมใ่ชข่องเรา เรา 

ไมไ่ดเ้ป็นน่ัน น่ันไมใ่ชอ่ัตตาของเรา’ เวทนาอยา่งใดอยา่งหนึง่ ... สญัญาอยา่งใด 

อยา่งหนึง่ ... สงัขารอยา่งใดอยา่งหนึง่ ... วญิญาณอยา่งใดอยา่งหนึง่ ทัง้ทีเ่ป็นอดตี 

อนาคต และปัจจบุัน ภายในหรอืภายนอก หยาบหรอืละเอยีด เลวหรอืประณีต 

ไกลหรอืใกลก็้ตาม ดว้ยปัญญาอันชอบตามความเป็นจรงิอยา่งนีว้า่ ‘น่ันไมใ่ชข่องเรา 

เราไมไ่ดเ้ป็นน่ัน น่ันไมใ่ชอ่ัตตาของเรา’ ภกิษุชือ่วา่ยงิลกูศรไดไ้กล เป็นอยา่งนีแ้ล๑ 

  ภกิษุยงิไมพ่ลาด เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีรู้ช้ดัตามความเป็นจรงิวา่ ‘นี้ทกุข ์ฯลฯ นีท้กุขนโิรธ- 

คามนิปีฏปิทา’ ภกิษุชือ่วา่ยงิไมพ่ลาด เป็นอยา่งนีแ้ล 

  ภกิษุท าลายกายขนาดใหญไ่ด ้เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีท้ าลายกองอวชิชาใหญไ่ด ้ภกิษุชือ่วา่ท าลายกายขนาด 

ใหญไ่ด ้เป็นอยา่งนีแ้ล 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุผูป้ระกอบดว้ยธรรม ๔ ประการนีแ้ลยอ่มเป็นผูค้วรแก ่

ของทีเ่ขาน ามาถวาย ฯลฯ เป็นนาบญุอันยอดเยีย่มของโลก” 

โยธาชวีสตูรที ่๑ จบ 

 

๒. ปาฏโิภคสตูร 

วา่ดว้ยธรรมทีไ่มม่ใีครประกนัได ้

  [๑๘๒] ภกิษุทัง้หลาย ไมม่ใีครเลย ไมว่า่จะเป็นสมณะ พราหมณ์ เทวดา มาร 

พรหม หรอืใคร ๆ ในโลกทีจ่ะประกันธรรม ๔ ประการ 

  ธรรม ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื

 

เชงิอรรถ : 

๑ ด ูองฺ.ตกิ. (แปล) ๒๐/๑๓๔/๓๘๓-๓๘๔ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๒๕๘ } 



๒๕๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๔.จตตุถปัณณาสก]์ 

๔.โยธาชวีวรรค ๓.สตุสตูร 

   ๑. ไมม่ใีครเลย ไมว่า่จะเป็นสมณะ พราหมณ์ เทวดา มาร พรหม 

       หรอืใคร ๆ ในโลกทีจ่ะประกันสิง่ทีม่คีวามแกเ่ป็นธรรมดาวา่ ‘ไมแ่ก’่ 

   ๒. ไมม่ใีครเลย ไมว่า่จะเป็นสมณะ พราหมณ์ เทวดา มาร พรหม 

       หรอืใคร ๆ ในโลกทีจ่ะประกันสิง่ทีม่คีวามเจ็บเป็นธรรมดาวา่ ‘ไมเ่จ็บ’ 

   ๓. ไมม่ใีครเลย ไมว่า่จะเป็นสมณะ พราหมณ์ เทวดา มาร พรหม 

       หรอืใคร ๆ ในโลกทีจ่ะประกันสิง่ทีม่คีวามตายเป็นธรรมดาวา่ 

       ไมต่าย’ 

   ๔. ไมม่ใีครเลย ไมว่า่จะเป็นสมณะ พราหมณ์ เทวดา มาร พรหม 

       หรอืใคร ๆ ในโลกทีจ่ะประกันผลแหง่กรรมชัว่ทีเ่ศรา้หมอง ใหเ้กดิ 

       ในภพใหม ่มทีกุขเ์ป็นก าไร มทีกุขเ์ป็นผล มชีาต ิชรา และ 

       มรณะตอ่ไปวา่ ‘ไมบ่ังเกดิ’ 

  ภกิษุทัง้หลาย ไมม่ใีครเลย ไมว่า่จะเป็นสมณะ พราหมณ์ เทวดา มาร พรหม 

หรอืใคร ๆ ในโลกทีจ่ะประกันธรรม ๔ ประการนีแ้ล 

ปาฏโิภคสตูรที ่๒ จบ 

 

๓. สตุสตูร 

วา่ดว้ยสิง่ทีไ่ดฟ้งั 

  [๑๘๓] สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเวฬวุนั สถานทีใ่ห ้

เหยือ่กระแต เขตกรงุราชคฤห ์ครัง้นัน้แล วสัสการพราหมณ์ผูเ้ป็นมหาอ ามาตย ์

แหง่แควน้มคธ เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ไดส้นทนาปราศรัยพอเป็นที่ 

บันเทงิใจ พอเป็นทีร่ะลกึถงึกันแลว้ จงึน่ัง ณ ทีส่มควร ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาค 

ดังนีว้า่ 

  “ขา้แตพ่ระโคดม ขา้พเจา้มวีาทะ๑อยา่งนี ้มทีฏิฐอิยา่งนีว้า่ ‘ผูใ้ดผูห้นึง่กลา่ว 

ถงึสิง่ทีต่นเห็นวา่ ‘เราไดเ้ห็นอยา่งนี’้ ยอ่มไมม่โีทษเพราะการพดูนัน้ ผูใ้ดผูห้นึง่กลา่ว

 

เชงิอรรถ : 

๑ วาทะ ในทีน่ีห้มายถงึลัทธ ิความเชือ่ เชน่ ค าว่า นัตถกิวาทะ ลัทธทิีถ่อืวา่ ไมม่เีหตปัุจจัยทีท่ าใหส้ัตว ์

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

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๒๕๙ } 



๒๖๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๔.จตตุถปัณณาสก]์ 

๔.โยธาชวีวรรค ๓.สตุสตูร 

ถงึสิง่ทีต่นไดฟั้งวา่ ‘เราไดฟั้งอยา่งนี’้ ยอ่มไมม่โีทษเพราะการพดูนัน้ ผูใ้ดผูห้นึง่ 

กลา่วถงึสิง่ทีต่นรูว้า่ ‘เราไดรู้อ้ยา่งนี’้ ยอ่มไมม่โีทษเพราะการพดูนัน้ ผูใ้ดผูห้นึง่ 

กลา่วถงึสิง่ทีต่นรูแ้จง้วา่ ‘เราไดรู้แ้จง้อยา่งนี’้ ยอ่มไมม่โีทษเพราะการพดูนัน้ 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “พราหมณ์ เราไมก่ลา่ววา่ ‘ทุกสิง่ทีไ่ดเ้ห็นเป็นสิง่ 

ควรกลา่ว’ และไมก่ลา่ววา่ ‘ทกุสิง่ทีไ่ดเ้ห็นเป็นสิง่ไมค่วรกลา่ว’ เราไมก่ลา่ววา่ 

‘ทกุสิง่ทีไ่ดฟั้งเป็นสิง่ควรกลา่ว’ และไมก่ลา่ววา่ ‘ทกุสิง่ทีไ่ดฟั้งเป็นสิง่ไมค่วรกลา่ว’ 

เราไมก่ลา่ววา่ ‘ทกุสิง่ทีไ่ดท้ราบเป็นสิง่ควรกลา่ว’ และไมก่ลา่ววา่ ‘ทกุสิง่ทีไ่ดท้ราบ 

เป็นสิง่ไมค่วรกลา่ว’ เราไมก่ลา่ววา่ ‘ทกุสิง่ทีรู่แ้จง้เป็นสิง่ควรกลา่ว’ และไมก่ลา่ววา่ 

‘ทกุสิง่ทีรู่แ้จง้เป็นสิง่ไมค่วรกลา่ว’ 

  พราหมณ์ เมือ่บคุคลกลา่วถงึสิง่ใดทีไ่ดเ้ห็น อกศุลธรรมเจรญิขึน้ กศุลธรรม 

เสือ่มไป เรากลา่ววา่ ‘สิง่ทีไ่ดเ้ห็นเชน่นีเ้ป็นสิง่ไมค่วรกลา่ว’ แตเ่มือ่บคุคลกลา่วถงึ 

สิง่ใดทีไ่ดเ้ห็น อกศุลธรรมเสือ่มไป กศุลธรรมเจรญิขึน้ เรากลา่ววา่ ‘สิง่ทีไ่ดเ้ห็นเชน่นี ้

เป็นสิง่ควรกลา่ว’ 

  เมือ่บคุคลกลา่วถงึสิง่ใดทีไ่ดฟั้ง อกศุลธรรมเจรญิขึน้ กศุลธรรมเสือ่มไป เรา 

กลา่ววา่ ‘สิง่ทีไ่ดฟั้งเชน่นี้เป็นสิง่ไมค่วรกลา่ว’ แตเ่มือ่บคุคลกลา่วถงึสิง่ใดทีไ่ดฟั้ง 

อกศุลธรรมเสือ่มไป กศุลธรรมเจรญิขึน้ เรากลา่ววา่ ‘สิง่ทีไ่ดฟั้งเชน่นีเ้ป็นสิง่ควรกลา่ว’ 

  เมือ่บคุคลกลา่วถงึสิง่ใดทีไ่ดท้ราบ อกศุลธรรมเจรญิขึน้ กศุลธรรมเสือ่มไป 

เรากลา่ววา่ ‘สิง่ทีไ่ดท้ราบเชน่นี ้เป็นสิง่ไมค่วรกลา่ว’ แตเ่มือ่บคุคลกลา่วถงึสิง่ใด 

ทีไ่ดท้ราบ อกศุลธรรมเสือ่มไป กศุลธรรมเจรญิขึน้ เรากลา่ววา่ ‘สิง่ทีไ่ดท้ราบเชน่นี ้

เป็นสิง่ควรกลา่ว’ 

  เมือ่บคุคลกลา่วถงึสิง่ใดทีรู่แ้จง้ อกศุลธรรมเจรญิขึน้ กศุลธรรมเสือ่มไป เรา 

กลา่ววา่ ‘สิง่ทีรู่แ้จง้เชน่นี้ เป็นสิง่ไมค่วรกลา่ว’ แตเ่มือ่บคุคลกลา่วถงึสิง่ใดทีรู่แ้จง้ 

อกศุลธรรมเสือ่มไป กศุลธรรมเจรญิขึน้ เรากลา่ววา่ ‘สิง่ทีรู่แ้จง้เชน่นีเ้ป็นสิง่ควรกลา่ว” 

  ครัง้นัน้แล วสัสการพราหมณ์ผูเ้ป็นมหาอ ามาตยแ์หง่แควน้มคธชืน่ชม ยนิด ี

พระภาษิตของพระผูม้พีระภาคแลว้ลกุจากทีน่ั่งจากไป 

สตุสตูรที ่๓ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๒๖๐ } 



๒๖๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๔.จตตุถปัณณาสก]์ 

๔.โยธาชวีวรรค ๔.อภยสตูร 

 

๔. อภยสตูร 

วา่ดว้ยบคุคลผูก้ลวัตายและผูไ้มก่ลวัความตาย 

  [๑๘๔] ครัง้นัน้แล ชานุสโสณพิราหมณ์เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ 

ไดส้นทนาปราศรัยพอเป็นทีบ่ันเทงิใจ พอเป็นทีร่ะลกึถงึกันแลว้ จงึน่ัง ณ ทีส่มควร 

ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ 

  “ขา้แตท่า่นพระโคดม ขา้พระพทุธเจา้มวีาทะ๑อยา่งนี ้มทีฏิฐอิยา่งนีว้า่ สตัว ์

ผูม้คีวามตายเป็นธรรมดาชือ่วา่ไมก่ลัว ไมถ่งึความสะดุง้ตอ่ความตายยอ่มไมม่”ี 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “พราหมณ์ บคุคลผูม้คีวามตายเป็นธรรมดากลัว 

ถงึความสะดุง้ตอ่ความตายมอียู ่และบคุคลผูม้คีวามตายเป็นธรรมดา ไมก่ลัว ไม่ 

ถงึความสะดุง้ตอ่ความตายก็มอียู ่

  บคุคลผูม้คีวามตายเป็นธรรมดากลวั ถงึความสะดุง้ตอ่ความตาย เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีเ้ป็นผูย้ังไมป่ราศจากความก าหนัด ไมป่ราศจาก 

ความพอใจ ไมป่ราศจากความรัก ไมป่ราศจากความกระหาย ไมป่ราศจากความ 

เรา่รอ้น ไมป่ราศจากความอยากในกามทัง้หลาย โรคหนักบางอยา่งกระทบเขาเขา้ 

เมือ่เขาถกูโรคหนักบางอยา่งกระทบเขา้จงึมคีวามคดิอยา่งนีว้า่ ‘กามอันเป็นทีรั่ก 

จักละเราไปหนอ และเราก็จักละกามอันเป็นทีรั่กไป’ เขายอ่มเศรา้โศก ล าบากใจ ร ่าไร 

ทบุอกคร ่าครวญ ถงึความเลอะเลอืน นีแ้ลคอืบคุคลผูม้คีวามตายเป็นธรรมดา 

กลัว ถงึความสะดุง้ตอ่ความตาย 

  ยังมอีกี บคุคลบางคนในโลกนีเ้ป็นผูย้ังไมป่ราศจากความก าหนัด ไมป่ราศจาก 

ความพอใจ ไมป่ราศจากความรัก ไมป่ราศจากความกระหาย ไมป่ราศจากความ 

เรา่รอ้น ไมป่ราศจากความอยากในกามทัง้หลาย โรคหนักบางอยา่งกระทบเขาเขา้ 

เมือ่เขาถกูโรคหนักบางอยา่งกระทบเขา้จงึมคีวามคดิอยา่งนีว้า่ ‘กายอันเป็นทีรั่ก 

จักละเราไปหนอ และเราก็จักละกายอันเป็นทีรั่กไป’ เขายอ่มเศรา้โศก ล าบากใจ ร ่าไร 

ทบุอกคร ่าครวญ ถงึความเลอะเลอืน นีแ้ลคอืบคุคลผูม้คีวามตายเป็นธรรมดากลัว 

ถงึความสะดุง้ตอ่ความตาย

 

เชงิอรรถ : 

๑ วาทะ ในทีน่ีห้มายถงึลัทธ ิคอื คตคิวามเชือ่ หรอืความคดิเห็น (องฺ.ตกิ.อ. ๒/๖๖/๒๐๒) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๒๖๑ } 



๒๖๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๔.จตตุถปัณณาสก]์ 

๔.โยธาชวีวรรค ๔.อภยสตูร 

  ยังมอีกี บคุคลบางคนในโลกนีเ้ป็นผูย้ังไมไ่ดท้ าความดไีว ้ยังไมไ่ดส้รา้งกศุลไว ้

ไมไ่ดท้ าทีป้่องกันสิง่น่ากลัว ท าแตค่วามชัว่ ท าแตก่รรมหยาบชา้ และท าแตก่รรม 

เศรา้หมอง โรคหนักบางอยา่งกระทบเขาเขา้ เมือ่เขาถกูโรคหนักบางอยา่งกระทบเขา้ 

จงึมคีวามคดิอยา่งนีว้า่ ‘เรายังไมไ่ดท้ าความดไีวห้นอ ยังไมไ่ดท้ ากศุลไว ้ไมไ่ดท้ า 

ทีป้่องกันสิง่น่ากลัวไว ้ท าแตค่วามชัว่ ท าแตก่รรมหยาบชา้ ท าแตก่รรมเศรา้หมอง 

เราตายแลว้จะไปสูค่ตขิองผูไ้มไ่ดท้ าความดไีว ้ไมไ่ดท้ ากศุลไว ้ไมไ่ดท้ าทีป้่องกันสิง่ 

น่ากลัว ท าแตค่วามชัว่ ท าแตก่รรมหยาบชา้ ท าแตก่รรมเศรา้หมองนัน้’ เขายอ่ม 

เศรา้โศก ล าบากใจ ร ่าไร ทบุอกคร ่าครวญ ถงึความเลอะเลอืน นีแ้ลคอืบคุคลผู ้

มคีวามตายเป็นธรรมดากลัว ถงึความสะดุง้ตอ่ความตาย 

  ยังมอีกี บคุคลบางคนในโลกนีเ้ป็นผูม้คีวามสงสยั๑เคลอืบแคลงใจ ไมถ่งึ 

ความตกลงใจในสทัธรรม โรคหนักบางอยา่งกระทบเขาเขา้ เมือ่เขาถกูโรคหนัก 

บางอยา่งกระทบเขา้จงึมคีวามคดิอยา่งนีว้า่ ‘เรามคีวามสงสยัเคลอืบแคลงใจ ไมถ่งึ 

ความตกลง ใจในสทัธรรมหนอ’ เขายอ่มเศรา้โศก ล าบากใจ ร ่าไร ทบุอกคร ่าครวญ 

ถงึความเลอะเลอืน นีแ้ลคอืบคุคลผูม้คีวามตายเป็นธรรมดากลัว ถงึความสะดุง้ตอ่ 

ความตาย 

  พราหมณ์ บคุคลผูม้คีวามตายเป็นธรรมดา ๔ จ าพวกนีแ้ลกลัว ถงึความ 

สะดุง้ตอ่ความตาย 

  บคุคลผูม้คีวามตายเป็นธรรมดาไมก่ลวั ไมถ่งึความสะดุง้ตอ่ความตาย 

เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีเ้ป็นผูป้ราศจากความก าหนัด ปราศจากความพอใจ 

ปราศจากความรัก ปราศจากความกระหาย ปราศจากความเรา่รอ้น ปราศจาก 

ความอยากในกามทัง้หลาย โรคหนักบางอยา่งกระทบเขาเขา้ เมือ่เขาถกูโรคหนักบาง 

อยา่งกระทบเขา้ก็ไมม่คีวามคดิอยา่งนีว้า่ ‘กามอันเป็นทีรั่กจักละเราไปหนอ และเรา 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ หมายถงึสงสัยในฐานะ ๘ ประการ คอื พทุธคณุ ธรรมคณุ และสังฆคณุ สกิขา เบือ้งตน้ เบือ้งปลาย 

   ทัง้เบือ้งตน้และเบือ้งปลาย และปฏจิจสมปุบาท (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๑๘๔/๔๐๔) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๒๖๒ } 



๒๖๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๔.จตตุถปัณณาสก]์ 

๔.โยธาชวีวรรค ๔.อภยสตูร 

ก็จักละกามอันเป็นทีรั่กไป’ เขายอ่มไมเ่ศรา้โศก ไมล่ าบากใจ ไมร่ ่าไร ไมท่บุอก 

คร ่าครวญ ไมถ่งึความเลอะเลอืน นีแ้ลคอืบคุคลผูม้คีวามตายเป็นธรรมดาไมก่ลัว 

ไมถ่งึความสะดุง้ตอ่ความตาย 

  ยังมอีกี บคุคลบางคนในโลกนีเ้ป็นผูป้ราศจากความก าหนัด ปราศจาก 

ความพอใจ ปราศจากความรัก ปราศจากความกระหาย ปราศจากความเรา่รอ้น 

ปราศจากความอยากในกามทัง้หลาย โรคหนักบางอยา่งกระทบเขาเขา้ เมือ่เขาถกู 

โรคหนักบางอยา่งกระทบเขา้ก็ไมม่คีวามคดิอยา่งนีว้า่ “กายอันเป็นทีรั่กจักละเราไป 

หนอ และเราก็จักละกายอนัเป็นทีรั่กไป” เขายอ่มไมเ่ศรา้โศก ไมล่ าบากใจ ไมร่ ่าไร 

ไมท่บุอกคร ่าครวญ ไมถ่งึความเลอะเลอืน” นีแ้ลคอืบคุคลผูม้คีวามตายเป็นธรรมดา 

ไมก่ลัว ไมถ่งึความสะดุง้ตอ่ความตาย 

  ยังมอีกี บคุคลบางคนในโลกนีเ้ป็นผูไ้มไ่ดท้ าความชัว่ไว ้ไมไ่ดท้ ากรรมหยาบ 

ชา้ไว ้ไมไ่ดท้ ากรรมเศรา้หมองไว ้ท าแตค่วามด ีท าแตก่ศุล และท าทีป้่องกนัสิง่ 

น่ากลัว โรคหนักบางอยา่งกระทบเขาเขา้ เมือ่เขาถกูโรคหนักบางอยา่งกระทบเขา้ 

จงึมคีวามคดิอยา่งนีว้า่ ‘เราไมไ่ดท้ าความชัว่หนอ ไมไ่ดท้ ากรรมหยาบชา้ ไมไ่ด ้

ท ากรรมเศรา้หมอง ท าแตค่วามด ีท าแตก่ศุล และท าทีป้่องกันสิง่น่ากลัวไว ้เรา 

ตายแลว้จะไปสูค่ตขิองผูไ้มไ่ดท้ าความชัว่ไว ้ไมไ่ดท้ ากรรมหยาบชา้ ท าแตค่วามด ี

ท าแตก่ศุล และท าทีป้่องกันสิง่น่ากลัวไวนั้น้’ เขายอ่มไมเ่ศรา้โศก ไมล่ าบากใจ 

ไมร่ ่าไร ไมท่บุอกคร ่าครวญ ไมถ่งึความเลอะเลอืน นีแ้ลคอืบคุคลผูม้คีวามตาย 

เป็นธรรมดาไมก่ลัว ไมถ่งึความสะดุง้ตอ่ความตาย 

  ยังมอีกี บคุคลบางคนในโลกนีเ้ป็นผูไ้มม่คีวามสงสยัเคลอืบแคลงใจ ถงึความ 

ตกลงใจในสทัธรรม โรคหนักบางอยา่งกระทบเขาเขา้ เมือ่เขาถกูโรคหนักบางอยา่ง 

กระทบเขา้จงึมคีวามคดิอยา่งนีว้า่ ‘เราไมม่คีวามสงสยั ไมเ่คลอืบแคลงใจถงึความ 

ตกลงใจในสทัธรรม’ เขายอ่มไมเ่ศรา้โศก ไมล่ าบากใจ ไมร่ ่าไร ไมท่บุอกคร ่าครวญ 

ไมถ่งึความเลอะเลอืน นีแ้ลคอืบคุคลผูม้คีวามตายเป็นธรรมดาไมก่ลัว ไมถ่งึความ 

สะดุง้ตอ่ความตาย 

  พราหมณ์ บคุคลผูม้คีวามตายเป็นธรรมดา ๔ จ าพวกนีแ้ลไมก่ลัว ไมถ่งึ 

ความสะดุง้ตอ่ความตาย” 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๒๖๓ } 



๒๖๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๔.จตตุถปัณณาสก]์ 

๔.โยธาชวีวรรค ๕.สมณสัจจสตูร 

  ชานุสโสณพิราหมณ์ไดก้ราบทลูวา่ “ขา้แตท่า่นพระโคดม พระภาษิตของทา่น 

พระโคดมชดัเจนไพเราะยิง่นัก ฯลฯ๑ ขอทา่นพระโคดมจงทรงจ าขา้พระองคไ์วว้า่เป็น 

อบุาสกผูถ้งึสรณะ ตัง้แตว่นันีเ้ป็นตน้ไปจนตลอดชวีติ” 

อภยสตูรที ่๔ จบ 

 

๕. สมณสจัจสตูร 

วา่ดว้ยสจัจะทีเ่ป็นเหตใุหไ้มส่ าคญัตนวา่เป็นสมณะ 

  [๑๘๕] สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ ภเูขาคชิฌกฏู เขตกรงุ 

ราชคฤห ์ก็สมัยนัน้แล ปรพิาชกผูม้ชี ือ่เสยีงหลายทา่น คอื อันนภาระ วรธร 

สกลุทุาย ีและปรพิาชกทีม่ชี ือ่เสยีงอืน่ ๆ อาศัยอยูท่ีอ่ารามของปรพิาชก รมิฝ่ัง 

แมน่ ้าสปัปิน ี

  ครัน้ในเวลาเย็น พระผูม้พีระภาคเสด็จออกจากทีห่ลกีเรน้๒ เขา้ไปยังอาราม 

ของปรพิาชก รมิฝ่ังแมน่ ้าสปัปิน ี

  ขณะนัน้แล ปรพิาชกผูเ้ป็นอัญเดยีรถยีเ์หลา่นัน้ก าลงัประชมุสนทนาเรือ่งนีว้า่ 

“สจัจะของพราหมณ์เป็นอยา่งนี ้สจัจะของพราหมณ์เป็นอยา่งนี”้ 

  ล าดับนัน้แล พระผูม้พีระภาคเสด็จเขา้ไปหาปรพิาชกทัง้หลายถงึทีพ่ านัก ประทับ 

น่ังบนพทุธอาสนท์ีป่ลูาดไว ้ไดต้รัสถามปรพิาชกเหลา่นัน้วา่ “ปรพิาชกทัง้หลาย 

บัดนีพ้วกทา่นน่ังประชมุสนทนากันดว้ยเรือ่งอะไรหนอ เรือ่งอะไรทีพ่วกทา่นสนทนา 

กันคา้งไว”้ 

  ปรพิาชกทัง้หลายทลูวา่ “ขา้แตท่า่นพระโคดม ณ สถานทีน่ี ้พวกขา้พเจา้ 

มาชมุนุมกันตัง้ประเด็นสนทนากันเรือ่งนีว้า่ ‘สจัจะของพราหมณ์เป็นอยา่งนี ้สัจจะ 

ของพราหมณ์เป็นอยา่งนี”้ 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ปรพิาชกทัง้หลาย สจัจะของพราหมณ์ ๔ ประการนี้ 

อันเราท าใหแ้จง้ดว้ยปัญญาอันยิง่เองแลว้จงึประกาศใหผู้อ้ ืน่รูต้าม

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดขูอ้ความเต็มในขอ้ ๑๐๐ (โปตลยิสตูร) หนา้ ๑๕๓ ในเลม่นี้ 

๒ ดเูชงิอรรถที ่๑ ขอ้ ๓๐ (ปรพิพาชกสตูร) หนา้ ๔๖ ในเลม่นี้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๒๖๔ } 



๒๖๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๔.จตตุถปัณณาสก]์ 

๔.โยธาชวีวรรค ๕.สมณสัจจสตูร 

  สจัจะของพราหมณ์ ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. พราหมณ์๑ในธรรมวนัิยนี ้กลา่วอยา่งนีว้า่ ‘สตัวทั์ง้ปวงไมค่วร 

       ถกูฆา่’ พราหมณ์เมือ่กลา่วอยา่งนี ้ชือ่วา่พดูจรงิ ไมใ่ชพ่ดูเท็จ 

       เพราะการพดูนัน้ เขาจงึไมส่ าคัญตนวา่ ‘เป็นสมณะ’ ไมส่ าคัญตน 

       วา่ ‘เป็นพราหมณ’์ ไมส่ าคัญตนวา่ ‘เป็นผูป้ระเสรฐิกวา่เขา’ 

       ไมส่ าคัญตนวา่ ‘เป็นผูเ้สมอเขา’ ไมส่ าคัญตนวา่ ‘เป็นผูด้อ้ย 

       กวา่เขา’ และเขารูส้จัจะในขอ้ปฏบิัตนัิน้ จงึปฏบิัตเิพือ่ความเอ็นด ู

       อนุเคราะหส์ตัวทั์ง้หลาย 

   ๒. พราหมณ์กลา่วอยา่งนี้วา่ ‘กาม๒ทัง้ปวงไมเ่ทีย่ง เป็นทกุข ์ม ี

       ความแปรผันไปเป็นธรรมดา’ พราหมณเ์มือ่พดูอยา่งนี ้ชือ่วา่พดู 

       จรงิ ไมใ่ชพ่ดูเท็จ เพราะการพดูนัน้ เขาจงึไมส่ าคัญตนวา่ ‘เป็น 

       สมณะ’ ไมส่ าคัญตนวา่ ‘เป็นพราหมณ์’ ไมส่ าคัญตนวา่ ‘เป็น 

       ผูป้ระเสรฐิกวา่เขา’ ไมส่ าคัญตนวา่ ‘เป็นผูเ้สมอเขา’ ไมส่ าคัญตน 

       วา่ ‘เป็นผูด้อ้ยกวา่เขา’ และเขารูส้จัจะในขอ้ปฏบิัตนัิน้ จงึปฏบิัต ิ

       เพือ่ความเบือ่หน่าย เพือ่คลายก าหนัด เพือ่ดับกามทัห้ลาย 

   ๓. พราหมณ์กลา่วอยา่งนี้วา่ ‘ภพ๓ทัง้ปวงไมเ่ทีย่ง เป็นทกุข ์ม ี

        ความแปรผันไปเป็นธรรมดา’ พราหมณ์เมือ่พดูอยา่งนี ้ชือ่วา่พดู 

       จรงิ ไมใ่ชพ่ดูเท็จ เพราะการพดูนัน้ เขาจงึไมส่ าคัญตนวา่ ‘เป็น 

       สมณะ’ ไมส่ าคัญตนวา่ ‘เป็นพราหมณ์’ ไมส่ าคัญตนวา่ ‘เป็น 

       ผูป้ระเสรฐิกวา่เขา’ ไมส่ าคัญตนวา่ ‘เป็นผูเ้สมอเขา’ ไมส่ าคัญตน 

       วา่ ‘เป็นผูด้อ้ยกวา่เขา’ และเขารูส้จัจะในขอ้ปฏบิัตนัิน้ จงึปฏบิัต ิ

       เพือ่ความเบือ่หน่าย เพือ่คลายก าหนัด เพือ่ดับภพทัง้หลาย 

 

เชงิอรรถ : 

๑ พราหมณ ์ในทีน่ีห้มายถงึพระขณีาสพ (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๑๘๕/๔๐๕) 

๒ กาม ในทีน่ีห้มายถงึวัตถกุามและกเิลสกาม (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๑๘๕/๔๐๕) 

๓ ภพ หมายถงึกามภพ รปูภพ และอรปูภพ (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๑๘๕/๔๐๕) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๒๖๕ } 



๒๖๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๔.จตตุถปัณณาสก]์ 

๔.โยธาชวีวรรค ๖.อมุมัคคสตูร 

   ๔. พราหมณ์กลา่วอยา่งนี้วา่ ‘ไมม่เีรา๑เป็นทีก่ังวลของใคร ๆ ในที ่

       ไหน ๆ และไมม่ผีูอ้ ืน่๒เป็นทีก่ังวลของเราในทีไ่หน ๆ‘๓ พราหมณ์ 

       เมือ่พดูอยา่งนี ้ชือ่วา่พูดจรงิ ไมใ่ชพ่ดูเท็จ เพราะการพดูนัน้ เขา 

       จงึไมส่ าคัญตนวา่ ‘เป็นสมณะ’ ไมส่ าคัญตนวา่ ‘เป็นพราหมณ์’ 

       ไมส่ าคัญตนวา่ ‘เป็นผูป้ระเสรฐิกวา่เขา’ ไมส่ าคัญตนวา่ ‘เป็นผู ้

       เสมอเขา’ ไมส่ าคัญตนวา่ ‘เป็นผูด้อ้ยกวา่เขา’ และเขารูส้จัจะ 

       ในขอ้ปฏบิัตนัิน้ จงึปฏบิัตปิฏปิทาทีไ่มใ่หก้ังวล 

  ปรพิาชกทัง้หลาย สจัจะของพราหมณ์ ๔ ประการนี้แล อันเราท าใหแ้จง้ดว้ย 

ปัญญาอันยิง่เองแลว้ จงึประกาศใหผู้อ้ ืน่รูต้าม” 

สมณสจัจสตูรที ่๕ จบ 

 

๖. อมุมคัคสูตร 

วา่ดว้ยผูม้ปีญัญาใฝ่รู ้

  [๑๘๖] ครัง้นัน้แล ภกิษุรูปหนึง่เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวาย 

อภวิาทแลว้จงึน่ัง ณ ทีส่มควร ไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระองค ์

ผูเ้จรญิ โลกอันอะไรหนอแลน าไป โลกอันอะไรชกัน ามา และบคุคลยอ่มลอุ านาจ 

อะไรทีเ่กดิขึน้” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ดลีะ ดลีะ ภกิษุ ปัญญาใฝ่รู ้๔ของเธอดนัีก ปฏภิาณดนัีก 

สอบถามเขา้ท ีเธอถามอยา่งนีว้า่ ‘โลกอันอะไรหนอแลน าไป โลกอันอะไรชกัน ามา 

และบคุคลยอ่มลอุ านาจอะไรทีเ่กดิขึน้หรอื”

 

เชงิอรรถ : 

๑ เรา มาจากค าว่า อห  แปลวา่ ตัวเรา ตามนัยอรรถกถาทีแ่กว้า่ “อตฺตโน อตฺตาน  อัตตาของเรา” 

   (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๑๘๕/๔๐๕) 

๒ ผูอ้ ืน่ แปลตามอรรถกถาทีแ่กว้่า “ปรสฺส จ อตฺตาน  อัตตาของผูอ้ืน่” (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๑๘๕/๔๐๕) 

๓ ขอ้ความนีว้่า “ไมม่เีรา...ในทีไ่หนๆ” อรรถกถาเรยีกขอ้ความประโยคนีเ้ป็น สญุญตา ๔ เงือ่น (จตกฺุก- 

   โกฏกิา สญฺุญตา) คอื (๑) เพราะไมม่อีัตตาของเรา (๒) อัตตาของเราจงึไมเ่ป็นทีก่ังวลของผูอ้ืน่ (๓) เพราะ 

   ไมม่อีัตตาของผูอ้ืน่ (๔) อัตตาของผูอ้ืน่จงึไมเ่ป็นทีก่ังวลของเรา (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๑๘๕/๔๐๕-๔๐๖) 

๔ ปญัญาใฝ่รู ้แปลมาจากค าวา่ อุมมัคคะ มคีวามหมายว่า ความใฝ่รูท้ ีโ่ผลข่ึน้หาค าตอบปัญหา 

   (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๑๘๖/๔๐๖) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๒๖๖ } 



๒๖๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๔.จตตุถปัณณาสก]์ 

๔.โยธาชวีวรรค ๖.อมุมัคคสตูร 

  ภกิษุกราบทลูวา่ “อยา่งนัน้ พระพทุธเจา้ขา้” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุ โลกอันจติน าไป อันจติชกัน ามา และบคุคล 

ยอ่มลอุ านาจจติทีเ่กดิขึน้” 

  ภกิษุนัน้ชืน่ชมยนิดพีระภาษิตของพระผูม้พีระภาควา่ “สาธ ุพระพทุธเจา้ขา้” 

แลว้ไดท้ลูถามปัญหายิง่ขึน้ไปวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ บคุคลทีเ่รยีกวา่เป็นพหสูตู 

เป็นผูท้รงธรรม เป็นพหสูตู เป็นผูท้รงธรรม ดว้ยเหตเุพยีงไรหนอ บคุคลจงึเป็น 

พหสูตู เป็นผูท้รงธรรม” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ดลีะ ดลีะ ภกิษุ ปัญญาใฝ่รูข้องเธอดนัีก ปฏภิาณดนัีก 

สอบถามเขา้ท ีเธอถามอยา่งนีว้า่ ‘ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ บคุคลทีเ่รยีกวา่เป็นพหสูตู 

เป็นผูท้รงธรรม เป็นพหสูตู เป็นผูท้รงธรรม ดว้ยเหตเุพยีงเทา่ไรหนอ บคุคลจงึ 

เป็นพหสูตู เป็นผูท้รงธรรมหรอื” 

  ภกิษุกราบทลูวา่ “อยา่งนัน้ พระพทุธเจา้ขา้” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุ เราแสดงธรรมเป็นอันมาก คอื สตุตะ เคยยะ 

เวยยากรณะ คาถา อทุาน อติวิตุตกะ ชาตกะ อัพภตูธรรม เวทัลละ ถา้แมภ้กิษุ 

รูอ้รรถ รูธ้รรมแหง่คาถา ๔ บาทแลว้ ปฏบิัตธิรรมสมควรแกธ่รรม๑ ก็ควรเรยีกวา่ 

เป็นพหสูตู เป็นผูท้รงธรรม” 

  ภกิษุนัน้ชืน่ชมยนิดพีระภาษิตของพระผูม้พีระภาควา่ “สาธ ุพระพทุธเจา้ขา้” 

แลว้ ไดท้ลูถามปัญหายิง่ขึน้ไปอกีวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ บคุคลทีเ่รยีกวา่ผูส้ดับ 

มปัีญญาช าแรกกเิลส ผูส้ดับ มปัีญญาช าแรกกเิลส ดว้ยเหตเุพยีงเทา่ไรหนอแล 

บคุคลจงึเป็นผูส้ดับ มปัีญญาช าแรกกเิลส” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ดลีะ ดลีะ ภกิษุ ปัญญาใฝ่รูข้องเธอดนัีก ปฏภิาณดนัีก 

สอบถามเขา้ท ีเธอถามอยา่งนีว้า่ ‘ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ บคุคลทีเ่รยีกวา่ผูส้ดบั 

มปัีญญาช าแรกกเิลส ผูส้ดับ มปัีญญาช าแรกกเิลส ดว้ยเหตเุพยีงเทา่ไรหนอ บคุคล 

จงึเป็นผูส้ดับ มปัีญญาช าแรกกเิลสหรอื” 

  ภกิษุกราบทลูวา่ “อยา่งนัน้ พระพทุธเจา้ขา้”

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูชงิอรรถที ่๑ ขอ้ ๙๗ (ขปิปนสิันตสิตูร) หนา้ ๑๔๗ ในเลม่นี้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๒๖๗ } 



๒๖๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๔.จตตุถปัณณาสก]์ 

๔.โยธาชวีวรรค ๗.วสัสการสตูร 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอ่ไปอกีวา่ “ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ไดส้ดับวา่ ‘นีท้กุข ์นี ้

ทกุขสมทัุย (เหตเุกดิทกุข)์ นีท้กุขนโิรธ (ความดับทกุข)์ นีท้กุขนโิรธคามนิปีฏปิทา 

(ขอ้ปฏบิัตใิหถ้งึความดับทกุข)์ และเห็นแจง้แทงตลอดเนือ้ความแหง่ค าทีส่ดับนัน้ดว้ย 

ปัญญา บคุคลผูส้ดับ มปัีญญาช าแรกกเิลส เป็นอยา่งนีแ้ล” 

  ภกิษุนัน้ชืน่ชมยนิดพีระภาษิตของพระผูม้พีระภาควา่ “สาธ ุพระพทุธเจา้ขา้” 

แลว้ไดท้ลูถามปัญหายิง่ขึน้ไปอกีวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ บคุคลทีเ่รยีกวา่เป็น 

บัณทติ มปัีญญามาก เป็นบัณฑติ มปัีญญามาก ดว้ยเหตเุพยีงเทา่ไรหนอ 

บคุคลจงึเป็นบัณฑติ มปัีญญามาก” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ดลีะ ดลีะ ภกิษุ ปัญญาใฝ่รูข้องเธอดนัีก ปฏภิาณดนัีก 

สอบถามเขา้ท ีเธอถามอยา่งนีว้า่ ‘ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ บคุคลทีเ่รยีกวา่เป็นบัณฑติ 

มปัีญญามาก เป็นบัณฑติ มปัีญญามาก ดว้ยเหตเุพยีงเทา่ไรหนอ บคุคลจงึเป็น 

บัณฑติ มปัีญญามากหรอื” 

  ภกิษุกราบทลูวา่ “อยา่งนัน้ พระพทุธเจา้ขา้” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุ บคุคลในธรรมวนัิยนีเ้ป็นบัณฑติ มปัีญญามาก 

ยอ่มไมค่ดิเพือ่เบยีดเบยีนตนเอง ไมค่ดิเพือ่เบยีดเบยีนผูอ้ ืน่ ไมค่ดิเพือ่เบยีดเบยีน ๒ 

ฝ่าย เมือ่คดิ ยอ่มคดิเกือ้กลูตนเอง เกือ้กลูผูอ้ ืน่ เกือ้กลู ๒ ฝ่าย และเกือ้กลู 

ชาวโลกทัง้หมดทเีดยีว บคุคลเป็นบัณฑติ มปัีญญามาก เป็นอยา่งนีแ้ล” 

อมุมคัคสตูรที ่๖ จบ 

 

๗. วสัสการสตูร 

วา่ดว้ยวสัสการพราหมณ์ 

  [๑๘๗] สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเวฬวุนั สถานทีใ่หเ้หยือ่ 

กระแต เขตกรงุราชคฤห ์ครัง้นัน้แล วสัสการพราหมณ์ผูเ้ป็นมหาอ ามาตยแ์หง่ 

แควน้มคธเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ไดส้นทนาปราศรัยพอเป็นทีบ่ันเทงิใจ 

พอเป็นทีร่ะลกึถงึกันแลว้ จงึน่ัง ณ ทีส่มควร ไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๒๖๘ } 



๒๖๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๔. จตตุถปัณณาสก]์ 

๔. โยธาชวีวรรค ๗.วสัสการสตูร 

  “ขา้แตท่า่นพระโคดม อสตับรุษุ๑จะพงึรูจั้กอสตับรุษุไดห้รอืวา่บคุคลนีเ้ป็น 

อสตับรุษุ” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “พราหมณ์ ขอ้ทีอ่สตับรุษุจะพงึรูจั้กอสตับรุษุวา่ 

บคุคลนีเ้ป็นอสตับรุษุ เป็นเรือ่งทีเ่ป็นไปไมไ่ด”้ 

  วสัสการพราหมณ์ไดท้ลูถามวา่ “ขา้แตท่า่นพระโคดม อสตับรุษุจะพงึรูจั้ก 

สตับรุษุไดห้รอืวา่บคุคลนีเ้ป็นสตับรุษุ” 

  “พราหมณ์ แมข้อ้ทีอ่สตับรุษุจะพงึรูจั้กสตับรุษุวา่บคุคลนีเ้ป็นสตับรุษุ ก็เป็น 

เรือ่งทีเ่ป็นไปไมไ่ด”้ 

  “ขา้แตท่า่นพระโคดม สตับรุษุ๒พงึรูจั้กสตับรุษุไดห้รอืวา่บคุคลนีเ้ป็นสตับรุษุ” 

  “พราหมณ์ ขอ้ทีส่ตับรุษุพงึรูจั้กสตับรุษุวา่บคุคลนีเ้ป็นสตับรุษุ เป็นเรือ่งที ่

เป็นไปได”้ 

  “ขา้แตท่า่นพระโคดม สตับรุษุพงึรูจั้กอสตับรุษุไดห้รอืวา่บคุคลนีเ้ป็นอสตับรุษุ” 

  “พราหมณ์ แมข้อ้ทีส่ตับรุษุจะพงึรูจั้กอสตับรุษุวา่บคุคลนีเ้ป็นอสตับรุษุ ก็ 

เป็นเรือ่งทีเ่ป็นไปได”้ 

  วสัสการพราหมณ์กราบทลูวา่ “ขา้แตท่า่นพระโคดม น่าอัศจรรยจ์รงิ ไมเ่คย 

ปรากฏ ทา่นพระโคดมตรัสเรือ่งนีไ้วด้ยี ิง่นักวา่ ‘ขอ้ทีอ่สตับรุษุจะพงึรูจั้กอสตับรุษุวา่ 

บคุคลนีเ้ป็นอสตับรุษุ เป็นเรือ่งทีเ่ป็นไปไมไ่ด ้แมข้อ้ทีอ่สตับรุษุจะพงึรูจั้กสตับรุษุวา่ 

บคุคลนีเ้ป็นสตับรุษุ เป็นเรือ่งทีเ่ป็นไปไมไ่ด ้ขอ้ทีส่ตับรุษุจะพงึรูจั้กสตับรุษุวา่ 

บคุคลนีเ้ป็นสตับรุษุ ก็เป็นเรือ่งทีเ่ป็นไปได ้แมข้อ้ทีส่ตับรุษุจะพงึรูจั้กอสตับรุษุวา่ 

บคุคลนีเ้ป็นอสตับรุษุ ก็เป็นเรือ่งทีเ่ป็นไปได’้ 

  ขา้แตท่า่นพระโคดม สมัยหนึง่ ในบรษัิทของโตเทยยพราหมณ์ พวกบรษัิท 

กลา่วตเิตยีนผูอ้ ืน่วา่ ‘พระเจา้เอเฬยยะนีผู้เ้ลือ่มใสยิง่นักในสมณรามบตุร ทรงเป็น 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ อสตับรุษุ หมายถงึคนทีเ่ป็นเหมอืนคนตาบอด (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๑๘๗/๔๐๗) 

๒ สตับรุษุ หมายถงึคนทีเ่ป็นเหมอืนคนตาด ี(องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๑๘๗/๔๐๗) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๒๖๙ } 



๒๗๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๔.จตตุถปัณณาสก]์ 

๔.โยธาชวีวรรค ๗.วสัสการสตูร 

ผูโ้งเ่ขลา และทรงท าความเคารพอยา่งยิง่เห็นปานนี ้คอื ทรงไหว ้ทรงลกุรับ ทรง 

ท าอัญชลกีรรมและสามจีกิรรมในสมณรามบตุร แมพ้วกขา้ราชบรพิารของพระเจา้ 

เอเฬยยะนี ้คอื ยมกะ โมคคัลละ อคุคะ นาวนิาก ีคันธัพพะ และอัคคเิวสสะ 

ผูเ้ลือ่มใสยิง่นักในสมณรามบตุรเป็นผูโ้งเ่ขลา ท าความเคารพอยา่งยิง่เห็นปานนี ้คอื 

ไหว ้ลกุรับ ท าอัญชลกีรรมและสามจีกิรรมในสมณรามบตุร สว่นโตเทยยพราหมณ์ 

แนะน าบรษัิทเหลา่นัน้โดยนัยนีว้า่ “ทา่นผูเ้จรญิทัง้หลายเขา้ใจเรือ่งนัน้วา่อยา่งไร 

พระเจา้เอเฬยยะเป็นบัณฑติ ทรงสามารถพจิารณาเห็นประโยชนย์ิง่กวา่ผูส้ามารถ 

พจิารณาเห็นประโยชนอ์ยา่งยิง่ในกจิทีค่วรท าและทีค่วรท าอันยิง่ ในค าทีค่วรกลา่ว 

และทีค่วรกลา่วอันยิง่ พวกบรวิารรับวา่ เป็นอยา่งนัน้ ทา่นผูเ้จรญิ พระเจา้ 

เอเฬยยะเป็นบัณฑติ ทรงสามารถพจิารณาเห็นประโยชนย์ิง่กวา่ผูส้ามารถพจิารณา 

เห็นประโยชนอ์ยา่งยิง่ในกจิทีค่วรท าและทีค่วรท าอันยิง่ ในค าทีค่วรกลา่วและทีค่วร 

กลา่วอันยิง่’ 

  โตเทยยพราหมณ์กลา่วตอ่ไปวา่ ‘ทา่นผูเ้จรญิทัง้หลาย เพราะสมณรามบตุร 

เป็นผูฉ้ลาดกวา่พระเจา้เอเฬยยะ เป็นผูส้ามารถพจิารณาเห็นประโยชนย์ิง่กวา่ ฉะนัน้ 

พระเจา้เอเฬยยะจงึเลือ่มใสยิง่นักในสมณรามบตุรและทรงท าความเคารพอยา่งยิง่เห็น 

ปานนี ้คอื ทรงไหว ้ทรงลกุรับ ทรงท าอัญชลกีรรมและสามจีกิรรมในสมณรามบตุร 

  ทา่นผูเ้จรญิทัง้หลายเขา้ใจเรือ่งนัน้วา่อยา่งไร พวกขา้ราชบรพิารของพระเจา้ 

เอเฬยยะ คอื ยมกะ โมคคัลละ อคุคะ นาวนิาก ีคันธัพพะ อัคคเิวสสะ เป็นบัณฑติ 

สามารถพจิารณาเห็นประโยชนย์ิง่กวา่ผูส้ามารถพจิารณาเห็นประโยชนอ์ยา่งยิง่ใน 

กจิทีค่วรท าและทีค่วรท าอันยิง่ ในค าทีค่วรกลา่วและทีค่วรกลา่วอันยิง่ พวกบรวิาร 

รับวา่ เป็นอยา่งนัน้ ทา่นผูเ้จรญิ พวกขา้ราชบรพิารของพระเจา้เอเฬยยะ คอื ยมกะ 

โมคคัลละ อคุคะ นาวนิาก ีคันธัพพะ อัคคเิวสสะ เป็นบัณฑติสามารถพจิารณา 

เห็นประโยชนย์ิง่กวา่ผูส้ามารถพจิารณาเห็นประโยชนอ์ยา่งยิง่ในกจิทีค่วรท าและที ่

ควรท าอันยิง่ ในค าทีค่วรกลา่วและทีค่วรกลา่วอันยิง่’ 

  โตเทยยพราหมณ์กลา่วตอ่ไปวา่ ‘เพราะสมณรามบตุรเป็นบัณฑติยิง่กวา่พวก 

ขา้ราชบรพิารผูเ้ป็นบัณฑติของพระเจา้เอเฬยยะ เป็นผูส้ามารถพจิารณาเห็นประโยชน ์

ยิง่กวา่ผูส้ามารถพจิารณาเห็นประโยชนอ์ยา่งยิง่ในกจิทีค่วรท าและทีค่วรท าอันยิง่ ใน 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๒๗๐ } 



๒๗๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๔.จตตุถปัณณาสก]์ 

๔.โยธาชวีวรรค ๘.อปุกสตูร 

ค าทีค่วรกลา่วและทีค่วรกลา่วอันยิง่ ฉะนัน้ พวกขา้ราชบรพิารของพระเจา้เอเฬยยะ 

จงึเลือ่มใสยิง่นักในสมณรามบตุรและท าความเคารพอยา่งยิง่เห็นปานนี้ คอื ไหว ้

ลกุรับ ท าอัญชลกีรรมและสามจีกิรรมในสมณรามบตุร 

  ขา้แตท่า่นพระโคดม น่าอัศจรรยจ์รงิ ไมเ่คยปรากฏ ทา่นพระโคดมตรัสเรือ่งนี ้

ไวด้ยี ิง่นักวา่ ‘ขอ้ทีอ่สตับรุษุจะพงึรูจั้กอสตับรุษุวา่บคุคลนีเ้ป็นอสตับรุษุ เป็นเรือ่งที ่

เป็นไปไมไ่ด ้แมข้อ้ทีอ่สตับรุษุจะพงึรูจั้กสตับรุษุวา่บคุคลนีเ้ป็นสตับรุษุ ก็เป็นเรือ่ง 

ทีเ่ป็นไปไมไ่ด ้ขอ้ทีส่ตับรุษุจะพงึรูจั้กสตับรุษุวา่บคุคลนีเ้ป็นสตับรุษุ เป็นเรือ่งทีเ่ป็น 

ไปได ้แมข้อ้ทีส่ตับรุษุจะพงึรูจั้กอสตับรุษุวา่บคุคลนีเ้ป็นอสตับรุษุ ก็เป็นเรือ่งทีเ่ป็น 

ไปได’้ ขา้แตท่า่นพระโคดม บัดนี ้ขา้พเจา้ทัง้หลายขอทลูลากลับ เพราะมกีจิ 

มหีนา้ทีท่ีจ่ะตอ้งท าอกีมาก” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ขอทา่นจงก าหนดเวลาทีส่มควร ณ บัดนีเ้ถดิ 

พราหมณ”์ 

  ครัง้นัน้แล วสัสการพราหมณ์ผูเ้ป็นมหาอ ามาตยแ์หง่แควน้มคธชืน่ชม ยนิด ี

พระภาษิตของพระผูม้พีระภาคแลว้ลกุจากทีน่ั่งจากไป 

วสัสการสตูรที ่๗ จบ 

 

๘. อปุกสตูร 

วา่ดว้ยอปุกมณัฑกิาบตุร 

  [๑๘๘] สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ ภเูขาคชิฌกฏู เขตกรงุ 

ราชคฤห ์ครัง้นัน้แล อปุกมัณฑกิาบตุร๑เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ 

ถวายอภวิาทแลว้จงึน่ัง ณ ทีส่มควร ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พเจา้มวีาทะ๒อยา่งนี ้มทีฏิฐอิยา่งนีว้า่ ผูใ้ดผูห้นึง่ 

กลา่วตเิตยีนผูอ้ ืน่ เมือ่กลา่วตเิตยีนผูอ้ ืน่ ยอ่มไมใ่หก้ศุลกรรมเกดิขึน้โดยประการ 

ทัง้ปวง เมือ่ไมใ่หก้ศุลกรรมเกดิขึน้โดยประการทัง้ปวง ยอ่มถกูตเิตยีนกลา่วโทษ”

 

เชงิอรรถ : 

๑ ผูเ้ป็นอปัุฏฐากของพระเทวทัต (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๑๘๘/๔๐๗) 

๒ ดเูชงิอรรถที ่๑ ขอ้ ๑๘๓ (สตุสตูร) หนา้ ๒๕๙ ในเลม่นี้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๒๗๑ } 



๒๗๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๔.จตตุถปัณณาสก]์ 

๔.โยธาชวีวรรค ๘.อปุกสตูร 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “อปุกะ ถา้บคุคลกลา่วตเิตยีนผูอ้ ืน่ เมือ่เขากลา่ว 

ตเิตยีนผูอ้ ืน่ ยอ่มไมใ่หก้ศุลกรรมเกดิขึน้ เมือ่ไมใ่หก้ศุลกรรมเกดิขึน้ ยอ่มถกูตเิตยีน 

กลา่วโทษ ทา่นน่ันแล กลา่วตเิตยีนผูอ้ ืน่ เมือ่ทา่นกลา่วตเิตยีนผูอ้ ืน่ ยอ่มไมใ่ห ้

กศุลกรรมเกดิขึน้ เมือ่ไมใ่หก้ศุลกรรมเกดิขึน้ ยอ่มถกูตเิตยีนกลา่วโทษ” 

  อปุกมัณฑกิาบตุรกราบทลูวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ บคุคลพงึจับปลาทีพ่อ 

ผดุขึน้เทา่นัน้ดว้ยแหใหญ ่แมฉั้นใด ขา้พระองคก็์ฉันนัน้เหมอืนกัน พอกลา่วขึน้ 

เทา่นัน้ พระผูม้พีระภาคก็ทรงจับดว้ยบว่งคอืวาทะอนัใหญ่” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “อปุกะ เราบัญญัตไิวว้า่ ‘นีเ้ป็นอกศุล’ บท พยัญชนะ 

และธรรมเทศนาของตถาคตในขอ้นัน้ประมาณมไิดว้า่ ‘นีเ้ป็นอกศุลแมเ้พราะเหตนุี้’ 

อนึง่ เราบัญญัตไิวว้า่ ‘อกศุลนีน่ั้นแลควรละเสยี’ บท พยัญชนะ และธรรมเทศนา 

ของตถาคตในขอ้นัน้ประมาณมไิดว้า่ ‘อกศุลนีค้วรละเสยีแมเ้พราะเหตนุี’้ 

  อนึง่ เราบัญญัตไิวว้า่ ‘นีเ้ป็นกศุล’ บท พยัญชนะ และธรรมเทศนาของตถาคต 

ในขอ้นัน้ประมาณมไิดว้า่ ‘นีเ้ป็นกศุลแมเ้พราะเหตนุี’้ อนึง่ เราบัญญัตไิวว้า่ ‘กศุลนี ้

น่ันแลควรเจรญิ’ บท พยัญชนะ และธรรมเทศนาของตถาคตในขอ้นัน้ประมาณมไิดว้า่ 

‘กศุลนีค้วรเจรญิแมเ้พราะเหตนุี้” 

  ล าดับนัน้แล อปุกมัณฑกิาบตุรชืน่ชมยนิดพีระภาษิตของพระผูม้พีระภาค ลกุ 

จากทีน่ั่งถวายอภวิาทท าประทักษิณ๑แลว้ เขา้ไปเฝ้าพระเจา้แผน่ดนิมคธพระนามวา่ 

อชาตศตัร ูเวเทหบิตุร ไดก้ราบทลูการสนทนากับพระผูม้พีระภาคทัง้หมดแดพ่ระเจา้ 

แผน่ดนิมคธพระนามวา่อชาตศัตร ูเวเทหบิตุร 

  ครัน้เมือ่อปุกมัณฑกิาบตุรกราบทลูอยา่งนีแ้ลว้ พระเจา้แผน่ดนิมคธพระนามวา่ 

อชาตศตัร ูเวเทหบิตุรกริว้ ไมท่รงพอพระทัย ไดต้รัสกับอปุกมัณฑกิาบตุรวา่ “เจา้เด็ก 

ลกูชาวนาเกลอืนีอ้วดด ีปากกลา้ บังอาจ จักส าคัญพระผูม้พีระภาคอรหันตสมัมา- 

สมัพทุธเจา้พระองคนั์น้วา่ควรรกุราน เจา้อปุกะจงไปเสยี จงพนิาศไป อยา่มาใหเ้รา 

เห็นหนา้อกี” 

อปุกสตูรที ่๘ จบ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ท าประทกัษณิ หมายถงึเดนิเวยีนขวา โดยการประนมมอืเวยีนไปทางขวาตามเข็มนาฬกิา ๓ รอบ มผีูท้ ี ่

   ตนเคารพอยูท่างขวา เสร็จแลว้หันหนา้ไปทางผูท้ีต่นเคารพ เดนิถอยหลังจนสดุสายตา คอื จนมองไมเ่ห็น 

   ผูท้ีต่นเคารพนัน้ คกุเขา่ลงกราบดว้ยเบญจางคประดษิฐแ์ลว้ลกุขึน้เดนิจากไป (ว.ิอ. ๑/๑๕/๑๗๖-๑๗๗) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๒๗๒ } 



๒๗๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๔.จตตุถปัณณาสก]์ 

๔.โยธาชวีวรรค ๑๐.อโุปสถสตูร 

 

๙. สจัฉกิรณียสตูร 

วา่ดว้ยธรรมทีค่วรท าใหแ้จง้ 

  [๑๘๙] ภกิษุทัง้หลาย ธรรมทีค่วรท าใหแ้จง้ ๔ ประการนี ้

  ธรรมทีค่วรท าใหแ้จง้ ๔ ประการ๑ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ธรรมทีค่วรท าใหแ้จง้ดว้ยกาย๒  ๒. ธรรมทีค่วรท าใหแ้จง้ดว้ยสติ๓ 

   ๓. ธรรมทีค่วรท าใหแ้จง้ดว้ยจักษุ๔  ๔. ธรรมทีค่วรท าใหแ้จง้ดว้ยปัญญา๕ 

  ธรรมทีค่วรท าใหแ้จง้ดว้ยกาย เป็นอยา่งไร 

  คอื วโิมกข ์๘ ควรท าใหแ้จง้ดว้ยกาย 

  ธรรมทีค่วรท าใหแ้จง้ดว้ยสต ิเป็นอยา่งไร 

  คอื ปพุเพนวิาส ควรท าใหแ้จง้ดว้ยสต ิ

  ธรรมทีค่วรท าใหแ้จง้ดว้ยจกัษุ เป็นอยา่งไร 

  คอื การจตุแิละอบุตัขิองสตัวทั์ง้หลาย ควรท าใหแ้จง้ดว้ยจักษุ 

  ธรรมทีค่วรท าใหแ้จง้ดว้ยปญัญา เป็นอยา่งไร 

  คอื ความสิน้อาสวะทัง้หลาย ควรท าใหแ้จง้ดว้ยปัญญา๖ 

  ภกิษุทัง้หลาย ธรรมทีค่วรท าใหแ้จง้ ๔ ประการนีแ้ล 

สจัฉกิรณียสตูรที ่๙ จบ 

 

๑๐. อโุปสถสูตร 

วา่ดว้ยทรงสรรเสรญิภกิษุในวนัอโุบสถ 

  [๑๙๐] สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยูท่ีป่ราสาทของนางวสิาขามคิาร- 

มาตา ในบพุพาราม เขตกรงุสาวตัถ ีสมัยนัน้แล พระผูม้พีระภาคมภีกิษุสงฆ์

 
เชงิอรรถ : 

๑ ด ูท.ีปา. ๑๑/๓๑๒/๒๐๕ 

๒ หมายถงึนามกาย (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๑๘๙/๔๐๙) 

๓ หมายถงึปพุเพนวิาสานุสสตญิาณ (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๑๘๙/๔๐๙) 

๔ หมายถงึทพิพจักขญุาณ (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๑๘๙/๔๐๙) 

๕ หมายถงึฌานปัญญา วปัิสสนาปัญญา มัคคปัญญา ผลปัญญา (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๑๘๙/๔๐๙) 

๖ หมายถงึปัจจเวกขณปัญญาทีพ่จิารณาอรหัตตผล คอื ความสิน้อาสวะ (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๑๘๙/๔๐๙) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๒๗๓ } 



๒๗๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๔.จตตุถปัณณาสก]์ 

๔.โยธาชวีวรรค ๑๐.อโุปสถสตูร 

แวดลอ้ม ประทับน่ังในวนัอโุบสถนัน้ ทรงตรวจดภูกิษุสงฆผ์ูน้ิง่เงยีบ รับสัง่เรยีก 

ภกิษุทัง้หลายมาตรัสวา่ 

  “ภกิษุทัง้หลาย บรษัิทนีเ้งยีบ ปราศจากเสยีงสนทนา บรสิทุธิ ์ตัง้อยูใ่นสาระ๑ 

ภกิษุสงฆน์ี ้บรษัิทนีเ้ป็นเหมอืนบรษัิทหาไดย้ากแมเ้พือ่จะเห็นในโลก ภกิษุสงฆน์ี้ 

บรษัิทนีก็้เป็นเหมอืนบรษัิทผูค้วรแกข่องทีเ่ขาน ามาถวาย ควรแกข่องตอ้นรับ ควร 

แกทั่กษิณา ควรแกก่ารท าอัญชล ีเป็นนาบญุอันยอดเยีย่มของโลก ภกิษุสงฆน์ี้ 

บรษัิทนีก็้เป็นเหมอืนบรษัิททีเ่ขาถวายของนอ้ยก็มผีลมาก ทีเ่ขาถวายของมากก็ม ี

ผลมากยิง่ขึน้ ภกิษุสงฆน์ี ้บรษัิทนีก็้เหมอืนบรษัิททีแ่มจ้ะตอ้งเดนิทางไปดเูป็น 

ระยะทางหลายโยชนต์อ้งมเีสบยีงทางไปดว้ยก็ควรไป 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุสงฆน์ี้เห็นปานนี ้คอื 

  ในภกิษุสงฆน์ี้ 

   ๑. มภีกิษุทัง้หลายผูถ้งึความเป็นเทวดาอยู่๒ 

   ๒. มภีกิษุทัง้หลายผูถ้งึความเป็นพรหมอยู่๓ 

   ๓. มภีกิษุทัง้หลายผูถ้งึความเป็นอเนญชาอยู่๔ 

   ๔. มภีกิษุทัง้หลายผูถ้งึความเป็นอรยิะอยู ่

  ภกิษุท ัง้หลายผูถ้งึความเป็นเทวดา เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี้สงัดจากกามและอกศุลธรรมทัง้หลายแลว้ บรรลปุฐมฌาน 

ฯลฯ อยู ่เพราะวติกวจิารสงบระงับไป ภกิษุบรรลทุตุยิฌาน ฯลฯ อยู ่เพราะปีตจิาง 

คลายไป ภกิษุมอีเุบกขา มสีตสิมัปชญัญะ เสวยสขุดว้ยนามกาย บรรลตุตยิฌาน 

ฯลฯ อยู ่เพราะละสขุและทกุขไ์ด ้เพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปกอ่นแลว้ ภกิษุ 

บรรลจุตตุถฌาน ฯลฯ อยู่๕ ภกิษุทัง้หลายผูถ้งึความเป็นเทวดา เป็นอยา่งนีแ้ล 

  ภกิษุท ัง้หลายผูถ้งึความเป็นพรหม เป็นอยา่งไร

 

เชงิอรรถ : 

๑ ตัง้อยูใ่นสาระ หมายถงึตัง้อยูใ่นสาระคอืศลีเป็นตน้ (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๑๙๐/๔๐๙) 

๒ หมายถงึภกิษุผูด้ ารงอยูใ่นจตตุถฌานอันเป็นรูปาวจรหมนุจติกลับแลว้จงึบรรลอุรหัตตผล (องฺ.จตกฺุก.อ. 

