
๑ 

 

พระไตรปิฎกเลม่ที ่๒๒ สตุตันตปิฎกที ่๑๔ อังคตุตรนกิาย ปัญจก ฉักกนบิาต 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๑. เสขพลวรรค ๑.สงัขติตสตูร 

 

พระสตุตนัตปิฎก 

องัคตุตรนกิาย ปญัจกนบิาต 

_____________ 

ขอนอบนอ้มพระผูม้พีระภาคอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้พระองคน์ ัน้ 

 

๑. ปฐมปณัณาสก ์

๑. เสขพลวรรค 

หมวดวา่ดว้ยเสขพละ๑ 

๑. สงัขติตสตูร 

วา่ดว้ยเสขพละโดยยอ่ 

  [๑] ขา้พเจา้๒ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อารามของอนาถบณิฑกิ- 

เศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีณ ทีนั่น้แล พระผูม้พีระภาคไดรั้บสัง่เรยีกภกิษุทัง้หลายมา 

ตรัสวา่ ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุเหลา่นัน้ทลูรับสนองพระดํารัสแลว้ พระผูม้พีระภาคจงึ 

ไดต้รัสเรือ่งนีว้า่

 

เชงิอรรถ : 

๑ 
เสขพละ หมายถงึกําลังของพระเสขบคุคล ๗ จําพวก คอื (๑) พระโสดาบัน (๒) ทา่นผูป้ฏบัิตเิพือ่ทํา 

   ใหแ้จง้โสดาปัตตผิล (๓) พระสกทาคาม ี(๔) ทา่นผูป้ฏบัิตเิพือ่ทําใหแ้จง้สกทาคามผิล (๕) พระอนาคาม ี

   (๖) ทา่นผูป้ฏบัิตเิพือ่ทําใหแ้จง้อนาคามผิล (๗) ทา่นผูป้ฏบัิตเิพือ่ทําใหแ้จง้อรหัตตผล (องฺ.ปญฺจก.อ. 

   ๓/๑/๑) และด ูท.ีปา.๑๑/๓๓๓/๒๒๔ 

๒ คําวา่ ขา้พเจา้ ในตอนเริม่ตน้ของพระสตูรนี ้และพระสตูรอืน่ ๆ ในเลม่นี ้หมายถงึ พระอานนท ์

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๑ } 



๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๑. เสขพลวรรค ๒. วติถตสตูร 

  ภกิษุทัง้หลาย เสขพละ ๕ ประการ 

  เสขพละ ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. สทัธาพละ   (กําลังคอืศรัทธา) 

   ๒. หริพิละ   (กําลังคอืหริ)ิ 

   ๓. โอตตัปปพละ  (กําลังคอืโอตตัปปะ) 

   ๔. วริยิพละ   (กําลังคอืวริยิะ) 

   ๕. ปัญญาพละ  (กําลังคอืปัญญา) 

  ภกิษุทัง้หลาย เสขพละ ๕ ประการนีแ้ล 

  เพราะเหตนัุน้แล เธอทัง้หลายพงึสําเหนยีกอยา่งนีว้า่ „เราทัง้หลายจักเป็นผู ้

ประกอบดว้ยสทัธาพละ หริพิละ โอตตัปปพละ วริยิพละ และปัญญาพละ อันเป็น 

เสขพละ‟ ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายพงึสําเหนยีกอยา่งนีแ้ล 

  เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสอยา่งนี ้ภกิษุเหลา่นัน้มใีจยนิดตีา่งชืน่ชมภาษิตของ 

พระผูม้พีระภาค 

สงัขติตสตูรที ่๑ จบ 

 

๒. วติถตสูตร 

วา่ดว้ยเสขพละโดยพสิดาร 

  [๒] ภกิษุทัง้หลาย เสขพละ ๕ ประการนี ้

  เสขพละ ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. สทัธาพละ     ๒. หริพิละ 

   ๓. โอตตัปปพละ    ๔. วริยิพละ 

   ๕. ปัญญาพละ 

  สทัธาพละ เป็นอยา่งไร 

  คอื อรยิสาวกในธรรมวนัิยนีเ้ป็นผูม้ศีรัทธา คอืเชือ่ปัญญาเครือ่งตรัสรูข้อง 

ตถาคตวา่ „แมเ้พราะเหตนุี ้พระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้ เป็นพระอรหันต ์ตรัสรู ้

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๒ } 



๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๑. เสขพลวรรค ๒. วติถตสตูร 

ดว้ยพระองคเ์องโดยชอบ เพยีบพรอ้มดว้ยวชิชาและจรณะ เสด็จไปด ีรูแ้จง้โลก 

เป็นสารถฝึีกผูท้ีค่วรฝึกไดอ้ยา่งยอดเยีย่ม เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย 

เป็นพระพทุธเจา้ เป็นพระผูม้พีระภาค๑‟ นีเ้รยีกวา่ สัทธาพละ

 

เชงิอรรถ : 

๑
 พระพทุธคณุทัง้ ๙ บทนี ้แตล่ะบทมอีรรถอเนกประการ คอื 

    ๑. ชือ่วา่ เป็นพระอรหนัต ์เพราะหา่งไกลจากกเิลส, เพราะกําจัดขา้ศกึคอืกเิลส, เพราะหักซีกํ่าแหง่ 

   สังสาระคอืการเวยีนวา่ยตายเกดิ, เพราะเป็นผูค้วรรับไทยธรรม, เพราะไมทํ่าบาปในทีล่ับ 

    ๒. ชือ่วา่ ตรสัรูด้ว้ยพระองคเ์องโดยชอบ เพราะตรัสรูธ้รรมทัง้ปวงโดยชอบและดว้ยพระองคเ์อง 

    ๓. ชือ่วา่ เพยีบพรอ้มดว้ยวชิชาและจรณะ คําวา่ วชิชา หมายถงึวชิชา ๓ และวชิชา ๘ ดังนีค้อื 

   วชิชา ๓ ไดแ้ก่ (๑) ปพุเพนวิาสานุสสตญิาณ ความรูท้ีใ่หร้ะลกึชาตไิด ้(๒) จุตปูปาตญาณ ความรูจุ้ต(ิตาย) 

   และอบัุต(ิเกดิ) ของสัตว ์(๓) อาสวักขยญาณ ความรูท้ีทํ่าใหส้ิน้อาสวะ วชิชา ๘ ไดแ้ก ่(๑) วปัิสสนาญาณ 

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

   (๕) เจโตปรยิญาณ รูจั้กกําหนดจติผูอ้ ืน่ได ้(๖) ปพุเพนวิาสานุสสตญิาณ ความรูท้ีใ่หร้ะลกึชาตไิด ้(๗) ทพิพ- 

   จักข ุตาทพิย ์หรอืเรยีกวา่จุตปูปาตญาณ (๘) อาสวักขยญาณ ความรูท้ีทํ่าใหส้ิน้อาสวะ คําวา่ จรณะ 

   หมายถงึจรณะ ๑๕ ไดแ้ก ่(๑) สลีสัมปทา ความถงึพรอ้มดว้ยศลี (๒) อนิทรยีส์ังวร การสํารวมอนิทรยี ์

   (๓) โภชเนมัตตัญญตุา ความเป็นผูรู้จั้กประมาณในการบรโิภค (๔) ชาครยิานุโยค การหมั่นประกอบ 

   ความเพยีรเป็นเครือ่งตืน่ (๕) มศีรัทธา (๖) มหีริ ิ(๗) มโีอตตัปปะ (๘) เป็นพหสูตู (๙) วริยิารัมภะ 

   ปรารภความเพยีร (๑๐) มสีตมิั่นคง (๑๑) มปัีญญา (๑๒) ปฐมฌาน (๑๓) ทตุยิฌาน (๑๔) ตตยิฌาน 

   (๑๕) จตตุถฌาน 

    ๔. ชือ่วา่ ผูเ้สด็จไปด ีเพราะทรงดําเนนิรดุหนา้ไปไมห่วนกลับคนืมาหากเิลสทีท่รงละไดแ้ลว้ และยังม ี

   อรรถวา่ตรัสไวด้ ีเพราะทรงกลา่วคําทีค่วรในฐานะทีค่วร 

    ๕. ชือ่วา่ ผูรู้แ้จง้โลก เพราะทรงรูแ้จง้โลก เหตเุกดิโลก ความดับโลก วธิปีฏบัิตใิหล้ถุงึความดับโลก 

   (ทกุข ์สมทุัย นโิรธ มรรค)และทรงรูแ้จง้โลกทัง้ ๓ คอืสังขารโลก สัตวโลก โอกาสโลก 

    ๖. ชือ่วา่ สารถฝึีกผูท้ ีค่วรฝึกไดอ้ยา่งยอดเยีย่ม เพราะทรงฝึกฝนคนทีค่วรฝึกฝน ทัง้เทวดา มนุษย ์

   สัตวด์รัิจฉานดว้ยอบุายตา่ง ๆ 

    ๗. ชือ่วา่ เป็นศาสดาของเทวดาและมนษุยท์ ัง้หลาย เพราะทรงสั่งสอนทัง้เทวดาและมนุษยด์ว้ย 

   ประโยชนใ์นโลกนีแ้ละประโยชน์ในโลกหนา้ ผูป้ฏบัิตติามแลว้สําเร็จมรรคผลในโลกนีบ้า้ง จุตไิปเกดิใน 

   สวรรคก์ลับมาฟังธรรมแลว้สําเร็จผลบา้ง ทรงชว่ยเหลอืหมูส่ัตวใ์หพ้น้ความกันดารคอืความเกดิ 

    ๘. ชือ่วา่ เป็นพระพทุธเจา้ เพราะทรงรูส้ ิง่ทีค่วรรูท้ัง้หมดดว้ยพระองคเ์องและทรงสอนผูอ้ืน่ใหรู้ต้าม 

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

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

   ตามตอ้งการ และความเพยีร) (๔) ทรงจําแนกแจกแจงธรรม (๕) ทรงเสพอรยิธรรม (๖) ทรงคายตัณหา 

   ในภพทัง้สาม (๗) ทรงเป็นทีเ่คารพของชาวโลก (๘) ทรงอบรมพระองคด์แีลว้ (๙) ทรงมสีว่นแหง่ปัจจัย ๔ 

   เป็นตน้ (ตามนัย ว.ิอ. ๑/๑/๑๐๓-๑๑๘, สารตฺถ.ฏกีา ๑/๒๗๐, วสิทุธ.ิ ๑/๑๒๔-๑๔๕/๒๑๕-๒๓๒) 

    อนึง่ พทุธคณุนีท้า่นแบง่เป็น ๑๐ ประการ โดยแยกพทุธคณุขอ้ ๖ เป็น ๒ ประการ คอื (๑) เป็นผู ้

   ยอดเยีย่ม (๒) เป็นสารถฝึีกผูท้ีค่วรฝึกได ้(วสิทุธ.ิ ๑/๑๓๘-๑๓๙/๒๒๖-๒๒๗, ว.ิอ. ๑/๑/๑๑๒-๑๑๓) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๓ } 



๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๑. เสขพลวรรค ๒. วติถตสตูร 

  หริพิละ เป็นอยา่งไร 

  คอื อรยิสาวกในธรรมวนัิยนีเ้ป็นผูม้หีริ ิคอืละอายตอ่กายทจุรติ วจทีจุรติ 

มโนทจุรติ ละอายตอ่การประกอบบาปอกศุลธรรมทัง้หลาย นีเ้รยีกวา่ หริพิละ 

  โอตตปัปพละ เป็นอยา่งไร 

  คอื อรยิสาวกในธรรมวนัิยนีเ้ป็นผูม้โีอตตัปปะ คอืสะดุง้กลัวตอ่กายทจุรติ 

วจทีจุรติ มโนทจุรติ สะดุง้กลัวตอ่การประกอบบาปอกศุลธรรมทัง้หลาย นีเ้รยีกวา่ 

โอตตัปปพละ 

  วริยิพละ เป็นอยา่งไร 

  คอื อรยิสาวกในธรรมวนัิยนีอ้ยูป่รารภความเพยีร๑ เพือ่ละอกศุลธรรม เพือ่ให ้

กศุลธรรมเกดิ มคีวามเขม้แข็ง๒ มคีวามบากบั่นมั่นคง ไมท่อดธรุะในกศุลธรรมทัง้ 

หลายอยู ่นีเ้รยีกวา่ วริยิพละ 

  ปญัญาพละ เป็นอยา่งไร 

  คอื อรยิสาวกในธรรมวนัิยนีเ้ป็นผูม้ปัีญญา คอืประกอบดว้ยปัญญาเป็นเครือ่ง 

พจิารณาเห็นทัง้ความเกดิและความดับอันเป็นอรยิะ๓ ชําแรกกเิลสใหถ้งึความสิน้ทกุข ์

โดยชอบ นีเ้รยีกวา่ ปัญญาพละ 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ 
ปรารภความเพยีร ในทีน่ีห้มายถงึทําความเพยีรทางกายและทางใจไมย่อ่หยอ่น (องฺ.เอกก.อ. ๑/๓๙๔/ 

   ๔๔๐, องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๒/๑) 

๒
 มคีวามเขม้แข็ง ในทีน่ีห้มายถงึมกํีาลังความเพยีร (องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๒/๑) 

๓
 ปญัญา ในทีน่ีห้มายถงึวปัิสสนาปัญญาและมัคคปัญญา 

   ความเกดิและความดบั ในทีน่ีห้มายถงึความเกดิและความดับแห่งเบญจขันธ ์ไดแ้ก ่รปู เวทนา สัญญา 

   สังขาร และวญิญาณ 

   อรยิะ ในทีน่ีห้มายถงึบรสิทุธิอ์ยูห่า่งไกลจากกเิลสทัง้หลายดว้ยวกิขัมภนปหานะ (การละดว้ยการขม่ไว)้ 

   และดว้ยสมจุเฉทปหานะ(การละดว้ยการตัดขาด) (องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๒/๒) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๔ } 



๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๑. เสขพลวรรค ๓. ทกุขสตูร 

  ภกิษุทัง้หลาย เสขพละ ๕ ประการนีแ้ล 

  ภกิษุทัง้หลาย เพราะเหตนัุน้แล เธอทัง้หลายพงึสําเหนยีกอยา่งนีว้า่ „เรา 

ทัง้หลายจักเป็นผูป้ระกอบดว้ยสทัธาพละ หริพิละ โอตตัปปพละ วริยิพละ และ 

ปัญญาพละ อันเป็นเสขพละ‟ 

  ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายพงึสําเหนยีกอยา่งนีแ้ล 

วติถตสตูรที ่๒ จบ 

 

๓. ทกุขสตูร 

วา่ดว้ยธรรมทีเ่ป็นเหตใุหอ้ยูเ่ป็นทกุข ์

  [๓] ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุผูป้ระกอบดว้ยธรรม ๕ ประการ ยอ่มอยูเ่ป็นทกุข ์

เดอืดรอ้น๑ คับแคน้ใจ เรา่รอ้น๒ในภพนีแ้ล หลังจากตายแลว้พงึหวงัไดท้คุติ๓ 

  ธรรม ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

  ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. เป็นผูไ้มม่ศีรัทธา    ๒. เป็นผูไ้มม่หีริ ิ

   ๓. เป็นผูไ้มม่โีอตตัปปะ   ๔. เป็นผูเ้กยีจครา้น 

   ๕. เป็นผูม้ปัีญญาทราม 

  ภกิษุประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการนีแ้ล ยอ่มอยูเ่ป็นทกุข ์เดอืดรอ้น คับแคน้ใจ 

เรา่รอ้นในภพนีแ้ล หลังจากตายแลว้พงึหวงัไดท้คุต ิ

  สว่นภกิษุประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการ ยอ่มอยูเ่ป็นสขุ ไมเ่ดอืดรอ้น ไมค่ับ 

แคน้ใจ ไมเ่รา่รอ้นในภพนี้แล หลังจากตายแลว้พงึหวงัไดส้คุต ิ

 

เชงิอรรถ : 

๑
 เดอืดรอ้น ในทีน่ีห้มายถงึมกีารถกูกําจัด มอีันตราย (อปัุททวะ) (องฺ.ฉกฺก.อ. ๓/๗๕/๑๕๓) 

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

๓
 พงึหวงัได ้(ปาฏกิงฺขา) ในทีน่ีห้มายถงึจําตอ้งปรารถนา จําตอ้งมแีน่นอนหรอืจําตอ้งบังเกดิในคตนัิน้ ๆ แน่นอน 

   ทคุต ิหมายถงึทคุต ิ๔ คอื นรก เปรต อสรุกาย และสัตวด์รัิจฉาน (องฺ.ตกิ.อ. ๒/๗๐/๒๑๔) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๕ } 



๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๑. เสขพลวรรค ๔.ยถาถตสตูร 

  ธรรม ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

  ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. เป็นผูม้ศีรัทธา    ๒. เป็นผูม้หีริ ิ

   ๓. เป็นผูม้โีอตตัปปะ    ๔. เป็นผูป้รารภความเพยีร 

   ๕. เป็นผูม้ปัีญญา 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการนีแ้ล ยอ่มอยูเ่ป็นสขุ ไม ่

เดอืดรอ้น ไมค่ับแคน้ใจ ไมเ่รา่รอ้นในภพนีแ้ล หลังจากตายแลว้พงึหวงัไดส้คุต ิ

ทกุขสตูรที ่๓ จบ 

 

๔. ยถาภตสูตร 

วา่ดว้ยธรรมทีเ่ป็นเหตใุหเ้กดิในนรกเหมอืนถกูน าไปฝงัไว ้

  [๔] ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการ ยอ่มดํารงอยูใ่นนรก 

เหมอืนถกูนําไปฝังไว ้

  ธรรม ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

  ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. เป็นผูไ้มม่ศีรัทธา    ๒. เป็นผูไ้มม่หีริ ิ

   ๓. เป็นผูไ้มม่โีอตตัปปะ   ๔. เป็นผูเ้กยีจครา้น 

   ๕. เป็นผูม้ปัีญญาทราม 

  ภกิษุประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการนีแ้ล ยอ่มดํารงอยูใ่นนรกเหมอืนถกูนํา 

ไปฝังไว ้

  สว่นภกิษุประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการ ยอ่มดํารงอยูใ่นสวรรคเ์หมอืนไดรั้บ 

อัญเชญิไปประดษิฐานไว ้

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๖ } 



๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๑. เสขพลวรรค ๕. สกิขาสตูร 

  ธรรม ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

  ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. เป็นผูม้ศีรัทธา    ๒. เป็นผูม้หีริ ิ

   ๓. เป็นผูม้โีอตตัปปะ    ๔. เป็นผูป้รารภความเพยีร 

   ๕. เป็นผูม้ปัีญญา 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการนีแ้ล ยอ่มดํารงอยูใ่นสวรรค ์

เหมอืนไดรั้บอัญเชญิไปประดษิฐานไว ้

ยถาภตสตูรที ่๔ จบ 

 

๕. สกิขาสตูร 

วา่ดว้ยการลาสกิขาทีเ่ป็นเหตใุหไ้ดร้บัฐานะทีน่า่ตเิตยีน 

  [๕] ภกิษุทัง้หลาย ฐานะ๑ ๕ ประการ พรอ้มทัง้เหตคุลอ้ยตามวาทะไมช่อบ 

ธรรมทีน่่าตเิตยีนในปัจจบุนั ยอ่มมาถงึภกิษุหรอืภกิษุณีบางรปูผูบ้อกคนืสกิขา กลับมา  

เป็นคฤหัสถ ์

  ฐานะ ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ไมม่ศีรัทธาในกศุลธรรม   ๒. ไมม่หีริใินกศุลธรรม 

   ๓. ไมม่โีอตตัปปะในกศุลธรรม  ๔. ไมม่วีริยิะในกศุลธรรม 

   ๕. ไมม่ปัีญญาในกศุลธรรม 

  ภกิษุทัง้หลาย ฐานะ ๕ ประการ พรอ้มทัง้เหตคุลอ้ยตามวาทะไมช่อบธรรม 

ทีน่่าตเิตยีนในปัจจบุัน ยอ่มมาถงึภกิษุหรอืภกิษุณีบางรปูผูบ้อกคนืสกิขากลับมาเป็น 

คฤหัสถ ์

  ฐานะ ๕ ประการ พรอ้มทัง้เหตทุีน่่าสรรเสรญิในปัจจบุัน ยอ่มมาถงึภกิษุหรอื 

ภกิษุณีบางรปู แมม้ทีกุข(์ความทกุขก์าย) แมม้โีทมนัส(ความทกุขใ์จ) รอ้งไหน้ํ้าตา 

นองหนา้อยู ่ก็ยังประพฤตพิรหมจรรยใ์หบ้รสิทุธิบ์รบิรูณ์ได ้

 

เชงิอรรถ : 

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

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๗ } 



๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๑. เสขพลวรรค ๖. สมาปัตตสิตูร 

  ฐานะ ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. มศีรัทธาในกศุลธรรม   ๒. มหีริใินกศุลธรรม 

   ๓. มโีอตตัปปะในกศุลธรรม   ๔. มวีริยิะในกศุลธรรม 

   ๕. มปัีญญาในกศุลธรรม 

   ภกิษุทัง้หลาย ฐานะ ๕ ประการ พรอ้มทัง้เหตทุีน่่าสรรเสรญิในปัจจบุัน 

ยอ่มมาถงึภกิษุหรอืภกิษุณีบางรปู แมม้ทีกุข ์แมม้โีทมนัส รอ้งไหน้ํ้าตานองหนา้อยู่ 

ก็ยังประพฤตพิรหมจรรยใ์หบ้รสิทุธิบ์รบิรูณ์ได ้

สกิขาสตูรที ่๕ จบ 

 

๖. สมาปตัตสิตูร 

วา่ดว้ยธรรมทีเ่ป็นเหตใุหอ้กศุลธรรมเขา้มาได ้

  [๖] ภกิษุทัง้หลาย 

   ๑. อกศุลธรรมเขา้มาไมไ่ดต้ลอดเวลาทีศ่รัทธาในกศุลธรรมทัง้หลาย 

       ยังตัง้มั่นอยู ่แตเ่มือ่ใด ศรัทธาเสือ่มหายไป ความไมม่ศีรัทธา 

       กลุม้รมุอยู ่เมือ่นัน้ อกศุลธรรมก็เขา้มาได ้

   ๒. อกศุลธรรมเขา้มาไมไ่ดต้ลอดเวลาทีห่ริใินกศุลธรรมทัง้หลายยังตัง้ 

       มั่นอยู ่แตเ่มือ่ใด หริเิสือ่มหายไป ความไมม่หีริกิลุม้รมุอยู ่เมือ่นัน้ 

       อกศุลธรรมก็เขา้มาได ้

   ๓. อกศุลธรรมเขา้มาไมไ่ดต้ลอดเวลาทีโ่อตตัปปะในกศุลธรรมทัง้หลายยัง 

       ตัง้มั่นอยู ่แตเ่มือ่ใด โอตตัปปะเสือ่มหายไป ความไมม่โีอตตัปปะ 

       กลุม้รมุอยู ่เมือ่นัน้ อกศุลธรรมก็เขา้มาได ้

   ๔. อกศุลธรรมเขา้มาไมไ่ดต้ลอดเวลาทีว่ริยิะในกศุลธรรมทัง้หลายยัง 

       ตัง้มั่นอยู ่แตเ่มือ่ใด วริยิะเสือ่มหายไป ความเกยีจครา้นกลุม้รมุอยู ่

       เมือ่นัน้ อกศุลธรรมก็เขา้มาได ้

   ๕. อกศุลธรรมเขา้มาไมไ่ดต้ลอดเวลาทีปั่ญญาในกศุลธรรมทัง้หลาย 

       ยังตัง้มั่นอยู ่แตเ่มือ่ใด ปัญญาเสือ่มหายไป ความไมม่ปัีญญา 

       กลุม้รมุอยู ่เมือ่นัน้ อกศุลธรรมก็เขา้มาได ้

สมาปตัตสิตูรที ่๖ จบ 

 
{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๘ } 



๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๑. เสขพลวรรค ๗. กามสตูร 

 

๗. กามสูตร 

วา่ดว้ยกาม 

  [๗] ภกิษุทัง้หลาย โดยมาก สตัวทั์ง้หลายหมกมุน่อยูใ่นกาม๑ กลุบตุรผูล้ะ 

เคยีวและคานหาบหญา้ออกบวชเป็นบรรพชติ ควรเรยีกวา่ „กลุบตุรผูม้ศีรัทธา 

ออกบวช‟ ขอ้นัน้เพราะเหตไุร เพราะเขาควรไดก้ามดว้ยความเป็นหนุ่ม และกาม 

เหลา่นัน้ก็มรีะดับ คอื กามเลว กามปานกลาง และกามประณีต๒ แตก่ามทัง้หมดก็ 

นับวา่ „กาม‟ ทัง้นัน้ 

  เปรยีบเหมอืนเด็กออ่นนอนหงาย เอาชิน้ไมห้รอืชิน้กระเบือ้งใสเ่ขา้ไปในปาก 

เพราะความพลัง้เผลอของพีเ่ลีย้ง พีเ่ลีย้งพงึใสใ่จในเด็กนัน้ทันท ีรบีนําชิน้ไมห้รอื 

ชิน้กระเบือ้งออกโดยเร็ว ถา้ไมส่ามารถนําออกโดยเร็วได ้ก็เอามอืซา้ยจับโดยเร็ว 

งอนิว้มอืขา้งขวาแลว้แยงเขา้ไปนําออกมาทัง้ทีย่ังมโีลหติ ขอ้นัน้เพราะเหตไุร เพราะ 

ความลําบากนัน้จะมแีกเ่ด็ก เราไมก่ลา่ววา่ „ไมม่คีวามลําบาก‟ และพีเ่ลีย้งผูห้วงั 

ประโยชนเ์กือ้กลูอนุเคราะห ์พงึทําอยา่งนัน้ดว้ยความอนุเคราะห ์แตเ่มือ่ใด เด็กนัน้ 

เจรญิวยั มปัีญญาสามารถ เมือ่นัน้ พีเ่ลีย้งก็วางใจในเด็กนัน้วา่ „บัดนี ้เด็กมคีวาม 

สามารถรักษาตนเองได ้ไมป่ระมาท‟ ฉันใด 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุก็ฉันนัน้เหมอืนกัน ยอ่มเป็นผูท้ีเ่ราตอ้งรักษาตลอดเวลา 

ทีเ่ธอยัง 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 กาม หมายถงึความใคร่, ความอยาก, สิง่ทีน่่าปรารถนา น่าใคร่ ม ี๒ อยา่ง คอื (๑) กเิลสกาม กเิลส 

   ทีทํ่าใหใ้คร ่ไดแ้ก ่ราคะ โลภะ อจิฉา(ความอยากได)้ เป็นตน้ (๒) วัตถกุาม วัตถอุันน่าใคร่ ไดแ้ก่ 

   กามคณุ ๕ (รปู, เสยีง, กลิน่, รส, โผฏฐัพพะ (สัมผัสทางกาย) ทีน่่าใคร ่น่าพอใจ) (องฺ.ปญฺจก.อ.๓/๗/๒) 

๒
 กามเลว หมายถงึกามของตระกลูชัน้ต่ําซึง่ทกุขย์ากขัดสน ๕ ตระกลู คอื (๑) จัณฑาละ ตระกลูจัณฑาล 

   (๒) เวณะ ตระกลูชา่งสาน (๓) เนสาทะ ตระกลูนายพราน (๔) รถการะ ตระกลูชา่งรถ (๕) ปกุกสุะ 

   ตระกลูคนขนขยะ (องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๗/๓) และด ูสํ.ส.๑๕/๑๓๒/๑๑๒, องฺ.ตกิ. (แปล) ๒๐/๑๓/๑๕๑ 

   กามปานกลาง หมายถงึกามของชนชัน้กลาง 

   กามประณีต หมายถงึกามของชนชัน้ปกครอง (องฺ.ปญฺจก.อ.๓/๗/๓) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๙ } 



๑๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๑. เสขพลวรรค ๘. จวนสตูร 

   ๑. ไมทํ่าสิง่ทีค่วรทําในกศุลธรรมดว้ยศรัทธา 

   ๒. ไมทํ่าสิง่ทีค่วรทําในกศุลธรรมดว้ยหริ ิ

   ๓. ไมทํ่าสิง่ทีค่วรทําในกศุลธรรมดว้ยโอตตัปปะ 

   ๔. ไมทํ่าสิง่ทีค่วรทําในกศุลธรรมดว้ยวริยิะ 

   ๕. ไมทํ่าสิง่ทีค่วรทําในกศุลธรรมดว้ยปัญญา 

  แตเ่มือ่ใด ภกิษุ 

   ๑. ทําสิง่ทีค่วรทําในกศุลธรรมดว้ยศรัทธา 

   ๒. ทําสิง่ทีค่วรทําในกศุลธรรมดว้ยหริ ิ

   ๓. ทําสิง่ทีค่วรทําในกศุลธรรมดว้ยโอตัปปะ 

   ๔. ทําสิง่ทีค่วรทําในกศุลธรรมดว้ยวริยิะ 

   ๕. ทําสิง่ทีค่วรทําในกศุลธรรมดว้ยปัญญา 

  เมือ่นัน้ เราก็วางใจในภกิษุนัน้ไดว้า่ „บัดนี ้ภกิษุมคีวามสามารถรักษาตนได ้

ไมป่ระมาท‟ 

กามสตูรที ่๗ จบ 

 

๘. จวนสตูร 

วา่ดว้ยธรรมทีเ่ป็นเหตใุหเ้คลือ่นจากพระศาสนา 

  [๘] ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการ ยอ่มเคลือ่น๑ ไมต่ัง้มัน่ 

ในสทัธรรม๒ 

  ธรรม ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ภกิษุผูไ้มม่ศีรัทธา ยอ่มเคลือ่น ไมต่ัง้มั่นในสทัธรรม 

   ๒. ภกิษุผูไ้มม่หีริ ิยอ่มเคลือ่น ไมต่ัง้มั่นในสทัธรรม 

   ๓. ภกิษุผูไ้มม่โีอตตัปปะ ยอ่มเคลือ่น ไมต่ัง้มั่นในสทัธรรม

 

เชงิอรรถ : 

๑
 เคลือ่น ในทีน่ีห้มายถงึเคลือ่นจากคณุธรรมทัง้หลายในพระศาสนานี ้(องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๘/๓) 

๒
 สทัธรรม ในทีน่ีห้มายถงึศาสนา (องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๘/๓) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๑๐ } 



๑๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๑. เสขพลวรรค ๙. ปฐมอคารวสตูร 

   ๔. ภกิษุผูเ้กยีจครา้น ยอ่มเคลือ่น ไมต่ัง้มั่นในสทัธรรม 

   ๕. ภกิษุผูม้ปัีญญาทราม ยอ่มเคลือ่น ไมต่ัง้มั่นในสทัธรรม 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการนีแ้ล ยอ่มเคลือ่น ไมต่ัง้มั่น 

ในสทัธรรม 

  ภกิษุประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการ ยอ่มไมเ่คลือ่น ตัง้มั่นในสทัธรรม 

  ธรรม ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ภกิษุผูม้ศีรัทธา ยอ่มไมเ่คลือ่น ตัง้มั่นในสทัธรรม 

   ๒. ภกิษุผูม้หีริ ิยอ่มไมเ่คลือ่น ตัง้มั่นในสทัธรรม 

   ๓. ภกิษุผูม้โีอตตัปปะ ยอ่มไมเ่คลือ่น ตัง้มั่นในสทัธรรม 

   ๔. ภกิษุผูป้รารภความเพยีร ยอ่มไมเ่คลือ่น ตัง้มั่นในสทัธรรม 

   ๕. ภกิษุผูม้ปัีญญา ยอ่มไมเ่คลือ่น ตัง้มั่นในสทัธรรม 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการนีแ้ล ยอ่มไมเ่คลือ่น ตัง้มั่น 

ในสทัธรรม 

จวนสตูรที ่๘ จบ 

 

๙. ปฐมอคารวสตูร 

วา่ดว้ยธรรมทีเ่ป็นเหตใุหไ้มเ่คารพ สตูรที ่๑ 

  [๙] ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการ เป็นผูไ้มม่คีวาม 

เคารพ ไมม่คีวามยําเกรง ยอ่มเคลือ่น ไมต่ัง้มั่นในสทัธรรม 

  ธรรม ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ภกิษุผูไ้มม่ศีรัทธา เป็นผูไ้มม่คีวามเคารพ ไมม่คีวามยําเกรง 

       ยอ่มเคลือ่น ไมต่ัง้มั่นในสทัธรรม 

   ๒. ภกิษุผูไ้มม่หีริ ิเป็นผูไ้มม่คีวามเคารพ ไมม่คีวามยําเกรง ยอ่มเคลือ่น 

       ไมต่ัง้มั่นในสทัธรรม 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๑๑ } 



๑๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๑. เสขพลวรรค ๙. ปฐมอคารวสตูร 

   ๓. ภกิษุผูไ้มม่โีอตตัปปะ เป็นผูไ้มม่คีวามเคารพ ไมม่คีวามยําเกรง 

       ยอ่มเคลือ่น ไมต่ัง้มั่นในสทัธรรม 

   ๔. ภกิษุผูเ้กยีจครา้น เป็นผูไ้มม่คีวามเคารพ ไมม่คีวามยําเกรง 

       ยอ่มเคลือ่น ไมต่ัง้มั่นในสทัธรรม 

   ๕. ภกิษุผูม้ปัีญญาทราม เป็นผูไ้มม่คีวามเคารพ ไมม่คีวามยําเกรง 

       ยอ่มเคลือ่น ไมต่ัง้มั่นในสทัธรรม 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการนีแ้ล เป็นผูไ้มม่คีวามเคารพ 

ไมม่คีวามยําเกรง ยอ่มเคลือ่น ไมต่ัง้มั่นในสทัธรรม 

  ภกิษุประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการ เป็นผูม้คีวามเคารพ มคีวามยําเกรง 

ยอ่มไมเ่คลือ่น ตัง้มั่นในสทัธรรม 

  ธรรม ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ภกิษุผูม้ศีรัทธา เป็นผูม้คีวามเคารพ มคีวามยําเกรง ยอ่มไม่ 

       เคลือ่น ตัง้มั่นในสทัธรรม 

   ๒. ภกิษุผูม้หีริ ิเป็นผูม้คีวามเคารพ มคีวามยําเกรง ยอ่มไมเ่คลือ่น 

       ตัง้มั่นในสทัธรรม 

   ๓. ภกิษุผูม้โีอตตัปปะ เป็นผูม้คีวามเคารพ มคีวามยําเกรง ยอ่มไม่ 

       เคลือ่น ตัง้มั่นในสทัธรรม 

   ๔. ภกิษุผูป้รารภความเพยีร เป็นผูม้คีวามเคารพ มคีวามยําเกรง 

       ยอ่มไมเ่คลือ่น ตัง้มั่นในสทัธรรม 

   ๕. ภกิษุผูม้ปัีญญา เป็นผูม้คีวามเคารพ มคีวามยําเกรง ยอ่มไม ่

       เคลือ่น ตัง้มั่นในสทัธรรม 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการนีแ้ล เป็นผูม้คีวามเคารพ 

มคีวามยําเกรง ยอ่มไมเ่คลือ่น ตัง้มั่นในสทัธรรม 

ปฐมอคารวสตูรที ่๙ จบ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๑๒ } 



๑๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๑. เสขพลวรรค ๑๐. ทตุยิอคารวสตูร 

 

๑๐. ทตุยิอคารวสตูร 

วา่ดว้ยธรรมทีเ่ป็นเหตใุหไ้มเ่คารพ สตูรที ่๒ 

  [๑๐] ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการ เป็นผูไ้มม่คีวาม 

เคารพ ไมม่คีวามยําเกรง ไมอ่าจถงึความเจรญิ งอกงาม ไพบลูยใ์นธรรมวนัิยนี้ 

  ธรรม ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ภกิษุผูไ้มม่ศีรัทธา เป็นผูไ้มม่คีวามเคารพ ไมม่คีวามยําเกรง ไมอ่าจ 

       ถงึความเจรญิ งอกงาม ไพบลูยใ์นธรรมวนัิยนี้ 

   ๒. ภกิษุผูไ้มม่หีริ ิ... 

   ๓. ภกิษุผูไ้มม่โีอตตัปปะ ... 

   ๔. ภกิษุผูเ้กยีจครา้น ... 

   ๕. ภกิษุผูม้ปัีญญาทราม เป็นผูไ้มม่คีวามเคารพ ไมม่คีวามยําเกรง 

       ไมอ่าจถงึความเจรญิ งอกงาม ไพบลูยใ์นธรรมวนัิยนี้ 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการนีแ้ล เป็นผูไ้มม่คีวาม 

เคารพ ไมม่คีวามยําเกรง ไมอ่าจถงึความเจรญิ งอกงาม ไพบลูยใ์นธรรมวนัิยนี้ 

  ภกิษุประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการ เป็นผูม้คีวามเคารพ มคีวามยําเกรง 

อาจถงึความเจรญิ งอกงาม ไพบลูยใ์นธรรมวนัิยนี้ 

  ธรรม ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ภกิษุผูม้ศีรัทธา เป็นผูม้คีวามเคารพ มคีวามยําเกรง อาจถงึ 

       ความเจรญิ งอกงาม ไพบลูยใ์นธรรมวนัิยนี้ 

   ๒. ภกิษุผูม้หีริ ิ... 

   ๓. ภกิษุผูม้โีอตตัปปะ ... 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๑๓ } 



๑๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๑. เสขพลวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

   ๔. ภกิษุผูป้รารภความเพยีร ... 

   ๕. ภกิษุผูม้ปัีญญา เป็นผูม้คีวามเคารพ มคีวามยําเกรง อาจถงึ 

       ความเจรญิ งอกงาม ไพบลูยใ์นธรรมวนัิยนี้ 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการนีแ้ล เป็นผูม้คีวามเคารพ 

มคีวามยําเกรง อาจถงึความเจรญิ งอกงาม ไพบลูยใ์นธรรมวนัิยนี้ 

ทตุยิอคารวสตูรที ่๑๐ จบ 

เสขพลวรรคที ่๑ จบ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

    ๑. สงัขติตสตูร     ๒. วติถตสตูร 

    ๓. ทกุขสตูร      ๔. ยถาภตสตูร 

    ๕. สกิขาสตูร      ๖. สมาปัตตสิตูร 

    ๗. กามสตูร      ๘. จวนสตูร 

    ๙. ปฐมอคารวสตูร     ๑๐. ทตุยิอคารวสตูร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๑๔ } 



๑๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๒. พลวรรค ๑. อนนุสสตุสตูร 

๒. พลวรรค 

หมวดวา่ดว้ยพละ 

๑. อนนสุสตุสตูร 

วา่ดว้ยธรรมทีไ่มเ่คยสดบัมากอ่น 

  [๑๑] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ ภกิษุทัง้หลาย เราไดบ้รรลถุงึบารมอีันเป็น 

ทีส่ดุดว้ยปัญญาอันยิง่ในธรรมทัง้หลายทีไ่มเ่คยสดบัมากอ่น๑ จงึปฏญิญาได ้กําลัง 

ของตถาคต ๕ ประการนี ้ทีต่ถาคตมแีลว้เป็นเหตใุหป้ฏญิญาฐานะทีอ่งอาจ๒ บันลอื 

สหีนาท๓ ประกาศพรหมจักร๔ ในบรษัิท๕ 

  กําลังของตถาคต ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. สทัธาพละ   (กําลังคอืศรัทธา) 

   ๒. หริพิละ   (กําลังคอืหริ)ิ 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 ธรรมท ัง้หลายทีไ่มเ่คยสดบัมากอ่น ในทีน่ีห้มายถงึอรยิสัจ ๔ (องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๑๑/๔) 

๒
 ฐานะทีอ่งอาจ (อาสภะ) อรรถกถาอธบิายวา่ หมายถงึฐานะทีป่ระเสรฐิทีส่ดุ ทีส่งูสดุ หรอืฐานะของ 

   พระพทุธเจา้ผูป้ระเสรฐิทีส่ดุในปางกอ่น 

    อนึง่ คําวา่ อาสภะ มาจากคําวา่ อสุภะ ซึง่เป็นชือ่ของโคจ่าฝงูของโคจํานวนมากตัง้ ๑๐๐ ตัว ๑,๐๐๐ ตัว 

   ๑๐๐ คอก ๑,๐๐๐ คอก มสีขีาว น่าด ูมกํีาลังสามารถนําภาระหนักยิง่ไปได ้ยนืหยัดดว้ยเทา้ทัง้ ๔ ไม ่

   หว่ันไหวตอ่เสยีงฟ้ารอ้งตัง้ ๑๐๐ ครัง้ พระตถาคตเปรยีบเหมอืนโคอสุภะ คอืประทับยนืขม่บรษัิททัง้ ๘ ได ้

   อย่างมั่นคงดว้ยพระบาท(ฐานะ)คอืเวสารัชชญาณ ๔ ประการ ไมม่ปัีจจามติรใดในโลกและเทวโลกที ่

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

๓
 บนัลอืสหีนาท หมายถงึตรัสพระวาจาดว้ยทา่ททีีอ่งอาจดังพญาราชสหีไ์มท่รงหว่ันเกรงผูใ้ดเพราะทรงมั่น 

   พระทัยในศลี สมาธ ิและปัญญาของพระองค ์(ท.ีส.ีฏกีา ๔๐๓/๔๓๒) 

๔
 พรหมจกัร หมายถงึธรรมจักรอันประเสรฐิ ยอดเยีย่ม บรสิทุธิ ์ม ี๒ ประการ คอื (๑) ปฏเิวธญาณ ไดแ้ก ่

   ญาณทีแ่สดงถงึพระปัญญาคณุของพระพทุธเจา้ (๒) เทสนาญาณ ไดแ้ก ่ญาณทีแ่สดงถงึพระมหากรุณา 

   คณุของพระพทุธเจา้ ญาณทัง้ ๒ นี ้ชือ่ว่าโอรสญาณ(ญาณสว่นพระองค)์มเีฉพาะพระพทุธเจา้ทัง้หลายเทา่นัน้ 

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

๕
 บรษิทั หมายถงึหมู่, คณะ, ทีป่ระชมุ ในทีน่ีห้มายถงึบรษัิท ๘ คอื (๑) ขัตตยิบรษัิท (๒) พราหมณบรษัิท 

   (๓) คหบดบีรษัิท (๔) สมณบรษัิท (๕) จาตมุหาราชกิาบรษัิท (๖) ตาวตงิสบรษัิท(สวรรคช์ัน้ที ่๒ แหง่ 

   สวรรค ์๖ ชัน้) (๗) มารบรษัิท (๘) พรหมบรษัิท (ท.ีส.ีอ. ๔๐๓/๒๙๗, องฺ.ทสก.อ. ๓/๒๑/๓๒๗) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๑๕ } 



๑๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๒. พลวรรค ๒. กฏูสตูร 

   ๓. โอตตัปปพละ  (กําลังคอืโอตตัปปะ) 

   ๔. วริยิพละ   (กําลังคอืวริยิะ) 

   ๕. ปัญญาพละ  (กําลังคอืปัญญา) 

  ภกิษุทัง้หลาย กําลังของตถาคต ๕ ประการนีแ้ล ทีต่ถาคตมแีลว้เป็นเหตใุห ้

ปฏญิญาฐานะทีอ่งอาจ บันลอืสหีนาท ประกาศพรหมจักรในบรษัิท 

อนนสุสตุสตูรที ่๑ จบ 

 

๒. กฏูสตูร 

วา่ดว้ยธรรมทีเ่ป็นยอดเหมอืนยอดเรอืน 

  [๑๒] ภกิษุทัง้หลาย เสขพละ๑ ๕ ประการนี ้

  เสขพละ ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. สทัธาพละ     ๒. หริพิละ 

   ๓. โอตตัปปพละ    ๔. วริยิพละ 

   ๕. ปัญญาพละ 

  ภกิษุทัง้หลาย เสขพละ ๕ ประการนีแ้ล พละทีเ่ป็นเลศิ เป็นทีร่วม เป็นศนูย ์

รวมแหง่เสขพละ ๕ ประการนี ้คอื ปัญญาพละ 

  ภกิษุทัง้หลาย สิง่ทีเ่ป็นเลศิ เป็นทีร่วม เป็นศนูยร์วมแหง่เรอืนยอด คอืยอด 

เรอืน แมฉั้นใด พละทีเ่ป็นเลศิ เป็นทีร่วม เป็นศนูยร์วมแหง่เสขพละ ๕ ประการนี ้

คอืปัญญาพละ ฉันนัน้เหมอืนกันแล 

  เพราะเหตนัุน้แล เธอทัง้หลายพงึสําเหนยีกอยา่งนีว้า่ „เราทัง้หลายจักเป็น 

ผูป้ระกอบดว้ยสทัธาพละ... หริพิละ ... โอตตัปปพละ ... วริยิพละ ... ปัญญาพละ 

อันเป็นเสขพละ‟ ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายพงึสําเหนยีกอยา่งนีแ้ล 

กฏูสตูรที ่๒ จบ 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 ดเูชงิอรรถที ่๑ ขอ้ ๑ (สังขติตสตูร) หนา้ ๑ ในเลม่นี้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๑๖ } 



๑๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๒. พลวรรค ๔. วติถตสตูร 

 

๓. สงัขติตสตูร 

วา่ดว้ยพละโดยยอ่ 

  [๑๓] ภกิษุทัง้หลาย พละ ๕ ประการนี้ 

  พละ ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. สทัธาพละ     ๒. วริยิพละ 

   ๓. สตพิละ (กําลังคอืสต)ิ   ๔. สมาธพิละ (กําลังคอืสมาธ)ิ 

   ๕. ปัญญาพละ 

  ภกิษุทัง้หลาย พละ ๕ ประการนีแ้ล 

สงัขติตสตูรที ่๓ จบ 

 

๔. วติถตสตูร 

วา่ดว้ยพละโดยพสิดาร 

  [๑๔] ภกิษุทัง้หลาย พละ ๕ ประการนี้ 

  พละ ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. สทัธาพละ     ๒. วริยิพละ 

   ๓. สตพิละ     ๔. สมาธพิละ 

   ๕. ปัญญาพละ 

  สทัธาพละ เป็นอยา่งไร 

  คอื อรยิสาวกในธรรมวนัิยนีเ้ป็นผูม้ศีรัทธา คอืเชือ่ปัญญาเครือ่งตรัสรูข้อง 

ตถาคตวา่ „แมเ้พราะเหตนุี ้พระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้ เป็นพระอรหันต ์ตรัสรู ้

ดว้ยพระองคเ์องโดยชอบ เพยีบพรอ้มดว้ยวชิชาและจรณะ เสด็จไปด ีรูแ้จง้โลก เป็น 

สารถฝึีกผูท้ีค่วรฝึกไดอ้ยา่งยอดเยีย่ม เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย 

เป็นพระพทุธเจา้ เป็นพระผูม้พีระภาค‟ นีเ้รยีกวา่ สทัธาพละ 

 

 

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



๑๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๒. พลวรรค ๔. วติถตสตูร 

  วริยิพละ เป็นอยา่งไร 

  คอื อรยิสาวกในธรรมวนัิยนีเ้ป็นผูป้รารภความเพยีร เพือ่ละอกศุลธรรม เพือ่ 

ใหก้ศุลธรรมเกดิ มคีวามเขม้แข็ง มคีวามบากบั่นมั่นคง ไมท่อดธุระในกศุลธรรมทัง้ 

หลายอยู ่นีเ้รยีกวา่ วริยิพละ 

  สตพิละ เป็นอยา่งไร 

  คอื อรยิสาวกในธรรมวนัิยนีเ้ป็นผูม้สีต ิคอืประกอบดว้ยสตปัิญญาเป็นเครือ่ง 

รักษาตนอยา่งยิง่ ระลกึถงึสิง่ทีทํ่าคําทีพ่ดูแมน้านได ้นีเ้รยีกวา่ สตพิละ 

  สมาธพิละ เป็นอยา่งไร 

  คอื อรยิสาวกในธรรมวนัิยนีส้งัดจากกาม และอกศุลธรรมทัง้หลายแลว้ 

บรรลปุฐมฌานทีม่วีติกวจิาร มปีีตแิละสขุอันเกดิจากวเิวกอยู ่เพราะวติกวจิารสงบ 

ระงับไป บรรลทุตุยิฌานมคีวามผอ่งใสในภายใน มภีาวะทีจ่ติเป็นหนึง่ผดุขึน้๑ไมม่วีติก 

ไมม่วีจิาร มแีตปี่ตแิละสขุเกดิจากสมาธอิยู ่เพราะปีตจิางคลายไป เป็นผูม้อีเุบกขา 

มสีต ิสมัปชญัญะ เสวยสขุดว้ยนามกาย บรรลตุตยิฌานทีพ่ระอรยิะทัง้หลายสรรเสรญิ 

วา่ „ผูม้อีเุบกขา มสีต ิอยูเ่ป็นสขุ‟ เพราะละสขุและทกุขไ์ด ้เพราะโสมนัสโทมนัสดับ 

ไปกอ่นแลว้ บรรลจุตตุถฌานทีไ่มม่ทีกุขไ์มม่สีขุ มสีตบิรสิทุธิเ์พราะอเุบกขาอยู่ นีเ้รยีก 

วา่ สมาธพิละ 

  ปญัญาพละ เป็นอยา่งไร 

  คอื อรยิสาวกในธรรมวนัิยนีเ้ป็นผูม้ปัีญญา คอืประกอบดว้ยปัญญาเป็นเครือ่ง 

พจิารณาเห็นทัง้ความเกดิและความดับอันเป็นอรยิะ ชําแรกกเิลสใหถ้งึความสิน้ทกุข ์

โดยชอบ นีเ้รยีกวา่ ปัญญาพละ 

  ภกิษุทัง้หลาย พละ ๕ ประการนีแ้ล 

วติถตสตูรที ่๔ จบ 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 ภาวะทีจ่ติเป็นหนึง่ผดุข ึน้ แปลจากบาลวี่า“เจตโส เอโกทภิาวํ” คําวา่ เอโกท ิเป็นชือ่ของสมาธ ิทตุยิฌาน 

   ชือ่ว่า เอโกทภิาวะ เพราะทําสมาธทิีช่ ือ่วา่ เอโกท ินีใ้หเ้จรญิขึน้ พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “มภีาวะทีจ่ติเป็น 

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

 

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



๑๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๒. พลวรรค ๕. ทัฏฐัพพสตูร 

 

๕. ทฏัฐพัพสตูร 

วา่ดว้ยธรรมทีพ่งึเห็น 

  [๑๕] ภกิษุทัง้หลาย พละ ๕ ประการนี้ 

  พละ ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. สทัธาพละ     ๒. วริยิพละ 

   ๓. สตพิละ     ๔. สมาธพิละ 

   ๕. ปัญญาพละ 

  ภกิษุทัง้หลาย พงึเห็นสทัธาพละไดท้ีไ่หน 

  พงึเห็นไดใ้นโสตาปัตตยิังคะ๑ พงึเห็นสทัธาพละไดท้ีน่ี ้

  พงึเห็นวริยิพละไดท้ีไ่หน 

  พงึเห็นไดใ้นสมัมัปปธาน ๔๒ พงึเห็นวริยิพละไดท้ีน่ี้ 

  พงึเห็นสตพิละไดท้ีไ่หน 

  พงึเห็นไดใ้นสตปัิฏฐาน ๔๓ พงึเห็นสตพิละไดท้ีน่ี ้

  พงึเห็นสมาธพิละไดท้ีไ่หน 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 โสตาปตัตยิงัคะ (องคเ์ครือ่งบรรลโุสดา) เป็นคณุสมบัตขิองพระโสดาบัน ๔ ประการ ด ูสํ.ม. ๑๙/๑๐๑๓/ 

   ๓๑๕, ข.ุป. ๓๑/๑๙๔/๒๒๗,๑๙๕/๒๒๘,๑๙๖/๒๓๐ 

๒
 สมัมปัปธาน ๔ ประการ คอื (๑) สงัวรปธาน เพยีรระวังบาปอกศุลธรรมมใิหเ้กดิขึน้ (๒) ปหานปธาน 

   เพยีรกําจัดบาปอกศุลธรรมทีเ่กดิขึน้แลว้ (๓) ภาวนาปธาน เพยีรทํากศุลธรรมทียั่งไมเ่กดิใหเ้กดิขึน้ 

   (๔) อนรุกัขนาปธาน เพยีรรักษากศุลธรรมทีเ่กดิขึน้แลว้ใหต้ัง้มั่นและเจรญิยิง่ ๆ ขึน้ไป (องฺ.ปญฺจก.อ. 

   ๓/๑๕/๕) และดู ท.ีปา.๑๑/๓๐๖/๑๙๘, องฺ.จตกฺุก. (แปล) ๒๑/๖๙/๑๑๔-๑๑๕, อภ.ิว.ิ (แปล) ๓๕/๓๙๐/ 

   ๓๒๘,๔๐๘/๓๓๓,๔๒๗/๓๓๘ 

๓ 
สตปิฏัฐาน ๔ ประการ คอื (๑) กายานุปัสสนา (๒) เวทนานุปัสสนา (๓) จติตานุปัสสนา (๔) ธัมมานุปัสสนา 

   (องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๑๕/๕) และด ูท.ีม.๑๐/๒๘๙/๑๘๕-๑๘๖,๓๗๒-๓๗๔/๒๔๘, องฺ.จตกฺุก. (แปล) ๒๑/๒๗๔/ 

   ๓๙๐, อภ.ิว.ิ (แปล) ๓๕/๓๕๕/๓๐๖,๓๗๔/๓๑๙ 

 

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



๒๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๒. พลวรรค ๖. ปนุกฏูสตูร 

  พงึเห็นไดใ้นฌาน ๔๑ พงึเห็นสมาธพิละไดท้ีน่ี ้

  พงึเห็นปัญญาพละไดท้ีไ่หน 

  พงึเห็นไดใ้นอรยิสจั ๔๒ พงึเห็นปัญญาพละไดท้ีน่ี ้

  ภกิษุทัง้หลาย พละ ๕ ประการนีแ้ล 

ทฏัฐพัพสตูรที ่๕ จบ 

 

๖. ปนุกฏูสตูร 

วา่ดว้ยก าลงัทีเ่ป็นยอด 

  [๑๖] ภกิษุทัง้หลาย พละ ๕ ประการนี้ 

  พละ ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. สทัธาพละ     ๒. วริยิพละ 

   ๓. สตพิละ     ๔. สมาธพิละ 

   ๕. ปัญญาพละ 

  ภกิษุทัง้หลาย พละ ๕ ประการนีแ้ล พละทีเ่ป็นเลศิ เป็นทีร่วม เป็นศนูยร์วม  

แหง่พละ ๕ ประการนี ้คอืปัญญาพละ 

  ภกิษุทัง้หลาย สิง่ทีเ่ป็นเลศิ เป็นทีร่วม เป็นศนูยร์วมแหง่เรอืนยอด คอืยอด 

เรอืน แมฉั้นใด พละทีเ่ป็นเลศิ เป็นทีร่วม เป็นศนูยร์วมแหง่เสขพละ ๕ ประการนี ้

คอืปัญญาพละ ฉันนัน้เหมอืนกันแล 

ปนุกฏูสตูรที ่๒ จบ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 ฌาน หมายถงึ ปฐมฌาน มอีงค ์๕ คอื วติก วจิาร ปีต ิสขุ เอกกัคคตา ทตุยิฌาน มอีงค ์๓ คอื ปีต ิสุข 

   เอกกัคคตา ตตยิฌาน มอีงค ์๒ คอื สขุ เอกกัคคตา และ จตุตถฌาน มอีงค ์๒ คอื อเุบกขา เอกัคคตา 

   (ม.ม.ู ๑๒/๘๒/๕๔-๕๕, อภ.ิว.ิ (แปล) ๓๕/๖๒๓/๔๑๓) 

๒
 ด ูว.ิม. ๔/๑๔-๑๕/๑๔-๑๕, สํ.ม. ๑๙/๑๐๘๑/๓๖๗-๓๖๙, อภ.ิว.ิ (แปล) ๓๕/๑๘๙/๑๖๓ 

 

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



๒๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๒. พลวรรค ๘. ทตุยิหติสตูร 

๗. ปฐมหติสตูร 

วา่ดว้ยภกิษุผูป้ฏบิตัเิพือ่เก ือ้กลู สตูรที ่๑ 

  [๑๗] ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการ ชือ่วา่ปฏบิัตเิพือ่ 

เกือ้กลูตน ไมป่ฏบิัตเิพือ่เกือ้กลูผูอ้ ืน่ 

  ธรรม ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

  ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. ตนเองเป็นผูถ้งึพรอ้มดว้ยศลี แตไ่มช่กัชวนผูอ้ ืน่ใหถ้งึพรอ้มดว้ยศลี 

   ๒. ตนเองเป็นผูถ้งึพรอ้มดว้ยสมาธ ิแตไ่มช่กัชวนผูอ้ ืน่ใหถ้งึพรอ้มดว้ย 

       สมาธ ิ

   ๓. ตนเองเป็นผูถ้งึพรอ้มดว้ยปัญญา แตไ่มช่กัชวนผูอ้ ืน่ใหถ้งึพรอ้ม 

       ดว้ยปัญญา 

   ๔. ตนเองเป็นผูถ้งึพรอ้มดว้ยวมิตุต ิแตไ่มช่กัชวนผูอ้ ืน่ใหถ้งึพรอ้มดว้ย 

       วมิตุต ิ

   ๕. ตนเองเป็นผูถ้งึพรอ้มดว้ยวมิตุตญิาณทัสสนะ (ความรูค้วามเห็นใน 

       วมิตุต)ิ แตไ่มช่กัชวนผูอ้ ืน่ใหถ้งึพรอ้มดว้ยวมิตุตญิาณทัสสนะ 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการนีแ้ล ชือ่วา่ปฏบิัตเิพือ่ 

เกือ้กลูตน ไมป่ฏบิัตเิพือ่เกือ้กลูผูอ้ ืน่ 

ปฐมหติสตูรที ่๗ จบ 

 

๘. ทตุยิหติสตูร 

วา่ดว้ยภกิษุผูป้ฏบิตัเิพือ่เก ือ้กลู สตูรที ่๒ 

  [๑๘] ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการ ชือ่วา่ปฏบิัตเิพือ่ 

เกือ้กลูผูอ้ ืน่ ไมป่ฏบิัตเิพือ่เกือ้กลูตน 

  ธรรม ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

  ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. ตนเองไมเ่ป็นผูถ้งึพรอ้มดว้ยศลี แตช่กัชวนผูอ้ ืน่ใหถ้งึพรอ้มดว้ยศลี 

   ๒. ตนเองไมเ่ป็นผูถ้งึพรอ้มดว้ยสมาธ ิแตช่กัชวนผูอ้ ืน่ใหถ้งึพรอ้มดว้ย 

        สมาธ ิ

 

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



๒๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๒. พลวรรค ๙. ตตยิหติสตูร 

   ๓. ตนเองไมเ่ป็นผูถ้งึพรอ้มดว้ยปัญญา แตช่กัชวนผูอ้ ืน่ใหถ้งึพรอ้ม 

        ดว้ยปัญญา 

   ๔. ตนเองไมเ่ป็นผูถ้งึพรอ้มดว้ยวมิตุต ิแตช่กัชวนผูอ้ ืน่ใหถ้งึพรอ้มดว้ย 

        วมิตุต ิ

   ๕. ตนเองไมเ่ป็นผูถ้งึพรอ้มดว้ยวมิตุตญิาณทัสสนะ แตช่กัชวนผูอ้ ืน่ให ้

        ถงึพรอ้มดว้ยวมิตุตญิาณทัสสนะ 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการนีแ้ล ชือ่วา่ปฏบิัตเิพือ่ 

เกือ้กลูผูอ้ ืน่ ไมป่ฏบิัตเิพือ่เกือ้กลูตน 

ทตุยิหติสตูรที ่๘ จบ 

๙. ตตยิหติสูตร 

วา่ดว้ยภกิษุผูไ้มป่ฏบิตัเิพือ่เก ือ้กลู สตูรที ่๓ 

  [๑๙] ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการ ชือ่วา่ไมป่ฏบิัตเิพือ่ 

เกือ้กลูตน ไมป่ฏบิัตเิพือ่เกือ้กลูผูอ้ ืน่ 

  ธรรม ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

  ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. ตนเองไมเ่ป็นผูถ้งึพรอ้มดว้ยศลี และไมช่กัชวนผูอ้ ืน่ใหถ้งึพรอ้มดว้ยศลี 

   ๒. ตนเองไมเ่ป็นผูถ้งึพรอ้มดว้ยสมาธ ิและไมช่กัชวนผูอ้ ืน่ใหถ้งึพรอ้ม 

        ดว้ยสมาธ ิ

   ๓. ตนเองไมเ่ป็นผูถ้งึพรอ้มดว้ยปัญญา และไมช่กัชวนผูอ้ ืน่ใหถ้งึ 

        พรอ้มดว้ยปัญญา 

   ๔. ตนเองไมเ่ป็นผูถ้งึพรอ้มดว้ยวมิตุต ิและไมช่กัชวนผูอ้ ืน่ใหถ้งึพรอ้ม 

        ดว้ยวมิตุต ิ

   ๕. ตนเองไมเ่ป็นผูถ้งึพรอ้มดว้ยวมิตุตญิาณทัสสนะ และไมช่กัชวนผูอ้ ืน่ 

        ใหถ้งึพรอ้มดว้ยวมิตุตญิาณทัสสนะ 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการนีแ้ล ชือ่วา่ไมป่ฏบิัตเิพือ่ 

เกือ้กลูตน ไมป่ฏบิัตเิพือ่เกือ้กลูผูอ้ ืน่ 

ตตยิหติสตูรที ่๙ จบ 

 

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



๒๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๒. พลวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

 

๑๐. จตตุถหติสูตร 

วา่ดว้ยภกิษุผูป้ฏบิตัเิพือ่เก ือ้กลู สตูรที ่๔ 

  [๒๐] ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการ ชือ่วา่ปฏบิัต ิ

เพือ่เกือ้กลูตน และปฏบิัตเิพือ่เกือ้กลูผูอ้ ืน่ 

  ธรรม ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

  ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. ตนเองเป็นผูถ้งึพรอ้มดว้ยศลี และชกัชวนผูอ้ ืน่ใหถ้งึพรอ้มดว้ยศลี 

   ๒. ตนเองเป็นผูถ้งึพรอ้มดว้ยสมาธ ิและชกัชวนผูอ้ ืน่ใหถ้งึพรอ้มดว้ย 

       สมาธ ิ

   ๓. ตนเองเป็นผูถ้งึพรอ้มดว้ยปัญญา และชกัชวนผูอ้ ืน่ใหถ้งึพรอ้มดว้ย 

       ปัญญา 

   ๔. ตนเองเป็นผูถ้งึพรอ้มดว้ยวมิตุต ิและชกัชวนผูอ้ ืน่ใหถ้งึพรอ้มดว้ยวมิตุต ิ

   ๕. ตนเองเป็นผูถ้งึพรอ้มดว้ยวมิตุตญิาณทัสสนะ และชกัชวนผูอ้ ืน่ให ้

       ถงึพรอ้มดว้ยวมิตุตญิาณทัสสนะ 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการนีแ้ล ชือ่วา่ปฏบิัตเิพือ่ 

เกือ้กลูตน และปฏบิัตเิพือ่เกือ้กลูผูอ้ ืน่ 

จตตุถหติสตูรที ่๑๐ จบ 

พลวรรคที ่๒ จบ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

    ๑. อนนุสสตุสตูร    ๒. กฏูสตูร 

    ๓. สงัขติตสตูร    ๔. วติถตสตูร 

    ๕. ทัฏฐัพพสตูร    ๖. ปนุกฏูสตูร 

    ๗. ปฐมหติสตูร    ๘. ทตุยิหติสตูร 

    ๙. ตตยิหติสตูร    ๑๐. จตตุถหติสตูร 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๒๓ } 



๒๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๓. ปัญจังคกิวรรค ๑. ปฐมอคารวสตูร 

 

๓. ปญัจงัคกิวรรค 

หมวดวา่ดว้ยการเจรญิสมัมาสมาธทิ ีป่ระกอบดว้ยองค ์๕ 

๑. ปฐมอคารวสตูร 

วา่ดว้ยความไมเ่คารพ สตูรที ่๑ 

  [๒๑] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ ภกิษุทัง้หลาย 

   ๑. เป็นไปไมไ่ดเ้ลยทีภ่กิษุไมม่คีวามเคารพ ไมม่คีวามยําเกรง ไมม่ ี

       ความประพฤตเิสมอภาคในเพือ่นพรหมจารทัีง้หลาย จักบําเพ็ญ 

       อภสิมาจารกิธรรม๑ใหบ้รบิรูณ์ได ้

   ๒. เป็นไปไมไ่ดเ้ลยทีภ่กิษุไมบํ่าเพ็ญอภสิมาจารกิธรรมใหบ้รบิรูณ์แลว้ 

       จักบําเพ็ญเสขธรรม๒ใหบ้รบิรูณ์ได ้

   ๓. เป็นไปไมไ่ดเ้ลยทีภ่กิษุไมบํ่าเพ็ญเสขธรรมใหบ้รบิรูณ์แลว้ จักบําเพ็ญ 

       ศลีทัง้หลาย๓ใหบ้รบิรูณ์ได ้

   ๔. เป็นไปไมไ่ดเ้ลยทีภ่กิษุไมบํ่าเพ็ญศลีทัง้หลายใหบ้รบิรูณ์แลว้ จัก 

       บําเพ็ญสมัมาทฏิฐิ๔ใหบ้รบิรูณ์ได ้

 

เชงิอรรถ : 

๑
 อภสิมาจารกิธรรม หมายถงึอภสิมาจารกิศลี คอื ศลีทีบั่ญญัตวิ่าดว้ยเรือ่งวัตรอันเป็นระเบยีบปฏบัิต ิ

   ขนบธรรมเนยีมชัน้สงู ไดแ้ก ่ขันธกวัตร ๘๒ มหาวัตร ๑๔ เชน่ เจตยัิงคณวัตร (ระเบยีบปฏบัิตทิีล่าน 

   พระเจดยี)์ โพธยัิงคณวัตร (ระเบยีบปฏบัิตทิีล่านตน้โพธิ)์ อปัุชฌายวัตร (ระเบยีบปฏบัิตทิีส่ัทธวิหิารกิ 

   พงึปฏบัิตติอ่พระอปัุชฌาย)์ อาจรยิวัตร (ระเบยีบปฏบัิตทิีอ่ันเตวาสกิพงึปฏบัิตติอ่อาจารย)์ ชนัตาฆรวัตร 

   (ระเบยีบปฏบัิตทิีเ่รอืนไฟ) อโุปสถาคารวัตร (ระเบยีบปฏบัิตทิีโ่รงอโุบสถ) (องฺ.ปญฺจก. อ.๓/๒๑/๖, ว.ิอ. 