   ๒/๑๙๐/๔๑๐) 

๓ หมายถงึภกิษุผูด้ ารงอยูใ่นพรหมวหิาร ๔ หมนุจติกลับแลว้จงึบรรลุอรหัตตผล (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๑๙๐/๔๑๐) 

๔ หมายถงึภกิษุผูด้ ารงอยูใ่นอรปูฌาน ๔ หมนุจติกลับแลว้จงึบรรลอุรหัตตผล (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๑๙๐/๔๑๐) 

๕ ดขูอ้ความเต็มในขอ้ ๑๖๓ (อสภุสตูร) หนา้ ๒๒๙ ในเลม่นี้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๒๗๔ } 



๒๗๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๔.จตตุถปัณณาสก]์ 

๔.โยธาชวีวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีม้เีมตตาจติ แผไ่ปตลอดทศิที ่๑ ทศิที ่๒ ... ทศิที ่๓ ... 

ทศิที ่๔ ... ทศิเบือ้งบน๑ ทศิเบือ้งลา่ง๒ ทศิเฉียง แผไ่ปตลอดโลกท่ัวทกุหมูเ่หลา่ในที ่

ทกุสถานดว้ยเมตตาจติอนัไพบลูย ์เป็นมหัคคตะ ไมม่ขีอบเขต ไมม่เีวร ไมม่คีวาม 

เบยีดเบยีนอยู ่มกีรณุาจติ ... มมีทุติาจติ ... มอีเุบกขาจติ แผไ่ปตลอดทศิที ่๑ ทศิที ่

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

ทกุหมูเ่หลา่ในทีท่กุสถาน ดว้ยอเุบกขาจติอันไพบลูย ์เป็นมหัคคตะ ไมม่ขีอบเขต 

ไมม่เีวร ไมม่คีวามเบยีดเบยีนอยู ่ภกิษุทัง้หลายผูถ้งึความเป็นพรหม เป็นอยา่งนีแ้ล 

  ภกิษุท ัง้หลายผูถ้งึความเป็นอเนญชา เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีเ้พราะลว่งรปูสญัญา เพราะดับปฏฆิสญัญา เพราะไม ่

มนสกิารนานัตตสญัญาโดยประการทัง้ปวง บรรลอุากาสานัญจายตนฌานโดยก าหนด 

วา่ ‘อากาศหาทีส่ดุมไิด’้ เพราะลว่งอากาสานัญจายตนฌานโดยประการทัง้ปวง 

บรรลวุญิญาณัญจายตนฌานโดยก าหนดวา่ ‘วญิญาณหาทีส่ดุมไิด’้ เพราะลว่ง 

วญิญาณัญจายตนฌานโดยประการทัง้ปวง บรรลอุากญิจัญญายตนฌานโดยก าหนดวา่ 

‘ไมม่อีะไร’ เพราะลว่งอากญิจัญญายตนฌานโดยประการทัง้ปวง บรรลเุนวสญัญา- 

นาสญัญายตนฌานอยู ่ภกิษุทัง้หลายผูถ้งึความเป็นอเนญชา เป็นอยา่งนี้แล 

  ภกิษุท ัง้หลายผูถ้งึความเป็นอรยิะ เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีย้อ่มรูช้ดัตามความเป็นจรงิวา่ ‘นีท้กุข ์ฯลฯ นีท้กุข- 

นโิรธคามนิปีฏปิทา’ ภกิษุทัง้หลายผูถ้งึความเป็นอรยิะ เป็นอยา่งนีแ้ล” 

อโุปสถสตูรที ่๑๐ จบ 

โยธาชวีวรรคที ่๔ จบ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

    ๑. โยธาชวีสตูร    ๒. ปาฏโิภคสตูร 

    ๓. สตุสตูร     ๔. อภยสตูร 

    ๕. สมณสจัจสตูร    ๖. อมุมัคคสตูร 

    ๗. วสัสการสตูร    ๘. อปุกสตูร 

    ๙. สจัฉกิรณียสตูร    ๑๐. อโุปสถสตูร 

 
เชงิอรรถ : 

๑ หมายถงึเทวโลก (วสิทฺุธ.ิมหาฏกีา ๑/๒๕๔/๔๓๕) 

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

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๒๗๕ } 



๒๗๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๔.จตตุถปัณณาสก]์ 

๕.มหาวรรค ๑.โสตานุคตสตูร 

 

๕. มหาวรรค 

หมวดวา่ดว้ยเรือ่งใหญ ่

๑. โสตานุคตสูตร 

วา่ดว้ยธรรมทีเ่ขา้ถงึโสตประสาท 

  [๑๙๑] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย อานสิงส ์๔ ประการแหง่ 

ธรรมทัง้หลายทีเ่ขา้ถงึโสตประสาท คลอ่งปาก ขึน้ใจ แทงตลอดดดีว้ยทฏิฐิ๑ อัน 

บคุคลพงึหวงัได ้๒ 

  อานสิงส ์๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ภกิษุในธรรมวนัิยนีย้อ่มเลา่เรยีนธรรม คอื สตุตะ เคยยะ 

       เวยยากรณะ คาถา อทุาน อติวิตุตกะ ชาตกะ อัพภตูธรรม 

       เวทัลละ ธรรมเหลา่นัน้ของภกิษุนัน้เป็นภาวะเขา้ถงึโสตประสาท 

       คลอ่งปาก ขึน้ใจ แทงตลอดดดีว้ยทฏิฐ ิเธอหลงลมืสติ๓ เมือ่ตายไป 

       จะไปเกดิในหมูเ่ทพหมูใ่ดหมูห่นึง่ บทแหง่ธรรมทัง้หลายยอ่มปรากฏ 

       แกเ่ธอผูม้คีวามสขุในภพนัน้ สตเิกดิขึน้ชา้๔ ตอ่มา เธอระลกึได ้

       จงึบรรลคุณุวเิศษ๕เร็วพลัน ภกิษุทัง้หลาย นีเ้ป็นอานสิงสป์ระการ 

       ที ่๑ แหง่ธรรมทัง้หลายทีเ่ขา้ถงึโสตประสาท คลอ่งปาก ขึน้ใจ 

       แทงตลอดดดีว้ยทฏิฐ ิอันบคุคลพงึหวงัได ้

 

เชงิอรรถ : 

๑ แทงตลอดดดีว้ยทฏิฐ ิหมายถงึท าใหป้ระจักษ์ชดัดว้ยปัญญาทัง้โดยผลและโดยเหตุ (องฺ.จตกฺุก.อ. 

   ๒/๑๙๑/๔๑๑) 

๒ พงึหวงัได ้หมายถงึจ าตอ้งปรารถนา จ าตอ้งไดอ้ยา่งแน่นอน (องฺ.ตกิ.อ. ๒/๗๐/๒๑๔, องฺ.ฉกฺก.อ. 

   ๓/๗๕/๑๕๓) 

๓ หลงลมืสต ิในทีน่ีห้มายถงึการตายแบบปถุชุน มไิดห้มายถงึการไม่มสีตเิป็นเครือ่งระลกึถงึพระพทุธพจน์ 

   (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๑๙๑/๔๑๑) 

๔ สตเิกดิข ึน้ชา้ หมายถงึความระลกึไดช้า้ ถงึพระพทุธพจนท์ีเ่คยเลา่เรยีนมา (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๑๙๑/๔๑๑) 

๕ บรรลคุณุวเิศษ ในทีน่ีห้มายถงึบรรลพุระนพิพาน (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๑๙๑/๔๑๑) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๒๗๖ } 



๒๗๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๔.จตตุถปัณณาสก]์ 

๕.มหาวรรค ๑.โสตานุคตสตูร 

   ๒. ภกิษุยอ่มเลา่เรยีนธรรม คอื สตุตะ เคยยะ เวยยากรณะ คาถา 

       อทุาน อติวิตุตกะ ชาตกะ อัพภตูธรรม เวทัลละ ธรรมเหลา่นัน้ 

       ของภกิษุนัน้เป็นภาวะเขา้ถงึโสตประสาท คลอ่งปาก ขึน้ใจ แทง 

       ตลอดดดีว้ยทฏิฐ ิเธอหลงลมืสต ิเมือ่ตายไป จะไปเกดิในหมูเ่ทพ 

       หมูใ่ดหมูห่นึง่ บทแหง่ธรรมทัง้หลายยอ่มไมป่รากฏแกเ่ธอผูม้ ี

       ความสขุอยูใ่นภพนัน้เลย แตภ่กิษุผูม้ฤีทธิ ์ถงึความช านาญทาง 

       จติ แสดงธรรมแกห่มูเ่ทพ เธอมคีวามคดิอยา่งนีว้า่ ‘นีค้อืธรรม 

       วนัิยทีเ่ราเคยประพฤตพิรหมจรรย’์ สตเิกดิขึน้ชา้ ตอ่มา เธอ 

       ระลกึได ้จงึบรรลคุณุวเิศษเร็วพลัน 

       ภกิษุยอ่มเลา่เรยีนธรรม ฯลฯ จงึบรรลคุณุวเิศษเร็วพลัน 

       เปรยีบเหมอืนบรุษุผูฉ้ลาดในเสยีงกลอง เขาเดนิทางไกล พงึได ้

       ยนิเสยีงกลอง เขาไมพ่งึมคีวามสงสยัหรอืเคลอืบแคลงวา่ ‘ใชเ่สยีง 

       กลองหรอืไมห่นอ’ ทีแ่ท ้เขาพงึถงึความตกลงใจวา่ ‘เป็นเสยีง 

       กลองแน่นอน’ ฉะนัน้ ภกิษุทัง้หลาย นีเ้ป็นอานสิงสป์ระการที ่๒ 

       แหง่ธรรมทัง้หลายทีเ่ขา้ถงึโสตประสาท คลอ่งปาก ขึน้ใจ แทง 

       ตลอดดดีว้ยทฏิฐ ิอันบคุคลพงึหวงัได ้

   ๓. ภกิษุยอ่มเลา่เรยีนธรรม คอื สตุตะ เคยยะ เวยยากรณะ คาถา 

       อทุาน อติวิตุตกะ ชาตกะ อัพภตูธรรม เวทัลละ ธรรมเหลา่นัน้ 

       ของภกิษุนัน้เป็นภาวะเขา้ถงึโสตประสาท คลอ่งปาก ขึน้ใจ แทง 

       ตลอดดดีว้ยทฏิฐ ิเธอหลงลมืสต ิเมือ่ตายไป จะไปเกดิในหมูเ่ทพ 

       หมูใ่ดหมูห่นึง่ บทแหง่ธรรมทัง้หลายยอ่มไมป่รากฏแกเ่ธอผูม้คีวาม 

       สขุอยูใ่นภพนัน้เลย ทัง้ภกิษุผูม้ฤีทธิ ์ถงึความช านาญทางจติก็ไม ่

       ไดแ้สดงธรรมแกห่มูเ่ทพ แตเ่ทพบตุรแสดงธรรมในหมูเ่ทพ เธอม ี

       ความคดิอยา่งนีว้า่ ‘นีค้อืธรรมวนัิยทีเ่ราเคยประพฤตพิรหมจรรย’์ 

       สตเิกดิขึน้ชา้ ตอ่มา เธอระลกึได ้จงึบรรลคุณุวเิศษเร็วพลัน 

       ภกิษุยอ่มเลา่เรยีนธรรม ฯลฯ จงึบรรลคุณุวเิศษเร็วพลัน 

       เปรยีบเหมอืนบรุษุผูฉ้ลาดตอ่เสยีงสงัข ์เขาเดนิทางไกล พงึไดย้นิ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๒๗๗ } 



๒๗๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๔.จตตุถปัณณาสก]์ 

๕.มหาวรรค ๑.โสตานุคตสตูร 

        เสยีงสงัข ์เขาไมพ่งึมคีวามสงสยัหรอืเคลอืบแคลงวา่ ‘ใชเ่สยีง 

       สงัขห์รอืไมห่นอ’ ทีแ่ท ้เขาพงึถงึความตกลงใจวา่ ‘เป็นเสยีง 

       สงัขแ์น่นอน’ ฉะนัน้ ภกิษุทัง้หลาย นีเ้ป็นอานสิงสป์ระการที ่๓ 

       แหง่ธรรมทัง้หลายทีเ่ขา้ถงึโสตประสาท คลอ่งปาก ขึน้ใจ แทง 

       ตลอดดดีว้ยทฏิฐ ิอันบคุคลพงึหวงัได ้

   ๔. ภกิษุยอ่มเลา่เรยีนธรรม คอื สตุตะ เคยยะ เวยยากรณะ คาถา 

       อทุาน อติวิตุตกะ ชาตกะ อัพภตูธรรม เวทัลละ ธรรมเหลา่นัน้ 

       ของภกิษุนัน้เป็นภาวะเขา้ถงึโสตประสาท คลอ่งปาก ขึน้ใจ แทง 

       ตลอดดดีว้ยทฏิฐ ิเธอหลงลมืสต ิเมือ่ตายไป จะไปเกดิในหมู่ 

       เทพหมูใ่ดหมูห่นึง่ บทแหง่ธรรมทัง้หลายยอ่มไมป่รากฏแกเ่ธอผู ้

       มคีวามสขุอยูใ่นภพนัน้เลย ทัง้ภกิษุผูม้ฤีทธิ ์ถงึความช านาญ 

       ทางจติก็ไมไ่ดแ้สดงธรรมแกห่มูเ่ทพ แมเ้ทพบตุรก็ไมไ่ดแ้สดง 

       ธรรมแกห่มูเ่ทพ แตเ่ทพบตุรผูเ้ป็นโอปปาตกิะ๑เตอืนเทพบตุร ผู ้

       เป็นโอปปาตกิะวา่ ‘ทา่นผูน้ริทกุข ์ทา่นระลกึถงึธรรมวนัิยทีพ่วก 

       เราเคยประพฤตพิรหมจรรยม์าไดไ้หม’ เธอกลา่วอยา่งนีว้า่ ‘ระลกึได ้

       ระลกึได ้ทา่นผูน้ริทกุข’์ สตเิกดิขึน้ชา้ ตอ่มา เธอระลกึได ้จงึ 

       บรรลคุณุวเิศษเร็วพลัน 

       ภกิษุยอ่มเลา่เรยีนธรรม ฯลฯ จงึบรรลคุณุวเิศษเร็วพลัน 

       เปรยีบเหมอืนสหาย ๒ คนผูเ้คยเลน่ฝุ่ นดว้ยกันมาพบกันบาง 

       ครัง้บางคราวในทีบ่างแหง่ คนหนึง่พงึกลา่วกับอกีคนหนึง่อยา่งนี้ 

       วา่ ‘สหาย ทา่นระลกึถงึกรรมนีไ้ดบ้า้งไหม’ เขาจงึกลา่วอยา่งนีว้า่ 

       ระลกึได ้ระลกึได ้สหาย’ ฉะนัน้ ภกิษุทัง้หลาย นี้เป็นอานสิงส ์

       ประการที ่๔ แหง่ธรรมทัง้หลายทีเ่ขา้ถงึโสตประสาท คลอ่งปาก 

       ขึน้ใจ แทงตลอดดดีว้ยทฏิฐ ิอันบคุคลพงึหวงัได ้

  ภกิษุทัง้หลาย อานสิงส ์๔ ประการนีแ้หง่ธรรมทัง้หลายทีเ่ขา้ถงึโสตประสาท 

คลอ่งปาก ขึน้ใจ แทงตลอดดดีว้ยทฏิฐ ิอันบคุคลพงึหวงัได ้

โสตานคุตสตูรที ่๑ จบ 

 
เชงิอรรถ : 

๑ หมายถงึเทพบตุรผูเ้กดิกอ่น (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๑๙๑/๔๑๑) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๒๗๘ } 



๒๗๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๔.จตตุถปัณณาสก]์ 

๕.มหาวรรค ๒.ฐานสตูร 

 

๒. ฐานสูตร 

วา่ดว้ยฐานะทีพ่งึรูด้ว้ยฐานะ 

  [๑๙๒] “ภกิษุทัง้หลาย ฐานะ ๔ ประการนีอ้ันบคุคลพงึรูไ้ดด้ว้ยฐานะ ๔ 

ประการ 

  ฐานะ ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื  

   ๑. ศลีพงึรูไ้ดด้ว้ยการอยูร่ว่มกัน และศลีนัน้แลพงึรูไ้ดโ้ดยใชเ้วลานาน 

       ไมใ่ชน่ดิหน่อย ผูม้นสกิารจงึรูไ้ด ้ผูไ้มม่นสกิารหารูไ้ดไ้ม ่ผูม้ ี

       ปัญญาจงึรูไ้ด ้ผูม้ปัีญญาทรามหารูไ้ดไ้ม่ 

   ๒. ความบรสิทุธิพ์งึรูไ้ดด้ว้ยถอ้ยค า และความบรสิทุธินั์น้แลพงึรูไ้ด ้

       โดยใชเ้วลานาน ไมใ่ชน่ดิหน่อย ผูม้นสกิารจงึรูไ้ด ้ผูไ้มม่นสกิาร 

       หารูไ้ดไ้ม ่ผูม้ปัีญญาจงึรูไ้ด ้ผูม้ปัีญญาทรามหารูไ้ดไ้ม่ 

   ๓. ก าลังพงึรูไ้ดใ้นคราวมอีันตราย และก าลังนัน้แลพงึรูไ้ดโ้ดยใช ้

       เวลานาน ไมใ่ชน่ดิหน่อย ผูม้นสกิารจงึรูไ้ด ้ผูไ้มม่นสกิารหารู ้

       ไดไ้ม ่ผูม้ปัีญญาจงึรูไ้ด ้ผูม้ปัีญญาทรามหารูไ้ดไ้ม่ 

   ๔. ปัญญาพงึรูไ้ดด้ว้ยการสนทนา และปัญญานัน้แลพงึรูไ้ดโ้ดยใช ้

       เวลานาน ไมใ่ชน่ดิหน่อย ผูม้นสกิารจงึรูไ้ด ้ผูไ้มม่นสกิารหารู ้

       ไดไ้ม ่ผูม้ปัีญญาจงึรูไ้ด ้ผูม้ปัีญญาทรามหารูไ้ดไ้ม ่

  เรากลา่วไวแ้ลว้เชน่นีแ้ลวา่ ‘ศลีพงึรูไ้ดด้ว้ยการอยูร่ว่มกนั และศลีน ัน้แล  

พงึรูไ้ดโ้ดยใชเ้วลานาน ไมใ่ชน่ดิหนอ่ย ผูม้นสกิารจงึรูไ้ด ้ผูไ้มม่นสกิารหารู ้

ไดไ้ม ่ผูม้ปีญัญาจงึรูไ้ด ้ผูม้ปีญัญาทรามหารูไ้ดไ้ม‘่ เพราะอาศัยเหตอุะไร เรา 

จงึกลา่วไวเ้ชน่นัน้ 

  คอื บคุคลในโลกนีเ้มือ่อยูร่ว่มกัน จงึรูอ้ยา่งนีว้า่ ‘ทา่นผูน้ีม้ปีกตทิ าใหข้าด 

ท าใหท้ะล ุท าใหด้า่ง ท าใหพ้รอ้ย ไมท่ าตอ่เนือ่ง ไมป่ระพฤตติอ่เนือ่งในศลีทัง้หลาย 

ตลอดกาลนานแล ทา่นผูน้ีเ้ป็นผูท้ศุลี ไมใ่ชเ่ป็นผูม้ศีลี’ 

  อนึง่ บคุคลในโลกนีเ้มือ่อยูร่ว่มกัน จงึรูอ้ยา่งนีว้า่ ‘ทา่นผูน้ีม้ปีกตไิมท่ าใหข้าด 

ไมท่ าใหท้ะล ุไมท่ าใหด้า่ง ไมท่ าใหพ้รอ้ย มปีกตทิ าตอ่เนือ่ง ประพฤตติอ่เนือ่งใน 

ศลีทัง้หลายตลอดกาลนานแล ทา่นผูน้ีเ้ป็นผูม้ศีลี ไมใ่ชเ่ป็นผูท้ศุลี’ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๒๗๙ } 



๒๘๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๔.จตตุถปัณณาสก]์ 

๕.มหาวรรค ๒.ฐานสตูร 

  ขอ้ทีเ่รากลา่ววา่ ‘ศลีพงึรูไ้ดด้ว้ยการอยูร่ว่มกัน และศลีนัน้แลพงึรูไ้ดโ้ดยใช ้

เวลานาน ไมใ่ชน่ดิหน่อย ผูม้นสกิารจงึรูไ้ด ้ผูไ้มม่นสกิารหารูไ้ดไ้ม ่ผูม้ปัีญญาจงึรูไ้ด ้

ผูม้ปัีญญาทรามหารูไ้ดไ้ม่’ เรากลา่วเพราะอาศัยเหตนุี ้

  เรากลา่วไวเ้ชน่นีแ้ลวา่ ‘ความบรสิทุธิพ์งึรูไ้ดด้ว้ยถอ้ยค า และความบรสิทุธิ ์

น ัน้แลพงึรูไ้ดโ้ดยใชเ้วลานาน ไมใ่ชน่ดิหนอ่ย ผูม้นสกิารจงึรูไ้ด ้ผูไ้มม่นสกิาร 

หารูไ้ดไ้ม ่ผูม้ปีญัญาจงึรูไ้ด ้ผูม้ปีญัญาทรามหารูไ้ดไ้ม‘่ เพราะอาศัยเหตอุะไร 

เราจงึกลา่วไวเ้ชน่นัน้ 

  คอื บคุคลในโลกนีเ้มือ่สนทนากัน จงึรูอ้ยา่งนีว้า่ ‘ทา่นผูน้ีพ้ดูกันตัวตอ่ตัว 

เป็นอยา่งหนึง่ พดูกับคนสองคนเป็นอยา่งหนึง่ พดูกับคนสามคนเป็นอยา่งหนึง่ 

พดูกับคนหลายคนเป็นอยา่งหนึง่ ท่านผูน้ีพ้ดูคราวหลังตา่งไปจากพดูคราวกอ่น 

ทา่นผูน้ีม้ถีอ้ยค าไมบ่รสิทุธิ ์หามถีอ้ยค าบรสิทุธิไ์ม่’ 

  อนึง่ บคุคลในโลกนีเ้มือ่สนทนากัน จงึรูอ้ยา่งนีว้า่ ‘ทา่นผูน้ีพ้ดูกันตัวตอ่ตัว 

เป็นอยา่งไร พดูกับคนสองคน สามคน หลายคนก็อยา่งนัน้ ทา่นผูน้ีพ้ดูคราวหลัง 

ก็ไมต่า่งจากพดูคราวกอ่น ทา่นผูน้ีม้ถีอ้ยค าบรสิทุธิ ์หามถีอ้ยค าไมบ่รสิทุธิไ์ม่’ 

  ขอ้ทีเ่รากลา่ววา่ ‘ความบรสิทุธิพ์งึรูไ้ดด้ว้ยถอ้ยค า และความบรสิทุธินั์น้แล 

พงึรูไ้ดโ้ดยใชเ้วลานาน ไมใ่ชน่ดิหน่อย ผูม้นสกิารจงึรูไ้ด ้ผูไ้มม่นสกิารหารูไ้ดไ้ม ่

ผูม้ปัีญญาจงึรูไ้ด ้ผูม้ปัีญญาทรามหารูไ้ดไ้ม’่ เรากลา่วเพราะอาศัยเหตนุี ้

  เรากลา่วเชน่นีแ้ลวา่ ‘ก าลงัพงึรูไ้ดใ้นคราวมอีนัตราย และก าลงัน ัน้แลพงึรู ้

ไดโ้ดยใชเ้วลานาน ไมใ่ชน่ดิหนอ่ย ผูม้นสกิารจงึรูไ้ด ้ผูไ้มม่นสกิารหารูไ้ดไ้ม ่

ผูม้ปีญัญาจงึรูไ้ด ้ผูม้ปีญัญาทรามหารูไ้ดไ้ม‘่ เพราะอาศัยเหตอุะไร เราจงึ 

กลา่วไวเ้ชน่นัน้ 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีป้ระสบความเสือ่มญาต ิความเสือ่มโภคทรัพย ์หรอื 

ความเสือ่มเพราะโรค ยอ่มไมพ่จิารณาเห็นอยา่งนี้วา่ ‘โลกสนันวิาสนี้เป็นอยา่งนีเ้อง 

การไดอ้ัตภาพนีเ้ป็นอยา่งนัน้ในโลกสนันวิาสตามความเป็นจรงิ ในการไดอ้ัตภาพตาม 

ความเป็นจรงิ โลกธรรม ๘ คอื (๑) ไดล้าภ (๒) เสือ่มลาภ (๓) ไดย้ศ (๔) เสือ่มยศ 

(๕) นนิทา (๖) สรรเสรญิ (๗) สขุ (๘) ทกุข ์หมนุเวยีนไปตามโลก และโลกก็ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๒๘๐ } 



๒๘๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๔.จตตุถปัณณาสก]์ 

๕.มหาวรรค ๒.ฐานสตูร 

หมนุเวยีนไปตามโลกธรรม ๘’ บคุคลนัน้ประสบความเสือ่มญาต ิความเสือ่มโภคทรัพย ์

หรอืความเสือ่มเพราะโรค ยอ่มเศรา้โศก ล าบากใจ ร ่าไร ทบุอกคร ่าครวญ ถงึ 

ความเลอะเลอืน 

  สว่นบคุคลบางคนในโลกนีป้ระสบความเสือ่มญาต ิความเสือ่มโภคทรัพย ์หรอื 

ความเสือ่มเพราะโรค ยอ่มพจิารณาเห็นอยา่งนี้วา่ ‘โลกสนันวิาสนีเ้ป็นอยา่งนี้เอง 

การไดอ้ัตภาพนีเ้ป็นอยา่งนัน้ในโลกสนันวิาสตามความเป็นจรงิ ในการไดอ้ัตภาพ 

ตามความเป็นจรงิ โลกธรรม ๘ คอื (๑) ไดล้าภ (๒) เสือ่มลาภ (๓) ไดย้ศ 

(๔) เสือ่มยศ (๕) นนิทา (๖) สรรเสรญิ (๗) สขุ (๘) ทกุข ์หมนุเวยีนไปตามโลก 

และโลกก็หมนุเวยีนไปตามโลกธรรม ๘’ บคุคลนัน้ประสบความเสือ่มญาต ิความ 

เสือ่มโภคทรัพย ์หรอืความเสือ่มเพราะโรค ยอ่มไมเ่ศรา้โศก ไมล่ าบากใจ ไมร่ ่าไร 

ไมท่บุอกคร ่าครวญ ไมถ่งึความเลอะเลอืน 

  ขอ้ทีเ่รากลา่ววา่ ‘ก าลงัพงึรูไ้ดใ้นคราวมอีนัตราย และก าลงัน ัน้แลพงึรูไ้ด ้

โดยใชเ้วลานาน ไมใ่ชน่ดิหนอ่ย ผูม้นสกิารจงึรูไ้ด ้ผูไ้มม่นสกิารหารูไ้ดไ้ม ่

ผูม้ปีญัญาจงึรูไ้ด ้ผูม้ปีญัญาทรามหารูไ้ดไ้ม‘่ เรากลา่วเพราะอาศัยเหตนุี ้

  เรากลา่วไวเ้ชน่นีแ้ลวา่ ‘ปญัญาพงึรูไ้ดด้ว้ยการสนทนา และปญัญาน ัน้แล 

พงึรูไ้ดโ้ดยใชเ้วลานาน ไมใ่ชน่ดิหนอ่ย ผูม้นสกิารจงึรูไ้ด ้ผูไ้มม่นสกิารหารู ้

ไดไ้ม ่ผูม้ปีญัญาจงึรูไ้ด ้ผูม้ปีญัญาทรามหารูไ้ดไ้ม‘่ เพราะอาศัยเหตอุะไร เรา 

จงึกลา่วไวเ้ชน่นัน้ 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีเ้มือ่สนทนากัน จงึรูอ้ยา่งนีว้า่ ‘ทา่นผูน้ีม้กีาร 

แสวงหาปัญหา๑อยา่งไร เตรยีมปัญหา๒อยา่งไร และถามปัญหาอยา่งไร ทา่นผูน้ี้ 

มปัีญญาทราม ไมใ่ชม่ปัีญญา ขอ้นัน้เพราะเหตไุร เพราะทา่นผูน้ีไ้มอ่า้งบททีม่ ี

ความหมาย ลกึซึง้ สงบ ประณีต ทีส่ามัญชนคาดไมถ่งึ ละเอยีด อันบัณฑติพงึรูไ้ด ้

ทา่นผูน้ีก้ลา่วธรรมอันใด ก็ไมส่ามารถจะบอก แสดง บัญญัต ิก าหนด เปิดเผย

 

เชงิอรรถ : 

๑ แสวงหาปญัหา หมายถงึการพจิารณาเนือ้ความทีต่นปรารถนาจะรู ้(องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๑๙๒/๔๑๒, 

   องฺ.จตกฺุก. ฏกีา ๒/๑๙๒/๔๕๔) 

๒ หมายถงึน าจติไปดว้ยอ านาจการตระเตรยีมปัญหา หรอืการตกแตง่ปัญหา (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๑๙๒/๔๑๒) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๒๘๑ } 



๒๘๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๔.จตตุถปัณณาสก]์ 

๕.มหาวรรค ๒.ฐานสตูร 

จ าแนก ท าใหง้า่ยซึง่เนือ้ความแหง่ธรรมนัน้ทัง้โดยยอ่หรอืโดยพสิดาร ทา่นผูน้ีม้ ี

ปัญญาทราม ไมใ่ชม่ปัีญญา’ 

  บคุคลเมือ่สนทนากัน จงึรูอ้ยา่งนีว้า่ ‘ทา่นผูน้ีม้กีารแสวงหาปัญหาอยา่งไร 

ฯลฯ ทา่นผูน้ีม้ปัีญญาทราม ไมใ่ชม่ปัีญญา’ เปรยีบเหมอืนบคุคลผูม้ตีาดยีนือยู ่

รมิฝ่ังหว้งน ้า พงึเห็นปลาตัวเล็ก ๆ ผดุอยู ่เขาพงึทราบอยา่งนีว้า่ ‘ปลาตัวนีม้ ี

กริยิาผดุเป็นอยา่งไร ท าใหเ้กดิคลืน่เพยีงไหน และมคีวามเร็วเพยีงไร ปลานี้ตัวเล็ก 

ไมใ่ชต่ัวไหญ’่ ฉะนัน้ 

  สว่นบคุคลในโลกนีเ้มือ่สนทนากัน จงึรูอ้ยา่งนีว้า่ ‘ทา่นผูน้ีม้กีารแสวงหา 

ปัญหาอยา่งไร เตรยีมปัญหาอยา่งไร และถามปัญหาอยา่งไร ทา่นผูน้ีม้ปัีญญา 

ไมใ่ชม่ปัีญญาทราม ขอ้นัน้เพราะเหตไุร เพราะทา่นผูน้ี ้อา้งบททีม่คีวามหมาย 

ลกึซึง้ สงบ ประณีต สามัญชนคาดไมถ่งึ ละเอยีด บัณฑติพงึรูไ้ด ้และทา่นผูน้ี ้

กลา่วธรรมใด ก็สามารถทีจ่ะบอก แสดง บัญญัต ิก าหนด เปิดเผย จ าแนก 

ท าใหง้า่ยซึง่เนือ้ความแหง่ธรรมนัน้ทัง้โดยยอ่หรอืโดยพสิดาร ทา่นผูน้ีม้ปัีญญา ไม ่

ใชม่ปัีญญาทราม” 

  บคุคลเมือ่สนทนากัน จงึรูอ้ยา่งนีว้า่ ‘ทา่นผูน้ีแ้สวงหาปัญหาอยา่งไร ฯลฯ 

ทา่นผูน้ีม้ปัีญญา ไมใ่ชม่ปัีญญาทราม’ เปรยีบเหมอืนบรุษุผูม้ตีาดยีนือยูร่มิฝ่ัง 

หว้งน ้า พงึเห็นปลาตัวใหญผ่ดุอยู ่เขาพงึทราบอยา่งนีว้า่ ‘ปลาตัวนีม้กีริยิาผดุ 

เป็นอยา่งไร ท าใหเ้กดิคลืน่เพยีงไหน และมคีวามเร็วเพยีงไร ปลานีต้ัวใหญ ่ไมใ่ช ่

ตัวเล็กฉะนัน้ 

  ขอ้ทีเ่รากลา่ววา่ ‘ปญัญาพงึรูไ้ดด้ว้ยการสนทนา และปญัญาน ัน้แลพงึรู ้

ไดโ้ดยใชเ้วลานาน ไมใ่ชน่ดิหนอ่ย ผูม้นสกิารจงึรูไ้ด ้ผูไ้มม่นสกิารหารูไ้ดไ้ม ่

ผูม้ปีญัญาจงึรูไ้ด ้ผูม้ปีญัญาทรามหารูไ้ดไ้ม‘่ เรากลา่วเพราะอาศัยเหตนุี ้

  ภกิษุทัง้หลาย ฐานะ ๔ ประการนีแ้ลอันบคุคลพงึรูไ้ดด้ว้ยฐานะ ๔ ประการนี”้ 

ฐานสตูรที ่๒ จบ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๒๘๒ } 



๒๘๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๔.จตตุถปัณณาสก]์ 

๕.มหาวรรค ๓.ภัททยิสตูร 

 

๓. ภทัทยิสตูร๑ 

วา่ดว้ยเจา้ลจิฉวพีระนามวา่ภทัทยิะ 

  [๑๙๓] สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ กฏูาคารศาลาป่ามหาวนั 

เขตกรงุเวสาล ีครัง้นัน้แล เจา้ลจิฉวพีระนามวา่ภัททยิะเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึ 

ทีป่ระทับ ถวายอภวิาทแลว้ น่ัง ณ ทีส่มควร ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองคไ์ดท้ราบมาวา่ ‘พระสมณโคดมทรงมมีายา 

ยอ่มรูม้ายาทีเ่ป็นเหตใุหส้าวกของพวกอัญเดยีรถยีก์ลับใจ’ สาวกอัญเดยีรถยีเ์หลา่นัน้ 

พากันกลา่วอยา่งนีว้า่ ‘พระสมณโคดมทรงมมีายา ทรงรูม้ายาทีเ่ป็นเหตใุหส้าวกของ 

พวกอัญเดยีรถยีก์ลับใจ’ ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ พวกเขากลา่วตามทีพ่ระผูม้พีระภาค 

ตรัสไว ้ไมไ่ดก้ลา่วตูพ่ระผูม้พีระภาคดว้ยค าไมเ่ป็นจรงิหรอื ยอ่มพยากรณ์ธรรม 

สมควรแกธ่รรม และการคลอ้ยตามวาทะอันชอบแกเ่หตไุร ๆ ยอ่มไมม่าถงึฐานะอัน 

ควรตเิตยีนหรอื แทจ้รงิ ขา้พระองคไ์มป่ระสงคจ์ะกลา่วตูพ่ระผูม้พีระภาคเลย” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “มาเถดิ ภัททยิะ ทา่น 

   อยา่ปลงใจเชือ่ดว้ยการฟังตามกันมา 

   อยา่ปลงใจเชือ่ดว้ยการถอืสบื ๆ กันมา 

   อยา่ปลงใจเชือ่ดว้ยการเลา่ลอื 

   อยา่ปลงใจเชือ่ดว้ยการอา้งต าราหรอืคัมภรี ์ 

   อยา่ปลงใจเชือ่เพราะตรรกะ 

   อยา่ปลงใจเชือ่เพราะการอนุมาน 

   อยา่ปลงใจเชือ่ดว้ยการคดิตรองตามแนวเหตผุล 

   อยา่ปลงใจเชือ่เพราะเขา้ไดก้ับทฤษฎทีีพ่นิจิไวแ้ลว้ 

   อยา่ปลงใจเชือ่เพราะมองเห็นรปูลักษณะน่าจะเป็นไปได ้

   อยา่ปลงใจเชือ่เพราะนับถอืวา่ ทา่นสมณะนีเ้ป็นครขูองเรา

 

เชงิอรรถ : 

๑ ด ูองฺ.ตกิ. (แปล) ๒๐/๖๖/๒๕๗-๒๖๑ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๒๘๓ } 



๒๘๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๔.จตตุถปัณณาสก]์ 

๕.มหาวรรค ๓.ภัททยิสตูร 

  ภัททยิะ เมือ่ใดทา่นพงึรูด้ว้ยตนเองเทา่นัน้วา่ ‘ธรรมเหลา่นีเ้ป็นอกศุล ธรรม 

เหลา่นีม้โีทษ ธรรมเหลา่นีผู้รู้ต้เิตยีน ธรรมเหลา่นีท้ีบ่คุคลถอืปฏบิตับิรบิรูณ์แลว้ 

ยอ่มเป็นไปเพือ่ไมเ่กือ้กลู เพือ่ทกุข’์ เมือ่นัน้ทา่นควรละ(ธรรมเหลา่นัน้)เสยี 

  ภัททยิะ ทา่นเขา้ใจเรือ่งนัน้วา่อยา่งไร คอื โลภะ (ความอยากได)้ เมือ่เกดิขึน้ 

ภายในบคุคล ยอ่มเกดิขึน้เพือ่เกือ้กลูหรอืไมเ่กือ้กลู” 

  ภัททยิลจิฉวทีลูวา่ “ไมเ่กือ้กลู พระพทุธเจา้ขา้” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสถามวา่ “ภัททยิะ ก็บรุษุบคุคลผูม้โีลภะนีถ้กูโลภะครอบง า 

มจีติถกูโลภะกลุม้รมุ ฆา่สตัวบ์า้ง ลักทรัพยบ์า้ง ลว่งเกนิภรรยาของผูอ้ืน่บา้ง พดู 

เท็จบา้ง ชกัชวนผูอ้ ืน่เพือ่ส ิง่ทีไ่มเ่กือ้กลู เพือ่ทกุข ์ตลอดกาลนานบา้งหรอื” 

  “อยา่งนัน้ พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ภัททยิะ ทา่นเขา้ใจเรือ่งนัน้วา่อยา่งไร โทสะ (ความคดิประทษุรา้ย) ฯลฯ 

โมหะ (ความหลง) ฯลฯ๑ สารัมภะ (การแขง่ด)ี เมือ่เกดิขึน้ภายในบคุคล ยอ่ม 

เกดิขึน้เพือ่เกือ้กลูหรอืไมเ่กือ้กลู” 

  “ไมเ่กือ้กลู พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ภัททยิะ ก็บรุษุบคุคลผูม้สีารัมภะนีถ้กูสารัมภะครอบง า มจีติถกูสารัมภะ 

กลุม้รมุ ฆา่สตัวบ์า้ง ลักทรัพยบ์า้ง ลว่งเกนิภรรยาของผูอ้ ืน่บา้ง พดูเท็จบา้ง ชกัชวน 

ผูอ้ืน่เพือ่ส ิง่ทีไ่มเ่กือ้กลู เพือ่ทกุขต์ลอดกาลนานบา้งหรอื” 

  “อยา่งนัน้ พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ภัททยิะ ทา่นเขา้ใจเรือ่งนัน้วา่อยา่งไร คอื ธรรมเหลา่นีเ้ป็นกศุลหรอือกศุล” 

  “เป็นอกศุล พระพทุธเจา้ขา้” 

  “เป็นธรรมทีม่โีทษหรอืไมม่โีทษ” 

  “เป็นธรรมทีม่โีทษ พระพทุธเจา้ขา้” 

  “เป็นธรรมทีผู่รู้ต้เิตยีนหรอืผูรู้ส้รรเสรญิ” 

  “เป็นธรรมทีผู่รู้ต้เิตยีน พระพทุธเจา้ขา้” 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ด ูองฺ.ตกิ. (แปล) ๒๐/๖๖/๒๕๗-๒๕๘ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๒๘๔ } 



๒๘๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๔.จตตุถปัณณาสก]์ 

๕.มหาวรรค ๓.ภัททยิสตูร 

  “ธรรมเหลา่นีท้ีบ่คุคลถอืปฏบิัตบิรบิรูณ์แลว้ยอ่มเป็นไปเพือ่ไมเ่กือ้กลู เพือ่ 

ทกุขห์รอืไม ่หรอืทา่นมคีวามเขา้ใจในเรือ่งนี้วา่อยา่งไร” 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ธรรมเหลา่นีท้ีบ่คุคลถอืปฏบิตับิรบิรูณ์แลว้ยอ่มเป็นไป 

เพือ่ไมเ่กือ้กลู เพือ่ทกุข ์ขา้พระองคม์คีวามเขา้ใจในเรือ่งนีอ้ยา่งนี้” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภัททยิะ เพราะเหตนุีแ้ล เราจงึไดก้ลา่วไวว้า่ มาเถดิ 

ภัททยิะ ทา่น 

   อยา่ปลงใจเชือ่ดว้ยการฟังตามกันมา 

   อยา่ปลงใจเชือ่ดว้ยการถอืสบื ๆ กันมา 

   อยา่ปลงใจเชือ่ดว้ยการเลา่ลอื 

   อยา่ปลงใจเชือ่ดว้ยการอา้งต าราหรอืคัมภรี ์

   อยา่ปลงใจเชือ่เพราะตรรกะ 

   อยา่ปลงใจเชือ่เพราะการอนุมาน 

   อยา่ปลงใจเชือ่ดว้ยการคดิตรองตามแนวเหตผุล 

   อยา่ปลงใจเชือ่เพราะเขา้ไดก้ับทฤษฎทีีพ่นิจิไวแ้ลว้ 

   อยา่ปลงใจเชือ่เพราะมองเห็นรปูลักษณะน่าจะเป็นไปได ้

   อยา่ปลงใจเชือ่เพราะนับถอืวา่ ทา่นสมณะนีเ้ป็นครขูองเรา 

  เพราะอาศัยค าทีเ่รากลา่วไวว้า่ ภัททยิะ เมือ่ใดทา่นพงึรูด้ว้ยตนเองเทา่นัน้วา่ 

‘ธรรมเหลา่นีเ้ป็นอกศุล ธรรมเหลา่นีม้โีทษ ธรรมเหลา่นีผู้รู้ต้เิตยีน ธรรมเหลา่นี้ที่ 

บคุคลถอืปฏบิตับิรบิรูณ์แลว้ ยอ่มเป็นไปเพือ่ไมเ่กือ้กลู เพือ่ทกุข’์ เมือ่นัน้ ทา่น 

ควรละ(ธรรมเหลา่นัน้)เสยี เราจงึกลา่วไวเ้ชน่นัน้ มาเถดิ ภัททยิะ ทา่น 

   อยา่ปลงใจเชือ่ดว้ยการฟังตามกันมา 

   อยา่ปลงใจเชือ่ดว้ยการถอืสบื ๆ กันมา 

   อยา่ปลงใจเชือ่ดว้ยการเลา่ลอื 

   อยา่ปลงใจเชือ่ดว้ยการอา้งต าราหรอืคัมภรี ์

   อยา่ปลงใจเชือ่เพราะตรรกะ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๒๘๕ } 



๒๘๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๔.จตตุถปัณณาสก]์ 

๕.มหาวรรค ๓.ภัททยิสตูร 

   อยา่ปลงใจเชือ่เพราะการอนุมาน 

   อยา่ปลงใจเชือ่ดว้ยการคดิตรองตามแนวเหตผุล 

   อยา่ปลงใจเชือ่เพราะเขา้ไดก้ับทฤษฎทีีพ่นิจิไวแ้ลว้ 

   อยา่ปลงใจเชือ่เพราะมองเห็นรปูลักษณะน่าจะเป็นไปได ้

   อยา่ปลงใจเชือ่เพราะนับถอืวา่ ทา่นสมณะนีเ้ป็นครขูองเรา 

  ภัททยิะ เมือ่ใดทา่นพงึรูด้ว้ยตนเองเทา่นัน้วา่ ‘ธรรมเหลา่นีเ้ป็นกศุล ธรรม 

เหลา่นีไ้มม่โีทษ ธรรมเหลา่นีผู้รู้ส้รรเสรญิ ธรรมเหลา่นีท้ีบ่คุคลถอืปฏบิตับิรบิรูณ์ 

แลว้ยอ่มเป็นไปเพือ่เกือ้กลู เพือ่สขุ’ เมือ่นัน้ทา่นควรเขา้ถงึ(ธรรมเหลา่นัน้)อยูเ่ถดิ 

  ภัททยิะ ทา่นเขา้ใจเรือ่งนัน้วา่อยา่งไร คอื อโลภะ (ความไมอ่ยากได)้ เมือ่ 

เกดิขึน้ภายในบคุคล ยอ่มเกดิขึน้เพือ่เกือ้กลูหรอืไมเ่กือ้กลู” 

  “เกือ้กลู พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ภัททยิะ ก็บรุษุบคุคลผูไ้มม่โีลภะนี ้ไมถ่กูโลภะครอบง า มจีติไมถ่กูโลภะ 

กลุม้รมุ ไมฆ่า่สตัว ์ไมล่ักทรัพย ์ไมล่ว่งเกนิภรรยาของผูอ้ ืน่ ไมพ่ดูเท็จ ชกัชวนผู ้

อืน่เพือ่ส ิง่ทีเ่กือ้กลู เพือ่สขุ ตลอดกาลนานบา้งหรอื” 

  “อยา่งนัน้ พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ภัททยิะ ทา่นเขา้ใจเรือ่งนัน้วา่อยา่งไร คอื อโทสะ (ความไมค่ดิประทษุรา้ย) 

ฯลฯ อโมหะ (ความไมห่ลง) ฯลฯ๑ อสารัมภะ (ความไมแ่ขง่ด)ี เมือ่เกดิขึน้ภายใน 

บคุคล ยอ่มเกดิขึน้เพือ่เกือ้กลูหรอืไมเ่กือ้กลู” 

  “เกือ้กลู พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ภัททยิะ ก็บรุษุบคุคลผูไ้มม่สีารัมภะนีไ้มถ่กูสารัมภะครอบง า มจีติไมถ่กู 

สารัมภะกลุม้รมุ ไมฆ่า่สตัว ์ไมล่ักทรัพย ์ไมล่ว่งเกนิภรรยาของผูอ้ ืน่ ไมพ่ดูเท็จ 

ชกัชวนผูอ้ ืน่เพือ่ส ิง่ทีเ่กือ้กลู เพือ่สขุตลอดกาลนานบา้งหรอื” 

  “อยา่งนัน้ พระพทุธเจา้ขา้” 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ด ูองฺ.ตกิ. (แปล) ๒๐/๖๖/๒๖๐-๒๖๑ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๒๘๖ } 



๒๘๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๔.จตตุถปัณณาสก]์ 

๕.มหาวรรค ๓.ภัททยิสตูร 

  “ภัททยิะ ทา่นเขา้ใจเรือ่งนัน้วา่อยา่งไร คอื ธรรมเหลา่นีเ้ป็นกศุลหรอืเป็น 

อกศุล” 

  “เป็นกศุล พระพทุธเจา้ขา้” 

  “เป็นธรรมทีม่โีทษหรอืไมม่โีทษ” 

  “เป็นธรรมทีไ่มม่โีทษ พระพทุธเจา้ขา้” 

  “เป็นธรรมทีผู่รู้ต้เิตยีนหรอืผูรู้ส้รรเสรญิ” 

  “เป็นธรรมทีผู่รู้ส้รรเสรญิ พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ธรรมเหลา่นีท้ีบ่คุคลถอืปฏบิัตบิรบิรูณ์แลว้ยอ่มเป็นไปเพือ่เกือ้กลู เพือ่สขุหรอืไม่ 

หรอืทา่นมคีวามเขา้ใจในเรือ่งนีว้า่อยา่งไร” 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ธรรมเหลา่นีท้ีบ่คุคลถอืปฏบิตับิรบิรูณ์แลว้ยอ่มเป็นไป 

เพือ่เกือ้กลู เพือ่สขุ ขา้พระองคม์คีวามเขา้ใจในเรือ่งนี้อยา่งนี”้ 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภัททยิะ เพราะเหตนุีแ้ล เราจงึไดก้ลา่วไวว้า่ มาเถดิ 

ภัททยิะ ทา่น 

   อยา่ปลงใจเชือ่ดว้ยการฟังตามกันมา 

   อยา่ปลงใจเชือ่ดว้ยการถอืสบื ๆ กันมา 

   อยา่ปลงใจเชือ่ดว้ยการเลา่ลอื 

   อยา่ปลงใจเชือ่ดว้ยการอา้งต าราหรอืคัมภรี ์

   อยา่ปลงใจเชือ่เพราะตรรกะ 

   อยา่ปลงใจเชือ่เพราะการอนุมาน 

   อยา่ปลงใจเชือ่ดว้ยการคดิตรองตามแนวเหตผุล 

   อยา่ปลงใจเชือ่เพราะเขา้ไดก้ับทฤษฎทีีพ่นิจิไวแ้ลว้ 

   อยา่ปลงใจเชือ่เพราะมองเห็นรปูลักษณะน่าจะเป็นไปได ้

   อยา่ปลงใจเชือ่เพราะนับถอืวา่ ทา่นสมณะนีเ้ป็นครขูองเรา 

  เพราะอาศัยค าทีเ่รากลา่วไวว้า่ ภัททยิะ เมือ่ใดทา่นพงึรูด้ว้ยตนเองเทา่นัน้วา่ 

‘ธรรมเหลา่นีเ้ป็นกศุล ธรรมเหลา่นีไ้มม่โีทษ ธรรมเหลา่นีผู้รู้ส้รรเสรญิ ธรรมเหลา่นี้ 

ทีบ่คุคลถอืปฏบิัตบิรบิรูณแ์ลว้ยอ่มเป็นไปเพือ่เกือ้กลู เพือ่สขุ’ เมือ่นัน้ทา่นควรเขา้ 

ถงึ(ธรรมเหลา่นัน้)อยูเ่ถดิ เราจงึกลา่วไวเ้ชน่นัน้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๒๘๗ } 



๒๘๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๔.จตตุถปัณณาสก]์ 

๕.มหาวรรค ๓.ภัททยิสตูร 

  ภัททยิะ ชนเหลา่ใดในโลกเป็นคนสงบ เป็นสตับรุษุ ชนเหลา่นัน้ยอ่มชกัชวน 

สาวกอยา่งนีว้า่ บรุษุผูเ้จรญิ ทา่นจงมา จงก าจัดโลภะเสยีเถดิ เมือ่ก าจัดโลภะได ้

จักไมท่ ากรรมอันเกดิแตโ่ลภะดว้ยกาย วาจา ใจ จงก าจัดโทสะเสยีเถดิ เมือ่ก าจัด 

โทสะได ้จักไมท่ ากรรมอนัเกดิแตโ่ทสะดว้ยกาย วาจา ใจ จงก าจัดโมหะเสยีเถดิ 

เมือ่ก าจัดโมหะได ้จักไมท่ ากรรมอันเกดิแตโ่มหะดว้ยกาย วาจา ใจ จงก าจัดความ 

แขง่ดเีสยีเถดิ เมือ่ก าจัดความแขง่ดไีด ้จักไมท่ ากรรมอันเกดิแตค่วามแขง่ดดีว้ยกาย 

วาจา ใจ” 

  เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสอยา่งนีแ้ลว้ ภัททยิลจิฉวไีดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาค 

วา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ พระภาษิตของพระผูม้พีระภาคชดัเจนไพเราะยิง่นัก ฯลฯ 

ขอพระผูม้พีระภาคจงทรงจ าขา้พระองคว์า่เป็นอบุาสกผูถ้งึสรณะ ตัง้แตว่นันีเ้ป็นตน้ 

ไปจนตลอดชวีติ” 

  “ภัททยิะ เราไดก้ลา่วชกัชวนทา่นอยา่งนี้วา่ ‘ขอทา่นจงมาเป็นสาวกของเรา 

เถดิ เราจักเป็นศาสดาของทา่นหรอื” 

  “ไมใ่ชเ่ชน่นัน้ พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ภัททยิะ สมณพราหมณ์พวกหนึง่กลา่วตูเ่ราผูม้วีาทะอยา่งนี ้บอกอยา่งนี้ 

ดว้ยถอ้ยค าอันไมแ่น่นอน เป็นค าเปลา่ ค าเท็จ ค าไมจ่รงิวา่ ‘สมณโคดมมมีายา 

รูม้ายาทีเ่ป็นเหตใุหส้าวกของพวกอัญเดยีรถยีม์านับถอื’ ดังนี”้ 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ มายาทีเ่ป็นเหตใุหก้ลับใจนีด้นัีก มายาทีเ่ป็นเหตใุห ้

กลับใจนีง้ามนัก ถา้ญาตสิาโลหติอันเป็นทีรั่กของขา้พระองคจ์ะพงึกลับใจดว้ยมายา 

ทีเ่ป็นเหตใุหก้ลับใจนี ้ขอ้นัน้พงึเป็นไปเพือ่เกือ้กลู เพือ่สขุแกบ่รรดาญาตพิีน่อ้งอัน 

เป็นทีรั่กของขา้พระองคต์ลอดกาลนาน ถา้แมก้ษัตรยิทั์ง้ปวงจะพงึกลับใจดว้ยมายา 

ทีเ่ป็นเหตใุหก้ลับใจนี ้ขอ้นัน้จะพงึเป็นไปเพือ่เกือ้กลู เพือ่สขุแกก่ษัตรยิทั์ง้ปวง 

ตลอดกาลนาน ถา้แมพ้ราหมณ์ทัง้ปวง ... แพศยทั์ง้ปวง ... ศทูรทัง้ปวงจะพงึ 

กลับใจดว้ยมายาทีเ่ป็นเหตใุหก้ลับใจนี ้ขอ้นีพ้งึเป็นไปเพือ่เกือ้กลู เพือ่สขุแกศ่ทูร 

ทัง้ปวงตลอดกาลนาน” 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๒๘๘ } 



๒๘๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๔.จตตุถปัณณาสก]์ 

๕.มหาวรรค ๔.สาปคุยิาสตูร 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภัททยิะ ค าทีท่า่นกลา่วนีเ้ป็นอยา่งนัน้ ภัททยิะ 

ค าทีท่า่นกลา่วนีเ้ป็นอยา่งนี ้ถา้แมก้ษัตรยิทั์ง้ปวงจะพงึกลับใจดว้ยมายาทีเ่ป็นเหตุ 

ใหก้ลับใจเพือ่ละอกศุลธรรม เพือ่ใหก้ศุลธรรมเกดิขึน้ ขอ้นัน้พงึเป็นไปเพือ่เกือ้กลู 

เพือ่สขุแกก่ษัตรยิต์ลอดกาลนาน ถา้แมพ้ราหมณ์ทัง้ปวง ... แพศยทั์ง้ปวง ... 

ศทูรทัง้ปวงจะพงึกลับใจดว้ยมายาทีเ่ป็นเหตใุหก้ลับใจนีเ้พือ่ละอกศุลธรรม เพือ่ให ้

กศุลธรรมเกดิขึน้ ขอ้นัน้พงึเป็นไปเพือ่เกือ้กลู เพือ่สขุแกศ่ทูรทัง้ปวงตลอดกาลนาน 

ถา้แมโ้ลกพรอ้มทัง้เทวโลก มารโลก พรหมโลก และหมูส่ตัวพ์รอ้มทัง้สมณพราหมณ์ 

เทวดา และมนุษยจ์ะพงึกลับใจดว้ยมายาทีเ่ป็นเหตใุหก้ลับใจนีเ้พือ่ละอกศุลธรรม 

เพือ่ใหก้ศุลธรรมเกดิขึน้ ขอ้นัน้พงึเป็นไปเพือ่เกือ้กลู เพือ่สขุแกโ่ลกพรอ้มทัง้เทวโลก 

มารโลก พรหมโลก และหมูส่ตัวพ์รอ้มทัง้สมณพราหมณ์ เทวดา และมนุษย ์

ตลอดกาลนาน 

  ภัททยิะ ถา้แมพ้วกผูม้ั่งคัง่เหลา่นีจ้ะพงึกลับใจดว้ยมายาทีเ่ป็นเหตใุหก้ลับใจนี ้

เพือ่ละอกศุลธรรม เพือ่ใหก้ศุลธรรมเกดิขึน้ ขอ้นัน้พงึเป็นไปเพือ่เกือ้กลู เพือ่สขุแก่ 

ผูม้ั่งคั่งเหลา่นีต้ลอดกาลนาน ถา้ผูม้ั่งคั่งเหลา่นีต้ัง้ใจ ไมจ่ าเป็นตอ้งพดูถงึผูเ้ป็น 

มนุษยธ์รรมดา” 

ภทัทยิสตูรที ่๓ จบ 

 

๔. สาปคุยิาสตูร 

วา่ดว้ยโกฬยิบตุรชาวสาปคุยินคิม 

  [๑๙๔] สมัยหนึง่ ทา่นพระอานนทอ์ยูใ่นนคิมของโกฬยิราชสกลุชือ่สาปคุะ แควน้ 

โกฬยิะ๑ ครัง้นัน้แล โกฬยิบตุรชาวสาปคุยินคิม๒จ านวนมากเขา้ไปหาทา่นพระ 

อานนทถ์งึทีอ่ยู ่ไหวแ้ลว้ น่ัง ณ ทีส่มควร ทา่นพระอานนทไ์ดก้ลา่วกับโกฬยิบตุร 

ชาวสาปคุยินคิมดังนีว้า่ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูชงิอรรถที ่๑ ขอ้ ๕๗ (สปุปวาสาสตูร) หนา้ ๙๕ ในเลม่นี้ 

๒ หมายถงึชนผูอ้ยูใ่นนคิมชือ่วา่ สาปคุะ (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๑๙๔/๔๑๓) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๒๘๙ } 



๒๙๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๔.จตตุถปัณณาสก]์ 

๕.มหาวรรค ๔.สาปคุยิาสตูร 

  “ทา่นพยัคฆปัชชะ๑ทัง้หลาย องคค์วามเพยีรเพือ่ปารสิทุธ ิ(ความบรสิทุธิ)์ ๔ 

ประการพระผูม้พีระภาคผูท้รงรูท้รงเห็น เป็นพระอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้พระ 

องคนั์น้ตรัสไวช้อบแลว้ เพือ่ความหมดจดแหง่สตัวทั์ง้หลาย เพือ่กา้วลว่งโสกะและ 

ปรเิทวะ (ความเศรา้โศกและความคร ่าครวญ) เพือ่ดับทกุข ์(ความทกุขก์าย) และ 

โทมนัส (ความทกุขใ์จ) เพือ่บรรลญุายธรรม เพือ่ท าใหแ้จง้นพิพาน 

  องคค์วามเพยีรเพือ่ปารสิทุธ ิ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. องคค์วามเพยีรเพือ่สลีปารสิทุธ ิ

   ๒. องคค์วามเพยีรเพือ่จติตปารสิทุธ ิ

   ๓. องคค์วามเพยีรเพือ่ทฏิฐปิารสิทุธ ิ

   ๔. องคค์วามเพยีรเพือ่วมิตุตปิารสิทุธ ิ

  องคค์วามเพยีรเพือ่สลีปารสิทุธ ิเป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีเ้ป็นผูม้ศีลี ฯลฯ๒ สมาทานศกึษาอยูใ่นสกิขาบททัง้หลาย 

นีเ้รยีกวา่ สลีปารสิทุธ ิ

  ความพอใจ๓ ความพยายาม ความอตุสาหะ ความขะมักเขมน้ ความไม่ 

ทอ้ถอย สตแิละสมัปชญัญะในสลีปารสิทุธนัิน้วา่ ‘เราจักยังสลีปารสิทุธเิห็นปานนัน้ 

ทีย่ังไมบ่รบิรูณ์ใหบ้รบิรูณ์หรอืจักประคับประคองสลีปารสิทุธทิีบ่รบิรูณ์ไวใ้นฐานะนัน้ ๆ 

ดว้ยปัญญา’ ทา่นพยัคฆปัชชะทัง้หลาย นีเ้รยีกวา่ องคค์วามเพยีรเพือ่สลีปารสิทุธ ิ

  องคค์วามเพยีรเพือ่จติตปารสิทุธ ิเป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีส้งัดจากกาม ฯลฯ๔ บรรลจุตตุถฌานอยู ่นีเ้รยีกวา่ 

จติตปารสิทุธ ิ

 

เชงิอรรถ : 

๑ เป็นชือ่เรยีกชาวโกฬยิะ เพราะบรรพบรุษุของชาวโกฬยิะนีส้รา้งบา้นเรอืนอยูใ่นพยัคฆปัชชนคร (นครทาง 

   เสอืผา่น) (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๑๙๔/๔๑๓) 

๒ ดขูอ้ความเต็มในขอ้ ๓๗ (อปรหิานยิสตูร) หนา้ ๖๐ ในเลม่นี้ 

๓ ดเูชงิอรรถที ่๑ ขอ้ ๙๓ (ทตุยิสมาธสิตูร) หนา้ ๑๔๑ ในเลม่นี้ 

๔ ดเูนือ้ความเต็มในขอ้ ๑๖๓ (อสภุสตูร) หนา้ ๒๒๙ ในเลม่นี ้

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๒๙๐ } 



๒๙๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๔.จตตุถปัณณาสก]์ 

๕.มหาวรรค ๔.สาปคุยิาสตูร 

  ความพอใจ ความพยายาม ความอตุสาหะ ความขะมักเขมน้ ความไม่ 

ทอ้ถอย สตแิละสมัปชญัญะในจติตปารสิทุธนัิน้วา่ ‘เราจักบ าเพ็ญจติตปารสิทุธ ิ

เห็นปานนัน้ทีย่ังไมบ่รบิรูณ์ใหบ้รบิรูณ์หรอืจักประคบัประคองจติตปารสิทุธทิีบ่รบิรูณ์ 

ไวใ้นฐานะนัน้ ๆ ดว้ยปัญญา’ ทา่นพยัคฆปัชชะทัง้หลาย นีเ้รยีกวา่ องคค์วาม 

เพยีรเพือ่จติตปารสิทุธ ิ

  องคค์วามเพยีรเพือ่ทฏิฐปิารสิทุธ ิเป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีย้อ่มรูช้ดัตามความเป็นจรงิวา่ ‘นีท้กุข ์ฯลฯ นีท้กุข- 

นโิรธคามนิปีฏปิทา’ นีเ้รยีกวา่ ทฏิฐปิารสิทุธ ิ

  ความพอใจ ความพยายาม ความอตุสาหะ ความขะมักเขมน้ ความไมท่อ้ถอย 

สตสิมัปชญัญะในทฏิฐปิารสิทุธนัิน้วา่ ‘เราจักบ าเพ็ญทฏิฐปิารสิทุธเิห็นปานนัน้ทีย่ังไม ่

บรบิรูณใ์หบ้รบิรูณ์หรอืจักประคับประคองทฏิฐปิารสิทุธิท์ีบ่รบิรูณ์ไวใ้นฐานะนัน้ๆ 

ดว้ยปัญญา’ ทา่นพยัคฆปัชชะทัง้หลาย นีเ้รยีกวา่ องคค์วามเพยีรเพือ่ทฏิฐปิารสิทุธ ิ

  องคค์วามเพยีรเพือ่วมิตุตปิารสิทุธ ิเป็นอยา่งไร 

  คอื อรยิสาวกนีแ้ลเป็นผูป้ระกอบองคค์วามเพยีรเพือ่สลีปารสิทุธ ิประกอบ 

องคค์วามเพยีรเพือ่จติตปารสิทุธ ิประกอบองคค์วามเพยีรเพือ่ทฏิฐปิารสิทุธแิลว้ 

ยอ่มคลายจติในธรรมทีเ่ป็นเหตแุหง่ความก าหนัด๑ ยอ่มเปลือ้งจติในธรรมเป็นทีต่ัง้ 

แหง่ความเปลือ้งแลว้ยอ่มถกูตอ้งสมัมาวมิตุติ๒ นีเ้รยีกวา่ วมิตุตปิารสิทุธ ิ

  ความพอใจ ความพยายาม ความอตุสาหะ ความขะมักเขมน้ ความไม่ 

ทอ้ถอย สตแิละสมัปชญัญะในวมิตุตปิารสิทุธนัิน้วา่ ‘เราจักบ าเพ็ญวมิตุตปิารสิทุธ ิ

เห็นปานนัน้ทีย่ังไมบ่รบิรูณ์ใหบ้รบิรูณ์หรอืจักประคบัประคองวมิตุตปิารสิทุธทิีบ่รบิรูณ์ 

ไวใ้นฐานะนัน้ ๆ ดว้ยปัญญา’ ทา่นพยัคฆปัชชะทัง้หลาย นีเ้รยีกวา่ องคค์วาม 

เพยีรเพือ่วมิตุตปิารสิทุธ ิ

 

เชงิอรรถ : 

๑ ธรรมทีเ่ป็นเหตแุหง่ความก าหนดั หมายถงึอฏิฐารมณ์ (อารมณ์ทีน่่าปรารถนา)อันเป็นปัจจัยใหเ้กดิราคะ 

   (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๑๙๔/๔๑๓) 

๒ สมัมาวมิตุต ิหมายถงึอรหัตตผลวมิตุต ิวมิตุตคิอือรหัตตผล (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๑๙๔/๔๑๓) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๒๙๑ } 



๒๙๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๔.จตตุถปัณณาสก]์ 

๕.มหาวรรค ๕.วปัปสตูร 

  ทา่นพยัคฆปัชชะทัง้หลาย องคค์วามเพยีรเพือ่ปารสิทุธ ิ๔ ประการนีแ้ล 

พระผูม้พีระภาคผูท้รงรูท้รงเห็น เป็นพระอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้พระองคนั์น้ตรัส 

ไวช้อบแลว้เพือ่ความหมดจดแหง่สตัวทั์ง้หลาย เพือ่กา้วลว่งโสกะและปรเิทวะ เพือ่ 

ดับทกุขแ์ละโทมนัส เพือ่บรรลญุายธรรม เพือ่ท าใหแ้จง้นพิพาน” 

สาปคุยิาสตูรที ่๔ จบ 

 

๕. วปัปสตูร 

วา่ดว้ยเจา้ศากยะพระนามวา่วปัปะ 

  [๑๙๕] สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ นโิครธาราม เขตกรงุ 

กบลิพัสดุ ์แควน้สกักะ ครัง้นัน้แล เจา้วปัปศากยะ๑สาวกนคิรนถเ์สด็จเขา้ไปหาทา่น 

พระมหาโมคคัลลานะถงึทีอ่ยู ่ทรงไหวแ้ลว้ประทับน่ัง ณ ทีส่มควร ทา่นพระมหา- 

โมคคัลลานะไดก้ลา่วกับเจา้วปัปศากยะ สาวกนคิรนถด์ังนีว้า่ 

  “เจา้วปัปะ บคุคลในโลกนีพ้งึเป็นผูส้ ารวมดว้ยกาย วาจา ใจ เพราะอวชิชา 

ส ารอกไป วชิชาเกดิขึน้ ทา่นเห็นฐานะอันเป็นเหตใุหอ้าสวะทีเ่ป็นปัจจัยแหง่ทกุข- 

เวทนาพงึไปตามบคุคลในสมัปรายภพหรอืไม”่ 

  เจา้วปัปะตรัสวา่ “ขา้แตท่า่นผูเ้จรญิ ขา้พเจา้เห็นฐานะนัน้ คอื บคุคลในโลก 

นีพ้งึท าบาปกรรมไวใ้นปางกอ่นซึง่ยังใหผ้ลไมห่มด อาสวะทัง้หลายทีเ่ป็นปัจจัยแหง่ 

ทกุขเวทนาพงึไปตามบคุคลในสมัปรายภพทีม่บีาปกรรมนัน้เป็นเหต”ุ ทา่นพระ 

มหาโมคคัลลานะกับเจา้วปัปศากยะ สาวกนคิรนถส์นทนาเรือ่งคา้งไวเ้ทา่นี้ 

  ครัน้ในเวลาเย็น พระผูม้พีระภาคเสด็จออกจากทีห่ลกีเรน้ เขา้ไปยังหอฉัน 

ประทับน่ังบนพทุธอาสนท์ีป่ลูาดไวแ้ลว้ ไดต้รัสถามทา่นพระมหาโมคคัลลานะวา่ 

  “โมคคัลลานะ บัดนี ้พวกเธอน่ังประชมุสนทนากันดว้ยเรือ่งอะไร และเรือ่ง 

อะไรทีพ่วกเธอสนทนากันคา้งไว”้ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ หมายถงึเป็นพระเจา้อาของพระพทุธเจา้ (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๑๙๕/๔๑๔) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๒๙๒ } 



๒๙๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๔.จตตุถปัณณาสก]์ 

๕.มหาวรรค ๕.วปัปสตูร 

  ทา่นพระมหาโมคคัลลานะกราบทลูวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขอประทาน 

วโรกาส ขา้พระองคไ์ดก้ลา่วกับเจา้วปัปศากยะ สาวกนคิรนถว์า่ ‘วปัปะ บคุคล 

ในโลกนีพ้งึเป็นผูส้ ารวมดว้ยกาย วาจา ใจ เพราะอวชิชาส ารอกไป วชิชาเกดิขึน้ 

ทา่นเห็นฐานะอันเป็นเหตใุหอ้าสวะทีเ่ป็นปัจจัยแหง่ทกุขเวทนาซึง่จะพงึไปตามบคุคลใน 

สมัปรายภพนัน้หรอืไม’่ เมือ่ขา้พระองคก์ลา่วอยา่งนี้ เจา้วปัปศากยะ สาวกนคิรนถ ์

ไดก้ลา่วกับขา้พระองคว์า่ ‘ทา่นผูเ้จรญิ ขา้พเจา้เห็นฐานะนัน้ คอื ถา้บคุคลท า 

บาปกรรมไวใ้นปางกอ่นซึง่ยังใหผ้ลไมห่มด อาสวะทัง้หลายทีเ่ป็นปัจจัยแหง่เวทนาจะ 

พงึไปตามบคุคลผูม้บีาปกรรมนัน้เป็นเหตใุนสมัปรายภพ’ เรือ่งนีแ้ลทีข่า้พระองค ์

กับเจา้วปัปศากยะ สาวกนคิรนถส์นทนาคา้งไว ้ก็พอดพีระผูม้พีระภาคเสด็จมาถงึ 

พระพทุธเจา้ขา้” 

  ครัง้นัน้แล พระผูม้พีระภาคไดต้รัสกับเจา้วปัปศากยะ สาวกนคิรนถด์ังนีว้า่ 

“วปัปะ ถา้ทา่นจะพงึยอมรับขอ้ทีค่วรยอมรับและคดัคา้นขอ้ทีค่วรคัดคา้นตอ่เรา 

และทา่นไมรู่ค้วามหมายแหง่ภาษิตของเราขอ้ใด ทา่นพงึซกัถามเราในขอ้นัน้ยิง่ข ึน้ 

ไปวา่ ‘พทุธพจนน์ีเ้ป็นอยา่งไร เนือ้ความแหง่พทุธพจนน์ีเ้ป็นอยา่งไร’ เราพงึ 

สนทนากันในเรือ่งนีไ้ด”้ 

  เจา้วปัปศากยะกราบทลูวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองคจั์กยอมรับ 

ขอ้ทีค่วรยอมรับและจักคดัคา้นขอ้ทีค่วรคดัคา้นตอ่พระผูม้พีระภาค อนึง่ ขา้พระองค ์

ไมรู่ค้วามหมายแหง่ภาษิตของพระผูม้พีระภาคขอ้ใด ขา้พระองคจั์กซกัถามพระผูม้ ี

พระภาคในขอ้นัน้ยิง่ข ึน้ไปวา่ ‘พทุธพจนน์ีเ้ป็นอยา่งไร เนือ้ความแหง่พทุธพจนน์ี้ 

เป็นอยา่งไร’ ขอเราจงสนทนากันในเรือ่งนีเ้ถดิ” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสถามวา่ “วปัปะ ท่านเขา้ใจเรือ่งนัน้วา่อยา่งไร คอื อาสวะ 

เหลา่ใดทีก่อ่ทกุข ์เดอืดรอ้น๑ เกดิขึน้เพราะการกระท าทางกายเป็นปัจจัย เมือ่ 

บคุคลเวน้ขาดจากการกระท าทางกายแลว้ อาสวะเหลา่นัน้ทีก่อ่ทกุข ์เดอืดรอ้น 

ยอ่มไมม่แีกเ่ขา เขาไมท่ ากรรมใหมด่ว้ย รับผลกรรมเกา่แลว้ท าใหส้ ิน้ไปดว้ย นีค้อื 

 

เชงิอรรถ : 

๑ เดอืดรอ้น ในทีน่ีห้มายถงึความเรา่รอ้นทัง้ทางกายและทางใจ (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๑๙๕/๔๑๔) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๒๙๓ } 



๒๙๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๔.จตตุถปัณณาสก]์ 

๕.มหาวรรค ๕.วปัปสตูร 

ขอ้ปฏบิัตทิีท่ าใหก้เิลสสิน้ไป ผูป้ฏบิัตจิะพงึเห็นชดัดว้ยตนเอง ไมป่ระกอบดว้ยกาล 

ควรเรยีกมาด ูควรนอ้มเขา้มาในตน อันวญิญชูนพงึรูเ้ฉพาะตน ทา่นยอ่มเห็นฐานะ 

ทีเ่ป็นเหตใุหอ้าสวะทีเ่ป็นปัจจัยแหง่ทกุขเวทนาซึง่จะพงึไปตามบคุคลในสมัปรายภพนัน้ 

หรอืไม”่ 

  เจา้วปัปศากยะกราบทลูวา่ “ไมเ่ห็น พระพทุธเจา้ขา้” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสถามวา่ “วปัปะ ท่านเขา้ใจเรือ่งนัน้วา่อยา่งไร คอื อาสวะ 

เหลา่ใดทีก่อ่ทกุข ์เดอืดรอ้น เกดิขึน้เพราะการกระท าทางวาจาเป็นปัจจัย เมือ่ 

บคุคลเวน้ขาดจากการกระท าทางวาจาแลว้ อาสวะเหลา่นัน้ทีก่อ่ทกุข ์เดอืดรอ้น 

ยอ่มไมม่แีกเ่ขา เขาไมท่ ากรรมใหมด่ว้ย รับผลกรรมเกา่แลว้ท าใหส้ ิน้ไปดว้ย นีค้อื 

ขอ้ปฎบิัตทิีท่ าใหก้เิลสสิน้ไป ผูป้ฏบิัตจิะพงึเห็นชดัดว้ยตนเอง ไมป่ระกอบดว้ยกาล 

ควรเรยีกมาด ูควรนอ้มเขา้มาในตน อันวญิญชูนพงึรูเ้ฉพาะตน ทา่นยอ่มเห็นฐานะ 

อันเป็นเหตใุหอ้าสวะทีเ่ป็นปัจจัยแหง่ทกุขเวทนาซึง่จะพงึไปตามบคุคลในสมัปรายภพนัน้ 

หรอืไม”่ 

  เจา้วปัปศากยะกราบทลูวา่ “ไมเ่ห็น พระพทุธเจา้ขา้” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสถามวา่ “วปัปะ ท่านเขา้ใจเรือ่งนัน้วา่อยา่งไร คอื อาสวะ 

เหลา่ใดทีก่อ่ทกุข ์เดอืดรอ้น เกดิขึน้เพราะการกระท าทางใจเป็นปัจจัย เมือ่บคุคล 

เวน้ขาดจากการกระท าทางใจแลว้ อาสวะเหลา่นัน้ทีก่อ่ทกุข ์เดอืดรอ้น ยอ่มไมม่ ี

แกเ่ขา เขาไมท่ ากรรมใหมด่ว้ย รับผลกรรมเกา่แลว้ท าใหส้ ิน้ไปดว้ย นีค้อืขอ้ 

ปฏบิัตทิีท่ าใหก้เิลสสิน้ไป ฯลฯ อันวญิญชูนพงึรูเ้ฉพาะตน ทา่นยอ่มเห็นฐานะอัน 

เป็นเหตใุหอ้าสวะอันเป็นปัจจัยแหง่ทกุขเวทนาซึง่จะพงึไปตามบคุคลในสมัปรายภพ 

นัน้หรอืไม”่ 

  เจา้วปัปศากยะกราบทลูวา่ “ไมเ่ห็น พระพทุธเจา้ขา้” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสถามวา่ “วปัปะ ท่านเขา้ใจเรือ่งนัน้วา่อยา่งไร คอื อาสวะ 

เหลา่ใดทีก่อ่ทกุข ์เดอืดรอ้น เกดิขึน้เพราะอวชิชาเป็นปัจจัย เพราะอวชิชาส ารอกไป 

วชิชาเกดิขึน้ อาสวะเหลา่นัน้ทีก่อ่ทกุข ์เดอืดรอ้นยอ่มไมม่แีกเ่ขา เขาไมท่ ากรรม 

ใหมด่ว้ย รับผลกรรมเกา่แลว้ท าใหส้ ิน้ไปดว้ย นีค้อืขอ้ปฏบิัตทิีท่ าใหก้เิลสสิน้ไป 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๒๙๔ } 



๒๙๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๔.จตตุถปัณณาสก]์ 

๕.มหาวรรค ๕.วปัปสตูร 

ผูป้ฏบิัตจิะพงึเห็นชดัดว้ยตนเอง ไมป่ระกอบดว้ยกาล ควรเรยีกใหม้าด ูควรนอ้ม 

เขา้มาในตน อันวญิญชูนพงึรูเ้ฉพาะตน ทา่นยอ่มเห็นฐานะอันเป็นเหตใุหอ้าสวะที ่

เป็นปัจจัยแหง่ทกุขเวทนาพงึไปตามบคุคลในสมัปรายภพนัน้หรอืไม”่ 

  เจา้วปัปศากยะกราบทลูวา่ “ไมเ่ห็น พระพทุธเจา้ขา้” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสถามวา่ “วปัปะ ภกิษุมจีติหลดุพน้โดยชอบอยา่งนีแ้ลว้ 

ยอ่มบรรลธุรรมเป็นเครือ่งอยูเ่นอืงนติย ์๖ ประการ เธอเห็นรปูทางตาแลว้ไมด่ใีจ๑ 

ไมเ่สยีใจ๒ มอีเุบกขา มสีตสิมัปชญัญะอยู ่ฟังเสยีงทางห ู... ดมกลิน่ทางจมกู ... 

ลิม้รสทางลิน้ ... ถกูตอ้งโผฏฐัพพะทางกาย ... รูแ้จง้ธรรมารมณ์ทางใจแลว้ไมด่ใีจ 

ไมเ่สยีใจ มอีเุบกขา มสีตสิมัปชญัญะอยู ่เธอเมือ่เสวยเวทนามกีายเป็นทีส่ดุ๓ ยอ่ม 

รูช้ดัวา่ ‘เราเสวยเวทนามกีายเป็นทีส่ดุ’ เมือ่เสวยเวทนามชีวีติเป็นทีส่ดุ ยอ่มรูช้ดัวา่ 

‘เราเสวยเวทนามชีวีติเป็นทีส่ดุ’ ยอ่มรูช้ดัวา่ ‘หลังจากตายแลว้ เวทนาทัง้ปวงที ่

ไมน่่าเพลดิเพลนิไมน่่ายนิดใีนโลกนีจั้กสงบเย็นลง’ 

  วปัปะ เงาปรากฏเพราะอาศัยตน้ไม ้ครัง้นัน้ บรุษุถอืจอบและตะกรา้มา เขาตัด 

ตน้ไมนั้น้ทีโ่คน ครัน้แลว้ขดุคุย้เอารากขึน้ ตัดไมใ่หเ้หลอืแมข้นาดเทา่ตน้แฝก เขา 

ตัดตน้ไมนั้น้เป็นทอ่นๆ ท าใหเ้ป็นซกี ๆ แลว้ผึง่ลมและแดด ครัน้ผึง่ลมและแดด 

แหง้แลว้ เผาท าใหเ้ป็นขีเ้ถา้ โปรยในทีม่ลีมพัดจัดหรอืลอยในแมน่ ้าอันมกีระแสเชีย่ว 

เมือ่เป็นเชน่นัน้ เงาทีป่รากฏเพราะอาศัยตน้ไมท้ีถ่กูตัดรากถอนโคนเหมอืนตน้ตาล 

ทีถ่กูตัดรากถอนโคนไปแลว้ เหลอืแตพ่ืน้ที ่ท าใหไ้มม่ ีเกดิขึน้ตอ่ไปไมไ่ด ้แมฉั้นใด 

  ภกิษุก็ฉันนัน้เหมอืนกัน มจีติหลดุพน้โดยชอบอยา่งนีแ้ลว้ ยอ่มไดบ้รรลธุรรม 

เป็นเครือ่งอยูเ่นอืงนติย ์๖ ประการ เธอเห็นรปูทางตาแลว้ไมด่ใีจ ไมเ่สยีใจ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ไมด่ใีจ หมายถงึไมเ่กดิโสมนัสในอฏิฐารมณ์ (อารมณ์ทีน่่าปรารถนา) ดว้ยอ านาจราคะ (องฺ.จตกฺุก.อ. 

   ๒/๑๙๕/๔๑๔) 

๒ ไมเ่สยีใจ หมายถงึไมเ่กดิโทมนัสในอนฏิฐารมณ์ (อารมณ์ทีไ่มน่่าปรารถนา) ดว้ยอ านาจปฏฆิะ (ความ 

   ขัดใจ) (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๑๙๕/๔๑๔) 

๓ มกีายเป็นทีส่ดุ หมายถงึเวทนาทีเ่ป็นไปในทวาร ๕ คอื ตา หู จมกู ลิน้ กายยังเป็นไปอยู่ตราบเทา่ 

   ทีก่ายคอืทวาร ๕ ยังเป็นไปอยู ่(องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๑๙๕/๔๑๕) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๒๙๕ } 



๒๙๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๔.จตตุถปัณณาสก]์ 

๕.มหาวรรค ๖.สาฬหสตูร 

มอีเุบกขา มสีตสิมัปชญัญะอยู ่ฟังเสยีงทางห ู... ดมกลิน่ทางจมกู ... ลิม้รสทางลิน้ 

... ถกูตอ้งโผฏฐัพพะทางกาย ... รูแ้จง้ธรรมารมณ์ทางใจแลว้ไมด่ใีจ ไมเ่สยีใจ 

มอีเุบกขา มสีตสิมัปชญัญะอยู ่เธอเมือ่เสวยเวทนามกีายเป็นทีส่ดุ ยอ่มรูช้ดัวา่ 

‘เราเสวยเวทนามกีายเป็นทีส่ดุ’ เมือ่เสวยเวทนามชีวีติเป็นทีส่ดุ ยอ่มรูช้ดัวา่ ‘เรา 

เสวยเวทนามชีวีติเป็นทีส่ดุ’ ยอ่มรูช้ดัวา่ ‘หลังจากตายแลว้ เวทนาทัง้ปวงทีไ่มน่่า 

เพลดิเพลนิไมน่่ายนิดใีนโลกนีจั้กสงบเย็นลง” 

  เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสอยา่งนีแ้ลว้ เจา้วปัปศากยะ สาวกนคิรนถไ์ดก้ราบทลู 

พระผูม้พีระภาควา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ บรุษุตอ้งการก าไร เลีย้งลกูมา้ไวข้าย 

แตไ่มไ่ดก้ าไร ซ ้ายังตอ้งเหน็ดเหนือ่ย ล าบากใจยิง่ข ึน้ไป แมฉั้นใด 

  ขา้พระองคก็์ฉันนัน้เหมอืนกัน ตอ้งการก าไร เขา้คบหานคิรนถผ์ูโ้งก็่ไมไ่ดก้ าไร 

ทัง้เหน็ดเหนือ่ย ล าบากใจยิง่ขึน้ไป ตัง้แตว่นันีเ้ป็นตน้ไป ขา้พระองคน์ีจั้กโปรย 

ความเลือ่มใสในพวกนคิรนถผ์ูโ้งเ่สยีในทีล่มพัดจัดหรอืลอยเสยีในแมน่ ้าอันมกีระแสเชีย่ว 

ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ พระภาษิตของพระผูม้พีระภาคชดัเจนไพเราะยิง่นัก ขา้แต ่

พระองคผ์ูเ้จรญิ พระภาษิตของพระผูม้พีระภาคชดัเจนไพเราะยิง่นัก พระผูม้พีระภาค 

ทรงประกาศธรรมแจม่แจง้โดยประการตา่ง ๆ เปรยีบเหมอืนบคุคลหงายของทีค่ว า่ 

เปิดของทีปิ่ด บอกทางแกผู่ห้ลงทาง หรอืตามประทปีในทีม่ดืโดยตัง้ใจวา่ ‘คนม ี

ตาดจัีกเห็นรปูได’้ ขา้พระองคน์ีข้อถงึพระผูม้พีระภาคพรอ้มทัง้พระธรรมและพระ 

สงฆเ์ป็นสรณะ ขอพระผูม้พีระภาคจงทรงจ าขา้พระองคว์า่เป็นอบุาสกผูถ้งึสรณะ 

ตัง้แตว่นันีเ้ป็นตน้ไปจนตลอดชวีติ” 

วปัปสตูรที ่๕ จบ 

 

๖. สาฬหสตูร 

วา่ดว้ยเจา้ลจิฉวพีระนามวา่สาฬหะ 

  [๑๙๖] สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ กฏูาคารศาลา ป่ามหาวนั 

เขตกรงุเวสาล ีครัง้นัน้แล เจา้ลจิฉวพีระนามวา่สาฬหะและพระนามวา่อภัยเสด็จ 

เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวายอภวิาทแลว้ประทับน่ัง ณ ทีส่มควร 

เจา้สาฬหลจิฉวไีดท้ลูถามพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๒๙๖ } 



๒๙๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๔.จตตุถปัณณาสก]์ 

๕.มหาวรรค ๖.สาฬหสตูร 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ มสีมณพราหมณ์พวกหนึง่บัญญัตกิารขา้มโอฆะ๑เพราะเหต ุ

๒ อยา่ง คอื (๑) เพราะสลีวสิทุธ ิ(ความหมดจดแหง่ศลี) เป็นเหต ุ(๒) เพราะการ 

เกลยีดตบะ๒ เป็นเหต ุสว่นในธรรมวนัิยนีพ้ระผูม้พีระภาคตรัสอยา่งไร พระพทุธเจา้ขา้” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “สาฬหะ เรากลา่วสลีวสิทุธแิลวา่ ‘เป็นองคแ์หง่ 

สมณธรรมอยา่งหนึง่’ สมณพราหมณ์เหลา่ใดถอืการเกลยีดตบะเป็นวาทะ๓ ถอืการ 

เกลยีดตบะเป็นสาระ ยดึมัน่การเกลยีดตบะอยู ่สมณพราหมณ์เหลา่นัน้ไมส่ามารถ 

ขา้มโอฆะได ้อนึง่ สมณพราหมณ์เหลา่ใดมคีวามประพฤตทิางกายไมบ่รสิทุธิ ์มคีวาม 

ประพฤตทิางวาจาไมบ่รสิทุธิ ์มคีวามประพฤตทิางใจไมบ่รสิทุธิ ์มอีาชพีไมบ่รสิทุธิ ์

สมณพราหมณ์เหลา่นัน้ไมค่วรเพือ่ญาณทัสสนะ๔ เพือ่ความตรัสรูช้ัน้เยีย่ม๕ 

  เปรยีบเหมอืนบรุษุใครจ่ะขา้มแมน่ ้า พงึถอืผึง่อันคมเขา้ไปสูป่่า เขาพบตน้รัง 

ใหญใ่นป่านัน้ล าตน้ตรง ยังเป็นไมอ้อ่น๖ ไมม่ทีีต่ าหน ิเขาพงึตัดทีโ่คน ตัดทีป่ลาย 

ครัน้แลว้ลดิกิง่และใบเรยีบรอ้ยด ีถากดว้ยผึง่ เกลาดว้ยมดี ขดุเป็นร่อง ขดัดว้ย 

ลกูหนิแลว้ปลอ่ยลงแมน่ ้า 

  สาฬหะ ทา่นเขา้ใจเรือ่งนัน้วา่อยา่งไร คอื บรุษุนัน้จะขา้มแมน่ ้านัน้ไปไดห้รอืไม่” 

  เจา้สาฬหลจิฉวกีราบทลูวา่ “ขอ้นัน้เป็นไปไมไ่ด ้พระพทุธเจา้ขา้” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสถามวา่ “ขอ้นัน้เพราะเหตไุร” 

  เจา้สาฬหลจิฉวกีราบทลูวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ เพราะตน้รังนัน้เขาแตง่ 

เกลีย้งเกลาในภายนอก แตภ่ายในไมเ่รยีบรอ้ย บรุษุนัน้พงึหวงัขอ้นีไ้ดว้า่ ไมรั้งจะ 

ตอ้งจมและบรุษุนัน้จักถงึความพนิาศ พระพทุธเจา้ขา้” 

 

เชงิอรรถ : 

๑ โอฆะหมายถงึกเิลสดจุน ้าทว่มพาผูต้กไปใหพ้นิาศ ม ี๔ประการ (คอื (๑) กาโมฆะ โอฆะคอืกาม (๒) ภโวฆะ 

   โอฆะคอืภพ (๓) ทฏิโฐฆะ โอฆะคอืทฏิฐ ิ(๔) อวชิโชฆะ โอฆะคอือวชิชา) (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๑๙๖/๔๑๘) 

๒ เกลยีดตบะ หมายถงึการรังเกยีจบาปดว้ยตบะ คอื การบ าเพ็ญทกุรกริยิาเพือ่ยา่งกเิลส (องฺ.จตกฺุก.อ. 

   ๒/๑๙๖/๔๑๘) 

๓ วาทะ ในทีน่ีห้มายถงึลัทธ ิคอื คตคิวามเชือ่ถอืหรอืความคดิเห็น (องฺ.ตกิ.อ. ๒/๖๖/๒๐๒) 

๔ ญาณทสัสนะ ในทีน่ีห้มายถงึทัสสนะคอืมรรคญาณ (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๑๙๖/๔๑๘) 

๕ ตรสัรูช้ ัน้เยีย่ม ในทีน่ีห้มายถงึอรหัตตผล (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๑๙๖/๔๑๘) 

๖ หมายถงึตน้ไมท้ีม่แีกน่ แตยั่งเป็นไมรุ้น่ ยังไมเ่ป็นไมแ้กเ่ต็มที ่(องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๑๔๖/๔๑๘) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๒๙๗ } 



๒๙๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๔.จตตุถปัณณาสก]์ 

๕.มหาวรรค ๖.สาฬหสตูร 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “สาฬหะ ขอ้นีฉั้นใด สมณพราหมณ์เหลา่ใดถอื 

การเกลยีดตบะเป็นวาทะ ถอืการเกลยีดตบะเป็นสาระ ยดึมั่นการเกลยีดตบะอยู่ 

สมณพราหมณ์เหลา่นัน้ไมส่ามารถขา้มโอฆะได ้อนึง่ สมณพราหมณ์เหลา่ใดม ี

ความประพฤตทิางกายไมบ่รสิทุธิ ์มคีวามประพฤตทิางวาจาไมบ่รสิทุธิ ์มคีวาม 

ประพฤตทิางใจไมบ่รสิทุธิ ์มอีาชพีไมบ่รสิทุธิ ์สมณพราหมณ์เหลา่นัน้ไมค่วรเพือ่ 

ญาณทัสสนะ เพือ่ความตรัสรูช้ัน้เยีย่ม ฉันนัน้เหมอืนกัน 

  สว่นพราหมณ์เหลา่ใดไมถ่อืการเกลยีดตบะเป็นวาทะ ไมถ่อืการเกลยีดตบะ 

เป็นสาระ ไมย่ดึมั่นการเกลยีดตบะอยู ่สมณพราหมณ์เหลา่นัน้สามารถขา้มโอฆะได ้

อนึง่ สมณพราหมณ์เหลา่ใดมคีวามประพฤตทิางกายบรสิทุธิ ์มคีวามประพฤตทิาง 

วาจาบรสิทุธิ ์มคีวามประพฤตทิางใจบรสิทุธิ ์มอีาชพีบรสิทุธิ ์สมณพราหมณ์ 

เหลา่นัน้ควรเพือ่ญาณทัสสนะ เพือ่ความตรัสรูช้ัน้เยีย่ม 

  เปรยีบเหมอืนบรุษุใครจ่ะขา้มแมน่ ้า พงึถอืผึง่อันคมเขา้ไปสูป่่า เขาพบตน้รัง 

ใหญใ่นป่านัน้ ล าตน้ตรง ยังเป็นไมอ้อ่น ไมม่ทีีต่ าหน ิเขาพงึตัดทีโ่คน ตัดทีป่ลาย 

ครัน้แลว้ลดิกิง่และใบเรยีบรอ้ยด ีถากดว้ยผึง่ เกลาดว้ยมดี ขดีแตง่ดว้ยสิว่ ท าภายใน 

ใหเ้รยีบรอ้ย ขดุเป็นรอ่ง ขดัดว้ยลกูหนิ ท าใหเ้ป็นเรอื ตดิกรรเชยีงและหางเสอืแลว้ 

ปลอ่ยลงแมน่ ้า 

  สาฬหะ ทา่นเขา้ใจเรือ่งนัน้วา่อยา่งไร คอื บรุษุนัน้จะขา้มแมน่ ้าไดห้รอืไม่” 

  เจา้สาฬหลจิฉวกีราบทลูวา่ “ได ้พระพทุธเจา้ขา้” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ขอ้นัน้เพราะเหตไุร” 

  เจา้สาฬหลจิฉวกีราบทลูวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ เพราะตน้รังนัน้เขาแตง่ 

เกลีย้งเกลาดใีนภายนอก และภายในก็เรยีบรอ้ยด ีท าเป็นเรอื ตดิกรรเชยีงและ 

หางเสอื บรุษุนัน้พงึหวงัขอ้นีไ้ดว้า่ เรอืจักไมจ่ม บรุษุนัน้จักถงึฝ่ังไดโ้ดยสวสัด”ี 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “สาฬหะ ขอ้นีฉั้นใด สมณพราหมณ์เหลา่ใดไมถ่อื 

การเกลยีดตบะเป็นวาทะ ไมถ่อืการเกลยีดตบะเป็นสาระ ไมย่ดึมั่นการเกลยีดตบะ 

อยู ่สมณพราหมณ์เหลา่นัน้สามารถขา้มโอฆะได ้อนึง่ สมณพราหมณ์เหลา่ใดม ี

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๒๙๘ } 



๒๙๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๔.จตตุถปัณณาสก]์ 

๕.มหาวรรค ๖.สาฬหสตูร 

ความประพฤตทิางกายบรสิทุธิ ์มคีวามประพฤตทิางวาจาบรสิทุธิ ์มคีวามประพฤต ิ

ทางใจบรสิทุธิ ์มอีาชพีบรสิทุธิ ์สมณพราหมณ์เหลา่นัน้ควรเพือ่ญาณทัสสนะ 

เพือ่ความตรัสรูช้ัน้เยีย่ม ฉันนัน้เหมอืนกันแล 

  สาฬหะ เปรยีบเหมอืนนักรบอาชพีถงึแมจ้ะรูก้ระบวนลกูศรเป็นอันมาก แต ่

เขาจะชือ่วา่เป็นนักรบ คูค่วรแกพ่ระราชา เหมาะแกพ่ระราชา ถงึการนับวา่เป็น 

ราชองครักษ์โดยแทด้ว้ยองค ์๓ ประการ 

  องค ์๓ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ยงิลกูศรไดไ้กล    ๒. ยงิไมพ่ลาด 

   ๓. ท าลายกายขนาดใหญไ่ด ้

  สาฬหะ นักรบอาชพียงิลกูศรไดไ้กลแมฉั้นใด อรยิสาวกผูม้สีมัมาสมาธก็ิฉันนัน้ 

อรยิสาวกผูม้สีมัมาสมาธพิจิารณาเห็นรปูอยา่งใดอยา่งหนึง่ทัง้ทีเ่ป็นอดตี อนาคต และ 

ปัจจบุัน ภายในหรอืภายนอก หยาบหรอืละเอยีด เลวหรอืประณีต ไกลหรอืใกล ้

ก็ตามดว้ยปัญญาอันชอบตามความเป็นจรงิอยา่งนีว้า่ ‘น่ันไมใ่ชข่องเรา เราไมไ่ดเ้ป็น 

น่ัน น่ันไมใ่ชอ่ัตตาของเรา’ พจิารณาเห็นเวทนาอยา่งใดอยา่งหนึง่ ... สญัญาอยา่งใด 

อยา่งหนึง่ ... สงัขารอยา่งใดอยา่งหนึง่ ... พจิารณาเห็นวญิญาณอยา่งใดอยา่งหนึง่ 

ทัง้ทีเ่ป็นอดตี อนาคต และปัจจบุัน ภายในหรอืภายนอก หยาบหรอืละเอยีด เลว 

หรอืประณีต ไกลหรอืใกลก็้ตามดว้ยปัญญาอันชอบตามความเป็นจรงิอยา่งนีว้า่ ‘น่ัน 

ไมใ่ชข่องเรา เราไมไ่ดเ้ป็นน่ัน น่ันไมใ่ชอ่ัตตาของเรา’ 

  สาฬหะ นักรบอาชพียงิไมพ่ลาดฉันใด อรยิสาวกผูม้สีมัมาทฏิฐก็ิฉันนัน้ 

อรยิสาวกผูม้สีมัมาทฏิฐริูช้ดัตามความเป็นจรงิวา่ ‘นีท้กุข ์นีท้กุขสมทัุย นีท้กุขนโิรธ 

นีท้กุขนโิรธคามนิปีฏปิทา’ 

  สาฬหะ นักรบอาชพีท าลายกายขนาดใหญไ่ดฉั้นใด อรยิสาวกผูม้สีมัมา- 

วมิตุตก็ิฉันนัน้ อรยิสาวกผูม้สีมัมาวมิตุตทิ าลายกองอวชิชาใหญไ่ด”้ 

สาฬหสตูรที ่๖ จบ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๒๙๙ } 



๓๐๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๔.จตตุถปัณณาสก]์ 

๕.มหาวรรค ๗.มัลลกิาเทวสีตูร 

 

๗. มลัลกิาเทวสีตูร 

วา่ดว้ยพระนางมลัลกิาเทว ี

  [๑๙๗] สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อารามของ 

อนาถปิณฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้แล พระนางมัลลกิาเทวเีสด็จเขา้ไปเฝ้า 

พระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวายอภวิาทแลว้ประทับน่ัง ณ ทีส่มควร ไดท้ลูถาม 

พระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ อะไรหนอเป็นเหตเุป็นปัจจัยใหม้าตคุามบางคนในโลกนี้ 

มผีวิพรรณไมง่าม รปูชั่ว ไมน่่าดแูละเป็นคนยากจน ขดัสนทรัพย์๑ ขดัสนโภคะ๒ 

ต า่ศักดิ์๓ 

  อะไรหนอเป็นเหตเุป็นปัจจัยใหม้าตคุามบางคนในโลกนี ้มผีวิพรรณไมง่าม รูปชัว่ 

ไมน่่าด ูแตเ่ป็นคนมั่งคั่ง มทีรัพยม์าก มโีภคะมาก สงูศักดิ ์

  อะไรหนอเป็นเหตเุป็นปัจจัยใหม้าตคุามบางคนในโลกนี ้มรีปูงาม น่าด ูน่า 

เลือ่มใส มผีวิพรรณผดุผอ่งยิง่นัก๔ แตเ่ป็นคนยากจน ขดัสนทรัพย ์ขดัสนโภคะ 

ต า่ศักดิ ์

  อะไรหนอเป็นเหตเุป็นปัจจัยใหม้าตคุามบางคนในโลกนี ้มรีปูงาม น่าด ูน่า 

เลือ่มใส มผีวิพรรณผดุผอ่งยิง่นัก และเป็นคนมั่งคั่ง มทีรัพยม์าก มโีภคะมาก 

สงูศักดิ”์ 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “มัลลกิา มาตคุามบางคนในโลกนีเ้ป็นผูโ้กรธ มาก 

ไปดว้ยความคับแคน้ใจ ถกูวา่กลา่วแมเ้ล็กนอ้ยก็ขดัเคอืง ฉุนเฉียว กระฟัดกระเฟียด 

กระดา้งกระเดือ่ง แสดงอาการโกรธ ความขดัเคอืง และความไมพ่อใจ เธอไมใ่ห ้

ทาน คอื ขา้ว น ้า ผา้ ยวดยาน ดอกไม ้ของหอม เครือ่งลบูไล ้ทีน่อน ทีอ่ยูอ่าศัย

 

เชงิอรรถ : 

๑ หมายถงึไมม่ทีรัพยแ์ละธัญชาตอิันเป็นของตน (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๑๙๗/๔๑๙) 

๒ หมายถงึไมม่เีครือ่งอปุโภคและเครือ่งบรโิภค (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๑๙๗/๔๑๙) 

๓ หมายถงึมบีรวิารนอ้ย (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๑๙๗/๔๑๙) 

๔ หมายถงึมวีรรณะและมรีา่งกายสมสว่น (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๑๙๗/๔๑๙) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๓๐๐ } 



๓๐๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๔.จตตุถปัณณาสก]์ 

๕.มหาวรรค ๗.มัลลกิาเทวสีตูร 

และเครือ่งประทปีแกส่มณะหรอืพราหมณ์ และมใีจรษิยาในลาภสกัการะ ความเคารพ 

ความนับถอื การไหว ้และการบชูาของผูอ้ืน่ กดีกัน ตัดรอน ผกูความรษิยา ถา้ 

มาตคุามนัน้จตุจิากอตัภาพนัน้มาสูค่วามเป็นอยา่งนี้ กลับมาเกดิในชาตใิดๆ ยอ่ม 

เป็นผูม้ผีวิพรรณไมง่าม รูปชัว่ ไมน่่าด ูและเป็นคนยากจน ขดัสนทรัพย ์ขดัสนโภคะ 

ต า่ศักดิ ์

  มาตคุามบางคนในโลกนีเ้ป็นผูโ้กรธ มากไปดว้ยความคับแคน้ใจ ถกูวา่กลา่ว 

แมเ้ล็กนอ้ยก็ขดัเคอืง ฉุนเฉียว กระฟัดกระเฟียด กระดา้งกระเดือ่ง แสดงอาการ 

โกรธ ความขดัเคอืง และความไมพ่อใจ แตเ่ธอใหท้าน คอื ขา้ว น ้า ผา้ ยวดยาน 

ดอกไม ้ของหอม เครือ่งลบูไล ้ทีน่อน ทีอ่ยูอ่าศัย และเครือ่งประทปีแกส่มณะ 

หรอืพราหมณ์ และไมม่ใีจรษิยาในลาภสกัการะ ความเคารพ ความนับถอื การไหว ้

และการบชูาของผูอ้ืน่ ไมก่ดีกัน ไมต่ดัรอน ไมผ่กูความรษิยา ถา้เธอจตุจิาก 

อัตภาพนัน้มาสูค่วามเป็นอยา่งนี ้กลับมาเกดิในชาตใิดๆ ยอ่มเป็นผูม้ผีวิพรรณไม ่

งาม รปูชัว่ ไมน่่าด ูแตเ่ป็นคนมั่งคั่ง มทีรัพยม์าก มโีภคะมาก สงูศักดิ ์

  มาตคุามบางคนในโลกนีเ้ป็นผูไ้มโ่กรธ ไมม่ากไปดว้ยความคับแคน้ใจ ถกูวา่ 

กลา่วแมม้ากก็ไมข่ดัเคอืงใจ ไมฉุ่นเฉียว ไมก่ระฟัดกระเฟียด ไมก่ระดา้งกระเดือ่ง 

ไมแ่สดงอาการโกรธ ความขดัเคอืง และความไมพ่อใจ แตเ่ธอไมใ่หท้าน คอื ขา้ว 

น ้า ผา้ ยวดยาน ดอกไม ้ของหอม เครือ่งลบูไล ้ทีน่อน ทีอ่ยูอ่าศัย และ 

เครือ่งประทปีแกส่มณะหรอืพราหมณ์ และมใีจรษิยาในลาภสกัการะ ความเคารพ 

ความนับถอื การไหว ้และการบชูาของผูอ้ืน่ กดีกัน ตัดรอน ผกูความรษิยา ถา้ 

เธอจตุจิากอัตภาพนัน้แลว้มาสูค่วามเป็นอยา่งนี้ กลับมาเกดิในชาตใิด ๆ ยอ่มเป็น 

ผูม้รีปูงาม น่าด ูน่าเลือ่มใส มผีวิพรรณผดุผอ่งยิง่นัก แตเ่ป็นคนยากจน ขดัสนทรัพย ์

ขดัสน โภคะ ต า่ศักดิ ์

  มาตคุามบางคนในโลกนีเ้ป็นผูไ้มโ่กรธ ไมม่ากไปดว้ยความคับแคน้ใจ ถกูวา่ 

กลา่วแมม้ากก็ไมข่ดัเคอืง ไมฉุ่นเฉียว ไมก่ระฟัดกระเฟียด ไมก่ระดา้งกระเดือ่ง 

ไมแ่สดงอาการโกรธความขดัเคอืงและความไมพ่อใจ เธอใหท้าน คอื ขา้ว น ้า ผา้ 

ยวดยาน ดอกไม ้ของหอม เครือ่งลบูไล ้ทีน่อน ทีอ่ยูอ่าศัย และเครือ่งประทปี 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๓๐๑ } 



๓๐๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๔.จตตุถปัณณาสก]์ 

๕.มหาวรรค ๗.มัลลกิาเทวสีตูร 

แกส่มณะหรอืพราหมณ์ และไมม่ใีจรษิยาในลาภสกัการะ ความเคารพ ความนับถอื 

การไหว ้และการบชูาของผูอ้ืน่ ไมก่ดีกัน ไมต่ดัรอน ไมผ่กูความรษิยา ถา้เธอ 

จตุจิากอัตภาพนัน้แลว้มาสูค่วามเป็นอยา่งนี ้กลับมาเกดิในชาตใิด ๆ ยอ่มเป็นผูม้ ี

รปูงาม น่าด ูน่าเลือ่มใส มผีวิพรรณผดุผอ่งยิง่นัก และเป็นคนมั่งคั่ง มทีรัพยม์าก 

มโีภคะมาก สงูศักดิ ์

  มัลลกิา นีแ้ลเป็นเหตเุป็นปัจจัยใหม้าตคุามบางคนในโลกนีม้ผีวิพรรณไมง่าม รปูชัว่ 

ไมน่่าด ูและเป็นคนยากจน ขดัสนทรัพย ์ขดัสนโภคะ ต า่ศักดิ ์

  นีแ้ลเป็นเหตเุป็นปัจจัยใหม้าตคุามบางคนในโลกนีม้ผีวิพรรณไมง่าม รปูชัว่ ไมน่่าด ู

แตเ่ป็นคนมั่งคั่ง มทีรัพยม์าก มโีภคะมาก สงูศักดิ ์

  นีแ้ลเป็นเหตเุป็นปัจจัยใหม้าตคุามบางคนในโลกนีม้รีปูงาม น่าด ูน่าเลือ่มใส 

มผีวิพรรณผดุผอ่งยิง่นัก แตเ่ป็นคนยากจน ขดัสนทรัพย ์ขดัสนโภคะ ต า่ศกัดิ ์

  นีแ้ลเป็นเหตเุป็นปัจจัยใหม้าตคุามบางคนในโลกนีม้รีปูงาม น่าด ูน่าเลือ่มใส 

มผีวิพรรณผดุผอ่งยิง่นัก และเป็นคนมั่งคั่ง มทีรัพยม์าก มโีภคะมาก สงูศักดิ”์ 

  เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสอยา่งนีแ้ลว้ พระนางมัลลกิาเทวไีดก้ราบทลูพระ 