   ๑/๑๖๕/๔๕๓) และด ูว.ิจู. ๖/๕๑/๖๓, ๗๕-๘๒/๑๐๐-๑๐๕, ว.ิจู. ๗/๓๕๖-๓๘๒/๑๕๓-๑๙๓ ตามนัย 

   สารตฺถ.ฏกีา ๒/๑๖๕/๒๔๑-๒๔๒ 

๒
 เสขธรรม ในทีน่ีห้มายถงึเสขปัณณัตตศิลีกลา่วคอืศลีบัญญัตทิีว่า่ดว้ยเสขยิวัตร(ระเบยีบปฏบัิตทิีพ่งึศกึษา) 

   (องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๒๑/๖, องฺ.ฉกฺก.อ. ๓/๖๕-๖๗/๑๕๑, องฺ.ฉกฺก.ฏกีา ๓/๖๕-๖๗/๑๗๔) 

๓
 ศลีท ัง้หลาย ในทีน่ีห้มายถงึมหาศลี ๔ ไดแ้ก่ ปาราชกิ ๔ (องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๒๑/๖) และด ูองฺ.ตกิ. (แปล) 

   ๒๐/๘๗/๓๑๓, องฺ.ตกิ.อ. ๒/๘๗/๒๔๑, องฺ.ตกิ.ฏกีา ๒/๘๗/๒๓๔ ประกอบ 

๔
 สมัมาทฏิฐ ิในทีน่ีห้มายถงึวปัิสสนาสัมมาทฏิฐ ิ(องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๒๑/๖) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๒๔ } 



๒๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๓. ปัญจังคกิวรรค ๒. ทตุยิอคารวสตูร 

   ๕. เป็นไปไมไ่ดเ้ลยทีภ่กิษุไมบํ่าเพ็ญสมัมาทฏิฐใิหบ้รบิรูณ์แลว้ จักบําเพ็ญ 

       สมัมาสมาธิ๑ใหบ้รบิรูณ์ได ้

  ภกิษุทัง้หลาย 

   ๑. เป็นไปไดท้ีภ่กิษุมคีวามเคารพ มคีวามยําเกรง มคีวามประพฤต ิ

       เสมอภาคในเพือ่นพรหมจารทัีง้หลาย จักบําเพ็ญอภสิมาจารกิธรรม 

       ใหบ้รบิรูณ์ได ้

   ๒. เป็นไปไดท้ีภ่กิษุบําเพ็ญอภสิมาจารกิธรรมใหบ้รบิรูณ์แลว้ จักบําเพ็ญ 

       เสขธรรมใหบ้รบิรูณ์ได ้

   ๓. เป็นไปไดท้ีภ่กิษุบําเพ็ญเสขธรรมใหบ้รบิรูณ์แลว้ จักบําเพ็ญศลี 

       ทัง้หลาย ใหบ้รบิรูณ์ได ้

   ๔. เป็นไปไดท้ีภ่กิษุบําเพ็ญศลีทัง้หลายใหบ้รบิรูณ์แลว้ จักบําเพ็ญสมัมา- 

       ทฏิฐใิหบ้รบิรูณ์ได ้

   ๕. เป็นไปไดท้ีภ่กิษุบําเพ็ญสมัมาทฏิฐใิหบ้รบิรูณ์แลว้ จักบําเพ็ญ 

       สมัมาสมาธ ิใหบ้รบิรูณ์ได ้

ปฐมอคารวสตูรที ่๑ จบ 

 

๒. ทตุยิอคารวสตูร 

วา่ดว้ยความไมเ่คารพ สตูรที ่๒ 

  [๒๒] ภกิษุทัง้หลาย 

   ๑. เป็นไปไมไ่ดเ้ลยทีภ่กิษุผูไ้มม่คีวามเคารพ ไมม่คีวามยําเกรง ไมม่ ี

       ความประพฤตเิสมอภาคในเพือ่นพรหมจารทัีง้หลาย จักบําเพ็ญ 

       อภสิมาจารกิธรรมใหบ้รบิรูณ์ได ้

 

เชงิอรรถ : 

๑
 สมัมาสมาธ ิในทีน่ีห้มายถงึมัคคสมาธ ิสมาธทิีช่ว่ยใหต้รัสรู ้หรอืสมาธทิีเ่ป็นองคแ์หง่มรรค มชีือ่เรยีก 

   พเิศษวา่ อนันตรกิสมาธ ิแปลวา่ สมาธทิีใ่หผ้ลตอ่เนือ่งไปทันท ี(ข.ุข.ุ ๒๕/๕/๖, ข.ุส.ุ ๒๕/๒๒๘/๓๗๗) 

   และหมายถงึผลสมาธ ิหรอื อรหัตตผลสมาธ ิไดแ้ก ่เจโตวมิตุต ิความหลดุพน้ดว้ยกําลังจติทีป่ระกอบดว้ย 

   สมาธ ิซึง่กําราบราคะลงได ้ทําใหห้ลดุพน้จากกเิลสเครือ่งผกูมัดทัง้หลายได ้(องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๒๑/๖) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๒๕ } 



๒๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๓. ปัญจังคกิวรรค ๒. ทตุยิอคารวสตูร 

   ๒. เป็นไปไมไ่ดเ้ลยทีภ่กิษุไมบํ่าเพ็ญอภสิมาจารกิธรรมใหบ้รบิรูณ์แลว้ 

       จักบําเพ็ญเสขธรรมใหบ้รบิรูณ์ได ้

   ๓. เป็นไปไมไ่ดเ้ลยทีภ่กิษุไมบํ่าเพ็ญเสขธรรมใหบ้รบิรูณ์แลว้ จักบําเพ็ญ 

       สลีขนัธใ์หบ้รบิรูณ์ได ้

   ๔. เป็นไปไมไ่ดเ้ลยทีภ่กิษุไมบํ่าเพ็ญสลีขนัธใ์หบ้รบิรูณ์แลว้ จักบําเพ็ญ 

       สมาธขินัธใ์หบ้รบิรูณ์ได ้

   ๕. เป็นไปไมไ่ดเ้ลยทีภ่กิษุไมบํ่าเพ็ญสมาธขินัธใ์หบ้รบิรูณ์แลว้ จักบําเพ็ญ 

       ปัญญาขนัธใ์หบ้รบิรูณ์ได ้

  ภกิษุทัง้หลาย 

   ๑. เป็นไปไดท้ีภ่กิษุผูม้คีวามเคารพ มคีวามยําเกรง มคีวามประพฤต ิ

       เสมอภาคในเพือ่นพรหมจารทัีง้หลาย จักบําเพ็ญอภสิมาจารกิธรรม 

       ใหบ้รบิรูณ์ได ้

   ๒. เป็นไปไดท้ีภ่กิษุบําเพ็ญอภสิมาจารกิธรรมใหบ้รบิรูณ์แลว้ จักบําเพ็ญ 

       เสขธรรมใหบ้รบิรูณ์ได ้

   ๓. เป็นไปไดท้ีภ่กิษุบําเพ็ญเสขธรรมใหบ้รบิรูณ์แลว้ จักบําเพ็ญสลีขนัธ ์

       ใหบ้รบิรูณ์ได ้

   ๔. เป็นไปไดท้ีภ่กิษุบําเพ็ญสลีขนัธใ์หบ้รบิรูณ์แลว้ จักบําเพ็ญสมาธขินัธ ์

       ใหบ้รบิรูณ์ได ้

   ๕. เป็นไปไดท้ีภ่กิษุบําเพ็ญสมาธขินัธใ์หบ้รบิรูณ์แลว้ จักบําเพ็ญ 

       ปัญญาขนัธใ์หบ้รบิรูณ์ได ้

ทตุยิอคารวสตูรที ่๒ จบ 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๒๖ } 



๒๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๓. ปัญจังคกิวรรค ๓. อปุกเิลสสตูร 

 

๓. อปุกเิลสสตูร 

วา่ดว้ยความเศรา้หมอง 

  [๒๓] ภกิษุทัง้หลาย สิง่เศรา้หมองแหง่ทอง ๕ ประการ เป็นเหตใุหท้อง 

เศรา้หมอง ไมอ่อ่น ใชก้ารไมไ่ด ้ไมผ่ดุผอ่ง แตกงา่ย ใชง้านไมไ่ดด้ ี

  สิง่เศรา้หมองแหง่ทอง ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. เหล็ก            ๒. โลหะ 

   ๓. ดบีกุ     ๔. ตะกั่ว 

   ๕. เงนิ 

  ภกิษุทัง้หลาย สิง่เศรา้หมองแหง่ทอง ๕ ประการนีแ้ล เป็นเหตใุหท้อง 

เศรา้หมอง ไมอ่อ่น ใชก้ารไมไ่ด ้ไมผ่ดุผอ่ง แตกงา่ย ใชง้านไมไ่ดด้ ี

  แตเ่มือ่ใด ทองพน้จากสิง่เศรา้หมอง ๕ ประการนีแ้ลว้ เมือ่นัน้ ทองนัน้ 

ยอ่มออ่น ใชก้ารได ้ผดุผอ่ง ไมแ่ตกงา่ย ใชง้านไดด้ ีและชา่งทองมุง่หมายจะทํา 

เครือ่งประดับชนดิใด ๆ คอื แหวน ตา่งห ูสรอ้ยคอ หรอืมาลัยทอง เครือ่งประดับ 

ชนดินัน้ยอ่มอํานวยประโยชนใ์หเ้ขาได ้ฉันใด 

  ความเศรา้หมองแหง่จติ ๕ ประการ เป็นเหตใุหจ้ติเศรา้หมอง ไมอ่อ่น 

ไมเ่หมาะแกก่ารใชง้าน ไมผ่ดุผอ่ง ฟุ้งซา่น ไมต่ัง้มั่นดเีพือ่ความสิน้อาสวะ ฉันนัน้ 

เหมอืนกัน 

  ความเศรา้หมองแหง่จติ ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. กามฉันทะ (ความพอใจในกาม) 

   ๒. พยาบาท (ความคดิรา้ย) 

   ๓. ถนีมทิธะ (ความหดหูแ่ละเซือ่งซมึ) 

   ๔. อทุธัจจกกุกจุจะ (ความฟุ้งซา่นและรอ้นใจ) 

   ๕. วจิกิจิฉา (ความลังเลสงสยั) 

  ความเศรา้หมองแหง่จติ ๕ ประการนีแ้ล เป็นเหตใุหจ้ติเศรา้หมอง ไมอ่อ่น 

ไมเ่หมาะแกก่ารใชง้าน ไมผ่ดุผอ่ง ฟุ้งซา่น ไมต่ัง้มั่นดเีพือ่ความสิน้อาสวะ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๒๗ } 



๒๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๓. ปัญจังคกิวรรค ๓. อปุกเิลสสตูร 

  แตเ่มือ่ใด จติพน้จากความเศรา้หมอง ๕ ประการนีแ้ลว้ เมือ่นัน้ จตินัน้ 

ยอ่มออ่น เหมาะแกก่ารใชง้าน ผดุผอ่ง ไมฟุ่้งซา่น ตัง้มั่นดเีพือ่ความสิน้อาสวะ 

และภกิษุจะนอ้มจติไปเพือ่ทําใหแ้จง้ดว้ยปัญญาอันยิง่ซ ึง่ธรรมทีค่วรทําใหแ้จง้ดว้ย 

ปัญญาอันยิง่ใด ๆ เมือ่มเีหตุ๑ เธอยอ่มบรรลคุวามเป็นผูเ้หมาะสมทีจ่ะประจักษ์ชดัใน 

ธรรมนัน้ ๆ 

  ถา้ภกิษุนัน้หวงัวา่ „เราพงึแสดงฤทธิไ์ดห้ลายอยา่ง คอื คนเดยีวแสดงเป็น 

หลายคนก็ได ้หลายคนแสดงเป็นคนเดยีวก็ได ้แสดงใหป้รากฏ หรอืใหห้ายไปก็ได ้

ทะลฝุา กําแพง และภเูขาไปไดไ้มต่ดิขดัเหมอืนไปในทีว่า่งก็ได ้ผดุขึน้หรอืดําลงใน 

แผน่ดนิเหมอืนไปในน้ําก็ได ้เดนิบนน้ําโดยทีน้ํ่าไมแ่ยกเหมอืนเดนิบนแผน่ดนิก็ได ้

น่ังขดัสมาธเิหาะไปในอากาศเหมอืนนกบนิไปก็ได ้ใชฝ่้ามอืลบูคลําดวงจันทร ์และ 

ดวงอาทติย ์อันมฤีทธิม์ากมอีานุภาพมากก็ได ้ใชอํ้านาจทางกายไปจนถงึพรหมโลก 

ก็ได‟้ เมือ่มเีหต ุเธอยอ่มบรรลคุวามเป็นผูเ้หมาะสมทีจ่ะประจักษชดัในธรรมนัน้ ๆ 

  ถา้ภกิษุนัน้หวงัวา่ „เราพงึไดย้นิเสยีง ๒ ชนดิ คอื เสยีงทพิยแ์ละเสยีงมนุษย ์

ทัง้ทีอ่ยูไ่กลและอยูใ่กล ้ดว้ยหทูพิยอ์ันบรสิทุธิเ์หนอืมนุษย‟์ เมือ่มเีหต ุเธอยอ่ม 

บรรลคุวามเป็นผูเ้หมาะสมทีจ่ะประจักษ์ชดัในธรรมนัน้ ๆ 

  ถา้ภกิษุนัน้หวงัวา่ „เราพงึกําหนดรูจ้ติของสตัวแ์ละบคุคลอืน่ไดด้ว้ยจติของตน 

คอื จติมรีาคะก็รูว้า่มรีาคะ หรอืปราศจากราคะก็รูว้า่ปราศจากราคะ จติมโีทสะ 

ก็รูว้า่มโีทสะ หรอืปราศจากโทสะก็รูว้า่ปราศจากโทสะ จติมโีมหะก็รูว้า่มโีมหะ หรอื 

ปราศจากโมหะก็รูว้า่ปราศจากโมหะ จติหดหูก็่รูว้า่หดหู ่หรอืฟุ้งซา่นก็รูว้า่ฟุ้งซา่น 

จติเป็นมหัคคตะ๒ก็รูว้า่เป็นมหัคคตะ หรอืไมเ่ป็นมหัคคตะก็รูว้า่ไมเ่ป็นมหัคคตะ

 

เชงิอรรถ : 

๑
 เม ือ่มเีหต ุแปลจากบาลวี่า สต ิสตอิายตเน (เมือ่มเีหตแุหง่สต)ิ หมายถงึฌานทีเ่ป็นบาท (เครือ่ง 

   บรรล)ุกลา่วคอืบพุเหตแุหง่อภญิญา 

    อกีนัยหนึง่ หมายถงึอรหัตตผลเป็นเหตแุหง่อภญิญา ๖ ประการ หรอืหมายถงึวปัิสสนาเป็นเหตุ 

   แหง่อรหัตตผล แตใ่นทีน่ีห้มายถงึเหตคุอือปุนสิสัยแหง่การบรรลคุุณวเิศษนัน้ ๆ (องฺ.ตกิ.อ. ๒/๑๐๒/๒๕๕, 

   องฺ.ฉกฺก.ฏกีา ๓/๗๑-๗๔/๑๗๕) 

๒
 จติเป็นมหคัคตะ หมายถงึจติทีถ่งึความเป็นใหญก่ล่าวคอืรปูาวจรกศุลจติและอรปูาวจรกศุลจติ เพราะสามารถ 

   ขม่กเิลสได ้มผีลไพบลูยแ์ละมกีารสบืตอ่ยาวนาน หรอืจติทีดํ่าเนนิไปดว้ยฉันทะ วริยิะ จติตะ และปัญญาที ่

   กวา้งขวาง (ข.ุป.อ. ๑/๑๐๔/๓๖๖, อภ.ิสงฺ.อ. ๑๒/๙๒) และด ูอภ.ิสงฺ. (แปล) ๓๔/๑๖๐-๒๖๘/๕๗-๘๕ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๒๘ } 



๒๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๓. ปัญจังคกิวรรค ๓. อปุกเิลสสตูร 

จติมจีติอืน่ยิง่กวา่ก็รูว้า่มจีติอืน่ยิง่กวา่ หรอืไมม่จีติอืน่ยิง่กวา่ก็รูว้า่ไมม่จีติอืน่ยิง่กวา่ 

จติเป็นสมาธก็ิรูว้า่เป็นสมาธ ิหรอืไมเ่ป็นสมาธก็ิรูว้า่ไมเ่ป็นสมาธ ิจติหลดุพน้ก็รูว้า่ 

หลดุพน้ หรอืไมห่ลดุพน้ก็รูว้า่ไมห่ลดุพน้‟ เมือ่มเีหต ุเธอยอ่มบรรลคุวามเป็นผู ้

เหมาะสมทีจ่ะประจักษ์ชดัในธรรมนัน้ ๆ 

  ถา้ภกิษุนัน้หวงัวา่ „เราพงึระลกึชาตกิอ่นไดห้ลายชาต ิ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 ตลอดสงัวฏักัปเป็นอันมากบา้ง ตลอดววิฏัฏกัป๑เป็นอัน มาก 

บา้ง ตลอดสงัวฏัฏกัปและววิฏัฏกัปเป็นอันมากบา้งวา่ ในภพโนน้ เรามชีือ่อยา่งนัน้ 

มตีระกลู มวีรรณะ มอีาหาร เสวยสขุทกุข ์และมอีายอุยา่งนัน้ ๆ จตุจิากภพนัน้ 

ก็ไปเกดิในภพโนน้ แมใ้นภพนัน้ เราก็มชีือ่อยา่งนัน้ มตีระกลู มวีรรณะ มอีาหาร 

เสวยสขุทกุข ์และมอีายอุยา่งนัน้ ๆ จตุจิากภพนัน้จงึมาเกดิในภพนี ้เราพงึระลกึชาต ิ

กอ่นไดห้ลายชาต ิพรอ้มทัง้ลักษณะท่ัวไปและชวีประวตัอิยา่งนี‟้ เมือ่มเีหต ุเธอยอ่ม 

บรรลคุวามเป็นผูเ้หมาะสมทีจ่ะประจักษ์ชดัในธรรมนัน้ ๆ 

  ถา้ภกิษุนัน้หวงัวา่ „เราพงึเห็นหมูส่ตัวผ์ูกํ้าลังจตุ ิกําลังเกดิทัง้ชัน้ตํา่และชัน้สงู 

งามและไมง่าม เกดิดแีละเกดิไมด่ดีว้ยตาทพิยอ์ันบรสิทุธิเ์หนอืมนุษย ์พงึรูช้ดัถงึ 

หมูส่ตัวผ์ูเ้ป็นไปตามกรรมวา่ „หมูส่ตัวท์ีป่ระกอบกายทจุรติ วจทีจุรติ และมโนทจุรติ 

กลา่วรา้ยพระอรยิะ มคีวามเห็นผดิ ชกัชวนผูอ้ ืน่ใหทํ้ากรรมตามความเห็นผดิ พวกเขา 

หลังจากตายแลว้จะไปเกดิในอบาย ทคุต ิวนิบิาต นรก แตห่มูส่ตัวท์ีป่ระกอบ 

กายสจุรติ วจสีจุรติ และมโนสจุรติ ไมว่า่รา้ยพระอรยิะ มคีวามเห็นชอบ ชกัชวน 

ผูอ้ืน่ใหทํ้ากรรมตามความเห็นชอบ พวกเขาหลังจากตายแลว้จะไปเกดิในสคุตโิลก 

สวรรค ์เราพงึเห็นหมูส่ตัวผ์ูกํ้าลังจตุ ิกําลังเกดิทัง้ชัน้ตํา่และชัน้สงู งามและไมง่าม 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 สงัวฏัฏกปั หมายถงึกัปฝ่ายเสือ่ม คอืชว่งระยะเวลาทีโ่ลกกําลังพนิาศ ววิฏัฏกปั หมายถงึกัปฝ่ายเจรญิ คอื 

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

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๒๙ } 



๓๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๓. ปัญจังคกิวรรค ๔. ทสุสลีสตูร 

เกดิดแีละเกดิไมด่ดีว้ยตาทพิยอ์ันบรสิทุธิเ์หนอืมนุษย ์พงึรูช้ดัถงึหมูส่ตัวผ์ูเ้ป็นไปตาม 

กรรมอยา่งนีแ้ล‟ เมือ่มเีหต ุเธอยอ่มบรรลคุวามเป็นผูเ้หมาะสมทีจ่ะประจักษ์ชดัใน 

ธรรมนัน้ ๆ 

  ถา้ภกิษุนัน้หวงัวา่ „เราพงึทําใหแ้จง้เจโตวมิตุต ิปัญญาวมิตุตอิันไมม่อีาสวะ 

เพราะอาสวะสิน้ไปดว้ยปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุัน‟ เมือ่มเีหต ุเธอยอ่ม 

บรรลคุวามเป็นผูเ้หมาะสมทีจ่ะประจักษ์ชดัในธรรมนัน้ ๆ 

อปุกเิลสสตูรที ่๓ จบ 

 

๔. ทสุสลีสตูร 

วา่ดว้ยโทษแหง่ความทศุลีและคณุแหง่ความมศีลี 

  [๒๔] ภกิษุทัง้หลาย สมัมาสมาธขิองบคุคลผูท้ศุลี มศีลีวบิัตชิือ่วา่มเีหตถุกู 

ขจัดแลว้ เมือ่สมัมาสมาธไิมม่ยีถาภตูญาณทัสสนะ๑ ของบคุคลผูม้สีมัมาสมาธวิบิัต ิ

ชือ่วา่มเีหตถุกูขจัดแลว้ เมือ่ยถาภตูญาณทัสสนะไมม่ ีนพิพทิา๒และวริาคะ๓ของ 

บคุคลผูม้ยีถาภตูญาณทัสสนะวบิัตชิือ่วา่มเีหตถุกูขจัดแลว้ เมือ่นพิพทิาและวริาคะไม ่

ม ีวมิตุตญิาณทัสสนะ๔ ของบคุคลผูม้นีพิพทิาและวริาคะวบิัตชิือ่วา่มเีหตถุกูขจัดแลว้ 

  สมัมาสมาธขิองบคุคลผูท้ศุลี มศีลีวบิัตชิือ่วา่มเีหตถุกูขจัดแลว้ เมือ่สมัมา- 

สมาธไิมม่ ียถาภตูญาณทัสสนะของบคุคลผูม้สีมัมาสมาธวิบิัตชิือ่วา่มเีหตถุกูขจัดแลว้ 

เมือ่ยถาภตูญาณทัสสนะไมม่ ีนพิพทิาและวริาคะของบคุคลผูม้ยีถาภตูญาณทัสสนะ

 

เชงิอรรถ : 

๑
 ยถาภตูญาณทสัสนะ หมายถงึตรณุวปัิสสนา คอื วปัิสสนาทีอ่อ่นกําลัง ทีม่นีามรปูปรเิฉทญาณ (ญาณ 

   กําหนดจําแนกรูร้ปูและนาม คอืรูส้ ิง่ทัง้หลายวา่ อะไรเป็นรปูธรรม อะไรเป็นนามธรรม) เป็นตน้ เป็นความ 

   รูข้ัว้ตอ่ทีต่ัดแยกระหวา่งความเป็นปถุชุนกับความเป็นอรยิบคุคล ยังไมใ่ชค่วามรูข้ัน้สดุทา้ย (องฺ.ปญฺจก.อ. 

   ๓/๒๔/๗, องฺ.ฉกฺก.อ. ๓/๕๐/๑๒๙) 

๒
 นพิพทิา หมายถงึพลววปัิสสนา (วปัิสสนาทีม่พีลัง) (องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๒๔/๗) 

๓
 วริาคะ หมายถงึอรยิมรรค (องฺ.ปญฺจก.อ.๓/๒๔/๗) 

๔
 วมิตุตญิาณทสัสนะ เป็นความรูข้ัน้สดุทา้ย แยกอธบิายวา่ วมิตุต ิหมายถงึผลวมิตุต ิไดแ้ก ่อรหัตตผล 

   ญาณทสัสนะ หมายถงึปัจจเวกขณญาณ (ญาณหย่ังรู ้ดว้ยการพจิารณาทบทวนมรรคผล กเิลสทีล่ะได ้

   แลว้) (องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๒๔/๗, องฺ.ฉกฺก.อ. ๓/๕๐/๑๒๙) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๓๐ } 



๓๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๓. ปัญจังคกิวรรค ๕. อนุคคหติสตูร 

วบิัตชิือ่วา่มเีหตถุกูขจัดแลว้ เมือ่นพิพทิาและวริาคะไมม่ ีวมิตุตญิาณทัสสนะของ 

บคุคลผูม้นีพิพทิาและวริาคะวบิัตชิือ่วา่มเีหตถุกูขจัดแลว้ เปรยีบเหมอืนตน้ไมท้ีม่กี ิง่ 

และใบวบิัต ิสะเก็ด เปลอืก กระพี ้แมแ้กน่ของตน้ไมนั้น้ ยอ่มไมถ่งึความบรบิรูณ์ 

  ภกิษุทัง้หลาย สมัมาสมาธขิองบคุคลผูม้ศีลี สมบรูณ์ดว้ยศลี ชือ่วา่มเีหต ุ

สมบรูณ์ เมือ่สมัมาสมาธมิ ียถาภตูญาณทัสสนะของบคุคลผูส้มบรูณ์ดว้ยสมัมา- 

สมาธ ิชือ่วา่มเีหตสุมบรูณ์ เมือ่ยถาภตูญาณทัสสนะม ีนพิพทิาและวริาคะของ 

บคุคลผูส้มบรูณ์ดว้ยยถาภตูญาณทัสสนะ ชือ่วา่มเีหตสุมบรูณ์ เมือ่นพิพทิาและ 

วริาคะม ีวมิตุตญิาณทัสสนะของบคุคลผูส้มบรูณ์ดว้ยนพิพทิาและวริาคะ ชือ่วา่ 

มเีหตสุมบรูณ์ 

  สมัมาสมาธขิองบคุคลผูม้ศีลี สมบรูณ์ดว้ยศลี ชือ่วา่มเีหตสุมบรูณ์ เมือ่ 

สมัมาสมาธมิ ียถาภตูญาณทัสสนะของบคุคลผูส้มบรูณ์ดว้ยสมัมาสมาธ ิชือ่วา่ 

มเีหตสุมบรูณ์ เมือ่ยถาภตูญาณทัสสนะม ีนพิพทิาและวริาคะของบคุคลผู ้

สมบรูณ์ดว้ยยถาภตูญาณทัสสนะ ชือ่วา่มเีหตสุมบรูณ์ เมือ่นพิพทิาและวริาคะม ี

วมิตุตญิาณทัสสนะของบคุคลผูส้มบรูณ์ดว้ยนพิพทิาและวริาคะ ชือ่วา่มเีหตสุมบรูณ์ 

เปรยีบเหมอืนตน้ไมท้ีม่กี ิง่และใบสมบรูณ์ สะเก็ด เปลอืก กระพี ้แมแ้กน่ของตน้ไมนั้น้ 

ยอ่มถงึความบรบิรูณ์ 

ทสุสลีสตูรที ่๔ จบ 

 

๕. อนคุคหติสูตร 

วา่ดว้ยธรรมสนบัสนนุสมัมาทฏิฐ ิ

  [๒๕] ภกิษุทัง้หลาย สมัมาทฏิฐิ๑อันองค ์๕ สนับสนุนแลว้ ยอ่มมเีจโต- 

วมิตุตเิป็นผล มเีจโตวมิตุติ๒เป็นผลานสิงส ์และมปัีญญาวมิตุติ๓เป็นผล มปัีญญา- 

วมิตุตเิป็นผลานสิงส์

 

เชงิอรรถ : 

๑
 สมัมาทฏิฐ ิในทีน่ีห้มายถงึวปัิสสนาสัมมาทฏิฐ ิแตใ่นอรรถกถามัชฌมินกิายอธบิายวา่หมายถงึอรหัตตมัคค- 

   สัมมาทฏิฐ ิ(ม.ม.ูอ. ๒/๔๕๒/๒๕๔, องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๒๕/๗,องฺ.ปญฺจก.ฏกีา ๓/๒๕/๙) 

๒
 เจโตวมิตุต ิในทีน่ีห้มายถงึมัคคสมาธแิละผลสมาธ ิ(องฺ.ทกุ.อ. ๒/๘๘/๖๒, องฺ.ปญฺจก.อ.๓/๒๕/๗) 

๓
 ปญัญาวมิตุต ิในทีน่ีห้มายถงึผลญาณ ไดแ้ก ่ผลปัญญาที ่๔ กลา่วคอือรหัตตผลปัญญา (องฺ.ทกุ.อ. ๒/๘๘/ 

   ๖๒, องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๒๕/๗, องฺ.ปญจก.ฏกีา ๓/๒๕/๑๐) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๓๑ } 



๓๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๓. ปัญจังคกิวรรค ๖. วมิตุตายตนสตูร 

  องค ์๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ศลี๑     ๒. สตุะ๒ 

   ๓. สากัจฉา๓     ๔. สมถะ๔ 

   ๕. วปัิสสนา๕ 

  ภกิษุทัง้หลาย สมัมาทฏิฐอิันองค ์๕ นีแ้ล สนับสนุนแลว้ ยอ่มมเีจโตวมิตุต ิ

เป็นผล มเีจโตวมิตุตเิป็นผลานสิงส ์และมปัีญญาวมิตุตเิป็นผล มปัีญญาวมิตุตเิป็น 

ผลานสิงส ์

อนคุคหติสตูรที ่๕ จบ 

 

๖. วมิตุตายตนสูตร 

วา่ดว้ยเหตแุหง่วมิตุต ิ

  [๒๖] ภกิษุทัง้หลาย เหตแุหง่วมิตุต ิ๕ ประการนี ้ซ ึง่เป็นเหตใุหจ้ติของภกิษุ 

ผูไ้มป่ระมาท มคีวามเพยีร อทุศิกายและใจอยู ่ทีย่ังไมห่ลดุพน้ ยอ่มหลดุพน้ อาสวะ 

ทีย่ังไมส่ ิน้ไป ยอ่มถงึความสิน้ไป หรอืเธอยอ่มบรรลธุรรมอันเป็นแดนเกษมจาก 

โยคะอันยอดเยีย่มทีย่ังไมไ่ดบ้รรลุ

 

เชงิอรรถ : 

๑
 ศลี ในทีน่ีห้มายถงึปารสิทุธศิลี ๔ ซึง่เป็นพืน้ฐานแหง่การบรรลอุรยิมรรค (ม.ม.ูอ.๒/๔๕๒/๒๕๔, องฺ. 

   ปญฺจก.ฏกีา ๓/๒๕/๑๐) 

๒
 สตุะ ในทีน่ีห้มายถงึการฟังธรรมทีเ่ป็นสัปปายะ (องฺ.ปญฺจก.ฏกีา ๓/๒๕/๑๐) 

๓
 สากจัฉา ในทีน่ีห้มายถงึการสนทนาบอกความเป็นไปแหง่จติของตน (ม.ม.ูอ.๒/๔๕๒/๒๕๔, องฺ. 

   ปญฺจก.ฏกีา ๓/๒๕/๑๐) 

๔
 สมถะ ในทีน่ีห้มายถงึสมาบัต ิ๘ ทีเ่ป็นพืน้ฐานแหง่วปัิสสนา (องฺ.ปญฺจก.ฏกีา ๓/๒๕/๑๐) 

๕
 วปิสัสนา ในทีน่ีห้มายถงึอนุปัสสนา ๗ ประการ คอื อนจิจานุปัสสนา ทกุขานุปัสสนา อนัตตานุปัสสนา 

   นพิพทิานุปัสสนา วริาคานุปัสสนา นโิรธานุปัสสนา และปฏนิสิสัคคานุปัสสนา 

    องค ์๕ ประการนีเ้ปรยีบเหมอืนกระบวนการปลกูมะมว่ง คอื 

    ศลี เปรยีบเหมอืนการทํารอ่งน้ํารอบตน้ไม ้เพราะเป็นมลูเหตใุหส้ัมมาทฏิฐเิจรญิ 

    สตุะ เปรยีบเหมอืนการรดน้ําใหเ้หมาะแกเ่วลา เพราะเพิม่พนูภาวนา 

    สากัจฉา เปรยีบเหมอืนการตัดแตง่กิง่ เพราะนําความยุง่ยากแหง่ภาวนาออกไปได ้

    สมถะ เปรยีบเหมอืนการทําทํานบกัน้น้ําใหแ้ข็งแรง เพราะทําภาวนาใหม้ั่นคงยิง่ขึน้ 

    วปัิสสนา เปรยีบเหมอืนการใชจ้อบขดุราก เพราะขดุรากตัณหา มานะ และทฏิฐไิด ้

   (ม.ม.ูอ.๒/๔๕๒/๒๕๕, องฺ.เอกก.ฏกีา ๑/๑๑/๙๓, องฺ.ปญฺจก.ฏกีา ๓/๒๕/๙-๑๒) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๓๒ } 



๓๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๓. ปัญจังคกิวรรค ๖. วมิตุตายตนสตูร 

  เหตแุหง่วมิตุต ิ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ศาสดาหรอืเพือ่นพรหมจารผีูต้ัง้อยูใ่นฐานะครบูางรปูแสดงธรรม๑ 

       แกภ่กิษุในธรรมวนัิยนี ้เธอรูแ้จง้อรรถ๒ รูแ้จง้ธรรมในธรรม๓นัน้ 

       ตามทีศ่าสดาหรอืเพือ่นพรหมจารผีูต้ัง้อยูใ่นฐานะครบูางรปูแสดง 

       แกเ่ธอ เมือ่เธอรูแ้จง้อรรถรูแ้จง้ธรรม ยอ่มเกดิปราโมทย ์เมือ่ม ี

       ปราโมทย ์ยอ่มเกดิปีต ิเมือ่ใจมปีีต ิกายยอ่มสงบ เธอมกีายสงบ 

       ยอ่มไดรั้บสขุ เมือ่มสีขุ จติยอ่มตัง้มั่น นีเ้ป็นเหตแุหง่วมิตุตปิระการ 

       ที ่๑ ซึง่เป็นเหตใุหจ้ติของภกิษุผูไ้มป่ระมาท มคีวามเพยีร อทุศิ 

       กายและใจอยู ่ทีย่ังไมห่ลดุพน้ ยอ่มหลดุพน้ อาสวะทีย่ังไมส่ ิน้ไป 

       ยอ่มถงึความสิน้ไป หรอืเธอยอ่มบรรลธุรรมอันเป็นแดนเกษมจาก 

       โยคะอันยอดเยีย่มทีย่งัไมไ่ดบ้รรล ุ

   ๒. ศาสดาหรอืเพือ่นพรหมจารผีูต้ัง้อยูใ่นฐานะครบูางรปูไมไ่ดแ้สดงธรรม 

       แกภ่กิษุ แตภ่กิษุแสดงธรรมตามทีต่นไดส้ดับมาตามทีต่นไดเ้รยีน 

       มาแกผู่อ้ ืน่โดยพสิดาร เธอรูแ้จง้อรรถรูแ้จง้ธรรมในธรรมนัน้ตาม 

       ทีภ่กิษุแสดงธรรมตามทีต่นไดส้ดับมาตามทีต่นไดเ้รยีนมาแกผู่อ้ ืน่โดย 

       พสิดาร เมือ่เธอรูแ้จง้อรรถรูแ้จง้ธรรม ยอ่มเกดิปราโมทย ์เมือ่ม ี

       ปราโมทย ์ยอ่มเกดิปีต ิเมือ่ใจมปีีต ิกายยอ่มสงบ เธอมกีายสงบ 

        ยอ่มไดรั้บสขุ เมือ่มสีขุ จติยอ่มตัง้มั่น นีเ้ป็นเหตแุหง่วมิตุตปิระการ 

       ที ่๒ ซึง่เป็นเหตใุหจ้ติของภกิษุผูไ้มป่ระมาท ฯลฯ หรอืเธอยอ่ม 

       บรรลธุรรมอันเป็นแดนเกษมจากโยคะอันยอดเยีย่มทีย่ังไมไ่ดบ้รรล ุ

   ๓. ศาสดาหรอืเพือ่นพรหมจารผีูต้ัง้อยูใ่นฐานะครบูางรปูไมไ่ดแ้สดงธรรม 

       แกภ่กิษุ แมภ้กิษุก็ไมไ่ดแ้สดงธรรมตามทีต่นไดส้ดับมาตาม 

       ทีต่นไดเ้รยีนมา แกผู่อ้ ืน่โดยพสิดาร แตภ่กิษุสาธยายธรรมตามทีต่นได ้

 

เชงิอรรถ : 

๑ 
ธรรม ในทีน่ีห้มายถงึอรยิสัจ ๔ (องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๒๖/๘) 

๒ 
รูแ้จง้อรรถ ในทีน่ีห้มายถงึรูค้วามหมายแหง่บาลนัีน้ว่า „ศลีมาในทีน่ี ้สมาธมิาในทีน่ี ้ปัญญามาในทีน่ี‟้ 

   (องฺ.ตกิ.อ. ๒/๔๓/๑๕๒-๑๕๓, องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๒๖/๘) 

๓
 รูแ้จง้ธรรม ในทีน่ีห้มายถงึรูบ้าลคีอืพระพทุธพจน ์เชน่ ทรงจําบาลทีีใ่หรู้ค้วามหมายไดอ้ยา่งถกูตอ้ง (องฺ. 

   ตกิ.อ. ๓/๔๓/๑๕๒-๑๕๓, องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๒๖/๘, องฺ.ปญฺจก.ฏกีา ๓/๒๖/๑๓) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๓๓ } 



๓๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๓. ปัญจังคกิวรรค ๖. วมิตุตายตนสตูร 

       สดับมาตามทีต่นไดเ้รยีนมาโดยพสิดาร เธอรูแ้จง้อรรถรูแ้จง้ธรรม 

       ในธรรมนัน้ ตามทีภ่กิษุสาธยายธรรมตามทีต่นไดส้ดับมาตามทีต่น 

       ไดเ้รยีนมาโดยพสิดาร เมือ่เธอรูแ้จง้อรรถรูแ้จง้ธรรม ยอ่มเกดิ 

       ปราโมทย ์เมือ่มปีราโมทย ์ยอ่มเกดิปีต ิเมือ่ใจมปีีต ิกายยอ่มสงบ 

       เธอมกีายสงบ ยอ่มไดรั้บสขุ เมือ่มสีขุ จติยอ่มตัง้มั่น นีเ้ป็นเหตแุหง่ 

       วมิตุตปิระการที ่๓ ซึง่เป็นเหตใุหจ้ติของภกิษุผูไ้มป่ระมาท มคีวาม 

       เพยีร ฯลฯ หรอืเธอยอ่มบรรลธุรรมอันเป็นแดนเกษมจากโยคะอัน 

       ยอดเยีย่มทีย่ังไมไ่ดบ้รรล ุ

   ๔. ศาสดาหรอืเพือ่นพรหมจารผีูต้ัง้อยูใ่นฐานะครบูางรปูไมไ่ดแ้สดงธรรม 

       แกภ่กิษุ แมภ้กิษุก็ไมไ่ดแ้สดงธรรมตามทีต่นไดส้ดับมาตามทีต่นได ้

       เรยีนมาแกผู่อ้ ืน่โดยพสิดาร ไมไ่ดส้าธยายธรรมตามทีต่นไดส้ดับมา 

       ตามทีต่นไดเ้รยีนมาโดยพสิดาร แตภ่กิษุตรกึตามตรองตามเพง่ 

       ตามดว้ยใจซึง่ธรรมตามทีต่นไดส้ดับมาตามทีต่นไดเ้รยีนมา เธอรู ้

       แจง้อรรถรูแ้จง้ธรรมในธรรมนัน้ตามทีภ่กิษุตรกึตามตรองตามเพง่ 

       ตามดว้ยใจซึง่ธรรมตามทีต่นไดส้ดับมาตามทีต่นไดเ้รยีนมา เมือ่เธอ 

       รูแ้จง้อรรถรูแ้จง้ธรรม ยอ่มเกดิปราโมทย ์เมือ่มปีราโมทย ์ยอ่ม 

       เกดิปีต ิเมือ่ใจมปีีต ิกายยอ่มสงบ เธอมกีายสงบ ยอ่มไดรั้บสขุ 

       เมือ่มสีขุ จติยอ่มตัง้มั่น นีเ้ป็นเหตแุหง่วมิตุตปิระการที ่๔ ซึง่เป็น 

       เหตใุหจ้ติของภกิษุผูไ้มป่ระมาท ฯลฯ หรอืเธอยอ่มบรรลธุรรม 

       อันเป็นแดนเกษมจากโยคะอันยอดเยีย่มทีย่ังไมไ่ดบ้รรล ุ

   ๕. ศาสดาหรอืเพือ่นพรหมจารผีูต้ัง้อยูใ่นฐานะครบูางรปูไมไ่ดแ้สดงธรรม 

       แกภ่กิษุ แมภ้กิษุก็ไมไ่ดแ้สดงธรรมตามทีต่นไดส้ดับมาตามทีต่น 

       ไดเ้รยีนมาแกผู่อ้ ืน่โดยพสิดาร ไมไ่ดส้าธยายธรรมตามทีต่นไดส้ดับ 

       มาตามทีต่นไดเ้รยีนมาโดยพสิดาร และไมไ่ดต้รกึตามตรองตามเพง่ 

       ตามดว้ยใจซึง่ธรรมตามทีต่นไดส้ดับมาตามทีต่นไดเ้รยีนมา แตเ่ธอ 

       เรยีนสมาธนิมิติอยา่งใดอยา่งหนึง่มาด ีมนสกิารด ีทรงจําไวด้ ี

       แทงตลอดดดีว้ยปัญญา เธอรูแ้จง้อรรถรูแ้จง้ธรรมในธรรมนัน้ตามที ่

       เธอไดเ้รยีนสมาธนิมิติอยา่งใดอยา่งหนึง่มาด ีมนสกิารด ีทรงจําไวด้ ี

       แทงตลอดดดีว้ยปัญญา เมือ่เธอรูแ้จง้อรรถรูแ้จง้ธรรม ยอ่มเกดิ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๓๔ } 



๓๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๓. ปัญจังคกิวรรค ๗. สมาธสิตูร 

       ปราโมทย ์เมือ่มปีราโมทย ์ยอ่มเกดิปีต ิเมือ่ใจเกดิปีต ิกายยอ่มสงบ 

       เธอมกีายสงบ ยอ่มไดรั้บสขุ เมือ่มสีขุ จติยอ่มตัง้มั่น นีเ้ป็นเหตุ 

       แหง่วมิตุตปิระการที ่๕ ซึง่เป็นเหตใุหจ้ติของภกิษุผูไ้มป่ระมาท ฯลฯ 

       หรอืเธอยอ่มบรรลธุรรมอันเป็นแดนเกษมจากโยคะอันยอดเยีย่มที ่

       ยังไมไ่ดบ้รรล ุ

  ภกิษุทัง้หลาย เหตแุหง่วมิตุต ิ๕ ประการนีแ้ล ซึง่เป็นเหตใุหจ้ติของภกิษุผูไ้ม ่

ประมาท มคีวามเพยีร อทุศิกายและใจอยู ่ทีย่ังไมห่ลดุพน้ ยอ่มหลดุพน้ อาสวะ 

ทีย่ังไมส่ ิน้ไป ยอ่มถงึความสิน้ไป หรอืเธอยอ่มบรรลธุรรมอันเป็นแดนเกษมจาก 

โยคะอันยอดเยีย่มทีย่ังไมไ่ดบ้รรล ุ

วมิตุตายตนสตูรที ่๖ จบ 

 

๗. สมาธสิูตร 

วา่ดว้ยการเจรญิสมาธเิพือ่ใหญ้าณเกดิข ึน้ 

  [๒๗] ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงมปัีญญาเครือ่งรักษาตน มสีต ิเจรญิ 

อัปปมาณสมาธิ๑เถดิ เมือ่เธอมปัีญญาเครือ่งรักษาตน มสีต ิเจรญิอัปปมาณสมาธอิยู่ 

ญาณ๒ ๕ ประการ ยอ่มเกดิขึน้เฉพาะตน 

  ญาณ ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ญาณยอ่มเกดิขึน้เฉพาะตนวา่ „สมาธิ๓นีม้สีขุในปัจจบุัน และมสีขุ 

       เป็นวบิากตอ่ไป‟ 

   ๒. ญาณยอ่มเกดิขึน้เฉพาะตนวา่ „สมาธนิีเ้ป็นอรยิะ ปราศจากอามสิ๔‟ 

   ๓. ญาณยอ่มเกดิขึน้เฉพาะตนวา่ „สมาธนิีอ้ันคนเลวเสพไมไ่ด‟้

 

เชงิอรรถ : 

๑
 อปัปมาณสมาธ ิหมายถงึสมาธริะดับโลกตุตระอันปราศจากกเิลส ทีแ่สดงลักษณะหรอืจรติของบคุคล 

   (องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๒๗/๙, องฺ.ตกิ.ฏกีา ๒/๑๐๑/๒๔๘) 

๒
 ญาณ ๕ ในทีน่ีเ้รยีกอกีอยา่งหนึง่วา่ ปัจจเวกขณญาณ ๕ (องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๒๗/๙) 

๓
 สมาธ ิในทีน่ีห้มายถงึอรหัตตผลสมาธ ิหรอืมัคคสมาธ ิ(องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๒๗/๙) 

๔
 อามสิ ในทีน่ีห้มายถงึกาม วัฏฏะ และโลก (องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๒๗/๙) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๓๕ } 



๓๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๓. ปัญจังคกิวรรค ๘. ปัญจังคกิสตูร 

   ๔. ญาณยอ่มเกดิขึน้เฉพาะตนวา่ „สมาธนิีส้งบ ประณีต ไดด้ว้ยความ 

       สงบระงับ บรรลไุดด้ว้ยภาวะทีจ่ติเป็นหนึง่ผดุขึน้ และมใิชบ่รรลไุด ้

       ดว้ยการขม่ธรรมทีเ่ป็นขา้ศกึ หา้มกเิลสดว้ยสสงัขารจติ๑‟ 

   ๕. ญาณยอ่มเกดิขึน้เฉพาะตนวา่ „เรามสีตเิขา้สมาธนิีไ้ด ้มสีตอิอก 

       จากสมาธนิีไ้ด‟้ 

  ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงมปัีญญาเครือ่งรักษาตน มสีต ิเจรญิอัปปมาณ- 

สมาธเิถดิ เมือ่เธอทัง้หลายมปัีญญาเครือ่งรักษาตน มสีต ิเจรญิอัปปมาณสมาธอิยู ่

ญาณ ๕ ประการนีแ้ล ยอ่มเกดิขึน้เฉพาะตน 

สมาธสิตูรที ่๗ จบ 

 

๘. ปญัจงัคกิสตูร 

วา่ดว้ยการเจรญิสมัมาสมาธทิ ีป่ระกอบดว้ยองค ์๕ 

  [๒๘] ภกิษุทัง้หลาย เราจักแสดงการเจรญิสมัมาสมาธทิีป่ระกอบดว้ยองค ์๕ 

อันเป็นอรยิะ๒ เธอทัง้หลายจงฟัง จงใสใ่จไดด้ ีเราจักกลา่ว ภกิษุเหลา่นัน้ทลูรับสนอง 

พระดํารัสแลว้ พระผูม้พีระภาคจงึไดต้รัสเรือ่งนีว้า่ 

  การเจรญิสมัมาสมาธทิีป่ระกอบดว้ยองค ์๕ อันเป็นอรยิะ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ภกิษุในธรรมวนัิยนีส้งัดจากกามและอกศุลธรรมทัง้หลาย บรรลุ 

       ปฐมฌาณทีม่วีติกวจิาร มปีีตแิละสขุอันเกดิจากวเิวกอยู ่เธอทํากาย 

       นีแ้ลใหชุ้ม่ชืน่อ ิม่เอบิ ซาบซา่นดว้ยปีตแิละสขุอนัเกดิจากวเิวก ไมม่ ี

       สว่นไหน ๆ แหง่กาย ของเธอท่ัวทัง้ตัวทีปี่ตแิละสขุอันเกดิจากวเิวก 

       จะไมถ่กูตอ้ง เปรยีบเหมอืนพนักงานสรงสนานหรอืลกูมอืพนักงาน 

       สรงสนานผูฉ้ลาด จะพงึใสผ่งสตีัวลงในภาชนะสํารดิแลว้พรมดว้ย 

       น้ําหมักไว ้ตกเวลาเย็นผงสตีัวจับตัวตดิเป็นกอ้น ไมก่ระจายออก

 

เชงิอรรถ : 

๑
 หมายถงึมใิชส่มาธริะดับปฐมฌานทีเ่พยีงแตข่ม่นวิรณ์ หรอืหา้มกเิลสอืน่ไดด้ว้ยสสังขารจติ คอื จติทีม่ ี

   ความเพยีรพยายามเทา่นัน้ แตเ่ป็นสมาธทิีส่งบระงับกเิลสได ้บรรลุไดโ้ดยไมต่อ้งเพยีรพยายาม (องฺ.ปญฺจก.อ. 

   ๓/๒๗/๙, องฺ.ปญฺจก.ฏกีา ๓/๒๗/๑๔) 

๒
 อรยิะ ในทีน่ีห้มายถงึการอยูห่า่งไกลจากกเิลสทีล่ะไดด้ว้ยวกิขัมภนปหานะ (การละกเิลสดว้ยการขม่ไว)้ 

   (องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๒๘/๑๐) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๓๖ } 



๓๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๓. ปัญจังคกิวรรค ๘. ปัญจังคกิสตูร 

       ฉันใด ภกิษุก็ฉันนัน้เหมอืนกันแล ทํากายนีแ้ลใหชุ้ม่ชืน่อ ิม่เอบิ 

       ซาบซา่นดว้ยปีตแิละสขุอันเกดิจากวเิวก ไมม่สีว่นไหน ๆ แหง่ 

       กายของเธอท่ัวทัง้ตัวทีปี่ตแิละสขุอันเกดิจากวเิวกจะไมถ่กูตอ้ง นี้ 

       คอืการเจรญิสมัมาสมาธทิีป่ระกอบดว้ยองค ์๕ อนัเป็นอรยิะ 

       ประการที ่๑ 

   ๒. ภกิษุบรรลทุตุยิฌาณทีม่คีวามผอ่งใสภายใน มภีาวะทีจ่ติเป็นหนึง่ 

       ผดุขึน้ ไมม่วีติก ไมม่วีจิาร เพราะวติกวจิารสงบระงับไป มแีตปี่ต ิ

       และสขุอันเกดิจากสมาธอิยู ่เธอทํากายนีใ้หชุ้ม่ชืน่อ ิม่เอบิซาบซา่น 

       ดว้ยปีตแิละสขุอันเกดิจากสมาธ ิไมม่สีว่นไหน ๆ แหง่กายของเธอ 

       ท่ัวทัง้ตัวทีปี่ตแิละสขุอนัเกดิจากสมาธจิะไมถ่กูตอ้ง เปรยีบเหมอืน 

       หว้งน้ําลกึทีม่น้ํีาป่ันป่วน ไมม่ทีางไหลมาไดทั้ง้ในทศิตะวนัออก ทศิใต ้

       ทศิตะวนัตก ทศิเหนอื และฝนก็ไมต่กเพิม่ตามฤดกูาล แตส่ายน้ํา 

       เย็นพขุ ึน้จากหว้งน้ํานัน้แลว้ จะพงึทําหว้งน้ํานัน้แลใหชุ้ม่ชืน่อ ิม่เอบิ 

       ซมึซาบดว้ยน้ําเย็น ไมม่สีว่นไหน ๆ แหง่หว้งน้ํานัน้ทัง้หมดทีน้ํ่า 

       เย็นจะไมถ่กูตอ้ง ฉันใด ภกิษุก็ฉันนัน้เหมอืนกันแล ยอ่มทํากายนีใ้ห ้

       ชุม่ชืน่อ ิม่เอบิซาบซา่นดว้ยปีตแิละสขุอันเกดิจากสมาธ ิไมม่สีว่น 

       ไหน ๆ แหง่กายของเธอท่ัวทัง้ตัวทีปี่ตแิละสขุอันเกดิจากสมาธจิะ 

       ไมถ่กูตอ้ง นีค้อืการเจรญิสมัมาสมาธทิีป่ระกอบดว้ยองค ์๕ อันเป็น 

       อรยิะ ประการที ่๒ 

   ๓. ภกิษุมอีเุบกขา มสีตสิมัปชญัญะ เสวยสขุดว้ยนามกาย เพราะปีต ิ

       จางคลายไป บรรลตุตยิฌาณทีพ่ระอรยิะทัง้หลายสรรเสรญิวา่ „ผูม้ ี

       อเุบกขา มสีต ิอยูเ่ป็นสขุ‟ เธอทํากายนีแ้ลใหชุ้ม่ชืน่อ ิม่เอบิซาบซา่น 

       ดว้ยสขุอันปราศจากปีต ิไมม่สีว่นไหน ๆ แหง่กายของเธอท่ัวทัง้ตัว 

       ทีส่ขุอันปราศจากปีตจิะไมถ่กูตอ้ง เปรยีบเหมอืนกออบุล กอบัว 

       หลวง หรอืกอบัวขาวบางเหลา่ซึง่เกดิในน้ํา ยังไมพ่น้น้ํา จมอยูใ่นน้ํา 

       ถกูน้ําหลอ่เลีย้งไว ้ดอกบัวเหลา่นัน้ชุม่ชืน่อ ิม่เอบิซมึซาบดว้ยน้ําเย็น 

       ตลอดยอด ตลอดเหงา้ ไมม่สีว่นไหน ๆ แหง่ดอกอบุล ดอกบัวหลวง 

       หรอืดอกบัวขาวท่ัวทกุสว่นทีน้ํ่าเย็นจะไมถ่กูตอ้ง ฉันใด ภกิษุก็ฉัน 

       นัน้ เหมอืนกันแล ยอ่มทํากายนีแ้ลใหชุ้ม่ชืน่อ ิม่เอบิซาบซา่นดว้ยสขุ 

       อันปราศจากปีต ิไมม่สีว่นไหน ๆ แหง่กายของเธอท่ัวทัง้ตัวทีส่ขุอัน 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๓๗ } 



๓๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๓. ปัญจังคกิวรรค ๘. ปัญจังคกิสตูร 

       ปราศจากปีตจิะไมถ่กูตอ้ง นีค้อืการเจรญิสมัมาสมาธทิีป่ระกอบ 

       ดว้ยองค ์๕ อันเป็นอรยิะ ประการที ่๓ 

   ๔. ภกิษุบรรลจุตตุถฌาณทีไ่มม่ทีกุข ์ไมม่สีขุ มสีตบิรสิทุธิเ์พราะ 

       อเุบกขาอยู ่เพราะละสขุและทกุขไ์ด ้เพราะโสมนัสและโทมนัสดับไป 

       กอ่นแลว้ เธอน่ังแผไ่ปท่ัวกายนีแ้ลดว้ยใจอันบรสิทุธิผ์ดุผอ่ง ไมม่ ี

       สว่นไหน ๆ แหง่กายของเธอท่ัวทัง้ตัวทีใ่จอันบรสิทุธิผ์ดุผอ่งจะไม ่

       ถกูตอ้ง เปรยีบเหมอืนบรุษุพงึเอาผา้ขาว น่ังคลมุตัวตลอดศรีษะ 

       ก็ไมม่สีว่นไหน ๆ แหง่กายทกุสว่นของเขา ทีผ่า้ขาวจะไมถ่กูตอ้ง 

       ฉันใด ภกิษุก็ฉันนัน้เหมอืนกันแล เธอน่ังแผไ่ปท่ัวกายนีแ้ล ดว้ยใจ 

       อันบรสิทุธิผ์ดุผอ่งไมม่สีว่นไหน ๆ แหง่กายของเธอท่ัวทัง้ตัวทีใ่จอัน 

       บรสิทุธิผ์ดุผอ่งจะไมถ่กูตอ้ง นีค้อืการเจรญิสมัมาสมาธทิี ่

       ประกอบดว้ยองค ์๕ อนัเป็นอรยิะ ประการที ่๔ 

   ๕. ภกิษุเรยีนปัจจเวกขณนมิติ๑ มาด ีมนสกิารด ีทรงจําไวด้ ีแทง 

       ตลอดดดีว้ยปัญญา เปรยีบเหมอืนคนหนึง่พงึพจิารณาเห็นคนหนึง่ 

       คนยนืพงึพจิารณาเห็นคนน่ัง หรอืคนน่ังพงึพจิารณาเห็นคนนอน 

       ฉันใด ภกิษุก็ฉันนัน้เหมอืนกันแล เธอเรยีนปัจจเวกขณนมิติมาด ี

       มนสกิารด ีทรงจําไวด้ ีแทงตลอดดดีว้ยปัญญา นีค้อืการเจรญิ 

       สมัมาสมาธทิีป่ระกอบดว้ยองค ์๕ อันเป็นอรยิะ ประการที ่๕ 

  ภกิษุทัง้หลาย เมือ่สมัมาสมาธทิีป่ระกอบดว้ยองค ์๕ อันเป็นอรยิะ ทีภ่กิษุ 

เจรญิ ทําใหม้ากแลว้อยา่งนี ้เธอนอ้มจติไปเพือ่ทําใหแ้จง้ดว้ยปัญญาอันยิง่ซ ึง่ธรรม 

ใด ๆ ทีค่วรทําใหแ้จง้ดว้ยปัญญาอันยิง่ เมือ่มเีหตุ๒ เธอยอ่มบรรลคุวามเป็นผู ้

เหมาะสม ทีจ่ะประจักษ์ชดัในธรรมนัน้ ๆ เปรยีบเหมอืนหมอ้น้ําตัง้อยูบ่นเชงิรอง 

เต็มดว้ยน้ําเสมอขอบปากพอทีก่าจะดืม่ได ้บรุษุผูม้กํีาลังพงึเอยีงหมอ้น้ํานัน้ไปรอบ ๆ 

น้ําจะกระฉอกออกมาไดไ้หม”

 

เชงิอรรถ : 

๑
 ปจัจเวกขณนมิติ หมายถงึปัจจเวกขณญาณ คอื ญาณหย่ังรูด้ว้ยการพจิารณาทบทวนกเิลสทีล่ะได ้กเิลส 

   ทียั่งเหลอือยู ่และนพิพาน เวน้พระอรหันต ์ทีไ่มม่กีารพจิารณากเิลสทียั่งเหลอือยู่ (องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๒๘/๑๒) 

๒ 
ดเูชงิอรรถที ่๑ ขอ้ ๒๓ (อปุกเิลสสตูร) หนา้ ๒๘ ในเลม่นี ้

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๓๘ } 



๓๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๓. ปัญจังคกิวรรค ๘. ปัญจังคกิสตูร 

  “ได ้พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ภกิษุก็ฉันนัน้เหมอืนกัน เมือ่สมัมาสมาธอิันประกอบดว้ยองค ์๕ อันเป็น 

อรยิะทีภ่กิษุเจรญิทําใหม้ากแลว้อยา่งนี ้เธอนอ้มจติไปเพือ่ทําใหแ้จง้ดว้ยปัญญาอัน 

ยิง่ซ ึง่ธรรมใด ๆ ทีค่วรทําใหแ้จง้ดว้ยปัญญาอันยิง่ เมือ่มเีหต ุเธอยอ่มบรรล ุ

ความเป็นผูเ้หมาะสมทีจ่ะประจักษ์ชดัในธรรมนัน้ ๆ เปรยีบเหมอืนสระน้ํามลีักษณะ 

สีเ่หลีย่มในพืน้ทีร่าบ กัน้ดว้ยทํานบ เต็มดว้ยน้ําเสมอขอบปากพอทีก่าจะดืม่ได ้

บรุษุผูม้กํีาลังพงึเปิดทํานบสระน้ําทกุ ๆ ดา้น น้ําจะไหลออกมาไดไ้หม” 

  “ได ้พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ภกิษุก็ฉันนัน้เหมอืนกัน เมือ่สมัมาสมาธอิันประกอบดว้ยองค ์๕ อันเป็น 

อรยิะทีภ่กิษุเจรญิ ทําใหม้ากแลว้อยา่งนี ้เธอนอ้มจติไปเพือ่ทําใหแ้จง้ดว้ยปัญญา 

อันยิง่ซ ึง่ธรรมใด ๆ ทีค่วรทําใหแ้จง้ดว้ยปัญญาอันยิง่ เมือ่มเีหต ุเธอยอ่มบรรลคุวาม 