ผูม้พีระภาควา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ในชาตอิืน่ ชะรอยหมอ่มฉันจะเป็นคนโกรธ 

มากไปดว้ยความคับแคน้ใจ ถกูวา่กลา่วเล็กนอ้ยก็ขดัเคอืง ฉุนเฉียว กระฟัดกระเฟียด 

กระดา้งกระเดือ่ง แสดงอาการโกรธ ความขดัเคอืง และความไมพ่อใจ ในชาตนิี้ 

หมอ่มฉันจงึมผีวิพรรณไมง่าม รปูชัว่ ไมน่่าด ู

  แตใ่นชาตอิืน่หมอ่มฉันคงไดใ้หท้าน คอื ขา้ว น ้า ผา้ ยวดยาน ดอกไม ้

ของหอม เครือ่งลบูไล ้ทีน่อน ทีอ่ยูอ่าศัย และเครือ่งประทปีแกส่มณะหรอืพราหมณ์ 

ในชาตนิีห้มอ่มฉันจงึเป็นคนมั่งคั่ง มทีรัพยม์าก มโีภคะมาก 

  ในชาตอิืน่หมอ่มฉันคงจะไมม่ใีจรษิยาในลาภสกัการะ ความเคารพ ความนับถอื 

การไหว ้และการบชูาของผูอ้ืน่ ไมก่ดีกัน ไมต่ดัรอน ไมผ่กูความรษิยา ในชาตนิี ้

หมอ่มฉันจงึเป็นผูส้งูศักดิ ์ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ก็นางกษัตรยิบ์า้ง นางพราหมณีบา้ง 

นางคหปตานบีา้งมอียูใ่นราชสกลุนี ้หมอ่มฉันไดด้ ารงความเป็นใหญเ่หนอืหญงิ 

เหลา่นัน้ตัง้แตว่นันีเ้ป็นตน้ไป หมอ่มฉันจักไมโ่กรธ ไมม่ากไปดว้ยความคับแคน้ใจ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๓๐๒ } 



๓๐๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๔.จตตุถปัณณาสก]์ 

๕.มหาวรรค ๘.อัตตันตปสตูร 

ถงึจะถกูวา่กลา่วมากก็จักไมข่ดัเคอืง ไมฉุ่นเฉียว ไมก่ระฟัดกระเฟียด ไมก่ระดา้ง 

กระเดือ่ง ไมแ่สดงอาการโกรธ ความขดัเคอืง และความไมพ่อใจ และจักใหท้าน คอื 

ขา้ว น ้า ผา้ ยวดยาน ดอกไม ้ของหอม เครือ่งลบูไล ้ทีน่อน ทีอ่ยูอ่าศยั และ 

เครือ่งประทปีแกส่มณะหรอืพราหมณ์ จักไมม่ใีจรษิยาในลาภสกัการะ ความเคารพ 

ความนับถอื การไหว ้และการบชูาของผูอ้ืน่ จักไมก่ดีกัน ไมต่ัดรอน ไมร่ษิยา 

  ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ พระภาษิตของพระผูม้พีระภาคชดัเจน ไพเราะยิง่นัก 

ฯลฯ๑ ขอพระผูม้พีระภาคจงทรงจ าหมอ่มฉันวา่เป็นอบุาสกิาผูถ้งึสรณะ ตัง้แตว่นันี้ 

เป็นตน้ไปจนตลอดชวีติ” 

มลัลกิาเทวสีตูรที ่๗ จบ 

 

๘. อตัตนัตปสตูร 

วา่ดว้ยบคุคลผูท้ าตนใหเ้ดอืดรอ้น 

  [๑๙๘] ภกิษุทัง้หลาย บคุคล ๔ ประเภทนีม้ปีรากฏอยูใ่นโลก 

  บคุคล ๔ ประเภท๒ไหนบา้ง คอื 

  บคุคลบางคนในโลกนี ้

   ๑. เป็นผูท้ าตนใหเ้ดอืดรอ้น หมั่นประกอบในการท าตนใหเ้ดอืดรอ้น 

   ๒. เป็นผูท้ าผูอ้ ืน่ใหเ้ดอืดรอ้น หมั่นประกอบในการท าผูอ้ ืน่ใหเ้ดอืดรอ้น 

   ๓. เป็นผูท้ าตนใหเ้ดอืดรอ้น หมั่นประกอบในการท าตนใหเ้ดอืดรอ้น 

       และเป็นผูท้ าผูอ้ ืน่ใหเ้ดอืดรอ้น หมั่นประกอบในการท าผูอ้ ืน่ให ้

       เดอืดรอ้น 

   ๔. เป็นผูไ้มท่ าตนใหเ้ดอืดรอ้น ไมห่มั่นประกอบในการท าตนให ้

       เดอืดรอ้น และเป็นผูไ้มท่ าผูอ้ ืน่ใหเ้ดอืดรอ้น ไมห่มั่นประกอบใน 

       การท าผูอ้ ืน่ใหเ้ดอืดรอ้น

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดขูอ้ความเต็มในขอ้ ๑๙๕ (วัปปสตูร) หนา้ ๒๙๖ ในเลม่นี้ 

๒ ด ูอภ.ิป.ุ (แปล) ๓๖/๑๗๔-๑๗๗/๒๐๖-๒๐๙ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๓๐๓ } 



๓๐๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๔.จตตุถปัณณาสก]์ 

๕.มหาวรรค ๘.อัตตันตปสตูร 

  บคุคลผูไ้มท่ าตนใหเ้ดอืดรอ้น ไมท่ าผูอ้ ืน่ใหเ้ดอืดรอ้น เป็นผูไ้มห่วิ ดับรอ้น 

เย็นใจ มตีนอันประเสรฐิ เสวยสขุอยูใ่นปัจจบุันเทยีว 

  บคุคลเป็นผูท้ าตนใหเ้ดอืดรอ้น หม ัน่ประกอบในการท าตนใหเ้ดอืดรอ้น 

เป็นอยา่งไร 

  คอื คนเปลอืยบางคนในโลกนีไ้รม้ารยาท เลยีมอื เขาเชญิใหม้ารับภกิษาก็ไมม่า 

เขาเชญิใหห้ยดุก็ไมห่ยดุ ไมรั่บภกิษาทีเ่ขาแบง่ไวก้อ่น ไมรั่บภกิษาทีเ่ขาเจาะจงท าไว ้

ไมย่นิดกีจินมินต ์ไมรั่บภกิษาปากหมอ้ ไมรั่บภกิษาจากกระเชา้ ไมรั่บภกิษา 

ครอ่มธรณีประต ูไมรั่บภกิษาคร่อมทอ่นไม ้ไมรั่บภกิษาครอ่มสาก ไมรั่บภกิษาที ่

คนสองคนบรโิภคอยู ่ไมรั่บภกิษาของหญงิมคีรรภ ์ไมรั่บภกิษาของหญงิทีก่ าลังให ้

ลกูดดูนม ไมรั่บภกิษาของหญงิทีค่ลอเคลยีคน ไมรั่บภกิษาทีนั่ดแนะกันท าไว ้ไม่ 

รับภกิษาในทีท่ีรั่บเลีย้งดลูกูสนัุข ไมรั่บภกิษาในทีท่ีแ่มลงวนัไตต่อมเป็นกลุม่ ไมรั่บ 

ปลา ไมรั่บเนือ้ ไมด่ืม่สรุา ไมด่ืม่เมรัย ไมด่ืม่น ้าหมักดอง เขารับภกิษาเฉพาะที ่

เรอืนหลังเดยีว เยยีวยาอัตภาพดว้ยขา้วค าเดยีว รับภกิษาทีเ่รอืน ๒ หลัง เยยีวยา 

อัตภาพดว้ยขา้ว ๒ ค า ฯลฯ หรอืรับภกิษาทีเ่รอืน ๗ หลัง เยยีวยาอัตภาพดว้ยขา้ว 

๗ ค า เยยีวยาอัตภาพดว้ยภกิษาในถาดนอ้ยใบเดยีวบา้ง เยยีวยาอัตภาพดว้ยภกิษา 

ในถาดนอ้ย ๒ ใบบา้ง ฯลฯ เยยีวยาอัตภาพดว้ยภกิษาในถาดนอ้ย ๗ ใบบา้ง 

กนิอาหารทีเ่ก็บคา้งไวว้นัเดยีวบา้ง กนิอาหารทีเ่ก็บคา้งไว ้๒ วันบา้ง ฯลฯ กนิ 

อาหารทีเ่ก็บ คา้งไว ้๗ วันบา้ง เขาหมั่นประกอบในการบรโิภคทีเ่วยีนมาตัง้กึง่เดอืน 

เชน่นีอ้ยู ่

  คนเปลอืยนัน้กนิผักดองเป็นอาหารบา้ง กนิขา้วฟ่างเป็นอาหารบา้ง กนิลกู 

เดอืยเป็นอาหารบา้ง กนิกากขา้วเป็นอาหารบา้ง กนิยาง๑เป็นอาหารบา้ง กนิร า 

เป็นอาหารบา้ง กนิขา้วตังเป็นอาหารบา้ง กนิก ายานเป็นอาหารบา้ง กนิหญา้เป็น 

อาหารบา้ง กนิมลูโคเป็นอาหารบา้ง กนิเหงา้และผลไมใ้นป่าเป็นอาหารบา้ง กนิ 

ผลไมท้ีห่ลน่เยยีวยาอัตภาพ เขานุ่งหม่ผา้ป่านบา้ง นุ่งหม่ผา้แกมกันบา้ง นุ่งหม่ 

ผา้หอ่ศพบา้ง นุ่งหม่ผา้บังสกุลุบา้ง นุ่งหม่ผา้เปลอืกไมบ้า้ง นุ่งหม่หนังเสอืบา้ง 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ยาง (หฏะ) หมายรวมถงึสาหร่ายและยางไมด้ว้ย (องฺ.ตกิ.อ. ๒/๙๔/๒๔๘) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๓๐๔ } 



๓๐๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๔.จตตุถปัณณาสก]์ 

๕.มหาวรรค ๘.อัตตันตปสตูร 

นุ่งหม่หนังเสอืทีม่เีล็บตดิอยูบ่า้ง นุ่งหม่คากรองบา้ง นุ่งหม่ผา้เปลอืกปอกรองบา้ง 

นุ่งหม่ผา้ผลไม ้กรองบา้ง นุ่งหม่ผา้กัมพลท าดว้ยผมคนบา้ง นุ่งหม่ผา้กัมพลท า 

ดว้ยขนสตัวร์า้ยบา้ง นุ่งหม่ผา้ท าดว้ยขนปีกนกเคา้บา้ง ถอนผมและหนวด หมั่น 

ประกอบการถอนผมและหนวดบา้ง ยนือยา่งเดยีวปฏเิสธการน่ังบา้ง น่ังกระโหยง่ 

ประกอบความเพยีรดว้ยการน่ังกระโหยง่บา้ง นอนบนหนาม ส าเร็จการนอนบน 

หนามบา้ง อาบน ้าวนัละ ๓ ครัง้ หมั่นประกอบการลงน ้าบา้ง เขาหมั่นประกอบ 

การท ารา่งกายใหเ้ดอืดรอ้นหลายวธิดีังกลา่วมานีอ้ยู ่ภกิษุทัง้หลาย บคุคลเป็นผู ้

ท าตนใหเ้ดอืดรอ้น หมั่นประกอบในการท าตนใหเ้ดอืดรอ้น เป็นอยา่งนีแ้ล 

  บคุคลเป็นผูท้ าผูอ้ ืน่ใหเ้ดอืดรอ้น หม ัน่ประกอบในการท าผูอ้ ืน่ใหเ้ดอืดรอ้น 

เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีเ้ป็นผูฆ้า่แพะ ฆา่สกุร เป็นนายพรานนก เป็น 

นายพรานเนือ้ เป็นชาวประมง เป็นโจร เป็นเพชฌฆาต เป็นคนฆา่โค เป็นผูค้มุ 

หรอืเป็นผูท้ ากรรมอันหยาบชา้ชนดิใดชนดิหนึง่ก็ตาม ภกิษุทัง้หลาย บคุคลเป็นผูท้ า 

ผูอ้ืน่ใหเ้ดอืดรอ้น หมั่นประกอบในการท าผูอ้ ืน่ใหเ้ดอืดรอ้น เป็นอยา่งนีแ้ล 

  บคุคลเป็นผูท้ าตนใหเ้ดอืดรอ้น หม ัน่ประกอบในการท าตนใหเ้ดอืดรอ้น และ 

เป็นผูท้ าผูอ้ ืน่ใหเ้ดอืดรอ้น หม ัน่ประกอบในการท าผูอ้ ืน่ใหเ้ดอืดรอ้น เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีเ้ป็นพระราชามหากษัตรยิไ์ดรั้บมรูธาภเิษก หรอืวา่ 

เป็นพราหมณมหาศาล เขาใหส้รา้งสณัฐาคารใหมท่างทศิตะวนัออกแหง่พระนคร 

แลว้โกนผมและหนวด นุ่งหนังสตัวม์เีล็บ ชโลมกายดว้ยเนยและน ้ามัน เกาหลัง 

ดว้ยเขามฤค เขา้ไปสูส่ณัฐาคารใหมพ่รอ้มดว้ยมเหสแีละพราหมณ์ผูเ้ป็นปโุรหติ 

เขาส าเร็จการนอนบนพืน้อันปราศจากการปลูาดไวด้ว้ยมลูโคสด พระราชาใหพ้ระ 

ชนมช์พีเป็นไปดว้ยน ้านมทีม่อียูใ่นเตา้ที ่๑ ของแมโ่คตัวหนึง่ทีม่ลีกูออ่น พระมเหส ี

ใหพ้ระชนมช์พีเป็นไปดว้ยนมทีม่อียูใ่นเตา้ที ่๒ พราหมณ์ผูเ้ป็นปโุรหติใหอ้ัตภาพเป็น 

ไปดว้ยน ้านมทีม่อียูใ่นเตา้ที ่๓ พระราชาทรงบชูาไฟดว้ยน ้านมทีม่อียูใ่นเตา้ที ่๔ 

ลกูโคใหอ้ตัภาพเป็นไปดว้ยน ้านมทีเ่หลอื พระราชานัน้ตรัสอยา่งนีว้า่ ‘ทา่นทัง้หลาย 

จงฆา่โคเทา่นี ้จงฆา่ลกูโคผูเ้ทา่นี ้จงฆา่ลกูโคเมยีเทา่นี ้จงฆา่แพะเทา่นี้ จงฆา่แกะ 

เทา่นีเ้พือ่บชูายัญ (จงฆา่มา้เทา่นีเ้พือ่บชูายัญ) จงตัดตน้ไมเ้ทา่นีเ้พือ่ท าเสา จงเกีย่ว 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๓๐๕ } 



๓๐๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๔.จตตุถปัณณาสก]์ 

๕.มหาวรรค ๘.อัตตันตปสตูร 

หญา้คาเทา่นีเ้พือ่บังและลาด’ แมเ้หลา่ชนทัง้ทีเ่ป็นทาส เป็นคนรับใช ้เป็นคนงาน 

ของพระราชานัน้ก็ยอ่มสะดุง้ตอ่อาชญา สะดุง้ตอ่ภัย มหีนา้นองดว้ยน ้าตารอ้งไห ้

ท าการงานอยู ่ภกิษุทัง้หลาย บคุคลเป็นผูท้ าตนใหเ้ดอืดรอ้น หมั่นประกอบใน 

การท าตนใหเ้ดอืดรอ้น และเป็นผูท้ าผูอ้ ืน่ใหเ้ดอืดรอ้น หมั่นประกอบในการท าผูอ้ ืน่ 

ใหเ้ดอืดรอ้น เป็นอยา่งนีแ้ล 

  บคุคลเป็นผูไ้มท่ าตนใหเ้ดอืดรอ้น ไมห่ม ัน่ประกอบในการท าตนใหเ้ดอืดรอ้น 

และเป็นผูไ้มท่ าผูอ้ ืน่ใหเ้ดอืดรอ้น ไมห่ม ัน่ประกอบในการท าผูอ้ ืน่ใหเ้ดอืดรอ้น 

เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลนัน้ผูไ้มท่ าตนใหเ้ดอืดรอ้น ไมท่ าผูอ้ ืน่ใหเ้ดอืดรอ้น เป็นผูไ้มห่วิ 

ดับรอ้น เย็นใจ เสวยสขุ มตีนอันประเสรฐิอยูใ่นปัจจบุันเทยีว 

   ภกิษุทัง้หลาย ตถาคตเสด็จอบุตัขิ ึน้มาในโลกนีเ้ป็นพระอรหันต ์ตรัสรูด้ว้ย 

ตนเองโดยชอบ เพยีบพรอ้มดว้ยวชิชาและจรณะ ไปด ีรูแ้จง้โลก เป็นสารถฝึีก 

ผูท้ีค่วรฝึกไดอ้ยา่งยอดเยีย่ม เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย เป็น 

พระพทุธเจา้ เป็นพระผูม้พีระภาค ตถาคตรูแ้จง้โลกนีพ้รอ้มทัง้เทวโลก มารโลก 

พรหมโลก และหมูส่ตัวพ์รอ้มทัง้สมณพราหมณ์ เทวดา และมนุษยด์ว้ยตนเองแลว้ 

ประกาศใหผู้อ้ ืน่รูต้าม แสดงธรรมมคีวามงามในเบือ้งตน้๑ มคีวามงามในทา่มกลาง๒ 

และมคีวามงามในทีส่ดุ๓ ประกาศพรหมจรรย์๔ พรอ้มทัง้อรรถและพยัญชนะบรสิทุธิ ์

บรบิรูณ์ครบถว้น 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ หมายถงึศลี (ท.ีส.ีอ. ๑๙๐/๑๕๙) 

๒ หมายถงึอรยิมรรค (ท.ีส.ีอ. ๑๙๐/๑๕๙) 

๓ หมายถงึพระนพิพาน (ท.ีส.ีอ. ๑๙๐/๑๕๙) 

๔ พรหมจรรย ์หมายถงึความประพฤตปิระเสรฐิมนัีย ๑๐ ประการ คอื ทาน (การให)้เวยยาวจัจะ (การ 

   ขวนขวายชว่ยเหลอื) ปญัจศลี (ศลีหา้) อปัปมญัญา (การประพฤตพิรหมจรรยอ์ย่างไมม่ขีอบเขต) เมถนุ- 

   วริตั ิ(การงดเวน้จากการเสพเมถนุ) สทารสนัโดษ (ความยนิดเีฉพาะคูค่รองของตน) วริยิะ (ความเพยีร) 

   อโุปสถงัคะ (องคอ์โุบสถ) อรยิมรรค (ทางอันประเสรฐิ) และศาสนา (พระพทุธศาสนา) ในทีน่ีห้มาย 

   ถงึศาสนา (ท.ีส.ีอ. ๑๙๐/๑๖๐-๑๖๒) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๓๐๖ } 



๓๐๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๔.จตตุถปัณณาสก]์ 

๕.มหาวรรค ๘.อัตตันตปสตูร 

  คหบดหีรอืบตุรคหบดผีูเ้กดิภายหลังในตระกลูใดตระกลูหนึง่ฟังธรรมนัน้แลว้ 

ไดศ้รัทธาในตถาคต ไดศ้รัทธาแลว้พจิารณาเห็นวา่ ‘ฆราวาส(การอยูค่รองเรอืน) 

คับแคบ๑ เป็นทางมาแหง่ธลุี๒ บรรพชาปลอดโปรง่๓ การทีบ่คุคลผูค้รองเรอืนจะ 

ประพฤตพิรหมจรรยใ์หบ้รสิทุธิบ์รบิรูณ์ครบถว้นดจุสงัขท์ีข่ดัแลว้นีม้ใิชท่ าไดง้า่ย ทางทีด่ ี

เราควรจะปลงผมและหนวด ครองผา้กาสายะออกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติ’ 

  สมัยตอ่มา เขาไดล้ะกองโภคทรัพยน์อ้ยใหญแ่ละเครอืญาตนิอ้ยใหญแ่ลว้ 

ปลงผมและหนวด ครองผา้กาสายะออกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติ 

  เมือ่บวชแลว้อยา่งนี ้เป็นผูถ้งึพรอ้มดว้ยสกิขาและสาชพี๔เสมอกับภกิษุทัง้หลาย 

ละเวน้ขาดจากการฆา่สตัว ์คอื วางทัณฑาวธุและศัสตราวธุ มคีวามละอาย มคีวาม 

เอ็นด ูมุง่หวงัประโยชนเ์กือ้กลูตอ่สรรพสตัวอ์ยู ่

  เป็นผูล้ะเวน้ขาดจากการลกัทรัพย ์คอื รับเอาแตข่องทีเ่ขาให ้มุ่งหวงัแตข่อง 

ทีเ่ขาให ้ไมเ่ป็นขโมย เป็นคนสะอาดอยู ่

  เป็นผูล้ะพฤตกิรรมอันเป็นขา้ศกึตอ่พรหมจรรย ์คอื ประพฤตพิรหมจรรย์๕ 

เวน้หา่งไกลอสทัธรรมอันเป็นกจิของชาวบา้น 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ฆราวาส ชือ่วา่คับแคบ เพราะไมม่เีวลาวา่งทีจ่ะท ากศุลกรรมไดอ้ยา่งสะดวก แมเ้รอืนมเีนือ้ทีก่วา้งขวางถงึ 

   ๖๐ ศอก มบีรเิวณภายในบา้นตัง้ ๑๐๐ โยชน ์มคีนอยูอ่าศัยเพยีง ๒ คน คอื สามภีรรยา ก็ยังถอืว่า 

   คับแคบ เพราะตอ้งคอยห่วงใยและกังวลตอ่กัน (ท.ีส.ีอ. ๑๙๑/๑๖๓, องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๑๙๘/๔๒๑) 

๒ เป็นทางมาแหง่ธุล ีเพราะเป็นทีเ่กดิและเป็นทีต่ัง้แหง่กเิลสอันท าจติใหเ้ศรา้หมองเชน่ราคะเป็นตน้ (ท.ีส.ีอ.  

   ๑๙๑/๑๖๓, องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๑๙๘/๔๒๒) 

๓ บรรพชา ชือ่วา่ปลอดโปรง่ เพราะนักบวชแมจ้ะอยูใ่นเรอืนยอด ปราสาทแกว้ หรอืเทพวมิานซึง่ม ี

   ประตหูนา้ต่างปิดมดิชดิ ก็ยังถอืวา่ปลอดโปรง่ เพราะนักบวชไมม่คีวามยดึตดิในสิง่ใด ๆ เลย ทัง้ยังมเีวลา 

   วา่งทีจ่ะท ากศุลกรรมไดอ้ยา่งสะดวกอกีดว้ย (ท.ีส.ีอ. ๑๙๑/๑๖๓, องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๑๙๘/๔๒๑-๔๒๒) 

๔ สกิขา ในทีน่ีห้มายถงึอธสิลีสกิขาของภกิษุ สาชพี ในทีน่ีห้มายถงึสกิขาบททีพ่ระผูม้พีระภาคทรงบัญญัต ิ

   ไวแ้กภ่กิษุ ด ูว.ิมหา. (แปล) ๑/๔๕/๓๓ 

๕ ประพฤตพิรหมจรรย ์หมายถงึการงดเวน้จากการเสพเมถนุธรรม อันไดแ้ก ่การรว่มประเวณี การร่วม 

   สังวาส กลา่วคอืการเสพอสัทธรรมอันเป็นประเวณีของชาวบา้น มนี ้าเป็นทีส่ดุ เป็นกจิทีต่อ้งท าในทีลั่บ 

   เป็นการกระท าของคนทีเ่ป็นคู ่ๆ (ว.ิมหา. (แปล) ๑/๕๕/๔๒) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๓๐๗ } 



๓๐๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๔.จตตุถปัณณาสก]์ 

๕.มหาวรรค ๘.อัตตันตปสตูร 

  เป็นผูล้ะเวน้ขาดจากการพดูเท็จ คอื พดูแตค่ าสตัย ์ด ารงความสตัย ์มถีอ้ยค า 

เป็นหลัก เชือ่ถอืได ้ไมห่ลอกลวงชาวโลก 

  เป็นผูล้ะเวน้ขาดจากการพดูสอ่เสยีด คอื ฟังความจากฝ่ายนีแ้ลว้ ไมไ่ปบอก 

ฝ่ายโนน้เพือ่ท าลายฝ่ายนี ้หรอืฟังความฝ่ายโนน้แลว้ไมม่าบอกฝ่ายนีเ้พือ่ท าลาย 

ฝ่ายโนน้ สมานคนทีแ่ตกกัน สง่เสรมิคนทีป่รองดองกัน ชืน่ชมยนิดเีพลดิเพลนิ 

ตอ่ผูท้ีส่ามัคคกีัน พดูแตถ่อ้ยค าทีส่รา้งสรรคค์วามสามัคค ี

  เป็นผูล้ะเวน้ขาดจากค าหยาบ คอื พดูแตค่ าไมม่โีทษ ไพเราะ น่ารัก จับใจ 

เป็นค าของชาวเมอืง คนสว่นมากรักใครพ่อใจ 

  เป็นผูล้ะเวน้ขาดจากการพดูเพอ้เจอ้ คอื พดูถกูเวลา พดูค าจรงิ พดูองิ 

ประโยชน ์พดูองิธรรม พดูองิวนัิย พดูค าทีม่หีลักฐาน มทีีอ่า้งองิ มทีีก่ าหนด 

ประกอบดว้ยประโยชนเ์หมาะแกเ่วลา 

  ภกิษุนัน้เป็นผูเ้วน้ขาดจากการพรากพชืคามและภตูคาม ฉันมือ้เดยีว ไมฉั่น 

ตอนกลางคนื เวน้ขาดจากการฉันในเวลาวกิาล๑ เวน้ขาดจากการฟ้อนร า ขบัรอ้ง 

ประโคมดนดร ีและดกูารละเลน่ทีเ่ป็นขา้ศกึแกก่ศุล เวน้ขาดจากการทัดทรง ประดับ 

ตกแตง่รา่งกายดว้ยพวงดอกไม ้ของหอม และเครือ่งประทนิผวิอันเป็นลักษณะแหง่ 

การแตง่ตัว เวน้ขาดจากทีน่อนสงูใหญ ่เวน้ขาดจากการรับทองและเงนิ เวน้ขาดจาก 

การรับธัญญาหารดบิ๒ เวน้ขาดจากการรับเนือ้ดบิ เวน้ขาดจากการรับสตรแีละกมุาร ี

เวน้ขาดจากการรับทาสหญงิและทาสชาย เวน้ขาดจากการรับแพะและแกะ เวน้ขาด 

จากการรับไกแ่ละสกุร เวน้ขาดจากการรับชา้ง โค มา้ และลา เวน้ขาดจากการ 

รับเรอืกสวนไรน่าและทีด่นิ เวน้ขาดจากการรับท าหนา้ทีเ่ป็นตัวแทนและผูส้ ือ่สาร 

เวน้ขาดจากการซือ้ขาย เวน้ขาดจากการโกงดว้ยตาชัง่ ดว้ยของปลอม และดว้ย 

เครือ่งตวงวดั เวน้ขาดจากการรับสนิบน การลอ่ลวง และการตลบตะแลง เวน้ 

ขาดจากการตัด(อวยัวะ) การฆา่ การจองจ า การตชีงิว ิง่ราว การปลน้ และการขู ่

กรรโชก

 

เชงิอรรถ : 

๑ เวลาวกิาล คอื เวลาทีห่า้มใชเ้ฉพาะแตล่ะเรือ่ง ในทีน่ีห้มายถงึผดิเวลาทีก่ าหนดไว ้คอื ตัง้แตห่ลังเทีย่งวัน 

   จนถงึเวลาอรณุขึน้ (ท.ีส.ีอ. ๑๐/๗๕) 

๒ หมายถงึธัญชาตทิีม่เีมล็ด มเีปลอืกสมบรูณ์พรอ้มทีจ่ะงอกได ้เชน่ ขา้วเปลอืก (ท.ีส.ีอ. ๑๐/๗๕) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๓๐๘ } 



๓๐๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๔.จตตุถปัณณาสก]์ 

๕.มหาวรรค ๘.อัตตันตปสตูร 

  ภกิษุนัน้เป็นผูส้นัโดษดว้ยจวีรพอคุม้รา่งกาย และบณิฑบาตพออิม่ทอ้ง จะไป 

ณ ทีใ่ด ๆ ก็ไปไดทั้นท ีเหมอืนนกบนิไป ณ ทีใ่ดๆ ก็มแีตปี่กเป็นภาระ เธอ 

ประกอบดว้ยอรยิสลีขนัธอ์ยา่งนีแ้ลว้ ยอ่มเสวยสขุอันไมม่โีทษในภายใน 

  ภกิษุนัน้เห็นรปูทางตาแลว้ ไมร่วบถอื ไมแ่ยกถอื ยอ่มปฏบิัตเิพือ่ส ารวมใน 

จักขนุทรยีซ์ ึง่เมือ่ไมส่ ารวมแลว้ก็จะเป็นเหตใุหถ้กูบาปอกศุลธรรมคอือภชิฌาและ 

โทมนัสครอบง าได ้จงึรักษาจักขนุทรยี ์ถงึความส ารวมในจักขนุทรยี ์ฟังเสยีงทางห ู

... ดมกลิน่ทางจมกู ... ลิม้รสทางลิน้ ... ถกูตอ้งโผฏฐัพพะทางกาย ... รูแ้จง้ 

ธรรมารมณ์ทางใจแลว้ ไมร่วบถอื ไมแ่ยกถอื ยอ่มปฏบิัตเิพือ่ส ารวมในมนนิทรยี ์

ซึง่เมือ่ไมส่ ารวมแลว้ก็จะเป็นเหตใุหถ้กูบาปอกศุลธรรมคอือภชิฌาและโทมนัสครอบง าได ้

จงึรักษามนนิทรยี ์ถงึความส ารวมในมนนิทรยี ์เธอผูป้ระกอบดว้ยอรยิอนิทรยี- 

สงัวรอยา่งนี ้จงึชือ่วา่เสวยสขุอันไมร่ะคนดว้ยกเิลสในภายใน 

  ภกิษุนัน้เป็นผูท้ าความรูส้กึตัวในการกา้วไป การถอยกลับ การแลด ูการ 

เหลยีวด ูการคูเ้ขา้ การเหยยีดออก การครองสงัฆาฏ ิบาตร และจวีร การฉัน 

การดืม่ การเคีย้ว การลิม้ การถา่ยอจุจาระปัสสาวะ การเดนิ การยนื การน่ัง 

การนอน การตืน่ การพดู การนิง่ 

  ภกิษุนัน้ประกอบดว้ยอรยิสลีขนัธ ์อรยิอนิทรยีสงัวร และอรยิสตสิมัปชญัญะ 

พักอยู ่ณ เสนาสนะเงยีบสงัด คอื ป่า โคนไม ้ภเูขา ซอกเขา ถ ้า ป่าชา้ ทีแ่จง้ 

ลอมฟาง เธอกลับจากบณิฑบาต ภายหลังฉันอาหารเสร็จแลว้ก็น่ังคูบ้ัลลังก ์ตัง้กาย 

ตรง ด ารงสตไิวเ้ฉพาะหนา้ เธอละอภชิฌา (ความเพง่เล็งอยากไดข้องเขา) ในโลก 

แลว้ มใีจปราศจากอภชิฌาอยู ่ช าระจติใหบ้รสิทุธิจ์ากอภชิฌา ละความมุง่รา้ยคอื 

พยาบาท (ความคดิรา้ย) มจีติไมพ่ยาบาท มุง่ประโยชนเ์กือ้กลูตอ่สรรพสตัวอ์ยู ่ช าระ 

จติใหบ้รสิทุธิจ์ากความมุง่รา้ยคอืพยาบาท ละถนีมทิธะ(ความหดหูแ่ละเซือ่งซมึ) 

ปราศจากถนีมทิธะ ก าหนดแสงสวา่ง มสีตสิมัปชญัญะอยู ่ช าระจติใหบ้รสิทุธิจ์าก 

ถนีมทิธะ ละอทุธจัจกกุกจุจะ (ความฟุ้งซา่นและรอ้นใจ) เป็นผูไ้มฟุ่้ งซา่น มจีติสงบ 

อยูภ่ายใน ช าระจติใหบ้รสิทุธิจ์ากอทุธัจจกกุกจุจะ ละวจิกิจิฉา (ความลังเลสงสยั) 

ขา้มวจิกิจิฉาไดแ้ลว้ ไมม่คีวามสงสยัในกศุลธรรมทัง้หลายอยู ่ช าระจติใหบ้รสิทุธิจ์าก 

วจิกิจิฉา เธอครัน้ละนวิรณ์เหลา่นีท้ีเ่ป็นเครือ่งเศรา้หมองใจ เป็นเครือ่งทอนก าลัง 

ปัญญาแลว้ สงัดจากกาม ฯลฯ บรรลจุตตุถฌานอยู ่

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๓๐๙ } 



๓๑๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๔.จตตุถปัณณาสก]์ 

๕.มหาวรรค ๘.อัตตันตปสตูร 

  เมือ่จติเป็นสมาธ ิบรสิทุธิ ์ผอ่งแผว้ ไมม่กีเิลสเพยีงดังเนนิ ปราศจากความ 

เศรา้หมอง ออ่น เหมาะแกก่ารใชง้าน ตัง้มั่น ไมห่วั่นไหวอยา่งนี ้ภกิษุนัน้นอ้ม 

จติไปเพือ่ปพุเพนวิาสานุสสตญิาณ 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 ตลอดววิฏัฏกัปเป็นอันมากบา้ง ตลอด 

สงัวฏัฏกัปและววิฏัฏกัปเป็นอันมากบา้งวา่ ‘ในภพโนน้ เรามชีือ่อยา่งนัน้ มตีระกลู 

มวีรรณะ มอีาหาร เสวยสขุทกุขแ์ละมอีายอุยา่งนัน้ ๆ จตุจิากภพนัน้ก็ไปเกดิในภพ 

โนน้ แมใ้นภพนัน้เราก็มชีือ่อยา่งนัน้ มตีระกลู มวีรรณะ มอีาหาร เสวยสขุทกุข ์

และมอีายอุยา่งนัน้ ๆ จตุจิากภพนัน้จงึมาเกดิในภพนี้’ เธอระลกึชาตกิอ่นไดห้ลาย 

ชาตพิรอ้มทัง้ลักษณะท่ัวไปและชวีประวตัอิยา่งนี ้

  เมือ่จติเป็นสมาธ ิบรสิทุธิ ์ผอ่งแผว้ ไมม่กีเิลสเพยีงดังเนนิ ปราศจากความ 

เศรา้หมอง ออ่น เหมาะแกก่ารใชง้าน ตัง้มั่น ไมห่วั่นไหวอยา่งนี ้ภกิษุนัน้นอ้ม 

จติไปเพือ่จตุปูปาตญาณ เห็นหมูส่ตัวผ์ูก้ าลังจตุ ิก าลังเกดิ ทัง้ชัน้ต า่ และชัน้สงู 

งามและไมง่าม เกดิดแีละเกดิไมด่ ีดว้ยตาทพิยอ์ันบรสิทุธิเ์หนอืมนุษย ์รูช้ดัถงึหมู ่

สตัวผ์ูเ้ป็นไปตามกรรมวา่ ‘หมูส่ตัวท์ีป่ระกอบกายทจุรติ วจทีจุรติ และมโนทจุรติ 

กลา่วรา้ยพระอรยิะ มคีวามเห็นผดิ และชกัชวนผูอ้ ืน่ใหท้ ากรรมตามความเห็นผดิ 

พวกเขาหลังจากตายแลว้จะไปเกดิในอบาย ทคุต ิวนิบิาต นรก แตห่มูส่ตัวท์ี ่

ประกอบกายสจุรติ วจสีจุรติ และมโนสจุรติ ไมก่ลา่วรา้ยพระอรยิะ มคีวามเห็น 

ชอบและชกัชวนผูอ้ ืน่ใหท้ ากรรมตามความเห็นชอบ พวกเขาหลังจากตายแลว้ จะ 

ไปเกดิในสคุตโิลกสวรรค’์ เธอเห็นหมูส่ตัวผ์ูก้ าลังจตุ ิก าลังเกดิ ทัง้ชัน้ต า่และชัน้สงู 

งามและไมง่าม เกดิดแีละ เกดิไมด่ ีดว้ยตาทพิยอ์ันบรสิทุธิเ์หนอืมนุษย ์รูช้ดัถงึ 

หมูส่ตัวผ์ูเ้ป็นไปตามกรรม อยา่งนีแ้ล 

  เมือ่จติเป็นสมาธ ิบรสิทุธิ ์ผอ่งแผว้ ไมม่กีเิลสเพยีงดังเนนิ ปราศจากความ 

เศรา้หมอง ออ่น เหมาะแกก่ารใชง้าน ตัง้มั่น ไมห่วั่นไหวอยา่งนี ้ภกิษุนัน้ 

นอ้มจติไปเพือ่อาสวกัขยญาณ รูช้ดัตามความเป็นจรงิวา่ ‘นีท้กุข ์นีท้กุขสมทัุย นี ้

ทกุขนโิรธ นีท้กุขนโิรธคามนิปีฏปิทา นีอ้าสวะ นีอ้าสวสมทัุย นีอ้าสวนโิรธ นี้ 

อาสวนโิรธคามนิปีฏปิทา’ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๓๑๐ } 



๓๑๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๔.จตตุถปัณณาสก]์ 

๕.มหาวรรค ๙.ตัณหาสตูร 

  เมือ่เธอรูเ้ห็นอยูอ่ยา่งนี ้จติยอ่มหลดุพน้จากกามาสวะ ภวาสวะ และอวชิชาสวะ 

เมือ่จติหลดุพน้แลว้ก็รูว้า่ ‘หลดุพน้แลว้’ รูช้ดัวา่ ‘ชาตสิ ิน้แลว้ อยูจ่บพรหมจรรย์๑ 

แลว้ ท ากจิทีค่วรท าเสร็จแลว้ ไมม่กีจิอืน่เพือ่ความเป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป’ ภกิษุทัง้หลาย 

บคุคลเป็นผูไ้มท่ าตนใหเ้ดอืดรอ้น ไมห่มั่นประกอบในการท าตนใหเ้ดอืดรอ้น และเป็น 

ผูไ้มท่ าผูอ้ ืน่ใหเ้ดอืดรอ้น ไมห่มั่นประกอบในการท าผูอ้ ืน่ใหเ้ดอืดรอ้น เป็นอยา่งนีแ้ล 

และบคุคลนัน้ผูไ้มท่ าตนใหเ้ดอืดรอ้น ไมท่ าผูอ้ ืน่ ใหเ้ดอืดรอ้น เป็นผูไ้มห่วิ ดับรอ้น 

เย็นใจ เสวยสขุ มตีนอันประเสรฐิอยูใ่นปัจจบุันเทยีว 

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคล ๔ จ าพวกนีแ้ลมปีรากฏอยูใ่นโลก” 

อตัตนัตปสตูรที ่๘ จบ 

 

๙. ตณัหาสูตร 

วา่ดว้ยตณัหา 

  [๑๙๙] ภกิษุทัง้หลาย เราจักแสดงตัณหาเชน่ดังขา่ย ทอ่งเทีย่วไป แผไ่ป 

ซา่นไป เกาะเกีย่วอยูใ่นอารมณ์ตา่งๆ เป็นเครือ่งปกคลมุหุม้หอ่โลกนี ้ซ ึง่ยุง่ 

เหมอืนกลุม่ดา้ยอันยุง่เหยงิ ขอดเป็นปมเหมอืนหญา้มงุกระตา่ยและหญา้ปลอ้ง ไม ่

ใหล้ว่งพน้อบาย๒ ทคุต ิวนิบิาต และสงัสารวฏัไปได ้เธอทัง้หลายจงฟัง จงใสใ่จใหด้ ี

เราจักกลา่ว” ภกิษุเหลา่นัน้ทลูรับพระด ารัสแลว้ พระผูม้พีระภาคจงึไดต้รัสเรือ่งนีว้า่ 

  “ภกิษุทัง้หลาย ตณัหาเชน่ดงัขา่ย ทอ่งเทีย่วไป แผไ่ป ซา่นไป เกาะเกีย่ว 

อยูใ่นอารมณ์ตา่งๆ เป็นเครือ่งปกคลมุหุม้หอ่โลกนี ้ซึง่ยุง่เหมอืนกลุม่ดา้ย 

อนัยุง่เหยงิ ขอดเป็นปมเหมอืนหญา้มงุกระตา่ยและหญา้ปลอ้ง ไมใ่หล้ว่งพน้ 

อบาย ทคุต ิวนิบิาต และสงัสารวฏัไปได ้นัน้เป็นอยา่งไร 

  คอื ตัณหาวจิรติ ๑๘ ประการนีอ้าศัยขนัธปัญจก๓ภายใน 

 

เชงิอรรถ : 

๑ อยูจ่บพรหมจรรย ์หมายถงึกจิแหง่การปฏบัิตเิพือ่ท าลายอาสวกเิลสจบสิน้สมบรูณ์แลว้ ไมม่กีจิทีจ่ะ 

   ตอ้งท าเพือ่ตนเอง แต่ยังมหีนา้ทีเ่พือ่ผูอ้ ืน่อยู ่ผูบ้รรลถุงึขัน้นีไ้ดช้ือ่วา่ อเสขบคุคล (ท.ีส.ีอ. ๒๔๘/๒๐๓) 

๒ อบาย ในทีน่ีห้มายถงึนรก ก าเนดิสัตวด์ริัจฉาน แดนเปรต และอสรุกาย (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๑๙๙/๔๓๔) 

๓ ขนัธปญัจก หมายถงึหมวดหา้แหง่ขันธ ์ไดแ้ก ่รปูขันธ ์เวทนาขันธ ์สัญญาขันธ ์สังขารขันธ ์และ 

   วญิญาณขันธ ์(อภ.ิว.ิ (แปล) ๓๕/๑/๑) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๓๑๑ } 



๓๑๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๔.จตตุถปัณณาสก]์ 

๕.มหาวรรค ๙.ตัณหาสตูร 

  ตัณหาวจิรติ ๑๘ ประการนีอ้าศัยขนัธปัญจกภายนอก 

  ตณัหาวจิรติ ๑๘ ประการอาศยัขนัธปญัจกภายใน อะไรบา้ง คอื 

   ๑. เมือ่มตีัณหาวา่ ‘เราเป็น’ 

   ๒. ตัณหาวา่ ‘เราเป็นอยา่งนี’้ จงึม ี

   ๓. ตัณหาวา่ ‘เราเป็นอยา่งนัน้’ จงึม ี

   ๔. ตัณหาวา่ ‘เราเป็นโดยประการอืน่’ จงึม ี

   ๕. ตัณหาวา่ ‘เราเป็นผูเ้ทีย่ง’ จงึม ี

   ๖. ตัณหาวา่ ‘เราเป็นผูไ้มเ่ทีย่ง’ จงึม ี

   ๗. ตัณหาวา่ ‘เราพงึเป็น’ จงึม ี

   ๘. ตัณหาวา่ ‘เราพงึเป็นอยา่งนี’้ จงึม ี

   ๙. ตัณหาวา่ ‘เราพงึเป็นอยา่งนัน้’ จงึม ี

   ๑๐. ตัณหาวา่ ‘เราพงึเป็นโดยประการอืน่’ จงึม ี

   ๑๑. ตัณหาวา่ ‘เราพงึเป็นบา้ง’ จงึม ี

   ๑๒. ตัณหาวา่ ‘เราพงึเป็นอยา่งนีบ้า้ง’ จงึม ี

   ๑๓. ตัณหาวา่ ‘เราพงึเป็นอยา่งนัน้บา้ง’ จงึม ี

   ๑๔. ตัณหาวา่ ‘เราพงึเป็นโดยประการอืน่บา้ง’ จงึม ี

   ๑๕. ตัณหาวา่ ‘เราจักเป็น’ จงึม ี

   ๑๖. ตัณหาวา่ ‘เราจักเป็นอยา่งนี’้ จงึม ี

   ๑๗. ตัณหาวา่ ‘เราจักเป็นอยา่งนัน้’ จงึม ี

   ๑๘. ตัณหาวา่ ‘เราจักเป็นโดยประการอืน่’ จงึม ี

  นีค้อืตัณหาวจิรติ ๑๘ ประการอาศัยขนัธปัญจกภายใน 

  ตณัหาวจิรติ ๑๘ ประการอาศยัขนัธปญัจกภายนอก อะไรบา้ง คอื 

   ๑. เมือ่มตีัณหาวา่ ‘เราเป็นดว้ยขนัธปัญจกนี’้ 

   ๒. ตัณหาวา่ ‘เราเป็นอยา่งนีด้ว้ยขนัธปัญจกนี้’ จงึม ี

   ๓. ตัณหาวา่ ‘เราเป็นอยา่งนัน้ดว้ยขนัธปัญจกนี้’ จงึม ี

   ๔. ตัณหาวา่ ‘เราเป็นโดยประการอืน่ดว้ยขนัธปัญจกนี้’ จงึม ี

   ๕. ตัณหาวา่ ‘เราเป็นผูเ้ทีย่งดว้ยขนัธปัญจกนี้’ จงึม ี

   ๖. ตัณหาวา่ ‘เราเป็นผูไ้มเ่ทีย่งดว้ยขนัธปัญจกนี้’ จงึม ี

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๓๑๒ } 



๓๑๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๔.จตตุถปัณณาสก]์ 

๕.มหาวรรค ๙.ตัณหาสตูร 

   ๗. ตัณหาวา่ ‘เราพงึเป็นดว้ยขนัธปัญจกนี’้ จงึม ี

   ๘. ตัณหาวา่ ‘เราพงึเป็นอยา่งนีด้ว้ยขนัธปัญจกนี้’ จงึม ี

   ๙. ตัณหาวา่ ‘เราพงึเป็นอยา่งนัน้ดว้ยขนัธปัญจกนี้’ จงึม ี

   ๑๐. ตัณหาวา่ ‘เราพงึเป็นโดยประการอืน่ดว้ยขนัธปัญจกนี้’ จงึม ี

   ๑๑. ตัณหาวา่ ‘เราพงึเป็นดว้ยขนัธปัญจกนีบ้า้ง’ จงึม ี

   ๑๒. ตัณหาวา่ ‘เราพงึเป็นอยา่งนีด้ว้ยขนัธปัญจกนีบ้า้ง’ จงึม ี

   ๑๓. ตัณหาวา่ ‘เราพงึเป็นอยา่งนัน้ดว้ยขนัธปัญจกนีบ้า้ง’ จงึม ี

   ๑๔. ตัณหาวา่ ‘เราพงึเป็นโดยประการอืน่ดว้ยขนัธปัญจกนีบ้า้ง’ จงึม ี

   ๑๕. ตัณหาวา่ ‘เราจักเป็นดว้ยขนัธปัญจกนี้’ จงึม ี

   ๑๖. ตัณหาวา่ ‘เราจักเป็นอยา่งนีด้ว้ยขนัธปัญจกนี้’ จงึม ี

   ๑๗. ตัณหาวา่ ‘เราจักเป็นอยา่งนัน้ดว้ยขนัธปัญจกนี้’ จงึม ี

   ๑๘. ตัณหาวา่ ‘เราจักเป็นโดยประการอืน่ดว้ยขนัธปัญจกนี้’ จงึม ี

  นีค้อืตัณหาวจิรติ ๑๘ ประการอาศัยขนัธปัญจกภายนอก 

  ตัณหาวจิรติ ๑๘ ประการอาศัยขนัธปัญจกภายใน ตัณหาวจิรติ ๑๘ ประการ 

อาศัยขนัธปัญจกภายนอก ดว้ยประการฉะนี ้รวมเรยีกวา่ ตัณหาวจิรติ ๓๖ ประการ 

ตัณหาวจิรติเห็นปานนี ้ทีเ่ป็นอดตี ๓๖ ประการ อนาคต ๓๖ ประการ ปัจจบุัน 

๓๖ ประการ รวมเป็นตัณหาวจิรติ๑ ๑๐๘ ดว้ยประการฉะนี ้

  ภกิษุทัง้หลาย ตัณหานีนั้น้แล เชน่ดังขา่ย ทอ่งเทีย่วไป แผไ่ป ซา่นไป 

เกาะเกีย่วอยูใ่นอารมณ์ตา่งๆ เป็นเครือ่งปกคลมุหุม้หอ่โลกนี ้ซ ึง่ยุง่เหมอืนกลุม่ดา้ย 

อันยุง่เหยงิ ขอดเป็นปมเหมอืนหญา้มงุกระตา่ยและหญา้ปลอ้ง ไมใ่หล้ว่งพน้อบาย 

ทคุต ิวนิบิาต และสงัสารวฏัไปได”้ 

ตณัหาสตูรที ่๙ จบ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ตณัหาวจิรติ ๑๐๘ มวีธิกีารค านวณ ดังนี ้คอื ตัณหาวจิรติ ๑๘ ประการ อันอาศัยเบญจขันธภ์ายใน 

   ตัณหาวจิรติ ๑๘ ประการ อันอาศัยเบญจขันธภ์ายนอก รวมเป็น ๓๖ ประการ คณูดว้ยกาล ๓ คอื 

   ปัจจุบัน อดตี อนาคต เทา่กับ ๑๐๘ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๓๑๓ } 



๓๑๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๔.จตตุถปัณณาสก]์ 

๕.มหาวรรค ๑๐.เปมสตูร 

 

๑๐. เปมสตูร 

วา่ดว้ยความรกัและความชงั 

  [๒๐๐] ภกิษุทัง้หลาย ธรรม ๔ ประการนีย้อ่มเกดิ 

  ธรรม ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ความรักเกดิเพราะความรัก  ๒. ความชงัเกดิเพราะความรัก 

   ๓. ความรักเกดิเพราะความชงั  ๔. ความชงัเกดิเพราะความชงั 

  ความรกัเกดิเพราะความรกั เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลในโลกนีเ้ป็นผูน่้าปรารถนา น่าใคร ่น่าพอใจของบคุคล คนอืน่ๆ 

ประพฤตติอ่บคุคลทีรั่กนัน้ดว้ยอาการทีน่่าปรารถนา น่าใคร ่น่าพอใจ บคุคลนัน้ม ี

ความคดิอยา่งนีว้า่ ‘คนอืน่ ๆ ประพฤตติอ่บคุคลทีน่่าปรารถนา น่าใคร ่น่าพอใจ 

ของเราดว้ยอาการทีน่่าปรารถนา น่าใคร ่น่าพอใจ’ เขาจงึเกดิความรักในคนเหลา่นัน้ 

ความรักเกดิเพราะความรัก เป็นอยา่งนีแ้ล 

  ความชงัเกดิเพราะความรกั เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลในโลกนีเ้ป็นผูน่้าปรารถนา น่าใคร ่น่าพอใจของบคุคล คนอืน่ ๆ 

ประพฤตติอ่บคุคลทีรั่กนัน้ดว้ยอาการทีไ่มน่่าปรารถนา ไมน่่าใคร ่ไมน่่าพอใจ 

บคุคลนัน้มคีวามคดิอยา่งนีว้า่ ‘คนอืน่ ๆ ประพฤตติอ่บคุคลทีน่่าปรารถนา น่าใคร ่

น่าพอใจของเราดว้ยอาการทีไ่มน่่าปรารถนา ไมน่่าใคร ่ไมน่่าพอใจ’ เขาจงึเกดิ 

ความชงัในคนเหลา่นัน้ ความชงัเกดิเพราะความรัก เป็นอยา่งนีแ้ล 

  ความรกัเกดิเพราะความชงั เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลในโลกนีเ้ป็นผูไ้มน่่าปรารถนา ไมน่่าใคร ่ไมน่่าพอใจของบคุคล 

คนอืน่ๆ ก็ประพฤตติอ่บคุคลทีช่งันัน้ดว้ยอาการทีไ่มน่่าปรารถนา ไมน่่าใคร ่ไม ่

น่าพอใจ บคุคลนัน้มคีวามคดิอยา่งนีว้า่ ‘คนอืน่ ๆ ประพฤตติอ่บคุคลทีไ่มน่่าปรารถนา 

ไมน่่าใคร ่ไมน่่าพอใจของเราดว้ยอาการทีไ่มน่่าปรารถนา ไมน่่าใคร ่ไมน่่าพอใจ’ 

เขาจงึเกดิความรักในคนเหลา่นัน้ ความรักเกดิเพราะความชงั เป็นอยา่งนีแ้ล 

  ความชงัเกดิเพราะความชงั เป็นอยา่งไร 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๓๑๔ } 



๓๑๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๔.จตตุถปัณณาสก]์ 

๕.มหาวรรค ๑๐.เปมสตูร 

  คอื บคุคลในโลกนีเ้ป็นผูไ้มน่่าปรารถนา ไมน่่าใคร ่ไมน่่าพอใจของบคุคล 

คนอืน่ ๆ ก็ประพฤตติอ่คนทีช่งันัน้ดว้ยอาการทีน่่าปรารถนา น่าใคร ่น่าพอใจ 

บคุคลนัน้มคีวามคดิอยา่งนีว้า่ ‘คนอืน่ๆ ประพฤตติอ่คนทีไ่มน่่าปรารถนา ไมน่่าใคร่ 

ไมน่่าพอใจของเราดว้ยอาการทีน่่าปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจ’ เขาจงึเกดิความชงั 

ในบคุคลเหลา่นัน้ ความชงัเกดิเพราะความชงั เป็นอยา่งนีแ้ล 

  ภกิษุทัง้หลาย ธรรม ๔ ประการนีแ้ลยอ่มเกดิ 

  สมัยใด ภกิษุสงัดจากกามและอกศุลธรรมทัง้หลายแลว้ บรรลปุฐมฌาน ฯลฯ 

อยู ่สมัยนัน้ แมค้วามรักทีเ่กดิเพราะความรัก ยอ่มไมม่แีกภ่กิษุนัน้ แมค้วามชงัที ่

เกดิเพราะความรักยอ่มไมม่แีกภ่กิษุนัน้ แมค้วามรักทีเ่กดิเพราะความชงัยอ่มไมม่แีก ่

ภกิษุนัน้ แมค้วามชงัทีเ่กดิเพราะความชงัยอ่มไมม่แีกภ่กิษุนัน้ 

  สมัยใด เพราะวติกวจิารสงบระงับไป ภกิษุบรรลทุตุยิฌาน ฯลฯ อยู ่เพราะ 

ปีตจิางคลายไป ภกิษุมอีเุบกขา มสีตสิมัปชญัญะ เสวยสขุดว้ยนามกายบรรล ุ

ตตยิฌาน ฯลฯ อยู ่เพราะละสขุและทกุขไ์ด ้เพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปกอ่น 

แลว้ ภกิษุบรรลจุตตุถฌาน ฯลฯ อยู ่สมัยนัน้ แมค้วามรักทีเ่กดิเพราะความรัก 

ยอ่มไมม่แีกภ่กิษุนัน้ แมค้วามชงัทีเ่กดิเพราะความรักยอ่มไมม่แีกภ่กิษุนัน้ แม ้

ความรักทีเ่กดิเพราะความชงัยอ่มไมม่แีกภ่กิษุนัน้ แมค้วามชงัทีเ่กดิเพราะความชงั 

ยอ่มไมม่แีกภ่กิษุนัน้ 

  สมัยใด ภกิษุท าใหแ้จง้ซึง่เจโตวมิตุต ิปัญญาวมิตุตอิันไมม่อีาสวะ เพราะอาสวะ 

สิน้ไปดว้ยปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุัน 

  สมัยนัน้ แมค้วามรักทีเ่กดิเพราะความรักเป็นอันภกิษุนัน้ละไดเ้ด็ดขาด ตัด 

รากถอนโคนเหมอืนตน้ตาลทีถ่กูตดัรากถอนโคนไปแลว้ เหลอืแตพ่ืน้ที ่ท าใหไ้มม่ ี

เกดิขึน้ตอ่ไปไมไ่ด ้ความชงัทีเ่กดิเพราะความรักเป็นอันภกิษุนัน้ละไดเ้ด็ดขาด ตัด 

รากถอนโคนเหมอืนตน้ตาลทีถ่กูตดัรากถอนโคนไปแลว้ เหลอืแตพ่ืน้ที ่ท าใหไ้มม่ ี

เกดิขึน้ตอ่ไปไมไ่ด ้ความรักทีเ่กดิเพราะความชงัเป็นอันภกิษุนัน้ละไดเ้ด็ดขาด ตัด 

รากถอนโคนเหมอืนตน้ตาลทีถ่กูตดัรากถอนโคนไปแลว้ เหลอืแตพ่ืน้ที ่ท าใหไ้มม่ ี

เกดิขึน้ตอ่ไปไมไ่ด ้แมค้วามชงัทีเ่กดิเพราะความชงัเป็นอันภกิษุนัน้ละไดเ้ด็ดขาด 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๓๑๕ } 



๓๑๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๔.จตตุถปัณณาสก]์ 

๕.มหาวรรค ๑๐.เปมสตูร 

ตัดรากถอนโคนเหมอืนตน้ตาลทีถ่กูตัดรากถอนโคนไปแลว้ เหลอืแตพ่ืน้ที ่ท าใหไ้มม่ ี

เกดิขึน้ตอ่ไปไมไ่ด ้ภกิษุนีเ้ราเรยีกวา่ ไมย่ดึถอื๑ ไมโ่ตต้อบ๒ ไมบ่ังหวนควนั๓ ไม ่

ลกุโพลง๔ ไมถ่กูไฟไหม ้๕ 

  ภกิษุชือ่วา่ยดึถอื เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีพ้จิารณาเห็นรปูโดยความเป็นอัตตา พจิารณาเห็น 

อัตตาวา่มรีปู พจิารณาเห็นรปูในอัตตา หรอืพจิารณาเห็นอัตตาในรปู พจิารณา 

เห็นเวทนาโดยความเป็นอัตตา พจิารณาเห็นอัตตาวา่มเีวทนา พจิารณาเห็นเวทนา 

ในอัตตา หรอืพจิารณาเห็นอัตตาในเวทนา พจิารณาเห็นสญัญาโดยความเป็นอัตตา  

พจิารณาเห็นอัตตาวา่มสีัญญา พจิารณาเห็นสญัญาในอัตตา หรอืพจิารณาเห็น 

อัตตาในสญัญา พจิารณาเห็นสงัขารทัง้หลายโดยความเป็นอัตตา พจิารณาเห็น 

อัตตาวา่มสีงัขาร พจิารณาเห็นสงัขารในอัตตา หรอืพจิารณาเห็นอัตตาในสงัขาร  

พจิารณาเห็นวญิญาณโดยความเป็นอัตตา พจิารณาเห็นอัตตาวา่มวีญิญาณ 

พจิารณาเห็นวญิญาณในอัตตา หรอืพจิารณาเห็นอัตตาในวญิญาณ ภกิษุชือ่วา่ยดึถอื 

เป็นอยา่งนีแ้ล 

  ภกิษุชือ่วา่ไมย่ดึถอื เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีไ้มเ่ห็นรปูโดยความเป็นอัตตา ไมเ่ห็นอัตตาวา่มรีปู 

ไมเ่ห็นรปูในอัตตา หรอืไมเ่ห็นอัตตาในรปู ไมเ่ห็นเวทนาโดยความเป็นอัตตา ไม่ 

เห็นอัตตาวา่มเีวทนา ไมเ่ห็นเวทนาในอัตตา หรอืไมเ่ห็นอัตตาในเวทนา ไมเ่ห็น 

สญัญาโดยความเป็นอัตตา ไมเ่ห็นอัตตาวา่มสีญัญา ไมเ่ห็นสญัญาในอัตตา หรอื 

ไมเ่ห็นอัตตาในสญัญา ไมเ่ห็นสงัขารโดยความเป็นอัตตา ไมเ่ห็นอัตตาวา่มสีงัขาร

 

เชงิอรรถ : 

๑ หมายถงึไม่ยกขึน้ดว้ยอ านาจทฏิฐ ิ(องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๒๐๐/๔๓๗) 

๒ หมายถงึไมเ่ป็นผูข้ัดแยง้ยกขึน้ดว้ยอ านาจความทะเลาะแตกรา้ว (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๒๐๐/๔๓๗) 

๓ หมายถงึไมบั่งหวนควันดว้ยอ านาจตัณหาวจิรติ ๑๘ ประการทีอ่าศัยขันธปัญจกภายใน ด ูขอ้ ๑๙๙  

   (ตัณหาสตูร) ประกอบ (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๒๐๐/๔๓๗) 

๔ หมายถงึไมล่กุโพลงดว้ยอ านาจตัณหาวจิรติ ๑๘ ประการทีอ่าศัยขันธปัญจกภายนอก ดขูอ้๑๙๙(ตัณหาสตูร)  

   ประกอบ (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๒๐๐/๔๓๗) 

๕ หมายถงึไมถ่กูไฟไหมด้ว้ยอ านาจอัสมมิานะ (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๒๐๐/๔๓๗) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๓๑๖ } 



๓๑๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๔.จตตุถปัณณาสก]์ 

๕.มหาวรรค ๑๐.เปมสตูร 

ไมเ่ห็นสงัขารในอัตตา หรอืไมเ่ห็นอัตตาในสงัขาร ไมเ่ห็นวญิญาณโดยความเป็น 

อัตตา ไมเ่ห็นอัตตาวา่มวีญิญาณ ไมเ่ห็นวญิญาณในอัตตา หรอืไมเ่ห็นอตัตาใน 

วญิญาณ ภกิษุชือ่วา่ไมย่ดึถอื เป็นอยา่งนีแ้ล 

  ภกิษุชือ่วา่โตต้อบ เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีด้า่โตต้อบคนทีด่า่ โกรธตอบคนทีโ่กรธ เถยีงโตต้อบ 

คนทีถ่ยีง ภกิษุชือ่วา่โตต้อบ เป็นอยา่งนีแ้ล 

  ภกิษุชือ่วา่ไมโ่ตต้อบ เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีไ้มด่า่โตต้อบคนทีด่า่ ไมโ่กรธตอบคนทีโ่กรธ ไม่ 

เถยีงโตต้อบคนทีถ่ยีง ภกิษุชือ่วา่ไมโ่ตต้อบ เป็นอยา่งนีแ้ล 

  ภกิษุชือ่วา่บงัหวนควนั เป็นอยา่งไร 

  คอื เมือ่มตีัณหาวา่ ‘เราเป็น’ ตัณหาวา่ ‘เราเป็นอยา่งนี’้ จงึม ีตัณหาวา่ 

‘เราเป็นอยา่งนัน้’ จงึม ีตัณหาวา่ ‘เราเป็นโดยประการอืน่’ จงึม ีตัณหาวา่ ‘เราเป็น 

ผูเ้ทีย่ง’ จงึม ีตัณหาวา่ ‘เราเป็นผูไ้มเ่ทีย่ง’ จงึม ีตัณหาวา่ ‘เราพงึเป็น’ จงึม ี

ตัณหาวา่ ‘เราพงึเป็นอยา่งนี’้ จงึม ีตัณหาวา่ ‘เราพงึเป็นอยา่งนัน้’ จงึม ีตัณหาวา่ 

“เราพงึเป็นโดยประการอืน่’ จงึม ีตัณหาวา่ ‘เราพงึเป็นบา้ง’ จงึม ีตัณหาวา่ 

‘เราพงึเป็นอยา่งนีบ้า้ง” จงึม ีตัณหาวา่ “เราพงึเป็นอยา่งนัน้บา้ง” จงึม ีตัณหาวา่  

“เราพงึเป็นโดยประการอืน่บา้ง’ จงึม ีตัณหาวา่ ‘เราจักเป็น’ จงึม ีตัณหาวา่ 

‘เราจักเป็นอยา่งน’ จงึม ีตัณหาวา่ ‘เราจักเป็นอยา่งนัน้’ จงึม ีตัณหาวา่ ‘เราจัก 

เป็นโดยประการอืน่’ จงึม ีภกิษุชือ่วา่บังหวนควนั เป็นอยา่งนีแ้ล 

  ภกิษุชือ่วา่ไมบ่งัหวนควนั เป็นอยา่งไร 

  คอื เมือ่ไมม่ตีัณหาวา่ ‘เราเป็น’ ตัณหาวา่ ‘เราเป็นอยา่งนี’้ จงึไมม่ ีตัณหาวา่ 

‘เราเป็นอยา่งนัน้’ จงึไมม่ ีตัณหาวา่ ‘เราเป็นโดยประกอบอืน่’ จงึไมม่ ีตัณหาวา่ 

‘เราเป็นผูเ้ทีย่ง” จงึไมม่ ีตัณหาวา่ ‘เราเป็นผูไ้มเ่ทีย่ง’ จงึไมม่ ีตัณหาวา่ ‘เราพงึ 

เป็น’ จงึไมม่ ีตัณหาวา่ ‘เราพงึเป็นอยา่งนี’้ จงึไมม่ ีตัณหาวา่ ‘เราพงึเป็นอยา่งนัน้’ 

จงึไมม่ ีตัณหาวา่ ‘เราพงึเป็นโดยประการอืน่’ จงึไมม่ ีตัณหาวา่ ‘เราพงึเป็นบา้ง’ 

จงึไมม่ ีตัณหาวา่ ‘เราพงึเป็นอยา่งนีบ้า้ง’ จงึไมม่ ีตัณหาวา่ ‘เราพงึเป็นอยา่งนัน้บา้ง’ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๓๑๗ } 



๓๑๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๔.จตตุถปัณณาสก]์ 

๕.มหาวรรค ๑๐.เปมสตูร 

จงึไมม่ ีตัณหาวา่ ‘เราพงึเป็นโดยประการอืน่บา้ง’ จงึไมม่ ีตัณหาวา่ ‘เราจักเป็น’ 

จงึไมม่ ีตัณหาวา่ ‘เราจักเป็นอยา่งนี’้ จงึไมม่ ีตัณหาวา่ ‘เราจักเป็นอยา่งนัน้’ จงึไมม่ ี

ตัณหาวา่ ‘เราจักเป็นโดยประการอืน่’ จงึไมม่ ีภกิษุชือ่วา่ไมบ่ังหวนควนั เป็น 

อยา่งนีแ้ล 

  ภกิษุชือ่วา่ลกุโพลง เป็นอยา่งไร 

  คอื เมือ่มตีัณหาวา่ ‘เราเป็นดว้ยขนัธปัญจกนี’้ ตัณหาวา่ ‘เราเป็นอยา่งนีด้ว้ย 

ขนัธปัญจกนี’้ จงึม ีตัณหาวา่ ‘เราเป็นอยา่งนัน้ดว้ยขันธปัญจกนี้’ จงึม ีตัณหาวา่  

‘เราเป็นโดยประการอืน่ดว้ยขนัธปัญจกนี้’ จงึม ีตัณหาวา่ ‘เราเป็นผูเ้ทีย่งดว้ย 

ขนัธปัญจกนี’้ จงึม ีตัณหาวา่ ‘เราเป็นผูไ้มเ่ทีย่งดว้ยขนัธปัญจกนี้’ จงึม ีตัณหาวา่  

‘เราพงึเป็นดว้ยขันธปัญจกนี’้ จงึม ีตัณหาวา่ ‘เราพงึเป็นอยา่งนีด้ว้ยขนัธปัญจกนี้’ 

จงึม ีตัณหาวา่ ‘เราพงึเป็นโดยประการนัน้ดว้ยขนัธปัญจกนี้’ จงึม ีตัณหาวา่ ‘เรา  

พงึเป็นโดยประการอืน่ดว้ยขนัธปัญจกนี้’ จงึม ีตัณหาวา่ ‘เราพงึเป็นดว้ยขนัธปัญจก 

นีบ้า้ง’ จงึม ีตัณหาวา่ ‘เราพงึเป็นอยา่งนีด้ว้ยขนัธปัญจกนีบ้า้ง’ จงึม ีตัณหาวา่  

‘เราพงึเป็นอยา่งนัน้ดว้ยขันธปัญจกนีบ้า้ง’ จงึม ีตัณหาวา่ ‘เราพงึเป็นอยา่งอืน่ 

ดว้ยขนัธปัญจกนีบ้า้ง’ จงึม ีตัณหาวา่ ‘เราจักเป็นดว้ยขนัธปัญจกนี้’ จงึม ีตัณหาวา่  

‘เราจักเป็นอยา่งนีด้ว้ยขนัธปัญจกนี้’ จงึม ีตัณหาวา่ ‘เราจักเป็นอยา่งนัน้ดว้ย 

ขนัธปัญจกนี’้ จงึม ีตัณหาวา่ ‘เราจักเป็นโดยประการอืน่ดว้ยขนัธปัญจกนี้’ จงึม ี

ภกิษุชือ่วา่ลกุโพลง เป็นอยา่งนีแ้ล 

  ภกิษุชือ่วา่ไมล่กุโพลง เป็นอยา่งไร 

  คอื เมือ่ไมม่ตีัณหาวา่ “เราเป็นดว้ยขนัธปัญจกนี”้ ตัณหาวา่ “เราเป็น 

อยา่งนีด้ว้ยขนัธปัญจกนี้” จงึไมม่ ีตัณหาวา่ “เราเป็นอยา่งนัน้ดว้ยขนัธปัญจกนี้” 

จงึไมม่ ีตัณหาวา่ “เราเป็นโดยประการอืน่ดว้ยขนัธปัญจกนี้” จงึไมม่ ีตัณหาวา่ 

“เราเป็นผูเ้ทีย่งดว้ยขนัธปัญจกนี้” จงึไมม่ ีตัณหาวา่ “เราเป็นผูไ้มเ่ทีย่งดว้ย 

ขนัธปัญจกนี”้ จงึไมม่ ีตัณหาวา่ “เราพงึเป็นดว้ยขันธปัญจกนี”้ จงึไมม่ ีตัณหาวา่  

“เราพงึเป็นอยา่งนีด้ว้ยขนัธปัญจกนี้” จงึไมม่ ีตัณหาวา่ “เราพงึเป็นอยา่งนัน้ดว้ย 

ขนัธปัญจกนี”้ จงึไมม่ ีตัณหาวา่ “เราพงึเป็นโดยประการอืน่ดว้ยขนัธปัญจกนีบ้า้ง” 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๓๑๘ } 



๓๑๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๔.จตตุถปัณณาสก]์ 

๕.มหาวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

จงึไมม่ ีตัณหาวา่ “เราพงึเป็นดว้ยขนัธปัญจกนีบ้า้ง” จงึไมม่ ีตัณหาวา่ “เราพงึเป็น  

อยา่งนีด้ว้ยขนัธปัญจกนีบ้า้ง” จงึไมม่ ีตัณหาวา่ “เราพงึเป็นอยา่งนัน้ดว้ยขนัธปัญจก 

นีบ้า้ง” จงึไมม่ ีตัณหาวา่ “เราพงึเป็นโดยประการอืน่ดว้ยขนัธปัญจกนีบ้า้ง” จงึไมม่ ี

ตัณหาวา่ “เราจักเป็นดว้ยขนัธปัญจกนี้” จงึไมม่ ีตัณหาวา่ “เราจักเป็นอยา่งนี ้

ดว้ยขนัธปัญจกนี”้ จงึไมม่ตีัณหาวา่ “เราจักเป็นอยา่งนัน้ดว้ยขนัธปัญจกนี้” จงึไมม่ ี

ตัณหาวา่ “เราจักเป็นโดยประการอืน่ดว้ยขนัธปัญจกนี้” จงึไมม่ ีภกิษุชือ่วา่ไม ่

ลกุโพลง เป็นอยา่งนีแ้ล 

  ภกิษุชือ่วา่ถกูไฟไหม ้เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีย้ังละอัสมมิานะไมไ่ดเ้ด็ดขาด ยังไมไ่ดต้ัดรากถอนโคน  

ใหเ้หมอืนตน้ตาลทีถ่กูตดัรากถอนโคนไปแลว้ เหลอืแตพ่ืน้ที ่ท าใหไ้มม่ ีเกดิขึน้ 

ตอ่ไปไมไ่ด ้ภกิษุชือ่วา่ถกูไฟไหม ้เป็นอยา่งนีแ้ล 

  ภกิษุชือ่วา่ไมถ่กูไฟไหม ้เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีล้ะอัสมมิานะไดเ้ด็ดขาด ตดัรากถอนโคนเหมอืน 

ตน้ตาลทีถ่กูตดัรากถอนโคนไปแลว้ เหลอืแตพ่ืน้ที ่ท าใหไ้มม่ ีเกดิขึน้ตอ่ไปไมไ่ด ้

ภกิษุชือ่วา่ไมถ่กูไฟไหม ้เป็นอยา่งนีแ้ล 

เปมสตูรที ่๑๐ จบ 

มหาวรรคที ่๕ จบ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

    ๑. โสตานุคตสตูร     ๒. ฐานสตูร 

    ๓. ภัททยิสตูร     ๔. สาปคุยิาสตูร 

    ๕. วปัปสตูร      ๖. สาฬหสตูร 

    ๗. มัลลกิาเทวสีตูร     ๘. อัตตันตปสตูร 

    ๙. ตัณหาสตูร     ๑๐. เปมสตูร 

 

 

จตตุถปณัณาสก ์จบบรบิรูณ์ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๓๑๙ } 



๓๒๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๕.ปัฐจมปัณณาสก]์ 

๑.สปัปรุสิวรรค ๑. สกิขาปทสตูร 

 

๕. ปญัจมปณัณาสก ์

๑. สปัปรุสิวรรค 

หมวดวา่ดว้ยสตับรุษุ 

๑. สกิขาปทสตูร 

วา่ดว้ยสกิขาบท 

  [๒๐๑] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ ภกิษุทัง้หลาย เราจักแสดงอสตับรุษุ๑และ 

อสตับรุษุทีย่ ิง่กวา่อสตับรุษุ จักแสดงสตับรุษุ๒และสตับรุษุทีย่ ิง่กวา่สตับรุษุแกเ่ธอ 

ทัง้หลาย๓ เธอทัง้หลายจงฟัง จงใสใ่จใหด้ ีเราจักกลา่ว ภกิษุเหลา่นัน้ทลูรับสนอง 

พระด ารัสแลว้ พระผูม้พีระภาคจงึไดต้รัสเรือ่งนีว้า่ 

  อสตับรุษุ เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีเ้ป็นผูฆ้า่สตัว ์ลักทรัพย ์ประพฤตผิดิในกาม พดู 

เท็จ เสพของมนึเมาคอืสรุาและเมรัยอันเป็นเหตแุหง่ความประมาท บคุคลนีเ้รยีกวา่ 

อสตับรุษุ 

  อสตับรุษุทีย่ ิง่กวา่อสตับรุษุ เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีต้นเองเป็นผูฆ้า่สตัวแ์ละชกัชวนผูอ้ ืน่ใหฆ้า่สตัว ์ตนเอง  

เป็นผูล้ักทรัพยแ์ละชกัชวนผูอ้ ืน่ใหล้ักทรัพย ์ตนเองเป็นผูป้ระพฤตผิดิในกามและ 

ชกัชวนผูอ้ ืน่ใหป้ระพฤตผิดิในกาม ตนเองเป็นผูพ้ดูเท็จและชกัชวนผูอ้ ืน่ใหพ้ดูเท็จ  

ตนเองเป็นผูเ้สพของมนึเมาคอืสรุาและเมรัยอันเป็นเหตแุหง่ความประมาทและชกัชวน  

ผูอ้ืน่ใหเ้สพของมนึเมาคอืสรุาและเมรัยอันเป็นเหตแุหง่ความประมาท บคุคลนีเ้รยีก 

วา่ อสตับรุษุทีย่ ิง่กวา่อสตับรุษุ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ อสตับรุษุ หมยถงึคนเลว คนไรป้ระโยชน ์คนมโีมหะ คนทีถ่กูอวชิชาท าใหม้ดืบอด (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๒๐๑/๔๓๘) 

๒ สตับรุษุ หมายถงึบัณฑติผูป้ระกอบดว้ยคณุคอื ศลี เป็นตน้ (องฺ.ตกิ.อ. ๒/๘๐/๒๓๐) 

๓ อภ.ิป.ุ (แปล) ๓๖/๑๓๒-๑๓๕/๑๘๓ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๓๒๐ } 



๓๒๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๕.ปัฐจมปัณณาสก]์ 

๑.สปัปรุสิวรรค ๒.อัสสทัธสตูร 

  สตับรุษุ เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีเ้ป็นผูเ้วน้ขาดจากการฆา่สตัว ์เป็นผูเ้วน้ขาดจาก 

การลักทรัพย ์เป็นผูเ้วน้ขาดจากการประพฤตผิดิในกาม เป็นผูเ้วน้ขาดจากการ 

พดูเท็จ เป็นผูเ้วน้ขาดจากการเสพของมนึเมาคอืสรุาและเมรัยอันเป็นเหตแุหง่ความ 

ประมาท บคุคลนีเ้รยีกวา่ สตับรุษุ 

  สตับรุษุทีย่ ิง่กวา่สตับรุษุ เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีต้นเองเป็นผูเ้วน้ขาดจากการฆา่สตัวแ์ละชกัชวนผูอ้ ืน่ 

ใหง้ดเวน้จากการฆา่สตัว ์ตนเองเป็นผูเ้วน้ขาดจากการลักทรัพยแ์ละชกัชวนผูอ้ ืน่ให ้

งดเวน้จากการลักทรัพย ์ตนเองเป็นผูเ้วน้ขาดจากการประพฤตผิดิในกามและชกัชวน  

ผูอ้ืน่ใหง้ดเวน้จากการประพฤตผิดิในกาม ตนเองเป็นผูเ้วน้ขาดจากการพดูเท็จและ 

ชกัชวนผูอ้ ืน่ใหง้ดเวน้จากการพดูเท็จ ตนเองเป็นผูเ้วน้ขาดจากการเสพของมนึเมา 

คอืสรุาและเมรัยอันเป็นเหตแุหง่ความประมาทและชกัชวนผูอ้ ืน่ใหง้ดเวน้จากการเสพ  

ของมนึเมาคอืสรุาและเมรัยอันเป็นเหตแุหง่ความประมาท บคุคลนีเ้รยีกวา่ สตับรุษุ 

ทีย่ ิง่กวา่สตับรุษุ 

สกิขาปทสตูรที ่๑ จบ 

 

๒. อสัสทัธสตูร 

วา่ดว้ยผูไ้มม่ศีรทัธาและผูม้ศีรทัธา 

  [๒๐๒] ภกิษุทัง้หลาย เราจักแสดงอสตับรุษุและอสตับรุษุทีย่ ิง่กวา่อสตับรุษุ  

จักแสดงสตับรุษุและสตับรุษุทีย่ ิง่กวา่สตับรุษุแกเ่ธอทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงฟัง จงใสใ่จ 

ใหด้ ีเราจักกลา่ว ภกิษุเหลา่นัน้ทลูรับสนองพระด ารัสแลว้ พระผูม้พีระภาคจงึได  ้

ตรัสเรือ่งนีว้า่ 

  อสตับรุษุ เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีเ้ป็นผูไ้มม่ศีรัทธา ไมม่หีริ ิไมม่โีอตตัปปะ มสีตุะ 

นอ้ย๑ เป็นผูเ้กยีจครา้น หลงลมืสต ิมปัีญญาทราม บคุคลนีเ้รยีกวา่ อสตับรุษุ

 

เชงิอรรถ : 

๑ มสีตุะนอ้ย หมายถงึปราศจากสตุะ (เลา่เรยีนมานอ้ย, ไดย้นิไดฟั้งมานอ้ย, มปีระสบการณ์นอ้ย) (ม.ม.ูอ. 

   ๑/๘๓/๒๐๒) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๓๒๑ } 



๓๒๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๕.ปัฐจมปัณณาสก]์ 

๑.สปัปรุสิวรรค ๓.สตัตกมัมสตูร 

  อสตับรุษุทีย่ ิง่กวา่อสตับรุษุ เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีต้นเองเป็นผูไ้มม่ศีรัทธาและชกัชวนผูอ้ ืน่ใหไ้มม่ศีรัทธา  

ตนเองเป็นผูไ้มม่หีริแิละชกัชวนผูอ้ ืน่ใหไ้มม่หีริ ิตนเองเป็นผูไ้มม่โีอตตัปปะและชกัชวน 

ผูอ้ืน่ใหไ้มม่โีอตตัปปะ ตนเองเป็นผูม้สีตุะนอ้ยและชกัชวนผูอ้ ืน่ใหม้สีตุะนอ้ย ตนเอง  

เป็นผูเ้กยีจครา้นและชกัชวนผูอ้ ืน่ใหเ้กยีจครา้น ตนเองหลงลมืสตแิละชกัชวนผูอ้ ืน่ให ้

หลงลมืสต ิตนเองมปัีญญาทรามและชกัชวนผูอ้ ืน่ใหม้ปัีญญาทราม บคุคลนีเ้รยีกวา่ 

อสตับรุษุทีย่ ิง่กวา่อสตับรุษุ 

  สตับรุษุ เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีเ้ป็นผูม้ศีรัทธา มหีริ ิมโีอตตัปปะ เป็นพหสูตู 

ปรารภความเพยีร มสีต ิมปัีญญา บคุคลนีเ้รยีกวา่ สัตบรุษุ 

  สตับรุษุทีย่ ิง่กวา่สตับรุษุ เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีต้นเองเป็นผูม้ศีรัทธาและชกัชวนผูอ้ ืน่ใหม้ศีรัทธา  

ตนเองเป็นผูม้หีริแิละชกัชวนผูอ้ ืน่ใหม้หีริ ิตนเองเป็นผูม้โีอตตัปปะและชกัชวนผูอ้ืน่ 

ใหม้โีอตตัปปะ ตนเองเป็นพหสูตูและชกัชวนผูอ้ ืน่ใหเ้ป็นพหสูตู ตนเองมสีตติัง้มั่น 

และชกัชวนผูอ้ ืน่ใหม้สีตติัง้มั่น ตนเองเป็นผูม้ปัีญญาและชกัชวนผูอ้ ืน่ใหม้ปัีญญา 

บคุคลนีเ้รยีกวา่ สตับรุษุทีย่ ิง่กวา่สตับรุษุ 

อสัสทัธสตูรที ่๒ จบ 

 

๓. สตัตกมัมสตูร 

วา่ดว้ยกรรม ๗ ประการ 

  [๒๐๓] ภกิษุทัง้หลาย เราจักแสดงอสตับรุษุและอสตับรุษุทีย่ ิง่กวา่อสตับรุษุ  

จักแสดงสตับรุษุและสตับรุษุทีย่ ิง่กวา่สตับรุษุแกเ่ธอทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงฟัง ฯลฯ๑ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดขูอ้ความเต็มในขอ้ ๒๐๒ (อัสสัทธสตูร) หนา้ ๓๒๑ ในเลม่นี้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๓๒๒ } 



๓๒๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๕.ปัฐจมปัณณาสก]์ 

๑.สปัปรุสิวรรค ๓.สตัตกมัมสตูร 

  อสตับรุษุ เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีเ้ป็นผูฆ้า่สตัว ์ลักทรัพย ์ประพฤตผิดิในกาม พดูเท็จ 

พดูสอ่เสยีด พดูค าหยาบ พดูเพอ้เจอ้ บคุคลนีเ้รยีกวา่ อสตับรุษุ 

  อสตับรุษุทีย่ ิง่กวา่อสตับรุษุ เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีต้นเองเป็นผูฆ้า่สตัวแ์ละชกัชวนผูอ้ ืน่ใหฆ้า่สตัว ์ตนเอง  

เป็นผูล้ักทรัพยแ์ละชกัชวนผูอ้ ืน่ใหล้ักทรัพย ์ตนเองเป็นผูป้ระพฤตผิดิในกามและชกั 

ชวนผูอ้ืน่ใหป้ระพฤตผิดิในกาม ตนเองเป็นผูพ้ดูเท็จและชกัชวนผูอ้ ืน่ใหพ้ดูเท็จ ตน 

เองเป็นผูพ้ดูสอ่เสยีดและชกัชวนผูอ้ ืน่ใหพ้ดูสอ่เสยีด ตนเองเป็นผูพ้ดูค าหยาบและ 

ชกัชวนผูอ้ ืน่ใหพ้ดูค าหยาบ ตนเองเป็นผูพ้ดูเพอ้เจอ้และชกัชวนผูอ้ ืน่ใหพ้ดูเพอ้เจอ้ 

บคุคลนีเ้รยีกวา่ อสตับรุษุทีย่ ิง่กวา่อสตับรุษุ 

  สตับรุษุ เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีเ้ป็นผูเ้วน้ขาดจากการฆา่สตัว ์เป็นผูเ้วน้ขาดจาก 

การลักทรัพย ์เป็นผูเ้วน้ขาดจากการประพฤตผิดิในกาม เป็นผูเ้วน้ขาดจากการพดู 

เท็จ เป็นผูเ้วน้ขาดจากการพดูสอ่เสยีด เป็นผูเ้วน้ขาดจากการพดูค าหยาบ เป็นผู ้

เวน้ขาดจากการพดูเพอ้เจอ้ บคุคลนีเ้รยีกวา่ สตับรุษุ 

  สตับรุษุทีย่ ิง่กวา่สตับรุษุ เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีต้นเองเป็นผูเ้วน้ขาดจากการฆา่สตัวแ์ละชกัชวนผูอ้ ืน่ 

ใหง้ดเวน้จากการฆา่สตัว ์ตนเองเป็นผูเ้วน้ขาดจากการลักทรัพยแ์ละชกัชวนผูอ้ ืน่ให ้

งดเวน้จากการลักทรัพย ์ตนเองเป็นผูเ้วน้ขาดจากการประพฤตผิดิในกามและชกัชวน  

ผูอ้ืน่ใหง้ดเวน้จากการประพฤตผิดิในกาม ตนเองเป็นผูเ้วน้ขาดจากการพดูเท็จและ 

ชกัชวนผูอ้ ืน่ใหง้ดเวน้จากการพดูเท็จ ตนเองเป็นผูเ้วน้ขาดจากการพดูสอ่เสยีดและ 

ชกัชวนผูอ้ ืน่ใหง้ดเวน้จากการพดูสอ่เสยีด ตนเองเป็นผูเ้วน้ขาดจากการพดูค าหยาบ 

และชกัชวนผูอ้ ืน่ใหง้ดเวน้จากการพดูค าหยาบ ตนเองเป็นผูเ้วน้ขาดจากการพดู 

เพอ้เจอ้และชกัชวนผูอ้ ืน่ใหง้ดเวน้จากการพดูเพอ้เจอ้ บคุคลนีเ้รยีกวา่ สตับรุษุที ่

ยิง่กวา่สตับรุษุ 

สตัตกมัมสตูรที ่๓ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๓๒๓ } 



๓๒๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๕.ปัฐจมปัณณาสก]์ 

๑.สปัปรุสิวรรค ๔. ทสกัมมสตูร 

 

๔. ทสกมัมสูตร 

วา่ดว้ยกรรม ๑๐ ประการ 

  [๒๐๔] ภกิษุทัง้หลาย เราจักแสดงอสตับรุษุและอสตับรุษุทีย่ ิง่กวา่อสตับรุษุ  

จักแสดงสตับรุษุและสตับรุษุทีย่ ิง่กวา่สตับรุษุแกเ่ธอทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงฟัง ฯลฯ๑ 

  อสตับรุษุ เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีเ้ป็นผูฆ้า่สตัว ์ฯลฯ๒ เป็นผูเ้พง่เล็งอยากไดข้องเขา 

เป็นผูม้จีติพยาบาท เป็นมจิฉาทฏิฐ ิบคุคลนีเ้รยีกวา่ อสตับรุษุ 

  อสตับรุษุทีย่ ิง่กวา่อสตับรุษุ เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีต้นเองเป็นผูฆ้า่สตัวแ์ละชกัชวนผูอ้ ืน่ใหฆ้า่สตัว ์ฯลฯ๒  

ตนเองเป็นผูเ้พง่เล็งอยากไดข้องเขาและชกัชวนผูอ้ ืน่ใหเ้พง่เล็งอยากไดข้องเขา ตนเอง  

เป็นผูม้จีติพยาบาทและชกัชวนผูอ้ ืน่ใหม้จีติพยาบาท ตนเองเป็นมจิฉาทฏิฐแิละ 

ชกัชวนผูอ้ ืน่ใหเ้ป็นมจิฉาทฏิฐ ิบคุคลนีเ้รยีกวา่ อสตับรุษุทีย่ ิง่กวา่อสตับรุษุ 

  สตับรุษุ เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีเ้ป็นผูเ้วน้ขาดจากการฆา่สตัว ์ฯลฯ๒ เป็นผูไ้มเ่พง่เล็ง 

อยากไดข้องเขา เป็นผูม้จีติไมพ่ยาบาท เป็นสมัมาทฏิฐ ิบคุคลนีเ้รยีกวา่ สตับรุษุ 

  สตับรุษุทีย่ ิง่กวา่สตับรุษุ เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีต้นเองเป็นผูเ้วน้ขาดจากการฆา่สตัวแ์ละชกัชวนผูอ้ ืน่ 

ใหง้ดเวน้จากการฆา่สตัว ์ฯลฯ๒ ตนเองเป็นผูไ้มเ่พง่เล็งอยากไดข้องเขาและชกัชวน 

ผูอ้ืน่ใหไ้มเ่พง่เล็งอยากไดข้องเขา ตนเองเป็นผูม้จีติไมพ่ยาบาทและชกัชวนผูอ้ ืน่ใหม้ ี

จติไมพ่ยาบาท ตนเองเป็นสมัมาทฏิฐแิละชกัชวนผูอ้ ืน่ใหเ้ป็นสมัมาทฏิฐ ิบคุคลนี ้

เรยีกวา่ สตับรุษุทีย่ ิง่กวา่สตับรุษุ 

ทสกมัมสตูรที ่๔ จบ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดขูอ้ความเต็มในขอ้ ๒๐๒ (อัสสัทธสตูร) หนา้ ๓๒๑ ในเลม่นี้ 

๒ ดขูอ้ความเต็มในขอ้ ๒๐๓ (สัตตกัมมสตูร) หนา้ ๓๒๓ ในเลม่นี้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๓๒๔ } 



๓๒๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๕.ปัฐจมปัณณาสก]์ 

๑.สปัปรุสิวรรค ๕.อัฏฐังคกิสตูร 

 

๕. อฏัฐงัคกิสูตร 

วา่ดว้ยมรรคมอีงค ์๘ 

  [๒๐๕] ภกิษุทัง้หลาย เราจักแสดงอสตับรุษุและอสตับรุษุทีย่ ิง่กวา่อสตับรุษุ  

จักแสดงสตับรุษุและสตับรุษุทีย่ ิง่กวา่สตับรุษุ แกเ่ธอทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงฟัง 

ฯลฯ๑ 

  อสตับรุษุ เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีเ้ป็นผูม้มีจิฉาทฏิฐ ิ(เห็นผดิ) มมีจิฉาสงักัปปะ (ด ารผิดิ) 

มมีจิฉาวาจา (เจรจาผดิ) มมีจิฉากัมมันตะ (กระท าผดิ) มมีจิฉาอาชวีะ (เลีย้งชพีผดิ) 

มมีจิฉาวายามะ (พยายามผดิ) มมีจิฉาสต ิ(ระลกึผดิ) มมีจิฉาสมาธ ิ(ตัง้จติมั่นผดิ) 

บคุคลนีเ้รยีกวา่ อสตับรุษุ 

  อสตับรุษุทีย่ ิง่กวา่อสตับรุษุ เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีต้นเองเป็นผูม้มีจิฉาทฏิฐแิละชกัชวนผูอ้ ืน่ใหม้มีจิฉา- 

ทฏิฐ ิตนเองเป็นผูม้มีจิฉาสงักัปปะและชกัชวนผูอ้ ืน่ใหม้มีจิฉาสงักัปปะ ตนเองเป็น  

ผูม้มีจิฉาวาจาและชกัชวนผูอ้ ืน่ใหม้มีจิฉาวาจา ตนเองเป็นผูม้มีจิฉากัมมันตะและ 

ชกัชวนผูอ้ ืน่ใหม้มีจิฉากัมมันตะ ตนเองเป็นผูม้มีจิฉาอาชวีะและชกัชวนผูอ้ ืน่ใหม้ ี

มจิฉาอาชวีะ ตนเองเป็นผูม้มีจิฉาวายามะและชกัชวนผูอ้ ืน่ใหม้มีจิฉาวายามะ ตนเอง  

เป็นผูม้มีจิฉาสตแิละชกัชวนผูอ้ ืน่ใหม้มีจิฉาสต ิตนเองเป็นผูม้มีจิฉาสมาธแิละชกั 

ชวนผูอ้ืน่ใหม้มีจิฉาสมาธ ิบคุคลนีเ้รยีกวา่ อสตับรุษุทีย่ ิง่กวา่อสตับรุษุ 

  สตับรุษุ เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีเ้ป็นผูม้สีมัมาทฏิฐ ิ(เห็นชอบ) มสีมัมาสงักัปปะ (ด าร ิ

ชอบ) มสีมัมาวาจา (เจรจาชอบ) มสีมัมากัมมันตะ (กระท าชอบ) มสีมัมาอาชวีะ (เลีย้ง 

ชพีชอบ) มสีมัมาวายามะ (พยายามชอบ) มสีมัมาสต ิ(ระลกึชอบ) มสีมัมาสมาธ ิ

(ตัง้จติมั่นชอบ) บคุคลนีเ้รยีกวา่ สตับรุษุ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดขูอ้ความเต็มในขอ้ ๒๐๒ (อัสสัทธสตูร) หนา้ ๓๒๑ ในเลม่นี้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๓๒๕ } 



๓๒๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๕.ปัฐจมปัณณาสก]์ 

๑.สปัปรุสิวรรค ๖. ทสมัคคสตูร 

  สตับรุษุทีย่ ิง่กวา่สตับรุษุ เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีต้นเองเป็นผูม้สีมัมาทฏิฐแิละชกัชวนผูอ้ ืน่ใหม้สีมัมา- 

ทฏิฐ ิตนเองเป็นผูม้สีมัมาสงักัปปะและชกัชวนผูอ้ ืน่ใหม้สีมัมาสงักัปปะ ตนเองเป็น 

ผูม้สีมัมาวาจาและชกัชวนผูอ้ ืน่ใหม้สีมัมาวาจา ตนเองเป็นผูม้สีมัมากัมมันตะและ  

ชกัชวนผูอ้ ืน่ใหม้สีมัมากัมมันตะ ตนเองเป็นผูม้สีมัมาอาชวีะและชกัชวนผูอ้ ืน่ใหม้ ี

สมัมาอาชวีะ ตนเองเป็นผูม้สีมัมาวายามะและชกัชวนผูอ้ ืน่ใหม้สีมัมาวายามะ ตนเอง  

เป็นผูม้สีมัมาสตแิละชกัชวนผูอ้ ืน่ใหม้สีมัมาสต ิตนเองเป็นผูม้สีมัมาสมาธแิละชกัชวน 

ผูอ้ืน่ใหม้สีมัมาสมาธ ิบคุคลนีเ้รยีกวา่ สตับรุษุทีย่ ิง่กวา่สตับรุษุ 

อฏัฐงัคกิสตูรที ่๕ จบ 

 

๖. ทสมคัคสูตร 

วา่ดว้ยมรรค ๑๐ ประการ 

  [๒๐๖] ภกิษุทัง้หลาย เราจักแสดงอสตับรุษุและอสตับรุษุทีย่ ิง่กวา่อสตับรุษุ  

จักแสดงสตับรุษุและสตับรุษุทีย่ ิง่กวา่สตับรุษุ แกเ่ธอทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงฟัง 

ฯลฯ๑ 

  อสตับรุษุ เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีเ้ป็นผูม้มีจิฉาทฏิฐ ิฯลฯ๒ มมีจิฉาญาณะ มมีจิฉา- 

วมิตุต ิบคุคลนีเ้รยีกวา่ อสตับรุษุ 

  อสตับรุษุทีย่ ิง่กวา่อสตับรุษุ เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีต้นเองเป็นผูม้มีจิฉาทฏิฐแิละชกัชวนผูอ้ ืน่ใหม้มีจิฉา- 

ทฏิฐ ิฯลฯ๒ ตนเองเป็นผูม้มีจิฉาญาณะและชกัชวนผูอ้ ืน่ใหม้มีจิฉาญาณะ ตนเอง 

เป็นผูม้มีจิฉาวมิตุตแิละชกัชวนผูอ้ ืน่ใหม้มีจิฉาวมิตุต ิบคุคลนีเ้รยีกวา่ อสตับรุษุที ่

ยิง่กวา่อสตับรุษุ

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดขูอ้ความเต็มในขอ้ ๒๐๒ (อัสสัทธสตูร) หนา้ ๓๒๑ ในเลม่นี้ 

๒ ดขูอ้ความเต็มในขอ้ ๒๐๕ (อัฏฐังคกิสตูร) หนา้ ๓๒๕ ในเลม่นี้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๓๒๖ } 



๓๒๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๕. ปัฐจมปัณณาสก]์ 

๑. สปัปรุสิวรรค ๗. ปฐมปาปธัมมสตูร 

  สตับรุษุ เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีเ้ป็นผูม้สีมัมาทฏิฐ ิฯลฯ๑ มสีมัมาญาณะ ม ี

สมัมาวมิตุต ิบคุคลนีเ้รยีกวา่ สตับรุษุ 

  สตับรุษุทีย่ ิง่กวา่สตับรุษุ เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีต้นเองเป็นผูม้สีมัมาทฏิฐแิละชกัชวนผูอ้ ืน่ใหม้สีมัมา- 

ทฏิฐ ิฯลฯ๑ ตนเองเป็นผูม้สีมัมาญาณะและชกัชวนผูอ้ ืน่ใหม้สีมัมาญาณะ ตนเอง 

เป็นผูม้สีมัมาวมิตุตแิละชกัชวนผูอ้ ืน่ใหม้สีมัมาวมิตุต ิบคุคลนีเ้รยีกวา่ สตับรุษุทีย่ ิง่ 

กวา่สตับรุษุ 

ทสมคัคสตูรที ่๖ จบ 

 

๗. ปฐมปาปธมัมสตูร 

วา่ดว้ยธรรมช ัว่และธรรมด ีสตูรที ่๑ 

  [๒๐๗] ภกิษุทัง้หลาย เราจักแสดงคนชัว่และคนชัว่ทีย่ ิง่กวา่คนชัว่ จักแสดง 

คนดแีละคนดทีีย่ ิง่กวา่คนดี๒ แกเ่ธอทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงฟัง ฯลฯ๓ 

  คนช ัว่ เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีเ้ป็นผูฆ้า่สตัว ์ฯลฯ๔ เป็นมจิฉาทฏิฐ ิบคุคลนีเ้รยีกวา่ 

คนชัว่ 

  คนช ัว่ทีย่ ิง่กวา่คนช ัว่ เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีต้นเองเป็นผูฆ้า่สตัวแ์ละชกัชวนผูอ้ ืน่ใหฆ้า่สตัว ์ฯลฯ๔  

ตนเองเป็นมจิฉาทฏิฐแิละชกัชวนผูอ้ ืน่ใหเ้ป็นมจิฉาทฏิฐ ิบคุคลนีเ้รยีกวา่ คนชัว่ทีย่ ิง่ 

กวา่คนชัว่

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดขูอ้ความเต็มในขอ้ ๒๐๕ (อัฏฐงัคกิสตูร) หนา้ ๓๒๕-๓๒๖ ในเลม่นี ้

๒ ด ูอภ.ิป.ุ (แปล) ๓๖/๑๓๖-๑๓๙/๑๘๔-๑๘๕,๑๔๐-๑๔๓/๑๘๕ 

๓ ดขูอ้ความเต็มในขอ้ ๒๐๒ (อัสสทัธสตูร) หนา้ ๓๒๑ ในเลม่นี้ 

๔ ดขูอ้ความเต็มในขอ้ ๒๐๓ (สัตตกัมมสตูร) หนา้ ๓๒๓ และขอ้ ๒๐๔ (ทสกัมมสตูร) หนา้ ๓๒๔ในเลม่นี ้

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๓๒๗ } 



๓๒๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๕.ปัฐจมปัณณาสก]์ 

๑.สปัปรุสิวรรค ๘. ทตุยิปาปธัมมสตูร 

  คนด ีเป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีเ้ป็นผูเ้วน้ขาดจากการฆา่สตัว ์ฯลฯ๑ เป็นสมัมาทฏิฐ ิ

บคุคลนีเ้รยีกวา่ คนด ี

  คนดทีีย่ ิง่กวา่คนด ีเป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีต้นเองเป็นผูเ้วน้ขาดจากการฆา่สตัวแ์ละชกัชวนผูอ้ ืน่ 

ใหง้ดเวน้จากการฆา่สตัว ์ฯลฯ๑ ตนเองเป็นสมัมาทฏิฐแิละชกัชวนผูอ้ ืน่ใหเ้ป็น 

สมัมาทฏิฐ ิบคุคลนีเ้รยีกวา่ คนดทีีย่ ิง่กวา่คนด ี

ปฐมปาปธมัมสตูรที ่๗ จบ 

 

๘. ทตุยิปาปธมัมสตูร 

วา่ดว้ยธรรมช ัว่และธรรมด ีสตูรที ่๒ 

  [๒๐๘] ภกิษุทัง้หลาย เราจักแสดงคนชัว่และคนชัว่ทีย่ ิง่กวา่คนชัว่ จักแสดง 

คนดแีละคนดทีีย่ ิง่กวา่คนดแีกเ่ธอทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงฟัง ฯลฯ๒ 

  คนช ัว่ เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีเ้ป็นผูม้มีจิฉาทฏิฐ ิฯลฯ๓ มมีจิฉาญาณะ(รูผ้ดิ) ม ี

มจิฉาวมิตุต(ิหลดุพน้ผดิ) บคุคลนีเ้รยีกวา่ คนชัว่ 

  คนช ัว่ทีย่ ิง่กวา่คนช ัว่ เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีต้นเองเป็นผูม้มีจิฉาทฏิฐแิละชกัชวนผูอ้ ืน่ใหม้มีจิฉา- 

ทฏิฐ ิฯลฯ๓ ตนเองเป็นผูม้มีจิฉาญาณะและชกัชวนผูอ้ ืน่ใหม้มีจิฉาญาณะ ตนเองเป็น 

ผูม้มีจิฉาวมิตุตแิละชกัชวนผูอ้ ืน่ใหม้มีจิฉาวมิตุต ิบคุคลนีเ้รยีกวา่ คนชัว่ทีย่ ิง่กวา่คนชัว่ 

  คนด ีเป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีเ้ป็นผูม้สีมัมาทฏิฐ ิฯลฯ๓ มสีมัมาญาณะ ม ี

สมัมาวมิตุต ิบคุคลนีเ้รยีกวา่ คนดี

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดขูอ้ความเต็มในขอ้ ๒๐๓ (สัตตกัมมสตูร) หนา้ ๓๒๓ และขอ้ ๒๐๔ (ทสกัมมสตูร) หนา้ ๓๒๔ ในเล่มนี ้

๒ ดขูอ้ความเต็มในขอ้ ๒๐๒ (อัสสทัธสตูร) หนา้ ๓๒๑ ในเลม่นี้ 

๓ ดขูอ้ความเต็มในขอ้ ๒๐๕ (อัฏฐังคกิสตูร) หนา้ ๓๒๕ และขอ้ ๒๐๖ (ทสมัคคสตูร) หนา้ ๓๒๖-๓๒๗ ในเลม่นี ้

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๓๒๘ } 



๓๒๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๕. ปัฐจมปัณณาสก]์ 

๑. สปัปรุสิวรรค ๙. ตตยิปาปธัมมสตูร 

  คนดทีีย่ ิง่กวา่คนด ีเป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีต้นเองเป็นผูม้สีมัมาทฏิฐแิละชกัชวนผูอ้ ืน่ใหม้สีมัมา- 

ทฏิฐ ิฯลฯ๑ ตนเองเป็นผูม้สีมัมาญาณะและชกัชวนผูอ้ ืน่ใหม้สีมัมาญาณะ ตนเอง 

เป็นผูม้สีมัมาวมิตุตแิละชกัชวนผูอ้ ืน่ใหม้สีมัมาวมิตุต ิบคุคลนีเ้รยีกวา่ คนดทีีย่ ิง่กวา่ 

คนด ี

ทตุยิปาปธมัมสตูรที ่๘ จบ 

 

๙. ตตยิปาปธมัมสตูร 

วา่ดว้ยธรรมช ัว่และธรรมด ีสตูรที ่๓ 

  [๒๐๙] ภกิษุทัง้หลาย เราจักแสดงบคุคลผูม้ธีรรมชัว่และบคุคลผูม้ธีรรมชัว่ที ่

ยิง่กวา่บคุคลผูม้ธีรรมชัว่ จักแสดงบคุคลผูม้ธีรรมดแีละบคุคลผูม้ธีรรมดทีีย่ ิง่กวา่ 

บคุคลผูม้ธีรรมดแีกเ่ธอทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงฟัง ฯลฯ๒ 

  บคุคลผูม้ธีรรมช ัว่ เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีเ้ป็นผูฆ้า่สตัว ์ฯลฯ๓ เป็นมจิฉาทฏิฐ ิบคุคลนีเ้รยีกวา่ 

บคุคลผูม้ธีรรมชัว่ 

  บคุคลผูม้ธีรรมช ัว่ทีย่ ิง่กวา่บคุคลผูม้ธีรรมช ัว่ เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีต้นเองเป็นผูฆ้า่สตัวแ์ละชกัชวนผูอ้ ืน่ใหฆ้า่สตัว ์ฯลฯ๓  

ตนเองเป็นมจิฉาทฏิฐแิละชกัชวนผูอ้ ืน่ใหเ้ป็นมจิฉาทฏิฐ ิบคุคลนีเ้รยีกวา่ บคุคลผูม้ ี

ธรรมชัว่ทีย่ ิง่กวา่บคุคลผูม้ธีรรมชัว่ 

  บคุคลผูม้ธีรรมด ีเป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีเ้ป็นผูเ้วน้ขาดจากการฆา่สตัว ์ฯลฯ๓ เป็นสมัมาทฏิฐ ิ

บคุคลนีเ้รยีกวา่ บคุคลผูม้ธีรรมดี

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดขูอ้ความเต็มในขอ้ ๒๐๕ (อัฏฐงัคกิสตูร) หนา้ ๓๒๖ และขอ้ ๒๐๖ (ทสมัคคสตูร) หนา้ ๓๒๗ ในเลม่นี ้

๒ ดขูอ้ความเต็มในขอ้ ๒๐๒ (อัสสทัธสตูร) หนา้ ๓๒๑ ในเลม่นี้ 

๓ ดขูอ้ความเต็มในขอ้ ๒๐๓ (สัตตกัมมสตูร) หนา้ ๓๒๓ และขอ้ ๒๐๔ (ทสกัมมสตูร) หนา้ ๓๒๔ ในเล่มนี ้

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๓๒๙ } 



๓๓๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๕. ปัฐจมปัณณาสก]์ 

๑. สปัปรุสิวรรค ๑๐. จตตุถปาปธัมมสตูร 

  บคุคลผูม้ธีรรมดทีีย่ ิง่กวา่บคุคลผูม้ธีรรมด ีเป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีต้นเองเป็นผูเ้วน้ขาดจากการฆา่สตัวแ์ละชกัชวนผูอ้ ืน่ 

ใหง้ดเวน้จากการฆา่สตัว ์ฯลฯ๑ ตนเองเป็นสมัมาทฏิฐแิละชกัชวนผูอ้ ืน่ใหเ้ป็นสมัมาทฏิฐ ิ

บคุคลนีเ้รยีกวา่ บคุคลผูม้ธีรรมดทีีย่ ิง่กวา่บคุคลผูม้ธีรรมด ี

ตตยิปาปธมัมสตูรที ่๙ จบ 

 

๑๐. จตตุถปาปธมัมสตูร 

วา่ดว้ยธรรมช ัว่และธรรมด ีสตูรที ่๔ 

  [๒๑๐] ภกิษุทัง้หลาย เราจักแสดงบคุคลผูม้ธีรรมชัว่และบคุคลผูม้ธีรรมชัว่ที ่

ยิง่กวา่บคุคลผูม้ธีรรมชัว่ จักแสดงบคุคลผูม้ธีรรมดแีละบคุคลผูม้ธีรรมดทีีย่ ิง่กวา่ 

บคุคลผูม้ธีรรมด ีแกเ่ธอทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงฟัง ฯลฯ๒ 

  บคุคลผูม้ธีรรมช ัว่ เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีเ้ป็นผูม้มีจิฉาทฏิฐ ิฯลฯ๓ มมีจิฉาญาณะ มมีจิฉา- 

วมิตุต ิบคุคลนีเ้รยีกวา่ บคุคลผูม้ธีรรมชัว่ 

  บคุคลผูม้ธีรรมช ัว่ทีย่ ิง่กวา่บคุคลผูม้ธีรรมช ัว่ เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีต้นเองเป็นผูม้มีจิฉาทฏิฐแิละชกัชวนผูอ้ ืน่ใหม้มีจิฉา- 

ทฏิฐ ิฯลฯ๓ ตนเองเป็นผูม้มีจิฉาญาณะและชกัชวนผูอ้ ืน่ใหม้มีจิฉาญาณะ ตนเอง 

เป็นผูม้มีจิฉาวมิตุตแิละชกัชวนผูอ้ ืน่ใหม้มีจิฉาวมิตุต ิบคุคลนีเ้รยีกวา่ บคุคลผูม้ ี

ธรรมชัว่ทีย่ ิง่กวา่บคุคลผูม้ธีรรมชัว่ 

  บคุคลผูม้ธีรรมด ีเป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีต้นเองเป็นผูม้สีมัมาทฏิฐ ิฯลฯ๓ มสีมัมาญาณะ 

มสีมัมาวมิตุต ิบคุคลนีเ้รยีกวา่ บคุคลผูม้ธีรรมดี

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดขูอ้ความเต็มในขอ้ ๒๐๓ (สัตตกัมมสตูร) หนา้ ๓๒๓ และขอ้ ๒๐๔ (ทสกัมมสตูร) หนา้ ๓๒๔ ในเล่มนี ้

๒ ดขูอ้ความเต็มในขอ้ ๒๐๒ (อัสสทัธสตูร) หนา้ ๓๒๑ ในเลม่นี้ 

๓ ดขูอ้ความเต็มในขอ้ ๒๐๕ (อัฏฐังคกิสตูร) หนา้ ๓๒๕ และขอ้ ๒๐๖ (ทสมัคคสตูร) หนา้ ๓๒๖-๓๒๗ ในเลม่นี ้

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๓๓๐ } 



๓๓๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๕.ปัฐจมปัณณาสก]์ 

๒.โสภณวรรค ๑.ปรสิาสตูร 

  บคุคลผูม้ธีรรมดทีีย่ ิง่กวา่บคุคลผูม้ธีรรมด ีเป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีต้นเองเป็นผูม้สีมัมาทฏิฐแิละชกัชวนผูอ้ ืน่ใหม้สีมัมาทฏิฐ ิ

ฯลฯ๑ ตนเองเป็นผูม้สีมัมาญาณะและชกัชวนผูอ้ ืน่ใหม้สีมัมาญาณะ ตนเองเป็นผูม้ ี

สมัมาวมิตุตแิละชกัชวนผูอ้ ืน่ใหม้สีมัมาวมิตุต ิบคุคลนีเ้รยีกวา่ บคุคลผูม้ธีรรมดทีีย่ ิง่ 

กวา่บคุคลผูม้ธีรรมด ี

จตตุถปาปธมัมสตูรที ่๑๐ จบ 

สปัปรุสิวรรคที ่๑ จบ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

    ๑. สกิขาปทสตูร    ๒. อัสสทัธสตูร 

    ๓. สตัตกัมมสตูร    ๔. ทสกัมมสตูร 

    ๕. อัฏฐังคกิสตูร    ๖. ทสมัคคสตูร 

    ๗. ปฐมปาปธัมมสตูร    ๘. ทตุยิปาปธัมมสตูร 

    ๙. ตตยิปาปธัมมสตูร    ๑๐. จตตุถปาปธัมมสตูร 

๒. โสภณวรรค 

หมวดวา่ดว้ยผูท้ าบรษิทัใหง้าม 

๑. ปรสิาสตูร 

วา่ดว้ยบรษิทั 

  [๒๑๑] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ ภกิษุทัง้หลาย บคุคล ๔ จ าพวกนีเ้ป็นผู ้

ประทษุรา้ยบรษัิท 

  บคุคล ๔ จ าพวกไหนบา้ง คอื 

   ๑. ภกิษุผูท้ศุลี มธีรรมเลวทราม 

   ๒. ภกิษุณีผูท้ศุลี มธีรรมเลวทราม

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดขูอ้ความเต็มในขอ้ ๒๐๕ (อัฏฐงัคกิสตูร) หนา้ ๓๒๖ และขอ้ ๒๐๖ (ทสมัคคสตูร) หนา้ ๓๒๗ ในเลม่นี ้

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๓๓๑ } 



๓๓๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๕.ปัฐจมปัณณาสก]์ 

๒.โสภณวรรค ๒. ทฏิฐสิตูร 

   ๓. อบุาสกผูท้ศุลี มธีรรมเลวทราม 

   ๔. อบุาสกิาผูท้ศุลี มธีรรมเลวทราม 

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคล ๔ จ าพวกนีแ้ลเป็นผูป้ระทษุรา้ยบรษัิท 

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคล ๔ จ าพวกนีเ้ป็นผูท้ าบรษัิทใหง้าม 

  บคุคล ๔ จ าพวกไหนบา้ง คอื 

   ๑. ภกิษุผูม้ศีลี มกีัลยาณธรรม 

   ๒. ภกิษุณีผูม้ศีลี มกีัลยาณธรรม 

   ๓. อบุาสกผูม้ศีลี มกีลัยาณธรรม 

   ๔. อบุาสกิาผูม้ศีลี มกีัลยาณธรรม 

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคล ๔ จ าพวกนีแ้ลเป็นผูท้ าบรษัิทใหง้าม 

ปรสิาสตูรที ่๑ จบ 

 