เป็นผูเ้หมาะสมทีจ่ะประจักษ์ชดัในธรรมนัน้ ๆ 

  เปรยีบเหมอืนรถมา้ทีเ่ทยีมแลว้จอดอยูท่ีท่างใหญส่ีแ่พรง่ มพีืน้ราบเรยีบมปีฏัก 

วางไวข้า้งบน คนฝึกมา้ผูข้ยันชํานาญในการฝึกขึน้รถนัน้แลว้ ถอืเชอืกดว้ยมอืซา้ย 

ถอืปฏักดว้ยมอืขวา พงึขับรถใหเ้ดนิหนา้บา้ง ใหถ้อยหลังบา้งไดต้ามตอ้งการ ฉันใด 

ภกิษุก็ฉันนัน้เหมอืนกัน เมือ่สมัมาสมาธอิันประกอบดว้ยองค ์๕ อันเป็นอรยิะที ่

ภกิษุเจรญิทําใหม้ากแลว้อยา่งนี ้เธอนอ้มจติไปเพือ่ทําใหแ้จง้ดว้ยปัญญาอันยิง่ซ ึง่ 

ธรรมใดทีค่วรทําใหแ้จง้ดว้ยปัญญาอันยิง่ เมือ่มเีหต ุเธอยอ่มบรรลคุวามเป็นผูเ้หมาะสม 

ทีจ่ะประจักษ์ชดัในธรรมนัน้ ๆ 

  ถา้ภกิษุนัน้หวงัวา่ „เราพงึแสดงฤทธิไ์ดห้ลายอยา่ง คอื คนเดยีวแสดงเป็น 

หลายคนก็ได ้ฯลฯ๑ ใชอํ้านาจทางกายไปจนถงึพรหมโลกก็ได‟้ เมือ่มเีหต ุเธอยอ่ม 

บรรลคุวามเป็นผูเ้หมาะสมทีจ่ะประจักษ์ชดัในธรรมนัน้ ๆ 

  ถา้ภกิษุนัน้หวงัวา่ „เราพงึไดย้นิเสยีง ๒ ชนดิ คอืเสยีงทพิยแ์ละเสยีงมนุษย ์

ทัง้ทีอ่ยูไ่กลและอยูใ่กล ้ดว้ยหทูพิยอ์ันบรสิทุธิเ์หนอืมนุษย‟์ เมือ่มเีหต ุเธอยอ่ม 

บรรลคุวามเป็นผูเ้หมาะสมทีจ่ะประจักษ์ชดัในธรรมนัน้ ๆ

 

เชงิอรรถ : 

๑
 เครือ่งหมาย “ฯลฯ” ทีป่รากฏในสตูรนี ้ดคูวามเต็มในขอ้ ๒๓ (อปุกเิลสสตูร) หนา้ ๒๘ ในเลม่นี้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๓๙ } 



๔๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๓. ปัญจังคกิวรรค ๘. ปัญจังคกิสตูร 

  ถา้ภกิษุนัน้หวงัวา่ „เราพงึกําหนดรูจ้ติของสตัวแ์ละบคุคลอืน่ไดด้ว้ยจติของตน 

คอื จติมรีาคะก็รูว้า่มรีาคะ หรอืปราศจากราคะก็รูว้า่ปราศจากราคะ จติมโีทสะก็รูว้า่ 

มโีทสะ หรอืปราศจากโทสะก็รูว้า่ปราศจากโทสะ จติมโีมหะก็รูว้า่มโีมหะ หรอืปราศ 

จากโมหะก็รูว้า่ปราศจากโมหะ จติหดหูก็่รูว้า่หดหู ่หรอืฟุ้งซา่นก็รูว้า่ฟุ้งซา่น จติเป็น 

มหัคคตะก็รูว้า่เป็นมหัคคตะ หรอืไมเ่ป็นมหัคคตะก็รูว้า่ไมเ่ป็นมหัคคตะ จติมจีติอืน่ 

ยิง่กวา่ก็รูว้า่มจีติอืน่ยิง่กวา่ หรอืไมม่จีติอืน่ยิง่กวา่ก็รูว้า่ไมม่จีติอืน่ยิง่กวา่ จติเป็น 

สมาธก็ิรูว้า่เป็นสมาธ ิหรอืไมเ่ป็นสมาธก็ิรูว้า่ไมเ่ป็นสมาธ ิจติหลดุพน้ก็รูว้า่หลดุพน้ 

หรอืไมห่ลดุพน้ก็รูว้า่ไมห่ลดุพน้‟ เมือ่มเีหต ุเธอยอ่มบรรลคุวามเป็นผูเ้หมาะสมทีจ่ะ 

ประจักษ์ชดัในธรรมนัน้ ๆ 

  ถา้ภกิษุนัน้หวงัวา่ „เราพงึระลกึชาตกิอ่นไดห้ลายชาต ิคอื ๑ ชาตบิา้ง 

๒ ชาตบิา้ง ฯลฯ เราพงึระลกึถงึชาตกิอ่นไดห้ลายชาต ิพรอ้มทัง้ลกัษณะท่ัวไปและ 

ชวีประวตัอิยา่งนี‟้ เมือ่มเีหต ุเธอยอ่มบรรลคุวามเป็นผูเ้หมาะสมทีจ่ะประจักษ์ชดัใน 

ธรรมนัน้ ๆ 

  ถา้ภกิษุนัน้หวงัวา่ „เราพงึเห็นหมูส่ตัวผ์ูกํ้าลังจตุ ิกําลังเกดิ ทัง้ชัน้ตํา่และชัน้สงู 

งามและไมง่าม เกดิดแีละเกดิไมด่ดีว้ยตาทพิยอ์ันบรสิทุธิเ์หนอืมนุษย ์พงึรูช้ดัถงึหมู ่

สตัวผ์ูเ้ป็นไปตามกรรมวา่ ฯลฯ‟ เมือ่มเีหต ุเธอยอ่มบรรลคุวามเป็นผูเ้หมาะสมทีจ่ะ 

ประจักษ์ชดัในธรรมนัน้ ๆ 

  ถา้ภกิษุนัน้หวงัวา่ „เราพงึทําใหแ้จง้เจโตวมิตุต ิปัญญาวมิตุตอิันไมม่อีาสวะ 

เพราะอาสวะสิน้ไป ดว้ยปัญญาอันยิง่เอง เขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุัน‟ เมือ่มเีหต ุเธอยอ่ม 

บรรลคุวามเป็นผูเ้หมาะสมทีจ่ะประจักษ์ชดัในธรรมนัน้ ๆ‟ 

ปญัจงัคกิสตูรที ่๘ จบ 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๔๐ } 



๔๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๓. ปัญจังคกิวรรค ๑๐. นาคติสตูร 

๙. จงักมสตูร 

วา่ดว้ยการเดนิจงกรม 

  [๒๙] ภกิษุทัง้หลาย อานสิงสแ์หง่การเดนิจงกรม ๕ ประการนี ้

  อานสิงสแ์หง่การเดนิจงกรม ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. เป็นผูม้คีวามอดทนตอ่การเดนิทางไกล 

   ๒. เป็นผูม้คีวามอดทนตอ่การบําเพ็ญเพยีร 

   ๓. เป็นผูม้อีาพาธนอ้ย 

   ๔. อาหารทีก่นิ ดืม่ เคีย้ว ลิม้แลว้ยอ่ยไดง้า่ย 

   ๕. สมาธทิีไ่ดเ้พราะการเดนิจงกรมตัง้อยูไ่ดน้าน 

  ภกิษุทัง้หลาย อานสิงสแ์หง่การเดนิจงกรม ๕ ประการนีแ้ล 

จงักมสตูรที ่๙ จบ 

 

๑๐. นาคติสูตร 

วา่ดว้ยพระนาคติะ 

  [๓๐] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคเสด็จจารกิไปในแควน้โกศล พรอ้มดว้ยภกิษุสงฆ ์

หมูใ่หญ ่เสด็จถงึหมูบ่า้นพราหมณ์แควน้โกศลชือ่อจิฉานังคละ เลา่กันวา่ 

คราวนัน้ พระผูม้พีระภาคประทับอยูท่ีร่าวป่าชือ่อจิฉานังคละใกลห้มูบ่า้นพราหมณ์ 

ชือ่อจิฉานังคละ 

  พวกพราหมณ์และคหบดชีาวบา้นอจิฉานังคละไดท้ราบขา่ววา่ “ทา่นผูเ้จรญิ 

ขา่ววา่ พระสมณโคดมศากยบตุร ทรงพระผนวชจากศากยตระกลู เสด็จถงึบา้น 

อจิฉานังคละ ประทับอยูท่ีร่าวป่าชือ่อจิฉานังคละใกลห้มูบ่า้นพราหมณ์ชือ่อจิฉานังคละ 

ทา่นพระสมณโคดมพระองคนั์น้มกีติตศิัพทอ์ันงามขจรไปอยา่งนีว้า่ „แมเ้พราะเหตนุี ้

พระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้ เป็นพระอรหันต ์ตรัสรูด้ว้ยพระองคเ์องโดยชอบ 

เพยีบพรอ้มดว้ยวชิชาและจรณะ เสด็จไปด ีรูแ้จง้โลก เป็นสารถฝึีกผูท้ีค่วรฝึกไดอ้ยา่ง 

ยอดเยีย่ม เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย เป็นพระพทุธเจา้ เป็นพระผูม้ ี

พระภาค‟ พระองคท์รงรูแ้จง้โลกนีพ้รอ้มทัง้เทวโลก มารโลก พรหมโลก และหมูส่ตัว ์

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๔๑ } 



๔๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๓. ปัญจังคกิวรรค ๑๐. นาคติสตูร 

พรอ้มทัง้สมณพราหมณ์ เทวดาและมนุษยด์ว้ยพระองคเ์องแลว้ จงึประกาศใหผู้อ้ ืน่ 

รูต้าม ทรงแสดงธรรมมคีวามงามในเบือ้งตน้๑ มคีวามงามในทา่มกลาง มคีวามงาม 

ในทีส่ดุ ประกาศพรหมจรรย์๒ พรอ้มทัง้อรรถและพยัญชนะ บรสิทุธิบ์รบิรูณ์ครบถว้น 

การไดพ้บพระอรหันตเ์ชน่นีเ้ป็นความดอียา่งแทจ้รงิ” 

  ครัน้คนืนัน้ผา่นไป พราหมณ์และคหบดชีาวบา้นอจิฉานังคละ จงึพากันถอืเอา 

ของเคีย้วของฉันเป็นอันมากเขา้ไปถงึราวป่าชือ่อจิฉานังคละ ไดย้นืชมุนุมกันสง่เสยีง 

อือ้องึทีซุ่ม้ประตดูา้นนอก 

  สมัยนัน้แล ทา่นพระนาคติะเป็นอปัุฏฐากของพระผูม้พีระภาค พระผูม้ ี

พระภาครับสัง่เรยีกทา่นพระนาคติะมาตรัสถามวา่ “นาคติะ คนพวกไหนสง่เสยีง 

อือ้องึอยูนั่น้ คลา้ยพวกชาวประมงแยง่ปลากัน” 

  ทา่นพระนาคติะกราบทลูวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ พราหมณ์และคหบดชีาว 

บา้นอจิฉานังคละเหลา่นัน้พากันถอืของเคีย้วของฉันเป็นอันมากมายนืชมุนุมกันอยูท่ี ่

ซุม้ประตดูา้นนอก เพือ่ถวายพระผูม้พีระภาค และภกิษุสงฆ”์ 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “นาคติะ เราไมต่ดิยศ และยศก็ไมต่ดิเรา ผูใ้ดแลไมไ่ด ้

ตามความปรารถนา ไมไ่ดโ้ดยไมย่าก ไมไ่ดโ้ดยไมลํ่าบากซึง่เนกขมัมสขุ๓ ปวเิวกสขุ 

อปุสมสขุ สมัโพธสขุทีเ่ราไดต้ามความปรารถนา ไดโ้ดยไมย่าก ไดโ้ดยไมลํ่าบากนี ้

ผูนั้น้ชือ่วา่ยนิดสีขุทีไ่มส่ะอาด สขุในการนอนหลับ และสขุทีอ่งิอาศัยลาภสกัการะและ 

การสรรเสรญิ”

 

เชงิอรรถ : 

๑ 
ธรรมมคีวามงามในเบือ้งตน้ หมายถงึศลี ธรรมมคีวามงามในทา่มกลาง หมายถงึอรยิมรรค และธรรม 

   มคีวามงามในทีส่ดุ หมายถงึนพิพาน (ท.ีส.ีอ. ๑๙๐/๑๕๙) 

๒
 พรหมจรรย ์หมายถงึความประพฤตปิระเสรฐิ มนัีย ๑๐ ประการ คอื ทาน (การให)้ เวยยาวัจจะ (การ 

   ขวนขวายชว่ยเหลอื) ปัญจสลีะ (ศลีหา้) อัปปมัญญา (การประพฤตพิรหมวหิารอยา่งไมม่ขีอบเขต) เมถนุวริัต ิ

   (การงดเวน้จากการเสพเมถนุ) สทารสันโดษ (ความยนิดเีฉพาะคูค่รองของตน) วริยิะ (ความเพยีร) 

   อโุปสถังคะ (องคอ์โุบสถ) อรยิมรรค (ทางอันประเสรฐิ) และศาสนา (พระพทุธศาสนา) ในทีน่ีห้มายถงึศาสนา 

   (ท.ีส.ีอ. ๑๙๐/๑๖๐-๑๖๒) 

๓
 เนกขมัมสุข หมายถงึสขุเกดิจากบรรพชา(การบวช) 

   ปวเิวกสขุ หมายถงึสขุเกดิจากความสงัดจากอปุธกิเิลสทางกายและใจ 

   อปุสมสขุ หมายถงึสขุในผลสมาบัตทิีใ่หก้เิลสสงบระงับ 

   สมัโพธสขุ หมายถงึสขุในอรยิมรรค (ข.ุจู.อ. ๑๔๐/๑๓๓) และด ูม.อ.ุ ๑๔/๓๒๘/๓๐๐, ข.ุจู. (แปล) ๓๐/๑๔๐/ 

   ๔๕๑ ประกอบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๔๒ } 



๔๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๓. ปัญจังคกิวรรค ๑๐. นาคติสตูร 

  ทา่นพระนาคติะกราบทลูวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ บัดนี ้ขอพระผูม้พีระภาค 

ผูส้คุตจงทรงรับ บัดนี ้เป็นเวลาทีพ่ระผูม้พีระภาคจะทรงรับ พระองคจั์กเสด็จไป 

ทางใด ๆ พราหมณ์คหบดชีาวนคิมและชาวชนบทก็จักหลั่งไหลไปทางนัน้ ๆ เปรยีบ 

เหมอืนเมือ่ฝนเม็ดใหญต่กลงมา น้ํายอ่มไหลไปตามทีลุ่ม่ ขอ้นัน้เพราะเหตไุร เพราะ 

พระผูม้พีระภาคทรงมศีลีและปัญญา” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “นาคติะ เราไมต่ดิยศ และยศก็ไมต่ดิเรา ผูใ้ดแลไมไ่ด ้

ตามความปรารถนา ไมไ่ดโ้ดยไมย่าก ไมไ่ดโ้ดยไมลํ่าบากซึง่เนกขมัมสขุ ปวเิวกสขุ 

อปุสมสขุ สมัโพธสขุทีเ่ราไดต้ามความปรารถนา ไดโ้ดยไมย่าก ไดโ้ดยไมลํ่าบากนี ้

ผูนั้น้ชือ่วา่ยนิดสีขุทีไ่มส่ะอาด สขุในการนอนหลับ และสขุทีอ่งิอาศัยลาภสกัการะและ 

การสรรเสรญิ 

  นาคติะ อาหารทีก่นิ ดืม่ เคีย้ว และลิม้ยอ่มกลายเป็นอจุจาระและปัสสาวะ 

นีเ้ป็นผลแหง่อาหารนัน้ ปิยชนเกดิมโีสกะ(ความโศก) ปรเิทวะ(ความรํ่าไร) ทกุข ์

(ความทกุขก์าย) โทมนัส(ความทกุขใ์จ) และอปุายาส(ความแคน้ใจ) เพราะสิง่ทีรั่ก 

แปรเป็นอืน่ไป นีเ้ป็นผลแหง่ความรักนัน้ ความเป็นของปฏกิลูในอสภุนมิติ๑ ยอ่มตัง้ 

อยูแ่กภ่กิษุผูข้วนขวายการประกอบตามอสภุนมิติ นีเ้ป็นผลแหง่การประกอบตาม 

อสภุนมิตินัน้ ความเป็นของปฏกิลูในผัสสะ ยอ่มตัง้อยูแ่กภ่กิษุผูพ้จิารณาเห็นความ 

ไมเ่ทีย่งในผัสสายตนะ๒ ๖ อยู ่นีเ้ป็นผลแหง่การพจิารณาเห็นความไมเ่ทีย่งใน 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 อสภุนมิติ ในทีน่ีห้มายถงึอสภุกมัมัฏฐาน (องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๓๐/๑๓) 

๒
 ผสัสายตนะ หมายถงึความกระทบ ความประจวบกันระหวา่งอายตนะภายในกับอายตนะภายนอก โดยม ี

   วญิญาณเป็นตัวรู ้คอื 

   (๑) จักขสุัมผัส (ความกระทบทางตา คอื ตา+รปู+จักขวุญิญาณ) 

  (๒) โสตสัมผัส (ความกระทบทางห ูคอื ห+ูเสยีง+โสตวญิญาณ) 

  (๓) ฆานสัมผัส (ความกระทบทางจมกู คอื จมกู+กลิน่+ฆานวญิญาณ) 

   (๔) ชวิหาสัมผัส (ความกระทบทางลิน้ คอื ลิน้+รส+ชวิหาวญิญาณ) 

   (๕) กายสัมผัส (ความกระทบทางกาย คอื กาย+โผฏฐัพพะ+กายวญิญาณ) 

   (๖) มโนสัมผัส (ความกระทบทางใจ คอื ใจ+ธรรมารมณ์+มโนวญิญาณ) 

   (ท.ีปา. ๑๑/๓๒๓/๒๑๕,สํ.น.ิ ๑๖/๒/๔) และด ูอภ.ิว.ิ (แปล) ๓๕/๑๕๕-๑๖๖/๑๑๓-๑๑๗ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๔๓ } 



๔๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๓. ปัญจังคกิวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

ผัสสายตนะนัน้ ความเป็นของปฏกิลูในอปุาทาน ยอ่มตัง้อยูแ่กภ่กิษุผูพ้จิารณาเห็น 

ความเกดิและความดับในอปุาทานขนัธ์๑ ๕ นี้เป็นผลแหง่การพจิารณาเห็นความเกดิ 

และความดับในอปุาทานขนัธนั์น้” 

นาคติสตูรที ่๑๐ จบ 

ปญัจงัคกิวรรคที ่๓ จบ 

 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

    ๑. ปฐมอคารวสตูร    ๒. ทตุยิอคารวสตูร 

    ๓. อปุกเิลสสตูร    ๔. ทสุสลีสตูร 

    ๕. อนุคคหติสตูร    ๖. วมิตุตายตนสตูร 

    ๗. สมาธสิตูร     ๘. ปัญจังคกิสตูร 

    ๙. จังกมสตูร     ๑๐. นาคติสตูร 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 อปุาทานขนัธ ์มาจาก อปุาทาน + ขันธ ์แยกอธบิายความหมายไดด้ังนี ้(๑) อปุาทาน แปลว่า ความถอืมั่น 

   (อปุ = มั่น + อาทาน = ถอื) มคีวามหมายหลายนัย เชน่ หมายถงึชือ่ของราคะทีป่ระกอบดว้ยกามคุณ ๕ 

   (ปญฺจกามคณุกิราคสฺเสตํ อธวิจนํ-สํ.ข.อ. ๒/๑/๑๖, อภ.ิสงฺ.อ. ๑๒๑๙/๔๔๒) บา้ง หมายถงึความถอืมั่นดว้ย 

   อํานาจตัณหา มานะ และทฏิฐ ิ(ตามนัย สํ.ข.อ. ๒/๖๓/๓๐๘) บา้ง (๒) ขนัธ ์แปลวา่ กอง (ตสฺส (ขนฺธสฺส) 

   ราสอิาทวิเสน อตฺโถ เวทติพฺโพ-อภ.ิสงฺ.อ. ๕/๑๙๒) ดังนัน้ อปุาทานขนัธ ์จงึหมายถงึกองอันเป็นอารมณ์ 

   แหง่ความถอืมั่น (อปุาทานานํ อารมฺมณภตูา ขนฺธา = อปุาทานขนฺธา-สํ.ข.ฏกีา ๒๒/๒๕๔) และด ูท.ีปา. 

   ๑๑/๓๑๑/๒๐๔ 

    เมือ่นําองคธ์รรมคอืขันธ ์๕ มารวมกับอปุาทานขันธ ์เชน่ วญิญาณูปาทานกฺขนฺโธ จงึแปลไดว้า่ “กอง 

   อันเป็นอารมณ์แหง่ความถอืมั่นคอืวญิญาณ” ตามนัย อภ.ิสงฺ.อ. ๕/๑๙๒ ว่า “วญฺิญาณเมว ขนฺโธ = 

   วญฺิญาณกฺขนฺโธ” (กองคอืวญิญาณ) 

    อนึง่ เมือ่กลา่วโดยสรปุ อปุาทานขนัธ ์หมายถงึทกุข ์ตามบาลวีา่ “สงฺขตฺิเตน ปญฺจุปาทานกฺขนฺธา 

   ทกฺุขา” แปลวา่ “วา่โดยยอ่ อปุาทานขันธ ์๕ เป็นทกุข”์ (ม.อ.ุ ๑๔/๓๗๓/๓๑๙, ข.ุป. ๓๑/๓๓/๔๐-๔๑, 

   อภ.ิว.ิอ. ๒๐๒/๑๑๗) และดู อภ.ิว.ิ (แปล) ๓๕/๒๐๒/๑๖๖ ประกอบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๔๔ } 



๔๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๔. สมุนวรรค ๑. สมุนสตูร 

 

๔. สมุนวรรค 

หมวดวา่ดว้ยสมุนาราชกมุารี๑ 

 

๑. สมุนสตูร 

วา่ดว้ยสมุนาราชกมุาร ี

  [๓๑] สมัยหนึง่ ฯลฯ อารามของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ี

ครัง้นัน้ สมุนาราชกมุารมีรีถ ๕๐๐ คัน และกมุาร ี๕๐๐ คนแวดลอ้ม เขา้ไปเฝ้า 

พระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวายอภวิาทแลว้น่ัง ณ ทีส่มควร๒ ไดก้ราบทลู 

พระผูม้พีระภาค ดังนีว้า่ 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขอประทานวโรกาส สาวกของพระผูม้พีระภาค ๒ คน 

มศีรัทธาเสมอกัน มศีลีเสมอกัน มปัีญญาเสมอกัน คนหนึง่เป็นทายก๓ คนหนึง่ไมใ่ช ่

ทายก คนทัง้สองนัน้ หลังจากตายแลว้ ไปเกดิในสคุตโิลกสวรรค ์ทา่นทัง้สองผูเ้ป็น 

เทวดานัน้ พงึมคีวามพเิศษ มเีหตแุตกตา่งกันหรอืไม”่ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 สมุนาราชกมุาร ีเป็นพระราชธดิาของพระเจา้มหาโกศลแหง่แควน้มคธ เป็นพระราชกนษิฐาของพระเจา้ 

   ปเสนทโิกศล ทีม่พีระนามวา่ “สมุนา” เพราะอดตีชาตเิคยถวายสักการะดว้ยพวงดอกมะล(ิสมุนมาลา) 

   แดพ่ระวปัิสสสีัมมาสัมพทุธเจา้ มกีมุาร ี๕๐๐ คน ซึง่ลว้นแลว้แตป่ระสตูใินวันเดยีวกันเป็นบรวิาร 

   มรีถ ๕๐๐ คันเป็นพาหนะ 

    ในชมพทูวปี มกีมุารเีพยีง ๓ นางเทา่นัน้ทีม่รีถเป็นพาหนะถงึ ๕๐๐ คัน คอื จุนทรีาชกมุาร ี

   พระธดิาของพระเจา้พมิพสิาร นางวสิาขา ธดิาของธนญชยัเศรษฐ ีและสมุนาราชกมุาร ี(องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/ 

   ๓๑/๑๔-๑๘) 

๒
 ทีส่มควร (เอกมนฺตํ) ในทีน่ีห้มายถงึทีเ่หมาะสม เวน้โทษ ๖ ประการ คอื (๑) ไกลเกนิไป (๒) ใกลเ้กนิไป 

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

๓
 ทายก ในทีน่ีห้มายถงึบคุคลผูแ้บง่สิง่ทีต่นไดม้าใหแ้กผู่อ้ ืน่เสยีกอ่นแลว้จงึบรโิภคเพือ่บําเพ็ญสาราณียธรรม 

(องฺ.ปญฺจก.อ.๓/๓๑/๑๘) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๔๕ } 



๔๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๔. สมุนวรรค ๑. สมุนสตูร 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ม ีสมุนา คอืเทวดาผูเ้คยเป็นทายก ยอ่มขม่เทวดา 

ผูไ้มเ่คยเป็นทายกดว้ยฐานะ ๕ ประการ คอื 

   ๑. อายทุีเ่ป็นทพิย ์   ๒. วรรณะทีเ่ป็นทพิย ์

   ๓. สขุทีเ่ป็นทพิย ์   ๔. ยศทีเ่ป็นทพิย ์

   ๕. อธปิไตยทีเ่ป็นทพิย ์

  เทวดาผูเ้คยเป็นทายก ยอ่มขม่เทวดาผูไ้มเ่คยเป็นทายกดว้ยฐานะ ๕ 

ประการนี”้ 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ถา้เทวดาทัง้สองนัน้ จตุจิากเทวโลกนัน้แลว้มาสูค่วาม 

เป็นมนุษยน์ี ้ทา่นทัง้สองผูเ้ป็นมนุษยนั์น้ พงึมคีวามพเิศษ มเีหตแุตกตา่งกันหรอืไม่” 

  “ม ีสมุนา คอืมนุษยผ์ูเ้คยเป็นทายก ยอ่มขม่มนุษยผ์ูไ้มเ่คยเป็นทายกดว้ย 

ฐานะ ๕ ประการ คอื 

   ๑. อายทุีเ่ป็นของมนุษย ์  ๒. วรรณะทีเ่ป็นของมนุษย ์

   ๓. สขุทีเ่ป็นของมนุษย ์  ๔. ยศทีเ่ป็นของมนุษย ์

   ๕. อธปิไตยทีเ่ป็นของมนุษย ์

  มนุษยผ์ูเ้คยเป็นทายก ยอ่มขม่มนุษยผ์ูไ้มเ่คยเป็นทายกดว้ยฐานะ ๕ 

ประการนี”้ 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ถา้คนทัง้สองนัน้ออกบวชเป็นบรรพชติ ทา่นทัง้สองผู ้

เป็นบรรพชตินัน้ พงึมคีวามพเิศษ มเีหตแุตกตา่งกันหรอืไม”่ 

  “ม ีสมุนา บรรพชติผูเ้คยเป็นทายก ยอ่มขม่บรรพชติผูไ้มเ่คยเป็นทายกดว้ย 

ฐานะ ๕ ประการ คอื 

   ๑. เมือ่เขาขอรอ้งจงึใชส้อยจวีรมาก เมือ่เขาไมข่อรอ้งจงึใชส้อยนอ้ย 

   ๒. เมือ่เขาขอรอ้งจงึฉันบณิฑบาตมาก เมือ่เขาไมข่อรอ้งจงึฉันนอ้ย 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๔๖ } 



๔๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๔. สมุนวรรค ๑. สมุนสตูร 

   ๓. เมือ่เขาขอรอ้งจงึใชส้อยเสนาสนะมาก เมือ่เขาไมข่อรอ้งจงึใชส้อยนอ้ย 

   ๔. เมือ่เขาขอรอ้งจงึใชส้อยคลิานปัจจัยเภสชัชบรขิารมาก เมือ่เขาไม ่

       ขอรอ้งจงึใชส้อยนอ้ย 

   ๕. อยูร่ว่มกับเพือ่นพรหมจารเีหลา่ใด เพือ่นพรหมจารเีหลา่นัน้ก็ 

       ประพฤตติอ่เธอดว้ยกายกรรม วจกีรรม และมโนกรรมเป็นทีพ่อใจ 

       เป็นสว่นมาก ทีไ่มพ่อใจเป็นสว่นนอ้ย นําสิง่เป็นทีพ่อใจมาเป็น 

       สว่นมาก ทีไ่มพ่อใจเป็นสว่นนอ้ย 

  บรรพชติผูเ้คยเป็นทายก ยอ่มขม่บรรพชติผูไ้มเ่คยเป็นทายกดว้ยฐานะ ๕ 

ประการนี”้ 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ถา้คนทัง้สองนัน้บรรลอุรหัตตผล ทา่นทัง้สองผูบ้รรล ุ

อรหัตตผล พงึมคีวามพเิศษ มเีหตแุตกตา่งกันหรอืไม่” 

  “สมุนา เราไมก่ลา่ววา่แตกตา่งกันเลยในระหวา่งวมิตุตกิับวมิตุต๑ิ” 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ น่าอัศจรรยจ์รงิ ไมเ่คยปรากฏ ขอ้นีกํ้าหนดไดว้า่ 

ควรใหท้าน ควรทําบญุ เพราะบญุเป็นอปุการะแมแ้กเ่ทวดา แมแ้กม่นุษย ์แมแ้ก ่

บรรพชติ” 

  “อยา่งนัน้ สมุนา ควรใหท้าน ควรทําบญุ เพราะบญุเป็นอปุการะแมแ้กเ่ทวดา 

แมแ้กม่นุษย ์แมแ้กบ่รรพชติ” 

  พระผูม้พีระภาคผูส้คุตศาสดา ครัน้ตรัสเวยยากรณ์ภาษิตนีแ้ลว้ จงึไดต้รัส 

คาถาประพันธต์อ่ไปอกีวา่ 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 หมายถงึวมิตุตขิองคนหนึง่กับวมิตุตขิองอกีคนหนึง่ ไมม่คีวามแตกตา่งกันในเรือ่งสภาวธรรม ทา่นเปรยีบวา่ 

   เด็กวัย ๘ ขวบ กับภกิษุเถระ ๑๐๐ พรรษา ก็สามารถรูแ้จง้แทงตลอดวมิตุตไิดเ้สมอกัน (องฺ.ปญฺจก.อ. 

   ๓/๓๑/๑๘) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๔๗ } 



๔๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๔. สมุนวรรค ๒. จนุทสีตูร 

    ดวงจันทรป์ราศจากมลทนิ โคจรไปในอากาสธาต ุ

   ยอ่มสวา่งกวา่หมูด่าวทัง้ส ิน้ในโลกดว้ยรัศม ีฉันใด๑ 

   บคุคลผูส้มบรูณ์ดว้ยศลี มศีรัทธา ก็ฉันนัน้เหมอืนกัน 

   ยอ่มรุง่เรอืงกวา่ผูต้ระหนีทั่ง้หมดในโลกดว้ยจาคะ 

    เมฆทีล่อยไปตามอากาศ มสีายฟ้าแลบแปลบปลาบ 

   มยีอดตัง้รอ้ย ใหฝ้นตกรดแผน่ดนิเต็มทีด่อนและทีลุ่ม่ ฉันใด 

   สาวกของพระสมัมาสมัพทุธเจา้ ผูส้มบรูณ์ดว้ยทัสสนะ๒ 

   เป็นบัณฑติ ก็ฉันนัน้เหมอืนกัน 

   ยอ่มขม่ผูต้ระหนีไ่ดด้ว้ยเหต ุ๕ ประการ 

   คอื อาย ุวรรณะ สขุ ยศ และโภคทรัพย ์

   เขาตายไปแลว้ยอ่มบันเทงิในสวรรค ์

สมุนสตูรที ่๑ จบ 

 

๒. จนุทสีูตร 

วา่ดว้ยจนุทรีาชกมุารี๓ 

  [๓๒] สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับยู ่ณ พระเวฬวุนั กลันทกนวิาปสถาน๔ 

เขตกรงุราชคฤห ์ครัง้นัน้ จนุทรีาชกมุารมีรีถ ๕๐๐ คัน และกมุาร ี๕๐๐ คน 

แวดลอ้ม เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวายอภวิาทแลว้น่ัง ณ ทีส่มควร 

ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาค ดังนีว้า่

 

เชงิอรรถ : 

๑
 ด ูข.ุชา. ๒๗/๑๕๙/๔๐๓ 

๒
 สมบรูณด์ว้ยทสัสนะ หมายถงึเป็นพระโสดาบัน (องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๓๑/๑๙) 

๓ 
หมายถงึพระราชธดิาของพระเจา้พมิพสิาร (องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๓๑/๑๘) 

๔ 
หมายถงึสถานทีสํ่าหรับพระราชทานเหยือ่แกก่ระแต (ดรูายละเอยีดใน ม.ม.ูอ. ๒/๒๕๒/๔๑-๔๒, G.P. 

   MALALASEKERA, Dictionary of Pali Proper Names, London, Luzac Company Ltd, 46 Great 

   Russell Street, 1960.) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๔๘ } 



๔๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๔. สมุนวรรค ๒. จนุทสีตูร 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ราชกมุารพระนามวา่จนุทะ พระภาดาของหมอ่มฉัน 

กลา่วอยา่งนีว้า่ „หญงิหรอืชายก็ตาม ถงึพระพทุธเจา้ พระธรรม และพระสงฆว์า่ 

เป็นสรณะ เวน้ขาดจากการฆา่สตัว ์เวน้ขาดจากการลักทรัพย ์เวน้ขาดจากการ 

ประพฤตผิดิในกาม เวน้ขาดจากการพดูเท็จ และเวน้ขาดจากการเสพของมนึเมาคอื 

สรุาและเมรัย๑อันเป็นเหตแุหง่ความประมาท ผูนั้น้หลังจากตายแลว้ยอ่มไปเกดิใน 

สคุตอิยา่งเดยีว ไมเ่กดิในทคุต‟ิ หมอ่มฉันจงึขอทลูถามพระผูม้พีระภาควา่ „ผูเ้ลือ่ม 

ใสในศาสดาเชน่ไร หลังจากตายแลว้จงึไปเกดิในสคุตอิยา่งเดยีว ไมเ่กดิในทคุต ิ

ผูเ้ลือ่มใสในธรรมเชน่ไร หลังจากตายแลว้จงึไปเกดิในสคุตอิยา่งเดยีว ไมเ่กดิในทคุต ิ

ผูเ้ลือ่มใสในสงฆเ์ชน่ไร หลังจากตายแลว้จงึไปเกดิในสคุตอิยา่งเดยีว ไมเ่กดิในทคุต ิ

ผูท้ีทํ่าใหศ้ลีเชน่ไรบรบิรูณ์ หลังจากตายแลว้จงึไปเกดิในสคุตอิยา่งเดยีว ไมเ่กดิใน 

ทคุต‟ิ 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “จนุท ีสตัวทั์ง้หลายทีไ่มม่เีทา้ มสีองเทา้ มสีีเ่ทา้ 

หรอืมเีทา้มากก็ตาม มรีปูหรอืไมม่รีปูก็ตาม มสีญัญา ไมม่สีญัญา หรอืมสีญัญา 

ก็ไมใ่ช ่ไมม่สีญัญาก็ไมใ่ชก็่ตาม มปีระมาณเทา่ใด ตถาคตอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ 

บัณฑติกลา่ววา่เลศิกวา่สัตวม์ปีระมาณเทา่นัน้ ผูท้ีเ่ลือ่มใสในพระพทุธเจา้ ชือ่วา่ 

เลือ่มใสในสิง่ทีเ่ลศิ และวบิากทีเ่ลศิยอ่มมแีกบ่คุคลผูเ้ลือ่มใสในสิง่ทีเ่ลศิ 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

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

   (๕) สรุาผสมเครือ่งปรงุ และเมรัย ๕ อย่าง คอื (๑) เครือ่งดองดอกไม ้(๒) เครือ่งดองผลไม ้(๓) เครือ่งดอง 

   น้ําออ้ย (๔) เครือ่งดองผสมเครือ่งปรงุ (๕) เครือ่งดองน้ําผึง้ (ข.ุข.ุอ. ๒/๑๗-๑๘) 

    สว่นใน องฺ.ปญฺจก.อ.๓/๑๗๙/๖๙, องฺ.ปญฺจก.ฏกีา ๓/๑๗๙/๖๖ อธบิายว่าเมรัยม ี๔ อยา่ง กลา่วคอื 

   ไมม่เีครือ่งดองผสมเครือ่งปรงุ 

    คําวา่ „เวน้ขาดจากการเสพของมนึเมาคอืสรุาและเมรัย‟ อาจแปลไดอ้กีวา่ „เวน้ขาดจากการเสพสรุา 

   เมรัยและของมนึเมา‟ ตามนัยนีค้อื „ตทภุยเมว (สรุาเมรยํ) มทนยีฏฺเฐน มชฺชํ, ยํ วา ปนญฺญมฺปิ กญฺจ ิมทนยํี‟ 

   แปลวา่ สรุาและเมรัย ทัง้สองนัน้แหละเป็นของมนึเมา เพราะเป็นเหตใุหเ้มา และยังมสีิง่อืน่อกีทีเ่ป็นของ 

   มนึเมา (ข.ุข.ุอ. ๒/๑๘) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๔๙ } 



๕๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๔. สมุนวรรค ๒. จนุทสีตูร 

  ธรรมทีปั่จจัยปรงุแตง่ หรอืธรรมทีปั่จจัยไมป่รงุแตง่ มปีระมาณเทา่ใด วริาคะ 

(ความคลายกําหนัด) คอืความสรา่งความเมา ความดับความกระหาย ความถอนอาลัย 

ความตัดวฏัฏะ ความสิน้ตัณหา ความคลายกําหนัด ความดับทกุขค์อืนพิพาน 

บัณฑติกลา่ววา่เลศิกวา่ธรรมเหลา่นัน้ บคุคลผูเ้ลือ่มใสในวริาคธรรม ชือ่วา่เลือ่มใส 

ในสิง่ทีเ่ลศิ และวบิากทีเ่ลศิยอ่มมแีกบ่คุคลผูเ้ลือ่มใสในสิง่ทีเ่ลศิ 

  หมูก็่ด ีคณะก็ด ีมปีระมาณเทา่ใด สงฆส์าวกของตถาคต ไดแ้ก ่อรยิบคุคล 

๔ คูค่อื ๘ บคุคล สงฆส์าวกของพระผูม้พีระภาคนี ้เป็นผูค้วรแกข่องทีเ่ขานํามา 

ถวาย ควรแกข่องตอ้นรับ ควรแกทั่กษิณา ควรแกก่ารทําอัญชล ีเป็นนาบญุอัน 

ยอดเยีย่มของโลก บัณฑติกลา่ววา่เลศิกวา่หมูห่รอืคณะเหลา่นัน้ บคุคลผูเ้ลือ่มใส 

ในสงฆ ์ชือ่วา่เลือ่มใสในสิง่ทีเ่ลศิ และวบิากทีเ่ลศิยอ่มมแีกบ่คุคลผูเ้ลือ่มใสในสิง่ทีเ่ลศิ 

  ศลีทัง้หลายมปีระมาณเทา่ใด ศลีทีพ่ระอรยิะใคร่๑ ไมข่าด ไมท่ะล ุไมด่า่ง 

ไมพ่รอ้ย เป็นไท ทา่นผูรู้ส้รรเสรญิ ไมถ่กูตัณหาและทฏิฐคิรอบงํา เป็นไปเพือ่สมาธ ิ

บัณฑติกลา่ววา่เลศิกวา่ศลีเหลา่นัน้ บคุคลผูทํ้าศลีทีพ่ระอรยิะใครใ่หบ้รบิรูณ์ ชือ่วา่ 

ทําสิง่ทีเ่ลศิใหบ้รบิรูณ์ และวบิากทีเ่ลศิยอ่มมแีกบ่คุคลผูทํ้าสิง่ทีเ่ลศิใหบ้รบิรูณ์ 

  พระผูม้พีระภาคผูส้คุตศาสดา ครัน้ตรัสเวยยากรณ์ภาษิตนีแ้ลว้ จงึไดต้รัส 

คาถาประพันธต์อ่ไปอกีวา่ 

    บญุทีเ่ลศิ คอือาย ุวรรณะ เกยีรตยิศ สขุ และพละ 

   ยอ่มเจรญิแกบ่คุคลผูเ้ลือ่มใส 

   ผูรู้ธ้รรมทีเ่ลศิโดยความเป็นธรรมทีเ่ลศิ 

   ผูเ้ลือ่มใสในพระพทุธเจา้ผูเ้ลศิ 

   ซึง่เป็นทักขไิณยบคุคลชัน้เยีย่ม 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 ศลีทีพ่ระอรยิะใคร ่หมายถงึศลีทีส่ัมปยตุดว้ยมรรคและผล เป็นศลีทีพ่ระอรยิะปรารถนา แมเ้กดิในภพอืน่ 

   ก็ไมส่ละศลีนี ้(องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๓๒/๑๙) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๕๐ } 



๕๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๔. สมุนวรรค ๓. อคุคหสตูร 

   ผูเ้ลือ่มใสในพระธรรมทีเ่ลศิอันเป็นทีค่ลายความกําหนัด 

   เป็นทีส่งบระงับ นําสขุมาให ้

   ผูเ้ลือ่มใสในพระสงฆผ์ูเ้ลศิซึง่เป็นนาบญุอันยอดเยีย่ม 

   ใหท้านในทา่นผูเ้ลศิ 

    นักปราชญผ์ูต้ัง้มั่นในธรรมทีเ่ลศิ 

   ใหท้านแกท่า่นผูเ้ลศิ 

   เกดิเป็นเทวดา หรอืมนุษยก็์ตาม 

   ถงึความเป็นผูเ้ลศิ๑บันเทงิอยู่๒ 

จนุทสีตูรที ่๒ จบ 

 

๓. อคุคหสูตร 

วา่ดว้ยอคุคหเศรษฐ ี

  [๓๓] สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ ชาตยิาวนั เขตเมอืงภัททยิะ 

ครัง้นัน้ อคุคหเศรษฐผีูเ้ป็นหลานของเมณฑกเศรษฐ ีไดเ้ขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาค 

ถงึทีป่ระทับ ถวายอภวิาทแลว้น่ัง ณ ทีส่มควร ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ 

“ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขอพระผูม้พีระภาคพรอ้มดว้ยภกิษุ ๓ รปู จงรับภัตตาหาร 

ของขา้พระองคใ์นวนัพรุง่นี้” พระผูม้พีระภาคทรงรับดว้ยพระอาการดษุณีแลว้ 

อคุคหเศรษฐทีราบวา่พระผูม้พีระภาคทรงรับนมินตแ์ลว้ จงึลกุจากอาสนะ ถวาย 

อภวิาท ทําประทักษิณแลว้หลกีไป 

  ครัน้คนืนัน้ผา่นไป เวลาเชา้ พระผูม้พีระภาคทรงครองอันตรวาสก ถอืบาตร 

จวีร เสด็จเขา้ไปยังนเิวศนข์องอคุคหเศรษฐ ีประทับน่ังบนพทุธอาสนท์ีป่ลูาดไว ้

 

เชงิอรรถ : 

๑
 ความเป็นผูเ้ลศิ หมายถงึเกดิในหมูส่ัตวใ์ด ๆ ก็เป็นผูเ้ลศิในหมูส่ัตวนั์น้ๆ หรอืไดบ้รรลมุรรคและผลอัน 

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

๒
 องฺ.จตกฺุก. (แปล) ๒๑/๓๔/๕๔-๕๕ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๕๑ } 



๕๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๔. สมุนวรรค ๓. อคุคหสตูร 

  ลําดับนัน้ อคุคหเศรษฐไีดถ้วายอาหารภกิษุสงฆม์พีระผูม้พีระภาคเป็น 

ประธานใหอ้ิม่หนําดว้ยของเคีย้วของฉันทีป่ระณีตดว้ยมอืตนเอง เมือ่พระผูม้พีระภาค 

เสวยเสร็จ ทรงวางพระหัตถ ์จงึน่ัง ณ ทีส่มควร กราบทลูพระผูม้พีระภาควา่ 

“ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ลกูสาวของขา้พระองคเ์หลา่นี ้จักไปสูต่ระกลูสาม ีขอพระผูม้ ี

พระภาคทรงกลา่วสอนพรํา่สอนเด็กเหลา่นี ้ซ ึง่จะเป็นประโยชนต์อ่พวกเขาตลอดกาล 

นานเถดิ” 

  ลําดับนัน้ พระผูม้พีระภาคไดต้รัสสอนกมุารเีหลา่นัน้วา่ กมุารทัีง้หลาย 

   ๑. เพราะเหตนัุน้แล เธอทัง้หลายพงึสําเหนยีกอยา่งนีว้า่ „มารดาบดิา 

       ผูป้รารถนาประโยชน ์หวงัเกือ้กลูอนุเคราะหด์ว้ยความเอ็นด ูยกให ้

       สามใีด เราทัง้หลายจักตืน่กอ่น นอนทหีลังสามนัีน้ คอยรับใช ้

       ปฏบิัตใิหเ้ป็นทีพ่อใจเขา พดูคําไพเราะตอ่เขา‟ เธอทัง้หลายพงึ 

       สําเหนยีกอยา่งนีแ้ล 

   ๒. เพราะเหตนัุน้แล เธอทัง้หลายพงึสําเหนยีกอยา่งนีว้า่ „ชนเหลา่ใด 

       เป็นทีเ่คารพของสาม ีคอื บดิา มารดา หรอืสมณพราหมณ์ 

       เราทัง้หลายจักสกัการะ เคารพ นับถอืบชูาชนเหลา่นัน้ และตอ้นรับ 

       ทา่นเหลา่นัน้ ผูม้าถงึแลว้ดว้ยอาสนะและน้ํา‟ เธอทัง้หลายพงึ 

       สําเหนยีกอยา่งนีแ้ล 

   ๓. เพราะเหตนัุน้แล เธอทัง้หลายพงึสําเหนยีกอยา่งนีว้า่ „การงาน 

       เหลา่ใดเป็นการงานในบา้นของสาม ีคอื การทําผา้ขนสตัว ์หรอื 

       ผา้ฝ้าย เราทัง้หลายจักขยัน ไมเ่กยีจครา้นในการงานเหลา่นัน้ 

       จักประกอบดว้ยปัญญาเป็นเครือ่งพจิารณาอันเป็นอบุายในการงาน 

       เหลา่นัน้ สามารถทําได ้สามารถจัดได‟้ เธอทัง้หลายพงึสําเหนยีก 

       อยา่งนี้แล 

   ๔. เพราะเหตนัุน้แล เธอทัง้หลายพงึสําเหนยีกอยา่งนีว้า่ „เราทัง้หลาย 

       จักรูก้ารงานทีค่นในปกครองภายในบา้นสาม ีคอื ทาส คนใช ้หรอื 

       กรรมกรวา่ทําแลว้ หรอืยังไมไ่ดทํ้า จักรูอ้าการของคนเหลา่นัน้ที ่

       เป็นไขว้า่ดขี ึน้หรอืทรดุลง และจักแบง่ปันของกนิของใชใ้หต้ามสว่น 

       ทีค่วร‟ เธอทัง้หลายพงึสําเหนยีกอยา่งนีแ้ล 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๕๒ } 



๕๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๔. สมุนวรรค ๓. อคุคหสตูร 

   ๕. เพราะเหตนัุน้แล เธอทัง้หลายพงึสําเหนยีกอยา่งนีว้า่ „เราทัง้ 

       หลายจักรักษาคุม้ครองสิง่ทีส่ามหีามาได ้จะเป็นทรัพย ์ขา้ว เงนิ 

       หรอืทองก็ตาม จักไมเ่ป็นนักเลงการพนัน ไมเ่ป็นขโมย ไมเ่ป็นนักเลง 

       สรุา ไมล่า้งผลาญทรัพยส์มบัต‟ิ เธอทัง้หลายพงึสําเหนยีกอยา่งนี ้

       แล 

  กมุารทัีง้หลาย มาตคุามประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการนีแ้ล หลังจากตายแลว้ 

จะเขา้ถงึความเป็นผูอ้ยูร่ว่มกับเทวดาเหลา่มนาปกายกิา๑ 

  (พระผูม้พีระภาคผูส้คุตศาสดา ครัน้ตรัสเวยยากรณ์ภาษิตนีแ้ลว้ จงึไดต้รัส 

คาถาประพันธต์อ่ไปอกีวา่) 

    สตรผีูเ้ป็นบัณฑติ ยอ่มไมด่หูมิน่สาม ี

   ผูม้คีวามเพยีร ขวนขวายเป็นนติย ์

   เลีย้งตนเองทกุเมือ่ ผูใ้หส้ ิง่ทีต่อ้งการไดท้กุอยา่ง 

   ไมทํ่าใหส้ามขีุน่เคอืงดว้ยการแสดงความหงึหวง 

   ยกยอ่งทกุคนทีส่ามเีคารพ เป็นคนขยัน 

   ไมเ่กยีจครา้น สงเคราะหค์นขา้งเคยีงของสาม ี

   ปฏบิัตถิกูใจสาม ีรักษาทรัพยท์ีส่ามหีามาได ้

    สตรผีูป้ระพฤตติามใจสามอียา่งนี้ 

   จะเขา้ถงึความเป็นเทวดาเหลา่มนาปกายกิา 

อคุคหสตูรที ่๓ จบ 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 เทวดาเหลา่มนาปกายกิา หมายถงึเทวดาชัน้นมิมานรด ีเทวดาเหลา่นีเ้รยีกวา่ เทพนมิมานรด ีและเทพ 

   มนาปา เพราะเนรมติรปูตามทีต่นปรารถนาได ้และชืน่ชมรปูทีเ่นรมตินัน้ (องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๓๓/๒๑) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๕๓ } 



๕๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๔. สมุนวรรค ๔. สหีเสนาปตสิตูร 

๔. สหีเสนาปตสิตูร 

วา่ดว้ยสหีเสนาบด ี

  [๓๔] สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ กฏูาคารศาลา ป่ามหาวนั 

เขตกรงุเวสาล ีครัง้นัน้แล สหีเสนาบดเีขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวาย 

อภวิาทแลว้น่ัง ณ ทีส่มควร ไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาควา่ “พระพทุธเจา้ขา้ พระผูม้ ี

พระภาคทรงบัญญัตผิลแหง่ทานทีจ่ะพงึเห็นเองไดไ้หม” 

  พระผูม้พีระภาคไดต้รัสตอบวา่ “ได ้สหีะ” แลว้ไดต้รัสตอ่ไปวา่ สหีะ 

   ๑. ทายก ทานบด๑ียอ่มเป็นทีรั่กทีพ่อใจของคนหมูม่าก แมข้อ้นี ้ก็ 

       เป็นผลแหง่ทานทีจ่ะพงึเห็นเอง 

   ๒. สตับรุษุผูส้งบยอ่มคบหาทายก ทานบด ีแมข้อ้นีก็้เป็นผลแหง่ทาน 

       ทีจ่ะพงึเห็นเอง 

   ๓. กติตศิัพทอ์ันงามของทายก ทานบดยีอ่มขจรไป แมข้อ้นีก็้เป็นผล 

       แหง่ทานทีจ่ะพงึเห็นเอง 

   ๔. ทายก ทานบดจีะเขา้ไปสูบ่รษัิทใด ๆ จะเป็นขตัตยิบรษัิทก็ตาม 

       พราหมณบรษัิทก็ตาม คหบดบีรษัิทก็ตาม สมณบรษัิทก็ตาม 

       ก็เป็นผูแ้กลว้กลา้ ไมเ่กอ้เขนิเขา้ไป แมข้อ้นีก็้เป็นผลแหง่ทานที ่

       จะพงึเห็นเอง 

   ๕. ทายก ทานบด ีหลังจากตายแลว้จะไปเกดิในสคุตโิลกสวรรค ์แม ้

       ขอ้นีก็้เป็นผลแหง่ทานทีจ่ะพงึเห็นเองในภพหนา้” 

  เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสอยา่งนีแ้ลว้ สหีเสนาบดจีงึกราบทลูวา่ “ขา้แต ่

พระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองคไ์มเ่พยีงเชือ่ตอ่พระผูม้พีระภาค ในเรือ่งผลแหง่ทาน ๔ 

ประการ ทีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสบอกแลว้นีเ้ทา่นัน้ แตย่ังทราบอกีดว้ย คอื ขา้พระองค ์

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 ทายก ในทีน่ีห้มายถงึผูแ้กลว้กลา้ในการใหท้าน คอื ไมใ่ชม่เีพยีงศรัทธาเทา่นัน้ แตก่ลา้ทีจ่ะบรจิาคไดด้ว้ย 

   ทานบด ีหมายถงึผูเ้ป็นใหญใ่นทาน คอืใหข้องทีด่กีวา่ของทีต่นบรโิภค (องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๓๔/๒๒) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๕๔ } 



๕๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๔. สมุนวรรค ๔. สหีเสนาปตสิตูร 

เป็นทายก เป็นทานบด ียอ่มเป็นทีรั่กทีพ่อใจของคนหมูม่าก สตับรุษุผูส้งบยอ่ม 

คบหาขา้พระองคผ์ูเ้ป็นทายกเป็นทานบด ีกติตศิัพทอ์ันงามของขา้พระองคผ์ูเ้ป็น 

ทายกเป็นทานบด ียอ่มขจรไปวา่ „สหีเสนาบดเีป็นทายก เป็นผูรั้บใช ้เป็นผูบํ้ารงุ 

พระสงฆ‟์ ขา้พระองคผ์ูเ้ป็นทายก เป็นทานบด ีจะเขา้ไปสูบ่รษัิทใด ๆ จะเป็น 

ขตัตยิบรษัิทก็ตาม พราหมณบรษัิทก็ตาม คหบดบีรษัิทก็ตาม สมณบรษัิทก็ตาม 

ก็เป็นผูแ้กลว้กลา้ ไมเ่กอ้เขนิเขา้ไป ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองคไ์มเ่พยีงเชือ่ 

ตอ่พระผูม้พีระภาคในเรือ่งผลแหง่ทาน ๔ ประการทีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสบอกแลว้นี้ 

เทา่นัน้ แตย่ังทราบอกีดว้ย สว่นผลแหง่ทานทีจ่ะพงึเห็นเองประการที ่๕ ทีพ่ระผูม้ ี

พระภาคตรัสบอกขา้พระองคอ์ยา่งนีว้า่ „ทายก ทานบด ีหลังจากตายแลว้จะไปเกดิ 

ในสคุตโิลกสวรรค‟์ นัน้ขา้พระองคย์ังไมท่ราบ แตข่า้พระองคก็์เชือ่ตอ่พระผูม้พีระภาค 

ในเรือ่งนี”้ 

  พระผูม้พีระภาคตรัสย้ําวา่ “ขอ้นัน้เป็นอยา่งนัน้ สหีะ ขอ้นัน้เป็นอยา่งนัน้ 

สหีะ คอื ทายก ทานบด ีหลังจากตายแลว้จะไปเกดิในสคุตโิลกสวรรค”์ 

    นรชนผูไ้มต่ระหนี ่ใหท้านอยู ่

   ยอ่มเป็นทีรั่กของคนหมูม่าก 

   คนหมูม่ากยอ่มคบหานรชนนัน้ 

   เขายอ่มไดรั้บเกยีรต ิเจรญิดว้ยยศ 

   เป็นผูไ้มเ่กอ้เขนิ แกลว้กลา้เขา้สูบ่รษัิท 

    เพราะเหตนัุน้แล บัณฑติทัง้หลายผูห้วงัสขุ 

   จงขจัดความตระหนีอ่ันเป็นมลทนิแลว้ใหท้าน 

   บัณฑติเหลา่นัน้ ยอ่มดํารงในไตรทพิย ์

   ถงึความเป็นผูอ้ยูร่ว่มกับเทวดา 

   รืน่เรงิอยูต่ลอดกาลนาน 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๕๕ } 



๕๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๔. สมุนวรรค ๕. ทานานสิงัสสตูร 

    บัณฑติเหลา่นัน้ไดโ้อกาสบําเพ็ญกศุลแลว้ 

   ละโลกนีไ้ป ยอ่มมรัีศมเีปลง่ปลั่ง 

   เทีย่วชมไปในอทุยานชือ่นันทวนั 

   เพยีบพรอ้มดว้ยกามคณุ ๕ 

   เพลดิเพลนิ รืน่เรงิ บันเทงิอยูใ่นนันทวนันัน้ 

    สาวกทัง้ปวงของพระสคุตผูไ้มม่กีเิลส ผูค้งที ่

   ทําตามพระดํารัสของพระองคแ์ลว้ 

   ยอ่มรืน่เรงิในสวรรค ์

สหีเสนาปตสิตูรที ่๔ จบ 

๕. ทานานสิงัสสตูร 

วา่ดว้ยอานสิงสก์ารใหท้าน 

  [๓๕] ภกิษุทัง้หลาย อานสิงสก์ารใหท้าน ๕ ประการนี ้

  อานสิงสก์ารใหท้าน ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ผูใ้หท้านยอ่มเป็นทีรั่กทีพ่อใจของคนหมูม่าก 

   ๒. สตับรุษุผูส้งบยอ่มคบหาผูใ้หท้าน 

   ๓. กติตศิัพทอ์ันงามของผูใ้หท้านยอ่มขจรไป 

   ๔. ผูใ้หท้านยอ่มไมห่า่งเหนิจากธรรมของคฤหัสถ ์

   ๕. ผูใ้หท้านหลังจากตายแลว้ยอ่มเกดิในสคุตโิลกสวรรค ์

  ภกิษุทัง้หลาย อานสิงสก์ารใหท้าน ๕ ประการนีแ้ล 

    ผูใ้หท้านยอ่มเป็นทีรั่กของคนหมูม่าก 

   ชือ่วา่ดําเนนิตามธรรมของสตับรุษุ 

   สตับรุษุทัง้หลายผูส้งบ ผูส้ํารวมอนิทรยี ์

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๕๖ } 



๕๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๔. สมุนวรรค ๖. กาลทานสตูร 

   ประพฤตพิรหมจรรย ์

   ยอ่มคบหาผูใ้หท้านทกุเมือ่ 

    สตับรุษุเหลา่นัน้ยอ่มแสดงธรรม 

   เป็นเครือ่งบรรเทาทกุขทั์ง้ปวงแกเ่ขา 

   เขารูช้ดัธรรมนัน้แลว้ 

   เป็นผูไ้มม่อีาสวะ ปรนิพิพานในโลกนี้ 

ทานานสิงัสสตูรที ่๕ จบ 

๖. กาลทานสตูร 

วา่ดว้ยกาลทาน๑ 

  [๓๖] ภกิษุทัง้หลาย กาลทาน ๕ ประการนี้ 

  กาลทาน ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ใหท้านแกผู่ม้าสูถ่ ิน่ของตน 

   ๒. ใหท้านแกผู่เ้ตรยีมจะไป 

   ๓. ใหท้านแกผู่เ้ป็นไข ้

   ๔. ใหท้านในสมัยมภีกิษาหาไดย้าก 

   ๕. ใหข้า้วอยา่งด ีและผลไมใ้หมแ่กผู่ม้ศีลี 

  ภกิษุทัง้หลาย กาลทาน ๕ ประการนีแ้ล 

    ผูม้ปัีญญารูค้วามประสงคข์องผูข้อ๒ 

   เป็นผูป้ราศจากความตระหนี่ 

   ยอ่มใหท้านในกาลทีค่วรให ้

 

เชงิอรรถ : 

๑
 กาลทาน หมายถงึยตุตทาน คอื การใหท้ีเ่หมาะสม (องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๓๖/๒๒) 

๒
 รูค้วามประสงคข์องผูข้อ ในทีน่ีห้มายถงึคฤหัสถเ์มือ่เห็นภกิษุเทีย่วบณิฑบาตยนืทีป่ระตเูรอืนของตนเป็น 

   ผูน้ิง่ไมอ่อกปากขอ ก็รูค้วามหมายไดว้า่ „ทา่นกําลังขอ ซึง่เป็นการขออยา่งพระอรยิะ‟ เมือ่รูแ้ลว้ก็คดิว่า 

   „พวกเราหงุตม้ได ้แตภ่กิษุเหลา่นีห้งุตม้ไมไ่ด ้แลว้ทา่นจะหาภัตรไดท้ีไ่หน„จงึจัดแจงไทยธรรมถวายทา่น 

   (องฺ.ปญฺจก.ฏกีา ๓/๓๖-๓๗/๒๑) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๕๗ } 



๕๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๔. สมุนวรรค ๗. โภชนทานสตูร 

    ทานทีใ่หใ้นพระอรยิะผูซ้ ือ่ตรง ผูค้งที ่

   ยอ่มเป็นทักษิณาทีไ่พบลูย ์

   ทําใหเ้ขามใีจผอ่งใส 

    ชนเหลา่ใดอนุโมทนาหรอืขวนขวายในทักษิณานัน้ 

   เพราะการอนุโมทนาหรอืขวนขวายของชนเหลา่นัน้ 

   ทักษิณายอ่มมผีลไมพ่รอ่ง 

   แมพ้วกเขาก็เป็นผูม้สีว่นแหง่บญุ 

    เพราะฉะนัน้ ผูม้จีติไมท่อ้ถอย 

   จงึควรใหท้านในเขตทีม่ผีลมาก 

   เพราะบญุเป็นทีพ่ ึง่ของสตัวทั์ง้หลายในโลกหนา้ 

กาลทานสตูรที ่๖ จบ 

๗. โภชนทานสตูร 

วา่ดว้ยการใหโ้ภชนะ 

  [๓๗] ภกิษุทัง้หลาย ทายกผูใ้หโ้ภชนะ ชือ่วา่ใหฐ้านะ ๕ ประการแกป่ฏคิาหก 

  ฐานะ ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. อาย ุ    ๒. วรรณะ  

   ๓. สขุ      ๔. พละ  

   ๕. ปฏภิาณ๑ 

  ครัน้ใหอ้ายแุลว้ ยอ่มมสีว่นไดอ้ายอุันเป็นทพิย ์หรอืเป็นของมนุษย ์ครัน้ให ้

วรรณะแลว้ ยอ่มมสีว่นไดว้รรณะอันเป็นทพิยห์รอืเป็นของมนุษย ์ครัน้ใหส้ขุแลว้ 

ยอ่มมสีว่นไดส้ขุอันเป็นทพิย ์หรอืเป็นของมนุษย ์ครัน้ใหพ้ละแลว้ ยอ่มมสีว่นได ้

พละอันเป็นทพิย ์หรอืเป็นของมนุษย ์ครัน้ใหป้ฏภิาณแลว้ ยอ่มมสีว่นไดป้ฏภิาณอัน 

เป็นทพิย ์หรอืเป็นของมนุษย ์

  ภกิษุทัง้หลาย ทายกผูใ้หโ้ภชนะ ชือ่วา่ใหฐ้านะ ๕ ประการนีแ้ล 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 ปฏภิาณ ในทีน่ีห้มายถงึยตุตปฏภิาณ คอื ตอบปัญหาไดถ้กูตอ้งตามเนือ้หาสาระและเหตตุา่ง ๆ แตต่อบ 

   ชา้ไมต่อบเร็ว และมตุตปฏภิาณ คอื ตอบปัญหาไดร้วดเร็วในขณะทีถ่ามทเีดยีว (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๑๓๒/๓๘๐) 

   และด ูองฺ.จตกฺุก. (แปล) ๒๑/๑๓๒/๒๐๑-๒๐๒, อภ.ิป.ุ (แปล) ๓๖/๑๕๒-๑๕๕/๑๘๗ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๕๘ } 



๕๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๔. สมุนวรรค ๘. สทัธสตูร 

    นักปราชญผ์ูม้ปัีญญา ใหอ้าย ุยอ่มไดอ้าย ุ

   ใหพ้ละ ยอ่มไดพ้ละ ใหว้รรณะ ยอ่มไดว้รรณะ 

   ใหป้ฏภิาณ ยอ่มไดป้ฏภิาณ ใหส้ขุ ยอ่มไดส้ขุ 

    ครัน้ใหอ้าย ุพละ วรรณะ สขุะ และปฏภิาณแลว้ 

   จะเกดิในทีใ่ด ๆ ยอ่มเป็นผูม้อีายยุนื มยีศในทีนั่น้ ๆ 

โภชนสตูรที ่๗ จบ 

๘. สทัธสตูร 

วา่ดว้ยอานสิงสแ์หง่ศรทัธา 

  [๓๘] ภกิษุทัง้หลาย กลุบตุรผูม้ศีรัทธา ยอ่มไดอ้านสิงส ์๕ ประการ 

  อานสิงส ์๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

  สตับรุษุทัง้หลายผูส้งบในโลก 

   ๑. เมือ่จะอนุเคราะห ์ยอ่มอนุเคราะหผ์ูม้ศีรัทธากอ่น ไมอ่นุเคราะห ์

       ผูไ้มม่ศีรัทธากอ่น 

   ๒. เมือ่จะเขา้ไปหา ยอ่มเขา้ไปหาผูม้ศีรัทธากอ่น ไมเ่ขา้ไปหาผูไ้มม่ศีรัทธา 

       กอ่น 

   ๓. เมือ่จะตอ้นรับ ยอ่มตอ้นรับผูม้ศีรัทธากอ่น ไมต่อ้นรับผูไ้มม่ ี

       ศรัทธากอ่น 

   ๔. เมือ่จะแสดงธรรม ยอ่มแสดงธรรมแกผู่ม้ศีรัทธากอ่น ไมแ่สดง 

       ธรรมแกผู่ไ้มม่ศีรัทธากอ่น 

   ๕. กลุบตุรผูม้ศีรัทธา หลงัจากตายแลว้ยอ่มเกดิในสคุตโิลกสวรรค ์

  ภกิษุทัง้หลาย กลุบตุรผูม้ศีรัทธา ยอ่มไดอ้านสิงส ์๕ ประการนีแ้ล 

  เปรยีบเหมอืนตน้ไทรใหญท่ีท่างใหญส่ีแ่พรง่ มพีืน้ราบเรยีบ ยอ่มเป็นทีพ่ ึง่ของ 

หมูน่กโดยรอบ ฉันใด กลุบตุรผูม้ศีรัทธาก็ฉันนัน้เหมอืนกัน ยอ่มเป็นทีพ่ ึง่ของคน 

หมูม่าก คอื ภกิษุ ภกิษุณี อบุาสก อบุาสกิา 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๕๙ } 



๖๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๔. สมุนวรรค ๙. ปตุตสตูร 

     ตน้ไมใ้หญ ่มกี ิง่ ใบ และผล 

   มลํีาตน้แข็งแรง มรีากมั่นคง สมบรูณ์ดว้ยผล 

   ยอ่มเป็นทีพ่ ึง่ของนกทัง้หลาย 

    ฝงูนกยอ่มอาศัยตน้ไมนั้น้ซึง่เป็นทีร่ืน่รมยใ์จ ใหเ้กดิสขุ 

   ผูต้อ้งการความรม่เย็น ยอ่มเขา้ไปอาศัยรม่เงา 

   ผูต้อ้งการผล ยอ่มบรโิภคผลได ้ฉันใด 

    ทา่นผูป้ราศจากราคะ ปราศจากโทสะ 

   ปราศจากโมหะ ไมม่อีาสวะ เป็นนาบญุของโลก 

   ยอ่มคบหาบคุคลผูม้ศีรัทธาซึง่สมบรูณ์ดว้ยศลี 

   ประพฤตถิอ่มตน ไมก่ระดา้ง๑ สภุาพ 

   น่าชืน่ชม ออ่นโยน มั่นคง ฉันนัน้ 

    ทา่นเหลา่นัน้ยอ่มแสดงธรรม 

   เป็นเครือ่งบรรเทาทกุขทั์ง้ปวงแกเ่ขา 

   เขารูช้ดัธรรมนัน้แลว้ 

   เป็นผูไ้มม่อีาสวะ ปรนิพิพานในโลกนี้ 

สทัธสตูรที ่๘ จบ 

๙. ปตุตสูตร 

วา่ดว้ยบตุร 

  [๓๙] ภกิษุทัง้หลาย มารดาบดิา เมือ่เห็นฐานะ ๕ ประการนี ้จงึปรารถนา 

บตุรผูเ้กดิในตระกลู 

  ฐานะ ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. บตุรทีเ่ราเลีย้งมาแลว้จักเลีย้งเรา 

   ๒. บตุรจักชว่ยทํากจิของเรา 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 ไมก่ระดา้ง หมายถงึปราศจากความกระดา้ง คอื โกธะ (ความโกรธ) และมานะ (ความถอืตัว) (องฺ.ปญฺจก.อ. 

   ๓/๓๘/๒๓) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๖๐ } 



๖๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๔. สมุนวรรค ๙. ปตุตสตูร 

   ๓. วงศต์ระกลูจักดํารงอยูไ่ดน้าน 

   ๔. บตุรจักปฏบิัตตินใหส้มควรรับทรัพยม์รดกไว ้

   ๕. เมือ่เราทัง้สองตายไป บตุรจักทําบญุอทุศิให ้

ภกิษุทัง้หลาย มารดาบดิาเมือ่เห็นฐานะ ๕ ประการนี้แล จงึปรารถนาบตุรผู ้

เกดิในตระกลู 

    มารดาบดิาผูฉ้ลาด 

   เมือ่เห็นฐานะ ๕ ประการ จงึปรารถนาบตุร 

   ดว้ยหวงัวา่ „บตุรทีเ่ราเลีย้งแลว้จักเลีย้งเรา 

   จักชว่ยทํากจิของเรา 

   วงศต์ระกลูจักดํารงอยูไ่ดน้าน 

   จักปฏบิัตตินใหส้มควรแกก่ารรับทรัพยม์รดก 

   และเมือ่เราทัง้สองตายแลว้จักทําบญุอทุศิให‟้ 

   มารดาบดิาผูฉ้ลาด 

   เมือ่เห็นฐานะเหลา่นี ้จงึปรารถนาบตุร 

    เพราะฉะนัน้ บตุรผูเ้ป็นสตับรุษุ ผูส้งบ 

   เป็นกตัญญกูตเวทบีคุคล 

   เมือ่ระลกึถงึคณุทา่นทีทํ่าไวต้อ่เรากอ่น 

   จงึเลีย้งมารดาบดิา ชว่ยทํากจิของทา่น 

   เชือ่ฟังโอวาท ตอบสนองพระคณุทา่น 

   ดํารงวงศต์ระกลูสมกับทีท่า่นเป็นบพุการ ี

    บตุรผูม้ศีรัทธา สมบรูณ์ดว้ยศลี 

   ยอ่มเป็นทีส่รรเสรญิ 

ปตุตสตูรที ่๙ จบ 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๖๑ } 



๖๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๔. สมุนวรรค ๑๐. มหาสาลปตุตสตูร 

๑๐. มหาสาลปตุตสตูร 

วา่ดว้ยตน้สาละใหญก่บักลุบตุร 

  [๔๐] ภกิษุทัง้หลาย ไมส้าละใหญอ่าศัยขนุเขาหมิพานต ์ยอ่มงอกงามดว้ย 

ความเจรญิ ๕ ประการ 

  ความเจรญิ ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. กิง่ ใบแก ่และใบออ่น   ๒. เปลอืก 

   ๓. สะเก็ด     ๔. กระพี ้

   ๕. แกน่ 

  ภกิษุทัง้หลาย ไมส้าละใหญอ่าศัยขนุเขาหมิพานต ์ยอ่มงอกงามดว้ยความ 

เจรญิ ๕ ประการนี ้ฉันใด 

  ชนภายใน๑อาศัยกลุบตุรผูม้ศีรัทธา ยอ่มงอกงามดว้ยความเจรญิ ๕ ประการ 

ฉันนัน้เหมอืนกัน 

  ความเจรญิ ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ศรัทธา(ความเชือ่) 

   ๒. ศลี (การรักษากายวาจาใหเ้รยีบรอ้ย) 

   ๓. สตุะ(การสดับฟังหาความรู)้ 

   ๔. จาคะ (การเสยีสละ) 

   ๕. ปัญญา (ความรอบรู)้ 

  ภกิษุทัง้หลาย ชนภายในอาศัยกลุบตุรผูม้ศีรัทธา ยอ่มงอกงามดว้ยความ 

เจรญิ ๕ ประการนี้ 

    ภเูขาหนิมอียูใ่นป่าใหญ ่

   หมูไ่มเ้หลา่นัน้อาศัยภเูขานัน้ 

   เจรญิงอกงามเตบิโตในป่า แมฉั้นใด 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 ชนภายใน ในทีน่ีห้มายถงึภรรยา บตุร ธดิา (องฺ.ตกิ.อ. ๒/๑๔/๘๘) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๖๒ } 



๖๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๔. สมุนวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

    บตุร ภรรยา พวกพอ้ง อํามาตย์๑ หมูญ่าต ิ

   และชนผูอ้าศัยเขาเลีย้งชพี ก็ฉันนัน้เหมอืนกัน 

   อาศัยกลุบตุรผูม้ศีรัทธา สมบรูณ์ดว้ยศลี 

   ยอ่มงอกงามในโลกนี ้

    ชนผูม้ปัีญญาเห็นแจง้ เห็นศลี 

   จาคะ และสจุรติ (ความประพฤตดิ)ี 

   ของกลุบตุรผูม้ศีรัทธานัน้แลว้ยอ่มทําตาม 

    บคุคลประพฤตธิรรมซึง่เป็นทางนําสตัวไ์ปสูส่คุต ิ

   ยอ่มเพลดิเพลนิในโลกนีส้มปรารถนา 

   ยอ่มบันเทงิในเทวโลก๒ 

 มหาสาลปตุตสตูรที ่๑๐ จบ 

สมุนวรรคที ่๔ จบ 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

   ๑. สมุนสตูร      ๒. จนุทสีตูร 

   ๓. อคุคหสตูร      ๔. สหีเสนาปตสิตูร 

   ๕. ทานานสิงัสสตูร     ๖. กาลทานสตูร 

   ๗. โภชนทานสตูร     ๘. สทัธสตูร 

   ๙. ปตุตสตูร      ๑๐. มหาสาลปตุตสตูร 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ 
อ ามาตย ์ในทีน่ีห้มายถงึบคุคลทีทํ่ากจิการงานรว่มกัน ชีแ้นะกันได ้ปรกึษาหารอืกันไดท้กุเรือ่ง ทกุอริยิาบถ 

   (สํ.สฬา.อ. ๓/๑๐๑๒/๓๖๗, สํ.ฏกีา ๒/๑๐๑๒/๖๒๙) 

๒
 ด ูองฺ.ตกิ. (แปล) ๒๐/๔๙/๒๑๐ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๖๓ } 



๖๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๕. มณุฑราชวรรค ๑. อาทยิสตูร 

๕. มณุฑราชวรรค 

หมวดวา่ดว้ยพระเจา้มณุฑราช 

๑. อาทยิสูตร 

วา่ดว้ยประโยชนท์ีค่วรถอืเอาจากโภคทรพัย ์

  [๔๑] สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อารามของ 

อนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้แล อนาถบณิฑกิเศรษฐเีขา้ไปเฝ้า 

พระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวายอภวิาทแลว้น่ัง ณ ทีส่มควร พระผูม้พีระภาค 

จงึไดต้รัสดังนีว้า่ คหบด ีประโยชนท์ีจ่ะพงึถอืเอาจากโภคทรัพย ์๕ ประการนี ้

  ประโยชน ์๕ ประการนี ้อะไรบา้ง คอื 

   ๑. อรยิสาวกในธรรมวนัิยนีย้อ่มบํารงุตนเอง บํารงุมารดาบดิา บํารงุ 

       บตุร ภรรยา ทาส กรรมกร และคนใชใ้หเ้ป็นสขุ บรหิารใหเ้ป็นสขุ 

       โดยชอบดว้ยโภคทรัพยท์ีห่ามาไดด้ว้ยความขยันหมั่นเพยีร เก็บ 

       รวบรวมดว้ยน้ําพักน้ําแรง อาบเหงือ่ตา่งน้ํา ประกอบดว้ยธรรม 

       ไดม้าโดยธรรม๑ นีเ้ป็นประโยชนท์ีค่วรถอืเอาจากโภคทรัพยป์ระการ 

       ที ่๑ 

   ๒. อรยิสาวกยอ่มบํารงุตนเองบํารงุมติรและอํามาตยใ์หเ้ป็นสขุ บรหิาร 

       ใหเ้ป็นสขุโดยชอบดว้ยโภคทรัพยท์ีห่ามาไดด้ว้ยความขยันหมั่นเพยีร 

       เก็บรวบรวมดว้ยน้ําพักน้ําแรง อาบเหงือ่ตา่งน้ํา ประกอบดว้ย 

       ธรรม ไดม้าโดยธรรม นีเ้ป็นประโยชนท์ีค่วรถอืเอาจากโภคทรัพย ์

       ประการที ่๒ 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 ไดม้าโดยธรรม ในทีน่ีห้มายถงึไดม้าโดยไมล่ว่งละเมดิกศุลกรรมบถ ๑๐ ประการ (องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๔๑/๒๔) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เล่ม : ๒๒ หนา้ :๖๔ } 



๖๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๕. มณุฑราชวรรค ๑. อาทยิสตูร 

   ๓. อรยิสาวกยอ่มป้องกันอันตรายทีเ่กดิจากไฟ น้ํา พระราชา โจร คน 

       ทีไ่มช่อบกัน หรอืจากทายาท ทําตนใหป้ลอดภยั นีเ้ป็นประโยชน์ 

       ทีค่วรถอืเอาจากโภคทรัพยป์ระการที ่๓ 

   ๔. อรยิสาวกยอ่มทําพลี๑ ๕ อยา่ง คอื (๑) ญาตพิล ี(๒) อตถิพิล ี

       (๓) ปพุพเปตพล ี(๔) ราชพล ี(๕) เทวตาพล ีนีเ้ป็นประโยชนท์ี ่

       ควรถอืเอาจากโภคทรัพยป์ระการที ่๔ 

   ๕. อรยิสาวกยอ่มตัง้ทักษิณาทีม่ผีลสงูขึน้ไป เป็นไปเพือ่ใหไ้ดอ้ารมณ์ด ี

       มสีขุเป็นผล ใหเ้กดิในสวรรคใ์นสมณพราหมณ์ผูเ้วน้ขาดจากความ 

       มัวเมาและความประมาท ดํารงมั่นอยูใ่นขนัต ิ(ความอดทน) และ 

       โสรัจจะ (ความเสงีย่ม) ฝึกอบรมตน ทําตนใหส้งบ ทําตนให ้

       ดับเย็นสนทิ ดว้ยโภคทรัพยท์ีห่ามาไดด้ว้ยความขยันหมั่นเพยีร 

       เก็บรวบรวมดว้ยน้ําพักน้ําแรง อาบเหงือ่ตา่งน้ํา ประกอบดว้ย 

       ธรรม ไดม้าโดยธรรม นีเ้ป็นประโยชนท์ีค่วรถอืเอาจากโภคทรัพย ์

       ประการที ่๕ 

  คหบด ีประโยชนท์ีค่วรถอืเอาจากโภคทรัพย ์๕ ประการนีแ้ล 

  ถา้เมือ่อรยิสาวกนัน้ถอืเอาประโยชนจ์ากโภคทรัพย ์๕ ประการนี ้โภคทรัพย ์

หมดสิน้ไป อรยิสาวกนัน้ยอ่มมคีวามคดิอยา่งนีว้า่ „เราไดถ้อืเอาประโยชนจ์าก 

โภคทรัพยนั์น้แลว้ และโภคทรัพยข์องเราก็หมดสิน้ไป‟ ดว้ยเหตนุี ้อรยิสาวกนัน้ 

จงึไมม่วีปิปฏสิาร (ความรอ้นใจ) ถา้เมือ่อรยิสาวกนัน้ถอืเอาประโยชนจ์ากโภคทรัพย ์

๕ ประการนี ้โภคทรัพยเ์พิม่พนูขึน้ อรยิสาวกนัน้ยอ่มมคีวามคดิอยา่งนีว้า่ „เราถอื 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 พล ี(พะล)ี หมายถงึการสงเคราะห ์บวงสรวง นอ้มให ้หรอืสว่ย ม ี๕ อยา่ง คอื (๑) ญาตพิล ีสงเคราะหญ์าต ิ

   (๒) อตถิพิล ีตอ้นรับแขก (๓) ปพุพเปตพล ีทําบญุอทุศิใหผู้ต้าย (๔) ราชพล ีถวายเป็นของหลวงมเีสยี 

   ภาษีอากรเป็นตน้ (๕) เทวตาพล ีทําบญุอทุศิใหเ้ทวดา (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๖๑/๓๕๓) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๖๕ } 



๖๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๕. มณุฑราชวรรค ๒. สปัปรุสิสตูร 

เอาประโยชนจ์ากโภคทรัพยน์ีแ้ลว้ และโภคทรัพยข์องเราก็เพิม่พนูขึน้‟ อรยิสาวก 

นัน้ยอ่มไมม่วีปิปฏสิารดว้ยเหตทัุง้ ๒ ประการนีเ้ลย 

    นรชนผูจ้ะตอ้งตายเมือ่คํานงึถงึเหตนุี้วา่ 

   „โภคทรัพย ์เราไดบ้รโิภคแลว้ 

   คนทีค่วรเลีย้ง เราไดเ้ลีย้งแลว้ 

   อันตรายทัง้หลาย เราไดข้า้มพน้แลว้ 

   ทักษิณาทีม่ผีลสงูขึน้ไป เราไดใ้หแ้ลว้ 

   และพล ี๕ อยา่ง เราไดทํ้าแลว้ 

   ทา่นผูม้ศีลีสํารวมระวงั ประพฤตพิรหมจรรย ์เราไดบํ้ารงุแลว้ 

   ประโยชนท์ีบ่ัณฑติผูอ้ยูค่รองเรอืนปรารถนา เราก็ไดบ้รรลแุลว้โดยลําดับ 

   กรรมทีไ่มก่อ่ความเดอืดรอ้นในภายหลัง เราก็ไดทํ้าแลว้‟ 

   ชือ่วา่ เป็นผูต้ัง้อยูใ่นอรยิธรรม 

    บัณฑติทัง้หลายยอ่มสรรเสรญิเขาในโลกนี้ 

   เขาตายไปแลว้ ยอ่มบันเทงิในสวรรค ์

อาทยิสตูรที ่๑ จบ 

๒. สปัปรุสิสตูร 

วา่ดว้ยสตับรุษุ 

  [๔๒] ภกิษุทัง้หลาย สตับรุษุเมือ่เกดิในตระกลู ชือ่วา่เกดิเพือ่ประโยชน ์เพือ่ 

เกือ้กลู เพือ่สขุแกค่นหมูม่าก คอื มารดา บดิา บตุร ภรรยา ทาส กรรมกร คนใช ้

มติร อํามาตย์๑ และสมณพราหมณ์ 

  สตับรุษุเมือ่เกดิในตระกลู ชือ่วา่เกดิเพือ่ประโยชน ์เพือ่เกือ้กลู เพือ่สขุแกค่น 

หมูม่าก คอื แกม่ารดา บดิา บตุร ภรรยา ทาส กรรมกร คนใช ้มติร อํามาตย ์

 

เชงิอรรถ : 

๑
 ดเูชงิอรรถที ่๑ ขอ้ ๔๐ (มหาสาลปตุตสตูร) หนา้ ๖๓ ในเลม่นี้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๖๖ } 



๖๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๕. มณุฑราชวรรค ๓. อฏิฐสตูร 

และสมณพราหมณ์ เปรยีบเหมอืนมหาเมฆทําขา้วกลา้ทัง้ปวงใหง้อกงาม ชือ่วา่ม ี

เพือ่ประโยชน ์เพือ่เกือ้กลู เพือ่สขุแกค่นหมูม่าก 

    สตับรุษุครอบครองโภคทรัพย ์

   เป็นผูเ้กือ้กลูแกค่นหมูม่าก 

   เทวดายอ่มรักษาเขาผูม้ธีรรมคุม้ครองแลว้ 

   เป็นพหสูตู สมบรูณ์ดว้ยศลีและวตัร 

   เกยีรตยิอ่มไมล่ะเขาผูต้ัง้อยูใ่นธรรม 

    ใครเลา่จะสามารถตเิตยีนเขาผูต้ัง้อยูใ่นธรรม 

   สมบรูณ์ดว้ยศลี มวีาจาสตัย ์

   มหีริ(ิความละอายตอ่บาป)ในใจ 

   ดจุแทง่ทองชมพนุูท 

   แมเ้ทวดาก็ชม ถงึพรหมก็สรรเสรญิเขา 

สปัปรุสิสตูรที ่๒ จบ 

๓. อฏิฐสตูร 

วา่ดว้ยธรรมทีน่า่ปรารถนา 

  [๔๓] ครัง้นัน้ อนาถบณิฑกิคหบดเีขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ 

ถวายอภวิาทแลว้น่ัง ณ ทีส่มควร พระผูม้พีระภาคจงึไดต้รัสกับอนาถบณิฑกิคหบด ี

ดังนีว้า่ 

  คหบด ีธรรม ๕ ประการนี ้ทีน่่าปรารถนา น่าใคร ่น่าพอใจ หาไดย้ากในโลก 

  ธรรม ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. อายทุีน่่าปรารถนา น่าใคร ่น่าพอใจ หาไดย้ากในโลก 

   ๒. วรรณะทีน่่าปรารถนา น่าใคร ่น่าพอใจ หาไดย้ากในโลก 

   ๓. สขุทีน่่าปรารถนา น่าใคร ่น่าพอใจ หาไดย้ากในโลก 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๖๗ } 



๖๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๕. มณุฑราชวรรค ๓. อฏิฐสตูร 

   ๔. ยศทีน่่าปรารถนา น่าใคร ่น่าพอใจ หาไดย้ากในโลก 

   ๕. สวรรคท์ีน่่าปรารถนา น่าใคร ่น่าพอใจ หาไดย้ากในโลก 

  คหบด ีธรรม ๕ ประการนีแ้ล ทีน่่าปรารถนา น่าใคร ่น่าพอใจ หาไดย้ากในโลก 

  ธรรม ๕ ประการนี ้ทีน่่าปรารถนา น่าใคร ่น่าพอใจ หาไดย้ากในโลก เรามไิด ้

กลา่ววา่ จะพงึไดเ้พราะความออ้นวอน หรอืเพราะความปรารถนา ถา้ธรรม ๕ 

ประการนี ้ทีน่่าปรารถนา น่าใคร ่น่าพอใจ หาไดย้ากในโลก จักไดเ้พราะการ 

ออ้นวอน หรอืเพราะความปรารถนาในโลกนีแ้ลว้ ใครเลา่จะพงึเสือ่มจากอะไรได ้

  อรยิสาวกผูต้อ้งการอาย ุไมค่วรออ้นวอนหรอืเพลดิเพลนิอาย ุหรอืปฏบิัต ิ

ปฏปิทาอันเป็นไปเพือ่อายเุพราะอายเุป็นเหต ุแทจ้รงิปฏปิทาอันเป็นไปเพือ่อายทุี่ 

อรยิสาวกนัน้ปฏบิัตแิลว้ ยอ่มเป็นไปเพือ่ใหไ้ดอ้าย ุอรยิสาวกนัน้ยอ่มไดอ้ายอุนั 

เป็นทพิย ์หรอืเป็นของมนุษย ์

  อรยิสาวกผูต้อ้งการวรรณะ ไมค่วรออ้นวอนหรอืเพลดิเพลนิวรรณะ หรอื 

ปฏบิัตปิฏปิทาอันเป็นไปเพือ่วรรณะเพราะวรรณะเป็นเหต ุแทจ้รงิ ปฏปิทาอันเป็น 

ไปเพือ่วรรณะทีอ่รยิสาวกนัน้ปฏบิัตแิลว้ ยอ่มเป็นไปเพือ่ใหไ้ดว้รรณะ อรยิสาวกนัน้ 

ยอ่มไดว้รรณะอันเป็นทพิย ์หรอืเป็นของมนุษย ์

  อรยิสาวกผูต้อ้งการสขุ ไมค่วรออ้นวอนหรอืเพลดิเพลนิสขุ หรอืปฏบิัต ิ

ปฏปิทาอันเป็นไปเพือ่สขุเพราะสขุเป็นเหต ุแทจ้รงิ ปฏปิทาอันเป็นไปเพือ่สขุทีอ่รยิ- 

สาวกนัน้ปฏบิัตแิลว้ ยอ่มเป็นไปเพือ่ใหไ้ดส้ขุ อรยิสาวกนัน้ยอ่มไดส้ขุอันเป็นทพิย ์

หรอืเป็นของมนุษย ์

  อรยิสาวกผูต้อ้งการยศ ไมค่วรออ้นวอนหรอืเพลดิเพลนิยศ หรอืปฏบิตั ิ

ปฏปิทาอันเป็นไปเพือ่ยศเพราะยศเป็นเหต ุแทจ้รงิ ปฏปิทาอันเป็นไปเพือ่ยศทีอ่รยิ- 

สาวกนัน้ปฏบิัตแิลว้ ยอ่มเป็นไปเพือ่ใหไ้ดย้ศ อรยิสาวกนัน้ยอ่มไดย้ศอันเป็นทพิย ์

หรอืเป็นของมนุษย ์

  คหบด ีอรยิสาวกผูต้อ้งการสวรรค ์ไมค่วรออ้นวอนหรอืเพลดิเพลนิสวรรค ์

หรอืปฏบิัตปิฏปิทาอันเป็นไปเพือ่สวรรคเ์พราะสวรรคเ์ป็นเหต ุแทจ้รงิ ปฏปิทาอัน 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๖๘ } 



๖๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๕. มณุฑราชวรรค ๔. มนาปทายสีตูร 

เป็นไปเพือ่สวรรคอ์ันอรยิสาวกนัน้ปฏบิัตแิลว้ ยอ่มเป็นไปเพือ่ใหไ้ดส้วรรค ์อรยิสาวก 

นัน้ยอ่มไดส้วรรค ์

    ชนผูป้รารถนาอาย ุวรรณะ เกยีรตยิศ 

   สวรรค ์การเกดิในตระกลูสงู และความเพลนิใจ 

   พงึทําความไมป่ระมาทใหม้ากยิง่ขึน้ 

    บัณฑติทัง้หลายสรรเสรญิความไมป่ระมาทในการทําบญุ 

   บัณฑติผูไ้มป่ระมาทแลว้ ยอ่มยดึประโยชนทั์ง้สองไวไ้ด ้

   คอืประโยชนใ์นภพนี ้และประโยชนใ์นภพหนา้ 

    ผูม้ปัีญญา ทา่นเรยีกวา่ บัณฑติ 

   เพราะบรรลถุงึประโยชนทั์ง้สองนัน้แลว้ 

อฏิฐสตูรที ่๓ จบ 

๔. มนาปทายสีตูร 

วา่ดว้ยผูใ้หส้ ิง่ทีน่า่พอใจ 

  [๔๔] สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ กฏูาคารศาลา ป่ามหาวนั 

เขตกรงุเวสาล ีครัง้นัน้ เวลาเชา้ พระผูม้พีระภาคทรงครองอันตรวาสก ถอืบาตร 

และจวีรเสด็จเขา้ไปสูน่เิวศนข์องอคุคคหบดชีาวกรงุเวสาล ีประทับน่ังบนพทุธอาสนท์ี ่

ปลูาดไว ้ลําดับนัน้ อคุคคหบดไีดเ้ขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวายอภวิาท 

แลว้น่ัง ณ ทีส่มควร ไดก้ราบทลูดังนีว้า่ 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองคไ์ดส้ดับรับมาเฉพาะพระพักตรพ์ระผูม้ ี

พระภาควา่ „ผูใ้หข้องทีน่่าพอใจ ยอ่มไดข้องทีน่่าพอใจ‟ ก็ของเคีย้วชือ่สาลปปุผกะ๑ 

เป็นทีน่่าพอใจของขา้พระองค ์ขอพระผูม้พีระภาคทรงอาศัยความอนุเคราะหรั์บ 

ขาทนยีาหารของขา้พระองคนั์น้ดว้ยเถดิ” 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 ของเคีย้วชือ่สาลปปุผกะ หมายถงึของเคีย้วทีทํ่าดว้ยแป้งขา้วสาล ีปรงุดว้ยของอรอ่ย ๔ ชนดิ คอื เนยใส 

   น้ํามัน น้ําผึง้ น้ําออ้ย (องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๔๔/๒๕) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๖๙ } 



๗๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๕. มณุฑราชวรรค ๔. มนาปทายสีตูร 

  พระผูม้พีระภาคทรงอาศัยความอนุเคราะหรั์บแลว้ 

  อคุคคหบดไีดก้ราบทลูอกีวา่ “ขา้พระองคไ์ดส้ดับรับมาเฉพาะพระพักตรพ์ระ 

ผูม้พีระภาควา่ „ผูใ้หข้องทีน่่าพอใจยอ่มไดข้องทีน่่าพอใจ‟ ก็เนือ้สกุรอยา่งดี๑ เป็นที ่

น่าพอใจของขา้พระองค ์ขอพระผูม้พีระภาคทรงอาศัยความอนุเคราะหรั์บเนือ้สกุร 

อยา่งดขีองขา้พระองคนั์น้ดว้ยเถดิ” 

  พระผูม้พีระภาคทรงอาศัยความอนุเคราะหรั์บแลว้ 

  อคุคคหบดไีดก้ราบทลูอกีวา่ “ขา้พระองคไ์ดส้ดับรับมาเฉพาะพระพักตรพ์ระ 

ผูม้พีระภาควา่ „ผูใ้หข้องทีน่่าพอใจยอ่มไดข้องทีน่่าพอใจ‟ ก็นาลยิสากะ๒ ซึง่ทอด 

ดว้ยน้ํามันเป็นทีน่่าพอใจของขา้พระองค ์ขอพระผูม้พีระภาคทรงอาศัยความอนุเคราะห ์

รับนาลยิสากขาทนยีาหารของขา้พระองคนั์น้ดว้ยเถดิ” 

  พระผูม้พีระภาคทรงอาศัยความอนุเคราะหรั์บแลว้ 

  อคุคคหบดไีดก้ราบทลูอกีวา่ “ขา้พระองคไ์ดส้ดับรับมาเฉพาะพระพักตรพ์ระ 

ผูม้พีระภาควา่ „ผูใ้หข้องทีน่่าพอใจยอ่มไดข้องทีน่่าพอใจ‟ ก็ขา้วสกุแหง่ขา้วสาลทีี ่

ขาวสะอาด มแีกงและกับมากเป็นทีน่่าพอใจของขา้พระองค ์ขอพระผูม้พีระภาคทรง 

อาศัยความอนุเคราะหรั์บขา้วสกุแหง่ขา้วสาลขีองขา้พระองคนั์น้ดว้ยเถดิ” 

  พระผูม้พีระภาคทรงอาศัยความอนุเคราะหรั์บแลว้ 

  อคุคคหบดไีดก้ราบทลูอกีวา่ “ขา้พระองคไ์ดส้ดับรับมาเฉพาะพระพักตรพ์ระ 

ผูม้พีระภาควา่ „ผูใ้หข้องทีน่่าพอใจยอ่มไดข้องทีน่่าพอใจ‟ ก็ผา้ทีท่อในแควน้กาส ี

เป็นทีน่่าพอใจของขา้พระองค ์ขอพระผูม้พีระภาคทรงอาศัยความอนุเคราะหรั์บผา้ 

ของขา้พระองคนั์น้ดว้ยเถดิ” 

  พระผูม้พีระภาคทรงอาศัยความอนุเคราะหรั์บแลว้ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ 
เนือ้สกุรอยา่งด ีหมายถงึเนือ้สกุรทีม่อีาย ุ๑ ปี ทีป่รงุใหส้กุดว้ยเครือ่งปรงุมเีมล็ดยีห่รา่เป็นตน้ผสมกับ 

   พทุรารสอรอ่ย (องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๔๔/๒๕) 

๒
 นาลยิสากะ หมายถงึของเคีย้วทีใ่ชผั้กประมาณ ๑ ทะนาน ขยํากับแป้งขา้วสาลแีลว้เคีย่วในเนยใสทีผ่สม 

   เมล็ดยีห้ร่าเป็นตน้ ผสมกับของอรอ่ย ๔ ชนดิ อบใหส้กุ (องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๔๔/๒๕) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๗๐ } 



๗๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๕. มณุฑราชวรรค ๔. มนาปทายสีตูร 

  อคุคคหบดไีดก้ราบทลูอกีวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองคไ์ดส้ดับรับมา 

เฉพาะพระพักตรพ์ระผูม้พีระภาควา่ „ผูใ้หข้องทีน่่าพอใจยอ่มไดข้องทีน่่าพอใจ‟ 

ก็บัลลังก์๑ทีล่าดดว้ยผา้โกเชาว์๒ ลาดดว้ยผา้ขนแกะสขีาว ลาดดว้ยเครือ่งลาดม ี

สณัฐานเป็นชอ่ดอกไม ้ลาดดว้ยเครือ่งลาดอยา่งดทํีาดว้ยหนังชะมด มเีพดานขา้งบน 

มหีมอนสแีดงทัง้ ๒ ขา้ง๓ เป็นทีน่่าพอใจของขา้พระองค ์และขา้พระองคก็์ทราบ 

ดวีา่ ส ิง่เหลา่นีไ้มค่วรแกพ่ระผูม้พีระภาค เตยีงไมจั้นทนข์องขา้พระองคน์ีร้าคาเกนิ 

กวา่ ๑๐๐,๐๐๐ กหาปณะ ขอพระผูม้พีระภาคทรงอาศัยความอนุเคราะหรั์บเตยีง 

ของขา้พระองคนั์น้ดว้ยเถดิ” 

  พระผูม้พีระภาคทรงอาศัยความอนุเคราะหรั์บแลว้ 

  ลําดับนัน้ พระผูม้พีระภาคทรงอนุโมทนาอคุคคหบดชีาวกรงุเวสาล ีดว้ย 

อนุโมทนยีกถานีว้า่ 

    ผูใ้หข้องทีน่่าพอใจ ยอ่มไดข้องทีน่่าพอใจ 

   ผูใ้ดใหเ้ครือ่งนุ่งหม่ ทีน่อน ขา้ว น้ํา 

   และปัจจัยมปีระการตา่ง ๆ 

   แกท่า่นผูป้ระพฤตติรง ดว้ยความพอใจ 

   สิง่ของทีใ่หไ้ปแลว้นัน้ เป็นของทีบ่รจิาคแลว้ 

   สละแลว้ ไมค่ดิเอาคนื 

    ผูนั้น้ชือ่วา่เป็นสตับรุษุรูช้ดัวา่ 

   พระอรหันตเ์ปรยีบดว้ยนาบญุ 

   บรจิาคสิง่ทีบ่รจิาคไดย้าก 

   ใหข้องทีน่่าพอใจ ยอ่มไดข้องทีน่่าพอใจ 

 

 

เชงิอรรถ : 

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

๒
 ผา้โกเชาว ์หมายถงึผา้ทีทํ่าดว้ยขนแพะหรอืแกะ ผนืใหญม่ขีนาดยาวเกนิ ๔ นิว้ (ว.ิอ. ๓/๒๕๔/๑๖๙) 

๓
 หมอนสแีดงท ัง้ ๒ ขา้งนีใ้ชสํ้าหรับหนุนศรีษะ ๑ ใบ ใชห้นุนเทา้ ๑ ใบ วางไวส้ว่นศรีษะและสว่นเทา้ 

   (ว.ิอ. ๓/๒๕๔/๑๖๙-๑๗๐) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๗๑ } 



๗๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๕. มณุฑราชวรรค ๔. มนาปทายสีตูร 

  ทีนั่น้ พระผูม้พีระภาคครัน้ทรงอนุโมทนาอคุคคหบดชีาวกรงุเวสาลดีว้ย 

อนุโมทนยีกถาแลว้ จงึเสด็จลกุจากพทุธอาสนห์ลกีไป 

  ตอ่มาไมน่าน อคุคคหบดชีาวกรงุเวสาลไีดถ้งึแกก่รรม เขา้ถงึชัน้กายมโนมัย๑ 

ชัน้ใดชัน้หนึง่ สมัยนัน้แล พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อาราม 

ของอนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้ เมือ่ราตร๒ีผา่นไป อคุคเทพบตุรม ี

มวีรรณะงดงามยิง่นัก เปลง่รัศมใีหส้วา่งท่ัวพระเชตวนั เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาค 

ถงึทีป่ระทับ ถวายอภวิาทแลว้ยนือยู ่ณ ทีส่มควร พระผูม้พีระภาคจงึไดต้รัสถามวา่ 

“อคุคะ สําเร็จตามทีท่า่นประสงคแ์ลว้หรอื” อคุคเทพบตุรกราบทลูวา่ “ขา้แต ่

พระองคผ์ูเ้จรญิ สําเร็จตามทีข่า้พระองคป์ระสงคแ์ลว้ พระพทุธเจา้ขา้” 

  ลําดับนัน้ พระผูม้พีระภาคไดต้รัสกับอคุคเทพบตุรดว้ยพระคาถาวา่ 

    ผูใ้หข้องทีน่่าพอใจ ยอ่มไดข้องทีน่่าพอใจ 

   ผูใ้หข้องทีเ่ลศิ ยอ่มไดข้องทีเ่ลศิ 

   ผูใ้หข้องทีด่ ียอ่มไดข้องทีด่ ี

   และผูใ้หข้องทีป่ระเสรฐิ ยอ่มเขา้ถงึสถานทีป่ระเสรฐิ 

    นรชนใดใหข้องทีเ่ลศิ ใหข้องทีด่ ี

   และใหข้องทีป่ระเสรฐิ 

   นรชนนัน้ จะเกดิในทีใ่ด ๆ 

   ยอ่มเป็นผูม้อีายยุนื มยีศในทีนั่น้ ๆ 

มนาปทายสีตูรที ่๔ จบ 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 กายมโนมยั ในทีน่ีห้มายถงึเทพกายหรอืพรหมกายของผูบํ้าเพ็ญฌานสมาบัตแิลว้บังเกดิในพรหมโลก 

   ชัน้สทุธาวาสดว้ยอํานาจฌาน (องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๔๔/๒๖, ๑๖๖/๖๔) 

๒
 ราตร ีในทีน่ีห้มายถงึปฐมยามแหง่ราตรผี่านไป มัชฌมิยามย่างเขา้มา (องฺ.ฉกฺก.อ. ๓/๒๑-๒๒/๑๐๘) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๗๒ } 



๗๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๕. มณุฑราชวรรค ๕. ปญุญาภสินัทสตูร 

๕. ปญุญาภสินัทสตูร๑ 

วา่ดว้ยหว้งบญุกศุล 

  [๔๕] ภกิษุทัง้หลาย หว้งบญุกศุล๒ ๕ ประการนี ้นําสขุมาให ้เป็นไปเพือ่ 

ใหไ้ดอ้ารมณ์ดี๓ มสีขุเป็นผล ใหเ้กดิในสวรรค ์เป็นไปเพือ่เกือ้กลู เพือ่สขุทีน่่า 

ปรารถนา น่าใคร ่น่าพอใจ 

  หว้งบญุกศุล ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ภกิษุใชส้อยจวีรของทายกใด บรรลเุจโตสมาธทิีป่ระมาณไมไ่ดอ้ยู่๔ 

       หว้งบญุกศุลของทายกนัน้ประมาณไมไ่ด ้นําสขุมาให ้เป็นไปเพือ่ 

       ใหไ้ดอ้ารมณ์ด ีมสีขุเป็นผล ใหเ้กดิในสวรรค ์เป็นไปเพือ่เกือ้กลู 

       เพือ่สขุทีน่่าปรารถนา น่าใคร ่น่าพอใจ 

    ๒. ภกิษุฉันบณิฑบาตของทายกใด ... 

   ๓. ภกิษุใชส้อยวหิารของทายกใด ... 

   ๔. ภกิษุใชส้อยเตยีงตั่งของทายกใด ... 

   ๕. ภกิษุใชส้อยคลิานปัจจัยเภสชัชบรขิารของทายกใด บรรลเุจโต- 

       สมาธทิีป่ระมาณไมไ่ดอ้ยู ่หว้งบญุกศุลของทายกนัน้ประมาณไมไ่ด ้

       นําสขุมาให ้เป็นไปเพือ่ใหไ้ดอ้ารมณ์ด ีมสีขุเป็นผล ใหเ้กดิในสวรรค ์

       เป็นไปเพือ่เกือ้กลู เพือ่สขุทีน่่าปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจ 

  หว้งบญุกศุล ๕ ประการนีแ้ล นําสขุมาให ้เป็นไปเพือ่ใหไ้ดอ้ารมณ์ด ีมสีขุ 

เป็นผล ใหเ้กดิในสวรรค ์เป็นไปเพือ่เกือ้กลู เพือ่สขุทีน่่าปรารถนา น่าใคร ่น่าพอใจ 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 ด ูองฺ.จตกฺุก. (แปล) ๒๑/๕๑/๘๔ 

๒
 หว้งบญุกศุล ในทีน่ีห้มายถงึผลบญุกศุลทีห่ล่ังไหลนําความสขุมาสูผู่บํ้าเพ็ญอยา่งตอ่เนือ่งไมข่าดสาย 

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

๓
 อารมณด์ ีในทีน่ีห้มายถงึอารมณ์ คอื รปู เสยีง กลิน่ รส โผฎฐัพพะ ทีน่่าปรารถนา น่าใคร ่น่าพอใจ 

   (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๕๑/๓๔๘) 

๔
 เจโตสมาธทิีป่ระมาณไมไ่ด ้ในทีน่ีห้มายถงึอรหัตตผลสมาธ ิ(สมาธใินขัน้อรหัตตผล) (องฺ.จตกฺุก.อ. 

   ๒/๕๑/๓๔๘) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๗๓ } 



๗๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๕. มณุฑราชวรรค ๕. ปญุญาภสินัทสตูร 

  การกําหนดประมาณบญุของอรยิสาวกผูเ้พยีบพรอ้มดว้ยหว้งบญุกศุล ๕ ประการ 

นีว้า่ „หว้งบญุกศุลมปีระมาณเทา่นี ้นําสขุมาให ้เป็นไปเพือ่ใหไ้ดอ้ารมณ์ด ีมสีขุ 

เป็นผล ใหเ้กดิในสวรรค ์เป็นไปเพือ่เกือ้กลู เพือ่สขุทีน่่าปรารถนา น่าใคร น่าพอใจ‟ 

มใิชจ่ะทําไดง้า่ย แทจ้รงิ หว้งบญุกศุลนัน้ยอ่มถงึการนับวา่ „เป็นกองบญุใหญท่ีนั่บ 

ไมไ่ด ้ประมาณไมไ่ดเ้ลย‟ 

   การกําหนดปรมิาณของน้ําในมหาสมทุรวา่ „น้ํามปีรมิาณเทา่นีอ้าฬหกะ๑ น้ําม ี

ปรมิาณเทา่นี ้๑๐๐ อาฬหกะ น้ํามปีรมิาณเทา่นี้ ๑,๐๐๐ อาฬหกะ หรอืน้ํามปีรมิาณ 

เทา่นี ้๑๐๐,๐๐๐ อาฬหกะ‟ มใิชจ่ะทําไดง้า่ย แทจ้รงิ ปรมิาณของน้ําในมหาสมทุรนัน้ 

ยอ่มถงึการนับวา่ „เป็นหว้งน้ําใหญท่ีนั่บไมไ่ด ้ประมาณไมไ่ดเ้ลย‟ ฉันใด 

  ภกิษุทัง้หลาย การกําหนดประมาณของอรยิสาวกผูเ้พยีบพรอ้มดว้ยหว้งบญุ 

กศุล ๕ ประการนีว้า่ „หว้งบญุกศุลมปีระมาณเทา่นี ้นําสขุมาให ้เป็นไปเพือ่ใหไ้ด ้

อารมณ์ด ีมสีขุเป็นผลใหเ้กดิในสวรรค ์เป็นไปเพือ่เกือ้กลู เพือ่สขุทีน่่าปรารถนา 

น่าใคร ่น่าพอใจ‟ มใิชจ่ะทําไดง้า่ย แทจ้รงิ หว้งบญุกศุลนัน้ยอ่มถงึการนับวา่ 

„เป็นกองบญุใหญท่ีนั่บไมไ่ด ้ประมาณไมไ่ดเ้ลย‟ ฉันนัน้ 

    แมน้ํ่าหลายสายคับคั่งไปดว้ยหมูป่ลา 

   ไหลบา่ไปยังมหาสมทุร 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 อาฬหกะ เป็นชือ่มาตราตวงชนดิหนึง่ของอนิเดยีโบราณ มลํีาดับมาตราดังนี้ 

    ๔ กฑุวะ หรอื ปสตะ (ฟายมอื)  เป็น ๑ ปัตถะ (กอบ) 

   ๔ ปัตถวะ    เป็น ๑ อาฬหกะ 

   ๔ อาฬหกะ    เป็น ๑ โทณะ 

   ๔ โทณะ     เป็น ๑ มาณกิา 

   ๔ มาณกิา    เป็น ๑ ขาร ี

   ๒๐ ขาร ี    เป็น ๑ วาหะ (เกวยีน) 

    ๒๐ วาหะ    เป็น ๑ ธารณะ 

    ๒๐ ธารณะ    เป็น ๑ ปละ 

    ๑๐๐ ปละ    เป็น ๑๒ ตลุา 

    ๒๐ ตลุา     เป็น ๑ ภาระ 

   (ด ูอภธิา.ฏกีา คาถา ๔๘๐-๔๙๔) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๗๔ } 



๗๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๕. มณุฑราชวรรค ๖. สมัปทาสตูร 

   อันเป็นทีข่งัน้ําขนาดใหญป่ระมาณไมไ่ด ้

   มสี ิง่ทีน่่ากลัวมาก เป็นแหลง่รัตนะชัน้เยีย่ม ฉันใด 

    สายธารแหง่บญุ ยอ่มหลั่งไหลไปสูน่รชน 

   ผูเ้ป็นบัณฑติ ผูใ้หข้า้ว น้ํา ผา้ 

   ทีน่อน ทีน่ั่ง และเครือ่งปลูาด 

   เปรยีบเหมอืนแมน้ํ่าคอืหว้งน้ําไหลไปยังมหาสมทุร ฉันนัน้ 

ปญุญาภสินัทสตูรที ่๕ จบ 

๖. สมัปทาสตูร 

วา่ดว้ยสมัปทา 

  [๔๖] ภกิษุทัง้หลาย สมัปทา (ความถงึพรอ้ม) ๕ ประการนี ้

  สมัปทา ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. สทัธาสมัปทา  (ความถงึพรอ้มดว้ยศรัทธา) 

   ๒. สลีสมัปทา   (ความถงึพรอ้มดว้ยศลี) 

   ๓. สตุสมัปทา   (ความถงึพรอ้มดว้ยสตุะ) 

   ๔. จาคสมัปทา  (ความถงึพรอ้มดว้ยจาคะ) 

   ๕. ปัญญาสมัปทา  (ความถงึพรอ้มดว้ยปัญญา) 

  ภกิษุทัง้หลาย สมัปทา ๕ ประการนีแ้ล 

สมัปทาสตูรที ่๖ จบ 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๗๕ } 



๗๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๕. มณุฑราชวรรค ๗. ธนสตูร 

๗. ธนสตูร 

วา่ดว้ยทรพัย ์

  [๔๗] ภกิษุทัง้หลาย ธนะ(ทรัพย)์ ๕ ประการนี ้

  ธนะ ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. สทัธาธนะ   (ทรัพยค์อืศรัทธา) 

   ๒. สลีธนะ   (ทรัพยค์อืศลี) 

   ๓. สตุธนะ   (ทรัพยค์อืสตุะ) 

   ๔. จาคธนะ   (ทรัพยค์อืจาคะ) 

   ๕. ปัญญาธนะ  (ทรัพยค์อืปัญญา) 

  สทัธาธนะ เป็นอยา่งไร 

  คอื อรยิสาวกในธรรมวนัิยนีเ้ป็นผูม้ศีรัทธา เชือ่ปัญญาเครือ่งตรัสรูข้องตถาคต 

วา่ „แมเ้พราะเหตนุี ้พระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้ ฯลฯ๑ เป็นพระพทุธเจา้ เป็นพระ 

ผูม้พีระภาค‟ นีเ้รยีกวา่ สทัธาธนะ 

  สลีธนะ เป็นอยา่งไร 

  คอื อรยิสาวกในธรรมวนัิยนีเ้ป็นผูเ้วน้ขาดจากการฆา่สตัว ์ฯลฯ๒ เวน้ขาด 

จากการเสพของมนึเมาคอืสรุาและเมรัย๓อันเป็นเหตแุหง่ความประมาท นีเ้รยีกวา่ 

สลีธนะ 

  สตุธนะ เป็นอยา่งไร 

  คอื อรยิสาวกในธรรมวนัิยนีเ้ป็นพหสูตู ฯลฯ๔ แทงตลอดดดีว้ยทฏิฐ ินีเ้รยีกวา่ 

สตุธนะ 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ 
ดคูวามเต็มในขอ้ ๒ (วติถตสตูร) หนา้ ๒-๓ ในเลม่นี ้

๒
 ดคูวามเต็มในขอ้ ๓๒ (จุนทสีตูร) หนา้ ๔๙ ในเลม่นี้ 

๓
 ดเูชงิอรรถที ่๑ ขอ้ ๓๒ หนา้ ๔๙ ในเลม่นี ้

๔
 ดคูวามเต็มในขอ้ ๘๗ (สลีวันตสูตร) หนา้ ๑๕๕ ในเลม่นี้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๗๖ } 



๗๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๕. มณุฑราชวรรค ๗. ธนสตูร 

  จาคธนะ เป็นอยา่งไร 

  คอื อรยิสาวกในธรรมวนัิยนีเ้ป็นผูม้ใีจปราศจากความตระหนีอ่ันเป็นมลทนิ 

มจีาคะอันสละแลว้ มฝ่ีามอืชุม่๑ ยนิดใีนการสละ ควรแกก่ารขอ ยนิดใีนการ 

แจกทาน นีเ้รยีกวา่ จาคธนะ 

  ปญัญาธนะ เป็นอยา่งไร 

  คอื อรยิสาวกในธรรมวนัิยนีเ้ป็นผูม้ปัีญญา คอื ประกอบดว้ยปัญญาเป็น 

เครือ่งพจิารณาเห็นทัง้ความเกดิและความดับอันเป็นอรยิะ ชําแรกกเิลสใหถ้งึความ 

สิน้ทกุขโ์ดยชอบ นีเ้รยีกวา่ ปัญญาธนะ 

  ภกิษุทัง้หลาย ทรัพย ์๕ ประการนีแ้ล 

    ผูใ้ดมศีรัทธาตัง้มั่นไมห่วัน่ไหวในตถาคต 

   มศีลีงาม เป็นศลีทีพ่ระอรยิใคร ่(และ)สรรเสรญิ 

   มคีวามเลือ่มใสในสงฆ ์และมคีวามเห็นตรง 

   บัณฑติทัง้หลายเรยีกผูนั้น้วา่ „เป็นคนไมข่ดัสน 

   ชวีติของเขาไมส่ญูเปลา่‟ 

    เพราะฉะนัน้ ผูม้ปัีญญา 

   เมือ่ระลกึถงึคําสัง่สอนของพระพทุธเจา้ทัง้หลาย 

   ควรประกอบศรัทธา ศลี ความเลือ่มใส 

   และการเห็นธรรม๒ 

ธนสตูรที ่๗ จบ 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 มฝ่ีามอืชุม่ อรรถกถาอธบิายว่า ถา้คนไมม่ศีรัทธา แมจ้ะลา้งมอืถงึ ๗ ครัง้ ก็ชือ่วา่มมีอืยังไม่ลา้ง มมีอืสกปรก 

   แตค่นมศีรัทธา แมม้มีอืสกปรก ก็ชือ่วา่ไดล้า้งมอืสะอาดแลว้ (องฺ.ตกิ.อ. ๒/๔๒/๑๔๘) 

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

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๗๗ } 



๗๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๕. มณุฑราชวรรค ๘. ฐานสตูร 

๘. ฐานสตูร 

วา่ดว้ยฐานะทีใ่คร ๆ ไมพ่งึได ้

  [๔๘] ภกิษุทัง้หลาย ฐานะ๑ ๕ ประการนี ้อันสมณะ พราหมณ์ เทวดา มาร 

พรหม หรอืใคร ๆ ในโลกนีไ้มพ่งึได ้

  ฐานะ ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ขอสิง่ทีม่คีวามแกเ่ป็นธรรมดา๒ อยา่แก ่

   ๒. ขอสิง่ทีม่คีวามเจ็บไขเ้ป็นธรรมดา อยา่เจ็บไข ้

   ๓. ขอสิง่ทีม่คีวามตายเป็นธรรมดา อยา่ตาย 

   ๔. ขอสิง่ทีม่คีวามสิน้ไปเป็นธรรมดา อยา่สิน้ไป 

   ๕. ขอสิง่ทีม่คีวามฉบิหายเป็นธรรมดา อยา่ฉบิหาย 

  สิง่ทีม่คีวามแกเ่ป็นธรรมดาของปถุชุนผูไ้มไ่ดส้ดับ ยอ่มแกไ่ป เมือ่ส ิง่ทีม่คีวาม 

แกเ่ป็นธรรมดา แกไ่ปแลว้ เขาไมพ่จิารณาเห็นดังนี้วา่ „ไมใ่ชส่ ิง่ทีม่คีวามแกเ่ป็น 

ธรรมดาของเราคนเดยีวเทา่นัน้ทีแ่กไ่ป แทจ้รงิ ส ิง่ทีม่คีวามแกเ่ป็นธรรมดาของสตัว ์

ทัง้ปวงทีม่กีารมา การไป การจตุ ิและการอบุัต ิก็แกไ่ปทัง้ส ิน้ เมือ่ส ิง่ทีม่คีวามแก ่

เป็นธรรมดา แกไ่ปแลว้ ถา้เราจะพงึเศรา้โศก ลําบาก ร่ําไร ทบุอก ครํ่าครวญ 

หลงงมงาย อาหารเราก็จะไมอ่ยากรับประทาน กายก็จะเศรา้หมอง การงานก็จะ 

หยดุชะงัก พวกศัตรก็ูจะดใีจ และพวกมติรก็จะเสยีใจ‟ เมือ่ส ิง่ทีม่คีวามแกเ่ป็น 

ธรรมดา แกไ่ปแลว้ เขายอ่มเศรา้โศก ลําบาก ร่ําไร ทบุอก ครํ่าครวญ หลงงมงาย 

นีเ้รยีกวา่ ปถุชุนผูไ้มไ่ดส้ดับ ถกูลกูศรคอืความโศกทีม่พีษิทิม่แทงแลว้ ยอ่มทําตน 

น่ันเองใหเ้ดอืดรอ้น 

  สิง่ทีม่คีวามเจ็บไขเ้ป็นธรรมดาของปถุชุนผูไ้มไ่ดส้ดับ ยอ่มเจ็บไข ้... ส ิง่ทีม่ ี

ความตายเป็นธรรมดาของปถุชุนผูไ้มไ่ดส้ดับ ยอ่มตายไป ... ส ิง่ทีม่คีวามสิน้ไปเป็น 

ธรรมดาของปถุชุนผูไ้มไ่ดส้ดับ ยอ่มสิน้ไป ... ส ิง่ทีม่คีวามฉบิหายเป็นธรรมดาของ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 ฐานะ ในทีน่ีห้มายถงึเหต ุ(องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๔๘/๒๖) 

๒
 ธรรมดา ในทีน่ีห้มายถงึสภาวธรรมทีเ่กดิเอง คํานีมุ้ง่แสดงกฎแหง่เหตผุล (องฺ.ทสก.อ. ๓/๒/๓๑๘) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๗๘ } 



๗๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๕. มณุฑราชวรรค ๘. ฐานสตูร 

ปถุชุนผูไ้มไ่ดส้ดับ ยอ่มฉบิหายไป เมือ่ส ิง่ทีม่คีวามฉบิหายเป็นธรรมดา ฉบิหาย 

ไปแลว้ เขาไมพ่จิารณาเห็นดังนีว้า่ „ไมใ่ชส่ ิง่ทีม่คีวามฉบิหายเป็นธรรมดาของเราคน 

เดยีวเทา่นัน้ทีฉ่บิหายไป แทจ้รงิ ส ิง่ทีม่คีวามฉบิหายเป็นธรรมดาของสตัวทั์ง้ปวงทีม่ ี

การมา การไป การจตุ ิการอบุัต ิก็ฉบิหายไปทัง้สิน้ เมือ่ส ิง่ทีม่คีวามฉบิหายไปเป็น 

ธรรมดา ฉบิหายไปแลว้ ถา้เราจะพงึเศรา้โศก ลําบาก ร่ําไร ทบุอก ครํ่าครวญ 

หลงงมงาย อาหารเราก็จะไมอ่ยากรับประทาน กายก็จะเศรา้หมอง การงานก็จะ 

หยดุชะงัก พวกศัตรก็ูจะดใีจ และพวกมติรก็จะเสยีใจ‟ เมือ่ส ิง่ทีม่คีวามฉบิหาย 

เป็นธรรมดา ฉบิหายไปแลว้ เขายอ่มเศรา้โศก ลําบาก ร่ําไร ทบุอก ครํ่าครวญ 

หลงงมงาย นีเ้รยีกวา่ ปถุชุนผูไ้มไ่ดส้ดับ ถกูลกูศรคอืความโศกทีม่พีษิทิม่แทงแลว้ 

ยอ่มทําตนน่ันเองใหเ้ดอืดรอ้น 

  สว่นสิง่ทีม่คีวามแกเ่ป็นธรรมดาของอรยิสาวกผูไ้ดส้ดับ ยอ่มแกไ่ป เมือ่ส ิง่ที ่

มคีวามแกเ่ป็นธรรมดาแกไ่ปแลว้ อรยิสาวกนัน้พจิารณาเห็นดังนี้วา่ „ไมใ่ชส่ ิง่ทีม่ ี

ความแกเ่ป็นธรรมดาของเราคนเดยีวเทา่นัน้ทีแ่กไ่ป แทจ้รงิ ส ิง่ทีม่คีวามแกเ่ป็น 

ธรรมดาของสตัวทั์ง้ปวงทีม่กีารมา การไป การจตุ ิการอบุัต ิก็แกไ่ปทัง้ส ิน้ 

เมือ่ส ิง่ทีม่คีวามแกเ่ป็นธรรมดาแกไ่ปแลว้ ถา้เราจะพงึเศรา้โศก ลําบาก ร่ําไร ทบุอก 

ครํ่าครวญ หลงงมงาย อาหารเราก็จะไมอ่ยากรับประทาน กายก็จะเศรา้หมอง 

การงานก็จะหยดุชะงัก พวกศัตรก็ูจะดใีจ และพวกมติรก็จะเสยีใจ‟ เมือ่ส ิง่ทีม่คีวาม 

แกเ่ป็นธรรมดาแกไ่ปแลว้ อรยิสาวกนัน้ยอ่มไมเ่ศรา้โศก ไมลํ่าบาก ไมรํ่่าไร ไมท่บุอก 

ไมค่รํ่าครวญ ไมห่ลงงมงาย นีเ้รยีกวา่ อรยิสาวกผูไ้ดส้ดับ ถอนลกูศรคอืความ 

โศกทีม่พีษิทิม่แทงปถุชุนผูไ้มไ่ดส้ดับทําตนน่ันเองใหเ้ดอืดรอ้น อรยิสาวกผูไ้มม่คีวามโศก 

ปราศจากลกูศร ยอ่มดับทกุขไ์ดด้ว้ยตนเอง 

  สิง่ทีม่คีวามเจ็บไขเ้ป็นธรรมดาของอรยิสาวกผูไ้ดส้ดบั ยอ่มเจ็บไข ้... ส ิง่ทีม่ ี

ความตายเป็นธรรมดา ของอรยิสาวกผูไ้ดส้ดับ ยอ่มตายไป ... สิง่ทีม่คีวามสิน้ไป 

เป็นธรรมดาของอรยิสาวกผูไ้ดส้ดับ ยอ่มสิน้ไป ... ส ิง่ทีม่คีวามฉบิหายไปเป็น 

ธรรมดาของอรยิสาวกผูไ้ดส้ดับ ยอ่มฉบิหายไป เมือ่ส ิง่ทีม่คีวามฉบิหายไปเป็น 

ธรรมดาฉบิหายไปแลว้ อรยิสาวกนัน้พจิารณาเห็นดังนีว้า่ „ไมใ่ชส่ ิง่ทีม่คีวามฉบิหาย 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๗๙ } 



๘๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๕. มณุฑราชวรรค ๘. ฐานสตูร 

ไปเป็นธรรมดาของเราคนเดยีวเทา่นัน้ทีฉ่บิหายไป แทจ้รงิ ส ิง่ทีม่คีวามฉบิหายไปเป็น 

ธรรมดาของสตัวทั์ง้ปวงทีม่กีารมา การไป การจตุ ิการอบุัต ิก็ฉบิหายไปทัง้สิน้ 

เมือ่ส ิง่ทีม่คีวามฉบิหายไปเป็นธรรมดา ฉบิหายไปแลว้ ถา้เราจะพงึเศรา้โศก 

ลําบาก ร่ําไร ทบุอก ครํ่าครวญ หลงงมงาย อาหารเราก็จะไมอ่ยากรับประทาน 

กายก็จะเศรา้หมอง การงานก็จะหยดุชะงัก พวกศตัรก็ูจะดใีจ และพวกมติรก็จะ 

เสยีใจ‟ เมือ่ส ิง่ทีม่คีวามฉบิหายไปเป็นธรรมดา ฉบิหายไปแลว้ อรยิสาวกนัน้ยอ่ม 

ไมเ่ศรา้โศก ไมลํ่าบาก ไมรํ่่าไร ไมท่บุอก ไมค่รํ่าครวญ ไมห่ลงงมงาย นีเ้รยีกวา่ 

อรยิสาวกผูไ้ดส้ดับ ถอนลกูศรคอืความโศกทีม่พีษิทิม่แทงปุถชุนผูไ้มไ่ดส้ดับทําตน 

น่ันเองใหเ้ดอืดรอ้น อรยิสาวกผูไ้มม่คีวามโศก ปราศจากลกูศร ยอ่มดับทกุข ์

ไดด้ว้ยตนเอง 

  ภกิษุทัง้หลาย ฐานะ ๕ ประการนีแ้ล อันสมณะ พราหมณ์ เทวดา มาร 

พรหม หรอืใคร ๆ ในโลกนีไ้มพ่งึได ้

    ประโยชน์๑แมเ้ล็กนอ้ยในโลกนี ้

   ใคร ๆ ยอ่มไมไ่ดด้ว้ยความเศรา้โศก 

   ยอ่มไมไ่ดด้ว้ยความครํ่าครวญ 

   พวกศัตรทูราบวา่ เขาเศรา้โศก เป็นทกุข ์

   ยอ่มดใีจ 

    แตใ่นกาลใด บัณฑติฉลาดในการวนิจิฉัยเหตผุล 

   ไมห่วัน่ไหวในอันตรายทัง้หลาย 

   ในกาลนัน้ พวกศัตรเูห็นหนา้ซึง่ไมผ่ดิปกต ิ

   ของบัณฑตินัน้ ผูย้ังยิม้แยม้ตามเคย 

   ยอ่มเป็นทกุข ์

    บัณฑติพงึไดป้ระโยชนใ์นทีใ่ด ๆ ดว้ยวธิใีด ๆ 

   คอืดว้ยการสรรเสรญิ ดว้ยการรา่ยมนตร ์

 

เชงิอรรถ : 

๑
 ประโยชน ์ในทีน่ีห้มายถงึสภาวะทีม่คีวามแกเ่ป็นตน้กลับกลายเป็นสภาวะทีไ่มแ่ก่ (องฺ.ปญฺจก.อ. 