๒. ทฏิฐสิตูร 

วา่ดว้ยทฏิฐ ิ

  [๒๑๒] ภกิษุทัง้หลาย บคุคลผูป้ระกอบดว้ยธรรม ๔ ประการยอ่มด ารงอยู ่

ในนรกเหมอืนถกูน าไปฝังไว ้ธรรม ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. กายทจุรติ  (ความประพฤตชิัว่ดว้ยกาย) 

   ๒. วจทีจุรติ  (ความประพฤตชิัว่ดว้ยวาจา) 

   ๓. มโนทจุรติ  (ความประพฤตชิัว่ดว้ยใจ) 

   ๔. มจิฉาทฏิฐ ิ (ความเห็นผดิ) 

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคลผูป้ระกอบดว้ยธรรม ๔ ประการนีแ้ลยอ่มด ารงอยูใ่น 

นรกเหมอืนถกูน าไปฝังไว ้

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคลผูป้ระกอบดว้ยธรรม ๔ ประการนีย้อ่มด ารงอยูใ่นสวรรค ์

เหมอืนไดรั้บอัญเชญิไปประดษิฐานไว ้

  ธรรม ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๓๓๒ } 



๓๓๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๕.ปัฐจมปัณณาสก]์ 

๒.โสภณวรรค ๓.อกตัญญตุาสตูร 

   ๑. กายสจุรติ  (ความประพฤตชิอบดว้ยกาย) 

   ๒. วจสีจุรติ  (ความประพฤตชิอบดว้ยวาจา) 

   ๓. มโนสจุรติ  (ความประพฤตชิอบดว้ยใจ) 

   ๔. สมัมาทฏิฐ ิ (ความเห็นชอบ) 

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคลผูป้ระกอบดว้ยธรรม ๔ ประการนีแ้ลยอ่มด ารงอยูใ่น 

สวรรคเ์หมอืนไดรั้บอัญเชญิไปประดษิฐานไว ้

ทฏิฐสิตูรที ่๒ จบ 

 

๓. อกตญัญตุาสตูร 

วา่ดว้ยความเป็นผูไ้มรู่ค้ณุและความเป็นผูรู้ค้ณุ 

  [๒๑๓] ภกิษุทัง้หลาย บคุคลผูป้ระกอบดว้ยธรรม ๔ ประการยอ่มด ารงอยู ่

ในนรกเหมอืนถกูน าไปฝังไว ้

  ธรรม ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. กายทจุรติ     ๒. วจทีจุรติ 

   ๓. มโนทจุรติ     ๔. อกตัญญตุา อกตเวทติา๑ 

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคลผูป้ระกอบดว้ยธรรม ๔ ประการนีแ้ลยอ่มด ารงอยู ่

ในนรกเหมอืนถกูน าไปฝังไว ้

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคลผูป้ระกอบดว้ยธรรม ๔ ประการนีย้อ่มด ารงอยูใ่นสวรรค ์

เหมอืนไดรั้บอัญเชญิไปประดษิฐานไว ้

  ธรรม ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. กายสจุรติ     ๒. วจสีจุรติ 

   ๓. มโนสจุรติ     ๔. กตัญญตุา กตเวทติา 

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคลผูป้ระกอบดว้ยธรรม ๔ ประการนีแ้ลยอ่มด ารงอยู ่

ในสวรรคเ์หมอืนไดรั้บอัญเชญิไปประดษิฐานไว ้

อกตญัญตุาสตูรที ่๓ จบ 

 
เชงิอรรถ : 

๑ อกตญัญตุา หมายถงึความไมรู่อ้ปุการคณุทีผู่อ้ ืน่ท าแกต่น อกตเวทติา หมายถงึความไมก่ระท าปฏกิารคณุ 

   ตอบแทนและไมป่ระกาศเกยีรตคิณุใหป้รากฏ (องฺ.ทกุ.อ. ๒/๓๓/๓๑,๑๒๐/๖๕, องฺ.ทกุ.ฏกีา ๒/๓๓/๓๖,๑๒๐/๖๙-๗๐) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๓๓๓ } 



๓๓๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๕.ปัฐจมปัณณาสก]์ 

๒.โสภณวรรค ๕. ปฐมมัคคสตูร 

 

๔. ปาณาตปิาตสีตูร 

วา่ดว้ยผูฆ้า่สตัวแ์ละผูเ้วน้ขาดจากการฆา่สตัว ์

  [๒๑๔] ภกิษุทัง้หลาย บคุคลผูป้ระกอบดว้ยธรรม ๔ ประการยอ่มด ารงอยู ่

ในนรกเหมอืนถกูน าไปฝังไว ้

  ธรรม ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. เป็นผูฆ้า่สตัว ์   ๒. เป็นผูล้ักทรัพย ์

   ๓. เป็นผูป้ระพฤตผิดิในกาม   ๔. เป็นผูพ้ดูเท็จ 

      ฯลฯ๑ 

   ๑. เป็นผูเ้วน้ขาดจากการฆา่สตัว ์

   ๒. เป็นผูเ้วน้ขาดจากการลักทรัพย ์

   ๓. เป็นผูเ้วน้ขาดจากการประพฤตผิดิในกาม 

   ๔. เป็นผูเ้วน้ขาดจากการพดูเท็จ 

      ฯลฯ๑ 

ปาณาตปิาตสีตูรที ่๔ จบ 

 

๕. ปฐมมคัคสูตร 

วา่ดว้ยมรรค สตูรที ่๑ 

  [๒๑๕] ฯลฯ๑ 

   ๑. มมีจิฉาทฏิฐ ิ(เห็นผดิ)   ๒. มมีจิฉาสงักัปปะ (ด ารผิดิ) 

   ๓. มมีจิฉาวาจา (เจรจาผดิ)   ๔. มมีจิฉากัมมันตะ (กระท าผดิ) 

      ฯลฯ๑ 

   ๑. มสีมัมาทฏิฐ ิ(เห็นชอบ)   ๒. มสีมัมาสงักัปปะ (ด ารชิอบ) 

   ๓. มสีมัมาวาจา (เจรจาชอบ)  ๔. มสีมัมากัมมันตะ (กระท าชอบ) 

      ฯลฯ๑ 

ปฐมมคัคสตูรที ่๕ จบ 

 
เชงิอรรถ : 

๑ ดขูอ้ความเต็มในขอ้ ๒๑๒ (ทฏิฐสิตูร) หนา้ ๓๓๒-๓๓๓ ในเลม่นี ้

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๓๓๔ } 



๓๓๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๕.ปัฐจมปัณณาสก]์ 

๒.โสภณวรรค ๗.ปฐมโวหารปถสตูร 

 

๖. ทตุยิมคัคสตูร 

วา่ดว้ยมรรค สตูรที ่๒ 

  [๒๑๖] ฯลฯ๑ 

   ๑. มมีจิฉาอาชวีะ (เลีย้งชพีผดิ)  ๒. มมีจิฉาวายามะ (พยายามผดิ) 

   ๓. มมีจิฉาสต ิ(ระลกึผดิ)   ๔. มมีจิฉาสมาธ ิ(ตัง้จติมัน่ผดิ) 

      ฯลฯ๑ 

 

   ๑. มสีมัมาอาชวีะ (เลีย้งชพีชอบ)  ๒. มสีมัมาวายามะ (พยายามชอบ) 

   ๓. มสีมัมาสต ิ(ระลกึชอบ)   ๔. มสีมัมาสมาธ ิ(ตัง้จติมัน่ชอบ) 

      ฯลฯ๑ 

ทตุยิมคัคสตูรที ่๖ จบ 

 

๗. ปฐมโวหารปถสตูร 

วา่ดว้ยครรลองแหง่โวหาร สตูรที ่๑ 

  [๒๑๗] ฯลฯ๑ 

   ๑. เป็นผูก้ลา่วสิง่ทีไ่มไ่ดเ้ห็นวา่ไดเ้ห็น 

   ๒. เป็นผูก้ลา่วสิง่ทีไ่มไ่ดฟั้งวา่ไดฟั้ง 

   ๓. เป็นผูก้ลา่วสิง่ทีไ่มไ่ดท้ราบวา่ไดท้ราบ 

   ๔. เป็นผูก้ลา่วสิง่ทีไ่มไ่ดรู้ว้า่ไดรู้ ้

      ฯลฯ๑ 

 

   ๑. เป็นผูก้ลา่วสิง่ทีไ่มไ่ดเ้ห็นวา่ไมไ่ดเ้ห็น 

   ๒. เป็นผูก้ลา่วสิง่ทีไ่มไ่ดฟั้งวา่ไมไ่ดฟั้ง 

   ๓. เป็นผูก้ลา่วสิง่ทีไ่มไ่ดท้ราบวา่ไมไ่ดท้ราบ 

   ๔. เป็นผูก้ลา่วสิง่ทีไ่มไ่ดรู้ว้า่ไมไ่ดรู้ ้

      ฯลฯ๑ 

ปฐมโวหารปถสตูรที ่๗ จบ 

 
เชงิอรรถ : 

๑ ดขูอ้ความเต็มในขอ้ ๒๑๒ (ทฏิฐสิตูร) หนา้ ๓๓๒-๓๓๓ ในเลม่นี ้

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๓๓๕ } 



๓๓๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๕.ปัฐจมปัณณาสก]์ 

๒.โสภณวรรค ๙. อหริกิสตูร 

 

๘. ทตุยิโวหารปถสตูร 

วา่ดว้ยครรลองแหง่โวหาร สตูรที ่๒ 

  [๒๑๘] ฯลฯ๑ 

   ๑. เป็นผูก้ลา่วสิง่ทีไ่ดเ้ห็นวา่ไมไ่ดเ้ห็น 

   ๒. เป็นผูก้ลา่วสิง่ทีไ่ดฟั้งวา่ไมไ่ดฟั้ง 

   ๓. เป็นผูก้ลา่วสิง่ทีไ่ดท้ราบวา่ไมไ่ดท้ราบ 

   ๔. เป็นผูก้ลา่วสิง่ทีไ่ดรู้ว้า่ไมไ่ดรู้ ้

      ฯลฯ๑ 

 

   ๑. เป็นผูก้ลา่วสิง่ทีไ่ดเ้ห็นวา่ไดเ้ห็น 

   ๒. เป็นผูก้ลา่วสิง่ทีไ่ดฟั้งวา่ไดฟั้ง 

   ๓. เป็นผูก้ลา่วสิง่ทีไ่ดท้ราบวา่ไดท้ราบ 

   ๔. เป็นผูก้ลา่วสิง่ทีไ่ดรู้ว้า่ไดรู้ ้

      ฯลฯ๑ 

ทตุยิโวหารปถสตูรที ่๘ จบ 

 

๙. อหริกิสตูร 

วา่ดว้ยผูไ้มม่หีริแิละผูม้หีริ ิ

  [๒๑๙] ฯลฯ๑ 

   ๑. เป็นผูไ้มม่ศีรัทธา    ๒. เป็นผูท้ศุลี 

   ๓. เป็นผูไ้มม่หีริ ิ   ๔. เป็นผูไ้มม่โีอตตัปปะ 

      ฯลฯ๑ 

 

   ๑. เป็นผูม้ศีรัทธา    ๒. เป็นผูม้ศีลี 

   ๓. เป็นผูม้หีริ ิ    ๔. เป็นผูม้โีอตตัปปะ 

      ฯลฯ๑ 

อหริกิสตูรที ่๙ จบ 

 
เชงิอรรถ : 

๑ ดขูอ้ความเต็มในขอ้ ๒๑๒ (ทฏิฐสิตูร) หนา้ ๓๓๒-๓๓๓ ในเลม่นี ้(ด ูท.ีปา. ๑๑/๓๑๓/๒๐๖) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๓๓๖ } 



๓๓๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๕.ปัฐจมปัณณาสก]์ 

๒.โสภณวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

 

๑๐. ทสุสลีสตูร 

วา่ดว้ยผูท้ศุลีและผูม้ศีลี 

  [๒๒๐] ภกิษุทัง้หลาย บคุคลผูป้ระกอบดว้ยธรรม ๔ ประการยอ่มด ารงอยู ่

ในนรกเหมอืนถกูน าไปฝังไว ้ 

  ธรรม ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. เป็นผูไ้มม่ศีรัทธา    ๒. เป็นผูท้ศุลี 

   ๓. เป็นผูเ้กยีจครา้น    ๔. เป็นผูม้ปัีญญาทราม 

      ฯลฯ๑ 

   ๑. เป็นผูม้ศีรัทธา    ๒. เป็นผูม้ศีลี 

   ๓. เป็นผูป้รารภความเพยีร   ๔. เป็นผูม้ปัีญญา 

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคลผูป้ระกอบดว้ยธรรม ๔ ประการนีแ้ลยอ่มด ารงอยูใ่น 

สวรรคเ์หมอืนไดรั้บอัญเชญิไปประดษิฐานไว ้

ทสุสลีสตูรที ่๑๐ จบ 

โสภณวรรคที ่๒ จบ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

    ๑. ปรสิาสตูร     ๒. ทฏิฐสิตูร 

    ๓. อกตัญญตุาสตูร    ๔. ปาณาตปิาตสีตูร 

    ๕. ปฐมมัคคสตูร    ๖. ทตุยิมัคคสตูร 

    ๗. ปฐมโวหารปถสตูร   ๘. ทตุยิโวหารปถสตูร 

    ๙. อหริกิสตูร     ๑๐. ทสุสลีสตูร 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดขูอ้ความเต็มในขอ้ ๒๑๒ (ทฏิฐสิตูร) หนา้ ๓๓๒ ในเลม่นี้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๓๓๗ } 



๓๓๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๕.ปัฐจมปัณณาสก]์ 

๓.ทจุจรติวรรค ๒. ทฏิฐสิตูร 

 

๓. ทจุจรติวรรค 

หมวดวา่ดว้ยทจุรติและสจุรติ 

๑. ทจุจรติสตูร 

วา่ดว้ยทจุรติและสจุรติ 

  [๒๒๑] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ ภกิษุทัง้หลาย วจทีจุรติ ๔ ประการนี ้

  วจทีจุรติ ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. มสุาวาท (พดูเท็จ)   ๒. ปิสณุาวาจา (พดูสอ่เสยีด) 

   ๓. ผรสุวาจา (พดูค าหยาบ)   ๔. สมัผัปปลาปะ (พดูเพอ้เจอ้) 

  ภกิษุทัง้หลาย วจทีจุรติ ๔ ประการนีแ้ล 

  ภกิษุทัง้หลาย วจสีจุรติ ๔ ประการนี ้

  วจสีจุรติ ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. สจัจวาจา (พดูจรงิ)   ๒. อปิสณุาวาจา (พดูไมส่อ่เสยีด) 

   ๓. สณัหวาจา (พดูออ่นหวาน)  ๔. มันตภาสา๑ (พดูดว้ยปัญญา) 

  ภกิษุทัง้หลาย วจสีจุรติ ๔ ประการนีแ้ล 

ทจุจรติสตูรที ่๑ จบ 

 

๒. ทฏิฐสิตูร 

วา่ดว้ยทฏิฐ ิ

  [๒๒๒] ภกิษุทัง้หลาย คนพาลผูไ้มเ่ฉียบแหลม เป็นอสตับรุษุ ประกอบดว้ย 

ธรรม ๔ ประการยอ่มบรหิารตนใหถ้กูก าจัด ถกูท าลาย มคีวามเสยีหาย ถกูผูรู้ ้

ตเิตยีนและประสพสิง่ทีม่ใิชบ่ญุเป็นอันมาก 

  ธรรม ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูชงิอรรถที ่๑ ขอ้ ๑๔๙ (สจุรติสตูร) หนา้ ๒๑๒ ในเลม่นี้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๓๓๘ } 



๓๓๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๕.ปัฐจมปัณณาสก]์ 

๓.ทจุจรติวรรค ๓.อกตัญญตุาสตูร 

   ๑. กายทจุรติ   (ความประพฤตชิัว่ดว้ยกาย) 

   ๒. วจทีจุรติ   (ความประพฤตชิัว่ดว้ยวาจา) 

   ๓. มโนทจุรติ   (ความประพฤตชิัว่ดว้ยใจ) 

   ๔. มจิฉาทฏิฐ ิ  (ความเห็นผดิ) 

  ภกิษุทัง้หลาย คนพาลผูไ้มเ่ฉียบแหลม เป็นอสตับรุษุ ประกอบดว้ยธรรม ๔ 

ประการนีแ้ลยอ่มบรหิารตนใหถ้กูก าจัด ถูกท าลาย มคีวามเสยีหาย ถกูผูรู้ต้เิตยีน 

และประสพสิง่ทีม่ใิชบ่ญุเป็นอันมาก 

  ภกิษุทัง้หลาย บัณฑติผูเ้ฉียบแหลม เป็นสตับรุษุ ประกอบดว้ยธรรม ๔ 

ประการยอ่มบรหิารตนไมใ่หถ้กูก าจัด ไมใ่หถ้กูท าลาย ไมม่คีวามเสยีหาย ไมถู่ก 

ผูรู้ต้เิตยีนและประสพบญุเป็นอันมาก 

  ธรรม ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. กายสจุรติ   (ความประพฤตชิอบดว้ยกาย) 

   ๒. วจสีจุรติ   (ความประพฤตชิอบดว้ยวาจา) 

   ๓. มโนสจุรติ   (ความประพฤตชิอบดว้ยใจ) 

   ๔. สมัมาทฏิฐ ิ  (ความเห็นชอบ) 

  ภกิษุทัง้หลาย บัณฑติผูเ้ฉียบแหลม เป็นสตับรุษุ ประกอบดว้ยธรรม ๔ 

ประการนีแ้ลยอ่มบรหิารตนไมใ่หถ้กูก าจัด ไมใ่หถ้กูท าลาย ไมม่คีวามเสยีหาย ไม ่

ถกูผูรู้ต้เิตยีนและประสพบญุเป็นอันมาก 

ทฏิฐสิตูรที ่๒ จบ 

 

๓. อกตญัญตุาสตูร 

วา่ดว้ยความเป็นผูไ้มรู่ค้ณุและความเป็นผูรู้ค้ณุ 

  [๒๒๓] ภกิษุทัง้หลาย คนพาลผูไ้มเ่ฉียบแหลม เป็นอสตับรุษุ ประกอบดว้ย 

ธรรม ๔ ประการยอ่มบรหิารตนใหถ้กูก าจัด ถกูท าลาย มคีวามเสยีหาย ถกูผูรู้ ้

ตเิตยีนและประสพสิง่ทีม่ใิชบ่ญุเป็นอันมาก 

  ธรรม ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๓๓๙ } 



๓๔๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๕.ปัฐจมปัณณาสก]์ 

๓.ทจุจรติวรรค ๕. ปฐมมัคคสตูร 

   ๑. กายทจุรติ     ๒. วจทีจุรติ 

   ๓. มโนทจุรติ     ๔. อกตัญญตุา อกตเวทติา๑ 

      ฯลฯ๒ 

   ๑. กายสจุรติ     ๒. วจสีจุรติ 

   ๓. มโนสจุรติ     ๔. กตัญญตุา กตเวทติา 

      ฯลฯ๒ 

อกตญัญตุาสตูรที ่๓ จบ 

๔. ปาณาตปิาตสีตูร 

วา่ดว้ยผูฆ้า่สตัวแ์ละผูเ้วน้ขาดจากการฆา่สตัว ์

  [๒๒๔] ฯลฯ๒ 

   ๑. เป็นผูฆ้า่สตัว ์    ๒. เป็นผูล้ักทรัพย ์

   ๓. เป็นผูป้ระพฤตผิดิในกาม   ๔. เป็นผูพ้ดูเท็จ 

      ฯลฯ๒  

   ๑. เป็นผูเ้วน้ขาดจากการฆา่สตัว ์

   ๒. เป็นผูเ้วน้ขาดจากการลักทรัพย ์

   ๓. เป็นผูเ้วน้ขาดจากการประพฤตผิดิในกาม 

   ๔. เป็นผูเ้วน้ขาดจากการพดูเท็จ 

      ฯลฯ๒ 

ปาณาตปิาตสีตูรที ่๔ จบ 

 

๕. ปฐมมคัคสูตร 

วา่ดว้ยมรรค สตูรที ่๑ 

  [๒๒๕] ฯลฯ๒ 

   ๑. มมีจิฉาทฏิฐ ิ   ๒. มมีจิฉาสงักัปปะ 

   ๓. มมีจิฉาวาจา    ๔. มมีจิฉากัมมันตะ 

 
เชงิอรรถ : 

๑ ดเูชงิอรรถที ่๑ ขอ้ ๒๑๓ (อกตัญญตุาสตูร) หนา้ ๓๓๓ ในเลม่นี้ 

๒ ดขูอ้ความเต็มในขอ้ ๒๑๒ (ทฏิฐสิตูร) หนา้ ๓๓๒-๓๓๓ ในเลม่นี ้

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๓๔๐ } 



๓๔๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๕.ปัฐจมปัณณาสก]์ 

๓.ทจุจรติวรรค ๗.ปฐมโวหารปถสตูร 

      ฯลฯ๑ 

   ๑. มสีมัมาทฏิฐ ิ   ๒. มสีมัมาสงักัปปะ 

   ๓. มสีมัมาวาจา    ๔. มสีมัมากัมมันตะ 

      ฯลฯ๑ 

ปฐมมคัคสตูรที ่๕ จบ 

 

๖. ทตุยิมคัคสตูร 

วา่ดว้ยมรรค สตูรที ่๒ 

  [๒๒๖] ฯลฯ๑ 

   ๑. มมีจิฉาอาชวีะ    ๒. มมีจิฉาวายามะ 

   ๓. มมีจิฉาสต ิ    ๔. มมีจิฉาสมาธ ิ

      ฯลฯ๑ 

   ๑. มสีมัมาอาชวีะ    ๒. มสีมัมาวายามะ 

   ๓. มสีมัมาสต ิ    ๔. มสีมัมาสมาธ ิ

      ฯลฯ๑ 

ทตุยิมคัคสตูรที ่๖ จบ 

 

๗. ปฐมโวหารปถสตูร๒ 

วา่ดว้ยครรลองแหง่โวหาร สตูรที ่๑ 

  [๒๒๗] ฯลฯ๑ 

   ๑. เป็นผูก้ลา่วสิง่ทีไ่มไ่ดเ้ห็นวา่ไดเ้ห็น 

   ๒. เป็นผูก้ลา่วสิง่ทีไ่มไ่ดฟั้งวา่ไดฟั้ง 

   ๓. เป็นผูก้ลา่วสิง่ทีไ่มไ่ดท้ราบวา่ไดท้ราบ 

   ๔. เป็นผูก้ลา่วสิง่ทีไ่มไ่ดรู้ว้า่ไดรู้ ้

      ฯลฯ๑ 

 
เชงิอรรถ : 

๑ ดขูอ้ความเต็มในขอ้ ๒๑๒ (ทฏิฐสิตูร) หนา้ ๓๓๒-๓๓๓ ในเลม่นี ้

๒ ด ูขอ้ ๒๑๗ (ปฐมโวหารปถสตูร) หนา้ ๓๓๕ ในเลม่นี้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๓๔๑ } 



๓๔๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๕.ปัฐจมปัณณาสก]์ 

๓.ทจุจรติวรรค ๘. ทตุยิโวหารปถสตูร 

   ๑. เป็นผูก้ลา่วสิง่ทีไ่มไ่ดเ้ห็นวา่ไมไ่ดเ้ห็น 

   ๒. เป็นผูก้ลา่วสิง่ทีไ่มไ่ดฟั้งวา่ไมไ่ดฟั้ง 

   ๓. เป็นผูก้ลา่วสิง่ทีไ่มไ่ดท้ราบวา่ไมไ่ดท้ราบ 

   ๔. เป็นผูก้ลา่วสิง่ทีไ่มไ่ดรู้ว้า่ไมไ่ดรู้ ้

      ฯลฯ๑ 

ปฐมโวหารปถสตูรที ่๗ จบ 

 

๘. ทตุยิโวหารปถสตูร๒ 

วา่ดว้ยครรลองแหง่โวหาร สตูรที ่๒ 

  [๒๒๘] ฯลฯ๑ 

   ๑. เป็นผูก้ลา่วสิง่ทีไ่ดเ้ห็นวา่ไมไ่ดเ้ห็น 

   ๒. เป็นผูก้ลา่วสิง่ทีไ่ดฟั้งวา่ไมไ่ดฟั้ง 

   ๓. เป็นผูก้ลา่วสิง่ทีไ่ดท้ราบวา่ไมไ่ดท้ราบ 

   ๔. เป็นผูก้ลา่วสิง่ทีไ่ดรู้ว้า่ไมไ่ดรู้ ้

      ฯลฯ๑ 

   ๑. เป็นผูก้ลา่วสิง่ทีไ่ดเ้ห็นวา่ไดเ้ห็น 

   ๒. เป็นผูก้ลา่วสิง่ทีไ่ดฟั้งวา่ไดฟั้ง 

   ๓. เป็นผูก้ลา่วสิง่ทีไ่ดท้ราบวา่ไดท้ราบ 

   ๔. เป็นผูก้ลา่วสิง่ทีไ่ดรู้ว้า่ไดรู้ ้

      ฯลฯ๑ 

ทตุยิโวหารปถสตูรที ่๘ จบ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดขูอ้ความเต็มในขอ้ ๒๑๒ (ทฏิฐสิตูร) หนา้ ๓๓๒-๓๓๓ ในเลม่นี ้

๒ ด ูขอ้ ๒๑๘ (ทตุยิโวหารปถสตูร) หนา้ ๓๓๖ ในเลม่นี้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๓๔๒ } 



๓๔๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๕.ปัฐจมปัณณาสก]์ 

๓.ทจุจรติวรรค ๑๐.ทปุปัญญสตูร 

 

๙. อหริกิสตูร 

วา่ดว้ยผูไ้มม่หีริแิละผูม้หีริ ิ

  [๒๒๙] ฯลฯ๑ 

   ๑. เป็นผูไ้มม่ศีรัทธา    ๒. เป็นผูท้ศุลี 

   ๓. เป็นผูไ้มม่หีริ ิ   ๔. เป็นผูไ้มม่โีอตตัปปะ 

      ฯลฯ๑ 

   ๑. เป็นผูม้ศีรัทธา    ๒. เป็นผูม้ศีลี 

   ๓. เป็นผูม้หีริ ิ    ๔. เป็นผูม้โีอตตัปปะ 

      ฯลฯ๑ 

อหริกิสตูรที ่๙ จบ 

 

๑๐. ทปุปญัญสูตร 

วา่ดว้ยผูม้ปีญัญาทรามและผูม้ปีญัญา 

  [๒๓๐] ฯลฯ๑ 

   ๑. เป็นผูไ้มม่ศีรัทธา    ๒. เป็นผูท้ศุลี 

   ๓. เป็นผูเ้กยีจครา้น    ๔. เป็นผูม้ปัีญญาทราม 

      ฯลฯ๑ 

   ๑. เป็นผูม้ศีรัทธา    ๒. เป็นผูม้ศีลี 

   ๓. เป็นผูป้รารภความเพยีร   ๔. เป็นผูม้ปัีญญา 

  ภกิษุทัง้หลาย บัณฑติผูเ้ฉียบแหลม เป็นสตับรุษุ ประกอบดว้ยธรรม ๔ 

ประการนีแ้ลยอ่มบรหิารตนไมใ่หถ้กูก าจัด ไมใ่หถ้กูท าลาย ไมม่คีวามเสยีหาย ไมถ่กู 

ผูรู้ต้เิตยีนและประสพบญุเป็นอันมาก 

ทปุปญัญสตูรที ่๑๐ จบ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดขูอ้ความเต็มในขอ้ ๒๑๒ (ทฏิฐสิตูร) หนา้ ๓๓๒-๓๓๓ ในเลม่นี ้

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๓๔๓ } 



๓๔๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๕.ปัฐจมปัณณาสก]์ 

๓.ทจุจรติวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

 

๑๑. กวสิูตร 

วา่ดว้ยกว ี

  [๒๓๑] ภกิษุทัง้หลาย กว ี๔ จ าพวกนี้ 

  กว ี๔ จ าพวก ไหนบา้ง คอื 

   ๑. จนิตากวี๑     ๒. สตุกวี๒ 

   ๓. อัตถกวี๓     ๔. ปฏภิาณกวี๔ 

  ภกิษุทัง้หลาย กว ี๔ จ าพวกนีแ้ล 

กวสิตูรที ่๑๑ จบ 

ทจุจรติวรรคที ่๔ จบ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

    ๑. ทจุจรติสตูร     ๒. ทฏิฐสิตูร 

    ๓. อกตัญญตุาสตูร     ๔. ปาณาตปิาตสีตูร 

    ๕. ปฐมมัคคสตูร     ๖. ทตุยิมัคคสตูร 

    ๗. ปฐมโวหารปถสตูร    ๘. ทตุยิโวหารปถสตูร 

    ๙. อหริกิสตูร      ๑๐. ทปุปัญญสตูร 

    ๑๑. กวสิตูร 

 

เชงิอรรถ : 

๑ จนิตากว ีคอื ผูรู้เ้ชีย่วชาญในศลิปะการประพันธบ์ทกลอน ตามแนวความคดิของตน (องฺ.จตกฺุก.อ. 

   ๒/๒๒๑-๒๓๑/๔๔๐) 

๒ สตุกว ีคอื ผูเ้ชีย่วชาญในศลิปะการประพันธต์ามทีไ่ดฟั้งมา (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๒๒๑-๒๓๑/๔๔๐) 

๓ อตัถกว ีคอื ผูเ้ชีย่วชาญในศลิปะการประพันธ ์โดยอาศัยความหมายสัน้ๆ แลว้ขยายความใหพ้สิดาร 

   (องฺ. จตกฺุก.อ. ๒/๒๒๑-๒๓๑/๔๔๐) 

๔ ปฏภิาณกว ีคอื ผูเ้ชีย่วชาญในศลิปะการประพันธ ์โดยใชป้ฏภิาณของตน ในลักษณะแตง่กลอนสดเหมอืน 

   พระวังคสีเถระ (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๒๒๑-๒๓๑/๔๔๐) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๓๔๔ } 



๓๔๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๕.ปัฐจมปัณณาสก]์ 

๔.กัมมวรรค ๑.สงัขติตสตูร 

 

๔. กมัมวรรค 

หมวดวา่ดว้ยกรรม 

๑. สงัขติตสตูร 

วา่ดว้ยกรรมและวบิากแหง่กรรมโดยยอ่ 

  [๒๓๒] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ ภกิษุทัง้หลาย กรรม ๔ ประการนีเ้ราท า 

ใหแ้จง้ดว้ยปัญญาอันยิง่เองแลว้ จงึประกาศใหผู้อ้ ืน่รูต้าม 

  กรรม ๔ ประการ๑ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. กรรมด า๒มวีบิากด า๓ 

   ๒. กรรมขาวมวีบิากขาว๔ 

   ๓. กรรมทัง้ด าและขาวมวีบิากทัง้ด าและขาว 

   ๔. กรรมทัง้ไมด่ าและไมข่าว มวีบิากทัง้ไมด่ าและไมข่าว๕ เป็นไปเพือ่ 

       ความสิน้กรรม 

  ภกิษุทัง้หลาย กรรม ๔ ประการนีแ้ลเราท าใหแ้จง้ดว้ยปัญญาอันยิง่เองแลว้ 

จงึประกาศใหผู้อ้ ืน่รูต้าม 

สงัขติตสตูรที ่๑ จบ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ด ูท.ีปา. ๑๑/๓๑๒/๒๐๕ 

๒ กรรมด า ในทีน่ีห้มายถงึอกศุลกรรมบถ ๑๐ ประการ (ท.ีปา. ๑๑/๓๕๙/๒๘๔, องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๒๓๒/๔๔๐) 

๓ วบิากด า คอื มผีลน าสัตวใ์หเ้กดิในอบาย (ทางเสือ่ม) ม ี๔ ประการ คอื (๑) นริยะ นรก, ภาวะ 

   เร่ารอ้นกระวนกระวาย (๒) ตรัิจฉานโยน ิก าเนดิสัตวด์รัิจฉาน (๓) ปิตตวิสิัย แดนเปรต (๔) อสรุกาย 

   พวกอสรู (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๒๓๒/๔๔๐) 

๔ กรรมขาว ในทีน่ีห้มายถงึกศุลกรรมบถ ๑๐ ประการ (ตรงขา้มกับอกศุลกรรมบถ) มวีบิากขาว หมายถงึ 

   มสีขุเป็นผล น าสัตวใ์หเ้กดิในสวรรค ์(องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๒๓๒/๔๔๐) 

๕ กรรมท ัง้ไมด่ าและไมข่าว ในทีน่ีห้มายถงึมรรคญาณ ญาณในอรยิมรรค คอื ความหย่ังรูท้ ีใ่หส้ าเร็จภาวะ 

   อรยิบคุคล ๔ ประการ (โสดาปัตตมิรรค สกทาคามมิรรค อนาคามมิรรค และอรหัตตมรรค) ซึง่ 

   เป็นเหตทุ าให ้หมดกรรม มวีบิากท ัง้ไมด่ าและไมข่าว ในทีน่ีห้มายถงึไมใ่หว้บิากทัง้ ๒ อย่าง (องฺ.จตกฺุก.อ. 

   ๒/๒๓๒/๔๔๐) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๓๔๕ } 



๓๔๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๕.ปัฐจมปัณณาสก]์ 

๔.กัมมวรรค ๒.วติถารสตูร 

 

๒. วติถารสูตร 

วา่ดว้ยกรรมและวบิากแหง่กรรมโดยพสิดาร 

  [๒๓๓] ภกิษุทัง้หลาย กรรม ๔ ประการนีเ้ราท าใหแ้จง้ดว้ยปัญญาอันยิง่ 

เองแลว้ จงึประกาศใหผู้อ้ ืน่รูต้าม 

  กรรม ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. กรรมด ามวีบิากด า 

   ๒. กรรมขาวมวีบิากขาว 

   ๓. กรรมทัง้ด าและขาวมวีบิากทัง้ด าและขาว 

   ๔. กรรมทัง้ไมด่ าและไมข่าว มวีบิากทัง้ไมด่ าและไมข่าว เป็นไปเพือ่ 

       ความสิน้กรรม 

  กรรมด ามวีบิากด า เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีป้รงุแตง่๑กายสงัขาร๒ทีม่คีวามเบยีดเบยีน๓ ปรงุแตง่ 

วจสีงัขาร๔ทีม่คีวามเบยีดเบยีน และปรงุแตง่มโนสงัขาร๕ทีม่คีวามเบยีดเบยีน เขา 

ครัน้ปรงุแตง่แลว้ยอ่มเขา้ถงึโลกทีม่คีวามเบยีดเบยีน ผัสสะทีม่คีวามเบยีดเบยีน 

ยอ่มถกูตอ้งบคุคลผูเ้ขา้ถงึโลกทีม่คีวามเบยีดเบยีนนัน้ เขาถกูผัสสะทีม่คีวาม 

เบยีดเบยีนกระทบเขา้ยอ่มเสวยเวทนาทีม่คีวามเบยีดเบยีนเป็นทกุขโ์ดยสว่นเดยีว 

เหมอืนพวกสตัวน์รก นีเ้รยีกวา่ กรรมด ามวีบิากด า 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ปรงุแตง่ ในทีน่ีห้มายถงึการสั่งสมพอกพนู (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๒๓๓/๔๔๐) 

๒ กายสงัขาร หมายถงึสภาพปรงุแตง่การกระท าทางกายหรอืกายสัญเจตนา คอื ความจงใจทางกาย 

   (องฺ. ตกิ.อ. ๒/๒๓/๑๐๑) 

๓ มคีวามเบยีดเบยีน หมายถงึมทีกุข ์(องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๒๓๓/๔๔๐) 

๔ วจสีงัขาร หมายถงึสภาพปรงุแตง่การกระท าทางวาจา ไดแ้ก ่วติกและวจิาร หรอืวจสีัญเจตนา คอื 

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

๕ มโนสงัขาร หมายถงึสภาพปรงุแตง่การกระท าทางใจ ไดแ้ก ่สัญญาและเวทนา หรอืมโนสัญเจตนา คอื 

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

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๓๔๖ } 



๓๔๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๕.ปัฐจมปัณณาสก]์ 

๔.กัมมวรรค ๒.วติถารสตูร 

  กรรมขาวมวีบิากขาว เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีป้รงุแตง่กายสงัขารทีไ่มม่คีวามเบยีดเบยีน ปรงุแตง่ 

วจสีงัขารทีไ่มม่คีวามเบยีดเบยีนและปรงุแตง่มโนสงัขารทีไ่มม่คีวามเบยีดเบยีน เขา 

ครัน้ปรงุแตง่แลว้ยอ่มเขา้ถงึโลกทีไ่มม่คีวามเบยีดเบยีน ผัสสะทีไ่มม่คีวามเบยีดเบยีน 

ยอ่มถกูตอ้งบคุคลผูเ้ขา้ถงึโลกทีไ่มม่คีวามเบยีดเบยีนนัน้ เขาถกูผัสสะทีไ่มม่คีวาม 

เบยีดเบยีนกระทบเขา้ยอ่มเสวยเวทนาทีไ่มม่คีวามเบยีดเบยีน เป็นสขุโดยสว่นเดยีว 

เหมอืนพวกเทวดา๑ชัน้สภุกณิหะ นีเ้รยีกวา่ กรรมขาวมวีบิากขาว 

  กรรมท ัง้ด าและขาวมวีบิากท ัง้ด าและขาว เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีป้รงุแตง่กายสงัขารทีม่คีวามเบยีดเบยีนบา้ง ไมม่ ี

ความเบยีดเบยีนบา้ง ปรงุแตง่วจสีงัขารทีม่คีวามเบยีดเบยีนบา้ง ไมม่คีวาม 

เบยีดเบยีนบา้ง และปรงุแตง่มโนสงัขารทีม่คีวามเบยีดเบยีนบา้ง ไมม่คีวามเบยีดเบยีน 

บา้ง เขาครัน้ปรงุแตง่แลว้ยอ่มเขา้ถงึโลกทีม่คีวามเบยีดเบยีนบา้ง ไมม่คีวาม 

เบยีดเบยีนบา้ง ผัสสะทีม่คีวามเบยีดเบยีนบา้ง ไมม่คีวามเบยีดเบยีนบา้ง ยอ่มถกู 

ตอ้งบคุคลผูเ้ขา้ถงึโลกทีม่คีวามเบยีดเบยีนบา้ง ไมม่คีวามเบยีดเบยีนบา้ง เขา 

ถกูผัสสะทีม่คีวามเบยีดเบยีนบา้ง ไมม่คีวามเบยีดเบยีนบา้งกระทบเขา้ยอ่มเสวย 

เวทนาทีม่คีวามเบยีดเบยีนบา้ง ไมม่คีวามเบยีดเบยีนบา้ง มสีขุและทกุขร์ะคนกัน 

เหมอืนมนุษย ์เทวดาบางพวก๒ และวนิปิาตกิะ๓บางพวก นีเ้รยีกวา่ กรรมทัง้ด า 

และขาวมวีบิากทัง้ด าและขาว 

  กรรมท ัง้ไมด่ าและไมข่าว มวีบิากท ัง้ไมด่ าและไมข่าว เป็นไปเพือ่ความ 

สิน้กรรม เป็นอยา่งไร 

 

เชงิอรรถ : 

๑ เทวดา ในทีน่ีห้มายถงึสภุกณิหพรหม (องฺ.ตกิ.อ. ๒/๒๓/๑๐๑) 

๒ เทวดาบางพวก ในทีน่ีห้มายถงึกามาวจรเทวดา ๖ ชัน้ คอื จาตมุหาราช ดาวดงึส ์ยามา ดสุตินมิมานรด ี

   และปรนมิมติวสวัตด ี(องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๒๓๓/๔๔๐) 

๓ วนิปิาตกิะ หมายถงึเวมานกิเปรต ไดแ้ก่ เปรตผูอ้ยูใ่นวมิาน เสวยสขุและทกุขส์ลับกันไป บางตนขา้งแรม 

   เสวยทกุข ์ขา้งขึน้เสวยสขุ บางตนกลางคนืเสวยสขุ กลางวันเสวยทกุข ์เวลาเสวยสขุอยูใ่นวมิานมรี่าง 

   กายเป็นทพิยส์วยงาม แตเ่วลาจะเสวยทกุขก็์ตอ้งออกจากวมิานไป และรา่งกายก็กลายเป็นร่างกายทีน่่า 

   เกลยีดน่ากลัว (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๒๓๓/๔๔๑) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๓๔๗ } 



๓๔๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๕.ปัฐจมปัณณาสก]์ 

๔.กัมมวรรค ๓.โสณกายนสตูร 

  คอื บรรดากรรมเหลา่นัน้ เจตนา๑เพือ่ละกรรมด าทีม่วีบิากด า เจตนาเพือ่ 

ละกรรมขาวทีม่วีบิากขาว และเจตนาเพือ่ละกรรมทัง้ด าและขาวทีม่วีบิากทัง้ด า 

และขาว นี้เรยีกวา่ กรรมทัง้ไมด่ าและไมข่าว มวีบิากทัง้ไมด่ าและไมข่าว เป็นไป 

เพือ่ความสิน้กรรม 

  ภกิษุทัง้หลาย กรรม ๔ ประการนีแ้ลเราท าใหแ้จง้ดว้ยปัญญาอันยิง่เองแลว้ 

จงึประกาศใหผู้อ้ ืน่รูต้าม 

วติถารสตูรที ่๒ จบ 

 

๓. โสณกายนสตูร 

วา่ดว้ยมาณพชือ่โสณกายนะ 

  [๒๓๔] ครัง้นัน้แล พราหมณ์ชือ่สขิาโมคคัลลานะ๒เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาค 

ถงึทีป่ระทับ ไดส้นทนาปราศรัยพอเป็นทีบ่ันเทงิใจ พอเป็นทีร่ะลกึถงึกันแลว้ จงึน่ัง 

ณ ทีส่มควร ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ 

  “ขา้แตพ่ระโคดมผูเ้จรญิ หลายวนัมาแลว้ โสณกายนมาณพ๓ไปหาขา้พเจา้ 

ถงึทีอ่ยูไ่ดก้ลา่ววา่ ‘พระสมณโคดมทรงบัญญัตกิรรมทัง้ปวงวา่เป็นอกริยิะ๔ ก็เมือ่ 

บัญญัตกิรรมทัง้ปวงวา่เป็นอกริยิะ ชือ่วา่กลา่วความขาดสญูแหง่โลก ขา้แตพ่ระ 

โคดมผูเ้จรญิ โลกนีม้กีรรมเป็นสภาพ ด ารงอยูไ่ดด้ว้ยการกอ่กรรมมใิชห่รอื” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “พราหมณ์ เราไมรู่ส้กึวา่ไดเ้ห็นโสณกายนมาณพเลย 

ทีไ่หนจะไดก้ลา่วปราศรัยอยา่งนีเ้ลา่ กรรม ๔ ประการนีเ้ราท าใหแ้จง้ดว้ยปัญญา 

อันยิง่เองแลว้จงึประกาศใหผู้อ้ ืน่รูต้าม

 

เชงิอรรถ : 

๑ เจตนา ในทีน่ีห้มายถงึเจตนาในอรยิมรรค ทีเ่ป็นขอ้ปฏบัิตใิหถ้งึววัิฏฏะคอืพระนพิพาน (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/ 

   ๒๓๓/๔๔๐) 

๒ หมายถงึพราหมณ์ตระกลูโมคคัลลานโคตร ทีม่มีว้ยผมใหญอ่ยูก่ลางกระหมอ่มศรีษะ จงึมชีือ่วา่ สขิา 

   (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๒๓๔/๔๔๑) 

๓ หมายถงึมาณพผูเ้ป็นอันเตวาสกิของพราหมณ์สขิาโมคคัลลานโคตร (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๒๓๔/๔๔๑) 

๔ อกริยิะ หมายถงึการกระท าทกุอยา่งไมม่ผีล ท าดก็ีไมไ่ดด้ ีท าชัว่ก็ไมไ่ดช้ัว่ เป็นความเห็นทีป่ฏเิสธกฎ 

   แหง่กรรม (ท.ีส.ีอ. ๑๖๖/๑๔๕) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๓๔๘ } 



๓๔๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๕.ปัฐจมปัณณาสก]์ 

๔.กัมมวรรค ๓.โสณกายนสตูร 

  กรรม ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. กรรมด ามวีบิากด า 

   ๒. กรรมขาวมวีบิากขาว 

   ๓. กรรมทัง้ด าและขาวมวีบิากทัง้ด าและขาว 

   ๔. กรรมทัง้ไมด่ าและไมข่าว มวีบิากทัง้ไมด่ าและไมข่าว เป็นไปเพือ่ 

       ความสิน้กรรม 

  กรรมด ามวีบิากด า เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีป้รงุแตง่กายสงัขารทีม่คีวามเบยีดเบยีน ปรงุแตง่ 

วจสีงัขารทีม่คีวามเบยีดเบยีน และปรงุแตง่มโนสงัขารทีม่คีวามเบยีดเบยีน เขาครัน้ 

ปรงุแตง่แลว้ยอ่มเขา้ถงึโลกทีม่คีวามเบยีดเบยีน ผัสสะทีม่คีวามเบยีดเบยีนยอ่มถกู 

ตอ้งบคุคลผูเ้ขา้ถงึโลกทีม่คีวามเบยีดเบยีนนัน้ เขาถกูผัสสะทีม่คีวามเบยีดเบยีน 

กระทบเขา้ยอ่มเสวยเวทนาทีม่คีวามเบยีดเบยีน เป็นทกุขโ์ดยสว่นเดยีวเหมอืนพวก 

สตัวน์รก นีเ้รยีกวา่ กรรมด ามวีบิากด า 

  กรรมขาวมวีบิากขาว เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีป้รงุแตง่กายสงัขารทีไ่มม่คีวามเบยีดเบยีน ปรงุแตง่ 

วจสีงัขารทีไ่มม่คีวามเบยีดเบยีน และปรงุแตง่มโนสงัขารทีไ่มม่คีวามเบยีดเบยีน 

เขาครัน้ปรงุแตง่แลว้ยอ่มเขา้ถงึโลกทีไ่มม่คีวามเบยีดเบยีน ผัสสะทีไ่มม่คีวามเบยีดเบยีน 

ยอ่มถกูตอ้งบคุคลผูเ้ขา้ถงึโลกทีไ่มม่คีวามเบยีดเบยีนนัน้ เขาถกูผัสสะทีไ่มม่คีวาม 

เบยีดเบยีนกระทบเขา้ยอ่มเสวยเวทนาทีไ่มม่คีวามเบยีดเบยีน เป็นสขุโดยสว่นเดยีว 

เหมอืนพวกเทวดาชัน้สภุกณิหะ นีเ้รยีกวา่ กรรมขาวมวีบิากขาว 

  กรรมท ัง้ด าและขาวมวีบิากท ัง้ด าและขาว เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีป้รงุแตง่กายสงัขารทีม่คีวามเบยีดเบยีนบา้ง ไมม่ ี

ความเบยีดเบยีนบา้ง ปรงุแตง่วจสีงัขารทีม่คีวามเบยีดเบยีนบา้ง ไมม่คีวาม 

เบยีดเบยีนบา้ง และปรงุแตง่มโนสงัขารทีม่คีวามเบยีดเบยีนบา้ง ไมม่คีวามเบยีดเบยีน 

บา้ง เขาครัน้ปรงุแตง่แลว้ยอ่มเขา้ถงึโลกทีม่คีวามเบยีดเบยีนบา้ง ไมม่คีวามเบยีดเบยีน 

บา้ง ผัสสะทีม่คีวามเบยีดเบยีนบา้ง ไมม่คีวามเบยีดเบยีนบา้งยอ่มถกูตอ้งบคุคลผู ้

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๓๔๙ } 



๓๕๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๕.ปัฐจมปัณณาสก]์ 

๔.กัมมวรรค ๔. ปฐมสกิขาปทสตูร 

เขา้ถงึโลกทีม่คีวามเบยีดเบยีนบา้ง ไมม่คีวามเบยีดเบยีนบา้ง เขาถกูผัสสะทีม่ ี

ความเบยีดเบยีนบา้ง ไมม่คีวามเบยีดเบยีนบา้งกระทบเขา้ยอ่มเสวยเวทนาทีม่ ี

ความเบยีดเบยีนบา้ง ไมม่คีวามเบยีดเบยีนบา้ง มสีขุและทกุขร์ะคนกันเหมอืนมนุษย ์

เทวดาบางพวกและวนิปิาตกิะบางพวก นีเ้รยีกวา่ กรรมทัง้ด าและขาวมวีบิากทัง้ด า 

และขาว 

  กรรมท ัง้ไมด่ าและไมข่าว มวีบิากท ัง้ไมด่ าและไมข่าว เป็นไปเพือ่ความ 

สิน้กรรม เป็นอยา่งไร 

  คอื บรรดาเจตนาเหลา่นัน้ เจตนาเพือ่ละกรรมด าทีม่วีบิากด า เจตนาเพือ่ละ 

กรรมขาวทีม่วีบิากขาว และเจตนาเพือ่ละกรรมทัง้ด าและขาวทีม่วีบิากทัง้ด าและขาว 

นีเ้รยีกวา่ กรรมทัง้ไมด่ าและไมข่าว มวีบิากทัง้ไมด่ าและไมข่าว เป็นไปเพือ่ความ 

สิน้กรรม 

  พราหมณ์ กรรม ๔ ประการนีแ้ลเราท าใหแ้จง้ดว้ยปัญญาอันยิง่เองแลว้ จงึ 

ประกาศใหผู้อ้ ืน่รูต้าม” 

โสณกายนสตูรที ่๓ จบ 

 

๔. ปฐมสกิขาปทสตูร 

วา่ดว้ยสกิขาบท สตูรที ่๑ 

  [๒๓๕] ภกิษุทัง้หลาย กรรม ๔ ประการนีเ้ราท าใหแ้จง้ดว้ยปัญญาอันยิง่ 

เองแลว้ จงึประกาศใหผู้อ้ ืน่รูต้าม 

  กรรม ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. กรรมด ามวีบิากด า 

   ๒. กรรมขาวมวีบิากขาว 

   ๓. กรรมทัง้ด าและขาวมวีบิากทัง้ด าและขาว 

   ๔. กรรมทัง้ไมด่ าและไมข่าว มวีบิากทัง้ไมด่ าและไมข่าว เป็นไปเพือ่ 

       ความสิน้กรรม 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๓๕๐ } 



๓๕๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๕.ปัฐจมปัณณาสก]์ 

๔.กัมมวรรค ๕.ทตุยิสกิขาปทสตูร 

  กรรมด ามวีบิากด า เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีเ้ป็นผูฆ้า่สตัว ์เป็นผูล้ักทรัพย ์เป็นผูป้ระพฤตผิดิ 

ในกาม เป็นผูพ้ดูเท็จ เป็นผูเ้สพของมนึเมาคอืสรุาและเมรัยอันเป็นเหตแุหง่ความ 

ประมาท นีเ้รยีกวา่ กรรมด ามวีบิากด า 

  กรรมขาวมวีบิากขาว เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีเ้ป็นผูเ้วน้ขาดจากการฆา่สตัว ์เป็นผูเ้วน้ขาดจากการ 

ลักทรัพย ์เป็นผูเ้วน้ขาดจากการประพฤตผิดิในกาม เป็นผูเ้วน้ขาดจากการพดูเท็จ 

เป็นผูเ้วน้ขาดจากเสพของมนึเมาคอืสรุาและเมรัยอนัเป็นเหตแุหง่ความประมาท นี้ 

เรยีกวา่ กรรมขาวมวีบิากขาว 

  กรรมท ัง้ด าและขาวมวีบิากท ัง้ด าและขาว เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีป้รงุแตง่กายสงัขารทีม่คีวามเบยีดเบยีนบา้ง ไมม่ ี

ความเบยีดเบยีนบา้ง ฯลฯ๑ นีเ้รยีกวา่ กรรมทัง้ด าและขาวมวีบิากทัง้ด าและขาว 

  กรรมท ัง้ไมด่ าและไมข่าว มวีบิากท ัง้ไมด่ าและไมข่าว เป็นไปเพือ่ความ 

สิน้กรรม เป็นอยา่งไร 

  คอื บรรดาเจตนาเหลา่นัน้ เจตนาเพือ่ละกรรมด า ทีม่วีบิากด า ฯลฯ๑ นีเ้รยีกวา่ 

กรรมทัง้ไมด่ าและไมข่าว มวีบิากทัง้ไมด่ าและไมข่าว เป็นไปเพือ่ความสิน้กรรม 

  ภกิษุทัง้หลาย กรรม ๔ ประการนีแ้ล เราท าใหแ้จง้ดว้ยปัญญาอันยิง่เอง 

แลว้จงึประกาศใหผู้อ้ ืน่รูต้าม 

ปฐมสกิขาปทสตูรที ่๔ จบ 

 

๕. ทตุยิสกิขาปทสตูร 

วา่ดว้ยสกิขาบท สตูรที ่๒ 

  [๒๓๖] ภกิษุทัง้หลาย กรรม ๔ ประการนีเ้ราท าใหแ้จง้ดว้ยปัญญาอันรูย้ ิง่ 

เองแลว้ จงึประกาศใหผู้อ้ ืน่รูต้าม

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดขูอ้ความเต็มในขอ้ ๒๓๓ (วติถารสตูร) หนา้ ๓๔๗-๓๔๘ ในเลม่นี้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๓๕๑ } 



๓๕๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๕.ปัฐจมปัณณาสก]์ 

๔.กัมมวรรค ๕.ทตุยิสกิขาปทสตูร 

  กรรม ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. กรรมด ามวีบิากด า 

   ๒. กรรมขาวมวีบิากขาว 

   ๓. กรรมทัง้ด าและขาวมวีบิากทัง้ด าและขาว 

   ๔. กรรมทัง้ไมด่ าและไมข่าว มวีบิากทัง้ไมด่ าและไมข่าว เป็นไปเพือ่ 

       ความสิน้กรรม 

  กรรมด ามวีบิากด า เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีเ้ป็นผูฆ้า่มารดา เป็นผูฆ้า่บดิา เป็นผูฆ้า่พระอรหันต ์

มจีติประทษุรา้ยตอ่พระตถาคตยังพระโลหติใหห้อ้ขึน้ ท าลายสงฆใ์หแ้ตกกัน นีเ้รยีก 

วา่ กรรมด ามวีบิากด า 

  กรรมขาวมวีบิากขาว เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีเ้ป็นผูเ้วน้ขาดจากการฆา่สตัว ์เป็นผูเ้วน้ขาดจาก 

การลักทรัพย ์เป็นผูเ้วน้ขาดจากการประพฤตผิดิในกาม เป็นผูเ้วน้ขาดจากการพดู 

เท็จ เป็นผูเ้วน้ขาดจากการพดูสอ่เสยีด เป็นผูเ้วน้ขาดจากการพดูค าหยาบ เป็นผู ้

เวน้ขาดจากการพดูเพอ้เจอ้ ไมเ่พง่เล็งอยากไดข้องเขา มจีติไมพ่ยาบาท มคีวาม 

เห็นชอบ นีเ้รยีกวา่ กรรมขาวมวีบิากขาว 

  กรรมท ัง้ด าและขาวมวีบิากท ัง้ด าและขาว เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีป้รงุแตง่กายสงัขารทีม่คีวามเบยีดเบยีนบา้ง ไมม่ ี

ความเบยีดเบยีนบา้ง ฯลฯ๑ นีเ้รยีกวา่ กรรมทัง้ด าและขาวมวีบิากทัง้ด าและขาว 

  กรรมท ัง้ไมด่ าและไมข่าว มวีบิากท ัง้ไมด่ าและไมข่าว เป็นไปเพือ่ความ 

สิน้กรรม เป็นอยา่งไร 

  คอื บรรดากรรมเหลา่นัน้ เจตนาเพือ่ละกรรมด าทีม่วีบิากด า ฯลฯ๑ นีเ้รยีกวา่ 

กรรมทัง้ไมด่ าและไมข่าว มวีบิากทัง้ไมด่ าและไมข่าว เป็นไปเพือ่ความสิน้กรรม 

  ภกิษุทัง้หลาย กรรม ๔ ประการนีแ้ลเราท าใหแ้จง้ดว้ยปัญญาอันยิง่เองแลว้ 

จงึประกาศใหผู้อ้ ืน่รูต้าม 

ทตุยิสกิขาปทสตูรที ่๕ จบ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดขูอ้ความเต็มในขอ้ ๒๓๓ (วติถารสตูร) หนา้ ๓๔๗-๓๔๘ ในเลม่นี้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๓๕๒ } 



๓๕๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๕.ปัฐจมปัณณาสก]์ 

๔.กัมมวรรค ๖.อรยิมัคคสตูร 

 

๖. อรยิมคัคสูตร 

วา่ดว้ยอรยิมรรค 

  [๒๓๗] ภกิษุทัง้หลาย กรรม ๔ ประการนีเ้ราท าใหแ้จง้ดว้ยปัญญาอันยิง่เอง 

แลว้ จงึประกาศใหผู้อ้ ืน่รูต้าม 

  กรรม ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. กรรมด ามวีบิากด า 

   ๒. กรรมขาวมวีบิากขาว 

   ๓. กรรมทัง้ด าและขาวมวีบิากทัง้ด าและขาว 

   ๔. กรรมทัง้ไมด่ าและไมข่าว มวีบิากทัง้ไมด่ าและไมข่าว เป็นไปเพือ่ 

       ความสิน้กรรม 

  กรรมด ามวีบิากด า เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีป้รงุแตง่กายสงัขารทีม่คีวามเบยีดเบยีน ฯลฯ๑ นี ้