   ๓/๔๘/๒๖) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๘๐ } 



๘๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๕. มณุฑราชวรรค ๙. โกสลสตูร 

   ดว้ยการกลา่วคําสภุาษิต ดว้ยการให ้

   หรอืดว้ยการอา้งประเพณี 

   ก็พงึบากบั่นในทีนั่น้ ๆ ดว้ยวธินัีน้ ๆ 

    ถา้ทราบวา่ „ประโยชนน์ี ้เราหรอืคนอืน่ไมพ่งึได‟้ 

   เธอผูไ้มเ่ศรา้โศก ควรอดทนโดยพจิารณาวา่ 

   „เราไดทํ้างานอยา่งมุง่มั่นแลว้ 

   บัดนี ้เราจะทําอยา่งไร‟ 

ฐานสตูรที ่๘ จบ 

๙. โกสลสตูร 

วา่ดว้ยพระเจา้ปเสนทโิกศล 

  [๔๙] สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อารามของ 

อนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้ พระเจา้ปเสนทโิกศลเสด็จเขา้ไปเฝ้า 

พระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวายอภวิาทแลว้ประทับน่ัง ณ ทีส่มควร 

  สมัยนัน้ พระนางมัลลกิาเทวไีดส้วรรคตแลว้ ลําดับนัน้ มหาดเล็กคนหนึง่ 

เขา้ไปเฝ้าพระเจา้ปเสนทโิกศลแลว้กราบทลูกระซบิทีใ่กลพ้ระกรรณวา่ „ขอเดชะ 

พระนางมัลลกิาเทววีรรคตแลว้‟ เมือ่มหาดเล็กกราบทลูอยา่งนีแ้ลว้ พระเจา้ 

ปเสนทโิกศลก็ทรงมทีกุข ์เสยีพระทัย ประทับน่ังพระศอตกกม้พระพักตร ์ทรง 

ครุน่คดิ ทรงอ้ําอึง้อยู ่

  ครัง้นัน้ พระผูม้พีระภาคทรงทราบแลว้ จงึตรัสกับพระเจา้ปเสนทโิกศลวา่ 

มหาบพติร ฐานะ ๕ ประการนี ้อันสมณะ พราหมณ์ เทวดา มาร พรหม 

หรอืใคร ๆ ในโลกไมพ่งึได ้

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๘๑ } 



๘๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๕. มณุฑราชวรรค ๑๐. นารทสตูร 

  ฐานะ ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ขอสิง่ทีม่คีวามแกเ่ป็นธรรมดา อยา่แก ่

     ฯลฯ๑ 

       ประโยชนแ์มเ้ล็กนอ้ยในโลกนี้ 

       ใคร ๆ ยอ่มไมไ่ดด้ว้ยความเศรา้โศก 

       ยอ่มไมไ่ดด้ว้ยความครํ่าครวญ 

     ฯลฯ๒ 

       เธอผูไ้มเ่ศรา้โศกควรอดทนโดยพจิารณาวา่ 

       „เราไดทํ้างานอยา่งมุง่มั่นแลว้ 

       บัดนี ้เราจะทําอยา่งไร‟ 

โกสลสตูรที ่๙ จบ 

๑๐. นารทสตูร 

วา่ดว้ยพระนารทะ 

  [๕๐] สมัยหนึง่ ทา่นพระนารทะอยูท่ีก่กุกฏุาราม เขตกรงุปาตลบีตุร 

ก็สมัยนัน้ พระนางภัททาราชเทวผีูเ้ป็นทีรั่ก เป็นทีพ่อพระทัยของพระเจา้มณุฑะ 

สวรรคตแลว้ เมือ่พระนางภัททาราชเทวสีวรรคตแลว้ พระองคก็์ไมส่รงสนาน ไมแ่ตง่ 

พระองค ์ไมเ่สวยพระกระยาหาร ไมท่รงประกอบพระราชกรณียกจิ ซบอยูท่ี ่

พระศพของพระนางตลอดคนืตลอดวนั ลําดับนัน้ พระเจา้มณุฑะไดรั้บสัง่เรยีก 

มหาอํามาตยช์ือ่วา่โสการักขะผูเ้ป็นทีรั่กมาตรัสวา่ “ทา่นโสการักขะ ผูเ้ป็นทีรั่ก 

ทา่นจงยกพระศพพระนางภัททาราชเทวใีสไ่วใ้นรางเหล็กทีเ่ต็มดว้ยน้ํามันแลว้เอา 

รางเหล็กอืน่ปิดไว ้เพือ่เราจะไดเ้ห็นศพพระนางใหน้าน ๆ” 

  โสการักขะมหาอํามาตยท์ลูรับสนองพระบรมราชโองการแลว้ จงึจัดการยก 

พระศพพระนางใสไ่วใ้นรางเหล็กทีเ่ต็มไปดว้ยน้ํามันแลว้เอารางเหล็กอืน่ปิดไว ้

 

เชงิอรรถ : 

๑,๒ ดคูวามเต็มในขอ้ ๔๘ (ฐานสูตร) หนา้ ๗๘-๘๑ ในเลม่นี้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๘๒ } 



๘๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๕. มณุฑราชวรรค ๑๐. นารทสตูร 

  ครัง้นัน้ โสการักขะมหาอํามาตยไ์ดม้คีวามคดิวา่ “พระนางภัททาราชเทว ีผูเ้ป็น 

ทีรั่ก เป็นทีพ่อพระทัยของพระเจา้มณุฑะนีไ้ดส้วรรคตแลว้ เมือ่พระนางสวรรคต 

พระราชาก็ไมส่รงสนาน ไมแ่ตง่พระองค ์ไมเ่สวยพระกระยาหาร ไมท่รงประกอบ 

พระราชกรณียกจิ ทรงซบอยูท่ีพ่ระศพของพระนางตลอดคนืตลอดวนั พระองคพ์งึ 

เสด็จเขา้ไปหาสมณะหรอืพราหมณ์รปูไหนหนอ ทรงสดับธรรมแลว้ จะพงึละลกูศร 

คอืความโศกได”้ 

  ลําดับนัน้ โสการักขะมหาอํามาตยไ์ดค้ดิตอ่ไปวา่ “ทา่นพระนารทะรปูนี ้

อยูท่ีก่กุกฏุาราม เขตกรงุปาตลบีตุร กติตศิัพทอ์ันงามของทา่นขจรไปแลว้อยา่งนีว้า่ 

„เป็นบัณฑติ เป็นผูฉ้ลาด เป็นนักปราชญ ์เป็นพหสูตู กลา่วถอ้ยคําไพเราะ 

มปีฏภิาณด ีเป็นพระผูใ้หญ ่และเป็นพระอรหันต‟์ จงึควรทีพ่ระเจา้มณุฑะจะเสด็จ 

เขา้ไปหาทา่น เพือ่บางทไีดท้รงสดับธรรมของทา่นแลว้ จะทรงละลกูศรคอืความโศก 

ไดบ้า้ง” 

  ตอ่มา โสการักขะมหาอํามาตย ์ไดเ้ขา้ไปเฝ้าพระเจา้มณุฑะแลว้กราบทลูวา่ 

“ขอเดชะ ทา่นพระนารทะรปูนีอ้ยูท่ีก่กุกฏุาราม เขตกรงุปาตลบีตุร กติตศิัพท ์

อันงามของทา่นพระนารทะขจรไปแลว้อยา่งนีว้า่ „เป็นบัณฑติ เป็นผูฉ้ลาด เป็น 

นักปราชญ ์เป็นพหสูตู กลา่วถอ้ยคําไพเราะ มปีฏภิาณด ีเป็นพระผูใ้หญ ่และเป็น 

พระอรหันต‟์ จงึควรทีพ่ระองคจ์ะเสด็จเขา้ไปหาทา่น เพือ่บางทพีระองคไ์ดท้รงสดับ 

ธรรมของทา่นแลว้จะทรงละลกูศรคอืความโศกไดบ้า้ง” 

  พระเจา้มณุฑะจงึรับสัง่วา่ “ทา่นอํามาตย ์ถา้เชน่นัน้ ทา่นจงไปกราบเรยีน 

ทา่นพระนารทะใหท้ราบกอ่น เพราะกษัตรยิเ์ชน่เราพงึเขา้ใจวา่ สมณะหรอืพราหมณ์ 

ทีอ่ยูใ่นราชอาณาจักร ยังไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบกอ่นจะพงึเขา้ไปหาไดอ้ยา่งไร” 

  มหาอํามาตยท์ลูรับสนองพระบรมราชโองการแลว้ ไดเ้ขา้ไปพบทา่นพระ 

นารทะถงึทีอ่ยู ่ถวายอภวิาทแลว้น่ัง ณ ทีส่มควร ไดก้ราบเรยีนวา่ “ขา้แต ่

ทา่นผูเ้จรญิ พระนางภัททาราชเทวผีูเ้ป็นทีรั่ก เป็นทีพ่อพระทัยของพระเจา้มณุฑะนี ้

ไดส้วรรคตแลว้ เมือ่พระนางสวรรคต พระราชาก็ไมส่รงสนาน ไมแ่ตง่พระองค ์

ไมเ่สวยพระยาหาร ไมท่รงประกอบพระราชกรณียกจิ ทรงซบอยูท่ีพ่ระศพของ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๘๓ } 



๘๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๕. มณุฑราชวรรค ๑๐. นารทสตูร 

พระนางภัททาราชเทวตีลอดคนืตลอดวนั ขอทา่นพระนารทะโปรดแสดงธรรมแก่ 

พระราชา โดยทีพ่ระองคไ์ดส้ดับธรรมของทา่นแลว้จะทรงละลกูศรคอืความโศกได”้ 

  ทา่นพระนารทะจงึกลา่ววา่ “มหาอํามาตย ์บัดนี ้ขอใหพ้ระราชาทรงทราบ 

เวลาทีส่มควร‟ 

  ลําดับนัน้ โสการักขะมหาอํามาตย ์ลกุจากทีน่ั่ง ถวายอภวิาททา่นพระนารทะ 

ทําประทักษิณแลว้ ไดไ้ปเฝ้าพระเจา้มณุฑะกราบทลูวา่ “ขอเดชะ ทา่นพระนารทะได ้

เปิดโอกาสใหเ้สด็จไปแลว้ บัดนี ้ขอพระองคท์รงทราบเวลาทีส่มควรเถดิ พระเจา้ขา้” 

  พระเจา้มณุฑะรับสัง่วา่ “ทา่นอํามาตย ์ถา้เชน่นัน้ ทา่นจงใหพ้นักงานตระ 

เตรยีมพาหนะอยา่งดไีว”้ 

  มหาอํามาตยท์ลูรับสนองพระบรมราชโองการแลว้ ใหพ้นักงานตระเตรยีม 

พระราชพาหนะอยา่งดไีวเ้สร็จแลว้จงึกราบทลูวา่ “ขอเดชะ ขา้พระพทุธเจา้ไดใ้ห ้

พนักงานตระเตรยีมพระราชพาหนะอยา่งดไีวเ้สร็จแลว้ บัดนี ้ขอพระองคท์รงทราบ 

เวลาทีส่มควรเถดิ พระเจา้ขา้” 

  ลําดับนัน้ พระเจา้มณุฑะเสด็จพระราชดําเนนิไปสูก่กุกฏุารามเพือ่พบทา่น 

พระนารทะ ดว้ยราชานุภาพอันยิง่ใหญ ่เสด็จไปเทา่ทีพ่ระราชพาหนะจะไปได ้เมือ่ 

เสด็จถงึแลว้ ก็ไดเ้สด็จพระราชดําเนนิเขา้ไปยังอาราม ทรงเขา้ไปพบทา่นพระนารทะ 

ทรงถวายอภวิาทแลว้ประทับน่ัง ณ ทีส่มควร ทา่นพระนารทะจงึไดถ้วายพระพร 

ทา้วเธอวา่ 

  ขอถวายพระพร มหาบพติร ฐานะ ๕ ประการนี ้อันสมณะ พราหมณ์ 

เทวดา มาร พรหม หรอืใคร ๆ ในโลกนีไ้มพ่งึได ้

  ฐานะ ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ขอสิง่ทีม่คีวามแกเ่ป็นธรรมดา อยา่แก ่

   ๒. ขอสิง่ทีม่คีวามเจ็บไขเ้ป็นธรรมดา อยา่เจ็บไข ้

   ๓. ขอสิง่ทีม่คีวามตายเป็นธรรมดา อยา่ตาย 

   ๔. ขอสิง่ทีม่คีวามสิน้ไปเป็นธรรมดา อยา่สิน้ไป 

   ๕. ขอสิง่ทีม่คีวามฉบิหายเป็นธรรมดา อยา่ฉบิหาย 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๘๔ } 



๘๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๕. มณุฑราชวรรค ๑๐. นารทสตูร 

  สิง่ทีม่คีวามแกเ่ป็นธรรมดาของปถุชุนผูไ้มไ่ดส้ดับยอ่มแกไ่ป เมือ่ส ิง่ทีม่คีวาม 

แกเ่ป็นธรรมดาแกไ่ปแลว้ เขาไมพ่จิารณาเห็นดังนีว้า่ „ไมใ่ชส่ ิง่ทีม่คีวามแกเ่ป็น 

ธรรมดาของเราคนเดยีวเทา่นัน้ทีแ่กไ่ป แทจ้รงิ ส ิง่ทีม่คีวามแกเ่ป็นธรรมดาของสตัว ์

ทัง้ปวงทีม่กีารมา การไป การจตุ ิการอบุตั ิก็แกไ่ปทัง้ส ิน้ เมือ่ส ิง่ทีม่คีวามแก ่

เป็นธรรมดา แกไ่ปแลว้ ถา้เราจะพงึเศรา้โศก ลําบาก ร่ําไร ทบุอก ครํ่าครวญ 

หลงงมงาย อาหารเราก็จะไมอ่ยากรับประทาน กายก็จะเศรา้หมอง การงานก็ 

จะหยดุชะงัก พวกศตัรก็ูจะดใีจ และพวกมติรก็จะเสยีใจ‟ เมือ่ส ิง่ทีม่คีวามแกเ่ป็น 

ธรรมดาแกไ่ปแลว้ เขายอ่มเศรา้โศก ลําบาก ร่ําไร ทบุอก ครํ่าครวญ หลงงมงาย 

นีเ้รยีกวา่ ปถุชุนผูไ้มไ่ดส้ดับ ถกูลกูศรคอืความโศกทีม่พีษิทิม่แทงแลว้ ยอ่มทําตน 

น่ันเองใหเ้ดอืดรอ้น 

  สิง่ทีม่คีวามเจ็บไขเ้ป็นธรรมดาของปถุชุนผูไ้มไ่ดส้ดับ ยอ่มเจ็บไข ้... ส ิง่ทีม่ ี

ความตายเป็นธรรมดาของปถุชุนผูไ้มไ่ดส้ดับ ยอ่มตายไป ... ส ิง่ทีม่คีวามสิน้ไปเป็น 

ธรรมดาของปถุชุนผูไ้มไ่ดส้ดับ ยอ่มสิน้ไป ... ส ิง่ทีม่คีวามฉบิหายเป็นธรรมดาของ 

ปถุชุนผูไ้มไ่ดส้ดับ ยอ่มฉบิหายไป เมือ่ส ิง่ทีม่คีวามฉบิหายเป็นธรรมดา ฉบิหาย 

ไปแลว้ เขาไมพ่จิารณาเห็นดังนีว้า่ „ไมใ่ชส่ ิง่ทีม่คีวามฉบิหายเป็นธรรมดาของเรา 

คนเดยีวเทา่นัน้ทีฉ่บิหายไป แทจ้รงิ ส ิง่ทีม่คีวามฉบิหายไปเป็นธรรมดาของสัตว ์

ทัง้ปวงทีม่กีารมา การไป การจตุ ิการอบุตั ิก็ฉบิหายไปทัง้สิน้ เมือ่ส ิง่ทีม่คีวาม 

ฉบิหายไปเป็นธรรมดา ฉบิหายไปแลว้ ถา้เราจะพงึเศรา้โศก ลําบาก ร่ําไร ทบุอก 

ครํ่าครวญ หลงงมงาย อาหารเราก็จะไมอ่ยากรับประทาน กายก็จะเศรา้หมอง 

การงานก็จะหยดุชะงัก พวกศัตรก็ูจะดใีจ และพวกมติรก็จะเสยีใจ‟ เมือ่ส ิง่ทีม่คีวาม 

ฉบิหายเป็นธรรมดา ฉบิหายไปแลว้ เขายอ่มเศรา้โศก ลําบาก ร่ําไร ทบุอก 

ครํ่าครวญ หลงงมงาย นี้เรยีกวา่ ปถุชุนผูไ้มไ่ดส้ดับ ถกูลกูศรคอืความโศกทีม่พีษิ 

ทิม่แทงแลว้ ยอ่มทําตนน่ันเองใหเ้ดอืดรอ้น 

  สว่นสิง่ทีม่คีวามแกเ่ป็นธรรมดาของอรยิสาวกผูไ้ดส้ดับ ยอ่มแกไ่ป เมือ่ส ิง่ทีม่ ี

ความแกไ่ปเป็นธรรมดาแกไ่ปแลว้ อรยิสาวกนัน้พจิารณาเห็นดังนีว้า่ „ไมใ่ชส่ ิง่ทีม่ ี

ความแกเ่ป็นธรรมดาของเราคนเดยีวเทา่นัน้ทีแ่กไ่ป แทจ้รงิ ส ิง่ทีม่คีวามแกเ่ป็นธรรมดา 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๘๕ } 



๘๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๕. มณุฑราชวรรค ๑๐. นารทสตูร 

ของสตัวทั์ง้ปวงทีม่กีารมา การไป การจตุ ิการอบุัต ิก็แกไ่ปทัง้ส ิน้ เมือ่ส ิง่ทีม่ ี

ความแกเ่ป็นธรรมดา แกไ่ปแลว้ ถา้เราจะพงึเศรา้โศก ลําบาก ร่ําไร ทบุอก 

ครํ่าครวญ หลงงมงาย อาหารเราก็จะไมอ่ยากรับประทาน กายก็จะเศรา้หมอง 

การงานก็จะหยดุชะงัก พวกศัตรก็ูจะดใีจ และพวกมติรก็จะเสยีใจ‟ เมือ่ส ิง่ทีม่ ี

ความแกเ่ป็นธรรมดาแกไ่ปแลว้ อรยิสาวกนัน้ยอ่มไมเ่ศรา้โศก ไมลํ่าบาก ไมรํ่่าไร 

ไมท่บุอก ไมค่รํ่าครวญ ไมห่ลงงมงาย นีเ้รยีกวา่ อรยิสาวกผูไ้ดส้ดับ ถอนลกูศร 

คอืความโศกทีม่พีษิทิม่แทงปถุชุนผูไ้มไ่ดส้ดับทําตนน่ันเองใหเ้ดอืดรอ้น อรยิสาวก 

ผูไ้มม่คีวามโศก ปราศจากลกูศร ยอ่มดับทกุขไ์ดด้ว้ยตนเอง 

  สิง่ทีม่คีวามเจ็บไขเ้ป็นธรรมดาของอรยิสาวกผูไ้ดส้ดบั ยอ่มเจ็บไข ้... ส ิง่ทีม่ ี

ความตายเป็นธรรมดาของอรยิสาวกผูไ้ดส้ดับ ยอ่มตายไป ... ส ิง่ทีม่คีวามสิน้ไปเป็น 

ธรรมดาของอรยิสาวกผูไ้ดส้ดับ ยอ่มสิน้ไป ... ส ิง่ทีม่คีวามฉบิหายไปเป็นธรรมดา 

ของอรยิสาวกผูไ้ดส้ดับ ยอ่มฉบิหายไป เมือ่ส ิง่ทีม่คีวามฉบิหายไปเป็นธรรมดาฉบิ 

หายไปแลว้ อรยิสาวกนัน้พจิารณาเห็นดังนีว้า่ „ไมใ่ชส่ ิง่ทีม่คีวามฉบิหายไปเป็นธรรมดา 

ของเราคนเดยีวเทา่นัน้ทีฉ่บิหายไป แทจ้รงิ ส ิง่ทีม่คีวามฉบิหายไปเป็นธรรมดาของ 

สตัวทั์ง้ปวงทีม่กีารมา การไป การจตุ ิการอบุัต ิก็ฉบิหายไปทัง้สิน้ เมือ่ส ิง่ทีม่ ี

ความฉบิหายเป็นธรรมดา ฉบิหายไปแลว้ ถา้เราจะพงึเศรา้โศก ลําบาก ร่ําไร ทบุอก 

ครํ่าครวญ หลงงมงาย อาหารเราก็จะไมอ่ยากรับประทาน กายก็จะเศรา้หมอง 

การงานก็จะหยดุชะงัก พวกศัตรก็ูจะดใีจ และพวกมติรก็จะเสยีใจ‟ เมือ่ส ิง่ทีม่ ี

ความฉบิหายเป็นธรรมดา ฉบิหายไปแลว้ อรยิสาวกนัน้ยอ่มไมเ่ศรา้โศก ไมลํ่าบาก 

ไมรํ่่าไร ไมท่บุอก ไมค่รํ่าครวญ ไมห่ลงงมงาย นี้เรยีกวา่ อรยิสาวกผูไ้ดส้ดับ 

ถอนลกูศรคอืความโศกทีม่พีษิทิม่แทงปถุชุนผูไ้มไ่ดส้ดับ ทําตนเองใหเ้ดอืดรอ้น 

อรยิสาวกผูไ้มม่คีวามโศก ปราศจากลกูศร ยอ่มดับทกุขไ์ดด้ว้ยตนเอง 

  ขอถวายพระพร มหาบพติร ฐานะ ๕ ประการนีแ้ล อันสมณะ พราหมณ์ 

เทวดา มาร พรหม หรอื ใคร ๆ ในโลกนีไ้มพ่งึได ้

  ทา่นพระนารทะ ครัน้กลา่วเวยยากรณ์ภาษิตนีแ้ลว้ จงึไดก้ลา่วคาถาประพันธ ์

ตอ่ไปอกีวา่ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๘๖ } 



๘๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๕. มณุฑราชวรรค ๑๐. นารทสตูร 

    ประโยชนแ์มเ้ล็กนอ้ยในโลกนี ้

   ใคร ๆ ยอ่มไมไ่ดด้ว้ยความเศรา้โศก 

   ยอ่มไมไ่ดด้ว้ยความครํ่าครวญ 

   พวกศัตรทูราบวา่ เขาเศรา้โศก เป็นทกุข ์

   ยอ่มดใีจ 

    แตใ่นกาลใด บัณฑติฉลาดในการวนิจิฉัยเหตผุล 

   ไมห่วัน่ไหวในอันตรายทัง้หลาย 

   ในกาลนัน้ พวกศัตรเูห็นหนา้ซึง่ไมผ่ดิปกต ิ

   ของบัณฑตินัน้ ผูย้ังยิม้แยม้ตามเคย 

   ยอ่มเป็นทกุข ์

    บัณฑติพงึไดป้ระโยชนใ์นทีใ่ด ๆ ดว้ยวธิใีด ๆ 

   คอืดว้ยการสรรเสรญิ ดว้ยการรา่ยมนตร ์

   ดว้ยการกลา่วคําสภุาษิต ดว้ยการให ้

   หรอืดว้ยการอา้งประเพณี 

   ก็พงึบากบั่นในทีนั่น้ ๆ ดว้ยวธินัีน้ ๆ 

    ถา้ทราบวา่ „ประโยชนน์ี ้เราหรอืคนอืน่ไมพ่งึได‟้ 

   เธอผูไ้มเ่ศรา้โศก ควรอดทนโดยพจิารณาวา่ 

   „เราไดทํ้างานอยา่งมุง่มั่นแลว้ 

   บัดนี ้เราจะทําอยา่งไร‟ 

  เมือ่ทา่นพระนารทะกลา่วอยา่งนีแ้ลว้ พระเจา้มณุฑะไดต้รัสถามวา่ “ธรรม 

บรรยายนีช้ ือ่อะไร” ทา่นพระนารทะถวายพระพรวา่ “ขอถวายพระพร ธรรม 

บรรยายนีช้ ือ่เหตถุอนลกูศรคอืความโศก” 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๘๗ } 



๘๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๕. มณุฑราชวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

  พระเจา้มณุฑะตรัสชมวา่ “ทา่นผูเ้จรญิ ธรรมบรรยายนีเ้ป็นเหตถุอนลกูศรคอื 

ความโศกไดอ้ยา่งแทจ้รงิ ทา่นผูเ้จรญิ ธรรมบรรยายนีเ้ป็นเหตถุอนลกูศรคอืความ 

โศกไดอ้ยา่งแทจ้รงิ เพราะไดฟั้งธรรมบรรยายนี ้ขา้พเจา้จงึละลกูศรคอืความโศกได”้ 

  ลําดับนัน้ พระเจา้มณุฑะไดรั้บสัง่โสการักขะมหาอํามาตยว์า่ “ทา่นจงถวาย 

พระเพลงิพระศพของพระนางภัททาราชเทวแีลว้ทําเป็นสถปูไว ้ตัง้แตว่นันีไ้ป เราจัก 

อาบน้ําแตง่ตัว บรโิภคอาหาร และประกอบการงาน” 

นารทสตูรที ่๑๐ จบ 

มณุฑราชวรรคที ่๕ จบ 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

   ๑. อาทยิสตูร     ๒. สปัปรุสิสตูร 

   ๓. อฏิฐสตูร     ๔. มนาปทายสีตูร 

   ๕. ปญุญาภสินัทสตูร    ๖. สมัปทาสตูร 

   ๗. ธนสตูร     ๘. ฐานสตูร 

   ๙. โกสลสตูร     ๑๐. นารทสตูร 

 

 

ปฐมปณัณาสก ์จบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๘๘ } 



๘๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๑. นวีรณวรรค ๑. อาวรณสตูร 

๒. ทตุยิปณัณาสก ์

๑. นวีรณวรรค 

หมวดวา่ดว้ยนวิรณ์ 

๑. อาวรณสตูร 

วา่ดว้ยนวิรณ์เครือ่งกางก ัน้ 

  [๕๑] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อารามของอนาถบณิฑกิ- 

เศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีณ ทีนั่น้แล พระผูม้พีระภาคไดรั้บสัง่เรยีกภกิษุทัง้หลายมา 

ตรัสวา่ ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุเหลา่นัน้ทลูรับสนองพระดํารัสแลว้ พระผูม้พีระภาคจงึ 

ไดต้รัสเรือ่งนีว้า่ 

  ภกิษุทัง้หลาย นวิรณ์เครือ่งกางกัน้ ๕ ประการนี ้ครอบงําจติแลว้ ทอนกําลัง 

ปัญญา๑ 

  นวิรณ์เครือ่งกางกัน้ ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. กามฉันทะ (ความพอใจในกาม) 

   ๒. พยาบาท (ความคดิรา้ย) 

   ๓. ถนีมทิธะ (ความหดหูแ่ละเซือ่งซมึ) 

   ๔. อทุธัจจกกุกจุจะ (ความฟุ้งซา่นและรอ้นใจ) 

   ๕. วจิกิจิฉา (ความลังเลสงสยั) 

  ภกิษุทัง้หลาย นวิรณ์เครือ่งกางกัน้ ๕ ประการนีแ้ล ครอบงําจติแลว้ ทอนกําลงั 

ปัญญา 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 ปญัญา ในทีน่ีห้มายถงึวปัิสสนาปัญญา และมัคคปัญญา (องฺ.ปญฺจ.อ. ๓/๕๑/๒๘) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๘๙ } 



๙๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๑. นวีรณวรรค ๑. อาวรณสตูร 

  ภกิษุทัง้หลาย เป็นไปไมไ่ดเ้ลยทีภ่กิษุนัน้ยังละนวิรณ์เครือ่งกางกัน้ ๕ ประการ 

นีท้ีค่รอบงําจติ ทอนกําลังปัญญาไมไ่ดแ้ลว้จักรูป้ระโยชนต์น รูป้ระโยชนผ์ูอ้ ืน่ รู ้

ประโยชนทั์ง้สอง หรอืจักทําใหแ้จง้ซึง่ญาณทัสสนะทีป่ระเสรฐิอันสามารถ๑อันวเิศษ 

ยิง่กวา่ธรรมของมนุษย์๒ดว้ยปัญญาทีไ่มม่กํีาลังทีอ่อ่นกําลังได ้

  เปรยีบเหมอืนแมน้ํ่าทีไ่หลลงจากภเูขาไปสูท่ีไ่กล มกีระแสเชีย่ว พัดสิง่ทีจ่ะพัด 

ไปได ้บรุษุพงึเปิดปากเหมอืงทัง้ ๒ ขา้งแหง่แมน้ํ่านัน้ เมือ่เปิดปากเหมอืงแลว้ 

อยา่งนี ้กระแสน้ําในทา่มกลางแมน้ํ่านัน้ก็ซดัสา่ยไหลผดิทาง ไหลไปสูท่ีไ่กลไมไ่ด ้

ไมม่กีระแสเชีย่ว และไมพั่ดสิง่ทีพ่อจะพัดไปได ้ฉันใด 

  เป็นไปไมไ่ดเ้ลยทีภ่กิษุนัน้ยังละนวิรณ์เครือ่งกางกัน้ ๕ ประการนีท้ีค่รอบงําจติ 

ทอนกําลังปัญญาไมไ่ดแ้ลว้จักรูป้ระโยชนต์น รูป้ระโยชนผ์ูอ้ ืน่ รูป้ระโยชน์ทัง้สอง 

หรอืจักทําใหแ้จง้ซึง่ญาณทัสสนะทีป่ระเสรฐิอันสามารถอันวเิศษยิง่กวา่ธรรมของมนุษย ์

ดว้ยปัญญาทีไ่มม่กํีาลังทีอ่อ่นกําลังได ้ฉันนัน้ 

  ภกิษุทัง้หลาย เป็นไปไดท้ีภ่กิษุนัน้ละนวิรณ์เครือ่งกางกัน้ ๕ ประการนีท้ี ่

ครอบงําจติ ทอนกําลังปัญญาไดแ้ลว้จักรูป้ระโยชนต์น รูป้ระโยชนผ์ูอ้ ืน่ รูป้ระโยชน์ 

ทัง้สอง หรอืจักทําใหแ้จง้ซึง่ญาณทัสสนะทีป่ระเสรฐิอันสามารถอันวเิศษยิง่กวา่ธรรม 

ของมนุษยด์ว้ยปัญญาทีม่กํีาลังได ้

  เปรยีบเหมอืนแมน้ํ่าทีไ่หลลงจากภเูขาไปสูท่ีไ่กล มกีระแสเชีย่ว พัดสิง่ทีพ่อ 

จะพัดไปได ้บรุษุพงึปิดปากเหมอืงทัง้ ๒ ขา้งแหง่แมน้ํ่านัน้ เมือ่ปิดปากเหมอืงแลว้ 

อยา่งนี ้กระแสน้ําในทา่มกลางแมน้ํ่านัน้ก็ไมซ่ดัสา่ยไมไ่หลผดิทาง ไหลไปสูท่ีไ่กลได ้

มกีระแสเชีย่ว และพัดสิง่ทีพ่อจะพัดไปได ้ฉันใด 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 ญาณทสัสนะทีป่ระเสรฐิอนัสามารถ หมายถงึมหัคคตโลกตุตรปัญญาอันประเสรฐิบรสิทุธิส์งูสดุ สามารถ 

   กําจัดกเิลสได ้(องฺ.ทสก.อ. ๓/๔๘/๓๕๐) 

๒
 ธรรมของมนษุย ์ในทีน่ีห้มายถงึกศุลกรรมบถ ๑๐ ประการ (องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๕๑/๒๘) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๙๐ } 



๙๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๑. นวีรณวรรค ๒. อกสุลราสสิตูร 

  เป็นไปไดท้ีภ่กิษุนัน้ละนวิรณ์เครือ่งกางกัน้ ๕ ประการนีท้ีค่รอบงําจติ ทอนกําลัง 

ปัญญาไดแ้ลว้จักรูป้ระโยชนต์น รูป้ระโยชนผ์ูอ้ ืน่ รูป้ระโยชนทั์ง้สอง หรอืจักทํา 

ใหแ้จง้ซึง่ญาณทัสสนะทีป่ระเสรฐิอันสามารถอันวเิศษยิง่กวา่ธรรมของมนุษย ์ดว้ย 

ปัญญาทีม่กํีาลังได ้ฉันนัน้ 

อาวรณสตูรที ่๑ จบ 

๒. อกสุลราสสิตูร 

วา่ดว้ยกองอกศุล 

  [๕๒] ภกิษุทัง้หลาย บคุคลเมือ่จะกลา่วถงึกองอกศุล เมือ่จะกลา่วใหถ้กู 

พงึกลา่วถงึนวิรณ์(ธรรมทีก่ัน้จติไมใ่หบ้รรลคุวามด)ี ๕ ประการ เพราะกองอกศุล 

ทัง้ส ิน้ คอื นวิรณ์ ๕ ประการ 

  นวิรณ์ ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. กามฉันทะ     ๒. พยาบาท 

   ๓. ถนีมทิธะ     ๔. อทุธัจจกกุกจุจะ 

   ๕. วจิกิจิฉา 

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคลเมือ่จะกลา่วถงึกองอกศุล เมือ่จะกลา่วใหถ้กู พงึกลา่วถงึ 

นวิรณ์ ๕ ประการนี ้เพราะกองอกศุลทัง้ส ิน้ คอื นวิรณ์ ๕ ประการ 

 

อกสุลราสสิตูรที ่๒ จบ 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๙๑ } 



๙๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๑. นวีรณวรรค ๓. ปธานยิังสตูร 

๓. ปธานยิงัคสตูร 

วา่ดว้ยองคข์องภกิษุผูบ้ าเพ็ญเพยีร 

  [๕๓] ภกิษุทัง้หลาย องคข์องภกิษุผูบํ้าเพ็ญเพยีร ๕ ประการนี ้

  องคข์องภกิษุผูบํ้าเพ็ญเพยีร ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

  ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. เป็นผูม้ศีรัทธา เชือ่พระปัญญาเครือ่งตรัสรู ้๑ของพระตถาคตวา่ 

       „แมเ้พราะเหตนุี ้พระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้ เป็นพระอรหันต ์

       ตรัสรูด้ว้ยพระองคเ์องโดยชอบ เพยีบพรอ้มดว้ยวชิชาและจรณะ 

       เสด็จไปด ีรูแ้จง้โลก เป็นสารถฝึีกผูท้ีค่วรฝึกไดอ้ยา่งยอดเยีย่ม 

       เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย เป็นพระพทุธเจา้ เป็น 

       พระผูม้พีระภาค‟ 

   ๒. เป็นผูม้อีาพาธนอ้ย มโีรคเบาบาง ประกอบดว้ยไฟธาตสุําหรับยอ่ย 

       อาหารสมํา่เสมอ ไมเ่ย็นนัก ไมร่อ้นนัก ปานกลาง เหมาะแกก่าร 

       บําเพ็ญเพยีร 

   ๓. เป็นผูไ้มโ่ออ้วด ไมม่มีารยา ทําตนใหเ้ปิดเผยตามความเป็นจรงิใน 

       ศาสดา หรอืในเพือ่นพรหมจารผีูรู้ทั้ง้หลาย 

   ๔. เป็นผูป้รารภความเพยีร เพือ่ละอกศุลธรรม เพือ่ใหก้ศุลธรรมเกดิ 

       มคีวามเขม้แข็ง มคีวามบากบั่นมั่นคง ไมท่อดธรุะในกศุลธรรม 

       ทัง้หลายอยู ่

   ๕. เป็นผูม้ปัีญญา คอื ประกอบดว้ยปัญญาเป็นเครือ่งพจิารณาเห็น 

       ทัง้ความเกดิและความดับอันเป็นอรยิะ ชําแรกกเิลส ใหถ้งึความสิน้ 

       ทกุขโ์ดยชอบ๒ 

  ภกิษุทัง้หลาย องคข์องภกิษุผูบํ้าเพ็ญเพยีร ๕ ประการนีแ้ล 

ปธานยิงัคสตูรที ่๓ จบ 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 ปญัญาเครือ่งตรสัรู ้(โพธ)ิ หมายถงึมัคคญาณ (ญาณในอรยิมรรค คอื ความหย่ังรูท้ ีใ่หสํ้าเร็จภาวะอรยิ- 

   บคุคล แตล่ะชัน้) ๔ ประการ (องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๕๓/๒๙) 

๒ 
ด ูเสนาสนสตูร ใน องฺ.ทสก. (แปล) ๒๔/๑๑/๑๗ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๙๒ } 



๙๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๑. นวีรณวรรค ๔. สมยสตูร 

๔. สมยสตูร 

วา่ดว้ยสมยัทีค่วรบ าเพ็ญเพยีร 

  [๕๔] ภกิษุทัง้หลาย สมัยทีไ่มค่วรบําเพ็ญเพยีร ๕ ประการนี ้

  สมัยทีไ่มค่วรบําเพ็ญเพยีร ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ภกิษุในธรรมวนัิยนีเ้ป็นคนแก ่ถกูชราครอบงํา นีเ้ป็นสมัยทีไ่มค่วร 

       บําเพ็ญเพยีรประการที ่๑ 

   ๒. ภกิษุในธรรมวนัิยนีเ้ป็นผูอ้าพาธ ถกูพยาธคิรอบงํา นีเ้ป็นสมัยทีไ่ม ่

       ควรบําเพ็ญเพยีรประการที ่๒ 

   ๓. สมัยทีม่ภีกิษาหาไดย้าก ขา้วกลา้เสยีหาย บณิฑบาตไดย้าก จงึไม ่

       สะดวกแกก่ารแสวงหาเลีย้งชพี นีเ้ป็นสมัยทีไ่มค่วรบําเพ็ญเพยีร 

       ประการที ่๓ 

   ๔. สมัยทีม่ภีัย มกีารปลน้สะดมในดง ชาวชนบทพากันขึน้ยานพาหนะ 

       อพยพไป นีเ้ป็นสมัยทีไ่มค่วรบําเพ็ญเพยีรประการที ่๔ 

   ๕. สมัยทีส่งฆแ์ตกแยกกนั เมือ่สงฆแ์ตกแยกกัน จงึมกีารดา่กัน 

       มกีารบรภิาษกัน มกีารใสร่า้ยกัน มกีารทอดทิง้กนั หมูค่นทีย่ังไม ่

       เลือ่มใสในสงฆนั์น้ก็ไมเ่ลือ่มใส และหมูค่นทีเ่ลือ่มใสแลว้ก็กลาย 

       เป็นอืน่ไป นีเ้ป็นสมัยทีไ่มค่วรบําเพ็ญเพยีรประการที ่๕ 

  ภกิษุทัง้หลาย สมัยทีไ่มค่วรบําเพ็ญเพยีร ๕ ประการ นีแ้ล 

  ภกิษุทัง้หลาย สมัยทีค่วรบําเพ็ญเพยีร ๕ ประการนี้ 

  สมัยทีค่วรบําเพ็ญเพยีร ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ภกิษุในธรรมวนัิยนีย้ังเป็นคนหนุ่มแน่น มผีมดําสนทิ ประกอบ 

       ดว้ยความเป็นหนุ่มกําลังเจรญิ ดํารงอยูใ่นปฐมวยั นีเ้ป็นสมัยที ่

       ควรบําเพ็ญเพยีรประการที ่๑ 

   ๒. ภกิษุในธรรมวนัิยนีเ้ป็นผูม้อีาพาธนอ้ย มโีรคเบาบาง ประกอบดว้ยไฟธาตุ 

       สําหรับยอ่ยอาหารสมํา่เสมอ ไมเ่ย็นนัก ไมร่อ้นนัก ปานกลาง 

       เหมาะแกก่ารบําเพ็ญเพยีร นีเ้ป็นสมัยทีค่วรบําเพ็ญเพยีรประการที ่๒ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๙๓ } 



๙๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๑. นวีรณวรรค ๕. มาตาปตุตสตูร 

   ๓. สมัยทีม่ภีกิษาหาไดง้า่ย ขา้วกลา้ด ีบณิฑบาตไดง้า่ย สะดวกแก ่

       การแสวงหาเลีย้งชพี นีเ้ป็นสมัยทีค่วรบําเพ็ญเพยีรประการที ่๓ 

   ๔. สมัยทีค่นทัง้หลายพรอ้มเพรยีงกัน ชืน่ชมกัน ไมว่วิาทกัน เป็นเหมอืน 

       น้ํานมกับน้ํา มองกันดว้ยนัยนต์าทีเ่ป่ียมดว้ยความรักอยู ่นีเ้ป็นสมัยที ่

       ควรบําเพ็ญเพยีรประการที ่๔ 

   ๕. สมัยทีส่งฆพ์รอ้มเพรยีงกัน ชืน่ชมกัน ไมว่วิาทกัน มอีทุเทสที ่

       สวดรว่มกัน๑ อยูผ่าสกุ เมือ่สงฆพ์รอ้มเพรยีงกัน จงึไมม่กีารดา่กัน 

       ไมม่กีารบรภิาษกัน ไมม่กีารใสร่า้ยกัน ไมม่กีารทอดทิง้กัน หมูค่น 

       ทีย่ังไมเ่ลือ่มใสในสงฆนั์น้ก็เลือ่มใส และหมูค่นทีเ่ลือ่มใสแลว้ก็ 

       เลือ่มใสยิง่ขึน้ นี้เป็นสมัยทีค่วรบําเพ็ญเพยีรประการที ่๕ 

  ภกิษุทัง้หลาย สมัยทีค่วรบําเพ็ญเพยีร ๕ ประการนี้แล 

สมยสตูรที ่๔ จบ 

๕. มาตาปตุตสตูร 

วา่ดว้ยมารดากบับตุร 

  [๕๕] สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อารามของ 

อนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีสมัยนัน้แล คนทัง้สอง คอืภกิษุและภกิษุณี 

ผูเ้ป็นมารดาเป็นบตุรกัน เขา้จําพรรษาในกรงุสาวตัถ ีคนทัง้สองนัน้ใครจ่ะเห็นกัน 

เนอืง ๆ แมม้ารดาก็ใครจ่ะเห็นบตุรเนอืง ๆ แมบ้ตุรก็ใครจ่ะเห็นมารดาเนอืง ๆ เพราะ 

การเห็นกันเนอืง ๆ ของคนทัง้สองนัน้ จงึมคีวามคลกุคลกีัน เมือ่มคีวามคลกุคลกีัน 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 มอีทุเทสทีส่วดรว่มกนั ในทีน่ีห้มายถงึมกีารยกปาตโิมกขทุเทส ๕ ประการ (๑) นทิานุทเทส (๒) ปาราช-ิ 

   กทุเทส (๓) สังฆาทเิสสทุเทส (๔) อนยิตทุเทส (๕) วติถารทุเทส เฉพาะอทุเทสที ่๕ นัน้ รวมเอานสิสัคค-ิ 

   ยทุเทส ปาจติยทุเทส ปาฏเิทสนยิทุเทส เสขยิทุเทส และสมถทุเทสเขา้ไวด้ว้ย) ขึน้สวดร่วมกัน (ว.ิอ. ๑/๕๕/ 

   ๒๗๘) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๙๔ } 



๙๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๑. นวีรณวรรค ๕. มาตาปตุตสตูร 

จงึมคีวามคุน้เคยกัน เมือ่มคีวามคุน้เคยกันจงึมชีอ่ง คนทัง้สองนัน้มจีติไดช้อ่ง ไมบ่อก 

คนืสกิขา ไมเ่ปิดเผยความทอ้แท ้๑ เสพเมถนุธรรม๒แลว้ 

  ครัง้นัน้ ภกิษุจํานวนมากเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวายอภวิาท 

แลว้น่ัง ณ ทีส่มควร ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาควา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ 

คนทัง้สองคอืภกิษุและภกิษุณีผูเ้ป็นมารดาเป็นบตุรกัน เขา้จําพรรษาในกรงุ 

สาวตัถนีี ้คนทัง้สองนัน้ใครจ่ะเห็นกันเนอืง ๆ แมม้ารดาก็ใครจ่ะเห็นบตุรเนอืง ๆ 

แมบ้ตุรก็ใครจ่ะเห็นมารดาเนอืง ๆ เพราะการเห็นกันเนอืง ๆ ของคนทัง้สองนัน้ 

จงึมคีวามคลกุคลกีัน เมือ่มคีวามคลกุคลกีัน จงึมคีวามคุน้เคยกัน เมือ่มคีวาม 

คุน้เคยกันจงึมชีอ่ง คนทัง้สองนัน้มจีติไดช้อ่ง ไมบ่อกคนืสกิขา ไมเ่ปิดเผยความ 

ทอ้แท ้เสพเมถนุธรรมแลว้” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ ภกิษุทัง้หลาย โมฆบรุษุนัน้ยอ่มสําคัญหรอืหนอวา่ 

„มารดายอ่มไมกํ่าหนัดในบตุร หรอืบตุรยอ่มไมกํ่าหนัดในมารดา‟ 

   ๑. เราไมเ่ห็นรปูอืน่แมอ้ยา่งหนึง่ ซึง่เป็นทีเ่กดิความกําหนัด เกดิความใคร ่

       เกดิความมัวเมา เกดิความผกูพัน เกดิความหมกมุน่ ทําอันตราย 

       แกก่ารบรรลธุรรมทีเ่ป็นแดนเกษมจากโยคะอันยอดเยีย่ม เหมอืน 

       รปูสตรนีีเ้ลย สตัวทั์ง้หลายกําหนัด ยนิด ีตดิใจ หมกมุน่ พัวพันอยู ่

       ในรปูสตร ีตกอยูใ่ตอํ้านาจรปูสตร ีจงึเศรา้โศกตลอดกาลนาน 

   ๒. เราไมเ่ห็นเสยีงอืน่แมอ้ยา่งหนึง่ ... 

   ๓. เราไมเ่ห็นกลิน่อืน่แมอ้ยา่งหนึง่ ... 

   ๔. เราไมเ่ห็นรสอืน่แมอ้ยา่งหนึง่ ... 

   ๕. เราไมเ่ห็นโผฏฐัพพะอืน่แมอ้ยา่งหนึง่ ซึง่เป็นทีเ่กดิความกําหนัด 

       เกดิความใคร ่เกดิความมัวเมา เกดิความผกูพัน เกดิความหมกมุน่ 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 ไมเ่ปิดเผยความทอ้แท ้(ทพฺุพลฺยํ อนาวกิตฺวา) หมายถงึไมป่ระกาศความทอ้แทเ้บือ่หน่ายในการประพฤต ิ

   พรหมจรรย ์ด ูว.ิมหา. (แปล) ๑/๔๕-๕๔/๓๓-๔๒ 

๒
 เมถนุธรรม หมายถงึการรว่มประเวณี การรว่มสังวาส กล่าวคอืการเสพอสัทธรรมอันเป็นประเวณีของชาว 

   บา้น มน้ํีาเป็นทีส่ดุ เป็นกจิทีทํ่าในทีล่ับ ตอ้งทํากันสองตอ่สอง ด ูว.ิมหา. (แปล) ๑/๕๕/๔๒ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๙๕ } 



๙๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๑. นวีรณวรรค ๕. มาตาปตุตสตูร 

       ทําอันตรายแกก่ารบรรลธุรรมทีเ่ป็นแดนเกษมจากโยคะอันยอดเยีย่ม 

       เหมอืนโผฏฐัพพะสตรนีีเ้ลย สตัวทั์ง้หลายกําหนัด ยนิด ีตดิใจ 

       หมกมุน่ พัวพันอยูใ่นโผฏฐัพพะสตร ีตกอยูใ่นโผฏฐัพพะสตร ี

       จงึเศรา้โศกตลอดกาลนาน 

  สตรแีมเ้ดนิอยูก็่ครอบงําจติของบรุษุได ้แมย้นือยู ่... แมน่ั้งอยู ่แมน้อนอยู่ ... 

แมห้ลับอยู ่... แมห้ัวเราะอยู ่... แมพ้ดูอยู ่... แมข้ับรอ้งอยู ่... แมร้อ้งไหอ้ยู่ ... 

แมพ้องขึน้ ... แมต้ายแลว้ก็ครอบงําจติของบรุษุได ้

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคลเมือ่จะกลา่วถงึสิง่หนึง่ส ิง่ใดวา่ „เป็นบว่งรวบรัดแหง่มาร‟ 

เมือ่จะกลา่วใหถ้กูก็พงึกลา่วถงึมาตคุาม๑น่ันแลวา่ „เป็นบว่งรวบรัดแหง่มาร‟ 

    บคุคลสนทนากับเพชฌฆาตก็ด ี

   สนทนากับปีศาจก็ด ี

   ถกูตอ้งอสรพษิทีก่ดัแลว้ตายก็ด ี

   ก็ยังไมร่า้ยแรงเทา่การสนทนาสองตอ่สองกับมาตคุามเลย 

    สตรทัีง้หลายยอ่มผกูพันบรุษุผูลุ้ม่หลง 

   ดว้ยการมองด ูการหัวเราะ 

   การนุ่งหม่ไมเ่รยีบรอ้ย และการพดูออ่นหวาน 

   มาตคุามนีม้ใิชจ่ะผกูพันเพยีงแคน่ี ้

   แมต้ายไปแลว้พองขึน้ ก็ยังผกูพันได ้

    กามคณุ ๕ นี ้คอื รปู เสยีง กลิน่ รส และโผฏฐัพพะ 

   ซึง่น่ารืน่รมยใ์จ ยอ่มปรากฏในรปูสตร ี

   เหลา่ชนผูถ้กูกาโมฆะ(หว้งน้ําคอืกาม) พัด 

   ไมกํ่าหนดรูก้าม ยอ่มมกีาล (แหง่วฏัฏะ) คต ิ

   และภพนอ้ยภพใหญใ่นวฏัฏสงสารเป็นเบือ้งหนา้ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 มาตคุาม หมายถงึหญงิมนุษย ์ไมใ่ชน่างยักษ์ ไมใ่ชน่างเปรต ไมใ่ชส่ัตวด์รัิจฉานตัวเมยี (ว.ิมหา. (แปล) 

   ๑/๒๗๑/๒๙๓) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๙๖ } 



๙๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๑. นวีรณวรรค ๖. อปัุชฌายสตูร 

    สว่นชนเหลา่ใด กําหนดรูก้าม๑ 

   เป็นผูไ้มม่ภีัยแตท่ีไ่หน ๆ เทีย่วไป 

   ชนเหลา่นัน้ผูบ้รรลคุวามสิน้ไปแหง่อาสวะ 

   เป็นผูถ้งึฝ่ัง๒ในโลก 

มาตาปตุตสตูรที ่๕ จบ 

๖. อปุชัฌายสตูร 

วา่ดว้ยอปุชัฌาย์๓ 

  [๕๖] ครัง้นัน้แล ภกิษุรปูหนึง่เขา้ไปหาพระอปัุชฌายข์องตนถงึทีอ่ยู ่ไดก้ลา่ว 

ดังนีว้า่ “ขา้แตท่า่นผูเ้จรญิ เดีย๋วนี ้กายของผมหนักขึน้ ทศิทัง้หลายไมป่รากฏแกผ่ม 

ธรรมทัง้หลาย๔ก็ไมแ่จม่แจง้แกผ่ม ผมถกูถนีมทิธะครอบงําจติ ไมย่นิดปีระพฤต ิ

พรหมจรรย ์และมคีวามสงสยัในธรรมทัง้หลาย” 

  ตอ่มา ภกิษุนัน้พาภกิษุสทัธวิหิารกิ เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ 

ถวายอภวิาทแลว้น่ัง ณ ทีส่มควร ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระพระภาควา่ “ขา้แต ่

พระองคผ์ูเ้จรญิ ภกิษุนีก้ลา่วอยา่งนี้วา่ „เดีย๋วนี ้กายของผมหนักขึน้ ทศิทัง้หลาย 

ไมป่รากฏแกผ่ม ธรรมทัง้หลายก็ไมแ่จม่แจง้แกผ่ม ผมถกูถนีมทิธะครอบงําจติ 

ไมย่นิดปีระพฤตพิรหมจรรย ์และมคีวามสงสยัในธรรมทัง้หลาย” 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 ก าหนดรูก้าม ในทีน่ีห้มายถงึกําหนดรูก้ามทัง้สอง คอื วัตถกุาม และกเิลสกาม ดว้ยปรญิญา ๓ คอื 

   (๑) ญาตปรญิญา กําหนดรูด้ว้ยใหเ้ป็นสิง่อันรูแ้ลว้ (๒) ตรีณปรญิญา กําหนดรูด้ว้ยการพจิารณา 

   (๓) ปหานปรญิญา กําหนดรูด้ว้ยการละ (องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๕๕/๓๐) 

๒
 เป็นผูถ้งึฝั่ง ในทีน่ีห้มายถงึเป็นผูบ้รรลพุระนพิพาน (องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๕๕/๓๐) 

๓
 อปุชัฌาย ์หมายถงึครผููค้อยเพ่งโทษนอ้ยใหญ ่ไดแ้ก่ ผูร้ับรองกลุบตุรเขา้รับการอปุสมบทในทา่มกลางภกิษุสงฆ ์

   และเป็นผูค้อยดูแลผดิและชอบ อบรมใหก้ารศกึษา (วชฺชาวชฺชํ อปุนชฺิฌายตตี ิอปุชฺฌาโย) (ว.ิอ. ๓/๖๔-๖๕/ 

   ๓๒, สารตฺถ.ฏกีา ๓/๖๔/๒๘๑) 

๔
 ธรรมท ัง้หลาย ในทีน่ีห้มายถงึสมถะ(การฝึกจติใหส้งบเป็นสมาธ)ิ และวปัิสสนา(ความเห็นแจง้) (องฺ.ปญฺจก.อ. 

   ๓/๕๕/๓๐) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๙๗ } 



๙๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๑. นวีรณวรรค ๖. อปัุชฌายสตูร 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุ การทีก่ายของเธอหนักขึน้ ทศิทัง้หลายไม ่

ปรากฏแกเ่ธอ ธรรมทัง้หลายไมแ่จม่แจง้แกเ่ธอ เธอถกูถนีมทิธะครอบงําจติ ไมย่นิด ี

ประพฤตพิรหมจรรย ์และมคีวามสงสยัในธรรมทัง้หลายนี ้ยอ่มมแีกภ่กิษุผูไ้ม ่

คุม้ครองทวารในอนิทรยี ์ไมรู่จั้กประมาณในการบรโิภค ไมป่ระกอบความเพยีร 

เป็นเครือ่งตืน่อยู ่ไมเ่ห็นแจง้กศุลธรรมทัง้หลาย ไมป่ระกอบการเจรญิโพธปัิกขยิ- 

ธรรมทัง้หลายทกุวนัทกุคนื เพราะเหตนัุน้แล เธอพงึสําเหนยีกอยา่งนีว้า่ „เราจัก 

คุม้ครองทวารในอนิทรยี ์รูจั้กประมาณในการบรโิภค ประกอบความเพยีรเป็นเครือ่ง 

ตืน่อยู ่เห็นแจง้กศุลธรรมทัง้หลาย ประกอบการเจรญิโพธปัิกขยิธรรมทัง้หลายทกุวนั 

ทกุคนื‟ ภกิษุ เธอพงึสําเหนยีกอยา่งนีแ้ล” 

  ครัง้นัน้ ภกิษุนัน้อันพระผูม้พีระภาคตรัสสอนดว้ยพระโอวาทนีแ้ลว้ก็ลกุจาก 

อาสนะ ถวายอภวิาท ทําประทักษิณแลว้หลกีไป ลําดับนัน้ ภกิษุนัน้หลกีออกไปอยู่ 

ผูเ้ดยีว ไมป่ระมาท มคีวามเพยีร อทุศิกายและใจอยู ่ไมน่านนักไดทํ้าใหแ้จง้ 

ซึง่ประโยชนย์อดเยีย่ม๑อนัเป็นทีส่ดุแหง่พรหมจรรยท์ีก่ลุบตุรออกจากเรอืนบวชเป็น 

บรรพชติโดยชอบตอ้งการ ดว้ยปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุัน ไดรู้ช้ดัวา่ 

„ชาตสิ ิน้แลว้ อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้ ทํากจิทีค่วรทํา๒เสร็จแลว้ ไมม่กีจิอืน่เพือ่ความ 

เป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป๓‟ ก็ภกิษุนัน้ไดเ้ป็นพระอรหันตร์ปูหนึง่ในจํานวนพระอรหันต ์

ทัง้หลาย 

  ครัน้ภกิษุนัน้ไดบ้รรลคุวามเป็นพระอรหันตแ์ลว้ จงึเขา้ไปหาพระอปัุชฌาย ์

ของตนถงึทีอ่ยูแ่ลว้กลา่ววา่ “ขา้แตท่า่นผูเ้จรญิ เดีย๋วนี ้กายของผมไมห่นักขึน้ 

ทศิทัง้หลายปรากฏแกผ่ม ธรรมทัง้หลายแจม่แจง้แกผ่ม ผมไมถ่กูถนีมทิธะ 

ครอบงําจติ ยนิดปีระพฤตพิรหมจรรย ์และไมม่คีวามสงสยัในธรรมทัง้หลาย” 

 

เชงิอรรถ : 

๑ 
ประโยชนย์อดเยีย่ม ในทีน่ีห้มายถงึอรหัตตผล หรอือรยิผลอันเป็นทีส่ดุแหง่มัคคพรหมจรรย ์(องฺ.ทกุ.อ. 