เรยีกวา่ กรรมด ามวีบิากด า 

  กรรมขาวมวีบิากขาว เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีป้รงุแตง่กายสงัขารทีไ่มม่คีวามเบยีดเบยีน ฯลฯ๑ 

นีเ้รยีกวา่ กรรมขาวมวีบิากขาว 

  กรรมท ัง้ด าและขาวมวีบิากท ัง้ด าและขาว เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีป้รงุแตง่กายสงัขารทีม่คีวามเบยีดเบยีนบา้ง ไมม่ ี

ความเบยีดเบยีนบา้ง ฯลฯ๑ นีเ้รยีกวา่ กรรมทัง้ด าและขาวมวีบิากทัง้ด าและขาว 

  กรรมท ัง้ไมด่ าและไมข่าว มวีบิากท ัง้ไมด่ าและไมข่าว เป็นไปเพือ่ความ 

สิน้กรรม เป็นอยา่งไร 

  คอื สมัมาทฏิฐ ิฯลฯ สมัมาสมาธ ินีเ้รยีกวา่ กรรมทัง้ไมด่ าและไมข่าว ม ี

วบิากทัง้ไมด่ าและไมข่าว เป็นไปเพือ่ความสิน้กรรม 

  ภกิษุทัง้หลาย กรรม ๔ ประการนีแ้ลเราท าใหแ้จง้ดว้ยปัญญาอันยิง่เองแลว้ 

จงึประกาศใหผู้อ้ ืน่รูต้าม 

อรยิมคัคสตูรที ่๖ จบ 

 
เชงิอรรถ : 

๑ ดขูอ้ความเต็มในขอ้ ๒๓๔ (โสณกายนสตูร) หนา้ ๓๔๙-๓๕๐ ในเลม่นี ้

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๓๕๓ } 



๓๕๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๕.ปัฐจมปัณณาสก]์ 

๔.กัมมวรรค ๗. โพชฌังคสตูร 

 

๗. โพชฌงัคสูตร 

วา่ดว้ยโพชฌงค ์

  [๒๓๘] ภกิษุทัง้หลาย กรรม ๔ ประการนีเ้ราท าใหแ้จง้ดว้ยปัญญาอันยิง่เอง 

แลว้ จงึประกาศใหผู้อ้ ืน่รูต้าม 

  กรรม ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. กรรมด ามวีบิากด า 

   ๒. กรรมขาวมวีบิากขาว 

   ๓. กรรมทัง้ด าและขาว มวีบิากทัง้ด าและขาว 

   ๔. กรรมทัง้ไมด่ าและไมข่าว มวีบิากทัง้ไมด่ าและไมข่าว เป็นไปเพือ่ 

       ความสิน้กรรม 

  กรรมด ามวีบิากด า เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีป้รงุแตง่กายสงัขารทีม่คีวามเบยีดเบยีน ฯลฯ๑ นี ้

เรยีกวา่ กรรมด ามวีบิากด า 

  กรรมขาวมวีบิากขาว เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีป้รงุแตง่กายสงัขารทีไ่มม่คีวามเบยีดเบยีน ฯลฯ๑ 

นีเ้รยีกวา่กรรมขาวมวีบิากขาว 

  กรรมท ัง้ด าและขาวมวีบิากท ัง้ด าและขาว เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีป้รุงแตง่กายสงัขารทีม่คีวามเบยีดเบยีนบา้ง ไมม่ ี

ความเบยีดเบยีนบา้ง ฯลฯ๑ นีเ้รยีกวา่ กรรมทัง้ด าและขาวมวีบิากทัง้ด าและขาว 

  กรรมท ัง้ไมด่ าและไมข่าว มวีบิากท ัง้ไมด่ าและไมข่าว เป็นไปเพือ่ความ 

สิน้กรรม เป็นอยา่งไร 

  คอื สตสิมัโพชฌงค ์(ธรรมเป็นองคแ์หง่การตรัสรูค้อืความระลกึได)้ ธัมมวจิย- 

สมัโพชฌงค ์(ธรรมเป็นองคแ์หง่การตรัสรูค้อืความเฟ้นธรรม) วริยิสมัโพชฌงค ์(ธรรม 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดขูอ้ความเต็มในขอ้ ๒๓๔ (โสณกายนสตูร) หนา้ ๓๔๙-๓๕๐ ในเลม่นี ้

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๓๕๔ } 



๓๕๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๕.ปัฐจมปัณณาสก]์ 

๔.กัมมวรรค ๘.สาวชัชสตูร 

เป็นองคแ์หง่การตรัสรูค้อืความเพยีร) ปีตสิมัโพชฌงค ์(ธรรมเป็นองคแ์หง่การตรัสรู ้

คอืความอิม่ใจ) ปัสสทัธสิมัโพชฌงค ์(ธรรมเป็นองคแ์หง่การตรัสรูค้อืความสงบกาย 

ระงับใจ) สมาธสิมัโพชฌงค ์(ธรรมเป็นองคแ์หง่การตรัสรูค้อืความตัง้จติมั่น) อเุปกขา- 

สมัโพชฌงค ์(ธรรมเป็นองคแ์หง่การตรัสรูค้อืความวางใจเป็นกลาง) นีเ้รยีกวา่ กรรม 

ทัง้ไมด่ าและไมข่าว มวีบิากทัง้ไมด่ าและไมข่าว เป็นไปเพือ่ความสิน้กรรม 

  ภกิษุทัง้หลาย กรรม ๔ ประการนีแ้ลเราท าใหแ้จง้ดว้ยปัญญาอันยิง่เองแลว้ 

จงึประกาศใหผู้อ้ ืน่รูต้าม 

โพชฌงัคสตูรที ่๗ จบ 

 

๘. สาวชัชสตูร 

วา่ดว้ยกรรมและทฏิฐทิ ีม่โีทษ 

  [๒๓๙] ภกิษุทัง้หลาย บคุคลผูป้ระกอบดว้ยธรรม ๔ ประการยอ่มด ารงอยูใ่น 

นรกเหมอืนถกูน าไปฝังไว ้

  ธรรม ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. กายกรรมทีม่โีทษ    ๒. วจกีรรมทีม่โีทษ 

   ๓. มโนกรรมทีม่โีทษ    ๔. ทฏิฐทิีม่โีทษ 

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคลผูป้ระกอบดว้ยธรรม ๔ ประการนีแ้ลยอ่มด ารงอยูใ่น 

นรกเหมอืนถกูน าไปฝังไว ้

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคลผูป้ระกอบดว้ยธรรม ๔ ประการยอ่มด ารงอยูใ่นสวรรค ์

เหมอืนไดรั้บอัญเชญิไปประดษิฐานไว ้

  ธรรม ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. กายกรรมทีไ่มม่โีทษ   ๒. วจกีรรมทีไ่มม่โีทษ 

   ๓. มโนกรรมทีไ่มม่โีทษ   ๔. ทฏิฐทิีไ่มม่โีทษ 

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคลผูป้ระกอบดว้ยธรรม ๔ ประการนีแ้ลยอ่มด ารงอยูใ่น 

สวรรคเ์หมอืนไดรั้บอัญเชญิไปประดษิฐานไว ้

สาวชัชสตูรที ่๘ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๓๕๕ } 



๓๕๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๕.ปัฐจมปัณณาสก]์ 

๔.กัมมวรรค ๙. อัพยาปัชฌสตูร 

 

๙. อพัยาปชัฌสูตร 

วา่ดว้ยกรรมและทฏิฐทิ ีไ่มม่คีวามเบยีดเบยีน 

  [๒๔๐] ภกิษุทัง้หลาย บคุคลผูป้ระกอบดว้ยธรรม ๔ ประการยอ่มด ารงอยู ่

ในนรกเหมอืนถกูน าไปฝังไว ้ 

  ธรรม ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. กายกรรมทีม่คีวามเบยีดเบยีน 

   ๒. วจกีรรมทีม่คีวามเบยีดเบยีน 

   ๓. มโนกรรมทีม่คีวามเบยีดเบยีน 

   ๔. ทฏิฐทิีม่คีวามเบยีดเบยีน 

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคลผูป้ระกอบดว้ยธรรม ๔ ประการนีแ้ลยอ่มด ารงอยู ่

ในนรกเหมอืนถกูน าไปฝังไว ้

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคลผูป้ระกอบดว้ยธรรม ๔ ประการยอ่มด ารงอยูใ่นสวรรค ์

เหมอืนไดรั้บอัญเชญิไปประดษิฐานไว ้

  ธรรม ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. กายกรรมทีไ่มม่คีวามเบยีดเบยีน 

   ๒. วจกีรรมทีไ่มม่คีวามเบยีดเบยีน 

   ๓. มโนกรรมทีไ่มม่คีวามเบยีดเบยีน 

   ๔. ทฏิฐทิีไ่มม่คีวามเบยีดเบยีน 

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคลผูป้ระกอบดว้ยธรรม ๔ ประการนีแ้ลยอ่มด ารงอยู ่

ในสวรรคเ์หมอืนไดรั้บอัญเชญิไปประดษิฐานไว ้

อพัยาปชัฌสตูรที ่๙ จบ 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๓๕๖ } 



๓๕๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๕.ปัฐจมปัณณาสก]์ 

๔.กัมมวรรค ๑๐.สมณสตูร 

 

๑๐. สมณสตูร 

วา่ดว้ยสมณะ 

  [๒๔๑] ภกิษุทัง้หลาย สมณะที ่๑ สมณะที ่๒ สมณะที ่๓ และสมณะที ่๔ ม ี

ในธรรมวนัิยนีเ้ทา่นัน้ ลัทธอิืน่๑วา่งจากสมณะทัง้ ๔ เธอทัง้หลายจงบันลอืสหีนาท๒ 

โดยชอบเถดิ 

  สมณะที ่๑ เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี ้เพราะสงัโยชน ์๓ ประการสิน้ไปจงึเป็นพระโสดาบัน 

ไมม่ทีางตกต า่ มคีวามแน่นอนทีจ่ะส าเร็จสมัโพธิ๓ในวนัขา้งหนา้ นีเ้ป็นสมณะที ่๑ 

  สมณะที ่๒ เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี ้เพราะสงัโยชน ์๓ ประการสิน้ไปและเพราะราคะ โทสะ 

โมหะเบาบาง จงึเป็นพระสกทาคาม ีมาสูโ่ลกนีค้รัง้เดยีวเทา่นัน้ก็จะท าทีส่ดุแหง่ 

ทกุขไ์ด ้นีเ้ป็นสมณะที ่๒ 

  สมณะที ่๓ เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี ้เพราะสงัโยชนเ์บือ้งต า่ ๕ ประการสิน้ไป จงึเป็น 

โอปปาตกิะ๔ ปรนิพิพานในภพนัน้ ไมห่วนกลับมาจากโลกนัน้อยา่งแน่นอน นี้เป็น 

สมณะที ่๓

 

เชงิอรรถ : 

๑ ลทัธอิ ืน่ ในทีน่ีห้มายถงึทฏิฐ ิ๖๒ ทีม่าในพรหมชาลสตูร คอื สัสสตวาทะ (ลัทธทิีถ่อืวา่อัตตาและโลกเทีย่ง) 

   ๔, เอกัจจสัสสตกิวาทะ (ลัทธทิีถ่อืวา่บางอยา่งเทีย่ง บางอย่างไมเ่ทีย่ง) ๔, อันตานันตกิวาท (ลัทธทิีถ่อืวา่ 

   โลกมทีีส่ดุ โลกไมม่ทีีส่ดุ) ๔, อมราวกิเขปวาทะ (ลัทธทิีพ่ดูหลบเลีย่ง ไม่แน่นอนตายตัว) ๔, อธจิจ- 

   สมปุปันนวาทะ (ลัทธทิีถ่อืวา่ อัตตาและโลกเกดิขึน้เอง ไมม่เีหตปัุจจัย) ๒, สัญญวีาทะ (ลัทธทิีถ่อืวา่ 

   หลังจากตายแลว้อัตตามสีัญญา) ๑๖, อสัญญวีาทะ (ลัทธทิีถ่อืวา่หลังจากตายแลว้อัตตาไมม่สีัญญา) ๘, 

   เนวสัญญนีาสัญญวีาทะ (ลัทธทิีถ่อืวา่หลังจากตายแลว้อัตตามสีัญญาก็มใิช ่ไมม่สีัญญาก็มใิช)่ ๘, อุจเฉท- 

   วาทะ (ลัทธทิีถ่อืวา่หลังจากตายแลว้ อัตตาขาดสญู) ๗, ทฏิฐธัมมนพิพานวาทะ (ลัทธทิีถ่อืวา่มสีภาวะ 

   บางอยา่งเป็นนพิพานในปัจจุบัน) ๕, (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๒๔๑/๔๔๒) 

๒ ดเูชงิอรรถที ่๒ ขอ้ ๘ (เวสารัชชสตูร) หนา้ ๑๓ ในเลม่นี ้

๓ ดเูชงิอรรถที ่๒ ขอ้ ๗๖ (กสุนิารสตูร) หนา้ ๑๒๒ ในเลม่นี้ 

๔ หมายถงึพระอนาคามไีปเกดิในชัน้สทุธาวาสภพใดภพหนึง่(องฺ.ตกิ.(แปล)๒๐/๘๗/๓๑๔, ม.ม.ูอ. ๑/๑๓๙/๓๒๔) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๓๕๗ } 



๓๕๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๕.ปัฐจมปัณณาสก]์ 

๔.กัมมวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

  สมณะที ่๔ เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีท้ าใหแ้จง้เจโตวมิตุต ิปัญญาวมิตุตอิันไมม่อีาสวะ เพราะ 

อาสวะสิน้ไปดว้ยปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุัน นีเ้ป็นสมณะที ่๔ 

  ภกิษุทัง้หลาย สมณะที ่๑ สมณะที ่๒ สมณะที ่๓และสมณะที ่๔ มใีน 

ธรรมวนัิยนี ้ลัทธอิืน่วา่งจากสมณะทัง้ ๔ เธอทัง้หลายจงบันลอืสหีนาทโดยชอบเถดิ 

สมณสตูรที ่๑๐ จบ 

 

๑๑. สปัปรุสิานสิงัสสตูร 

วา่ดว้ยอานสิงสท์ ีพ่งึไดจ้ากสตับรุษุ 

  [๒๔๒] ภกิษุทัง้หลาย บคุคลอาศัยสตับรุษุแลว้พงึหวงัได ้๑อานสิงส ์๔ ประการ 

  อานสิงส ์๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. เจรญิดว้ยอรยิศลี    ๒. เจรญิดว้ยอรยิสมาธ ิ

   ๓. เจรญิดว้ยอรยิปัญญา   ๔. เจรญิดว้ยอรยิวมิตุต ิ

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคลอาศยัสตับรุษุแลว้พงึหวงัไดอ้านสิงส ์๔ ประการนี้ 

สปัปรุสิานสิงัสสตูรที ่๑๑ จบ 

กมัมวรรคที ่๔ จบ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

    ๑. สงัขติตสตูร    ๒. วติถารสตูร 

    ๓. โสณกายนสตูร    ๔. ปฐมสกิขาปทสตูร 

    ๕. ทตุยิสกิขาปทสตูร   ๖. อรยิมัคคสตูร 

    ๗. โพชฌังคสตูร    ๘. สาวชัชสตูร 

    ๙. อัพยาปัชฌสตูร    ๑๐. สมณสตูร 

    ๑๑. สปัปรุสิานสิงัสสตูร 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูชงิอรรถที ่๒ ขอ้ ๑๙๑ (โสตานุคตสตูร) หนา้ ๒๗๖ ในเลม่นี้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๓๕๘ } 



๓๕๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๕.ปัฐจมปัณณาสก]์ 

๕.อาปัตตภิยวรรค ๑.สงัฆเภทกสตูร 

 

๕. อาปตัตภิยวรรค 

หมวดวา่ดว้ยอาปตัตภิยั 

๑. สงัฆเภทกสูตร 

วา่ดว้ยภกิษุผูท้ าลายสงฆ ์

  [๒๔๓] สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ โฆสติาราม เขตกรงุโกสมัพ ี

ครัง้นัน้แล ทา่นพระอานนทเ์ขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวายอภวิาทแลว้ 

น่ัง ณ ทีส่มควร พระผูม้พีระภาคไดต้รัสถามทา่นพระอานนทด์ังนีว้า่ “อานนท ์

อธกิรณ์๑ระงับแลว้หรอื” 

  ทา่นพระอานนทท์ลูตอบวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ อธกิรณ์นัน้จะระงับแตท่ี ่

ไหน สทัธวิหิารกิชือ่วา่พาหยิะของทา่นพระอนุรทุธะมุง่จะท าลายสงฆฝ่์ายเดยีว เมือ่ 

พระพาหยิะยังยนืยันอยูอ่ยา่งนัน้ ทา่นพระอนุรทุธะก็ยังไมพ่ดูอะไรสกัค าเดยีว” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “อานนท ์เมือ่ไร อนุรทุธะจะจัดการช าระอธกิรณ์ใน 

ทา่มกลางสงฆ ์อธกิรณ์ใดก็ตามทีเ่กดิขึน้ เธอทัง้หลายกับสารบีตุรและโมคคัลลานะ 

จะตอ้งช าระอธกิรณ์ทัง้หมดนัน้ใหร้ะงับไปมใิชห่รอื 

  อานนท ์ภกิษุผูเ้ลวทรามเมือ่เล็งเห็นอ านาจประโยชน ์๔ ประการนี ้จงึยนิด ี

การท าลายสงฆ ์

  อ านาจประโยชน ์๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ภกิษุผูเ้ลวทรามในธรรมวนัิยนีเ้ป็นคนทศุลี๒ มธีรรมเลวทราม ไม ่

       สะอาด๓ มคีวามประพฤตทิีน่่ารังเกยีจ มกีารงานปกปิด ไมใ่ช่

 

เชงิอรรถ : 

๑ อธกิรณ ์คอื เรือ่งทีส่งฆต์อ้งด าเนนิการ ม ี๔ อย่าง คอื (๑) ววิาทาธกิรณ์ การเถยีงกันเกีย่วกับพระ 

   ธรรมวนัิย (๒) อนุวาทาธกิรณ์ การโจทหรอืกลา่วหากันดว้ยอาบัต ิ(๓) อาปัตตาธกิรณ์ การตอ้งอาบัต ิ

   การปรับอาบัต ิและการเปลือ้งตนใหพ้น้จากอาบัต ิ(๔) กจิจาธกิรณ์ กจิธุระตา่ง ๆ ทีส่งฆจ์ะตอ้งท า เชน่ 

   ใหอ้ปุสมบท เป็นตน้) ในทีน่ีห้มายถงึววิาทาธกิรณ์ (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๒๔๓/๔๔๓, องฺ.จตกฺุก.ฏกีา 

   ๒/๒๔๓/๔๙๐-๔๙๑) 

๒ ทศุลี หมายถงึไมม่ศีลี (องฺ.ตกิ.อ. ๒/๑๓/๘๖) 

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

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๓๕๙ } 



๓๖๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๕.ปัฐจมปัณณาสก]์ 

๕.อาปัตตภิยวรรค ๑.สงัฆเภทกสตูร 

       สมณะแตป่ฏญิญาวา่เป็นสมณะ ไมใ่ชพ่รหมจารแีตป่ฏญิญาวา่ 

       เป็นพรหมจารี๑ เน่าภายใน ชุม่ดว้ยราคะ เป็นเหมอืนหยากเยือ่๒  

       เธอคดิกังวลอยา่งนีว้า่ ‘ถา้พวกภกิษุจักรูว้า่ เราเป็นคนทศุลี ม ี

       ธรรมเลวทราม ไมส่ะอาด มคีวามประพฤตน่ิารังเกยีจ มกีาร 

       งานปกปิด ไมใ่ชส่มณะแตป่ฏญิญาวา่เป็นสมณะ ไมใ่ชพ่รหมจาร ี

       แตป่ฏญิญาวา่เป็นพรหมจาร ีเน่าภายใน ชุม่ดว้ยราคะ เป็นเหมอืน 

       หยากเยือ่ จักพรอ้มใจกันท าลายเราเสยี๓ แตถ่า้แตกแยกกัน 

       จักท าลายเราไมไ่ด’้ ภกิษุผูเ้ลวทรามเมือ่เล็งเห็นอ านาจประโยชน์ 

       ที ่๑ นีจ้งึยนิดกีารท าลายสงฆ ์

   ๒. ภกิษุผูเ้ลวทรามเป็นมจิฉาทฏิฐ ิประกอบดว้ยอันตัคคาหกิทฏิฐิ๔ 

       เธอคดิกังวลอยา่งนีว้า่ ‘ถา้พวกภกิษุจักรูว้า่ เราเป็นมจิฉาทฏิฐ ิ

       ประกอบดว้ยอันตัคคาหกิทฏิฐ ิจักพรอ้มใจกันท าลายเราเสยี 

       แตถ่า้แตกแยกกัน จักท าลายเราไมไ่ด’้ ภกิษุผูเ้ลวทราม เมือ่ 

       เล็งเห็นอ านาจประโยชนท์ี ่๒ นี ้จงึยนิดกีารท าลายสงฆ ์

   ๓. ภกิษุผูเ้ลวทรามเป็นผูม้มีจิฉาอาชวีะ เลีย้งชวีติดว้ยมจิฉาชพี เธอ 

       คดิกังวลอยา่งนีว้า่ ‘ถา้พวกภกิษุจักรูว้า่ เราเป็นผูม้มีจิฉาอาชวีะ

 

เชงิอรรถ : 

๑ ไมใ่ชพ่รหมจารแีตป่ฏญิญาวา่เป็นพรหมจาร ีหมายถงึตนเองไมม่ศีลี หมดสภาพความเป็นภกิษุ แต่ 

   ยังเรยีกตนว่า “เป็นภกิษุ” แลว้ร่วมอยู ่รว่มฉันกับภกิษุอืน่ผูม้ศีลี ใชส้ทิธิถ์อืเอาลาภทีเ่กดิขึน้ในสงฆ ์

   (องฺ.ตกิ.อ. ๒/๑๓/๘๖) 

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

๓ ท าลายเราเสยี หมายถงึจักฉุดครา่ไมใ่หเ้ขา้ไปท าอโุบสถและปวารณา (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๒๔๓/๔๔๓) 

๔ อนัตคัคาหกิทกิฐ ิหมายถงึความเห็นทีย่ดึเอาทีส่ดุ คอื แลน่ไปถงึทีส่ดุในเรือ่งหนึง่ ๆ ม ี๑๐ ประการ คอื 

   เห็นวา่ (๑) โลกเทีย่ง (๒) โลกไมเ่ทีย่ง (๓) โลกมทีีส่ดุ (๔) โลกไมม่ทีีส่ดุ (๕) ชวีะกับสรรีะเป็นอยา่งเดยีวกัน 

   (๖) ชวีะกับสรรีะเป็นคนละอยา่งกัน (๗) หลังจากตายแลว้ตถาคตเกดิอกี (๘) หลังจากตายแลว้ตถาคต 

   ไมเ่กดิอกี (๙) หลังจากตายแลว้ตถาคตเกดิอกีและไมเ่กดิอกี (๑๐) หลังจากตายแลว้ตถาคตจะวา่เกดิอกี 

   ก็มใิช ่จะวา่ไมเ่กดิอกีก็มใิช ่(ด ูขอ้ ๓๘ (ปฏลินีสตูร) หนา้ ๖๒ ในเลม่นี,้ องฺ.ทสก. (แปล) ๒๔/๙๓/๒๑๗, 

   องฺ.ตกิ.อ. ๒/๕๑/๑๕๖) 

   อนึง่ ค าวา่ ตถาคต ในทีน่ีห้มายถงึอัตตา (อาตมัน) เป็นค าทีล่ัทธอิืน่ ๆ ใชก้ันมากอ่นพทุธกาล มไิด ้

   หมายถงึพระพทุธเจา้ อรรถกกถาอธบิายวา่หมายถงึ สัตตะ (สัตว)์ (ท.ีส.ีอ. ๖๕/๑๐๘) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๓๖๐ } 



๓๖๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๕. ปัฐจมปัณณาสก]์ 

๕.อาปัตตภิยวรรค ๒. อาปัตตภิยสตูร 

       เลีย้งชวีติดว้ยมจิฉาชพี จักพรอ้มใจกันท าลายเราเสยี แตถ่า้ 

       แตกแยกกันจักท าลายเราไมไ่ด’้ ภกิษุผูเ้ลวทรามเมือ่เล็งเห็นอ านาจ 

       ประโยชนท์ี ่๓ นี ้จงึยนิดกีารท าลายสงฆ ์

   ๔. ภกิษุผูเ้ลวทรามปรารถนาลาภสกัการะและชือ่เสยีง เธอคดิกังวล 

       อยา่งนี้วา่ ‘ถา้พวกภกิษุจักรูว้า่ เราปรารถนาลาภสกัการะและ 

       ชือ่เสยีง จักพรอ้มใจกนัไมส่กัการะ ไมเ่คารพ ไมนั่บถอื ไมบ่ชูา 

       เรา แตถ่า้แตกแยกกันจักสกัการะ เคารพ นับถอื บชูาเรา’ 

       ภกิษุผูเ้ลวทราม เมือ่เล็งเห็นอ านาจประโยชนท์ี ่๔ นี ้จงึยนิดกีาร 

       ท าลายสงฆ ์

  อานนท ์ภกิษุผูเ้ลวทราม เมือ่เล็งเห็นอ านาจประโยชน ์๔ ประการนีแ้ล 

จงึยนิดกีารท าลายสงฆ”์ 

สงัฆเภทกสตูรที ่๑ จบ 

 

๒. อาปตัตภิยสูตร 

วา่ดว้ยอาปตัตภิยั 

  [๒๔๔] ภกิษุทัง้หลาย อาปัตตภิัย (ภัยทีเ่กดิจากการตอ้งอาบัต)ิ ๔ ประการนี ้

  อาปัตตภิัย ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ภกิษุหรอืภกิษุณีบางรูปเขา้ไปตัง้สญัญาในอาบัตปิาราชกิทัง้หลายวา่ 

       เป็นภัยอยา่งแรงกลา้ การเขา้ไปตัง้สญัญาของภกิษุหรอืภกิษุณีนัน้ 

       พงึหวงัไดว้า่ ‘ผูย้ังไมต่อ้งอาบัตปิาราชกิก็จักไมต่อ้ง หรอืผูต้อ้งแลว้ 

       จักท าคนืตามสมควรแกธ่รรม๑’ เปรยีบเหมอืนพวกราชบรุษุจับ 

       โจรผูป้ระพฤตชิัว่ไดแ้ลว้แสดงแกพ่ระราชาดว้ยกราบทลูวา่ ‘ขอเดชะ 

       ชายผูน้ี้เป็นโจรผูป้ระพฤตชิัว่ตอ่พระองค ์ขอพระองคจ์งลงพระ 

       ราชอาญาแกเ่ขา’ พระราชาจงึรับสัง่อยา่งนีว้า่ ‘ท่านทัง้หลายจงไป 

       จงใชเ้ชอืกเหนยีวมัดบรุษุนีเ้อาแขนไพลห่ลังอยา่งแน่นหนาแลว้โกนผม

 

เชงิอรรถ : 

๑ ท าคนืตามสมควรแกธ่รรม หมายถงึสละความเป็นพระภกิษุตามสมควรแกโ่ทษคอือาบัตปิาราชกิ หรอื 

   ด ารงอยูใ่นภมูสิามเณร (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๒๔๔/๔๔๔) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๓๖๑ } 



๓๖๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๕.ปัฐจมปัณณาสก]์ 

๕.อาปัตตภิยวรรค ๒.อาปัตตภิยสตูร 

       น าตระเวนไปตามถนนและตรอกพรอ้มกับแกวง่บัณเฑาะวเ์สยีงดัง 

       น่ากลัว น าออกทางประตดูา้นทศิใตแ้ลว้ตัดศรีษะทางดา้นทศิใต ้

       แหง่พระนคร’ พวกราชบรุษุใชเ้ชอืกเหนยีวมัดบรุษุนัน้เอาแขนไพล ่

       หลังอยา่งแน่นหนาแลว้โกนผม น าตระเวนไปตามถนนและตรอก 

       พรอ้มกับแกวง่บัณเฑาะวเ์สยีงดังน่ากลัว น าออกทางประตดูา้น 

       ทศิใตแ้ลว้ตัดศรีษะทางดา้นทศิใตแ้หง่พระนคร ในทีนั่น้มชีายคน 

       หนึง่ยนือยู ่ณ ทีส่มควร กลา่วอยา่งนีว้า่ ‘ทา่นผูเ้จรญิ ชายผูน้ี้ 

       ท ากรรมชัว่ น่าตเิตยีน จนตอ้งถกูตดัศรีษะ พวกราชบรุษุจงึจับ 

       ใชเ้ชอืกเหนยีวมัดแขนไพลห่ลังอยา่งแน่นหนา โกนผม น าตระเวน 

       ไปตามถนนและตรอกพรอ้มกับ แกวง่บัณเฑาะวเ์สยีงดังน่ากลัว 

       น าออกทางประตดูา้นทศิใตแ้ลว้ตดัศรีษะทางดา้นทศิใตแ้หง่พระนคร 

       เขาไมค่วรท ากรรมชัว่รา้ยเชน่นีจ้นตอ้งถกูตัดศรีษะเลย’ 

   ๒. ภกิษุหรอืภกิษุณีบางรูปเขา้ไปตัง้สญัญาในอาบัตสิงัฆาทเิสสทัง้หลาย 

       วา่เป็นภัยอยา่งแรงกลา้ การเขา้ไปตัง้สญัญาของภกิษุหรอืภกิษุณี 

       นัน้พงึหวงัไดว้า่ ‘ผูย้ังไมต่อ้งอาบัตสิงัฆาทเิสสก็จักไมต่อ้ง หรอืผู ้

       ตอ้งแลว้จักท าคนืตามสมควรแกธ่รรม๑’ เปรยีบเหมอืนชายนุ่งผา้ด า 

       สยายผม หอ้ยสากไวท้ีค่อ เขา้ไปในกลุม่ชนแลว้พงึกลา่วอยา่งนีว้า่ 

       ทา่นผูเ้จรญิทัง้หลาย ขา้พเจา้ไดท้ ากรรมชัว่ น่าตเิตยีน ควร 

       แกก่ารหอ้ยสาก ทา่นทัง้หลายพอใจใหข้า้พเจา้ท าสิง่ใด ขา้พเจา้ 

       จะท าสิง่นัน้’ ในทีนั่น้ มชีายคนหนึง่ยนือยู ่ณ ทีส่มควร กลา่ว 

       อยา่งนี้วา่ ‘ทา่นผูเ้จรญิทัง้หลาย ชายผูน้ีไ้ดท้ ากรรมชัว่ น่าตเิตยีน 

       ควรแกก่ารหอ้ยสาก เขานุ่งผา้ด า สยายผม หอ้ยสากไวท้ีค่อ 

       เขา้ไปในกลุม่ชนแลว้กลา่วอยา่งนีว้า่ ทา่นผูเ้จรญิทัง้หลาย ขา้พเจา้

 

เชงิอรรถ : 

๑ หมายถงึเขา้อยู่ประพฤตวิฏุฐานวธิ ีคอื ระเบยีบปฏบัิตสิ าหรับออกจากครกุาบัต ิในทีน่ีห้มายเอาอาบัต ิ

   สังฆาทเิสส มทีัง้หมด ๔ อยา่ง คอื ปรวิาส มานัต ิอัพภาน และปฏกิัสสนา (องฺ.จตกฺุก.อ. 

   ๒/๒๔๔/๔๔๔) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๓๖๒ } 



๓๖๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๕.ปัฐจมปัณณาสก]์ 

๕.อาปัตตภิยวรรค ๒.อาปัตตภิยสตูร 

       ไดก้ระท ากรรมชัว่ น่าตเิตยีน ควรแกก่ารหอ้ยสาก ทา่นทัง้หลาย 

       พอใจใหข้า้พเจา้ท าสิง่ใด ขา้พเจา้จะท าสิง่นัน้ เขาไมค่วรท ากรรมชัว่ 

       น่าตเิตยีน ควรแกก่ารหอ้ยสากเชน่นัน้เลย’ 

   ๓. ภกิษุหรอืภกิษุณีบางรูปเขา้ไปตัง้สญัญาในอาบัตปิาจติตยีทั์ง้หลายวา่ 

       เป็นภัยอยา่งแรงกลา้ การเขา้ไปตัง้สญัญาของภกิษุหรอืภกิษุณีนัน้ 

       พงึหวงัไดว้า่ ‘ผูย้ังไมต่อ้งอาบัตปิาจติตยีก็์จักไมต่อ้ง หรอืผูต้อ้ง 

       แลว้จักท าคนืตามสมควรแกธ่รรม๑’ เปรยีบเหมอืนชายผูนุ่้งผา้ด า 

       สยายผม หอ้ยหอ่ขีม้า้ไวท้ีค่อ เขา้ไปในกลุม่ชนแลว้พงึกลา่วอยา่งนีว้า่ 

       ทา่นผูเ้จรญิทัง้หลาย ขา้พเจา้ท ากรรมชัว่ น่าตเิตยีน ควรแกก่าร 

       หอ้ยหอ่ขีม้า้ ทา่นทัง้หลายพอใจใหข้า้พเจา้ท าสิง่ใด ขา้พเจา้จะท า 

       ส ิง่นัน้’ ในทีนั่น้ มชีายคนหนึง่ยนือยู ่ณ ทีส่มควร กลา่วอยา่งนีว้า่ 

       ทา่นผูเ้จรญิทัง้หลาย ชายผูน้ีไ้ดท้ ากรรมชัว่ น่าตเิตยีน ควรแก ่

       การหอ้ยหอ่ขีม้า้ เขานุ่งผา้ด า สยายผม หอ้ยหอ่ขีม้า้ไวท้ีค่อ เขา้ 

        ไปในกลุม่ชนแลว้กลา่วอยา่งนีว้า่ ทา่นผูเ้จรญิทัง้หลาย ขา้พเจา้ 

       ไดท้ ากรรมชัว่ น่าตเิตยีน ควรแกก่ารหอ้ยหอ่ขีม้า้ ทา่นทัง้หลาย 

       พอใจใหข้า้พเจา้ท าสิง่ใด ขา้พเจา้จะท าสิง่นัน้ เขาไมค่วรท ากรรม 

       ชัว่ ควรแกก่ารหอ้ยหอ่ขีม้า้เชน่นัน้เลย’ 

   ๔. ภกิษุหรอืภกิษุณีบางรูปเขา้ไปตัง้สญัญาในอาบัตปิาฏเิทสนยีะ 

       ทัง้หลายวา่เป็นภัยอยา่งแรงกลา้ การเขา้ไปตัง้สัญญาของภกิษุ 

       หรอืภกิษุณีนัน้พงึหวงัไดว้า่ ‘ผูย้ังไมต่อ้งอาบัตปิาฏเิทสนยีะก็จัก 

       ไมต่อ้ง หรอื ผูต้อ้งแลว้จักท าคนืตามสมควรแกธ่รรม๑’ เปรยีบ 

       เหมอืนชายผูนุ่้ง ผา้ด า สยายผม เขา้ไปในกลุม่ชนแลว้พงึกลา่ว 

       อยา่งนี้วา่ ‘ทา่นผูเ้จรญิทัง้หลาย ขา้พเจา้ไดท้ ากรรมชัว่ น่าตเิตยีน 

       ควรต าหน ิทา่นทัง้หลายพอใจใหข้า้พเจา้ท าสิง่ใด ขา้พเจา้จะท า 

 

เชงิอรรถ : 

๑ หมายถงึแสดงอาบัตหิรอืปลงอาบัต ิ(องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๒๔๔/๔๔๔) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๓๖๓ } 



๓๖๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๕.ปัฐจมปัณณาสก]์ 

๕.อาปัตตภิยวรรค ๓.สกิขานสิงัสสตูร 

       ส ิง่นัน้’ ในทีนั่น้ มชีายคนหนึง่ยนือยู ่ณ ทีส่มควรกลา่วอยา่งนีว้า่ 

       ทา่นผูเ้จรญิ ชายผูน้ีไ้ดท้ ากรรมชัว่ น่าตเิตยีน เขานุ่งผา้ด า 

       สยายผม เขา้ไปในกลุม่ชนแลว้กลา่วอยา่งนี้วา่ ทา่นผูเ้จรญิทัง้ 

       หลาย ขา้พเจา้ ไดท้ ากรรมชัว่ น่าตเิตยีน ควรต าหน ิทา่นทัง้ 

       หลายพอใจใหข้า้พเจา้ท าสิง่ใด ขา้พเจา้จะท าสิง่นัน้ เขาไมค่วร 

       ท ากรรมชัว่ น่าตเิตยีน ควรต าหนเิชน่นัน้เลย’ 

  ภกิษุทัง้หลาย อาปัตตภิัย ๔ ประการนีแ้ล 

อาปตัตภิยสตูรที ่๒ จบ 

 

๓. สกิขานสิงัสสูตร 

วา่ดว้ยพรหมจรรยม์สีกิขาเป็นอานสิงส ์

  [๒๔๕] ภกิษุทัง้หลาย เราอยูป่ระพฤตพิรหมจรรยน์ีม้สีกิขาเป็นอานสิงส ์ม ี

ปัญญาเป็นยอด มวีมิตุตเิป็นแกน่ มสีตเิป็นอธปิไตย 

  พรหมจรรยม์สีกิขาเป็นอานสิงส ์เป็นอยา่งไร 

  คอื อภสิมาจารกิสกิขา๑ เราบัญญัตแิกส่าวกทัง้หลายในธรรมวนัิยนีเ้พือ่ 

ความเลือ่มใสของคนทีย่ังไมเ่ลือ่มใส เพือ่ความเลือ่มใสยิง่ขึน้ของคนทีเ่ลือ่มใสแลว้ 

อภสิมาจารกิสกิขาเราบัญญัตแิลว้แกส่าวกเพือ่ความเลือ่มใสของคนทีย่ังไมเ่ลือ่มใส 

เพือ่ความเลือ่มใสยิง่ขึน้ของคนทีเ่ลือ่มใสแลว้ดว้ยโดยวธิใีดๆ สาวกนัน้ไมท่ าสกิขานัน้ 

ใหข้าด ไมใ่หท้ะล ุไมใ่หด้า่ง ไมใ่หพ้รอ้ย สมาทานศกึษาอยูใ่นสกิขาบททัง้หลาย 

โดยวธินัีน้ ๆ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ อภสิมาจารกิสกิขา คอื หลักการศกึษาอบรมในฝ่ายขนบธรรมเนียมเกีย่วกับมารยาทและความเป็นอยู ่

   ทีด่งีามส าหรับชกัน าความประพฤตคิวามเป็นอยูข่องพระสงฆใ์หด้งีามมคีณุคา่น่าเลือ่มใสยิง่ขึน้ไป ในทีน่ี ้

   หมายถงึ อตุตมสมาจารกิสกิขา คอื มารยาทชัน้สงู เป็นชือ่ของศลีบัญญัต ิ(องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๒๔๕/๔๔๔) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๓๖๔ } 



๓๖๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๕.ปัฐจมปัณณาสก]์ 

๕.อาปัตตภิยวรรค ๓.สกิขานสิงัสสตูร 

  อกีอยา่งหนึง่ อาทพิรหมจรยิกสกิขา๑เราบัญญัตแิกส่าวกทัง้หลายเพือ่ความ 

สิน้ไปแหง่ทกุขโ์ดยชอบทกุประการ อาทพิรหมจรยิกสกิขาเราบัญญัตแิลว้แกส่าวก 

ทัง้หลายเพือ่ความสิน้ไปแหง่ทกุขโ์ดยชอบทกุประการโดยวธิใีดๆ สาวกนัน้ไมท่ า 

สกิขานัน้ใหข้าด ไมใ่หท้ะล ุไมใ่หด้า่ง ไมใ่หพ้รอ้ย สมาทานศกึษาอยูใ่นสกิขาบท 

ทัง้หลายโดยวธินัีน้ ๆ พรหมจรรยม์สีกิขาเป็นอานสิงส ์เป็นอยา่งนีแ้ล 

  พรหมจรรยม์ปีญัญาเป็นยอด เป็นอยา่งไร 

  คอื ธรรมทัง้หลาย๒เราแสดงแลว้แกส่าวกทัง้หลายในธรรมวนัิยนีเ้พือ่ความสิน้ 

ไปแหง่ทกุขโ์ดยชอบทกุประการ ธรรมทัง้หลายเราแสดงแลว้แกส่าวกทัง้หลายเพือ่ 

ความสิน้ไปแหง่ทกุขโ์ดยชอบทกุประการโดยวธิใีด ๆ ธรรมทัง้หลายนัน้สาวกพจิารณา 

ดว้ยปัญญาโดยวธินัีน้ ๆ พรหมจรรยม์ปัีญญาเป็นยอด เป็นอยา่งนีแ้ล 

  พรหมจรรยม์วีมิตุตเิป็นแกน่ เป็นอยา่งไร 

  คอื ธรรมทัง้หลายเราแสดงแกส่าวกทัง้หลายในธรรมวนัิยนีเ้พือ่ความสิน้ไปแหง่ 

ทกุขโ์ดยชอบทกุประการ ธรรมทัง้หลายเราแสดงแลว้แกส่าวกทัง้หลาย เพือ่ความ 

สิน้ไปแหง่ทกุขโ์ดยชอบทกุประการโดยวธิใีด ๆ ธรรมทัง้หลายนัน้เป็นธรรมอันวมิตุต ิ

ถกูตอ้งแลว้โดยวธินัีน้ ๆ พรหมจรรยม์วีมิตุตเิป็นแกน่ เป็นอยา่งนีแ้ล 

  พรหมจรรยม์สีตเิป็นอธปิไตย เป็นอยา่งไร 

  คอื สตภิกิษุตัง้ไวด้ภีายในวา่ ‘เราจักบ าเพ็ญอภสิมาจารกิสกิขาทีย่ังไมบ่รบิรูณ์ 

ใหบ้รบิรูณ์ หรอืจักอนุเคราะหอ์ภสิมาจารกิสกิขาทีบ่รบิรูณ์แลว้ดว้ยปัญญาในฐานะ 

นัน้ ๆ’ บา้ง สตทิีภ่กิษุตัง้ไวด้ภีายในวา่ ‘เราจักบ าเพ็ญอาทพิรหมจรยิกสกิขาทีย่ัง 

ไมบ่รบิรูณ์ใหบ้รบิรูณ์ หรอืจักอนุเคราะหอ์าทพิรหมจรยิกสกิขาทีบ่รบิรูณ์แลว้ดว้ย 

ปัญญาในฐานะนัน้ ๆ’ บา้ง สตทิีภ่กิษุตัง้ไวด้ภีายในวา่ ‘เราจักพจิารณาธรรมทีเ่รา 

 

เชงิอรรถ : 

๑ อาทพิรหมจรยิกสกิขา คอื หลักการศกึษาอบรมในฝ่ายบทบัญญัตหิรอืขอ้ปฏบัิตเิบือ้งตน้แหง่พรหมจรรย ์

   ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงบัญญัตไิวเ้ป็นพทุธอาณาเพือ่ป้องกันความประพฤตเิสยีหายและวางโทษแกภ่กิษุผูล้ว่ง 

   ละเมดิโดยปรับอาบัตหินักบา้ง เบาบา้ง ในทีน่ีห้มายถงึ มหาศลี ๔ (ปาราชกิ ๔) (องฺ.จตกฺุก.อ. 

   ๒/๒๔๕/๔๔๔) 

๒ ธรรมท ัง้หลาย ในทีน่ีห้มายถงึสัจธรรม(อรยิสัจ) ๔ ประการ (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๒๔๕/๔๔๔) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๓๖๕ } 



๓๖๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๕.ปัฐจมปัณณาสก]์ 

๕.อาปัตตภิยวรรค ๔. เสยยาสตูร 

ไมไ่ดพ้จิารณาดว้ยปัญญา หรอืจักอนุเคราะหธ์รรมทีเ่ราพจิารณาแลว้ดว้ยปัญญาใน 

ฐานะนัน้ ๆ’ บา้ง สตทิีภ่กิษุตัง้ไวด้ภีายในวา่ ‘เราจักถกูตอ้งธรรมทีเ่ราไมไ่ดถ้กูตอ้ง 

ดว้ยวมิตุต ิหรอืจักอนุเคราะหธ์รรมทีเ่ราถกูตอ้งแลว้ดว้ยปัญญาในฐานะนัน้ ๆ’ บา้ง 

พรหมจรรยม์สีตเิป็นอธปิไตย เป็นอยา่งนีแ้ล 

  ภกิษุทัง้หลาย ขอ้ทีเ่รากลา่ววา่ ‘เราประพฤตพิรหมจรรยม์สีกิขาเป็นอานสิงส ์

มปีญัญาเป็นยอด มวีมิตุตเิป็นแกน่ มสีตเิป็นอธปิไตย‘ เรากลา่วเพราะอาศัยเหตนุี ้

สกิขานสิงัสสตูรที ่๓ จบ 

 

๔. เสยยาสตูร 

วา่ดว้ยการนอน 

  [๒๔๖] ภกิษุทัง้หลาย การนอน ๔ ประการนี ้

  การนอน ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. นอนอยา่งคนตาย๑   ๒. นอนอยา่งคนบรโิภคกาม 

   ๓. นอนอยา่งราชสหี ์   ๔. นอนอยา่งตถาคต 

  นอนอยา่งคนตาย เป็นอยา่งไร 

  คอื สว่นมากคนตายนอนหงาย นีเ้รยีกวา่ นอนอยา่งคนตาย 

  นอนอยา่งคนบรโิภคกาม เป็นอยา่งไร 

  คอื สว่นมากคนบรโิภคกามยอ่มนอนตะแคงซา้ย นีเ้รยีกวา่ นอนอยา่งคน 

บรโิภคกาม 

  นอนอยา่งราชสหี ์เป็นอยา่งไร 

  คอื พญาราชสหีย์อ่มส าเร็จการนอนตะแคงขวา ซอ้นเทา้เหลือ่มเทา้ สอดหาง 

เขา้ในระหวา่งโคนขา มันตืน่ขึน้ยดืกายสว่นหนา้แลว้เหลยีวดกูายสว่นหลัง ถา้มัน 

เห็นกายผดิแปลกหรอืไมป่กตอิยา่งไรไป มันยอ่มเสยีใจดว้ยเหตนัุน้ แตถ่า้ไมเ่ห็น 

อะไรผดิปกต ิมันยอ่มดใีจ นีเ้รยีกวา่ นอนอยา่งราชสหี์

 

เชงิอรรถ : 

๑ อกีประการหนึง่ หมายถงึเปรต เพราะเปรตมเีนือ้และเลอืดนอ้ย เกีย่วพันกันดว้ยโครงกระดกู จงึไมอ่าจ 

   ทีจ่ะนอนตะแคงได ้ดังนัน้ จงึตอ้งนอนหงาย (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๒๔๖/๔๔๕) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๓๖๖ } 



๓๖๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๕.ปัฐจมปัณณาสก]์ 

๕.อาปัตตภิยวรรค ๖.ปัญญาวฑุฒสิตูร 

  นอนอยา่งตถาคต เป็นอยา่งไร 

  คอื ตถาคตในธรรมวนัิยนีส้งัดจากกาม ฯลฯ๑ บรรลจุตตุถฌานทีไ่มม่ทีกุขไ์มม่ ี

สขุ มสีตบิรสิทุธิเ์พราะอเุบกขาอยู ่นีเ้รยีกวา่ นอนอยา่งตถาคต 

  ภกิษุทัง้หลาย การนอน ๔ ประการนีแ้ล 

เสยยาสตูรที ่๔ จบ 

 

๕. ถปูารหสตูร 

วา่ดว้ยถปูารหบคุคล 

  [๒๔๗] ภกิษุทัง้หลาย ถูปารหบคุคล๒ ๔ จ าพวกนี ้

  ถปูารหบคุคล ๔ จ าพวกไหนบา้ง คอื 

   ๑. พระตถาคตอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ เป็นถปูารหบคุคล 

   ๒. พระปัจเจกพทุธเจา้ เป็นถปูารหบคุคล 

   ๓. สาวกของพระตถาคต เป็นถปูารหบคุคล 

   ๔. พระเจา้จักรพรรด ิเป็นถปูารหบคุคล 

  ภกิษุทัง้หลาย ถปูารหบคุคล ๔ จ าพวกนีแ้ล 

ถปูารหสตูรที ่๕ จบ 

 

๖. ปญัญาวฑุฒสิูตร 

วา่ดว้ยความเจรญิดว้ยปญัญา 

  [๒๔๘] ภกิษุทัง้หลาย ธรรม ๔ ประการยอ่มเป็นไปเพือ่ความเจรญิดว้ยปัญญา 

  ธรรม ๔ ประการ๓ อะไรบา้ง คอื

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดขูอ้ความเต็มในขอ้ ๑๖๓ (อสภุสตูร) หนา้ ๒๒๙ ในเลม่นี้ 

๒ ถปูารหบคุคล หมายถงึผูค้วรแกส่ถปู คอื หลังจากตายแลว้เป็นผูท้ีอ่นุชนควรเก็บสว่นทีเ่หลอืไวใ้นสถปู 

   เพือ่บชูา (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๕๖/๕๘, ด ูท.ีม. ๑๐/๒๐๖/๑๒๕) 

๓ ด ูท.ีปา. ๑๑/๓๑๑/๒๐๒ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๓๖๗ } 



๓๖๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๕.ปัฐจมปัณณาสก]์ 

๕.อาปัตตภิยวรรค ๘. ปฐมโวหารสตูร 

   ๑. สปัปรุสิสงัเสวะ (การคบหาสตับรุษุ) 

   ๒. สทัธัมมัสสวนะ (การฟังสทัธรรม) 

   ๓. โยนโิสมนสกิาร (การมนสกิารโดยแยบคาย) 

   ๔. ธัมมานุธัมมปฏปัิตต ิ(การปฏบิัตธิรรมสมควรแกธ่รรม) 

  ภกิษุทัง้หลาย ธรรม ๔ ประการนีแ้ลยอ่มเป็นไปเพือ่ความเจรญิดว้ยปัญญา 

ปญัญาวฑุฒสิตูรที ่๖ จบ 

 

๗. พหกุารสตูร 

วา่ดว้ยธรรมมอีปุการะมาก 

  [๒๔๙] ภกิษุทัง้หลาย ธรรม ๔ ประการยอ่มมอีปุการะมากแกม่นุษย ์

  ธรรม ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. สปัปรุสิสงัเสวะ    ๒. สทัธัมมัสสวนะ 

   ๓. โยนโิสมนสกิาร    ๔. ธัมมานุธัมมปฏปัิตต ิ

  ภกิษุทัง้หลาย ธรรม ๔ ประการนีแ้ลยอ่มมอีปุการะมากแกม่นุษย ์

พหกุารสตูรที ่๗ จบ 

 

๘. ปฐมโวหารสูตร๑ 

วา่ดว้ยโวหาร สตูรที ่๑ 

  [๒๕๐] ภกิษุทัง้หลาย อนรยิโวหาร๒ ๔ ประการนี ้

  อนรยิโวหาร ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. การกลา่วสิง่ทีไ่มไ่ดเ้ห็นวา่ไดเ้ห็น 

   ๒. การกลา่วสิง่ทีไ่มไ่ดฟั้งวา่ไดฟั้ง 

   ๓. การกลา่วสิง่ทีไ่มไ่ดท้ราบวา่ไดท้ราบ 

   ๔. การกลา่วสิง่ทีไ่มไ่ดรู้ว้า่ไดรู้ ้

  ภกิษุทัง้หลาย อนรยิโวหาร ๔ ประการนีแ้ล 

ปฐมโวหารสตูรที ่๘ จบ 

 
เชงิอรรถ : 
๑ ด ูขอ้ ๒๑๗ (ปฐมโวหารปถสตูร) หนา้ ๓๓๕ และขอ้ ๒๒๗ (ปฐมโวหารปถสตูร) หนา้ ๓๔๑ ในเลม่นี้ 

๒ อนรยิโวหาร ในทีน่ีห้มายถงึถอ้ยค าของเหลา่ชนผูไ้มใ่ชพ่ระอรยิะ (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๒๕๐/๔๔๖) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๓๖๘ } 



๓๖๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๕.ปัฐจมปัณณาสก]์ 

๕.อาปัตตภิยวรรค ๑๐.ตตยิโวหารสตูร 

 

๙. ทตุยิโวหารสตูร๑ 

วา่ดว้ยโวหาร สตูรที ่๒ 

  [๒๕๑] ภกิษุทัง้หลาย อรยิโวหาร ๔ ประการนี้ 

  อรยิโวหาร ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. การกลา่วสิง่ทีไ่มไ่ดเ้ห็นวา่ไมไ่ดเ้ห็น 

   ๒. การกลา่วสิง่ทีไ่มไ่ดฟั้งวา่ไมไ่ดฟั้ง 

   ๓. การกลา่วสิง่ทีไ่มไ่ดท้ราบวา่ไมไ่ดท้ราบ 

   ๔. การกลา่วสิง่ทีไ่มไ่ดรู้ว้า่ไมไ่ดรู้ ้

  ภกิษุทัง้หลาย อรยิโวหาร ๔ ประการนีแ้ล 

ทตุยิโวหารสตูรที ่๙ จบ 

 

๑๐. ตตยิโวหารสูตร๒ 

วา่ดว้ยโวหาร สตูรที ่๓ 

  [๒๕๒] ภกิษุทัง้หลาย อนรยิโวหาร ๔ ประการนี้ 

  อนรยิโวหาร ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. การกลา่วสิง่ทีไ่ดเ้ห็นวา่ไมไ่ดเ้ห็น 

   ๒. การกลา่วสิง่ทีไ่ดฟั้งวา่ไมไ่ดฟั้ง 

   ๓. การกลา่วสิง่ทีไ่ดท้ราบวา่ไมไ่ดท้ราบ 

   ๔. การกลา่วสิง่ทีไ่ดรู้ว้า่ไมไ่ดรู้ ้

  ภกิษุทัง้หลาย อนรยิโวหาร ๔ ประการนีแ้ล 

ตตยิโวหารสตูรที ่๑๐ จบ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ด ูขอ้ ๒๑๗ (ปฐมโวหารปถสตูร) หนา้ ๓๓๕ และขอ้ ๒๒๗ (ปฐมโวหารปถสตูร) หนา้ ๓๔๒ ในเลม่นี้ 

๒ ด ูขอ้ ๒๑๘ (ทตุยิโวหารปถสตูร) หนา้ ๓๓๖ และขอ้ ๒๒๘ (ทตุยิโวหารปถสตูร) หนา้ ๓๔๒ ในเลม่นี้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๓๖๙ } 



๓๗๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๕.ปัฐจมปัณณาสก]์ 

๕.อาปัตตภิยวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

 

๑๑. จตตุถโวหารสตูร๑ 

วา่ดว้ยโวหาร สตูรที ่๔ 

  [๒๕๓] ภกิษุทัง้หลาย อรยิโวหาร ๔ ประการนี้ 

  อรยิโวหาร ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. การกลา่วสิง่ทีไ่ดเ้ห็นวา่ไดเ้ห็น 

   ๒. การกลา่วสิง่ทีไ่ดฟั้งวา่ไดฟั้ง 

   ๓. การกลา่วสิง่ทีไ่ดท้ราบวา่ไดท้ราบ 

   ๔. การกลา่วสิง่ทีไ่ดรู้ว้า่ไดรู้ ้

  ภกิษุทัง้หลาย อรยิโวหาร ๔ ประการนีแ้ล 

จตตุถโวหารที ่๑๑ จบ 

อาปตัตภิยวรรคที ่๕ จบ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

    ๑. สงัฆเภทกสตูร    ๒. อาปัตตภิยสตูร 

    ๓. สกิขานสิงัสสตูร    ๔. เสยยาสตูร 

    ๕. ถปูารหสตูร    ๖. ปัญญาวฑุฒสิตูร 

    ๗. พหกุารสตูร    ๘. ปฐมโวหารสตูร 

    ๙. ทตุยิโวหารสตูร    ๑๐. ตตยิโวหารสตูร 

    ๑๑. จตตุถโวหารสตูร 

 

ปญัจมปณัณาสก ์จบบรบิรูณ์ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ด ูขอ้ ๒๑๘ (ทตุยิโวหารปถสตูร) หนา้ ๓๓๖ และขอ้ ๒๒๘ (ทตุยิโวหารปถสตูร) หนา้ ๓๔๒ ในเลม่นี้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๓๗๐ } 



๓๗๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๕.ปัฐจมปัณณาสก]์ 

๖.อภญิญาวรรค ๑.อภญิญาสตูร 

 

๖. อภญิญาวรรค 

หมวดวา่ดว้ยธรรมทีรู่ย้ ิง่ 

๑. อภญิญาสตูร 

วา่ดว้ยธรรมทีรู่ย้ ิง่ 

  [๒๕๔] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ ภกิษุทัง้หลาย ธรรม ๔ ประการนี้ 