   ๒/๕/๗, ม.ม.อ.๒/๘๒/๘๐) 

๒
 กจิทีค่วรท า ในทีน่ีห้มายถงึกจิ ๔ อยา่ง คอื ปรญิญากจิ (หนา้ทีกํ่าหนดรูท้กุข)์ ปหานกจิ (หนา้ทีล่ะเหต ุ

   เกดิทกุข)์ สัจฉกิริยิากจิ (หนา้ทีทํ่าใหแ้จง้ความดับทกุข)์ และภาวนากจิ (หนา้ทีอ่บรมมรรคมอีงค ์๘ ใหเ้จรญิ) 

   เป็นกจิในอรยิสัจ ๔ (องฺ.ฉกฺก.อ. ๓/๔๙/๑๒๘, องฺ.ฉกฺก.ฏกีา ๓/๔๙/๑๔๑, ท.ีส.ีอ. ๒๔๘/๒๐๓) 

๓
 ไมม่กีจิอ ืน่เพือ่ความเป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป ในทีน่ีห้มายถงึไมม่หีนา้ทีใ่นการบําเพ็ญมัคคญาณ (ญาณในขัน้ 

   อรยิมรรค)เพือ่ความสิน้กเิลสอกีตอ่ไป เพราะพระพทุธศาสนาถอืวา่การบรรลพุระอรหัตตผลเป็นจุดหมาย 

   สงูสดุแลว้ (ท.ีส.ีอ. ๒๔๘/๒๐๓) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๙๘ } 



๙๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๑. นวีรณวรรค ๗. ฐานสตูร 

  ลําดับนัน้ ภกิษุนัน้พาภกิษุสทัธวิหิารกินัน้เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ 

ถวายอภวิาทแลว้น่ัง ณ ทีส่มควร ไดก้ราบทลูดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ภกิษุ 

นีก้ลา่วอยา่งนีว้า่ “ขา้แตท่า่นผูเ้จรญิ เดีย๋วนี ้กายของผมไมห่นักขึน้ ทศิทัง้หลาย 

ปรากฏแกผ่ม ธรรมทัง้หลายแจม่แจง้แกผ่ม ผมไมถ่กูถนีมทิธะครอบงําจติ ยนิด ี

ประพฤตพิรหมจรรย ์และไมม่คีวามสงสยัในธรรมทัง้หลาย” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุ การทีก่ายของเธอไมห่นักขึน้ ทศิทัง้หลาย 

ปรากฏแกเ่ธอ ธรรมทัง้หลายแจม่แจง้แกเ่ธอ ถนีมทิธะไมค่รอบงําจติ ยนิดปีระพฤต ิ

พรหมจรรย ์และไมม่คีวามสงสยัในธรรมทัง้หลายนี ้ยอ่มมแีกภ่กิษุผูคุ้ม้ครองทวาร 

ในอนิทรยี ์รูจั้กประมาณในการบรโิภค ประกอบความเพยีรเครือ่งตืน่อยู ่เห็นแจง้ 

กศุลธรรม ประกอบการเจรญิโพธปัิกขยิธรรมทัง้หลายทกุวนัทกุคนื เพราะเหตุ 

นัน้แล เธอทัง้หลายพงึสําเหนยีกอยา่งนีว้า่ „เราจักคุม้ครองทวารในอนิทรยี ์รูจั้ก 

ประมาณในการบรโิภค ประกอบความเพยีรเครือ่งตืน่อยู ่เห็นแจง้กศุลธรรม ประกอบ 

การเจรญิโพธปัิกขยิธรรมทกุวนัทกุคนื‟ 

  ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายพงึสําเหนยีกอยา่งนีแ้ล” 

อปุชัฌายสตูรที ่๖ จบ 

๗. ฐานสูตร 

วา่ดว้ยฐานะทีค่วรพจิารณาเนอืง ๆ 

  [๕๗] ภกิษุทัง้หลาย ฐานะ ๕ ประการนี ้ทีส่ตร ีบรุษุ คฤหัสถ ์หรอืบรรพชติ 

ตอ้งพจิารณาเนอืง ๆ 

  ฐานะ ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

  สตร ีบรุษุ คฤหัสถ ์หรอืบรรพชติควรพจิารณา เนอืง ๆ วา่ 

   ๑. เรามคีวามแกเ่ป็นธรรมดา ไมล่ว่งพน้ความแกไ่ปได ้

   ๒. เรามคีวามเจ็บไขเ้ป็นธรรมดา ไมล่ว่งพน้ความเจ็บไขไ้ปได ้

   ๓. เรามคีวามตายเป็นธรรมดา ไมล่ว่งพน้ความตายไปได ้

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๙๙ } 



๑๐๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๑. นวีรณวรรค ๗. ฐานสตูร 

   ๔. เราจะตอ้งพลัดพรากจากของรักของชอบใจทัง้ส ิน้ 

   ๕. เรามกีรรมเป็นของตน เป็นผูรั้บผลของกรรม มกีรรมเป็นกําเนดิ 

       มกีรรมเป็นเผา่พันธุ ์มกีรรมเป็นทีพ่ ึง่อาศัย เราทํากรรมใดไวจ้ะเป็น 

       กรรมดหีรอืกรรมชัว่ก็ตาม ยอ่มเป็นผูรั้บผลของกรรมนัน้ 

  สตร ีบรุษุ คฤหสัถ ์หรอืบรรพชติควรพจิารณาเนอืง ๆ วา่ ‘เรามคีวามแก ่

เป็นธรรมดา ไมล่ว่งพน้ความแกไ่ปได‟้ เพราะอาศัยอํานาจประโยชนอ์ะไร 

  เพราะอาศัยอํานาจประโยชนน์ีแ้ลวา่ „สตัวทั์ง้หลายมคีวามมัวเมาในความเป็น 

หนุ่มสาวซึง่เป็นเหตใุหป้ระพฤตชิัว่ดว้ยกาย ประพฤตชิัว่ดว้ยวาจา ประพฤตชิัว่ดว้ยใจ 

เมือ่เขาพจิารณาฐานะนัน้อยูเ่นอืง ๆ ยอ่มละความมัวเมาในความเป็นหนุ่มสาวนัน้ได ้

โดยสิน้เชงิ หรอืทําใหเ้บาบางลงได‟้ 

  สตร ีบรุษุ คฤหัสถ ์หรอืบรรพชติจงึควรพจิารณาเนอืง ๆ วา่ „เรามคีวามแก ่

เป็นธรรมดา ไมล่ว่งพน้ความแกไ่ปได‟้ 

  สตร ีบรุษุ คฤหสัถ ์หรอืบรรพชติควรพจิารณาเนอืง ๆ วา่ ‘เรามคีวาม 

เจ็บไขเ้ป็นธรรมดา ไมล่ว่งพน้ความเจ็บไขไ้ปได‟้ เพราะอาศัยอํานาจประโยชนอ์ะไร 

  เพราะอาศัยอํานาจประโยชนน์ีแ้ลวา่ „สตัวทั์ง้หลายมคีวามมัวเมาในความไม ่

มโีรคซึง่เป็นเหตใุหส้ตัวป์ระพฤตชิัว่ดว้ยกาย ประพฤตชิัว่ดว้ยวาจา ประพฤตชิัว่ 

ดว้ยใจ เมือ่เขาพจิารณาฐานะนัน้อยูเ่นอืง ๆ ยอ่มละความมัวเมาในความไมม่โีรคนัน้ 

ไดโ้ดยสิน้เชงิ หรอืทําใหเ้บาบางลงได‟้ 

  สตร ีบรุษุ คฤหัสถ ์หรอืบรรพชติจงึควรพจิารณาเนอืง ๆ วา่ „เรามคีวาม 

เจ็บไขเ้ป็นธรรมดา ไมล่ว่งพน้ความเจ็บไขไ้ปได‟้ 

  สตร ีบรุษุ คฤหสัถ ์หรอืบรรพชติควรพจิารณาเนอืง ๆ วา่ ‘เรามคีวามตาย 

เป็นธรรมดา ไมล่ว่งพน้ความตายไปได„้ เพราะอาศัยอํานาจประโยชนอ์ะไร 

  เพราะอาศัยอํานาจประโยชนน์ีแ้ลวา่ „สตัวทั์ง้หลายมคีวามมัวเมาในชวีติซึง่ 

เป็นเหตใุหป้ระพฤตชิัว่ดว้ยกาย ประพฤตชิัว่ดว้ยวาจา ประพฤตชิัว่ดว้ยใจ เมือ่เขา 

พจิารณาฐานะนัน้อยูเ่นอืงๆ ยอ่มละความมัวเมาในชวีตินัน้ไดโ้ดยสิน้เชงิ หรอืทําให ้

เบาบางลงได‟้ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๑๐๐ } 



๑๐๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๑. นวีรณวรรค ๗. ฐานสตูร 

  สตร ีบรุษุ คฤหัสถ ์หรอืบรรพชติจงึควรพจิารณาเนอืง ๆ วา่ „เรามคีวามตาย 

เป็นธรรมดา ไมล่ว่งพน้ความตายไปได‟้ 

  สตร ีบรุษุ คฤหสัถ ์หรอืบรรพชติควรพจิารณาเนอืง ๆ วา่ ‘เราจะตอ้งพลดั 

พรากจากของรกัของชอบใจท ัง้ส ิน้„ เพราะอาศัยอํานาจประโยชนอ์ะไร 

  เพราะอาศัยอํานาจประโยชนน์ีแ้ลวา่ „สตัวทั์ง้หลายมคีวามกําหนัดดว้ยอํานาจ 

ความพอใจในของรักของชอบใจซึง่เป็นเหตใุหป้ระพฤตชิัว่ดว้ยกาย ประพฤตชิัว่ดว้ย 

วาจา ประพฤตชิัว่ดว้ยใจ เมือ่เขาพจิารณาฐานะนัน้อยูเ่นอืง ๆ ยอ่มละความ 

กําหนัดดว้ยอํานาจความพอใจในของรักของชอบใจนัน้ไดโ้ดยสิน้เชงิ หรอืทําใหเ้บา 

บางลงได‟้ 

  สตร ีบรุษุ คฤหัสถ ์หรอืบรรพชติจงึควรพจิารณาเนอืง ๆ วา่ „เราจะตอ้ง 

พลัดพรากจากของรักของชอบใจทัง้ส ิน้‟ 

  สตร ีบรุษุ คฤหสัถ ์หรอืบรรพชติควรพจิารณาเนอืง ๆ วา่ ‘เรามกีรรม 

เป็นของตน เป็นผูร้บัผลของกรรม มกีรรมเป็นก าเนดิ มกีรรมเป็นเผา่พนัธุ ์

มกีรรมเป็นทีพ่ ึง่อาศยั เราท ากรรมใดไว ้จะเป็นกรรมดหีรอืกรรมช ัว่ก็ตาม ยอ่ม 

เป็นผูร้บัผลของกรรมน ัน้‟ เพราะอาศัยอํานาจประโยชนอ์ะไร 

  เพราะอาศัยอํานาจประโยชนน์ีแ้ลวา่ „สตัวทั์ง้หลายมกีายทจุรติ วจทีจุรติ 

มโนทจุรติ เมือ่เขาพจิารณาฐานะนัน้อยูเ่นอืง ๆ ยอ่มละทจุรติไดโ้ดยสิน้เชงิ หรอืทํา 

ใหเ้บาบางลงได‟้ 

  สตร ีบรุษุ คฤหัสถ ์หรอืบรรพชติจงึควรพจิารณาเนอืง ๆ วา่ „เรามกีรรม 

เป็นของตน เป็นผูรั้บผลของกรรม มกีรรมเป็นกําเนดิ มกีรรมเป็นเผา่พันธุ ์มกีรรม 

เป็นทีพ่ ึง่อาศัย เราทํากรรมใดไว ้จะเป็นกรรมดหีรอืกรรมชัว่ก็ตาม ยอ่มเป็นผูรั้บผล 

ของกรรมนัน้‟ 

ผลแหง่การพจิารณาฐานะ ๕ ประการ 

  ภกิษุทัง้หลาย 

   ๑. อรยิสาวกนัน้พจิารณาเห็นดังนีว้า่ „ไมใ่ชเ่ราคนเดยีวเทา่นัน้ ทีม่ ี

       ความแกเ่ป็นธรรมดา ไมล่ว่งพน้ความแกไ่ปได ้แทจ้รงิ สตัวทั์ง้ปวง 

       ทีม่กีารมา การไป การจตุ ิการอบุตั ิลว้นมคีวามแกเ่ป็นธรรมดา ไม่ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๑๐๑ } 



๑๐๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๑. นวีรณวรรค ๗. ฐานสตูร 

       ลว่งพน้ความแกไ่ปได‟้ เมือ่อรยิสาวกนัน้พจิารณาฐานะนัน้อยูเ่นอืง ๆ 

       มรรค๑ยอ่มเกดิขึน้ อรยิสาวกนัน้ยอ่มเสพ๒ เจรญิ ทําใหม้ากซึง่ 

       มรรคนัน้ เมือ่เสพ เจรญิ ทําใหม้ากอยู ่ยอ่มละสงัโยชน์๓ได ้

       อนุสยั๔ยอ่มสิน้ไป 

   ๒. อรยิสาวกนัน้พจิารณาเห็นดังนีว้า่ „ไมใ่ชเ่ราคนเดยีวเทา่นัน้ทีม่ ี

       ความเจ็บไขเ้ป็นธรรมดา ไมล่ว่งพน้ความเจ็บไขไ้ปได ้แทจ้รงิ สตัว ์

       ทัง้ปวงทีม่กีารมา การไป การจตุ ิการอบุัต ิก็ลว้นมคีวามเจ็บไข ้

       เป็นธรรมดา ไมล่ว่งพน้ความเจ็บไขไ้ปได‟้ เมือ่อรยิสาวกนัน้พจิารณา 

       ฐานะนัน้อยูเ่นอืง ๆ มรรคยอ่มเกดิขึน้ อรยิสาวกนัน้ยอ่มเสพ เจรญิ 

       ทําใหม้ากซึง่มรรคนัน้ เมือ่เสพ เจรญิ ทําใหม้ากอยู ่ยอ่มละ 

       สงัโยชนไ์ด ้อนุสยัยอ่มสิน้ไป 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 มรรค ในทีน่ีห้มายถงึโลกตุตรมรรค ไดแ้ก ่อรยิมรรค ๔ คอื โสตาปัตตมิรรค สกทาคามมิรรค อนาคามมิรรค 

   และอรหัตตมรรค (องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๕๗/๓๑) 

๒
 เสพ ในทีน่ีห้มายถงึการนกึหน่วง การรู ้การเห็น การพจิารณา การอธษิฐานจติ การนอ้มใจเชือ่ ประคอง 

   ความเพยีร ตัง้สตไิว ้ตัง้จติไว ้กําหนดรูด้ว้ยปัญญา รูย้ ิง่ธรรมทีค่วรรูย้ ิง่ กําหนดรูธ้รรมทีค่วรกําหนดรู ้ละ 

   ธรรมทีค่วรละ เจรญิธรรมทีค่วรเจรญิ ทําใหแ้จง้ธรรมทีค่วรทําใหแ้จง้ (องฺ.เอกก.อ.๑/๕๓/๖๓) 

   เจรญิ หมายถงึบําเพ็ญสิง่ทียั่งไมเ่กดิใหเ้กดิขึน้ ใหเ้จรญิขึน้ และตามรักษาสิง่ทีเ่กดิขึน้แลว้ใหม้อียูต่ลอดไป 

   (องฺ.เอกก.อ. ๑/๕๔-๕๕/๖๓, ๔๑๘/๔๔๘, ๔๕๓/๔๖๙) 

   ท าใหม้าก หมายถงึทําบอ่ย ๆ (องฺ.เอกก.อ. ๑/๖๐๐-๖๑๑/๔๘๐) 

๓
 สงัโยชน ์หมายถงึกเิลสทีผ่กูมัดใจสัตว ์หรอืธรรมทีม่ัดใจสัตวไ์วก้ับทกุข ์ม ี๑๐ ประการ คอื สักกายทฏิฐ,ิ 

   วจิกิจิฉา, สลัีพพตปรามาส, กามฉันทะหรอืกามราคะ, พยาบาทหรอืปฏฆิะ, รปูราคะ, อรปูราคะ, มานะ, 

   อทุธัจจะ, อวชิชา (สํ.ม.๑๙/๑๘๐-๑๘๑/๕๖-๕๗, องฺ.ทสก. (แปล) ๒๔/๑๓/๒๑, อภ.ิว.ิ (แปล) ๓๕/๙๔๐/ 

   ๕๙๒) 

๔
 อนสุยั หมายถงึกเิลสทีน่อนเนือ่งอยูใ่นสันดานม ี๗ ประการ คอื (๑) กามราคะ (ความกําหนัดในกาม) 

   (๒) ปฏฆิะ (ความขัดใจ) (๓) ทฏิฐ ิ(ความเห็นผดิ) (๔) วจิกิจิฉา (ความลังเลสงสัย) (๕) มานะ (ความถอืตัว) 

   (๖) ภวราคะ (ความกําหนัดในภพ) (๗) อวชิชา (ความไมรู่แ้จง้) (สํ.สฬา.อ. ๓/๕๓-๖๒/๑๔, องฺ.ปญฺจก.อ. 

   ๓/๕๗/๓๑) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๑๐๒ } 



๑๐๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๑. นวีรณวรรค ๗. ฐานสตูร 

   ๓. อรยิสาวกนัน้พจิารณาเห็นดังนีว้า่ „ไมใ่ชเ่ราคนเดยีวเทา่นัน้ทีม่คีวาม 

       ตายเป็นธรรมดา ไมล่ว่งพน้ความตายไปได ้แทจ้รงิ สตัวทั์ง้ปวง 

         ทีม่กีารมา การไป การจตุ ิการอบุตั ิก็ลว้นมคีวามตายเป็นธรรมดา 

       ไมล่ว่งพน้ความตายไปได‟้ เมือ่อรยิสาวกนัน้พจิารณาฐานะนัน้อยู ่

       เนอืง ๆ มรรคยอ่มเกดิขึน้ อรยิสาวกนัน้ยอ่มเสพ เจรญิ ทําให ้

       มากซึง่มรรคนัน้ เมือ่เสพ เจรญิ ทําใหม้ากอยู ่ยอ่มละสงัโยชนไ์ด ้

       อนุสยัยอ่มสิน้ไป 

   ๔. อรยิสาวกนัน้พจิารณาเห็นดังนีว้า่ „ไมใ่ชเ่ราคนเดยีวเทา่นัน้ ทีจ่ะ 

       ตอ้งพลัดพรากจากของรักของชอบใจทัง้ส ิน้ แทจ้รงิ สตัวทั์ง้ปวงทีม่ ี

       การมา การไป การจตุ ิการอบุัต ิก็ลว้นจะตอ้งพลดัพรากจากของ 

       รักของชอบใจทัง้ส ิน้‟ เมือ่อรยิสาวกนัน้พจิารณาฐานะนัน้อยูเ่นอืง ๆ 

       มรรคยอ่มเกดิขึน้ อรยิสาวกนัน้ยอ่มเสพ เจรญิ ทําใหม้ากซึง่ 

       มรรคนัน้ เมือ่เสพ เจรญิ ทําใหม้ากอยู ่ยอ่มละสงัโยชนไ์ด ้อนุสยั 

       ยอ่มสิน้ไป 

   ๕. อรยิสาวกนัน้พจิารณาเห็นดังนีว้า่ „ไมใ่ชเ่ราคนเดยีวเทา่นัน้ทีม่กีรรม 

       เป็นของตน เป็นผูรั้บผลของกรรม มกีรรมเป็นกําเนดิ มกีรรมเป็น 

       เผา่พันธุ ์มกีรรมเป็นทีพ่ ึง่อาศัย เราทํากรรมใดไว ้จะเป็นกรรมดหีรอื 

       กรรมชัว่ก็ตาม ยอ่มเป็นผูรั้บผลของกรรมนัน้ แทจ้รงิ สตัวทั์ง้ปวงที ่

       มกีารมา การไป การจตุ ิการอบุัต ิลว้นมกีรรมเป็นของตน เป็นผู ้

       รับผลของกรรม มกีรรมเป็นกําเนดิ มกีรรมเป็นเผา่พันธุ ์มกีรรม 

       เป็นทีพ่ ึง่อาศัย ทํากรรมใดไว ้จะเป็นกรรมดหีรอืกรรมชัว่ก็ตาม 

       ยอ่มเป็นผูรั้บผลของกรรมนัน้‟ เมือ่อรยิสาวกนัน้พจิารณาฐานะนัน้อยู่ 

       เนอืง ๆ มรรคยอ่มเกดิขึน้ อรยิสาวกนัน้ ยอ่มเสพ เจรญิ ทําให ้

       มากซึง่มรรคนัน้ เมือ่เสพ เจรญิ ทําใหม้ากอยู ่ยอ่มละสงัโยชนไ์ด ้

       อนุสยัยอ่มสิน้ไป 

    สตัวทั์ง้หลาย มคีวามแก ่มคีวามเจ็บ 

   และมคีวามตายเป็นธรรมดา 

   ยอ่มเป็นไปตามธรรม 

   พวกปถุชุนยอ่มเกลยีด 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๑๐๓ } 



๑๐๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๑. นวีรณวรรค ๘. ลจิฉวกิมุารกสตูร 

    ถา้เราพงึเกลยีดธรรมนัน้ 

   ในสตัวทั์ง้หลายผูม้ธีรรมอยา่งนัน้ 

   ขอ้นัน้ไมส่มควรแกเ่รา ผูเ้ป็นอยูอ่ยา่งนี้ 

    เรานัน้ดํารงอยูอ่ยา่งนี ้รูธ้รรมทีไ่มม่อีปุธกิเิลส๑ 

   เห็นเนกขมัมะ๒วา่ เป็นธรรมเกษม 

   ครอบงําความมัวเมาทัง้ปวงในความไมม่โีรค 

   ในความเป็นหนุ่ม สาว และในชวีติ 

   ความอตุสาหะไดม้แีลว้แกเ่ราผูเ้ห็นแจง้นพิพาน 

    บัดนี ้เราไมค่วรเสพกาม 

   จักประพฤตไิมถ่อยหลัง๓ 

   มุง่ประพฤตพิรหมจรรย์๔ 

ฐานสตูรที ่๗ จบ 

๘. ลจิฉวกิมุารกสูตร 

วา่ดว้ยเจา้ลจิฉวกีมุาร 

  [๕๘] สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยูท่ีก่ฏูาคารศาลา ป่ามหาวนั 

เขตกรงุเวสาล ีครัง้นัน้แล เวลาเชา้ พระผูม้พีระภาคทรงครองอันตรวาสก ถอืบาตร 

และจวีร เสด็จเขา้ไปยังกรงุเวสาลเีพือ่บณิฑบาต เสด็จกลับจากบณิฑบาตหลงัจาก 

เสวยพระกระยาหารเสร็จแลว้ จงึเสด็จเขา้ไปยังป่ามหาวนั ประทับน่ังพักผอ่น 

กลางวนั ณ โคนไมต้น้หนึง่ 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 ธรรมทีไ่มม่อีปุธกิเิลส ในทีน่ีห้มายถงึอรหัตตผล (องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๕๗/๓๑) 

๒
 เนกขมัมะ ในทีน่ีห้มายถงึบรรพชา (การบวช) (องฺ.ปญฺจก.อ.๓/๕๗/๓๑) 

๓
 ประพฤตไิมถ่อยหลงั ในทีน่ีห้มายถงึไมถ่อยหลังจากบรรพชา จากการอยูป่ระพฤตพิรหมจรรย ์และจาก 

   พระสัพพัญญตุญาณ (องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๕๗/๓๑) 

๔
 พรหมจรรย ์ในทีน่ีห้มายถงึมรรคพรหมจรรย ์คอื อรยิมรรคมอีงค ์๘ อันเป็นโลกตุตระ (องฺ.ปญฺจก.อ. 

   ๓/๕๗/๓๑) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๑๐๔ } 



๑๐๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๑. นวีรณวรรค ๘. ลจิฉวกิมุารกสตูร 

  สมัยนัน้ เจา้ลจิฉวกีมุารหลายพระองคถ์อืธนูทีข่ ึน้สาย มฝีงูสนัุขแวดลอ้มเดนิ 

เทีย่วไปในป่ามหาวนั ไดเ้ห็นพระผูม้พีระภาคประทับน่ังอยูท่ีโ่คนไมต้น้หนึง่ จงึวาง 

ธนูทีข่ ึน้สายไวแ้ลว้ ปลอ่ยฝงูสนัุขไป ณ ทีส่มควร พากันเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาค 

ถงึทีป่ระทับ ถวายอภวิาทแลว้ ตา่งน่ังนิง่ประคองอญัชลอียูใ่กลพ้ระผูม้พีระภาค 

  สมัยนัน้ เจา้ลจิฉวนีามวา่มหานามะเดนิพักผอ่นอยูใ่นป่ามหาวนั ไดเ้ห็นเจา้ 

ลจิฉวกีมุารเหลา่นัน้ผูต้า่งน่ังนิง่ประคองอัญชลอียูใ่กลพ้ระผูม้พีระภาค จงึเขา้ไปเฝ้า 

พระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวายอภวิาทแลว้น่ัง ณ ทีส่มควร ไดเ้ปลง่อุทานวา่ 

“เจา้วชัชจัีกเจรญิ เจา้วชัชจัีกเจรญิ” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสถามวา่ มหานามะ เพราะเหตไุร เธอจงึกลา่วอยา่งนีว้า่ 

“เจา้วชัชจัีกเจรญิ เจา้วชัชจัีกเจรญิ” 

  เจา้มหานามะกราบทลูวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ เจา้ลจิฉวกีมุารเหลา่นี ้เป็นผู ้

ดรุา้ย หยาบคาย กระดา้ง ของขวญัตา่ง ๆ คอื ออ้ย พทุรา ขนม ขนมตม้ หรอื 

ขนมแดกงาทีเ่ขาสง่ไปในตระกลูทัง้หลาย เจา้ลจิฉวกีมุารเหลา่นีก็้แยง่ชงิเอาไปกนิ 

ถบีหลังกลุสตรบีา้ง กลุกมุารบีา้ง แตบ่ัดนี ้เจา้ลจิฉวกีมุารเหลา่นีต้า่งน่ังนิง่ประคอง 

อัญชลอียูใ่กลพ้ระผูม้พีระภาค” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “มหานามะ กลุบตุรคนใด เป็นกษัตราธริาชผูไ้ดรั้บ 

มรูธาภเิษก๑แลว้ก็ตาม เป็นผูป้กครองรัฐซึง่รับมรดกจากบดิาก็ตาม เป็นอัคร- 

เสนาบดก็ีตาม เป็นผูใ้หญบ่า้นก็ตาม เป็นหัวหนา้คณะก็ตาม เป็นใหญเ่ฉพาะตระกลู 

ก็ตาม มธีรรม ๕ ประการนี ้กลุบตุรนัน้พงึหวงัไดค้วามเจรญิอยา่งเดยีว ไมม่คีวาม 

เสือ่มเลย 

  ธรรม ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. กลุบตุรในโลกนีส้กัการะ เคารพ นับถอื บชูามารดาบดิาดว้ย 

       โภคทรัพยท์ีห่ามาไดด้ว้ยความขยันหมั่นเพยีร เก็บรวบรวมดว้ย 

       น้ําพักน้ําแรง อาบเหงือ่ตา่งน้ํา ประกอบดว้ยธรรม ไดม้าโดยธรรม 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 มรูธาภเิษก หมายถงึน้ํารดพระเศยีรในงานราชาภเิษก หรอืพระราชพธิอีืน่ ๆ (พจนานุกรม ฉบับ 

   ราชบัณฑติยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๑๐๕ } 



๑๐๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๑. นวีรณวรรค ๘. ลจิฉวกิมุารกสตูร 

       มารดาบดิาผูไ้ดรั้บสกัการะ เคารพ นับถอื บชูาแลว้ ยอ่มอนุเคราะห ์

       กลุบตุรนัน้ดว้ยน้ําใจอันงามวา่ „ขอเจา้จงมชีวีติยนืนาน มอีายยุนืนาน‟ 

       กลุบตุรผูอ้ันมารดาบดิาอนุเคราะหแ์ลว้ พงึหวงัไดค้วามเจรญิอยา่ง 

       เดยีว ไมม่คีวามเสือ่มเลย 

   ๒. กลุบตุรในโลกนีส้กัการะ เคารพ นับถอื บชูาบตุร ภรรยา ทาส 

       กรรมกร และคนใชด้ว้ยโภคทรัพยท์ีห่ามาไดด้ว้ยความขยัน 

       หมั่นเพยีร เก็บรวบรวมดว้ยน้ําพักน้ําแรง อาบเหงือ่ตา่งน้ํา 

       ประกอบดว้ยธรรม ไดม้าโดยธรรม บตุร ภรรยา ทาส กรรมกร 

       และคนใชผู้ไ้ดรั้บสกัการะ เคารพ นับถอื บชูาแลว้ ยอ่ม 

       อนุเคราะหก์ลุบตุรนัน้ดว้ยน้ําใจอันงามวา่ „ขอทา่นจงมชีวีติยนืนาน 

       มอีายยุนืนาน‟ กลุบตุรผูอ้ันบตุร ภรรยา ทาส กรรมกร และคน 

       ใชอ้นุเคราะหแ์ลว้ พงึหวงัไดค้วามเจรญิอยา่งเดยีว ไมม่คีวาม 

       เสือ่มเลย 

   ๓. กลุบตุรในโลกนีส้กัการะ เคารพ นับถอื บชูาเพือ่นชาวนา และ 

       เพือ่นรว่มงานดว้ยโภคทรัพยท์ีห่ามาไดด้ว้ยความขยันหมั่นเพยีร 

       เก็บรวบรวมดว้ยน้ําพักน้ําแรง อาบเหงือ่ตา่งน้ํา ประกอบดว้ยธรรม 

       ไดม้าโดยธรรม เพือ่นชาวนา และเพือ่นรว่มงานผูไ้ดรั้บสกัการะ 

       เคารพ นับถอื บชูาแลว้ ยอ่มอนุเคราะหก์ลุบตุรนัน้ดว้ยน้ําใจอันงาม 

       วา่ „ขอเพือ่นจงมชีวีติยนืนาน มอีายยุนืนาน‟ กลุบตุรผูอ้ันเพือ่น 

       ชาวนา และเพือ่นรว่มงานอนุเคราะหแ์ลว้ พงึหวังไดค้วามเจรญิ 

       อยา่งเดยีว ไมม่คีวามเสือ่มเลย 

   ๔. กลุบตุรในโลกนีส้กัการะ เคารพ นับถอื บชูาเทวดาผูรั้บพลกีรรม 

       ดว้ยโภคทรัพยท์ีห่ามาไดด้ว้ยความขยันหมั่นเพยีร เก็บรวบรวม 

       ดว้ยน้ําพักน้ําแรง อาบเหงือ่ตา่งน้ํา ประกอบดว้ยธรรม ไดม้าโดย 

       ธรรม เทวดาผูรั้บพลกีรรม ไดรั้บสกัการะ เคารพ นับถอื บชูาแลว้ 

       ยอ่มอนุเคราะหก์ลุบตุรนัน้ดว้ยน้ําใจอันงามวา่ „ขอทา่นจงมชีวีติ 

       ยนืนาน มอีายยุนืนาน‟ กลุบตุรผูอ้ันเทวดาอนุเคราะหแ์ลว้ พงึหวัง 

       ไดค้วามเจรญิอยา่งเดยีว ไมม่คีวามเสือ่มเลย 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๑๐๖ } 



๑๐๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๑. นวีรณวรรค ๘. ลจิฉวกิมุารกสตูร 

   ๕. กลุบตุรในโลกนีส้กัการะ เคารพ นับถอื บชูาสมณพราหมณ์ดว้ย 

       โภคทรัพยท์ีห่ามาไดด้ว้ยความขยันหมั่นเพยีร เก็บรวบรวมดว้ย 

       น้ําพักน้ําแรง อาบเหงือ่ตา่งน้ํา ประกอบดว้ยธรรม ไดม้าโดยธรรม 

       สมณพราหมณ์ผูไ้ดรั้บสกัการะ เคารพ นับถอื บชูาแลว้ ยอ่ม 

       อนุเคราะหก์ลุบตุรนัน้ดว้ยน้ําใจอันงามวา่ „ขอทา่นจงมชีวีติยนืนาน 

       มอีายยุนืนาน „กลุบตุรผูอ้ันสมณพราหมณ์อนุเคราะหแ์ลว้ พงึหวัง 

       ไดค้วามเจรญิอยา่งเดยีว ไมม่คีวามเสือ่มเลย 

  มหานามะ กลุบตุรคนใด เป็นกษัตราธริาชผูไ้ดรั้บมรูธาภเิษกแลว้ก็ตาม เป็นผู ้

ปกครองรัฐซึง่รับมรดกจากบดิาก็ตาม เป็นอัครเสนาบดก็ีตาม เป็นผูใ้หญบ่า้นก็ตาม 

เป็นหัวหนา้คณะก็ตาม เป็นใหญเ่ฉพาะตระกลูก็ตาม มธีรรม ๕ ประการนี ้พงึหวงั 

ไดค้วามเจรญิอยา่งเดยีว ไมม่คีวามเสือ่มเลย 

    กลุบตุรผูม้ศีลี รูค้วามประสงคข์องผูข้อ๑ 

   ชว่ยทํากจิของมารดาบดิา เกือ้กลูบตุร ภรรยา 

   ปฏบิัตเิพือ่ประโยชนแ์กค่นทัง้ ๒ ฝ่าย 

   คอื ชนภายในและชนผูอ้าศัยบคุคลนัน้อยู ่

    กลุบตุรผูเ้ป็นบัณฑติเมือ่อยูค่รองเรอืนโดยธรรม 

   ทําความยนิดใีหเ้กดิขึน้แกญ่าตทัิง้ทีล่ว่งลับไปแลว้ 

   และทีย่ังมชีวีติอยูใ่นปัจจบุัน 

   ยังความยนิดใีหเ้กดิขึน้แกส่มณพราหมณ์และเทวดา 

    กลุบตุรนัน้ ครัน้บําเพ็ญกลัยาณธรรมแลว้ 

   เป็นผูค้วรบชูา เป็นผูค้วรสรรเสรญิ 

   บัณฑติทัง้หลายยอ่มสรรเสรญิเขาในโลกนี ้

   เขาตายไปแลว้ ยอ่มบันเทงิในสวรรค”์ 

ลจิฉวกิมุารกสตูรที ่๘ จบ 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 ดเูชงิอรรถที ่๒ ขอ้ ๓๖ (กาลทานสตูร) หนา้ ๕๗ ในเลม่นี ้

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๑๐๗ } 



๑๐๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๑. นวีรณวรรค ๙. ปฐมวฑุฒปัพพชติสตูร 

๙. ปฐมวฑุฒปพัพชติสตูร 

วา่ดว้ยภกิษุผูบ้วชเมือ่แก ่สตูรที ่๑ 

  [๕๙] ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุผูบ้วชเมือ่แก ่ประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการ 

หาไดย้าก 

  ธรรม ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

  ภกิษุผูบ้วชเมือ่แก ่

   ๑. เป็นผูล้ะเอยีด หาไดย้าก 

   ๒. เป็นผูถ้งึพรอ้มดว้ยมารยาท๑หาไดย้าก 

   ๓. เป็นพหสูตู หาไดย้าก 

   ๔. เป็นธรรมกถกึ๒ หาไดย้าก 

   ๕. เป็นวนัิยธร๓หาไดย้าก 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุผูบ้วชเมือ่แก ่ประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการนีแ้ล หาไดย้าก 

ปฐมวฑุฒปพัพชติสตูรที ่๙ จบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 มารยาท (อากัปปะ) ในทีน่ีห้มายถงึมารยาทของสมณะ (องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๕๙-๖๐/๓๒) 

๒
 ธรรมกถกึ หมายถงึผูแ้สดงธรรม (องฺ.เอกก.อ. ๑/๒๓๙/๓๑๘-๓๒๐, ๒๕๐/๓๓๙-๓๔๑) 

๓
 วนิยัธร หมายถงึเป็นผูท้รงจําพระวนัิยปิฎก (องฺ.ฉกฺก.อ. ๓/๕๑/๑๓๐) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๑๐๘ } 



๑๐๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๑. นวีรณวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

๑๐. ทตุยิวฑุฒปพัพชติสตูร 

วา่ดว้ยภกิษุผูบ้วชเมือ่แก ่สตูรที ่๒ 

  [๖๐] ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุผูบ้วชเมือ่แก ่ประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการ 

หาไดย้าก 

  ธรรม ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

  ภกิษุผูบ้วชเมือ่แก ่

   ๑. เป็นผูว้า่งา่ย หาไดย้าก 

   ๒. เป็นผูค้งแกเ่รยีน หาไดย้าก 

   ๓. เป็นผูรั้บคําพรํ่าสอนโดยเคารพ หาไดย้าก 

   ๔. เป็นธรรมกถกึ หาไดย้าก 

   ๕. เป็นวนัิยธร หาไดย้าก 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุผูบ้วชเมือ่แก ่ประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการนีแ้ล หาไดย้าก 

ทตุยิวฑุฒปพัพชติสตูรที ่๑๐ จบ 

นวีรณวรรคที ่๑ จบ 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

    ๑. อาวรณสตูร    ๒. อกสุลราสสิตูร 

    ๓. ปธานยิังคสตูร    ๔. สมยสตูร 

    ๕. มาตาปตุตสตูร    ๖. อปัุชฌายสตูร 

     ๗. ฐานสตูร     ๘. ลจิฉวกิมุารกสตูร 

    ๙. ปฐมวฑุฒปัพพชติสตูร   ๑๐. ทตุยิวฑุฒปัพพชติสตูร 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๑๐๙ } 



๑๑๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๒. สญัญาวรรค ๑. ปฐมสญัญาสตูร 

๒. สญัญาวรรค 

หมวดวา่ดว้ยสญัญา 

๑. ปฐมสญัญาสูตร๑ 

วา่ดว้ยสญัญา สตูรที ่๑ 

  [๖๑] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ ภกิษุทัง้หลาย สญัญา ๕ ประการนี ้ทีบ่คุคล 

เจรญิทําใหม้ากแลว้ยอ่มมผีลมาก มอีานสิงสม์าก หยั่งลงสูอ่มตะ๒ มอีมตะเป็นทีส่ดุ 

  สญัญา ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. อนจิจสญัญา (กําหนดหมายความไมเ่ทีย่งแหง่สังขาร) 

   ๒. อนัตตสญัญา (กําหนดหมายความเป็นอนัตตาแหง่ธรรมทัง้ปวง) 

   ๓. มรณสญัญา (กําหนดหมายความตายทีจ่ะตอ้งมาถงึเป็นธรรมดา) 

   ๔. อาหาเร ปฏกิลูสญัญา (กําหนดหมายความปฏกิลูในอาหาร) 

   ๕. สพัพโลเก อนภริตสิญัญา (กําหนดหมายความไมน่่าเพลดิเพลนิใน 

       โลกทัง้ปวง) 

  ภกิษุทัง้หลาย สญัญา ๕ ประการนีแ้ล ทีบ่คุคลเจรญิทําใหม้ากแลว้ ยอ่มม ี

ผลมาก มอีานสิงสม์าก หยั่งลงสูอ่มตะ มอีมตะเป็นทีส่ดุ 

ปฐมสญัญาสตูรที ่๑ จบ 

 

 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 ด ูองฺ.ทสก. (แปล) ๒๔/๕๗/๑๒๔ 

๒
 อมตะ หมายถงึพระนพิพาน (องฺปญฺจก.อ. ๓/๖๑-๖๒/๓๓, องฺ.สตฺตก.อ. ๓/๔๘-๔๙/๑๘๔) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๑๑๐ } 



๑๑๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๒. สญัญาวรรค ๓. ปฐมวฑัฒสิตูร 

๒. ทตุยิสญัญาสตูร 

วา่ดว้ยสญัญา สตูรที ่๒ 

  [๖๒] ภกิษุทัง้หลาย สญัญา ๕ ประการนี ้ทีบ่คุคลเจรญิทําใหม้ากแลว้ 

ยอ่มมผีลมาก มอีานสิงสม์าก หยั่งลงสูอ่มตะ มอีมตะเป็นทีส่ดุ 

  สญัญา ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. อนจิจสญัญา 

   ๒. อนัตตสญัญา 

   ๓. มรณสญัญา 

   ๔. อาหาเร ปฏกิลูสญัญา 

   ๕. สพัพโลเก อนภริตสิญัญา 

  ภกิษุทัง้หลาย สญัญา ๕ ประการนีแ้ล ทีบ่คุคลเจรญิทําใหม้ากแลว้ ยอ่มม ี

ผลมาก มอีานสิงสม์าก หยั่งลงสูอ่มตะ มอีมตะเป็นทีส่ดุ 

ทตุยิสญัญาสตูรที ่๒ จบ 

๓. ปฐมวฑัฒสิูตร 

วา่ดว้ยธรรมเป็นเหตเุจรญิ สตูรที ่๑ 

  [๖๓] ภกิษุทัง้หลาย อรยิสาวกเมือ่เจรญิดว้ยธรรมเป็นเหตเุจรญิ ๕ ประการ 

ชือ่วา่ยอ่มเจรญิดว้ยธรรมเป็นเหตเุจรญิอยา่งประเสรฐิ ชือ่วา่เป็นผูถ้อืเอาสิง่ทีเ่ป็น 

สาระ และถอืเอาสิง่ทีป่ระเสรฐิแหง่กาย 

  ธรรมเป็นเหตเุจรญิ ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ศรัทธา (ความเชือ่) 

   ๒. ศลี (การรักษากาย วาจา ใหเ้รยีบรอ้ย) 

   ๓. สตุะ (การสดับฟังหาความรู)้ 

   ๔. จาคะ (การเสยีสละ) 

   ๕. ปัญญา (ความรอบรู)้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๑๑๑ } 



๑๑๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๒. สญัญาวรรค ๔. ทตุยิวฑัฒสิตูร 

  ภกิษุทัง้หลาย อรยิสาวกเมือ่เจรญิดว้ยธรรมเป็นเหตเุจรญิ ๕ ประการนีแ้ล 

ชือ่วา่ยอ่มเจรญิดว้ยธรรมเป็นเหตเุจรญิอยา่งประเสรฐิ ชือ่วา่เป็นผูถ้อืเอาแตส่ ิง่ทีเ่ป็น 

สาระ และถอืเอาสิง่ทีป่ระเสรฐิแหง่กาย 

    อรยิสาวกใด เจรญิดว้ยศรัทธา 

   ศลี สตุะ จาคะ และปัญญา 

   อรยิสาวกนัน้ เป็นสตับรุษุ 

   มปัีญญาเห็นประจักษ์ 

   ชือ่วา่ถอืเอาแตส่ ิง่ทีเ่ป็นสาระสําหรับตนไวไ้ด ้

   ในโลกนีท้เีดยีว 

ปฐมวฑัฒสิตูรที ่๓ จบ 

๔. ทตุยิวฑัฒสิตูร 

วา่ดว้ยธรรมเป็นเหตเุจรญิ สตูรที ่๒ 

  [๖๔] ภกิษุทัง้หลาย อรยิสาวกิาเมือ่เจรญิดว้ยธรรมเป็นเหตเุจรญิ ๕ ประการ 

ชือ่วา่ยอ่มเจรญิดว้ยธรรมเป็นเหตเุจรญิอยา่งประเสรฐิ ชือ่วา่เป็นผูถ้อืเอาสิง่ทีเ่ป็นสาระ 

และถอืเอาสิง่ทีป่ระเสรฐิแหง่กาย 

  ธรรมเป็นเหตเุจรญิ ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ศรัทธา     ๒. ศลี 

   ๓. สตุะ     ๔. จาคะ 

   ๕. ปัญญา 

  ภกิษุทัง้หลาย อรยิสาวกิาเมือ่เจรญิดว้ยธรรมเป็นเหตเุจรญิ ๕ ประการนีแ้ล 

ชือ่วา่ยอ่มเจรญิดว้ยธรรมเป็นเหตเุจรญิอยา่งประเสรฐิ ชือ่วา่เป็นผูถ้อืเอาสิง่ทีเ่ป็น 

สาระ และถอืเอาสิง่ทีป่ระเสรฐิแหง่กาย 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๑๑๒ } 



๑๑๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๒. สญัญาวรรค ๕. สากัจฉสตูร 

    อรยิสาวกิาใด เจรญิดว้ยศรัทธา 

   ศลี สตุะ จาคะ และปัญญา 

   อรยิสาวกิานัน้ เป็นผูม้ศีลี เป็นอบุาสกิา 

   ชือ่วา่ถอืเอาสิง่ทีเ่ป็นสาระสําหรับตนไวไ้ด ้

   ในโลกนีท้เีดยีว 

ทตุยิวฑัฒสิตูรที ่๔ จบ 

๕. สากจัฉสตูร 

วา่ดว้ยภกิษุผูค้วรสนทนาดว้ย 

  [๖๕] ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุผูป้ระกอบดว้ยธรรม ๕ ประการ เป็นผูส้มควร 

ทีเ่พือ่นพรหมจารทัีง้หลายจะสนทนาดว้ย 

  ธรรม ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

  ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. ตนเองเป็นผูถ้งึพรอ้มดว้ยศลี และตอบปัญหาทีม่าในเรือ่งสลีสมัปทาได ้

   ๒. ตนเองเป็นผูถ้งึพรอ้มดว้ยสมาธ ิและตอบปัญหาทีม่าในเรือ่งสมาธ-ิ 

       สมัปทาได ้

   ๓. ตนเองเป็นผูถ้งึพรอ้มดว้ยปัญญา และตอบปัญหาทีม่าในเรือ่งปัญญา- 

       สมัปทาได ้

   ๔. ตนเองเป็นผูถ้งึพรอ้มดว้ยวมิตุต ิและตอบปัญหาทีม่าในเรือ่งวมิตุต-ิ 

       สมัปทาได ้

   ๕. ตนเองเป็นผูถ้งึพรอ้มดว้ยวมิตุตญิาณทัสสนะ และตอบปัญหาทีม่า 

       ในเรือ่งวมิตุตญิาณทัสสนสมัปทาได ้

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการนีแ้ล เป็นผูส้มควรที ่

เพือ่นพรหมจารทัีง้หลายจะสนทนาดว้ย 

สากจัฉสตูรที ่๕ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๑๑๓ } 



๑๑๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๒. สญัญาวรรค ๖. สาชวีสตูร 

๖. สาชวีสตูร 

วา่ดว้ยภกิษุผูค้วรแกส่าชพี๑ 

  [๖๖] ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุผูป้ระกอบดว้ยธรรม ๕ ประการ เป็นผูค้วรแก ่

สาชพีของเพือ่นพรหมจารทัีง้หลาย 

  ธรรม ๕ ประการ อะไรบา้ง 

  ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. ตนเองเป็นผูถ้งึพรอ้มดว้ยศลี และตอบปัญหาทีต่ัง้ข ึน้ถามในเรือ่ง 

       สลีสมัปทาได ้

   ๒. ตนเองเป็นผูถ้งึพรอ้มดว้ยสมาธ ิและตอบปัญหาทีต่ัง้ข ึน้ถามในเรือ่ง 

       สมาธสิมัปทาได ้

   ๓. ตนเองเป็นผูถ้งึพรอ้มดว้ยปัญญา และตอบปัญหาทีต่ัง้ข ึน้ถามในเรือ่ง 

       ปัญญาสมัปทาได ้

   ๔. ตนเองเป็นผูถ้งึพรอ้มดว้ยวมิตุต ิและตอบปัญหาทีต่ัง้ข ึน้ถามใน 

       เรือ่งวมิตุตสิมัปทาได ้

   ๕. ตนเองเป็นผูถ้งึพรอ้มดว้ยวมิตุตญิาณทัสสนะ และตอบปัญหาทีต่ัง้ 

       ขึน้ถามในเรือ่งวมิตุตญิาณทัสสนสมัปทาได ้

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการนีแ้ล เป็นผูค้วรแกส่าชพี 

ของเพือ่นพรหมจารทัีง้หลาย 

สาชวีสตูรที ่๖ จบ 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 สาชพี ในทีน่ีห้มายถงึการถามปัญหา และการตอบปัญหา เพราะเพือ่นพรหมจารทีัง้หลายจะอยูร่ว่มกันได ้

   ก็ดว้ยอาศัยความเอือ้เฟ้ือเกือ้กลูกันมขีอ้สงสัยก็ถามกัน แกปั้ญหาใหก้ัน (องฺ.ปญฺจก.อ.๓/๖๖/๓๓) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๑๑๔ } 



๑๑๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๒. สญัญาวรรค ๗. ปฐมอทิธปิาทสตูร 

๗. ปฐมอทิธปิาทสตูร 

วา่ดว้ยอทิธบิาท สตูรที ่๑ 

  [๖๗] ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุหรอืภกิษุณีรปูใดรปูหนึง่เจรญิทําใหม้ากซึง่ธรรม 

๕ ประการ ภกิษุหรอืภกิษุณีรปูนัน้พงึหวงัไดผ้ลอยา่ง ๑ ใน ๒ อยา่ง คอื อรหตัตผล 

ในปัจจบุัน หรอืเมือ่ยังมอีปุาทานเหลอือยู ่ก็จักเป็นอนาคาม ี

  ธรรม ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

  ภกิษุในธรรมวนัิยนีเ้จรญิ 

   ๑. อทิธบิาททีป่ระกอบดว้ยฉันทสมาธแิละปธานสงัขาร๑ 

   ๒. อทิธบิาททีป่ระกอบดว้ยวริยิสมาธแิละปธานสงัขาร 

   ๓. อทิธบิาททีป่ระกอบดว้ยจติตสมาธแิละปธานสงัขาร 

   ๔. อทิธบิาททีป่ระกอบดว้ยวมีังสาสมาธแิละปธานสังขาร 

   ๕. ความขะมักเขมน้๒ 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุหรอืภกิษุณีรปูใดรปูหนึง่เจรญิทําใหม้ากซึง่ธรรม ๕ ประการ 

นีแ้ล ภกิษุหรอืภกิษุณีรปูนัน้พงึหวงัไดผ้ลอยา่ง ๑ ใน ๒ อยา่ง คอื อรหตัตผลใน 

ปัจจบุัน หรอืเมือ่ยังมอีปุาทานเหลอือยู ่ก็จักเป็นอนาคาม ี

ปฐมอทิธปิาทสตูรที ่๗ จบ 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 ฉนัทสมาธ ิหมายถงึสมาธทิีเ่กดิจากฉันทะ 

   ปธานสงัขาร หมายถงึความเพยีรทีมุ่ง่มั่น วริยิสมาธ ิจติตสมาธแิละวมีังสาสมาธ ิก็มอีรรถาธบิายเชน่เดยีวกัน 

   เป็นทัง้โลกยิะและโลกตุตระ (องฺ.เอกก.อ. ๑/๓๘๙-๔๐๑/๔๔๕) 

๒
 ความขะมกัเขมน้ (อสฺุโสฬฺห)ิ หมายถงึอธมิัตตวริยิะ (ความเพยีรชัน้สงู) (องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๖๗-๗๐/๓๓) 

   และด ูองฺ.จตกฺุก. (แปล) ๒๑/๙๓/๑๔๑ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๑๑๕ } 



๑๑๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๒. สญัญาวรรค ๘. ทตุยิอทิธปิาทสตูร 

๘. ทตุยิอทิธปิาทสตูร 

วา่ดว้ยอทิธบิาท สตูรที ่๒ 

  [๖๘] ภกิษุทัง้หลาย กอ่นจะตรัสรู ้เราเป็นพระโพธสิตัว ์ยังไมไ่ดต้รัสรู ้

ไดเ้จรญิทําใหม้ากซึง่ธรรม ๕ ประการ 

  ธรรม ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

  เราไดเ้จรญิ 

   ๑. อทิธบิาททีป่ระกอบดว้ยฉันทสมาธแิละปธานสงัขาร 

   ๒. อทิธบิาททีป่ระกอบดว้ยวริยิสมาธแิละปธานสงัขาร 

   ๓. อทิธบิาททีป่ระกอบดว้ยจติตสมาธแิละปธานสงัขาร 

   ๔. อทิธบิาททีป่ระกอบดว้ยวมีังสาสมาธแิละปธานสังขาร 

   ๕. ความขะมักเขมน้ 

  ภกิษุทัง้หลาย เพราะไดเ้จรญิทําใหม้ากซึง่ธรรมมคีวามขะมักเขมน้เป็นที ่๕ นี ้

เราจงึไดน้อ้มจติไปเพือ่ทําใหแ้จง้ธรรมทีจ่ะพงึทําใหแ้จง้ดว้ยปัญญาอันยิง่ใดๆเมือ่มเีหตุ๑ 

เราจงึบรรลคุวามเป็นผูเ้หมาะสมทีจ่ะประจักษ์ชดัในธรรมนัน้ ๆ 

  ถา้เรานัน้พงึหวังวา่ „เราพงึแสดงฤทธิไ์ดห้ลายอยา่ง คอื คนเดยีวแสดงเป็น 

หลายคนก็ได ้ฯลฯ๒ ใชอํ้านาจทางกายไปจนถงึพรหมโลกก็ได‟้ เมือ่มเีหต ุเราจงึ 

บรรลคุวามเป็นผูเ้หมาะสมทีจ่ะประจักษ์ชดัในธรรมนัน้ ๆ 

  ถา้เรานัน้พงึหวังวา่ ฯลฯ เราพงึทําใหแ้จง้เจโตวมิตุต ิปัญญาวมิตุต ิอันไมม่ ี

อาสวะ เพราะอาสวะสิน้ไป ดว้ยปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุัน เมือ่มเีหต ุเรา 

จงึบรรลคุวามเป็นผูเ้หมาะสมทีจ่ะประจักษ์ชดัในธรรมนัน้ ๆ๓ 

ทตุยิอทิธปิาทสตูรที ่๘ จบ 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 ดเูชงิอรรถที ่๑ ขอ้ ๒๓ (อปุกเิลสสตูร) หนา้ ๒๘ ในเลม่นี ้

๒
 “ฯลฯ” ทีป่รากฏในสตูรนี ้ดคูวามเต็มในขอ้ ๒๓ (อปุกเิลสสตูร) หนา้ ๒๘-๓๐ ในเลม่นี้ 

๓
 ในสตูรนีน้อกจากพระองคจ์ะทรงแสดงอทิธบิาททีเ่ป็นเหตใุหพ้ระองคบ์รรลปุฏเิวธทีค่วงไมโ้พธิแ์ลว้ ยังได ้

   ทรงแสดงอภญิญา ๔ ประการทีพ่ระองคบ์รรล ุเพิม่เตมิอกีดว้ย (องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๖๗-๗๐/๓๓) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๑๑๖ } 



๑๑๗ 

 

พระสตุตนัตปิฎก องัคตุตรนกิาย ปญัจกนบิาต [๒. ทตุยิปณัณาสก]์ 

๒. สญัญาวรรค ๙. นพิพทิาสตูร 

๙. นพิพทิาสตูร๑ 

วา่ดว้ยความเบือ่หนา่ย 

  [๖๙] ภกิษุทัง้หลาย ธรรม ๕ ประการนี ้ทีบ่คุคลเจรญิทําใหม้ากแลว้ 

ยอ่มเป็นไปเพือ่ความเบือ่หน่าย เพือ่คลายกําหนัด เพือ่ดับ เพือ่สงบระงับ เพือ่รูย้ ิง่ 

เพือ่ตรัสรู ้เพือ่นพิพาน โดยสว่นเดยีว 

  ธรรม ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

  ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. พจิารณาเห็นความไมง่ามในกายอยู ่

   ๒. กําหนดหมายความปฏกิลูในอาหาร 

   ๓. กําหนดหมายความไมน่่าเพลดิเพลนิในโลกทัง้ปวง 

   ๔. พจิารณาเห็นความไมเ่ทีย่งในสงัขารทัง้ปวง 

   ๕. เขา้ไปตัง้มรณสญัญาไวใ้นภายใน 

  ภกิษุทัง้หลาย ธรรม ๕ ประการนีแ้ล ทีบ่คุคลเจรญิ ทําใหม้ากแลว้ ยอ่มเป็น 

ไปเพือ่ความเบือ่หน่าย เพือ่คลายกําหนัด เพือ่ดับ เพือ่สงบระงับ เพือ่รูย้ ิง่ เพือ่ตรัสรู ้

เพือ่นพิพาน โดยสว่นเดยีว 

นพิพทิาสตูรที ่๙ จบ 

 

 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 นพิพทิาสตูร และอาสวักขยสตูร นี ้พระผูม้พีระภาคตรัสมุง่ถงึวปัิสสนากัมมัฏฐาน (องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๖๗- 

   ๗๐/๓๓) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๑๑๗ } 



๑๑๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๒. สญัญาวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

๑๐. อาสวกัขยสตูร 

วา่ดว้ยธรรมทีท่ าใหส้ ิน้อาสวะ 

  [๗๐] ภกิษุทัง้หลาย ธรรม ๕ ประการนี ้ทีบ่คุคลเจรญิทําใหม้ากแลว้ 

ยอ่มเป็นไปเพือ่ความสิน้อาสวะทัง้หลาย 

  ธรรม ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

  ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. พจิารณาเห็นความไมง่ามในกายอยู ่

   ๒. กําหนดหมายความปฏกิลูในอาหาร 

   ๓. กําหนดความไมน่่าเพลดิเพลนิในโลกทัง้ปวง 

   ๔. พจิารณาเห็นความไมเ่ทีย่งในสงัขารทัง้ปวง 

   ๕. เขา้ไปตัง้มรณสญัญาไวใ้นภายใน 

  ภกิษุทัง้หลาย ธรรม ๕ ประการนีแ้ล ทีบ่คุคลเจรญิทําใหม้ากแลว้ ยอ่มเป็นไป 

เพือ่ความสิน้อาสวะทัง้หลาย 

อาสวกัขยสตูรที ่๑๐ จบ 

สญัญาวรรคที ่๒ จบ 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

   ๑. ปฐมสญัญาสตูร    ๒. ทตุยิสญัญาสตูร 

   ๓. ปฐมวฑัฒสิตูร    ๔. ทตุยิวฑัฒสิตูร 

   ๕. สากัจฉสตูร    ๖. สาชวีสตูร 

   ๗. ปฐมอทิธปิาทสตูร    ๘. ทตุยิอทิธปิาทสตูร 

   ๙. นพิพทิาสตูร    ๑๐. อาสวกัขยสตูร 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๑๑๘ } 



๑๑๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๓. โยธาชวีรรค ๑. ปฐมเจโตวมิตุตผิลสตูร 

๓. โยธาชวีวรรค 

หมวดวา่ดว้ยนกัรบอาชพี 

๑. ปฐมเจโตวมิตุตผิลสตูร 

วา่ดว้ยธรรมมเีจโตวมิตุตเิป็นผล สตูรที ่๑ 

 

  [๗๑] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ ภกิษุทัง้หลาย ธรรม ๕ ประการนี ้ทีบ่คุคล 

เจรญิทําใหม้ากแลว้ ยอ่มมเีจโตวมิตุตเิป็นผล มเีจโตวมิตุตเิป็นผลานสิงส ์ยอ่มม ี

ปัญญาวมิตุตเิป็นผล มปัีญญาวมิตุตเิป็นผลานสิงส ์

  ธรรม ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

  ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. พจิารณาเห็นความไมง่ามในกายอยู ่

   ๒. กําหนดหมายความปฏกิลูในอาหาร 

   ๓. กําหนดความไมน่่าเพลดิเพลนิในโลกทัง้ปวง 

   ๔. พจิารณาเห็นความไมเ่ทีย่งในสงัขารทัง้ปวง 

   ๕. เขา้ไปตัง้มรณสญัญาไวใ้นภายใน 

  ภกิษุทัง้หลาย ธรรม ๕ ประการนีแ้ล ทีบ่คุคลเจรญิทําใหม้ากแลว้ ยอ่มม ี

เจโตวมิตุตเิป็นผล มเีจโตวมิตุตเิป็นผลานสิงส ์ยอ่มมปัีญญาวมิตุตเิป็นผล 

มปัีญญาวมิตุตเิป็นผลานสิงส ์

  เมือ่ใด ภกิษุมเีจโตวมิตุต ิและปัญญาวมิตุต ิเมือ่นัน้ ภกิษุนีเ้ราเรยีกวา่ 

„เป็นผูถ้อนลิม่สลักขึน้ได‟้ บา้ง วา่ „เป็นผูร้ือ้เครือ่งแวดลอ้มได‟้ บา้ง วา่ „เป็นผูถ้อน 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๑๑๙ } 



๑๒๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๓. โยธาชวีรรค ๑. ปฐมเจโตวมิตุตผิลสตูร 

เสาระเนยีดขึน้ได‟้ บา้ง วา่ „เป็นผูถ้อดกลอนออกได‟้ บา้ง วา่ „เป็นผูไ้กลจากขา้ศกึ 

ปลดธงลงได ้ปลงภาระลงได ้๑ ไมป่ระกอบดว้ยวฏัฏะ‟ บา้ง 

  ภกิษุชือ่วา่เป็นผูถ้อนลิม่สลกัข ึน้ได ้เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีเ้ป็นผูล้ะอวชิชาไดห้มดสิน้ ตัดรากถอนโคน เหมอืน 

ตน้ตาลทีถ่กูตดัรากถอนโคนไปแลว้เหลอืแตพ่ืน้ที ่ทําใหไ้มม่ ีเกดิขึน้ตอ่ไปไมไ่ด ้ภกิษุ 

ชือ่วา่เป็นผูถ้อนลิม่สลักขึน้ได ้เป็นอยา่งนีแ้ล 

  ภกิษุชือ่วา่เป็นผูร้ ือ้เครือ่งแวดลอ้มได ้เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีเ้ป็นผูล้ะชาตสิงสารซึง่เป็นเหตใุหเ้กดิในภพใหมไ่ดห้มดสิน้ 

ตัดรากถอนโคน เหมอืนตน้ตาลทีถ่กูตัดรากถอนโคนไปแลว้เหลอืแตพ่ืน้ที ่ทําใหไ้มม่ี 

เกดิขึน้ตอ่ไปไมไ่ด ้ภกิษุชือ่วา่เป็นผูร้ือ้เครือ่งแวดลอ้มได ้เป็นอยา่งนีแ้ล 

  ภกิษุชือ่วา่เป็นผูถ้อนเสาระเนยีดขึน้ได ้เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีเ้ป็นผูล้ะตัณหาไดห้มดสิน้ ตดัรากถอนโคน เหมอืน 

ตน้ตาลทีถ่กูตดัรากถอนโคนไปแลว้เหลอืแตพ่ืน้ที ่ทําใหไ้มม่ ีเกดิขึน้ตอ่ไปไมไ่ด ้ภกิษุ 

ชือ่วา่เป็นผูถ้อนเสาระเนยีดขึน้ได ้เป็นอยา่งนีแ้ล 

  ภกิษุชือ่วา่เป็นผูถ้อดกลอนออกได ้เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีเ้ป็นผูล้ะโอรัมภาคยิสงัโยชน ์(สงัโยชนเ์บือ้งตํา่) ๕ 

ประการไดห้มดสิน้ ตดัรากถอนโคน เหมอืนตน้ตาลทีถ่กูตัดรากถอนโคนไปแลว้ 

เหลอืแตพ่ืน้ที ่ทําใหไ้มม่ ีเกดิขึน้ตอ่ไปไมไ่ด ้ภกิษุชือ่วา่เป็นผูถ้อดกลอนออกได ้

เป็นอยา่งนีแ้ล 

 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 ธง ในทีน่ีห้มายถงึมานะ(ความถอืตัว) ภาระ ในทีน่ีห้มายถงึขันธมาร(มารคอืขันธ ์๕) อภสิังขารมาร(มารคอื 

   อภสิังขาร = เครือ่งปรงุแตง่กรรม) และกเิลสมาร(มารคอืกเิลส) (องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๗๑/๓๔) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๑๒๐ } 



๑๒๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๓. โยธาชวีรรค ๒. ทตุยิเจโตวมิตุตผิลสตูร 

  ภกิษุชือ่วา่เป็นผูไ้กลจากขา้ศกึ ปลดธงลงได ้ปลงภาระลงได ้ไมป่ระกอบ 

ดว้ยวฏัฏะ เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีเ้ป็นผูล้ะอัสมมิานะ๑ไดห้มดสิน้ ตัดรากถอนโคน 

เหมอืนตน้ตาลทีถ่กูตัดรากถอนโคนไปแลว้เหลอืแตพ่ืน้ที ่ทําใหไ้มม่ ีเกดิขึน้ตอ่ไป 

ไมไ่ด ้ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุชือ่วา่เป็นผูไ้กลจากขา้ศกึ ปลดธงลงได ้ปลงภาระลงได ้

ไมป่ระกอบดว้ยวฏัฏะ เป็นอยา่งนีแ้ล 

ปฐมเจโตวมิตุตผิลสตูรที ่๑ จบ 

๒. ทตุยิเจโตวมิตุตผิลสตูร 

วา่ดว้ยธรรมมเีจโตวมิตุตเิป็นผล สตูรที ่๒ 

  [๗๒] ภกิษุทัง้หลาย ธรรม ๕ ประการนี ้ทีบ่คุคลเจรญิทําใหม้ากแลว้ 

ยอ่มมเีจโตวมิตุตเิป็นผล มเีจโตวมิตุตเิป็นผลานสิงส ์ยอ่มมปัีญญาวมิตุตเิป็นผล 

มปัีญญาวมิตุตเิป็นผลานสิงส ์

  ธรรม ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. อนจิจสญัญา (กําหนดหมายความไมเ่ทีย่งแหง่สังขาร) 

   ๒. อนจิเจ ทกุขสญัญา (กําหนดหมายความเป็นทกุขใ์นความไมเ่ทีย่ง 

       แหง่สงัขาร) 

   ๓. ทกุเข อนัตตสญัญา (กําหนดหมายความเป็นอนัตตาในความเป็นทกุข)์ 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 อสัมมิานะ หมายถงึความถอืตัววา่เป็นอยา่งนัน้อยา่งนี้ ม ี๙ ประการ คอื (๑) เป็นผูเ้ลศิกวา่เขาถอืตัวว่า 

   เลศิกวา่เขา (๒) เป็นผูเ้ลศิกวา่เขาถอืตัววา่เสมอเขา (๓) เป็นผูเ้ลศิวา่เขาถอืตัววา่ดอ้ยกวา่เขา (๔) เป็นผู ้

   เสมอเขาถอืตัววา่เลศิกวา่เขา (๕) เป็นผูเ้สมอเขาถอืตัววา่เสมอเขา (๖) เป็นผูเ้สมอเขาถอืตัววา่ดอ้ยกวา่เขา 

   (๗) เป็นผูด้อ้ยกวา่เขาถอืตัววา่เลศิกว่าเขา (๘) เป็นผูด้อ้ยกวา่เขาถอืตัววา่เสมอเขา (๙) เป็นผูด้อ้ยกวา่ 

   เขาถอืตัววา่ดอ้ยกวา่เขา (ตามนัย องฺ.เอกก.อ. ๑/๕๗๔/๔๗๓) และด ูข.ุม. (แปล) ๒๙/๑๗๘/๕๐๘, อภ.ิว.ิ 

   (แปล) ๓๕/๙๖๒/๖๑๖-๖๑๗ 

    แตใ่นทีน่ีห้มายถงึความสําคัญ ความพอใจ ความเขา้ใจว่า รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวญิญาณ 

   เป็น „เรา‟ (องฺ.ปญฺจก.ฏกีา ๓/๗๑-๗๒/๓๔) และด ูอภ.ิว.ิ (แปล) ๓๕/๘๘๓/๕๕๙ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๑๒๑ } 



๑๒๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๓. โยธาชวีรรค ๒. ทตุยิเจโตวมิตูตผิลสตูร 

   ๔. ปหานสญัญา(กําหนดหมายเพือ่ละอกศุลวติกและบาปธรรมทัง้หลาย) 

   ๕. วริาคสญัญา (กําหนดหมายวริาคะวา่เป็นธรรมละเอยีดประณีต) 

  ภกิษุทัง้หลาย ธรรม ๕ ประการนีแ้ล ทีบ่คุคลเจรญิทําใหม้ากแลว้ ยอ่มม ี

เจโตวมิตุตเิป็นผล มเีจโตวมิตุตเิป็นผลานสิงส ์ยอ่มมปัีญญาวมิตุตเิป็นผล มปัีญญา- 

วมิตุตเิป็นผลานสิงส ์

  เมือ่ใด ภกิษุมเีจโตวมิตุต ิและปัญญาวมิตุต ิเมือ่นัน้ ภกิษุนีเ้ราเรยีกวา่ „เป็นผู ้

ถอนลิม่สลักขึน้ได‟้ บา้ง วา่ „เป็นผูร้ือ้เครือ่งแวดลอ้มได‟้ บา้ง วา่ „เป็นผูถ้อนเสาระ 

เนยีดขึน้ได‟้ บา้ง วา่ „เป็นผูถ้อดกลอนออกได‟้ บา้ง วา่ „เป็นผูไ้กลจากขา้ศกึ 

ปลดธงลงได ้ปลงภาระลงได ้ไมป่ระกอบดว้ยวฏัฏะ‟ บา้ง 

  ภกิษุชือ่วา่เป็นผูถ้อนลิม่สลกัข ึน้ได ้เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีเ้ป็นผูล้ะอวชิชาไดห้มดสิน้ ตัดรากถอนโคน เหมอืน 

ตน้ตาลทีถ่กูตดัรากถอนโคนไปแลว้เหลอืแตพ่ืน้ที ่ทําใหไ้มม่ ีเกดิขึน้ตอ่ไปไมไ่ด ้ภกิษุ 

ชือ่วา่เป็นผูถ้อนลิม่สลักขึน้ได ้เป็นอยา่งนีแ้ล 

  ภกิษุชือ่วา่เป็นผูร้ ือ้เครือ่งแวดลอ้มได ้เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีเ้ป็นผูล้ะชาตสิงสารซึง่เป็นเหตใุหเ้กดิในภพใหมไ่ดห้มดสิน้ 

ตัดรากถอนโคน เหมอืนตน้ตาลทีถ่กูตัดรากถอนโคนไปแลว้เหลอืแตพ่ืน้ที ่ทําใหไ้มม่ ี

เกดิขึน้ตอ่ไปไมไ่ด ้ภกิษุชือ่วา่เป็นผูร้ือ้เครือ่งแวดลอ้มได ้เป็นอยา่งนีแ้ล 

  ภกิษุชือ่วา่เป็นผูถ้อนเสาระเนยีดขึน้ได ้เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีเ้ป็นผูล้ะตัณหาไดห้มดสิน้ ตดัรากถอนโคน เหมอืน 

ตน้ตาลทีถ่กูตดัรากถอนโคนไปแลว้เหลอืแตพ่ืน้ที ่ทําใหไ้มม่ ีเกดิขึน้ตอ่ไปไมไ่ด ้ภกิษุ 

ชือ่วา่เป็นผูถ้อนเสาระเนยีดขึน้ได ้เป็นอยา่งนีแ้ล 

  ภกิษุชือ่วา่เป็นผูถ้อดกลอนออกได ้เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีเ้ป็นผูล้ะโอรัมภาคยิสงัโยชน ์๕ ประการไดห้มดสิน้ 

ตัดรากถอนโคน เหมอืนตน้ตาลทีถ่กูตัดรากถอนโคนไปแลว้เหลอืแตพ่ืน้ที ่ทําใหไ้มม่ ี

เกดิขึน้ตอ่ไปไมไ่ด ้ภกิษุชือ่วา่เป็นผูถ้อดกลอนออกได ้เป็นอยา่งนีแ้ล 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๑๒๒ } 



๑๒๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๓. โยธาชวีรรค ๓. ปฐมธัมมวหิารสีตูร 

  ภกิษุชือ่วา่เป็นผูไ้กลจากขา้ศกึ ปลดธงลงได ้ปลงภาระลงได ้ไมป่ระกอบ 

ดว้ยวฏัฏะ เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีเ้ป็นผูล้ะอัสมมิานะไดห้มดสิน้ ตัดรากถอนโคน เหมอืน 

ตน้ตาลทีถ่กูตดัรากถอนโคนไปแลว้เหลอืแตพ่ืน้ที ่ทําใหไ้มม่ ีเกดิขึน้ตอ่ไปไมไ่ด ้ภกิษุ 

ทัง้หลาย ภกิษุชือ่วา่เป็นผูไ้กลจากขา้ศกึ ปลดธงลงได ้ปลงภาระลงได ้ไมป่ระกอบ 

ดว้ยวฏัฏะ เป็นอยา่งนี้แล 

ทตุยิเจโตวมิตุตผิลสตูรที ่๒ จบ 

๓. ปฐมธมัมวหิารสีตูร 

วา่ดว้ยบคุคลผูอ้ยูด่ว้ยธรรม สตูรที ่๑ 

  [๗๓] ครัง้นัน้ ภกิษุรปูหนึง่ เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวาย 

อภวิาทแลว้น่ัง ณ ทีส่มควร ไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ 

  ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ พระองคต์รัสวา่ „ผูอ้ยูด่ว้ยธรรม ผูอ้ยูด่ว้ยธรรม‟ ภกิษุ 

ชือ่วา่เป็นผูอ้ยูด่ว้ยธรรม ดว้ยเหตเุทา่ไรหนอ 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ 

   ๑. ภกิษุในธรรมวนัิยนีเ้รยีนธรรม คอื สตุตะ เคยยะ เวยยากรณะ คาถา 

       อทุาน อติวิตุตกะ ชาตกะ อัพภตูธรรม และเวทัลละ เธอปลอ่ยให ้

       วันคนืลว่งเลยไป ละการหลกีเรน้อยู ่ไมป่ระกอบความสงบใจภายใน 

       เพราะการเรยีนธรรมนัน้ ภกิษุนีเ้ราเรยีกวา่เป็นผูม้ากดว้ยการเรยีน 

       ธรรม ไมเ่รยีกวา่เป็นผูอ้ยูด่ว้ยธรรม 

   ๒. ภกิษุในธรรมวนัิยนีแ้สดงธรรมตามทีต่นไดส้ดับมา ตามทีต่นได ้

       เรยีนมาแกผู่อ้ ืน่โดยพสิดาร เธอปลอ่ยใหว้นัคนืลว่งเลยไป ละการ 

       หลกีเรน้อยู ่ไมป่ระกอบความสงบใจภายใน เพราะการแสดงธรรมนัน้ 

       ภกิษุนีเ้ราเรยีกวา่เป็นผูม้ากดว้ยการแสดงธรรม ไมเ่รยีกวา่เป็นผูอ้ยู่ 

       ดว้ยธรรม 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๑๒๓ } 



๑๒๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๓. โยธาชวีรรค ๓. ปฐมธัมมวหิารสีตูร 

   ๓. ภกิษุในธรรมวนัิยนีส้าธยายธรรมตามทีต่นไดส้ดบัมา ตามทีต่นได ้

       เรยีนมา แกผู่อ้ ืน่โดยพสิดาร เธอปลอ่ยใหว้นัคนืลว่งเลยไป ละการ 

       หลกีเรน้อยู ่ไมป่ระกอบความสงบใจภายใน เพราะการสาธยายธรรมนัน้ 

       ภกิษุนีเ้ราเรยีกวา่เป็นผูม้ากดว้ยการสาธยายธรรม ไมเ่รยีกวา่เป็นผู ้

       อยูด่ว้ยธรรม 

   ๔. ภกิษุในธรรมวนัิยนีต้รกึตาม ตรองตาม เพง่ตามดว้ยใจซึง่ธรรม 

       ตามทีต่นไดส้ดับมา ตามทีต่นไดเ้รยีนมา เธอปลอ่ยใหว้นัคนืลว่ง 

       เลยไป ละการหลกีเรน้อยู ่ไมป่ระกอบความสงบใจภายใน เพราะ 

       การตรกึตามธรรมนัน้ ภกิษุนีเ้ราเรยีกวา่เป็นผูม้ากดว้ยการตรกึธรรม 

       ไมเ่รยีกวา่เป็นผูอ้ยูด่ว้ยธรรม 

   ๕. ภกิษุในธรรมวนัิยนีเ้รยีนธรรม คอื สตุตะ เคยยะ เวยยากรณะ คาถา 

       อทุาน อติวิตุตกะ ชาตกะ อัพภตูธรรม และเวทัลละ เธอไมป่ลอ่ย 

       ใหว้นัคนืลว่งเลยไป ไมล่ะการหลกีเรน้อยู ่ตามประกอบความสงบใจ 

       ภายใน เพราะการเรยีนธรรมนัน้ ภกิษุชือ่วา่เป็นผูอ้ยูด่ว้ยธรรม 

       อยา่งนี้แล 

  เราแสดงภกิษุผูม้ากดว้ยการเรยีนธรรม ผูม้ากดว้ยการแสดงธรรม ผูม้ากดว้ย 

การสาธยายธรรม ผูม้ากดว้ยการตรกึธรรม ผูอ้ยูด่ว้ยธรรม ดว้ยประการฉะนีแ้ล ภกิษุ 

กจิใดทีศ่าสดาผูห้วงัประโยชนเ์กือ้กลู อนุเคราะห ์อาศัยความเอ็นด ูพงึทําแกส่าวก 

ทัง้หลาย กจินัน้ เราไดทํ้าแลว้แกเ่ธอทัง้หลาย ภกิษุ น่ันโคนไม ้น่ันเรอืนวา่ง๑ เธอจง 

เพง่๒ อยา่ประมาท อยา่เป็นผูม้วีปิปฏสิาร(ความรอ้นใจ)ในภายหลังเลย นีเ้ป็น 

อนุสาสนขีองเราเพือ่เธอทัง้หลาย 

ปฐมธมัมวหิารสีตูรที ่๓ จบ 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 คําวา่ น ัน่โคนไม ้น ัน่เรอืนวา่ง นี ้พระผูม้พีระภาคตรัสมอบมรดก คอืเสนาสนะ หรอืสถานทีท่ีส่งัด 

   ปราศจากคน เหมาะแกก่ารบําเพ็ญความเพยีรแกภ่กิษุ (องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๗๓/๓๖) 

๒
 เพง่ ในทีน่ีห้มายถงึเจรญิสมถกัมมัฏฐานโดยเพง่อารมณ์กัมมัฏฐาน ๓๘ ประการ และเจรญิวปัิสสนากัมมัฏฐาน 

   โดยเพง่ขันธ ์๕ อายตนะ ๑๒ เป็นตน้ วา่เป็นสภาวะไมเ่ทีย่ง เป็นตน้ (องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๗๓/๓๖) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๑๒๔ } 



๑๒๕ 

 

พระสตุตนัตปิฎก องัคตุตรนกิาย ปญัจกนบิาต [๒. ทตุยิปณัณาสก]์ 

๓. โยธาชวีรรค ๔. ปฐมธมัมวหิารสีตูร 

๔. ทตุยิธมัมวหิารสีตูร 

วา่ดว้ยบคุคลผูอ้ยูด่ว้ยธรรม สตูรที ่๒ 

  [๗๔] ครัง้นัน้ ภกิษุรปูหนึง่เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวาย 

อภวิาทแลว้น่ัง ณ ทีส่มควร ไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาควา่ 

  ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ พระองคต์รัสวา่ „ผูอ้ยูด่ว้ยธรรม ผูอ้ยูด่ว้ยธรรม‟ ภกิษุ 

ชือ่วา่เป็นผูอ้ยูด่ว้ยธรรม ดว้ยเหตเุทา่ไรหนอ 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ 

   ๑. ภกิษุในธรรมวนัิยนีเ้รยีนธรรม คอื สตุตะ เคยยะ เวยยากรณะ คาถา 

       อทุาน อติวิตุตกะ ชาตกะ อัพภตูธรรม และเวทัลละ เธอยอ่มไม ่

       ทราบเนือ้ความของธรรมนัน้ทีย่ ิง่ข ึน้ไปดว้ยปัญญา ภกิษุนีเ้ราเรยีก 

       วา่เป็นผูม้ากดว้ยการเรยีนธรรม ไมเ่รยีกวา่เป็นผูอ้ยูด่ว้ยธรรม 

      ฯลฯ๑ 

   ๕. ภกิษุในธรรมวนัิยนีเ้รยีนธรรม คอื สตุตะ เคยยะ เวยยากรณะ คาถา 

       อทุาน อติวิตุตกะ ชาตกะ อัพภตูธรรม และเวทัลละ เธอทราบ 

       เนือ้ความของธรรมนัน้ทีย่ ิง่ข ึน้ไปดว้ยปัญญา ภกิษุชือ่วา่เป็นผูอ้ยู ่

       ดว้ยธรรม อยา่งนีแ้ล 

  ภกิษุ ฯลฯ นีเ้ป็นอนุสาสนีของเราเพือ่เธอทัง้หลาย 

ทตุยิธมัมวหิารสีตูรที ่๔ จบ 

 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 ดคูวามเต็มในขอ้ ๗๓ (ปฐมธัมมวหิารสีตูร) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๑๒๕ } 



๑๒๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๓. โยธาชวีรรค ๕. ปฐมโยธาชวีสตูร 

๕. ปฐมโยธาชวีสูตร 

วา่ดว้ยนกัรบอาชพี สตูรที ่๑ 

  [๗๕] ภกิษุทัง้หลาย นักรบอาชพี ๕ จําพวกนี ้มปีรากฏอยูใ่นโลก 

  นักรบอาชพี ๕ จําพวกไหนบา้ง คอื 

   ๑. นักรบอาชพีบางคนในโลกนี ้พอเห็นฝุ่ นฟุ้งขึน้เทา่นัน้ ก็หยดุนิง่ 

       หวั่นไหว ไมส่ามารถเขา้สูส่มรภมูไิด ้นักรบอาชพีบางคนแมเ้ชน่นี้ 

       ก็มอียูใ่นโลกนี ้นีค้อืนักรบอาชพีจําพวกที ่๑ ซึง่มปีรากฏอยูใ่นโลก 

   ๒. นักรบอาชพีบางคนในโลกนี ้แมเ้ห็นฝุ่ นฟุ้งขึน้ก็อดทนได ้แตพ่อ 

       เห็นยอดธงของขา้ศกึเทา่นัน้ก็หยดุนิง่ หวัน่ไหว ไมส่ามารถเขา้สู ่

       สมรภมูไิด ้นักรบอาชพีบางคนแมเ้ชน่นีก็้มอียูใ่นโลกนี ้นีค้อืนัก 

       รบอาชพีจําพวกที ่๒ ซึง่มปีรากฏอยูใ่นโลก 

   ๓. นักรบอาชพีบางคนในโลกนี ้แมเ้ห็นฝุ่ นฟุ้งขึน้ก็อดทนได ้แมเ้ห็น 

       ยอดธงของขา้ศกึก็อดทนได ้แตพ่อไดย้นิเสยีงกกึกอ้งของขา้ศกึ 

       เทา่นัน้ ก็หยดุนิง่ หวัน่ไหว ไมส่ามารถเขา้สูส่มรภมูไิด ้นักรบ 

       อาชพีบางคนแมเ้ชน่นี้ก็มอียูใ่นโลกนี ้นีค้อืนักรบอาชพีจําพวกที ่๓ 

       ซึง่มปีรากฏอยูใ่นโลก 

   ๔. นักรบอาชพีบางคนในโลกนี ้แมเ้ห็นฝุ่ นฟุ้งขึน้ก็อดทนได ้แม ้

       เห็นยอดธงของขา้ศกึก็อดทนได ้แมไ้ดย้นิเสยีงกกึกอ้งของขา้ศกึก็ 

       อดทนได ้แตห่วาดสะดุง้ตอ่การประหารของขา้ศกึ นักรบอาชพี 

       บางคน แมเ้ชน่นี ้ก็มอียูใ่นโลกนี ้นีค้อืนักรบอาชพีจําพวกที ่๔ 

       ซึง่มปีรากฏอยูใ่นโลก 

   ๕. นักรบอาชพีบางคนในโลกนี ้แมเ้ห็นฝุ่ นฟุ้งขึน้ก็อดทนได ้แมเ้ห็นยอด 

       ธงของขา้ศกึก็อดทนได ้แมไ้ดย้นิเสยีงกกึกอ้งของขา้ศกึก็อดทนได ้

       อดทนตอ่การประหารของขา้ศกึได ้เขาชนะสงครามนัน้แลว้ เป็นผู ้

       พชิติสงคราม ยดึครองคา่ยสงครามนัน้ไวไ้ด ้นักรบอาชพีบางคน 

       แมเ้ชน่นีก็้มอียูใ่นโลกนี ้นีค้อืนักรบอาชพีจําพวกที ่๕ ซึง่มปีรากฏ 

       อยูใ่นโลก 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๑๒๖ } 



๑๒๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๓. โยธาชวีรรค ๕. ปฐมโยธาชวีสตูร 

  ภกิษุทัง้หลาย นักรบอาชพี ๕ จําพวกนีแ้ล มปีรากฏอยูใ่นโลก ฉันใด 

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคลผูเ้ปรยีบดว้ยนักรบอาชพี ๕ จําพวกนี ้มปีรากฏอยูใ่น 

ภกิษุทัง้หลายก็ฉันนัน้เหมอืนกัน 

  บคุคลผูเ้ปรยีบดว้ยนักรบอาชพี ๕ จําพวกไหนบา้ง คอื 

   ๑. ภกิษุในธรรมวนัิยนีพ้อเห็นฝุ่ นฟุ้งขึน้เทา่นัน้ ก็หยดุนิง่๑ หวัน่ไหว 

       ไมส่ามารถสบืตอ่พรหมจรรยไ์ด ้เปิดเผยความทอ้แทใ้นสกิขา 

       บอกคนืสกิขากลับมาเป็นคฤหัสถ ์อะไรชือ่วา่ฝุ่ นฟุ้งขึน้สําหรับเธอ 

       คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ไดฟั้งวา่ ในบา้นหรอืนคิมโนน้ มหีญงิหรอื 

       หญงิสาวรปูงาม น่าด ูน่าเลือ่มใส มฉีววีรรณผดุผอ่งยิง่นัก เธอได ้

       ฟังดังนัน้แลว้ ก็หยดุนิง่ หวัน่ไหว ไมส่ามารถสบืตอ่พรหมจรรยไ์ด ้

       เปิดเผยความทอ้แทใ้นสกิขา บอกคนืสกิขากลับมาเป็นคฤหัสถ ์

       นีช้ ือ่วา่ฝุ่ นฟุ้งขึน้สําหรับเธอ 

   เรากลา่ววา่ ภกิษุนีเ้ปรยีบเหมอืนนักรบอาชพีทีพ่อเห็นฝุ่ นฟุ้งขึน้เทา่นัน้ ก็หยดุนิง่ 

หวัน่ไหว ไมส่ามารถเขา้สูส่มรภมูไิด ้บคุคลบางคนแมเ้ชน่นีก็้มอียูใ่นธรรมวนัิยนี ้นีค้อื 

บคุคลผูเ้ปรยีบดว้ยนักรบอาชพีจําพวกที ่๑ ซึง่มปีรากฏอยูใ่นภกิษุทัง้หลาย 

   ๒. ภกิษุในธรรมวนัิยนีแ้มเ้ห็นฝุ่ นฟุ้งขึน้ก็อดทนได ้แตพ่อเห็นยอดธง 

       ของขา้ศกึเทา่นัน้ ก็หยดุนิง่ หวัน่ไหว ไมส่ามารถสบืตอ่พรหมจรรยไ์ด ้

       เปิดเผยความทอ้แทใ้นสกิขา บอกคนืสกิขากลับมาเป็นคฤหัสถ ์

       อะไรชือ่วา่ยอดธงของขา้ศกึสําหรับเธอ คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

       ไมไ่ดฟั้งวา่ ในบา้นหรอืนคิมชือ่โนน้ มหีญงิหรอืหญงิสาวรปูงาม 

       น่าด ูน่าเลือ่มใส มฉีววีรรณผดุผอ่งยิง่นัก แตเ่ธอไดเ้ห็นดว้ยตนเอง 

       ครัน้เห็นแลว้ ก็หยดุนิง่ หวั่นไหว ไมส่ามารถสบืตอ่พรหมจรรยไ์ด ้

       เปิดเผยความทอ้แทใ้นสกิขา บอกคนืสกิขากลับมาเป็นคฤหัสถ ์

       นีช้ ือ่วา่ยอดธงขา้ศกึสําหรับเธอ 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 หยดุนิง่ ในทีน่ีห้มายถงึจมดิง่ในมจิฉาวติก(ความตรกึผดิ) (องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๗๕/๓๗) และด ูองฺ.ตกิ. (แปล) 

   ๒๐/๑๒๕/๓๗๒ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๑๒๗ } 



๑๒๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๓. โยธาชวีรรค ๕. ปฐมโยธาชวีสตูร 

  เรากลา่ววา่ภกิษุนีเ้ปรยีบเหมอืนนักรบอาชพีทีเ่ห็นฝุ่ นฟุ้งขึน้ก็อดทนได ้แตพ่อ 

เห็นยอดธงของขา้ศกึเทา่นัน้ ก็หยดุนิง่ หวัน่ไหว ไมส่ามารถเขา้สูส่มรภมูไิด ้บคุคล 

บางคนแมเ้ชน่นีก็้มอียูใ่นธรรมวนัิยนี ้นีค้อืบคุคลผูเ้ปรยีบดว้ยนักรบอาชพีจําพวก 

ที ่๒ ซึง่มปีรากฏอยูใ่นภกิษุทัง้หลาย 

   ๓. ภกิษุในธรรมวนัิยนี้แมเ้ห็นฝุ่ นฟุ้งขึน้ก็อดทนได ้แมเ้ห็นยอดธงของ 

       ขา้ศกึก็อดทนได ้แตพ่อไดย้นิเสยีงกกึกอ้งของขา้ศกึเทา่นัน้ ก็หยดุนิง่ 

       หวั่นไหว ไมส่ามารถสบืตอ่พรหมจรรยไ์ด ้เปิดเผยความทอ้แทใ้น 

       สกิขา บอกคนืสกิขากลับมาเป็นคฤหัสถ ์อะไรชือ่วา่เสยีงกกึกอ้ง 

       ของขา้ศกึสําหรับเธอ คอื มาตคุามเขา้ไปหาภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

       ผูไ้ปสูป่่า ไปสูโ่คนไม ้หรอืไปสูเ่รอืนวา่ง แลว้ยิม้แยม้ ปราศรัย 

       กระซกิกระซี ้ยั่วยวน เธอถกูมาตคุามยิม้แยม้ ปราศรัย กระซกิ- 

       กระซี ้ยั่วยวนอยู ่ก็หยดุนิง่ หวัน่ไหว ไมส่ามารถสบืตอ่พรหมจรรยไ์ด ้

       เปิดเผยความทอ้แทใ้นสกิขา บอกคนืสกิขากลับมาเป็นคฤหัสถ ์นี้ 

       ชือ่วา่เสยีงกกึกอ้งของขา้ศกึสําหรับเธอ 

   เรากลา่ววา่ภกิษุนีเ้ปรยีบเหมอืนนักรบอาชพีทีแ่มเ้ห็นฝุ่ นฟุ้งขึน้ก็อดทนได ้แมเ้ห็น 

ยอดธงของขา้ศกึก็อดทนได ้แตพ่อไดย้นิเสยีงกกึกอ้งของขา้ศกึเทา่นัน้ ก็หยดุนิง่ 

หวัน่ไหว ไมส่ามารถเขา้สูส่มรภมูไิด ้บคุคลบางคนแมเ้ชน่นีก็้มอียูใ่นธรมวนัิยนี ้

นีค้อืบคุคลผูเ้ปรยีบดว้ยนักรบอาชพีจําพวกที ่๓ ซึง่มปีรากฏอยูใ่นภกิษุทัง้หลาย 

   ๔. ภกิษุในธรรมวนัิยนีแ้มเ้ห็นฝุ่ นฟุ้งขึน้ก็อดทนได ้แมเ้ห็นยอดธงของ 

       ขา้ศกึก็อดทนได ้แมไ้ดย้นิเสยีงกกึกอ้งของขา้ศกึก็อดทนได ้แต ่

       หวาดสะดุง้ตอ่การประหารของขา้ศกึ อะไรชือ่วา่การประหารสําหรับ 

       ขา้ศกึของเธอ คอื มาตคุามเขา้ไปหาภกิษุในธรรมวนัิยนีผู้ไ้ปสูป่่า 

       ไปสูโ่คนไม ้หรอืไปสูเ่รอืนวา่ง แลว้น่ังทับ๑ นอนทับ ขม่ขนื เธอถกู 

       มาตคุามน่ังทับ นอนทับ ขม่ขนือยู ่ไมบ่อกคนืสกิขา ไมเ่ปิดเผย 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 น ัง่ทบั ในทีน่ีห้มายถงึใชท้วารหนักและทวารเบาน่ังทับองคชาตของภกิษุ อรรถกถาอธบิายวา่ อตฺิถยิา 

   วจฺจมคฺเคน ตสฺส ภกฺิขโุน องฺคชาตํ อภนิสิเีทนฺต ิแปลวา่ ใหอ้งคชาตของภกิษุนัน้สอดเขา้ไปทางทวารหนัก 

   ของหญงิ (ว.ิอ.๑/๕๘/๒๘๐) และด ูว.ิมหา. (แปล) ๑/๕๘-๕๙/๔๕-๔๗ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๑๒๘ } 



๑๒๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๓. โยธาชวีรรค ๕. ปฐมโยธาชวีสตูร 

       ความทอ้แท ้๑ เสพเมถนุธรรม๒ นีช้ ือ่วา่การประหารของขา้ศกึ 

       สําหรับเธอ 

  เรากลา่ววา่ภกิษุนีเ้ปรยีบเหมอืนนักรบอาชพีทีแ่มเ้ห็นฝุ่ นฟุ้งขึน้ก็อดทนได ้แม ้

เห็นยอดธงของขา้ศกึก็อดทนได ้แมไ้ดย้นิเสยีงกกึกอ้งของขา้ศกึก็อดทนได ้แตห่วาด 

สะดุง้ตอ่การประหารของขา้ศกึ บคุคลบางคนแมเ้ชน่นีก็้มอียูใ่นธรรมวนัิยนี ้นี้คอื 

บคุคลผูเ้ปรยีบดว้ยนักรบอาชพีจําพวกที ่๔ ซึง่มปีรากฏอยูใ่นภกิษุทัง้หลาย 

   ๕. ภกิษุในธรรมวนัิยนีแ้มเ้ห็นฝุ่ นฟุ้งขึน้ก็อดทนได ้แมเ้ห็นยอดธงของ 

       ขา้ศกึก็อดทนได ้แมไ้ดย้นิเสยีงกกึกอ้งของขา้ศกึก็อดทนได ้อดทน 

       ตอ่การประหารของขา้ศกึได ้ชนะสงครามแลว้ เป็นผูพ้ชิติสงคราม 

       ยดึคา่ยสงครามนัน้ไวไ้ด ้อะไรชือ่วา่ชยัชนะในสงครามสําหรับเธอ 

       คอื มาตคุามเขา้ไปหาภกิษุในธรรมวนัิยนีผู้ไ้ปสูป่่า ไปสูโ่คนไม ้หรอื 

       ไปสูเ่รอืนวา่ง แลว้น่ังทับ นอนทับ ขม่ขนื เธอถกูมาตคุามน่ังทับ 

       นอนทับ ขม่ขนือยู ่ไมพั่วพัน แตป่ลดเปลือ้ง หลกีออกได ้แลว้หลกี 

       ไปตามความประสงค ์เธอพักอยู ่ณ เสนาสนะอันเงยีบสงัด คอื ป่า 

       โคนไม ้ภเูขา ซอกเขา ถ้ํา ป่าชา้ ป่าทบึ๓ ทีแ่จง้ ลอมฟาง เธอไปสูป่่า 

       ไปสูโ่คนไม ้หรอืไปสูเ่รอืนวา่ง น่ังคูบ้ัลลังก์๔ ตัง้กายตรง ดํารง 

       สตไิวเ้ฉพาะหนา้๕ ละอภชิฌา(ความเพง่เล็งอยากไดข้องเขา)ในโลก๖ 

       มใีจปราศจากอภชิฌาอยู ่ชําระจติใหบ้รสิทุธิจ์ากอภชิฌา ละความ 

       มุง่รา้ยคอืพยาบาท มจีติไมพ่ยาบาท มุง่ประโยชนเ์กือ้กลูสรรพสตัว ์

       อยู ่ชําระจติใหบ้รสิทุธิจ์ากความมุง่รา้ยคอืพยาบาท ละถนีมทิธะ 

       (ความหดหูแ่ละความเซือ่งซมึ) ปราศจากถนีมทิธะ กําหนด 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 ดเูชงิอรรถที ่๑ ขอ้ ๕๕ (มาตาปุตตสตูร) หนา้ ๙๕ ในเลม่นี ้

๒
 ดเูชงิอรรถที ่๒ ขอ้ ๕๕ (มาตาปุตตสตูร) หนา้ ๙๕ ในเลม่นี ้

๓
 ป่าทบึ หมายถงึป่าทีไ่มม่ผีูค้นอยูอ่าศัย เลยเขตหมูบ่า้นไป (องฺ.ทกุ.อ. ๒/๓๑/๓๐) 

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

๕
 ด ารงสตไิวเ้ฉพาะหนา้ หมายถงึตัง้สตกํิาหนดอารมณ์กัมมัฏฐาน (ว.ิอ. ๑/๑๖๕/๔๔๕) 

๖
 โลก ในทีน่ีห้มายถงึสภาวะทีต่อ้งแตกสลาย กลา่วคอื อปุาทานขันธ ์๕ ไดแ้ก ่ความถอืมั่นรปู เวทนา 

   สัญญา สังขาร และวญิญาณ วา่เป็นอัตตาอันเป็นเหตใุหเ้กดิทกุข ์(ท.ีส.ีอ. ๒๑๗/๑๙๐) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๑๒๙ } 



๑๓๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๓. โยธาชวีรรค ๕. ปฐมโยธาชวีสตูร 

       แสงสวา่ง มสีตสิมัปชญัญะอยู ่ชําระจติใหบ้รสิทุธิจ์ากถนีมทิธะ 

       ละอทุธัจจกกุกจุจะ(ความฟุ้งซา่นและรําคาญใจ) เป็นผูไ้มฟุ่้ งซา่น 

       มจีติสงบภายใน ชําระจติใหบ้รสิทุธิจ์ากอทุธัจจกกุกจุจะ ละวจิกิจิฉา 

       (ความลังเลสงสยั) ขา้มพน้วจิกิจิฉาไดแ้ลว้ ไมม่วีจิกิจิฉาในกศุลธรรมอยู ่

       ชําระจติใหบ้รสิทุธิจ์ากวจิกิจิฉา เธอละนวิรณ์ ๕ ประการนี ้ซ ึง่เป็น 

       เครือ่งเศรา้หมองใจ ทอนกําลังปัญญาแลว้ สงัดจากกาม ฯลฯ 

       บรรลจุตตุถฌานทีไ่มม่ทีกุขไ์มม่สีขุมสีตบิรสิทุธิเ์พราะอเุบกขาอยู ่

    เมือ่จติเป็นสมาธบิรสิทุธิผ์ดุผอ่ง ไมม่กีเิลสเพยีงดังเนนิ๑ปราศจาก 

       ความเศรา้หมอง ออ่น เหมาะแกก่ารใชง้าน ตัง้มั่น ไมห่วัน่ไหว 

       อยา่งนี้ เธอนอ้มจติไปเพือ่อาสวกัขยญาณ รูช้ดัตามความเป็นจรงิ 

       วา่ „นีท้กุข ์นีท้กุขสมทัุย นีท้กุขนโิรธ นีท้กุขนโิรธคามนิปีฏปิทา‟ 

       เมือ่เธอรู ้เห็นอยูอ่ยา่งนี ้จติยอ่มหลดุพน้จากกามาสวะ ภวาสวะ 

       และอวชิชาสวะ เมือ่จติหลดุพน้แลว้ ก็รูว้า่ „หลดุพน้แลว้‟ รูช้ดัวา่ 

       „ชาตสิ ิน้แลว้ อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้๒ ทํากจิทีค่วรทําเสร็จแลว้ 

       ไมม่กีจิอืน่เพือ่ความเป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป‟ นีช้ ือ่วา่ชยัชนะในสงคราม 

       สําหรับเธอ 

  เรากลา่ววา่ภกิษุนีเ้ปรยีบเหมอืนนักรบอาชพีทีแ่มเ้ห็นฝุ่ นฟุ้งขึน้ก็อดทนได ้แมเ้ห็น 

ยอดธงของขา้ศกึก็อดทนได ้แมไ้ดย้นิเสยีงกกึกอ้งของขา้ศกึก็อดทนได ้อดทนตอ่การ 

ประหารของขา้ศกึได ้เขาชนะสงครามนัน้แลว้ เป็นผูพ้ชิติสงคราม ยดึคา่ยสงคราม 

นัน้ไวไ้ด ้บคุคลบางคนแมเ้ชน่นีก็้มอียูใ่นธรรมวนัิยนี ้นีค้อืบคุคลผูเ้ปรยีบดว้ยนักรบ 

อาชพีจําพวกที ่๕ ซึง่มปีรากฏอยูใ่นภกิษุทัง้หลาย 

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคลผูเ้ปรยีบดว้ยนักรบอาชพี ๕ จําพวกนีแ้ล มปีรากฏอยูใ่น 

ภกิษุทัง้หลาย 

ปฐมโยธาชวีสตูรที ่๕ จบ 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 กเิลส คอื ราคะ โทสะ และโมหะ ทา่นเรยีกวา่กเิลสเพยีงดังเนนิ (อังคณะ) เพราะยังจติใหล้าดต่ําโนม้เอยีง 

   ไปสูท่ีต่ํ่าเชน่ ตอ้งยอ้นกลับไปสู่จตตุถฌานอกีเป็นตน้ ด ูอภ.ิว.ิ (แปล) ๓๕/๙๒๔/๕๗๘ 

๒
 อยูจ่บพรหมจรรย ์หมายถงึกจิแหง่การปฏบัิตเิพือ่ทําลายอาสวกเิลสจบสิน้สมบรูณ์แลว้ ไมม่กีจิทีจ่ะตอ้งทํา 

   เพือ่ตนเอง แต่ยังมหีนา้ทีเ่พือ่ผูอ้ ืน่อยู ่ผูบ้รรลถุงึขัน้นี ้ไดช้ือ่วา่ อเสขบคุคล (เทยีบ ท.ีส.ีอ. ๒๔๘/๒๐๓) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๑๓๐ } 



๑๓๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๓. โยธาชวีรรค ๖. ทตุยิโยธาชวีสตูร 

๖. ทตุยิโยธาชวีสูตร 

วา่ดว้ยนกัรบอาชพี สตูรที ่๒ 

  [๗๖] ภกิษุทัง้หลาย นักรบอาชพี ๕ จําพวกนี ้มปีรากฏอยูใ่นโลก 

  นักรบอาชพี ๕ จําพวกไหนบา้ง คอื 

   ๑. นักรบอาชพีบางคนในโลกนีถ้อืดาบและโล ่ผกูสอดธนูและแลง่แลว้ 

       เขา้สูส่มรภมู ิเขาขะมักเขมน้พยายามรบในสมรภมูนัิน้ พวกขา้ศกึ 

       ฆา่เขาตายทําลายเขาได ้นักรบอาชพีบางคนแมเ้ชน่นี ้ก็มอียูใ่น 

       โลกนี ้นีค้อืนักรบอาชพีจําพวกที ่๑ ซึง่มปีรากฏอยูใ่นโลก 

   ๒. นักรบอาชพีบางคนในโลกนีถ้อืดาบและโล ่ผกูสอดธนูและแลง่แลว้ 

       เขา้สูส่มรภมู ิเขาขะมักเขมน้พยายามรบในสมรภมูนัิน้ พวกขา้ศกึ 

       ทํารา้ยเขาใหบ้าดเจ็บ พวกของเขานําเขาออกมาสง่ใหถ้งึหมูญ่าต ิ

       เขากําลังถกูนําไปอยู ่ยังไมทั่นถงึหมูญ่าต ิก็เสยีชวีติในระหวา่งทาง 

       นักรบอาชพีบางคนแมเ้ชน่นีก็้มอียูใ่นโลกนี ้นีค้อืนักรบอาชพีจําพวก 

       ที ่๒ ซึง่มปีรากฏอยูใ่นโลก 

   ๓. นักรบอาชพีบางคนในโลกนีถ้อืดาบและโล ่ผกูสอดธนูและแลง่แลว้ 

       เขา้สูส่มรภมู ิเขาขะมักเขมน้พยายามรบในสมรภมูนัิน้ พวกขา้ศกึ 

       ทํารา้ยเขาใหบ้าดเจ็บ พวกของเขานําเขาออกมาสง่ใหถ้งึหมูญ่าต ิ

       หมูญ่าตยิอ่มพยาบาลรักษา เขาอันหมูญ่าตพิยาบาลรักษาอยู่ 

       แตเ่สยีชวีติดว้ยอาการบาดเจ็บนัน้น่ันเอง นักรบอาชพีบางคนแม ้

       เชน่นีก็้มอียูใ่นโลกนี ้นี้เป็นนักรบอาชพีจําพวกที ่๓ ซึง่มปีรากฏ 

       อยูใ่นโลก 

   ๔. นักรบอาชพีบางคนในโลกนีถ้อืดาบและโล ่ผกูสอดธนูและแลง่แลว้ 

       เขา้สูส่มรภมู ิเขาขะมักเขมน้พยายามรบในสมรภมูนัิน้ พวกขา้ศกึ 

       ทํารา้ยเขาใหบ้าดเจ็บ พวกของเขานําเขาออกมาสง่ใหถ้งึหมูญ่าต ิ

       หมูญ่าตพิยาบาลรักษา เขาอันหมูญ่าตพิยาบาลรักษาอยูก็่หายจาก 

       อาการบาดเจ็บนัน้ นักรบอาชพีบางคนแมเ้ชน่นี ้ก็มอียูใ่นโลกนี ้นีเ้ป็น 

       นักรบอาชพีจําพวกที ่๔ ซึง่มปีรากฏอยูใ่นโลก 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๑๓๑ } 



๑๓๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๓. โยธาชวีรรค ๖. ทตุยิโยธาชวีสตูร 

   ๕. นักรบอาชพีบางคนในโลกนีถ้อืดาบและโล ่ผกูสอดธนูและแลง่แลว้ 

        เขา้สูส่มรภมู ิเขาชนะสงครามนัน้แลว้ เป็นผูพ้ชิติสงคราม ยดึคา่ย 

       สงครามนัน้ไวไ้ด ้นักรบอาชพีบางคนแมเ้ชน่นีก็้มอียูใ่นโลกนี ้นีเ้ป็น 

       นักรบอาชพีจําพวกที ่๕ ซึง่มปีรากฏอยูใ่นโลก 

  ภกิษุทัง้หลาย นักรบอาชพี ๕ จําพวกนีแ้ล มปีรากฏอยูใ่นโลก ฉันใด 

  บคุคลผูเ้ปรยีบดว้ยนักรบอาชพี ๕ จําพวกนี ้มปีรากฏอยูใ่นภกิษุทัง้หลาย 

ฉันนัน้เหมอืนกัน 

  บคุคลผูเ้ปรยีบดว้ยนักรบอาชพี ๕ จําพวกไหนบา้ง คอื 

   ๑. ภกิษุในธรรมวนัิยนีเ้ขา้ไปอาศัยหมูบ่า้นหรอืนคิมบางแหง่อยู ่เวลา 

       เชา้ เธอครองอันตรวาสก ถอืบาตรและจวีร เขา้ไปยังหมูบ่า้นหรอื 

       นคิมนัน้เพือ่บณิฑบาต ไมรั่กษากาย ไมรั่กษาวาจา ไมรั่กษาจติ 

       มสีตไิมต่ัง้มั่น ไมส่ํารวมอนิทรยี ์เธอไดเ้ห็นมาตคุามนุ่งหม่ไม ่

       เรยีบรอ้ยในหมูบ่า้นหรอืในนคิมนัน้ เพราะเห็นมาตคุามนุ่งหม่ไม่ 

       เรยีบรอ้ยนัน้ ราคะ(ความกําหนัด) จงึรบกวนจติของเธอ เธอถกู 

       ราคะรบกวนจติแลว้ ไมบ่อกคนืสกิขา ไมเ่ปิดเผยความทอ้แท ้เสพ 

       เมถนุธรรม 

  เรากลา่ววา่ภกิษุนีเ้ปรยีบเหมอืนนักรบอาชพีนัน้ถอืดาบและโล ่ผกูสอดธนูและ 

แลง่แลว้เขา้สูส่มรภมู ิเขาขะมักเขมน้พยายามรบในสมรภมูนัิน้ พวกขา้ศกึฆา่เขาตาย 

ทําลายเขาได ้บคุคลบางคนแมเ้ชน่นีก็้มปีรากฏอยูใ่นธรรมวนัิยนี ้นีค้อืบคุคลผู ้

เปรยีบดว้ยนักรบอาชพีจําพวกที ่๑ ซึง่มปีรากฏอยูใ่นภกิษุทัง้หลาย 

   ๒. ภกิษุในธรรมวนัิยนีเ้ขา้ไปอาศัยหมูบ่า้นหรอืนคิมบางแหง่อยู ่เวลาเชา้ 

        เธอครองอันตรวาสก ถอืบาตรและจวีรเขา้ไปยังหมูบ่า้นหรอืนคิมนัน้ 

       เพือ่บณิฑบาต ไมรั่กษากาย ไมรั่กษาวาจา ไมรั่กษาจติ มสีตไิม ่

       ตัง้มั่น ไมส่ํารวมอนิทรยี ์เธอไดเ้ห็นมาตคุามนุ่งหม่ไมเ่รยีบรอ้ย ใน 

       หมูบ่า้นหรอืในนคิมนัน้ เพราะเห็นมาตคุามนุ่งหม่ไมเ่รยีบรอ้ยนัน้ 

       ราคะจงึรบกวนจติของเธอ เธอถกูราคะรบกวนจติแลว้จงึมกีายเรา่รอ้น  

       มใีจเรา่รอ้น มคีวามคดิอยา่งนีว้า่ “ทางทีด่ ีเราควรจะไปอาราม 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๑๓๒ } 



๑๓๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๓. โยธาชวีรรค ๖. ทตุยิโยธาชวีสตูร 

       บอกพวกภกิษุวา่ „ผูม้อีาย ุผมถกูราคะกลุม้รมุ ถกูราคะครอบงําแลว้ 

       ไมส่ามารถสบืตอ่พรหมจรรยไ์ด ้จักเปิดเผยความทอ้แทใ้นสกิขา 

       บอกคนืสกิขากลับมาเป็นคฤหัสถ”์ เธอกําลังเดนิไปยังอาราม ยัง 

       ไมทั่นถงึอาราม ก็เปิดเผยความทอ้แทใ้นสกิขา บอกคนืสกิขากลับ 

       มาเป็นคฤหัสถใ์นระหวา่งทาง 

  เรากลา่ววา่ภกิษุนีเ้ปรยีบเหมอืนนักรบอาชพีนัน้ถอืดาบและโล ่ผกูสอดธนู 

และแลง่แลว้เขา้สูส่มรภมู ิเขาขะมักเขมน้พยายามรบในสมรภมูนัิน้ พวกขา้ศกึ 

ทํารา้ยเขาใหบ้าดเจ็บ พวกของเขานําเขาออกมาสง่ใหถ้งึหมูญ่าต ิเขากําลังถกูนํา 

ไปอยู ่ยังไมทั่นถงึหมูญ่าต ิก็เสยีชวีติในระหวา่งทาง บคุคลบางคนแมเ้ชน่นีก็้ม ี

ปรากฏอยูใ่นธรรมวนัิยนี ้นี้คอืบคุคลผูเ้ปรยีบดว้ยนักรบอาชพีจําพวกที ่๒ ซึง่ม ี

ปรากฏอยูใ่นภกิษุทัง้หลาย 

   ๓. ภกิษุในธรรมวนัิยนี้เขา้ไปอาศัยหมูบ่า้นหรอืนคิมบางแหง่อยู ่เวลา 

       เชา้ เธอครองอันตรวาสก ถอืบาตรและจวีรเขา้ไปยังหมูบ่า้นหรอื 

       นคิมนัน้เพือ่บณิฑบาต ไมรั่กษากาย ไมรั่กษาวาจา ไมรั่กษาจติ 

       มสีตไิมต่ัง้มั่น ไมส่ํารวมอนิทรยี ์เธอไดเ้ห็นมาตคุามนุ่งหม่ไม ่

       เรยีบรอ้ยในหมูบ่า้นหรอืในนคิมนัน้ เพราะเห็นมาตคุามนุ่งหม่ไม่ 

       เรยีบรอ้ยนัน้ ราคะจงึรบกวนจติของเธอ เธอถกูราคะรบกวนจติแลว้ 

       จงึมกีายเรา่รอ้น มใีจเร่ารอ้น มคีวามคดิอยา่งนีว้า่ “ทางทีด่ ี

       เราควรจะไปยังอารามบอกพวกภกิษุวา่ „ผูม้อีาย ุผมถกูราคะ 

       กลุม้รมุ ถกูราคะครอบงําแลว้ ไมส่ามารถสบืตอ่พรหมจรรยไ์ด ้

       จักเปิดเผยความทอ้แทใ้นสกิขา บอกคนืสกิขากลับมาเป็นคฤหัสถ”์ 

       เธอจงึไปยังอารามแลว้บอกพวกภกิษุวา่ “ผูม้อีาย ุผมถกูราคะ 

       กลุม้รมุ ถกูราคะครอบงําแลว้ ไมส่ามารถสบืตอ่พรหมจรรยไ์ด ้

       จักเปิดเผยความทอ้แทใ้นสกิขา บอกคนืสกิขากลับมาเป็นคฤหัสถ”์ 

    เพือ่นพรหมจารทัีง้หลายจงึกลา่วสอนพรํ่าสอนเธอวา่ “ผูม้อีาย ุ

       พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๑๓๓ } 



๑๓๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๓. โยธาชวีรรค ๖. ทตุยิโยธาชวีสตูร 

     กามทัง้หลาย๑มคีวามยนิดนีอ้ย มทีกุขม์าก มคีวามคับแคน้มาก 

        มโีทษยิง่ใหญ ่

    กามทัง้หลายเปรยีบเหมอืนรา่งโครงกระดกู มทีกุขม์าก มคีวาม 

        คับแคน้มาก มโีทษยิง่ใหญ ่

    กามทัง้หลายเปรยีบเหมอืนชิน้เนือ้ มทีกุขม์าก มคีวามคับแคน้มาก 

        มโีทษยิง่ใหญ ่

     กามทัง้หลายเปรยีบเหมอืนคบเพลงิหญา้ มทีกุขม์าก มคีวาม 

        คับแคน้มาก มโีทษยิง่ใหญ ่

     กามทัง้หลายเปรยีบเหมอืนหลมุถา่นเพลงิ มทีกุขม์าก มคีวาม 

        คับแคน้มาก มโีทษยิง่ใหญ ่

    กามทัง้หลายเปรยีบเหมอืนความฝัน มทีกุขม์าก มคีวามคับ 

        แคน้มาก มโีทษยิง่ใหญ ่

    กามทัง้หลายเปรยีบเหมอืนของทีข่อยมืมา มทีกุขม์าก มคีวาม 

        คับแคน้มาก มโีทษยิง่ใหญ ่

     กามทัง้หลายเปรยีบเหมอืนผลไมค้าตน้ มทีกุขม์าก มคีวามคับ 

        แคน้มาก มโีทษยิง่ใหญ ่

     กามทัง้หลายเปรยีบเหมอืนเขยีงหั่นเนือ้ มทีกุขม์าก มคีวาม 

        คับแคน้มาก มโีทษยิง่ใหญ ่

     กามทัง้หลายเปรยีบเหมอืนหอกหลาว มทีกุขม์าก มคีวามคับ 

        แคน้มาก มโีทษยิง่ใหญ ่

     กามทัง้หลายเปรยีบเหมอืนหัวง ูมคีวามยนิดนีอ้ย มทีกุขม์าก 

        มคีวามคับแคน้มาก มโีทษยิง่ใหญ่ 

    ขอผูม้อีายจุงยนิดใีนพรหมจรรย ์อยา่เปิดเผยความทอ้แทใ้นสกิขา 

        บอกคนืสกิขากลับมาป็นคฤหัสถเ์ลย" 

    เธออันเพือ่นพรหมจารทัีง้หลายกลา่วสอนพรํ่าสอนอยูอ่ยา่งนี้ 

        จงึกลา่วอยา่งนี้วา่ “ผูม้อีายทัุง้หลาย พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 ด ูว.ิมหา. (แปล) ๒/๔๑๗/๓๐๖-๓๐๗, ข.ุม. (แปล) ๒๙/๓/๗-๘, ข.ุจู.(แปล) ๓๐/๑๔๗/๔๖๙-๔๗๐ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๑๓๔ } 



๑๓๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๓. โยธาชวีรรค ๖. ทตุยิโยธาชวีสตูร 

           กามทัง้หลาย มคีวามยนิดนีอ้ย มทีกุขม์าก มคีวามคับแคน้มาก 

           มโีทษยิง่ใหญก็่จรงิ ถงึกระนัน้ ผมไมส่ามารถสบืตอ่พรหมจรรยไ์ด ้

           จักเปิดเผยความทอ้แทใ้นสกิขา บอกคนืสกิขากลับมาเป็นคฤหัสถ”์ 

           เธอจงึเปิดเผยความทอ้แทใ้นสกิขา บอกคนืสกิขากลับมาเป็นคฤหัสถ ์

  เรากลา่ววา่ภกิษุนีเ้ปรยีบเหมอืนนักรบอาชพีนัน้ถอืดาบและโล ่ผกูสอดธนูและ 

แลง่แลว้เขา้สูส่มรภมู ิเขาขะมักเขมน้พยายามรบในสมรภมูนัิน้ พวกขา้ศกึทํารา้ยเขา 

ใหบ้าดเจ็บ พวกของเขานําเขามาสง่ใหถ้งึหมูญ่าต ิหมูญ่าตยิอ่มพยาบาลรักษาเขา 

เขาอันหมูญ่าตพิยาบาลรักษาอยู ่ก็เสยีชวีติดว้ยอาการบาดเจ็บนัน้น่ันเอง บคุคล 

บางคนแมเ้ชน่นีก็้มอียูใ่นธรรมวนัิยนี ้นีค้อืบคุคลผูเ้ปรยีบดว้ยนักรบอาชพีจําพวกที ่๓ 

ซึง่มปีรากฏอยูใ่นภกิษุทัง้หลาย 

   ๔. ภกิษุในธรรมวนัิยนีเ้ขา้ไปอาศัยหมูบ่า้นหรอืนคิมบางแหง่อยู ่เวลา 

       เชา้ เธอครองอันตรวาสก ถอืบาตรและจวีรเขา้ไปยังหมูบ่า้นหรอื 

       นคิมนัน้เพือ่บณิฑบาต ไมรั่กษากาย ไมรั่กษาวาจา ไมรั่กษาจติ 

       มสีตไิมต่ัง้มั่น ไมส่ํารวมอนิทรยี ์เธอไดเ้ห็นมาตคุามนุ่งหม่ไม ่

       เรยีบรอ้ย ในหมูบ่า้นหรอืในนคิมนัน้ เพราะเห็นมาตคุามนุ่งหม่ไม่ 

       เรยีบรอ้ยนัน้ ราคะจงึรบกวนจติของเธอ เธอถกูราคะรบกวนจติแลว้ 

       จงึมกีายเรา่รอ้น มใีจเร่ารอ้น มคีวามคดิอยา่งนีว้า่ “ทางทีด่ ี

       เราควรจะไปยังอารามบอกพวกภกิษุวา่ ‘ผูม้อีาย ุผมถกูราคะ 

       กลุม้รมุแลว้ ถกูราคะครอบงําแลว้ ไมส่ามารถสบืตอ่พรหมจรรยไ์ด ้

       จักเปิดเผยความทอ้แทใ้นสกิขา บอกคนืสกิขากลับมาเป็นคฤหัสถ”์ 

       เธอจงึไปยังอารามแลว้ บอกพวกภกิษุวา่ “ผูม้อีาย ุผมถกูราคะ 

       กลุม้รมุ ถกูราคะครอบงําแลว้ ไมส่ามารถสบืตอ่พรหมจรรยไ์ด ้

       จักเปิดเผยความทอ้แทใ้นสกิขา บอกคนืสกิขากลับมาเป็นคฤหัสถ”์ 

    เพือ่นพรหมจารทัีง้หลาย จงึกลา่วสอน พรํ่าสอนเธอวา่ “ผูม้ ี

       อาย ุพระผูม้พีระภาคตรัสวา่ 

    กามทัง้หลายมคีวามยนิดนีอ้ย มทีกุขม์าก มคีวามคบัแคน้มาก 

       มโีทษยิง่ใหญ ่

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๑๓๕ } 



๑๓๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๓. โยธาชวีรรค ๖. ทตุยิโยธาชวีสตูร 

        กามทัง้หลายเปรยีบเหมอืนรา่งโครงกระดกู มทีกุขม์าก มคีวาม 

       คับแคน้มาก มโีทษยิง่ใหญ ่

        กามทัง้หลายเปรยีบเหมอืนชิน้เนือ้ ฯลฯ 

        กามทัง้หลายเปรยีบเหมอืนคบเพลงิหญา้ ฯลฯ 

        กามทัง้หลายเปรยีบเหมอืนหลมุถา่นเพลงิ ฯลฯ 

        กามทัง้หลายเปรยีบเหมอืนความฝัน ฯลฯ 

        กามทัง้หลายเปรยีบเหมอืนของทีข่อยมืมา ฯลฯ 

        กามทัง้หลายเปรยีบเหมอืนผลไมค้าตน้ ฯลฯ 

        กามทัง้หลายเปรยีบเหมอืนเขยีงหั่นเนือ้ ฯลฯ 

        กามทัง้หลายเปรยีบเหมอืนหอกหลาว ฯลฯ 

        กามทัง้หลายเปรยีบเหมอืนหัวง ูมคีวามยนิดนีอ้ย มทีกุขม์าก 

       มคีวามคับแคน้มาก มโีทษยิง่ใหญ่ 

        ขอผูม้อีายจุงยนิดใีนพรหมจรรยเ์ถดิ อยา่เปิดเผยความทอ้แท ้

       ในสกิขา บอกคนืสกิขากลับมาเป็นคฤหัสถเ์ลย” เธออันเพือ่น 

       พรหมจารทัีง้หลายกลา่วสอนพรํ่าสอนอยูอ่ยา่งนี ้จงึกลา่วอยา่งนี้ 

       วา่ “ผูม้อีายทัุง้หลาย ผมจักขะมักเขมน้เพยีรพยายามอยา่งดยีิง่ 

       จักไมเ่ปิดเผยความทอ้แทใ้นสกิขา ไมบ่อกคนืสกิขากลับมาเป็น 

       คฤหัสถอ์กี” 

  เรากลา่ววา่ภกิษุนีเ้ปรยีบเหมอืนนักรบอาชพีนัน้ถอืดาบและโล ่ผกูสอดธนูและ 

แลง่แลว้เขา้สูส่มรภมู ิเขาขะมักเขมน้พยายามรบในสมรภมูนัิน้ พวกขา้ศกึทํารา้ย 

เขาใหบ้าดเจ็บ พวกของเขานําเขามาสง่ใหถ้งึหมูญ่าต ิหมูญ่าตพิยาบาลรักษาเขา 

เขาอันหมูญ่าตพิยาบาลรักษาอยูก็่หายจากอาการบาดเจ็บนัน้ บคุคลบางคนแม ้

เชน่นีก็้มอียูใ่นธรรมวนัิยนี ้นีค้อืบคุคลผูเ้ปรยีบดว้ยนักรบอาชพีจําพวกที ่๔ ซึง่ม ี

ปรากฏอยูใ่นภกิษุทัง้หลาย 

   ๕. ภกิษุในธรรมวนัิยนีเ้ขา้ไปอาศัยหมูบ่า้นหรอืนคิมบางแหง่อยู ่เวลา 

       เชา้ เธอครองอันตรวาสก ถอืบาตรและจวีรเขา้ไปยังหมูบ่า้นหรอื 

       นคิมนัน้เพือ่บณิฑบาต รักษากาย รักษาวาจา รักษาจติ มสีตติัง้มั่น 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๑๓๖ } 



๑๓๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๓. โยธาชวีรรค ๖. ทตุยิโยธาชวีสตูร 

       สํารวมอนิทรยี ์เธอเห็นรปูทางตาแลว้ไมร่วบถอืไมแ่ยกถอืปฏบิัต ิ

       เพือ่สํารวมในจักขนุทรยี ์ซึง่เมือ่ไมส่ํารวมแลว้ก็จะเป็นเหตใุหบ้าป 

       อกศุลธรรมคอือภชิฌาและโทมนัสครอบงําได ้จงึรักษาจักขนุทรยี ์

       ถงึความสํารวมในจักขนุทรยี ์ฟังเสยีงทางห ูฯลฯ ดมกลิน่ทาง 

       จมกู ฯลฯ ลิม้รสทางลิน้ ฯลฯ ถกูตอ้งโผฏฐัพพะทางกาย ฯลฯ 

       รูแ้จง้ธรรมารมณ์ทางใจแลว้ ไมร่วบถอื ไมแ่ยกถอื ปฏบิัตเิพือ่ 

       สํารวมในมนนิทรยี ์ซึง่เมือ่ไมส่ํารวมแลว้ก็จะเป็นเหตใุหบ้าปอกศุล 

       ธรรม คอือภชิฌาและโทมนัสครอบงําได ้จงึรักษามนนิทรยี ์

       ถงึความสํารวมในมนนิทรยี ์เธอกลับจากบณิฑบาต หลังจากฉัน 

       อาหารเสร็จแลว้ พักอยู ่ณ เสนาสนะอันเงยีบสงัด คอื ป่า โคนไม ้

       ภเูขา ซอกเขา ถ้ํา ป่าชา้ ป่าทบึ ทีแ่จง้ ลอมฟาง เธอไปสูป่่า ไปสู ่

       โคนไม ้หรอืไปสูเ่รอืนวา่ง น่ังคูบ้ัลลังก ์ตัง้กายตรง ดํารงสตไิว ้

       เฉพาะหนา้ เธอละอภชิฌาในโลกไดแ้ลว้ ฯลฯ ละนวิรณ์ ๕ 

       ประการนี ้ซ ึง่เป็นเครือ่งเศรา้หมองใจ ทอนกําลังปัญญาแลว้ 

       สงัดจากกาม ฯลฯ บรรลจุตตุถฌานทีไ่มม่ทีกุขไ์มม่สีขุ มสีต ิ

       บรสิทุธิเ์พราะอเุบกขาอยู ่

    เมือ่จติเป็นสมาธบิรสิทุธิผ์ดุผอ่ง ไมม่กีเิลสเพยีงดังเนนิ 

       ปราศจากความเศรา้หมอง ออ่น เหมาะแกก่ารใชง้าน ตัง้มั่น 

       ไมห่วัน่ไหวอยา่งนี ้เธอนอ้มจติไปเพือ่อาสวกัขยญาณ รูช้ดั 

       ตามความเป็นจรงิวา่ „นีท้กุข ์ฯลฯ๑ ไมม่กีจิอืน่เพือ่ความเป็นอยา่งนี้ 

       อกีตอ่ไป” 

    เรากลา่ววา่ภกิษุนีเ้ปรยีบเหมอืนนักรบอาชพีนัน้ถอืดาบและโล ่

       ผกูสอดธนูและแลง่แลว้เขา้สูส่มรภมู ิเขาชนะสงครามนัน้แลว้ เป็น 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 ดคูวามเต็มในขอ้ ๗๕ (ปฐมโยธาชวีสตูร) หนา้ ๑๓๐ ในเลม่นี ้

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๑๓๗ } 



๑๓๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๓. โยธาชวีรรค ๗. ปฐมอนาคตภยสตูร 

       ผูพ้ชิติสงคราม ยดึคา่ยสงครามนัน้ไวไ้ด ้บคุคลบางคนแมเ้ชน่นีก็้ม ี

       อยูใ่นธรรมวนัิยนี้ นีค้อืบคุคลผูเ้ปรยีบดว้ยนักรบอาชพีจําพวกที ่๕ 

       ซึง่มปีรากฏอยูใ่นภกิษุทัง้หลาย 

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคลผูเ้ปรยีบดว้ยนักรบอาชพี ๕ จําพวกนี ้มปีรากฏอยูใ่น 

ภกิษุทัง้หลาย 

ทตุยิโยธาชวีสตูรที ่๖ จบ 

๗. ปฐมอนาคตภยสตูร 

วา่ดว้ยภยัในอนาคต สตูรที ่๑ 

  [๗๗] ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุผูอ้ยูป่่า เมือ่พจิารณาเห็นภัยในอนาคต ๕ 

ประการนี ้ไมค่วรเป็นผูป้ระมาท มคีวามเพยีร อทุศิกายและใจอยู ่เพือ่ถงึธรรม 

ทีย่ังไมถ่งึ เพือ่บรรลธุรรมทีย่ังไมบ่รรล ุเพือ่ทําใหแ้จง้ธรรมทีย่ังไมไ่ดทํ้าใหแ้จง้ 

  ภัยในอนาคต ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ภกิษุในธรรมวนัิยนีอ้ยูป่่าพจิารณาเห็นดังนีว้า่ „บัดนี ้เราอยูใ่นป่า 

       ผูเ้ดยีว งพูงึกัดเราก็ได ้แมงป่องพงึตอ่ยเราก็ได ้หรอืตะขาบพงึกัด 

       เราก็ได ้เพราะเหตนัุน้ เราพงึตาย เราพงึมอีันตราย๑นัน้ เอาเถอะ 

       เราจะปรารภความเพยีร เพือ่ถงึธรรมทีย่ังไมถ่งึ เพือ่บรรลธุรรมที ่

       ยังไมบ่รรล ุเพือ่ทําใหแ้จง้ธรรมทีย่ังไมไ่ดทํ้าใหแ้จง้‟ 

  ภกิษุผูอ้ยูป่่า เมือ่พจิารณาเห็นภัยในอนาคตประการที ่๑ นี ้ควรเป็นผูไ้ม ่

ประมาท มคีวามเพยีร อทุศิกายและใจอยู ่เพือ่ถงึธรรมทีย่ังไมถ่งึ เพือ่บรรลธุรรม 

ทีย่ังไมบ่รรล ุเพือ่ทําใหแ้จง้ธรรมทีย่ังไมไ่ดทํ้าใหแ้จง้ 

   ๒. ภกิษุในธรรมวนัิยนีอ้ยูป่่าพจิารณาเห็นดังนีว้า่ „บัดนี ้เราอยูใ่นป่า 

       ผูเ้ดยีว เราเมือ่อยูใ่นป่าผูเ้ดยีว พงึพลาดหกลม้ก็ได ้ภัตตาหารทีเ่รา 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 อนัตราย ในทีน่ีห้มายถงึอันตรายตอ่ชวีติและอันตรายตอ่การประพฤตพิรหมจรรย ์แตสํ่าหรับผูเ้ป็นปถุุชน 

   เมือ่สิน้ชวีติไปพงึมอีันตรายตอ่สวรรค ์หรอือันตรายตอ่มรรค (องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๗๗/๓๙) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๑๓๘ } 



๑๓๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๓. โยธาชวีรรค ๗. ปฐมอนาคตภยสตูร 