  ธรรม ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ธรรมทีบ่คุคลรูย้ ิง่แลว้ควรก าหนดรูก็้ม ี

   ๒. ธรรมทีบ่คุคลรูย้ ิง่แลว้ควรละก็ม ี

   ๓. ธรรมทีบ่คุคลรูย้ ิง่แลว้ควรใหเ้จรญิก็ม ี

   ๔. ธรรมทีบ่คุคลรูย้ ิง่แลว้ควรท าใหแ้จง้ก็ม ี

  ธรรมทีบ่คุคลรูย้ ิง่แลว้ควรก าหนดรู ้เป็นอยา่งไร 

  คอื อปุาทานขนัธ ์๕ นีเ้รยีกวา่ ธรรมทีบ่คุคลรูย้ ิง่แลว้ควรก าหนดรู ้

  ธรรมทีบ่คุคลรูย้ ิง่แลว้ควรละ เป็นอยา่งไร 

  คอื อวชิชาและภวตัณหา นีเ้รยีกวา่ ธรรมทีบ่คุคลรูย้ ิง่แลว้ควรละ 

  ธรรมทีบ่คุคลรูย้ ิง่แลว้ควรใหเ้จรญิ เป็นอยา่งไร 

  คอื สมถะและวปัิสสนา๑ นีเ้รยีกวา่ ธรรมทีบ่คุคลรูย้ ิง่แลว้ควรใหเ้จรญิ 

  ธรรมทีบ่คุคลรูย้ ิง่แลว้ควรท าใหแ้จง้ เป็นอยา่งไร 

  คอื วชิชาและวมิตุต ินีเ้รยีกวา่ ธรรมทีบ่คุคลรูย้ ิง่แลว้ควรท าใหแ้จง้ 

  ภกิษุทัง้หลาย ธรรม ๔ ประการนีแ้ล 

อภญิญาสตูรที ่๔ จบ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ หมายถงึเอกัคคตาจติและสังขารปรคิคหวปัิสสนาญาณ ปัญญาเห็นแจง้การก าหนดสังขารวา่ ไมเ่ทีย่ง 

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

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๓๗๑ } 



๓๗๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๕.ปัฐจมปัณณาสก]์ 

๖.อภญิญาวรรค ๒. ปรเิยสนาสตูร 

 

๒. ปรเิยสนาสตูร 

วา่ดว้ยการแสวงหา 

  [๒๕๕] ภกิษุทัง้หลาย อนรยิปรเิยสนา๑ ๔ ประการนี ้

  อนรยิปรเิยสนา ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

  บคุคลบางคนในโลกนี ้

   ๑. ตนเองเป็นผูม้คีวามแกเ่ป็นธรรมดายอ่มแสวงหาแตส่ ิง่ทีม่คีวาม 

       แกเ่ป็นธรรมดา 

   ๒. ตนเองเป็นผูม้คีวามเจ็บไขเ้ป็นธรรมดายอ่มแสวงหาแตส่ ิง่ทีม่คีวาม 

       เจ็บไขเ้ป็นธรรมดา 

   ๓. ตนเองเป็นผูม้คีวามตายเป็นธรรมดายอ่มแสวงหาแตส่ ิง่ทีม่คีวาม 

       ตายเป็นธรรมดา 

   ๔. ตนเองเป็นผูม้คีวามเศรา้หมองเป็นธรรมดายอ่มแสวงหาแตส่ ิง่ทีม่ ี

       ความเศรา้หมองเป็นธรรมดา 

  ภกิษุทัง้หลาย อนรยิปรเิยสนา ๔ ประการนีแ้ล 

  ภกิษุทัง้หลาย อรยิปรเิยสนา ๔ ประการนี้ 

  อรยิปรเิยสนา ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

  บคุคลบางคนในโลกนี ้

   ๑. ตนเองเป็นผูม้คีวามแกเ่ป็นธรรมดา รูโ้ทษในสิง่ทีม่คีวามแกเ่ป็น 

       ธรรมดาแลว้ยอ่มแสวงหานพิพานอันไมม่คีวามแกซ่ ึง่เป็นแดนเกษม 

       จากโยคะทีย่อดเยีย่ม 

   ๒. ตนเองเป็นผูม้คีวามเจ็บไขเ้ป็นธรรมดา รูโ้ทษในสิง่ทีม่คีวามเจ็บไข ้

       เป็นธรรมดาแลว้ยอ่มแสวงหานพิพานอันไมม่คีวามเจ็บไขซ้ ึง่เป็น 

       แดนเกษมจากโยคะทีย่อดเยีย่ม 

 

เชงิอรรถ : 

๑ อนรยิปรเิยสนา หมายถงึการแสวงหาของเหลา่ชนผูไ้มใ่ชพ่ระอรยิะ (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๒๕๕/๔๔๗) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๓๗๒ } 



๓๗๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๕.ปัฐจมปัณณาสก]์ 

๖.อภญิญาวรรค ๔.มาลงุกยปตุตสตูร 

   ๓. ตนเองเป็นผูม้คีวามตายเป็นธรรมดา รูโ้ทษในสิง่ทีม่คีวามตาย 

       เป็นธรรมดาแลว้ยอ่มแสวงหานพิพานอันไมม่คีวามตายซึง่เป็นแดน 

       เกษมจากโยคะทีย่อดเยีย่ม 

   ๔. ตนเองเป็นผูม้คีวามเศรา้หมองเป็นธรรมดา รูโ้ทษในสิง่ทีม่คีวาม 

       เศรา้หมองเป็นธรรมดาแลว้ยอ่มแสวงหานพิพานอันไมม่คีวาม 

       เศรา้หมองซึง่เป็นแดนเกษมจากโยคะทีย่อดเยีย่ม 

  ภกิษุทัง้หลาย อรยิปรเิยสนา ๔ ประการนี้แล 

ปรเิยสนาสตูรที ่๒ จบ 

 

๓. สงัคหวตัถสุตูร 

วา่ดว้ยสงัคหวตัถ ุ

  [๒๕๖] ภกิษุทัง้หลาย สงัคหวตัถ ุ(ธรรมเครือ่งยดึเหนีย่ว) ๔ ประการนี้ 

  สงัคหวตัถ ุ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ทาน (การให)้ 

   ๒. เปยยวชัชะ (วาจาเป็นทีรั่ก) 

   ๓. อัตถจรยิา (การประพฤตปิระโยชน)์ 

   ๔. สมานัตตตา (การวางตนสม า่เสมอ) 

  ภกิษุทัง้หลาย สงัคหวตัถ ุ๔ ประการนีแ้ล 

สงัคหวตัถสุตูรที ่๓ จบ 

 

๔. มาลงุกยปตุตสตูร 

วา่ดว้ยพระมาลงุกยบตุร 

  [๒๕๗] ครัง้นัน้แล ทา่นพระมาลงุกยบตุรเขา้เฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ 

ถวายอภวิาทแลว้น่ัง ณ ทีส่มควร ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขอประทานวโรกาส ขอพระผูม้พีระภาคโปรดแสดง 

ธรรมโดยยอ่แกข่า้พระองค ์ซึง่ขา้พระองคไ์ดฟั้งแลว้พงึหลกีออกไปอยูผู่เ้ดยีว ไม ่

ประมาท มคีวามเพยีร อทุศิกายและใจอยูเ่ถดิ” 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๓๗๓ } 



๓๗๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๕.ปัฐจมปัณณาสก]์ 

๖.อภญิญาวรรค ๔.มาลงุกยปตุตสตูร 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “มาลงุกยบตุร บัดนีเ้ราจะกลา่วกับพวกภกิษุหนุ่ม 

อยา่งไร ในเมือ่เธอเป็นคนแกเ่ฒา่ เป็นผูใ้หญ ่ขอฟังโอวาทของตถาคตโดยยอ่” 

  พระมาลงุกยบตุรกราบทลูวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขอพระผูม้พีระภาค 

โปรดแสดงธรรมโดยยอ่แกข่า้พระองค ์ขอพระสคุตโปรดแสดงธรรมโดยยอ่ ขา้ 

พระองคจ์ะพงึรูท่ั้วถงึเนือ้ความแหง่พระภาษิตของพระผูม้พีระภาคไดบ้า้ง ขา้พระองค ์

จะพงึเป็นทายาทแหง่พระภาษิตของพระผูม้พีระภาคไดบ้า้ง” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “มาลงุกยบตุร มเีหตเุกดิแหง่ตัณหา ๔ ประการนี้ 

ทีต่ัณหาเมือ่จะเกดิแกภ่กิษุยอ่มเกดิขึน้ได ้

  มเีหตเุกดิแหง่ตัณหา ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ตัณหาเมือ่จะเกดิแกภ่กิษุยอ่มเกดิเพราะจวีรเป็นเหตุ 

   ๒. ตัณหาเมือ่จะเกดิแกภ่กิษุยอ่มเกดิเพราะบณิฑบาตเป็นเหต ุ

   ๓. ตัณหาเมือ่จะเกดิแกภ่กิษุยอ่มเกดิเพราะเสนาสนะเป็นเหตุ 

   ๔. ตัณหาเมือ่จะเกดิแกภ่กิษุยอ่มเกดิเพราะปัจจัยทีด่แีละดกีวา่๑ 

  มาลงุกยบตุร มเีหตเุกดิแหง่ตัณหา ๔ ประการนีแ้ล ทีต่ัณหาเมือ่จะเกดิแก ่

ภกิษุยอ่มเกดิขึน้ได ้

  เมือ่ใดแล ภกิษุละตัณหาไดเ้ด็ดขาดแลว้ ตัดรากถอนโคนเหมอืนตน้ตาลทีถ่กู 

ตัดรากถอนโคนไปแลว้ เหลอืแตพ่ืน้ที ่ท าใหไ้มม่ ีเกดิขึน้ตอ่ไปไมไ่ด ้ภกิษุนีเ้รา 

เรยีกวา่ ตัดตัณหาไดแ้ลว้ ถอนสงัโยชนไ์ดแ้ลว้ ท าทีส่ดุแหง่ทกุขไ์ดแ้ลว้ เพราะละ 

มานะไดโ้ดยชอบ” 

  ล าดับนัน้แล ทา่นพระมาลงุกยบตุรอันพระผูม้พีระภาคทรงสอนดว้ยโอวาท 

นีแ้ลว้ลกุจากอาสนะ ถวายอภวิาทพระผูม้พีระภาค กระท าประทักษิณแลว้จากไป 

ตอ่มา ทา่นพระมาลงุกยบตุรหลกีออกไป อยูผู่เ้ดยีว ไมป่ระมาท๒ มคีวามเพยีร 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ด ูขอ้ ๙ (ตัณหปุปาทสตูร) หนา้ ๑๕ ในเลม่นี้ (ด ูท.ีปา. ๑๑/๓๑๑/๒๐๔) 

๒ ไมป่ระมาท ในทีน่ีห้มายถงึไมล่ะสตใินกัมมัฏฐาน (ม.ม.อ. ๒/๘๒/๘๐) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๓๗๔ } 



๓๗๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๕.ปัฐจมปัณณาสก]์ 

๖.อภญิญาวรรค ๕.กลุสตูร 

อทุศิกายและใจอยู ่ไมน่านนักก็ท าใหแ้จง้ซึง่ประโยชนย์อดเยีย่ม๑อันเป็นทีส่ดุแหง่ 

พรหมจรรยท์ีเ่หลา่กลุบตุรผูอ้อกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติโดยชอบตอ้งการดว้ยปัญญา 

อันยิง่เองเขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุัน รูช้ดัวา่ “ชาตสิ ิน้แลว้ อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้ ท า 

กจิทีค่วรท าเสร็จแลว้ ไมม่กีจิอืน่เพือ่ความเป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป” จงึเป็นอันวา่ทา่น 

พระมาลงุกยบตุรไดเ้ป็นพระอรหันตอ์งคห์นึง่ในบรรดาพระอรหันตทั์ง้หลาย 

มาลงุกยบตุรสตูรที ่๔ จบ 

 

๕. กลุสตูร 

วา่ดว้ยตระกลู 

  [๒๕๘] ภกิษุทัง้หลาย ตระกลูใดตระกลูหนึง่ถงึความเป็นใหญใ่นโภคทรัพยแ์ลว้ 

ยอ่มด ารงอยูไ่ดไ้มน่านเพราะเหต ุ๔ ประการ หรอืเหตใุดเหตหุนึง่บรรดาเหต ุ๔ 

ประการนัน้ 

  เหต ุ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ไมแ่สวงหาพัสดทุีห่ายไป 

   ๒. ไมซ่อ่มแซมพัสดทุีเ่กา่คร ่าครา่ 

   ๓. ไมรู่จั้กประมาณในการบรโิภค 

   ๔. ตัง้สตรหีรอืบรุษุทศุลีใหเ้ป็นใหญใ่นเรอืน 

  ภกิษุทัง้หลาย ตระกลูใดตระกลูหนึง่ถงึความเป็นใหญใ่นโภคทรัพยแ์ลว้ยอ่ม 

ด ารงอยูไ่ดไ้มน่านเพราะเหต ุ๔ ประการนี ้หรอืเหตใุดเหตหุนึง่บรรดาเหต ุ๔ 

ประการนัน้ 

  ภกิษุทัง้หลาย ตระกลูใดตระกลูหนึง่ถงึความเป็นใหญใ่นโภคทรัพยแ์ลว้ยอ่ม 

ด ารงอยูไ่ดน้านเพราะเหต ุ๔ ประการ หรอืเหตใุดเหตหุนึง่บรรดาเหต ุ๔ ประการนัน้ 

  เหต ุ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื

 

เชงิอรรถ : 

๑ ประโยชนย์อดเยีย่ม ในทีน่ีห้มายถงึอรหัตตผล หรอือรยิผลอันเป็นทีส่ดุแหง่มัคคพรหมจรรย ์(องฺ.ทกุ.อ. 

   ๒/๕/๗, ม.ม.อ. ๒/๘๒/๘๐) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๓๗๕ } 



๓๗๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๕.ปัฐจมปัณณาสก]์ 

๖.อภญิญาวรรค ๖. ปฐมอาชานยีสตูร 

   ๑. แสวงหาพัสดทุีห่ายไป 

   ๒. ซอ่มแซมพัสดทุีเ่กา่คร า่ครา่ 

   ๓. รูจั้กประมาณในการบรโิภค 

   ๔. ตัง้สตรหีรอืบรุษุผูม้ศีลีใหเ้ป็นใหญใ่นเรอืน 

  ภกิษุทัง้หลาย ตระกลูใดตระกลูหนึง่ถงึความเป็นใหญใ่นโภคทรัพยแ์ลว้ยอ่ม 

ด ารงอยูไ่ดน้านเพราะเหต ุ๔ ประการนัน้ หรอืเหตใุดเหตหุนึง่บรรดาเหต ุ๔ ประการนัน้ 

กลุสตูรที ่๕ จบ 

 

๖. ปฐมอาชานยีสูตร 

วา่ดว้ยองคป์ระกอบของมา้อาชาไนย สตูรที ่๑ 

  [๒๕๙] ภกิษุทัง้หลาย มา้อาชาไนยพันธุด์ขีองพระราชาทีป่ระกอบดว้ยองค ์๔ 

ประการยอ่มเป็นมา้ควรแกพ่ระราชา ควรเป็นมา้ตน้ นับวา่เป็นราชพาหนะโดยแท ้

  องค ์๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

  มา้อาชาไนยพันธุด์ขีองพระราชาในโลกนี้ 

   ๑. สมบรูณ์ดว้ยวรรณะ   ๒. สมบรูณ์ดว้ยก าลัง 

   ๓. สมบรูณ์ดว้ยเชาว ์(ฝีเทา้)   ๔. สมบรูณ์ดว้ยทรวดทรง 

  ภกิษุทัง้หลาย มา้อาชาไนยพันธุด์ขีองพระราชาทีป่ระกอบดว้ยองค ์๔ ประการ 

นีแ้ลยอ่มเป็นมา้ควรแกพ่ระราชา ควรเป็นมา้ตน้ นับวา่เป็นราชพาหนะโดยแท ้ฉันใด 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุผูป้ระกอบดว้ยธรรม ๔ ประการก็ฉันนัน้เหมอืนกันยอ่ม 

เป็นผูค้วรแกข่องทีเ่ขาน ามาถวาย ฯลฯ๑ เป็นนาบญุอันยอดเยีย่มของโลก 

  ธรรม ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

  ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. สมบรูณ์ดว้ยวรรณะ   ๒. สมบรูณ์ดว้ยก าลัง 

   ๓. สมบรูณ์ดว้ยเชาว ์   ๔. สมบรูณ์ดว้ยทรวดทรง

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดขูอ้ความเต็มในขอ้ ๓๔ (อัคคัปปสาทสตูร) หนา้ ๕๔ ในเลม่นี้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๓๗๖ } 



๓๗๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๕. ปัฐจมปัณณาสก]์ 

๖. อภญิญาวรรค ๗. ทตุยิอาชานยีสตูร 

  ภกิษุผูส้มบรูณ์ดว้ยวรรณะ เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีม้ศีลี ฯลฯ๑ สมาทานศกึษาอยูใ่นสกิขาบททัง้หลาย 

ภกิษุผูส้มบรูณ์ดว้ยวรรณะ เป็นอยา่งนีแ้ล 

  ภกิษุผูส้มบรูณ์ดว้ยก าลงั เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีป้รารภความเพยีรอยูเ่พือ่ละอกศุลธรรม เพือ่ใหก้ศุล 

ธรรมเกดิ มคีวามเขม้แข็ง มคีวามบากบั่นมั่นคง ไมท่อดธรุะในกศุลธรรมทัง้หลาย 

ภกิษุผูส้มบรูณ์ดว้ยก าลัง เป็นอยา่งนีแ้ล 

  ภกิษุผูส้มบรูณ์ดว้ยเชาว ์เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีรู้ช้ดัตามความเป็นจรงิวา่ ‘นี้ทกุข ์นีท้กุขสมทัุย นี้ 

ทกุขนโิรธ นีท้กุขนโิรธคามนิปีฏปิทา’ ภกิษุผูส้มบรูณ์ดว้ยเชาว ์เป็นอยา่งนีแ้ล 

  ภกิษุผูส้มบรูณ์ดว้ยทรวดทรง เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี้เป็นผูไ้ดจ้วีร บณิฑบาต เสนาสนะและคลิานปัจจัย- 

เภสชัชบรขิาร ภกิษุผูส้มบรูณ์ดว้ยทรวดทรง เป็นอยา่งนีแ้ล 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุผูป้ระกอบดว้ยธรรม ๔ ประการนีแ้ลยอ่มเป็นผูค้วรแก ่

ของทีเ่ขาน ามาถวาย ฯลฯ เป็นนาบญุอันยอดเยีย่มของโลก 

ปฐมอาชานยีสตูรที ่๖ จบ 

 

๗. ทตุยิอาชานยีสตูร 

วา่ดว้ยองคป์ระกอบของมา้อาชาไนย สตูรที ่๒ 

  [๒๖๐] ภกิษุทัง้หลาย มา้อาชาไนยพันธุด์ขีองพระราชาทีป่ระกอบดว้ยองค ์๔ 

ประการยอ่มเป็นมา้ควรแกพ่ระราชา ควรเป็นมา้ตน้ นับวา่เป็นราชพาหนะโดยแท ้

  องค ์๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

  มา้อาชาไนยพันธุด์ขีองพระราชาในโลกนี้ 

   ๑. สมบรูณ์ดว้ยวรรณะ   ๒. สมบรูณ์ดว้ยก าลัง 

   ๓. สมบรูณ์ดว้ยเชาว ์   ๔. สมบรูณ์ดว้ยทรวดทรง

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดขูอ้ความเต็มในขอ้ ๓๗ (อปรหิานยิสตูร) หนา้ ๖๐ ในเลม่นี้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๓๗๗ } 



๓๗๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๕. ปัฐจมปัณณาสก]์ 

๖. อภญิญาวรรค ๗. ทตุยิอาชานยีสตูร 

  ภกิษุทัง้หลาย มา้อาชาไนยพันธุด์ขีองพระราชาทีป่ระกอบดว้ยองค ์๔ ประการ 

นีแ้ลยอ่มเป็นมา้ควรแกพ่ระราชา ควรเป็นมา้ตน้ นับวา่เป็นราชพาหนะโดยแท ้ฉันใด 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุผูป้ระกอบดว้ยธรรม ๔ ประการก็ฉันนัน้เหมอืนกันยอ่ม 

เป็นผูค้วรแกข่องทีเ่ขาน ามาถวาย ฯลฯ๑ เป็นนาบญุอันยอดเยีย่มของโลก 

  ธรรม ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

  ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. สมบรูณ์ดว้ยวรรณะ   ๒. สมบรูณ์ดว้ยก าลัง 

   ๓. สมบรูณ์ดว้ยเชาว ์   ๔. สมบรูณ์ดว้ยทรวดทรง 

  ภกิษุผูส้มบรูณ์ดว้ยวรรณะ เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีม้ศีลี ฯลฯ๒ สมาทานศกึษาอยูใ่นสกิขาบททัง้หลาย 

ภกิษุผูส้มบรูณ์ดว้ยวรรณะ เป็นอยา่งนีแ้ล 

  ภกิษุผูส้มบรูณ์ดว้ยก าลงั เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีป้รารภความเพยีรอยูเ่พือ่ละอกศุลธรรม เพือ่ใหกุ้ศล 

ธรรมเกดิ มคีวามเขม้แข็ง มคีวามบากบั่นมั่นคง ไมท่อดธรุะในกศุลธรรมทัง้หลาย 

ภกิษุผูส้มบรูณ์ดว้ยก าลัง เป็นอยา่งนีแ้ล 

  ภกิษุผูส้มบรูณ์ดว้ยเชาว ์เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีท้ าใหแ้จง้เจโตวมิตุต ิปัญญาวมิตุตอิันไมม่อีาสวะเพราะ 

อาสวะสิน้ไปดว้ยปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุัน ภกิษุผูส้มบรูณ์ดว้ยเชาว ์เป็น 

อยา่งนีแ้ล 

  ภกิษุผูส้มบรูณ์ดว้ยทรวดทรง เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีเ้ป็นผูไ้ดจ้วีร บณิฑบาต เสนาสนะและคลิานปัจจัย 

เภสชัชบรขิาร ภกิษุผูส้มบรูณ์ดว้ยทรวดทรง เป็นอยา่งนีแ้ล 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุผูป้ระกอบดว้ยธรรม ๔ ประการนีแ้ลยอ่มเป็นผูค้วรแก ่

ของทีเ่ขาน ามาถวาย ฯลฯ๒ เป็นนาบญุอันยอดเยีย่มของโลก 

ทตุยิอาชานยีสตูรที ่๗ จบ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดขูอ้ความเต็มในขอ้ ๓๔ (อัคคัปปสาทสตูร) หนา้ ๕๔ ในเลม่นี้ 

๒ ดขูอ้ความเต็มในขอ้ ๓๗ (อปรหิานยิสตูร) หนา้ ๖๐ ในเลม่นี้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๓๗๘ } 



๓๗๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๕.ปัฐจมปัณณาสก]์ 

๗.กัมมปถวรรค ๙.อรัญญสตูร 

 

๘. พลสตูร 

วา่ดว้ยพละ 

  [๒๖๑] ภกิษุทัง้หลาย พละ ๔ ประการนี ้

  พละ ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. วริยิพละ    ๒. สตพิละ 

   ๓. สมาธพิละ    ๔. ปัญญาพละ 

  ภกิษุทัง้หลาย พละ ๔ ประการนีแ้ล 

พลสตูรที ่๘ จบ 

 

๙. อรญัญสตูร 

วา่ดว้ยธรรมของภกิษุผูค้วรอยูป่่าและไมค่วรอยูป่่า 

  [๒๖๒] ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุผูป้ระกอบดว้ยธรรม ๔ ประการ ไมค่วรอาศัย 

เสนาสนะอันเงยีบสงัด คอื ป่าโปรง่และป่าทบึ๑ 

  ธรรม ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื ภกิษุ 

   ๑. ประกอบดว้ยกามวติก (ความตรกึในทางกาม) 

   ๒. ประกอบดว้ยพยาบาทวติก (ความตรกึในทางพยาบาท) 

   ๓. ประกอบดว้ยวหิงิสาวติก (ความตรกึในทางเบยีดเบยีน) 

   ๔. มปัีญญาทราม โงเ่ขลา เป็นคนเซอะ๒ 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุผูป้ระกอบดว้ยธรรม ๔ ประการนีแ้ล ไมค่วรอาศัย 

เสนาสนะอันเงยีบสงัด คอื ป่าโปรง่และป่าทบึ

 

เชงิอรรถ : 

๑ ดเูชงิอรรถที ่๒ และที ่๓ ขอ้ ๑๓๘ (นกิกัฏฐสตูร) หนา้ ๒๐๖ ในเล่มนี ้

๒ เป็นคนเซอะ แปลมาจากบาลวี่า “เอฬมโูค” อรรถกถาใชค้ าว่า “ปคฺฆรติเขฬมโูค” หมายถงึเป็นใบม้ ี

   น ้าลายไหล (องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๑๑๒/๔๘) แตใ่นฎกีาอภธิานัปปทปิีกา อธบิายวา่ หมายถงึผูไ้มฉ่ลาดพดู 

   และไมฉ่ลาดฟัง (วตฺตุ  โสตญฺุจ อกสุโล, วจเน สวเน จ อกสุโล) และแยกอธบิายอกีวา่ เอโฬ หมายถงึ 

   พธโิร (คนหูหนวก) มโูค หมายถงึ อวจโน (พดูไมไ่ด)้ หรอืหมายถงึ คนโออ้วด (สเฐปิ เอฬมโูค) 

(อภธิา.ฏกีา คาถา ๗๓๔) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๓๗๙ } 



๓๘๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๕.ปัฐจมปัณณาสก]์ 

๗.กัมมปถวรรค ๑๐. กัมมสตูร 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุผูป้ระกอบดว้ยธรรม ๔ ประการ ควรอาศัยเสนาสนะ 

อันเงยีบสงัด คอื ป่าโปรง่และป่าทบึ 

  ธรรม ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื ภกิษุ 

   ๑. ประกอบดว้ยเนกขมัมวติก (ความตรกึปลอดจากกาม) 

   ๒. ประกอบดว้ยอพยาบาทวติก (ความตรกึปลอดจากพยาบาท) 

   ๓. ประกอบดว้ยอวหิงิสาวติก (ความตรกึปลอดจากการเบยีดเบยีน) 

   ๔. มปัีญญา ไมโ่งเ่ขลา ไมเ่ป็นคนเซอะ 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุผูป้ระกอบดว้ยธรรม ๔ ประการนีแ้ล ควรอาศัยเสนาสนะ 

อันเงยีบสงัดคอืป่าโปรง่และป่าทบึ 

อรญัญสตูรที ่๙ จบ 

 

๑๐. กมัมสตูร 

วา่ดว้ยกรรมและทฏิฐทิ ีม่โีทษ 

  [๒๖๓] ภกิษุทัง้หลาย คนพาลผูไ้มเ่ฉียบแหลม เป็นอสตับรุษุ ประกอบดว้ย 

ธรรม ๔ ประการยอ่มบรหิารตนใหถ้กูก าจัด ถกูท าลาย มคีวามเสยีหาย ถกูผูรู้ ้

ตเิตยีนและประสพสิง่ทีม่ใิชบ่ญุเป็นอันมาก 

  ธรรม ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. กายกรรมทีม่โีทษ    ๒. วจกีรรมทีม่โีทษ 

   ๓. มโนกรรมทีม่โีทษ    ๔. ทฏิฐทิีม่โีทษ 

  ภกิษุทัง้หลาย คนพาลผูไ้มเ่ฉียบแหลม เป็นอสตับรุษุ ประกอบดว้ยธรรม ๔ 

ประการนีแ้ลยอ่มบรหิารตนใหถ้กูก าจัด ถกูท าลาย มคีวามเสยีหาย ถกูผูรู้ต้เิตยีน 

และประสพสิง่ทีม่ใิชบ่ญุเป็นอันมาก 

  ภกิษุทัง้หลาย บัณฑติผูเ้ฉียบแหลม เป็นสตับรุษุ ประกอบดว้ยธรรม ๔ 

ประการยอ่มบรหิารตนไมใ่หถ้กูก าจัด ไมใ่หถ้กูท าลาย ไมม่คีวามเสยีหาย ไมถู่ก 

ผูรู้ต้เิตยีนและประสพบญุเป็นอันมาก 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๓๘๐ } 



๓๘๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๕.ปัฐจมปัณณาสก]์ 

๗.กัมมปถวรรค ๑.ปาณาตปิาตสีตูร 

  ธรรม ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. กายกรรมทีไ่มม่โีทษ   ๒. วจกีรรมทีไ่มม่โีทษ 

   ๓. มโนกรรมทีไ่มม่โีทษ   ๔. ทฏิฐทิีไ่มม่โีทษ 

  ภกิษุทัง้หลาย บัณฑติผูเ้ฉียบแหลม เป็นสตับรุษุ ประกอบดว้ยธรรม ๔ 

ประการนีแ้ลยอ่มบรหิารตนไมใ่หถ้กูก าจัด ไมใ่หถ้กูท าลาย ไมม่คีวามเสยีหาย ไม ่

ถกูผูรู้ต้เิตยีนและยอ่มประสพบญุเป็นอันมาก 

กมัมสตูรที ่๑๐ จบ 

อภญิญาวรรคที ่๖ จบ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

     ๑. อภญิญาสตูร   ๒. ปรเิยสนาสตูร 

     ๓. สงัคหวตัถสุตูร   ๔. มาลงุกยปตุตสตูร 

     ๕. กลุสตูร    ๖. ปฐมอาชานยีสตูร 

     ๗. ทตุยิอาชานยีสตูร   ๘. พลสตูร 

     ๙. อรัญญสตูร   ๑๐. กัมมสตูร 

๗. กมัมปถวรรค 

หมวดวา่ดว้ยกรรมบถ 

๑. ปาณาตปิาตสีตูร 

วา่ดว้ยผูฆ้า่สตัวแ์ละผูเ้วน้ขาดจากการฆา่สตัว ์

  [๒๖๔] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ ภกิษุทัง้หลาย บคุคลผูป้ระกอบดว้ยธรรม ๔ 

ประการยอ่มด ารงอยูใ่นนรกเหมอืนถกูน าไปฝังไว ้

  ธรรม ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ตนเองเป็นผูฆ้า่สตัว ์  ๒. ชกัชวนผูอ้ ืน่ใหฆ้า่สตัว ์

   ๓. เป็นผูพ้อใจการฆา่สตัว ์  ๔. กลา่วสรรเสรญิการฆา่สตัว ์

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๓๘๑ } 



๓๘๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๕.ปัฐจมปัณณาสก]์ 

๗.กัมมปถวรรค ๒. อทนินาทายสีตูร 

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคลผูป้ระกอบดว้ยธรรม ๔ ประการนีแ้ลยอ่มด ารงอยูใ่น 

นรกเหมอืนถกูน าไปฝังไว ้

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคลผูป้ระกอบดว้ยธรรม ๔ ประการยอ่มด ารงอยูใ่นสวรรค ์

เหมอืนไดรั้บอัญเชญิประดษิฐานไว ้

  ธรรม ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ตนเองเป็นผูเ้วน้ขาดจากการฆา่สตัว ์

   ๒. ชกัชวนผูอ้ ืน่ใหง้ดเวน้จากการฆา่สตัว ์

   ๓. เป็นผูพ้อใจการงดเวน้จากการฆา่สตัว ์

   ๔. กลา่วสรรเสรญิการงดเวน้จากการฆา่สตัว ์

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคลผูป้ระกอบดว้ยธรรม ๔ ประการนีแ้ลยอ่มด ารงอยูใ่น 

สวรรคเ์หมอืนไดรั้บอัญเชญิไปประดษิฐานไว ้

ปาณาตปิาตสีตูรที ่๑ จบ 

 

๒. อทนินาทายสีูตร 

วา่ดว้ยผูล้กัทรพัยแ์ละผูเ้วน้ขาดจากการลกัทรพัย ์

  [๒๖๕] ภกิษุทัง้หลาย บคุคลผูป้ระกอบดว้ยธรรม ๔ ประการยอ่มด ารงอยู ่

ในนรกเหมอืนถกูน าไปฝังไว ้

  ธรรม ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ตนเองเป็นผูล้ักทรัพย ์  ๒. ชกัชวนผูอ้ ืน่ใหล้ักทรัพย ์

   ๓. เป็นผูพ้อใจการลักทรัพย ์  ๔. กลา่วสรรเสรญิการลักทรัพย ์

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคลผูป้ระกอบดว้ยธรรม ๔ ประการนีแ้ลยอ่มด ารงอยูใ่น 

นรกเหมอืนถกูน าไปฝังไว ้

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคลผูป้ระกอบดว้ยธรรม ๔ ประการยอ่มด ารงอยูใ่นสวรรค ์

เหมอืนไดรั้บอัญเชญิไปประดษิฐานไว ้

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๓๘๒ } 



๓๘๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๕.ปัฐจมปัณณาสก]์ 

๗.กัมมปถวรรค ๓.มจิฉาจารสีตูร 

  ธรรม ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ตนเองเป็นผูเ้วน้ขาดจากการลักทรัพย ์

   ๒. ชกัชวนผูอ้ ืน่ใหง้ดเวน้จากการลักทรัพย ์

   ๓. เป็นผูพ้อใจการงดเวน้จากการลักทรัพย ์

   ๔. กลา่วสรรเสรญิการงดเวน้จากการลักทรัพย ์

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคลผูป้ระกอบดว้ยธรรม ๔ ประการนีแ้ลยอ่มด ารงอยูใ่น 

สวรรคเ์หมอืนไดรั้บอัญเชญิไปประดษิฐานไว ้

อทนินาทายสีตูรที ่๒ จบ 

 

๓. มจิฉาจารสีูตร 

วา่ดว้ยผูป้ระพฤตผิดิในกามและผูเ้วน้ขาดจากการประพฤตผิดิในกาม 

  [๒๖๖] ภกิษุทัง้หลาย บคุคลผูป้ระกอบดว้ยธรรม ๔ ประการยอ่มด ารงอยูใ่น 

นรกเหมอืนถกูน าไปฝังไว ้

  ธรรม ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ตนเองเป็นผูป้ระพฤตผิดิในกาม 

   ๒. ชกัชวนผูอ้ ืน่ใหป้ระพฤตผิดิในกาม 

   ๓. เป็นผูพ้อใจการประพฤตผิดิในกาม 

   ๔. กลา่วสรรเสรญิการประพฤตผิดิในกาม 

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคลผูป้ระกอบดว้ยธรรม ๔ ประการนีแ้ลยอ่มด ารงอยูใ่นนรก 

เหมอืนถกูน าไปฝังไว ้

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคลผูป้ระกอบดว้ยธรรม ๔ ประการยอ่มด ารงอยูใ่นสวรรค ์

เหมอืนไดรั้บอัญเชญิไปประดษิฐานไว ้

  ธรรม ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ตนเองเป็นผูเ้วน้ขาดจากการประพฤตผิดิในกาม 

   ๒. ชกัชวนผูอ้ ืน่ใหง้ดเวน้จากการประพฤตผิดิในกาม 

   ๓. เป็นผูพ้อใจการงดเวน้จากการประพฤตผิดิในกาม 

   ๔. กลา่วสรรเสรญิการงดเวน้จากการประพฤตผิดิในกาม 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๓๘๓ } 



๓๘๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๕.ปัฐจมปัณณาสก]์ 

๗.กัมมปถวรรค ๕. ปิสณุวาจาสตูร 

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคลผูป้ระกอบดว้ยธรรม ๔ ประการนีแ้ลยอ่มด ารงอยูใ่น 

สวรรคเ์หมอืนไดรั้บอัญเชญิไปประดษิฐานไว ้

มจิฉาจารสีตูรที ่๓ จบ 

 

๔. มสุาวาทสีตูร 

วา่ดว้ยผูพ้ดูเท็จและผูเ้วน้ขาดจากการพดูเท็จ 

  [๒๖๗] ภกิษุทัง้หลาย บคุคลผูป้ระกอบดว้ยธรรม ๔ ประการยอ่มด ารงอยูใ่น 

นรกเหมอืนถกูน าไปฝังไว ้

  ธรรม ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ตนเองเป็นผูพ้ดูเท็จ   ๒. ชกัชวนผูอ้ ืน่ใหพ้ดูเท็จ 

   ๓. เป็นผูพ้อใจการพดูเท็จ   ๔. กลา่วสรรเสรญิการพดูเท็จ 

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคลผูป้ระกอบดว้ยธรรม ๔ ประการนีแ้ลยอ่มด ารงอยูใ่นนรก 

เหมอืนถกูน าไปฝังไว ้

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคลผูป้ระกอบดว้ยธรรม ๔ ประการยอ่มด ารงอยูใ่นสวรรค ์

เหมอืนไดรั้บอัญเชญิไปประดษิฐานไว ้

  ธรรม ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ตนเองเป็นผูเ้วน้ขาดจากการพดูเท็จ 

   ๒. ชกัชวนผูอ้ ืน่ใหง้ดเวน้จากการพดูเท็จ 

   ๓. เป็นผูพ้อใจการงดเวน้จากการพดูเท็จ 

   ๔. กลา่วสรรเสรญิการงดเวน้จากการพดูเท็จ 

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคลผูป้ระกอบดว้ยธรรม ๔ ประการนีแ้ลยอ่มด ารงอยูใ่น 

สวรรคเ์หมอืนไดรั้บอัญเชญิไปประดษิฐานไว ้

มสุาวาทสีตูรที ่๔ จบ 

 

๕. ปิสณุวาจาสตูร 

วา่ดว้ยผูพ้ดูสอ่เสยีดและผูเ้วน้ขาดจากการพดูสอ่เสยีด 

  [๒๖๘] ภกิษุทัง้หลาย บคุคลผูป้ระกอบดว้ยธรรม ๔ ประการยอ่มด ารงอยูใ่น 

นรกเหมอืนถกูน าไปฝังไว ้

 
{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๓๘๔ } 



๓๘๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๕.ปัฐจมปัณณาสก]์ 

๗.กัมมปถวรรค ๖.ผรสุวาจาสตูร 

  ธรรม ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ตนเองเป็นผูพ้ดูสอ่เสยีด   ๒. ชกัชวนผูอ้ ืน่ใหพ้ดูสอ่เสยีด 

   ๓. เป็นผูพ้อใจการพดูสอ่เสยีด  ๔. กลา่วสรรเสรญิการพดูสอ่เสยีด 

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคลผูป้ระกอบดว้ยธรรม ๔ ประการนีแ้ลยอ่มด ารงอยูใ่น 

นรกเหมอืนถกูน าไปฝังไว ้

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคลผูป้ระกอบดว้ยธรรม ๔ ประการยอ่มด ารงอยูใ่นสวรรค ์

เหมอืนไดรั้บอัญเชญิไปประดษิฐานไว ้

  ธรรม ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ตนเองเป็นผูเ้วน้ขาดจากการพดูสอ่เสยีด 

   ๒. ชกัชวนผูอ้ ืน่ใหง้ดเวน้จากการพดูสอ่เสยีด 

   ๓. เป็นผูพ้อใจการงดเวน้จากการพดูสอ่เสยีด 

   ๔. กลา่วสรรเสรญิการงดเวน้จากการพดูสอ่เสยีด 

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคลผูป้ระกอบดว้ยธรรม ๔ ประการนีแ้ลยอ่มด ารงอยูใ่น 

สวรรคเ์หมอืนไดรั้บอัญเชญิไปประดษิฐานไว ้

ปิสณุวาจาสตูรที ่๕ จบ 

 

๖. ผรสุวาจาสตูร 

วา่ดว้ยผูพ้ดูค าหยาบและผูเ้วน้ขาดจากการพดูค าหยาบ 

  [๒๖๙] ภกิษุทัง้หลาย บคุคลผูป้ระกอบดว้ยธรรม ๔ ประการยอ่มด ารงอยูใ่น 

นรกเหมอืนถกูน าไปฝังไว ้

  ธรรม ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ตนเองเป็นผูพ้ดูค าหยาบ   ๒. ชกัชวนผูอ้ ืน่ใหพ้ดูค าหยาบ 

   ๓. เป็นผูพ้อใจการพดูค าหยาบ  ๔. กลา่วสรรเสรญิการพดูค าหยาบ 

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคลผูป้ระกอบดว้ยธรรม ๔ ประการนีแ้ลยอ่มด ารงอยู ่

ในนรกเหมอืนถกูน าไปฝังไว ้

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคลผูป้ระกอบดว้ยธรรม ๔ ประการยอ่มด ารงอยูใ่นสวรรค ์

เหมอืนไดรั้บอัญเชญิไปประดษิฐานไว ้

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๓๘๕ } 



๓๘๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๕.ปัฐจมปัณณาสก]์ 

๗.กัมมปถวรรค ๗. สมัผัปปลาปสตูร 

  ธรรม ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ตนเองเป็นผูเ้วน้ขาดจากการพดูค าหยาบ 

   ๒. ชกัชวนผูอ้ ืน่ใหง้ดเวน้จากการพดูค าหยาบ 

   ๓. เป็นผูพ้อใจการงดเวน้จากการพดูค าหยาบ 

   ๔. กลา่วสรรเสรญิการงดเวน้จากการพดูค าหยาบ 

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคลผูป้ระกอบดว้ยธรรม ๔ ประการนีแ้ลยอ่มด ารงอยูใ่น 

สวรรคเ์หมอืนไดรั้บอัญเชญิไปประดษิฐานไว ้

ผรสุวาจาสตูรที ่๖ จบ 

 

๗. สมัผปัปลาปสตูร 

วา่ดว้ยผูพ้ดูเพอ้เจอ้และผูเ้วน้ขาดจากการพดูเพอ้เจอ้ 

  [๒๗๐] ภกิษุทัง้หลาย บคุคลผูป้ระกอบดว้ยธรรม ๔ ประการยอ่มด ารงอยูใ่น 

นรกเหมอืนถกูน าไปฝังไว ้

  ธรรม ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ตนเองเป็นผูพ้ดูเพอ้เจอ้   ๒. ชกัชวนผูอ้ ืน่ใหพ้ดูเพอ้เจอ้ 

   ๓. เป็นผูพ้อใจการพดูเพอ้เจอ้  ๔. กลา่วสรรเสรญิการพดูเพอ้เจอ้ 

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคลผูป้ระกอบดว้ยธรรม ๔ ประการนีแ้ลยอ่มด ารงอยูใ่นนรก 

เหมอืนถกูน าไปฝังไว ้

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคลผูป้ระกอบดว้ยธรรม ๔ ประการยอ่มด ารงอยูใ่นสวรรค ์

เหมอืนไดรั้บอัญเชญิไปประดษิฐานไว ้

  ธรรม ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ตนเองเป็นผูเ้วน้ขาดจากการพดูเพอ้เจอ้ 

   ๒. ชกัชวนผูอ้ ืน่ใหง้ดเวน้จากการพดูเพอ้เจอ้ 

   ๓. เป็นผูพ้อใจการงดเวน้จากการพดูเพอ้เจอ้ 

   ๔. กลา่วสรรเสรญิการงดเวน้จากการพดูเพอ้เจอ้ 

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคลผูป้ระกอบดว้ยธรรม ๔ ประการนีแ้ลยอ่มด ารงอยูใ่น 

สวรรคเ์หมอืนไดรั้บอัญเชญิไปประดษิฐานไว ้

สมัผปัปลาปสตูรที ่๗ จบ 

 
{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๓๘๖ } 



๓๘๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๕. ปัฐจมปัณณาสก]์ 

๗. กัมมปถวรรค ๙. พยาปันนจติตสตูร 

 

๘. อภชิฌาลสุตูร 

วา่ดว้ยผูเ้พง่เล็งอยากไดข้องเขาและผูไ้มเ่พง่เล็งอยากไดข้องเขา 

  [๒๗๑] ภกิษุทัง้หลาย บคุคลผูป้ระกอบดว้ยธรรม ๔ ประการยอ่มด ารงอยูใ่น 

นรกเหมอืนถกูน าไปฝังไว ้

  ธรรม ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ตนเองเป็นผูเ้พง่เล็งอยากไดข้องเขา 

   ๒. ชกัชวนผูอ้ ืน่ใหเ้พง่เล็งอยากไดข้องเขา 

   ๓. เป็นผูพ้อใจความเพง่เล็งอยากไดข้องเขา 

   ๔. กลา่วสรรเสรญิความเพง่เล็งอยากไดข้องเขา 

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคลผูป้ระกอบดว้ยธรรม ๔ ประการนีแ้ลยอ่มด ารงอยูใ่นนรก 

เหมอืนถกูน าไปฝังไว ้

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคลผูป้ระกอบดว้ยธรรม ๔ ประการยอ่มด ารงอยูใ่นสวรรค ์

เหมอืนไดรั้บอัญเชญิไปประดษิฐานไว ้

  ธรรม ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ตนเองเป็นผูไ้มเ่พง่เล็งอยากไดข้องเขา 

   ๒. ชกัชวนผูอ้ ืน่ใหไ้มเ่พง่เล็งอยากไดข้องเขา 

   ๓. เป็นผูพ้อใจความไมเ่พ่งเล็งอยากไดข้องเขา 

   ๔. กลา่วสรรเสรญิความไมเ่พง่เล็งอยากไดข้องเขา 

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคลผูป้ระกอบดว้ยธรรม ๔ ประการนีแ้ลยอ่มด ารงอยูใ่น 

สวรรคเ์หมอืนไดรั้บอัญเชญิไปประดษิฐานไว ้

อภชิฌาลสุตูรที ่๘ จบ 

 

๙. พยาปนันจติตสตูร 

วา่ดว้ยผูม้จีติพยาบาทและผูม้จีติไมพ่ยาบาท 

  [๒๗๒] ภกิษุทัง้หลาย บคุคลผูป้ระกอบดว้ยธรรม ๔ ประการยอ่มด ารงอยูใ่น 

นรกเหมอืนถกูน าไปฝังไว ้

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๓๘๗ } 



๓๘๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๕. ปัฐจมปัณณาสก]์ 

๗. กัมมปถวรรค ๑๐. มจิฉาทฏิฐสิตูร 

  ธรรม ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ตนเองเป็นผูม้จีติพยาบาท 

   ๒. ชกัชวนผูอ้ ืน่ใหม้จีติพยาบาท 

   ๓. เป็นผูพ้อใจความมจีติพยาบาท 

   ๔. กลา่วสรรเสรญิความมจีติพยาบาท 

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคลผูป้ระกอบดว้ยธรรม ๔ ประการนีแ้ลยอ่มด ารงอยูใ่นนรก 

เหมอืนถกูน าไปฝังไว ้

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคลผูป้ระกอบดว้ยธรรม ๔ ประการยอ่มด ารงอยูใ่นสวรรค ์

เหมอืนไดรั้บอัญเชญิไปประดษิฐานไว ้

  ธรรม ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ตนเองเป็นผูม้จีติไมพ่ยาบาท 

   ๒. ชกัชวนผูอ้ ืน่ใหม้จีติไมพ่ยาบาท 

   ๓. เป็นผูพ้อใจความมจีติไมพ่ยาบาท 

   ๔. กลา่วสรรเสรญิความมจีติไมพ่ยาบาท 

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคลผูป้ระกอบดว้ยธรรม ๔ ประการนีแ้ลยอ่มด ารงอยูใ่น 

สวรรคเ์หมอืนไดรั้บอัญเชญิไปประดษิฐานไว ้

พยาปนันจติตสตูรที ่๙ จบ 

 

๑๐. มจิฉาทฏิฐสิูตร 

วา่ดว้ยผูเ้ป็นมจิฉาทฏิฐแิละผูเ้ป็นสมัมาทฏิฐ ิ

  [๒๗๓] ภกิษุทัง้หลาย บคุคลผูป้ระกอบดว้ยธรรม ๔ ประการยอ่มด ารงอยูใ่น 

นรกเหมอืนถกูน าไปฝังไว ้

  ธรรม ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ตนเองเป็นมจิฉาทฏิฐ ิ

   ๒. ชกัชวนผูอ้ ืน่ใหเ้ป็นมจิฉาทฏิฐ ิ

   ๓. เป็นผูพ้อใจความเป็นมจิฉาทฏิฐ ิ

   ๔. กลา่วสรรเสรญิความเป็นมจิฉาทฏิฐ ิ

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๓๘๘ } 



๓๘๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๕. ปัฐจมปัณณาสก]์ 

๘. ราคเปยยาล ๑. สตปัิฏฐานสตูร 

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคลผูป้ระกอบดว้ยธรรม ๔ ประการนีแ้ลยอ่มด ารงอยูใ่นนรก 

เหมอืนถกูน าไปฝังไว ้

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคลผูป้ระกอบดว้ยธรรม ๔ ประการยอ่มด ารงอยูใ่นสวรรค ์

เหมอืนไดรั้บอัญเชญิไปประดษิฐานไว ้

  ธรรม ๔ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ตนเองเป็นสมัมาทฏิฐ ิ

   ๒. ชกัชวนผูอ้ ืน่ใหเ้ป็นสมัมาทฏิฐ ิ

   ๓. เป็นผูพ้อใจความเป็นสัมมาทฏิฐ ิ

   ๔. กลา่วสรรเสรญิความเป็นสมัมาทฏิฐ ิ

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคลผูป้ระกอบดว้ยธรรม ๔ ประการนีแ้ลยอ่มด ารงอยูใ่น 

สวรรคเ์หมอืนไดรั้บอัญเชญิไปประดษิฐานไว ้

มจิฉาทฏิฐสิตูรที ่๑๐ จบ 

กมัมปถวรรคที ่๗ จบ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

    ๑. ปาณาตปิาตสีตูร    ๒. อทนินาทายสีตูร 

    ๓. มจิฉาจารสีตูร    ๔. มสุาวาทสีตูร 

    ๕. ปิสณุวาจาสตูร    ๖. ผรสุวาจาสตูร 

    ๗. สมัผัปปลาปสตูร    ๘. อภชิฌาลสุตูร 

    ๙. พยาปันนจติตสตูร    ๑๐. มจิฉาทฏิฐสิตูร 

๘. ราคเปยยาล 

๑. สตปิฏัฐานสูตร 

วา่ดว้ยการเจรญิสตปิฏัฐานเพือ่รูย้ ิง่ราคะ 

  [๒๗๔] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุควรเจรญิธรรม ๔ ประการ 

เพือ่รูย้ ิง่ราคะ (ความก าหนัด) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๓๘๙ } 



๓๙๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๕.ปัฐจมปัณณาสก]์ 

๘.ราคเปยยาล ๒. สมัมัปปธานสตูร 

  ธรรม ๔ ประการ๑ อะไรบา้ง คอื 

  ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. พจิารณาเห็นกายในกายอยู ่มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ มสีต ิ

       ก าจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกได ้

   ๒. พจิารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู ่... 

   ๓. พจิารณาเห็นจติในจติอยู ่... 

   ๔. พจิารณาเห็นธรรมในธรรมอยู ่มคีวามเพยีร มสีมัปชญัญะ มสีต ิ

       ก าจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกได ้

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุควรเจรญิธรรม ๔ ประการนีเ้พือ่รูย้ ิง่ราคะ 

สตปิฏัฐานสตูรที ่๑ จบ 

 

๒. สมัมปัปธานสตูร 

วา่ดว้ยการเจรญิสมัมปัปธานเพือ่รูย้ ิง่ราคะ 

  [๒๗๕] ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุควรเจรญิธรรม ๔ ประการเพือ่รูย้ ิง่ราคะ 

  ธรรม ๔ ประการ๒ อะไรบา้ง คอื 

  ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. สรา้งฉันทะ พยายาม ปรารภความเพยีร ประคองจติ มุง่มั่น 

       เพือ่ป้องกันบาปอกศุลธรรมทีย่ังไมเ่กดิมใิหเ้กดิขึน้ 

   ๒. สรา้งฉันทะ... เพือ่ละบาปอกศุลธรรมทีเ่กดิขึน้แลว้ 

   ๓. สรา้งฉันทะ... เพือ่ท ากศุลธรรมทีย่ังไมเ่กดิใหเ้กดิขึน้ 

   ๔. สรา้งฉันทะ พยายาม ปรารภความเพยีร ประคองจติ มุง่มั่น 

       เพือ่ความด ารงอยู ่ไมเ่ลอืนหาย ภญิโญภาพ ไพบลูย ์เจรญิ 

       เต็มทีแ่หง่กศุลธรรมทีเ่กดิขึน้แลว้ 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุควรเจรญิธรรม ๔ ประการนีเ้พือ่รูย้ ิง่ราคะ 

สมัมปัปธานสตูรที ่๒ จบ 

 
เชงิอรรถ : 

๑ ท.ีปา. ๑๑/๓๐๖/๑๙๗-๑๙๘ 

๒ ท.ีปา. ๑๑/๓๐๖/๑๙๘ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๓๙๐ } 



๓๙๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๕.ปัฐจมปัณณาสก]์ 

๘.ราคเปยยาล ๔-๓๐.ปรญิญาทสิตูร 

 

๓. อทิธปิาทสตูร 

วา่ดว้ยการเจรญิอทิธบิาทเพือ่รูย้ ิง่ราคะ 

  [๒๗๖] ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุควรเจรญิธรรม ๔ ประการเพือ่รูย้ ิง่ราคะ 

  ธรรม ๔ ประการ๑ อะไรบา้ง คอื 

  ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. เจรญิอทิธบิาททีป่ระกอบดว้ยฉันทสมาธปิธานสงัขาร (สมาธทิีเ่กดิ 

       จากฉันทะและความเพยีรสรา้งสรรค)์ 

   ๒. เจรญิอทิธบิาททีป่ระกอบดว้ยวริยิสมาธปิธานสงัขาร (สมาธทิีเ่กดิ 

       จากวริยิะและความเพยีรสรา้งสรรค)์ 

   ๓. เจรญิอทิธบิาททีป่ระกอบดว้ยจติตสมาธปิธานสงัขาร (สมาธทิีเ่กดิ 

       จากจติตะและความเพยีรสรา้งสรรรค)์ 

   ๔. เจรญิอทิธบิาททีป่ระกอบดว้ยวมิังสาสมาธปิธานสงัขาร (สมาธทิี ่

       เกดิจากวมิังสาและความเพยีรสรา้งสรรค)์ 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุควรเจรญิธรรม ๔ ประการนีเ้พือ่รูย้ ิง่ราคะ 

อทิธปิาทสตูรที ่๓ จบ 

 

๔-๓๐. ปรญิญาทสิตูร 

วา่ดว้ยการเจรญิธรรมเพือ่ก าหนดรูร้าคะเป็นตน้ 

  [๒๗๗ - ๓๐๓] ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุควรเจรญิธรรม ๔ ประการเพือ่ก าหนด 

รูร้าคะ 

  ... เพือ่ความสิน้ราคะ 

  ... เพือ่ละราคะ 

  ... เพือ่ความสิน้ไปแหง่ราคะ 

  ... เพือ่ความเสือ่มไปแหง่ราคะ 

  ... เพือ่ความคลายไปแหง่ราคะ 

 
เชงิอรรถ : 

๑ ท.ีปา. ๑๑/๓๐๖/๑๙๘ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๓๙๑ } 



๓๙๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต [๕.ปัฐจมปัณณาสก]์ 

๘.ราคเปยยาล ๓๑-๕๑๐. โทสอภญิญาทสิตูร 

  ... เพือ่ความดับไปแหง่ราคะ 

  ... เพือ่ความสละราคะ 

  ... เพือ่ความสละคนืราคะ ... 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุควรเจรญิธรรม ๔ ประการนีเ้พือ่ความสละคนืราคะ ฯลฯ 

ปรญิญาทสิตูรที ่๔-๓๐ จบ 

 

๓๑-๕๑๐. โทสอภญิญาทสิตูร 

วา่ดว้ยการเจรญิธรรมเพือ่รูย้ ิง่โทสะเป็นตน้ 

  [๓๐๔ - ๗๘๓] ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุควรเจรญิธรรม ๔ ประการนีเ้พือ่รูย้ ิง่โทสะ 

(ความคดิประทษุรา้ย) 

  ... เพือ่ก าหนดรูโ้ทสะ 

  ... เพือ่ความสิน้โทสะ 

  ... เพือ่ละโทสะ 

  ... เพือ่ความสิน้ไปแหง่โทสะ 

  ... เพือ่ความเสือ่มไปแหง่โทสะ 

  ... เพือ่ความคลายไปแหง่โทสะ 

  ... เพือ่ความดับไปแหง่โทสะ 

  ... เพือ่ความสละโทสะ 

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

(ความผกูโกรธ ) ... มักขะ (ความลบหลูค่ณุทา่น) ... ปลาสะ (ความตเีสมอ) ... อสิสา 

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

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

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

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุควรเจรญิธรรม ๔ ประการนีเ้พือ่ความสละคนืปมาทะ 

โทสอภญิญาทสิตูร ๓๑-๕๑๐ จบ 

ราคเปยยาล จบ 

 

จตกุกนบิาต จบ 

พระไตรปิฎกเลม่ที ่๒๑ สตุตันตปิฎกที ่๑๓ อังคตุตรนกิาย จตกุกนบิาต จบ 

 
{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๑ หนา้ :๓๙๒ } 



๓๙๓ 

 

ค าอนโุมทนาและค าอธบิายทา้ยเลม่ 
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