       ฉันแลว้ไมพ่งึยอ่ยก็ได ้ดขีองเราพงึกําเรบิก็ได ้เสมหะของเรา 

       พงึกําเรบิก็ได ้หรอืลมมพีษิดังศัสตราของเราพงึกําเรบิก็ได ้เพราะ 

        เหตนัุน้ เราพงึตาย เราพงึมอีันตรายนัน้ เอาเถอะ เราจะปรารภ 

       ความเพยีร เพือ่ถงึธรรมทีย่ังไมถ่งึ เพือ่บรรลธุรรมทีย่ังไมบ่รรล ุ

       เพือ่ทําใหแ้จง้ธรรมทีย่ังไมไ่ดทํ้าใหแ้จง้‟ 

  ภกิษุผูอ้ยูป่่า เมือ่พจิารณาเห็นภัยในอนาคตประการที ่๒ นี ้ควรเป็นผูไ้ม ่

ประมาท มคีวามเพยีร อทุศิกายและใจอยู ่เพือ่ถงึธรรมทีย่ังไมถ่งึ เพือ่บรรลธุรรม 

ทีย่ังไมบ่รรล ุเพือ่ทําใหแ้จง้ธรรมทีย่ังไมไ่ดทํ้าใหแ้จง้ 

   ๓. ภกิษุในธรรมวนัิยนีอ้ยูป่่าพจิารณาเห็นดังนีว้า่ „บัดนี ้เราอยูใ่นป่า 

       ผูเ้ดยีว เมือ่เราอยูใ่นป่าผูเ้ดยีว พงึพบสตัวร์า้ยคอืราชสหี ์เสอืโครง่  

       เสอืเหลอืง หม ีหรอืเสอืดาวก็ได ้สตัวเ์หลา่นัน้พงึทํารา้ยเราถงึ 

       ตายก็ได ้เพราะเหตนัุน้ เราพงึตาย เราพงึมอีันตรายนัน้ เอาเถอะ 

       เราจะปรารภความเพยีรเพือ่ถงึธรรมทีย่ังไมถ่งึ เพือ่บรรลธุรรมทีย่ัง 

       ไมบ่รรล ุเพือ่ทําใหแ้จง้ธรรมทีย่ังไมไ่ดทํ้าใหแ้จง้‟ 

  ภกิษุผูอ้ยูป่่า เมือ่พจิารณาเห็นภัยในอนาคตประการที ่๓ นี ้ควรเป็นผูไ้ม ่

ประมาท มคีวามเพยีร อทุศิกายและใจอยู ่เพือ่ถงึธรรมทีย่ังไมถ่งึ เพือ่บรรลธุรรม 

ทีย่ังไมบ่รรล ุเพือ่ทําใหแ้จง้ธรรมทีย่ังไมไ่ดทํ้าใหแ้จง้ 

   ๔. ภกิษุในธรรมวนัิยนีอ้ยูป่่าพจิารณาเห็นดังนีว้า่ „บัดนี ้เราอยูใ่นป่า 

       ผูเ้ดยีว เมือ่เราอยูใ่นป่าผูเ้ดยีว เราพงึพบคนรา้ยผูก้อ่คดแีลว้หรอื 

       ยังไมไ่ดก้อ่คดก็ีได ้พวกคนรา้ยนัน้พงึปลดิชวีติเราเสยีก็ได ้เพราะ 

       เหตนัุน้ เราพงึตาย เราพงึมอีันตรายนัน้ เอาเถอะ เราจะปรารภ 

       ความเพยีร เพือ่ถงึธรรมทีย่ังไมถ่งึ เพือ่บรรลธุรรมทีย่ังไมบ่รรล ุ

       เพือ่ทําใหแ้จง้ธรรมทีย่ังไมไ่ดทํ้าใหแ้จง้‟ 

  ภกิษุผูอ้ยูป่่า เมือ่พจิารณาเห็นภัยในอนาคตประการที ่๔ นี ้ควรเป็นผูไ้ม ่

ประมาท มคีวามเพยีร อทุศิกายและใจอยู ่เพือ่ถงึธรรมทีย่ังไมถ่งึ เพือ่บรรลธุรรม 

ทีย่ังไมบ่รรล ุเพือ่ทําใหแ้จง้ธรรมทีย่ังไมไ่ดทํ้าใหแ้จง้ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๑๓๙ } 



๑๔๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๓. โยธาชวีรรค ๘. ทตุยิอนาคตภยสตูร 

   ๕. ภกิษุในธรรมวนัิยนีอ้ยูป่่าพจิารณาเห็นดังนีว้า่ „บัดนี ้เราอยูใ่นป่า 

       ผูเ้ดยีว ก็ในป่ามพีวกอมนุษย์๑ ดรุา้ย พวกอมนุษยนั์น้พงึปลดิชวีติ 

       เราก็ได ้เพราะเหตนัุน้ เราพงึตาย เราพงึมอีันตรายนัน้ เอาเถอะ 

       เราจะปรารภความเพยีร เพือ่ถงึธรรมทีย่ังไมถ่งึ เพือ่บรรลธุรรมที ่

       ยังไมบ่รรล ุเพือ่ทําใหแ้จง้ธรรมทีย่ังไมไ่ดทํ้าใหแ้จง้‟ 

  ภกิษุผูอ้ยูป่่า เมือ่พจิารณาเห็นภัยในอนาคตประการที ่๕ นี ้ควรเป็นผูไ้ม ่

ประมาท มคีวามเพยีร อทุศิกายและใจอยู ่เพือ่ถงึธรรมทีย่ังไมถ่งึ เพือ่บรรลธุรรม 

ทีย่ังไมบ่รรล ุเพือ่ทําใหแ้จง้ธรรมทีย่ังไมไ่ดทํ้าใหแ้จง้ 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุผูอ้ยูป่่าเมือ่เห็นภัยในอนาคต ๕ ประการนีแ้ล ควรเป็นผู ้

ไมป่ระมาท มคีวามเพยีร อทุศิกายและใจอยู ่เพือ่ถงึธรรมทีย่ังไมถ่งึ เพือ่บรรลธุรรม 

ทีย่ังไมบ่รรล ุเพือ่ทําใหแ้จง้ธรรมทีย่ังไมไ่ดทํ้าใหแ้จง้ 

ปฐมอนาคตภยสตูรที ่๗ จบ 

๘. ทตุยิอนาคตภยสตูร 

วา่ดว้ยภยัในอนาคต สตูรที ่๒ 

  [๗๘] ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุเมือ่พจิารณาเห็นภัยในอนาคต ๕ ประการนี ้ควร 

เป็นผูไ้มป่ระมาท มคีวามเพยีร อทุศิกายและใจอยูเ่พือ่ถงึธรรมทีย่ังไมถ่งึ เพือ่ 

บรรลธุรรมทีย่ังไมบ่รรล ุเพือ่ทําใหแ้จง้ธรรมทีย่ังไมไ่ดทํ้าใหแ้จง้ 

  ภัยในอนาคต ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ภกิษุในธรรมวนัิยนีพ้จิารณาเห็นดังนีว้า่ „บัดนี ้เรายังเป็นคนหนุ่มแน่น 

       มผีมดําสนทิ ประกอบดว้ยความเป็นหนุ่มกําลังเจรญิ ดํารงอยูใ่น 

       ปฐมวยัก็จรงิ ถงึกระนัน้ ก็ยังมสีมัยทีช่ราจะถกูตอ้งกายนีไ้ด ้การ 

       ทีบ่คุคลผูแ้กถ่กูชราครอบงําแลว้จะมนสกิารถงึคําสัง่สอนของ 

       พระพทุธเจา้ มใิชทํ่าไดง้า่ย ทัง้จะอาศัยเสนาสนะอันเงยีบสงัด คอื 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 อมนษุย ์หมายถงึยักษ์เป็นตน้ (องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๗๗/๓๙) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๑๔๐ } 



๑๔๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๓. โยธาชวีรรค ๘. ทตุยิอนาคตภยสตูร 

       ป่าโปรง่๑ และป่าทบึ๒ ก็มใิชทํ่าไดง้า่ย กอ่นทีธ่รรมซึง่ไมน่่าปรารถนา 

       ไมน่่าใคร ่ไมน่่าพอใจนัน้จะมาถงึเรา เราจะรบีปรารภความเพยีร 

       เพือ่ถงึธรรมทีย่ังไมถ่งึ เพือ่บรรลธุรรมทีย่ังไมบ่รรล ุเพือ่ทําให ้

       แจง้ธรรมทีย่ังไมไ่ดทํ้าใหแ้จง้เสยีกอ่นทเีดยีว ซึง่เมือ่เรามแีลว้ แมแ้ก ่

       ก็จักอยูส่บาย‟ 

  ภกิษุเมือ่พจิารณาเห็นภัยในอนาคตประการที ่๑ นี ้ควรเป็นผูไ้มป่ระมาท 

มคีวามเพยีร อทุศิกายและใจอยู ่เพือ่ถงึธรรมทีย่ังไมถ่งึ เพือ่บรรลธุรรมทีย่ังไมบ่รรล ุ

เพือ่ทําใหแ้จง้ธรรมทีย่ังไมไ่ดทํ้าใหแ้จง้ 

   ๒. ภกิษุในธรรมวนัิยนีพ้จิารณาเห็นดังนีว้า่ „บัดนี ้เรามอีาพาธนอ้ย 

       มโีรคเบาบาง ประกอบดว้ยไฟธาตสุําหรับยอ่ยอาหารสมํา่เสมอ 

       ไมเ่ย็นนัก ไมร่อ้นนัก ปานกลาง เหมาะแกก่ารบําเพ็ญเพยีรก็จรงิ 

       ถงึกระนัน้ ก็ยังมสีมัยทีพ่ยาธจิะถกูตอ้งกายนีไ้ด ้การทีบ่คุคลผู ้

       เจ็บไขถ้กูพยาธคิรอบงําแลว้จะมนสกิารถงึคําสัง่สอนของพระพทุธเจา้ 

       มใิชทํ่าไดง้า่ย ทัง้จะอาศัยเสนาสนะอันเงยีบสงัด คอื ป่าโปรง่ และ 

       ป่าทบึ ก็มใิชทํ่าไดง้า่ย กอ่นทีธ่รรมซึง่ไมน่่าปรารถนา ไมน่่าใคร่ 

       ไมน่่าพอใจนัน้จะมาถงึเรา เราจะรบีปรารภความเพยีร เพือ่ถงึธรรม 

       ทีย่ังไมถ่งึ เพือ่บรรลธุรรมทีย่ังไมบ่รรล ุเพือ่ทําใหแ้จง้ธรรมทีย่ัง 

       ไมไ่ดทํ้าใหแ้จง้เสยีกอ่นทเีดยีว ซึง่เมือ่เรามแีลว้ แมอ้าพาธก็จัก 

       อยูส่บาย‟ 

  ภกิษุเมือ่พจิารณาเห็นภัยในอนาคตประการที ่๒ นี ้ควรเป็นผูไ้มป่ระมาท 

มคีวามเพยีร อทุศิกายและใจอยู ่เพือ่ถงึธรรมทีย่ังไมถ่งึ เพือ่บรรลธุรรมทีย่ังไม่ 

บรรล ุเพือ่ทําใหแ้จง้ธรรมทีย่ังไมไ่ดทํ้าใหแ้จง้ 

   ๓. ภกิษุในธรรมวนัิยนีพ้จิารณาเห็นดังนีว้า่ „บัดนี ้มภีกิษาหาไดง้า่ย 

       ขา้วกลา้ด ีบณิฑบาตไดง้า่ย สะดวกแกก่ารแสวงหาเลีย้งชพีก็จรงิ 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 ป่าโปรง่ หมายถงึป่าอยูน่อกเสาเขตเมอืงออกไปอยา่งนอ้ยชัว่ ๕๐๐ ลกูธนู (องฺ.ทกุ.อ. ๒/๓๑/๓๐) 

๒
 ดเูชงิอรรถที ่๓ ขอ้ ๗๕ (ปฐมโยธาชวีสตูร) หนา้ ๑๒๙ ในเลม่นี้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๑๔๑ } 



๑๔๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๓. โยธาชวีรรค ๘. ทตุยิอนาคตภยสตูร 

       ถงึกระนัน้ก็ยังมสีมัยทีภ่กิษาหาไดย้าก ขา้วกลา้เสยีหาย บณิฑบาต 

       ไดย้าก จงึไมส่ะดวกแกก่ารแสวงหาเลีย้งชพี เมือ่ภกิษาหาไดย้าก 

       คนทัง้หลายจงึอพยพไปในทีม่อีาหารด ีทีนั่น้ยอ่มมกีารอยูค่ลกุคล ี

       ดว้ยหมูค่ณะ อยูก่ันอยา่งพลกุพลา่น เมือ่มกีารอยูค่ลกุคลดีว้ย 

       หมูค่ณะ อยูก่ันอยา่งพลกุพลา่น การทีจ่ะมนสกิารถงึคําสัง่สอน 

       ของพระพทุธเจา้ มใิชทํ่าไดง้า่ย ทัง้จะอาศัยเสนาสนะอันเงยีบสงัด 

       คอืป่าโปรง่ และป่าทบึ ก็มใิชทํ่าไดง้า่ย กอ่นทีธ่รรมซึง่ไมน่่าปรารถนา 

       ไมน่่าใคร ่ไมน่่าพอใจนัน้จะมาถงึเรา เอาเถอะ เราจะรบีปรารภ 

       ความเพยีรเพือ่ถงึธรรมทีย่ังไมถ่งึ เพือ่บรรลธุรรมทีย่ังไมบ่รรล ุเพือ่ 

       ทําใหแ้จง้ธรรมทีย่ังไมไ่ดทํ้าใหแ้จง้เสยีกอ่นทเีดยีว ซึง่เมือ่เรามแีลว้ 

       แมใ้นสมัยทีม่ภีกิษาหาไดย้ากก็จักอยูส่บาย‟ 

  ภกิษุเมือ่พจิารณาเห็นภัยในอนาคตประการที ่๓ นี ้ควรเป็นผูไ้มป่ระมาท 

มคีวามเพยีร อทุศิกายและใจอยูเ่พือ่ถงึธรรมทีย่ังไมถ่งึ เพือ่บรรลธุรรมทีย่ังไมบ่รรล ุ

เพือ่ทําใหแ้จง้ธรรมทีย่ังไมไ่ดทํ้าใหแ้จง้ 

   ๔. ภกิษุในธรรมวนัิยนีพ้จิารณาเห็นดังนีว้า่ „บัดนี ้คนทัง้หลายพรอ้ม 

       เพรยีงกัน ชืน่ชมกัน ไมว่วิาทกัน เป็นเหมอืนน้ํานมกับน้ํา มองกัน 

       ดว้ยนัยนต์าทีเ่ป่ียมดว้ยความรักอยูก็่จรงิ ถงึกระนัน้ ก็ยังมสีมัยที ่

       มภีัย มคีวามป่ันป่วนในดง ประชาชนวุน่วาย เมือ่มภีัย คนทัง้หลาย 

       จงึอพยพไปในทีป่ลอดภัย ทีนั่น้ยอ่มมกีารคลกุคลดีว้ยหมูค่ณะ 

       อยูก่ันอยา่งพลกุพลา่น เมือ่มกีารอยูค่ลกุคลดีว้ยหมูค่ณะ อยูก่ัน 

       อยา่งพลกุพลา่น การทีจ่ะมนสกิารถงึคําสัง่สอนของพระพทุธเจา้ 

       มใิชทํ่าไดง้า่ย ทัง้จะอาศัยเสนาสนะอันเงยีบสงัด คอืป่าโปรง่ และ 

       ป่าทบึ ก็มใิชทํ่าไดง้า่ย กอ่นทีธ่รรมซึง่ไมน่่าปรารถนา ไมน่่าใคร่ 

       ไมน่่าพอใจนัน้จะมาถงึเรา เอาเถอะ เราจะรบีปรารภความเพยีร 

       เพือ่ถงึธรรมทีย่ังไมถ่งึ เพือ่บรรลธุรรมทีย่ังไมบ่รรล ุเพือ่ทําให ้

       แจง้ธรรมทีย่ังไมไ่ดทํ้าใหแ้จง้เสยีกอ่นทเีดยีว ซึง่เมือ่เรามแีลว้ แมใ้น 

       สมัยทีม่ภีัยก็จักอยูส่บาย‟ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๑๔๒ } 



๑๔๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๓. โยธาชวีรรค ๘. ทตุยิอนาคตภยสตูร 

  ภกิษุเมือ่พจิารณาเห็นภัยในอนาคตประการที ่๔ นี ้ควรเป็นผูไ้มป่ระมาท 

มคีวามเพยีร อทุศิกายและใจอยูเ่พือ่ถงึธรรมทีย่ังไมถ่งึ เพือ่บรรลธุรรมทีย่ังไมบ่รรล ุ

เพือ่ทําใหแ้จง้ธรรมทีย่ังไมไ่ดทํ้าใหแ้จง้ 

   ๕. ภกิษุในธรรมวนัิยนีพ้จิารณาเห็นดังนีว้า่ „บัดนี ้สงฆพ์รอ้มเพรยีงกัน 

       ชืน่ชมกัน ไมว่วิาทกัน มอีทุเทสทีส่วดรว่มกัน๑ อยูผ่าสกุก็จรงิ 

       ถงึกระนัน้ ก็ยังมสีมัยทีส่งฆแ์ตกแยกกัน เมือ่สงฆแ์ตกแยกกันแลว้ 

       การทีจ่ะมนสกิารถงึคําสัง่สอนของพระพทุธเจา้ มใิชทํ่าไดง้า่ย 

       ทัง้จะอาศัยเสนาสนะอันเงยีบสงัด คอืป่าโปรง่ และป่าทบึ ก็มใิช ่

       ทําไดง้า่ย กอ่นทีธ่รรมซึง่ไมน่่าปรารถนา ไมน่่าใคร ่ไมน่่าพอใจนัน้ 

       จะมาถงึเรา เอาเถอะ เราจะรบีปรารภความเพยีรเพือ่ถงึธรรมทีย่ัง 

       ไมถ่งึ เพือ่บรรลธุรรมทีย่ังไมบ่รรล ุเพือ่ทําใหแ้จง้ธรรมทีย่ังไมไ่ด ้

       ทําใหแ้จง้เสยีกอ่นทเีดยีว ซึง่เมือ่เรามแีลว้ แมใ้นเมือ่สงฆแ์ตกแยก 

       กันก็จักอยูส่บาย‟ 

  ภกิษุเมือ่พจิารณาเห็นภัยในอนาคตประการที ่๕ นี ้ควรเป็นผูไ้มป่ระมาท 

มคีวามเพยีร อทุศิกายและใจอยูเ่พือ่ถงึธรรมทีย่ังไมถ่งึ เพือ่บรรลธุรรมทีย่ังไมบ่รรล ุ

เพือ่ทําใหแ้จง้ธรรมทีย่ังไมไ่ดทํ้าใหแ้จง้ 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุเมือ่พจิารณาเห็นภัยในอนาคต ๕ ประการนีแ้ล ควรเป็นผู ้

ไมป่ระมาท มคีวามเพยีร อทุศิกายและใจอยูเ่พือ่ถงึธรรมทีย่ังไมถ่งึ เพือ่บรรลธุรรม 

ทีย่ังไมบ่รรล ุเพือ่ทําใหแ้จง้ธรรมทีย่ังไมไ่ดทํ้าใหแ้จง้ 

ทตุยิอนาคตภยสตูรที ่๘ จบ 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 ดเูชงิอรรถที ่๑ ขอ้ ๕๔ (สมยสตูร) หนา้ ๙๔ ในเลม่นี้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๑๔๓ } 



๑๔๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๓. โยธาชวีรรค ๙. ตตยิอนาคตภยสตูร 

๙. ตตยิอนาคตภยสตูร 

วา่ดว้ยภยัในอนาคต สตูรที ่๓ 

  [๗๙] ภกิษุทัง้หลาย ภัยในอนาคต ๕ ประการนี ้ยังไมเ่กดิขึน้ในปัจจบุัน 

แตจั่กเกดิขึน้ในกาลตอ่ไป ภัยเหลา่นัน้ เธอทัง้หลายพงึรับรูไ้ว ้และพงึพยายามเพือ่ 

ละภัยเหลา่นัน้เสยี 

  ภัยในอนาคต ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ในอนาคต หมูภ่กิษุจักไมเ่จรญิกาย ไมเ่จรญิศลี ไมเ่จรญิจติ ไม ่

       เจรญิปัญญา เมือ่ไมเ่จรญิกาย ไมเ่จรญิศลี ไมเ่จรญิจติ ไมเ่จรญิ 

       ปัญญา ใหก้ลุบตุรเหลา่อืน่อปุสมบท ก็จักไมส่ามารถแนะนํา 

       กลุบตุรเหลา่นัน้ในอธศิลี อธจิติ และอธปัิญญาได ้แมก้ลุบตุร 

       เหลา่นัน้ก็จักไมเ่จรญิกาย ไมเ่จรญิศลี ไมเ่จรญิจติ ไมเ่จรญิ 

       ปัญญา เมือ่ไมเ่จรญิกาย ไมเ่จรญิศลี ไมเ่จรญิจติ ไมเ่จรญิปัญญา 

       ใหก้ลุบตุรเหลา่อืน่อปุสมบทอกี ก็จักไมส่ามารถแนะนํากลุบตุร 

       เหลา่นัน้ในอธศิลี อธจิติ และอธปัิญญาได ้ถงึกลุบตุรเหลา่นัน้ก็ 

       จักไมเ่จรญิกาย ไมเ่จรญิศลี ไมเ่จรญิจติ ไมเ่จรญิปัญญา โดยนัย 

       นีแ้ล เพราะธรรมเลอะเลอืน วนัิยจงึเลอะเลอืน เพราะวนัิย 

       เลอะเลอืน ธรรมจงึเลอะเลอืน 

  ภัยในอนาคตประการที ่๑ นี ้ซ ึง่ยังไมเ่กดิขึน้ในบัดนี ้แตจั่กเกดิขึน้ในกาลตอ่ไป 

ภัยนัน้ เธอทัง้หลายพงึรับรูไ้ว ้และพงึพยายามเพือ่ละภัยนัน้เสยี 

   ๒. ในอนาคต หมูภ่กิษุจักไมเ่จรญิกาย ไมเ่จรญิศลี ไมเ่จรญิจติ ไม ่

       เจรญิปัญญา เมือ่ไมเ่จรญิกาย ไมเ่จรญิศลี ไมเ่จรญิจติ ไมเ่จรญิ 

       ปัญญา ใหน้สิสยัแกก่ลุบตุรเหลา่อืน่ก็จักไมส่ามารถแนะนํา 

       กลุบตุรเหลา่นัน้ในอธศิลี อธจิติ และอธปัิญญาได ้กลุบตุรเหลา่นัน้ 

       ก็จักไมเ่จรญิกาย ไมเ่จรญิศลี ไมเ่จรญิจติ ไมเ่จรญิปัญญา เมือ่ 

       ไมเ่จรญิกาย ไมเ่จรญิศลี ไมเ่จรญิจติ ไมเ่จรญิปัญญา ใหน้สิสยั 

       แกก่ลุบตุรเหลา่อืน่อกี ก็จักไมส่ามารถแนะนํากลุบตุรเหลา่นัน้ 

       ในอธศิลี อธจิติ และอธปัิญญาได ้ถงึกลุบตุรเหลา่นัน้ก็จักไม ่

       เจรญิกาย ไมเ่จรญิศลี ไมเ่จรญิจติ ไมเ่จรญิปัญญา โดยนัยนีแ้ล 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๑๔๔ } 



๑๔๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๓. โยธาชวีรรค ๙. ตตยิอนาคตภยสตูร 

       เพราะธรรมเลอะเลอืน วนัิยจงึเลอะเลอืน เพราะวนัิยเลอะเลอืน 

       ธรรมจงึเลอะเลอืน 

  ภัยในอนาคตประการที ่๒ นี ้ซ ึง่ยังไมเ่กดิขึน้ในบัดนี ้แตจั่กเกดิขึน้ในกาลตอ่ไป 

ภัยนัน้ เธอทัง้หลายพงึรับรูไ้ว ้และพงึพยายามเพือ่ละภัยนัน้เสยี 

   ๓. ในอนาคต หมูภ่กิษุจักไมเ่จรญิกาย ไมเ่จรญิศลี ไมเ่จรญิจติ ไมเ่จรญิ 

       ปัญญา เมือ่ไมเ่จรญิกาย ไมเ่จรญิศลี ไมเ่จรญิจติ ไมเ่จรญิปัญญา 

       แสดงอภธิัมมกถา๑ เวทัลลกถา๒ ถลําลงสูธ่รรมดําก็จักไมรู่ต้ัว 

       โดยนัยนีแ้ล เพราะธรรมเลอะเลอืน วนัิยจงึเลอะเลอืน เพราะวนัิย 

       เลอะเลอืน ธรรมจงึเลอะเลอืน 

  ภัยในอนาคตประการที ่๓ นี ้ซ ึง่ยังไมเ่กดิขึน้ในบัดนี ้แตจั่กเกดิขึน้ในกาลตอ่ไป 

ภัยนัน้ เธอทัง้หลายพงึรับรูไ้ว ้และพงึพยายามเพือ่ละภัยนัน้เสยี 

   ๔. ในอนาคต หมูภ่กิษุจักไมเ่จรญิกาย ไมเ่จรญิศลี ไมเ่จรญิจติ ไม ่

       เจรญิปัญญา เมือ่ผูอ้ ืน่กลา่วสตูรทีต่ถาคตตรัสไว ้ล้ําลกึ มเีนื้อความ 

       ลกึซึง้ เป็นโลกตุตรธรรม ประกอบดว้ยความวา่ง ภกิษุเหลา่นัน้ไม ่

       ตัง้ใจฟังดว้ยด ีไมเ่งีย่โสตสดับ ไมต่ัง้ใจใฝ่รู ้และไมใ่หค้วามสําคัญ 

       ธรรมวา่ควรเรยีนควรทอ่งจําใหข้ ึน้ใจ แตเ่มือ่ผูอ้ ืน่กลา่วสตูรทีท่า่น 

       ผูเ้ชีย่วชาญไดร้จนาไวเ้ป็นบทกวมีอีักษรวจิติร มพียัญชนะวจิติร 

       อยูภ่ายนอก เป็นสาวกภาษิต๓ ภกิษุเหลา่นัน้กลับตัง้ใจฟังดว้ยด ี

       เงีย่โสตสดับ ตัง้ใจใฝ่รู ้และใหค้วามสําคัญธรรมวา่ควรเรยีน 

       ควรทอ่งจําใหข้ ึน้ใจ โดยนัยนีแ้ล เพราะธรรมเลอะเลอืน วนัิยจงึ 

       เลอะเลอืน เพราะวนัิยเลอะเลอืน ธรรมจงึเลอะเลอืน 

  ภัยในอนาคตประการที ่๔ นี ้ซ ึง่ยังไมเ่กดิขึน้ในบัดนี ้แตจั่กเกดิขึน้ในกาลตอ่ไป 

ภัยนัน้ เธอทัง้หลายพงึรับรูไ้ว ้และพงึพยายามเพือ่ละภัยนัน้เสยี 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 อภธิมัมกถา หมายถงึกถาว่าดว้ยธรรมอันยอดเยีย่มเชน่กถาวา่ดว้ยศลี (องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๗๙/๔๐) 

๒
 เวทลัลกถา หมายถงึกถาทีเ่จอืดว้ยญาณประกอบดว้ยเวท คอืปีตแิละโสมนัสทีเ่กดิจากความเขา้ใจธรรม 

   เทศนา ถงึกับแสดงความชืน่ชม แลว้ถามปัญหาตอ่ไปอกี (องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๗๙/๔๐, ว.ิอ. ๑/๒๖, สารตฺถ. 

   ฏกีา ๑/๑๒๗) และดสูัมมาทฏิฐสิตูร (ม.ม.ู ๑๒/๙/๖๓) สักกปัญหสตูร (ท.ีม. ๑๐/๘/๒๒๖) มหาเวทัลลสตูร 

   (ม.ม.ู ๑๒/๓/๔๐๑) จูฬเวทัลลสตูร (ม.ม.ู ๑๒/๔/๔๑๐) มหาปณุณมสตูร (ม.อ.ุ ๑๔/๘๕-๙๐/๖๗-๗๑) 

๓
 อยูภ่ายนอก หมายถงึนอกพระพทุธศาสนา (องฺ.ทกุ.อ.๒/๔๘/๕๕) เป็นสาวกภาษติ หมายถงึเป็นภาษิต 

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

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๑๔๕ } 



๑๔๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๓. โยธาชวีรรค ๑๐. จตตุถอนาคตภยสตูร 

   ๕. ในอนาคต หมูภ่กิษุจักไมเ่จรญิกาย ไมเ่จรญิศลี ไมเ่จรญิจติ ไม ่

       เจรญิปัญญา เมือ่ไมเ่จรญิกาย ไมเ่จรญิศลี ไมเ่จรญิจติ ไมเ่จรญิ 

       ปัญญา ภกิษุผูเ้ถระก็จักเป็นผูม้ักมาก เป็นผูย้อ่หยอ่น เป็นผูนํ้า 

       ในโอกกมนธรรม๑ ทอดธรุะในปวเิวก๒ จักไมป่รารภความเพยีรเพือ่ 

       ถงึธรรมทีย่ังไมถ่งึ เพือ่บรรลธุรรมทีย่ังไมบ่รรล ุเพือ่ทําใหแ้จง้ธรรม 

       ทีย่ังไมไ่ดทํ้าใหแ้จง้ หมูค่นรุน่หลังก็จักพากันตามอยา่งพวกภกิษุเถระ 

       เหลา่นัน้ แมห้มูค่นรุน่หลังนัน้ ก็จักเป็นผูม้ักมาก เป็นผูย้อ่หยอ่น 

       เป็นผูนํ้าในโอกกมนธรรม ทอดธรุะในปวเิวก จักไมป่รารภความเพยีร 

       เพือ่ถงึธรรมทีย่ังไมถ่งึ เพือ่บรรลธุรรมทีย่ังไมบ่รรล ุเพือ่ทําใหแ้จง้ 

       ธรรมทีย่ังไมไ่ดทํ้าใหแ้จง้ โดยนัยนีแ้ล เพราะธรรมเลอะเลอืน วนัิย 

       จงึเลอะเลอืน เพราะวนัิยเลอะเลอืน ธรรมจงึเลอะเลอืน 

  ภัยในอนาคตประการที ่๕ นี ้ซ ึง่ยังไมเ่กดิขึน้ในบัดนี ้แตจั่กเกดิขึน้ในกาลตอ่ไป 

ภัยนัน้ เธอทัง้หลายพงึรับรูไ้ว ้และพงึพยายามเพือ่ละภัยนัน้เสยี 

  ภกิษุทัง้หลาย ภัยในอนาคต ๕ ประการนีแ้ล ซึง่ยังไมเ่กดิขึน้ในบัดนี ้แตจั่ก 

เกดิขึน้ในกาลตอ่ไป ภัยเหลา่นัน้ เธอทัง้หลายพงึรับรูไ้ว ้และพงึพยายามเพือ่ละภัย 

เหลา่นัน้เสยี 

ตตยิอนาคตภยสตูรที ่๙ จบ 

๑๐. จตตุถอนาคตภยสูตร 

วา่ดว้ยภยัในอนาคต สตูรที ่๔ 

  [๘๐] ภกิษุทัง้หลาย ภัยในอนาคต ๕ ประการนี ้ยังไมเ่กดิขึน้ในบัดนี้ 

แตจั่กเกดิขึน้ในกาลตอ่ไป ภัยเหลา่นัน้ เธอทัง้หลายพงึรับรูไ้ว ้และพงึพยายามเพือ่ 

ละภัยเหลา่นัน้เสยี 

 

เชงิอรรถ : 

๑ โอกกมนธรรม หมายถงึนวิรณ์ ๕ ประการ (องฺ.ทกุ.อ. ๒/๔๕/๕๓) 

๒
 ปวเิวก ในทีน่ีห้มายถงึพระนพิพาน (องฺ.ทกุ.อ. ๒/๔๕/๕๓) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๑๔๖ } 



๑๔๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๓. โยธาชวีรรค ๑๐. จตตุถอนาคตภยสตูร 

  ภัยในอนาคต ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ในอนาคต หมูภ่กิษุจักเป็นผูช้อบทีจ่วีรสวยงาม เมือ่ชอบจวีรที ่

       สวยงาม ก็จักละความเป็นผูท้รงผา้บังสกุลุเป็นวัตร จักละเสนาสนะ 

       อันเงยีบสงัด คอืป่าโปรง่ และป่าทบึ ไปรวมกันอยูท่ีห่มูบ่า้น นคิม 

       และเมอืงหลวง และจักถงึการแสวงหาทีไ่มส่มควร ไมเ่หมาะสม 

       หลายอยา่ง เพราะจวีรเป็นเหต ุ

  ภัยในอนาคตประการที ่๑ นี ้ยังไมเ่กดิขึน้ในบัดนี ้แตจั่กเกดิขึน้ในกาลตอ่ไป 

ภัยนัน้ เธอทัง้หลายพงึรับรูไ้ว ้และพงึพยายามเพือ่ละภัยนัน้เสยี 

   ๒. ในอนาคต หมูภ่กิษุจักเป็นผูช้อบบณิฑบาตทีม่รีสอรอ่ย เมือ่ชอบ 

       บณิฑบาตทีม่รีสอรอ่ย ก็จักละความเป็นผูถ้อืเทีย่วบณิฑบาตเป็นวตัร 

       จักละเสนาสนะอันเงยีบสงัด คอืป่าโปรง่ และป่าทบึ ไปรวมกันอยูท่ี ่

       หมูบ่า้น นคิม และเมอืงหลวง แสวงหาบณิฑบาตทีม่รีสเลศิอรอ่ย 

       และจักถงึการแสวงหาทีไ่มส่มควร ไมเ่หมาะสมหลายอยา่ง เพราะ 

       บณิฑบาตเป็นเหต ุ

  ภัยในอนาคตประการที ่๒ นี ้ยังไมเ่กดิขึน้ในบัดนี ้แตจั่กเกดิขึน้ในกาลตอ่ไป 

ภัยนัน้ เธอทัง้หลายพงึรับรูไ้ว ้และพงึพยายามเพือ่ละภัยนัน้เสยี 

   ๓. ในอนาคต หมูภ่กิษุจักเป็นผูช้อบเสนาสนะทีส่วยงาม เมือ่ชอบ 

       เสนาสนะทีส่วยงาม ก็จักละการอยูป่่าเป็นวตัร จักละเสนาสนะอัน 

       เงยีบสงัด คอืป่าโปรง่ และป่าทบึ ไปรวมกันอยูท่ีห่มูบ่า้น นคิม 

       และเมอืงหลวง และจักถงึการแสวงหาทีไ่มส่มควร ไมเ่หมาะสม 

       หลายอยา่ง เพราะเสนาสนะเป็นเหต ุ

  ภัยในอนาคตประการที ่๓ นี ้ยังไมเ่กดิขึน้ในบัดนี ้แตจั่กเกดิขึน้ในกาลตอ่ไป 

ภัยนัน้ เธอทัง้หลายพงึรับรูไ้ว ้และพงึพยายามเพือ่ละภัยนัน้เสยี 

   ๔. ในอนาคต หมูภ่กิษุจักอยูค่ลกุคลกีับภกิษุณี นางสกิขมานา๑ และ 

       เหลา่สามเณร เมือ่อยูค่ลกุคลกีับภกิษุณี นางสกิขมานา และเหลา่ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ 
นางสกิขมานา หมายถงึสามเณรผีูม้อีาย ุ๑๘ ปีแลว้อกี ๒ ปีจะครบบวชเป็นภกิษุณี ภกิษุณีสงฆส์วดให ้

   สกิขาสมมต ิคอืตกลงใหส้มาทานสกิขาบท ๖ ประการ ตัง้แต ่ปาณาตปิาตา เวรมณี ถงึ วกิาลโภชนา 

   เวรมณ ีใหร้ักษาอย่างเครง่ครัดไมข่าดเลยตลอดเวลา ๒ ปีเต็ม (ถา้ลว่งละเมดิขอ้ใดขอ้หนึง่ ตอ้งสมาทาน 

   ตัง้ตน้ไปใหมอ่กี ๒ ปี) ในระหวา่งทีส่มาทานสกิขาบท ๖ ประการนี ้เรยีกวา่ นางสกิขมานา (ว.ิภกฺิขนุ.ี 

   (แปล) ๓/๑๐๗๘-๑๐๗๙/๒๙๗-๒๙๘) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๑๔๗ } 



๑๔๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๓. โยธาชวีรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

       สามเณร ก็พงึหวงัขอ้นี้ไดว้า่ „เธอเหลา่นัน้จักไมย่นิดปีระพฤต ิ

       พรหมจรรย ์จักตอ้งอาบัตเิศรา้หมองบางอยา่ง หรอืจักบอกคนื 

       สกิขากลับมาเป็นคฤหัสถ‟์ 

  ภัยในอนาคตประการที ่๔ นี ้ยังไมเ่กดิขึน้ในบัดนี ้แตจั่กเกดิขึน้ในกาลตอ่ไป 

ภัยนัน้ เธอทัง้หลายพงึรับรูไ้ว ้และพงึพยายามเพือ่ละภัยนัน้เสยี 

   ๕. ในอนาคต หมูภ่กิษุจักอยูค่ลกุคลกีับพวกคนวดัและเหลา่สามเณร 

   เมือ่อยูค่ลกุคลกีับพวกคนวดัและเหลา่สามเณร ก็พงึหวงัขอ้นีไ้ดว้า่ 

   „เธอเหลา่นัน้จักบรโิภคของทีส่ะสมไวห้ลายอยา่ง จักทํานมิติอยา่ง 

   หยาบไวท้ีแ่ผน่ดนิบา้ง ทีป่ลายของเขยีวบา้ง๑’ 

  ภัยในอนาคตประการที ่๕ นี ้ยังไมเ่กดิขึน้ในบัดนี ้แตจั่กเกดิขึน้ในกาลตอ่ไป 

ภัยนัน้ เธอทัง้หลายพงึรับรูไ้ว ้และพงึพยายามเพือ่ละภัยนัน้เสยี 

  ภกิษุทัง้หลาย ภัยในอนาคต ๕ ประการนี ้ยังไมเ่กดิขึน้ในปัจจบุัน แตจั่ก 

เกดิขึน้ในกาลตอ่ไป ภัยเหลา่นัน้ เธอทัง้หลายพงึรับรูไ้ว ้และพงึพยายามเพือ่ละภัย 

เหลา่นัน้เสยี 

จตตุถอนาคตภยสตูรที ่๑๐ จบ 

โยธาชวีวรรคที ่๓ จบ 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

   ๑. ปฐมเจโตวมิตุตผิลสตูร   ๒. ทตุยิเจโตวมิตุตผิลสตูร 

   ๓. ปฐมธัมมวหิารสีตูร   ๔. ทตุยิธัมมวหิารสีตูร 

   ๕. ปฐมโยธาชวีสตูร    ๖. ทตุยิโยธาชวีสตูร 

   ๗. อนาคตภยสตูร    ๘. ทตุยิอนาคตภยสตูร 

   ๙. ตตยิอนาคตภยสตูร   ๑๐. จตตุถอนาคตภยสตูร 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 หมายถงึการสั่งใหข้ดุดนิ ใหตั้ดตน้ไม ้กิง่ไม ้และใบหญา้ ซึง่จะเป็นเหตใุหต้อ้งอาบัต ิ(องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๘๐/ 

   ๔๐-๔๑) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๑๔๘ } 



๑๔๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๔. เถรวรรค ๑. รชนยีสตูร 

๔. เถรวรรค 

หมวดวา่ดว้ยธรรมของพระเถระ 

๑. รชนยีสตูร 

วา่ดว้ยธรรมทีเ่ป็นเหตใุหก้ าหนดั 

 

  [๘๑] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุผูเ้ถระประกอบดว้ยธรรม 

๕ ประการ ยอ่มไมเ่ป็นทีรั่ก ไมเ่ป็นทีพ่อใจ ไมเ่ป็นทีเ่คารพ และไมเ่ป็นทีย่กยอ่งของ 

เพือ่นพรหมจารทัีง้หลาย 

  ธรรม ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. กําหนัดในสิง่๑ทีเ่ป็นเหตใุหกํ้าหนัด 

   ๒. ขดัเคอืงในสิง่ทีเ่ป็นเหตใุหข้ดัเคอืง 

   ๓. หลงในสิง่ทีเ่ป็นเหตใุหห้ลง 

   ๔. โกรธในสิง่ทีเ่ป็นเหตใุหโ้กรธ 

   ๕. มัวเมาในสิง่ทีเ่ป็นเหตใุหม้ัวเมา 

  ภกิษุผูเ้ถระประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการนีแ้ล ยอ่มไมเ่ป็นทีรั่ก ไมเ่ป็นที ่

พอใจ ไมเ่ป็นทีเ่คารพ และไมเ่ป็นทีย่กยอ่งของเพือ่นพรหมจารทัีง้หลาย 

  ภกิษุผูเ้ถระประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการ ยอ่มเป็นทีรั่ก เป็นทีพ่อใจ เป็นที ่

เคารพ และเป็นทีย่กยอ่งของเพือ่นพรหมจารทัีง้หลาย 

  ธรรม ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ไมกํ่าหนัดในสิง่ทีเ่ป็นเหตใุหกํ้าหนัด 

   ๒. ไมข่ดัเคอืงในสิง่ทีเ่ป็นเหตใุหข้ดัเคอืง 

   ๓. ไมห่ลงในสิง่ทีเ่ป็นเหตใุหห้ลง 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 ส ิง่ ในทีน่ีห้มายถงึอารมณ์ทัง้หลายทีเ่ป็นปัจจัยใหเ้กดิกําหนัด ขัดเคอืง หลง โกรธ และมัวเมา (องฺ.ปญฺจก.อ. 

   ๓/๘๑/๔๑) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๑๔๙ } 



๑๕๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๔. เถรวรรค ๒. วตีราคสตูร 

   ๔. ไมโ่กรธในสิง่ทีเ่ป็นเหตใุหโ้กรธ 

   ๕. ไมม่ัวเมาในสิง่ทีเ่ป็นเหตใุหม้ัวเมา 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุผูเ้ถระประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการนีแ้ล ยอ่มเป็นทีรั่ก 

เป็นทีพ่อใจ เป็นทีเ่คารพ และเป็นทีย่กยอ่งของเพือ่นพรหมจารทัีง้หลาย 

รชนยีสตูรที ่๑ จบ 

๒. วตีราคสูตร 

วา่ดว้ยธรรมของผูป้ราศจากราคะ 

  [๘๒] ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุผูเ้ถระประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการ ยอ่มไม ่

เป็นทีรั่ก ไมเ่ป็นทีพ่อใจ ไมเ่ป็นทีเ่คารพ และไมเ่ป็นทีย่กยอ่งของเพือ่นพรหมจารี 

ทัง้หลาย 

  ธรรม ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. เป็นผูไ้มป่ราศจากราคะ 

   ๒. เป็นผูไ้มป่ราศจากโทสะ 

   ๓. เป็นผูไ้มป่ราศจากโมหะ 

   ๔. เป็นผูล้บหลูค่ณุทา่น 

   ๕. เป็นผูต้เีสมอ 

  ภกิษุผูเ้ถระประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการนีแ้ล ยอ่มไมเ่ป็นทีรั่ก ไมเ่ป็นที ่

พอใจ ไมเ่ป็นทีเ่คารพ และไมเ่ป็นทีย่กยอ่งของเพือ่นพรหมจารทัีง้หลาย 

  ภกิษุผูเ้ถระประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการ ยอ่มเป็นทีรั่ก เป็นทีพ่อใจ เป็นที ่

เคารพ และเป็นทีย่กยอ่งของเพือ่นพรหมจารทัีง้หลาย 

  ธรรม ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. เป็นผูป้ราศจากราคะ 

   ๒. เป็นผูป้ราศจากโทสะ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๑๕๐ } 



๑๕๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๔. เถรวรรค ๓. กหุกสตูร 

   ๓. เป็นผูป้ราศจากโมหะ 

   ๔. เป็นผูไ้มล่บหลูค่ณุทา่น 

   ๕. เป็นผูไ้มต่เีสมอ 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุผูเ้ถระประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการนีแ้ล ยอ่มเป็นทีรั่ก 

เป็นทีพ่อใจ เป็นทีเ่คารพ และเป็นทีย่กยอ่งของเพือ่นพรหมจารทัีง้หลาย 

วตีราคสตูรที ่๒ จบ 

๓. กหุกสตูร 

วา่ดว้ยผูห้ลอกลวง 

  [๘๓] ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุผูเ้ถระประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการ ยอ่มไม ่

เป็นทีรั่ก ไมเ่ป็นทีพ่อใจ ไมเ่ป็นทีเ่คารพ และไมเ่ป็นทีย่กยอ่งของเพือ่นพรหมจารี 

ทัง้หลาย 

  ธรรม ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. เป็นผูห้ลอกลวง๑ 

   ๒. เป็นผูพ้ดูป้อยอ๒ 

   ๓. เป็นผูทํ้านมิติ๓ 

   ๔. เป็นผูพ้ดูบบีบังคับ๔ 

   ๕. เป็นผูแ้สวงหาลาภดว้ยลาภ๕ 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 หลอกลวง หมายถงึหลอกลวงดว้ยอาการ ๓ คอื (๑) พดูเลยีบเคยีง (๒) แสรง้แสดงอริยิาบถคอืยนื เดนิ 

   น่ัง นอนใหน่้าเลือ่มใส (๓) แสรง้ปฏเิสธปัจจัย (องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๘๓/๘๓/๔๑, องฺ.ปญฺจก.ฏกีา ๓/๘๓/๔๓, 

   วสิทุธ.ิ ๑/๑๖/๒๔) และดู อภ.ิว.ิ (แปล) ๓๕/๘๖๑/๕๕๓ 

๒
 พดูป้อยอ หมายถงึพดูป้อยอมุง่หวังลาภสักการะ และชือ่เสยีง (องฺ.ปญฺจ.อ. ๓/๘๓/๔๑, วสิทุธ.ิ ๑/๑๖/๒๔) 

   ดู อภ.ิว.ิ (แปล) ๓๕/๘๖๒/๕๕๓ ประกอบ 

๓ 
ท านมิติ หมายถงึการกระทําทางกายวาจาเพือ่ใหค้นอืน่ใหท้าน เชน่การพดูเป็นเลศนัย พดูเลยีบเคยีง 

   (อภ.ิว.ิอ.๘๖๓/๕๒๓,วสิทฺุธ.ิ ๑/๑๖/๒๔) 

๔
 พดูบบีบงัคบั หมายถงึการด่า การพดูขม่ พดูนนิทาตําหนโิทษ พดูเหยยีดหยาม และการนําเรือ่งไป 

   ประจาน ตลอดถงึการพดูสรรเสรญิตอ่หนา้ นนิทาลับหลัง (ปรุโต มธุรํ ภณตฺิวา ปรมฺมเุข อวณฺณภาสติา) 

   (อภ.ิว.ิอ.๘๖๔/๕๒๔, วสิทุธ.ิ ๑/๑๖/๒๔-๒๕) 

๕
 แสวงหาลาภดว้ยลาภ หมายถงึไดอ้ะไรเอามาฝากเขา ทําใหเ้ขาเกรงใจ ตอ้งใหต้อบแทน (วสิทฺุธ.ิ ๑/๑๖/๒๕) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๑๕๑ } 



๑๕๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๔. เถรวรรค ๔. อัสสทัธสตูร 

  ภกิษุผูเ้ถระประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการนีแ้ล ยอ่มไมเ่ป็นทีรั่ก ไมเ่ป็นที ่

พอใจ ไมเ่ป็นทีเ่คารพ และไมเ่ป็นทีย่กยอ่งของเพือ่นพรหมจารทัีง้หลาย 

  ภกิษุผูเ้ถระประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการ ยอ่มเป็นทีรั่ก เป็นทีพ่อใจ เป็นที ่

เคารพ และเป็นทีย่กยอ่งของเพือ่นพรหมจารทัีง้หลาย 

  ธรรม ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. เป็นผูไ้มห่ลอกลวง 

   ๒. เป็นผูไ้มพ่ดูป้อยอ 

   ๓. เป็นผูไ้มทํ่านมิติ 

   ๔. เป็นผูไ้มพ่ดูบบีบังคับ 

   ๕. เป็นผูไ้มแ่สวงหาลาภดว้ยลาภ 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุผูเ้ถระประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการนีแ้ล ยอ่มเป็นทีรั่ก 

เป็นทีพ่อใจ เป็นทีเ่คารพ และเป็นทีย่กยอ่งของเพือ่นพรหมจารทัีง้หลาย 

กหุกสตูรที ่๓ จบ 

๔. อสัสทัธสตูร 

วา่ดว้ยภกิษุผูไ้มม่ศีรทัธา 

  [๘๔] ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุผูเ้ถระประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการ ยอ่มไม ่

เป็นทีรั่ก ไมเ่ป็นทีพ่อใจ ไมเ่ป็นทีเ่คารพ และไมเ่ป็นทีย่กยอ่งของเพือ่นพรหมจาร ี

ทัง้หลาย 

  ธรรม ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. เป็นผูไ้มม่ศีรัทธา 

   ๒. เป็นผูไ้มม่หีริ ิ

   ๓. เป็นผูไ้มม่โีอตตัปปะ 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๑๕๒ } 



๑๕๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๔. เถรวรรค ๕. อักขมสตูร 

   ๔. เป็นผูเ้กยีจครา้น 

   ๕. เป็นผูม้ปัีญญาทราม 

   ภกิษุผูเ้ถระประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการนีแ้ล ยอ่มไมเ่ป็นทีรั่ก ไมเ่ป็นที ่

พอใจ ไมเ่ป็นทีเ่คารพ และไมเ่ป็นทีย่กยอ่งของเพือ่นพรหมจารทัีง้หลาย 

  ภกิษุผูเ้ถระประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการ ยอ่มเป็นทีรั่ก เป็นทีพ่อใจ เป็นที ่

เคารพ และเป็นทีย่กยอ่งของเพือ่นพรหมจารทัีง้หลาย 

  ธรรม ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. เป็นผูม้ศีรัทธา 

   ๒. เป็นผูม้หีริ ิ

   ๓. เป็นผูม้โีอตตัปปะ 

   ๔. เป็นผูป้รารภความเพยีร 

   ๕. เป็นผูม้ปัีญญา 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุผูเ้ถระประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการนีแ้ล ยอ่มเป็นทีรั่ก 

เป็นทีพ่อใจ เป็นทีเ่คารพ และเป็นทีย่กยอ่งของเพือ่นพรหมจารทัีง้หลาย 

อสัสทัธสตูรที ่๔ จบ 

๕. อกัขมสูตร 

วา่ดว้ยภกิษุผูไ้มอ่ดทน 

  [๘๕] ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุผูเ้ถระประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการ ยอ่มไม ่

เป็นทีรั่ก ไมเ่ป็นทีพ่อใจ ไมเ่ป็นทีเ่คารพ และไมเ่ป็นทีย่กยอ่งของเพือ่นพรหมจารี 

ทัง้หลาย 

  ธรรม ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. เป็นผูไ้มอ่ดทนตอ่รปู 

   ๒. เป็นผูไ้มอ่ดทนตอ่เสยีง 

   ๓. เป็นผูไ้มอ่ดทนตอ่กลิน่ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๑๕๓ } 



๑๕๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๔. เถรวรรค ๖. ปฏสิมัภทิาปัตตสตูร 

   ๔. เป็นผูไ้มอ่ดทนตอ่รส 

   ๕. เป็นผูไ้มอ่ดทนตอ่โผฏฐัพพะ 

  ภกิษุผูเ้ถระประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการนีแ้ล ยอ่มไมเ่ป็นทีรั่ก ไมเ่ป็นที ่

พอใจ ไมเ่ป็นทีเ่คารพ และไมเ่ป็นทีย่กยอ่งของเพือ่นพรหมจารทัีง้หลาย 

  ภกิษุผูเ้ถระประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการ ยอ่มเป็นทีรั่ก เป็นทีพ่อใจ เป็นที ่

เคารพ และเป็นทีย่กยอ่งของเพือ่นพรหมจารทัีง้หลาย 

  ธรรม ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. เป็นผูอ้ดทนตอ่รปู 

   ๒. เป็นผูอ้ดทนตอ่เสยีง 

   ๓. เป็นผูอ้ดทนตอ่กลิน่ 

   ๔. เป็นผูอ้ดทนตอ่รส 

   ๕. เป็นผูอ้ดทนตอ่โผฏฐัพพะ 

  ภกิษุผูเ้ถระประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการนีแ้ล ยอ่มเป็นทีรั่ก เป็นทีพ่อใจ 

เป็นทีเ่คารพ และเป็นทีย่กยอ่งของเพือ่นพรหมจารทัีง้หลาย 

อกัขมสตูรที ่๕ จบ 

๖. ปฏสิมัภทิาปตัตสตูร๑ 

วา่ดว้ยภกิษุผูบ้รรลปุฏสิมัภทิา 

  [๘๖] ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุผูเ้ถระประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการ ยอ่มเป็น 

ทีรั่ก เป็นทีพ่อใจ เป็นทีเ่คารพ และเป็นทีย่กยอ่งของเพือ่นพรหมจารทัีง้หลาย 

  ธรรม ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. เป็นผูบ้รรลอุัตถปฏสิมัภทิา (ปัญญาแตกฉานในอรรถ) 

   ๒. เป็นผูบ้รรลธุัมมปฏสิมัภทิา (ปัญญาแตกฉานในธรรม) 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 ด ูอภ.ิว.ิ (แปล) ๓๕/๗๑๘-๗๕๐/๔๕๙-๔๘๐ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๑๕๔ } 



๑๕๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๔. เถรวรรค ๗. สลีวันตสตูร 

   ๓. เป็นผูบ้รรลนุริตุตปิฏสิมัภทิา (ปัญญาแตกฉานในนริตุต)ิ 

   ๔. เป็นผูบ้รรลปุฏภิาณปฏสิมัภทิา (ปัญญาแตกฉานในปฏภิาณ) 

   ๕. เป็นผูข้ยัน ไมเ่กยีจครา้นในการงานทีจ่ะตอ้งชว่ยกันทํา ทัง้งานสงู 

       และงานตํา่๑ของเพือ่นพรหมจารทัีง้หลาย ประกอบดว้ยปัญญา 

       เป็นเครือ่งพจิารณาอันเป็นอบุายในการงานทีจ่ะตอ้งชว่ยกันทํานัน้ 

       สามารถทําได ้สามารถจัดได ้

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุผูเ้ถระประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการนีแ้ล ยอ่มเป็นทีรั่ก 

เป็นทีพ่อใจ เป็นทีเ่คารพ และเป็นทีย่กยอ่งของเพือ่นพรหมจารทัีง้หลาย 

ปฏสิมัภทิาปตัตสตูรที ่๖ จบ 

๗. สลีวนัตสตูร 

วา่ดว้ยภกิษุผูม้ศีลี 

  [๘๗] ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุผูเ้ถระประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการ ยอ่มเป็น 

ทีรั่ก เป็นทีพ่อใจ เป็นทีเ่คารพ และเป็นทีย่กยอ่งของเพือ่นพรหมจารทัีง้หลาย 

  ธรรม ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. เป็นผูม้ศีลี สํารวมดว้ยการสงัวรในปาตโิมกข ์เพยีบพรอ้มดว้ย 

       อาจาระ(มารยาท)และโคจร(การเทีย่วไป) มปีกตเิห็นภัยในโทษแมเ้ล็กนอ้ย 

       สมาทานศกึษาอยูใ่นสกิขาบททัง้หลาย 

   ๒. เป็นพหสูตู ทรงสตุะ สัง่สมสตุะ เป็นผูไ้ดฟั้งมากซึง่ธรรมทัง้หลาย 

       ทีม่คีวามงามในเบือ้งตน้ มคีวามงามในทา่มกลาง มคีวามงามใน 

       ทีส่ดุ ประกาศพรหมจรรยพ์รอ้มทัง้อรรถและพยญัชนะ บรสิทุธิ ์

       บรบิรูณ์ครบถว้น แลว้ทรงจําไวไ้ด ้คลอ่งปาก ขึน้ใจ แทงตลอดด ี

       ดว้ยทฏิฐ ิ

 

เชงิอรรถ : 

๑
 งานสงู หมายถงึงานยอ้มจวีร หรอืงานโบกทาพระเจดยี ์ตลอดถงึงานทีจ่ะตอ้งชว่ยกันทําทีโ่รงอโุบสถ 

   เรอืนพระเจดยี ์เรอืนตน้โพธิเ์ป็นตน้ (องฺ.ทสก.อ. ๓/๑๗/๓๒๒) 

   งานต า่ หมายถงึงานเล็กนอ้ยมลีา้งเทา้ และนวดเทา้เป็นตน้ (องฺ.ทสก.อ. ๓/๑๗/๓๒๒) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๑๕๕ } 



๑๕๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๔. เถรวรรค ๘. เถรสตูร 

   ๓. เป็นผูม้วีาจางาม เจรจาถอ้ยคําไพเราะ ประกอบดว้ยวาจาชาวเมอืง 

       ทีส่ละสลวย ไมห่ยาบคาย ใหรู้ค้วามหมายได ้

   ๔. เป็นผูไ้ดฌ้าน ๔ อันมใีนจติยิง่ ซึง่เป็นเครือ่งอยูเ่ป็นสขุในปัจจบุัน 

       ตามความปรารถนา ไดโ้ดยไมย่าก ไดโ้ดยไมลํ่าบาก 

   ๕. ทําใหแ้จง้เจโตวมิตุต ิปัญญาวมิตุต ิอันไมม่อีาสวะ เพราะอาสวะ 

       ส ิน้ไป ดว้ยปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุัน 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุผูเ้ถระประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการนีแ้ล ยอ่มเป็นทีรั่ก 

เป็นทีพ่อใจ เป็นทีเ่คารพ และเป็นทีย่กยอ่งของเพือ่นพรหมจารทัีง้หลาย 

สลีวนัตสตูรที ่๗ จบ 

๘. เถรสตูร 

วา่ดว้ยธรรมของพระเถระ 

  [๘๘] ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุผูเ้ถระประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการ ยอ่มเป็น 

ผูป้ฏบิัตเิพือ่ไมเ่กือ้กลูแกค่นหมูม่าก เพือ่ไมใ่ชส่ขุแกค่นหมูม่าก เพือ่ไมใ่ชป่ระโยชน ์

แกค่นหมูม่าก เพือ่ไมเ่กือ้กลู เพือ่ทกุขแ์กเ่ทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย 

  ธรรม ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. เป็นรัตตัญญู๑ บวชมานาน 

   ๒. เป็นผูม้ชี ือ่เสยีง มยีศ มบีรวิารมาก ปรากฏแกพ่วกคฤหัสถแ์ละ 

       บรรพชติ 

   ๓. เป็นผูไ้ดจ้วีร บณิฑบาต เสนาสนะ และคลิานปัจจัยเภสชัชบรขิาร 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 รตัตญัญ ูเป็นตําแหน่งเอตทัคคะทีพ่ระอัญญาโกณฑัญญะไดร้ับยกยอ่งจากพระพทุธเจา้ มคีวามหมายว่ารู ้

   ราตรนีาน คอืบวช รูแ้จง้ธรรม และเป็นพระขณีาสพกอ่นพระสาวกทัง้หลาย (องฺ.เอกก.อ. ๑/๑๘๘/๑๒๒) 

   แตใ่นทีน่ีห้มายถงึเป็นผูผ้า่นมาหลายราตร ี(องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๘๘/๔๒) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๑๕๖ } 



๑๕๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๔. เถรวรรค ๘. เถรสตูร 

   ๔. เป็นพหสูตู ทรงสตุะ๑ สัง่สมสตุะ เป็นผูไ้ดฟั้งมากซึง่ธรรมทัง้หลาย 

       ทีม่คีวามงามในเบือ้งตน้ มคีวามงามในทา่มกลาง มคีวามงามใน 

       ทีส่ดุ ประกาศพรหมจรรยพ์รอ้มทัง้อรรถและพยญัชนะ บรสิทุธิ ์

       บรบิรูณ์ครบถว้น แลว้ทรงจําไวไ้ด ้คลอ่งปาก ขึน้ใจ แทงตลอดด ี

       ดว้ยทฏิฐ ิ

   ๕. เป็นมจิฉาทฏิฐ ิมคีวามเห็นวปิรติ บคุคลนัน้ทําใหค้นหมูม่ากออก 

       จากสทัธรรมใหต้ัง้อยูใ่นอสทัธรรม๒ คนหมูม่ากพากันตามอยา่งเธอ 

       ดว้ยคดิวา่ „เป็นภกิษุเถระ เป็นรัตตัญญ ูบวชมานาน‟ บา้ง „เป็น 

       ภกิษุเถระ มชีือ่เสยีง มยีศ มบีรวิารมาก ปรากฏแกพ่วกคฤหสัถ ์

       และบรรพชติ‟ บา้ง „เป็นภกิษุเถระ ไดจ้วีร บณิฑบาต เสนาสนะ 

       และคลิานปัจจัยเภสชัชบรขิาร‟ บา้ง „เป็นภกิษุเถระ เป็นพหสูตู 

       ทรงสตุะ สัง่สมสตุะ‟ บา้ง 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุผูเ้ถระประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการนีแ้ล ยอ่มเป็นผู ้

ปฏบิัตเิพือ่ไมเ่กือ้กลูประโยชนแ์กค่นหมูม่าก เพือ่ไมใ่ชส่ขุแกค่นหมูม่าก เพือ่ไมใ่ช ่

ประโยชนแ์กค่นหมูม่าก เพือ่ไมเ่กือ้กลู เพือ่ทกุขแ์กเ่ทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุผูเ้ถระประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการนีแ้ล ยอ่มเป็นผู ้

ปฏบิัตเิพือ่เกือ้กลูแกค่นหมูม่าก เพือ่สขุแกค่นหมูม่าก เพือ่ประโยชนแ์กค่นหมูม่าก 

เพือ่เกือ้กลู เพือ่สขุแกเ่ทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 สตุะ ในทีน่ีห้มายถงึนวังคสัตถศุาสน ์(คําสอนของพระศาสดามอีงค ์๙) คอื (๑) สตุตะ (พระสตูรทัง้หลาย 

   รวมทัง้พระวนัิยปิฎกและนทิเทส) (๒) เคยยะ (ขอ้ความรอ้ยแกว้ผสมรอ้ยกรอง ไดแ้กพ่ระสตูรทีม่คีาถา 

   ทัง้หมด) (๓) เวยยากรณะ (ความรอ้ยแกว้) (๔) คาถา (ขอ้ความรอ้ยกรอง) (๕) อทุาน (พระคาถาพุทธอทุาน) 

   (๖) อติวิตุตกะ (พระสตูรทีต่รัสอา้งองิ) (๗) ชาตกะ (ชาดก ๕๕๐ เรือ่ง) (๘) อัพภตูธรรม (เรือ่งอัศจรรย)์ 

   (๙) เวทัลละ (พระสตูรแบบถาม-ตอบ) (องฺ.จตกฺุก. (แปล) ๒๑/๖/๙-๑๑) 

๒
 สทัธรรม ในทีน่ีห้มายถงึกศุลกรรมบถ ๑๐ ประการ 

   อสทัธรรม ในทีน่ีห้มายถงึอกศุลกรรมบถ ๑๐ ประการ (องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๘๘/๔๒) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๑๕๗ } 



๑๕๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๔. เถรวรรค ๘. เถรสตูร 

  ธรรม ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. เป็นรัตตัญญ ูบวชมานาน 

   ๒. เป็นผูม้ชี ือ่เสยีง มยีศ มบีรวิารมาก ปรากฏแกพ่วกคฤหัสถแ์ละบรรพชติ 

   ๓. เป็นผูไ้ดจ้วีร บณิฑบาต เสนาสนะ และคลิานปัจจัยเภสชัชบรขิาร 

   ๔. เป็นพหสูตู ทรงสตุะ สัง่สมสตุะ เป็นผูไ้ดฟั้งมากซึง่ธรรมทัง้หลาย 

       ทีม่คีวามงามในเบือ้งตน้ มคีวามงามในทา่มกลาง มคีวามงามใน 

       ทีส่ดุ ประกาศพรหมจรรยพ์รอ้มทัง้อรรถและพยญัชนะ บรสิทุธิ ์

       บรบิรูณ์ครบถว้นแลว้ ทรงจําไวไ้ด ้คลอ่งปาก ขึน้ใจ แทงตลอดด ี

       ดว้ยทฏิฐ ิ

   ๕. เป็นสมัมาทฏิฐ ิมคีวามเห็นไมว่ปิรติ บคุคลนัน้ทําใหค้นหมูม่าก 

       ออกจากอสทัธรรม ใหต้ัง้อยูใ่นสทัธรรม คนหมูม่ากพากันตาม 

       อยา่งเธอดว้ยคดิวา่ „เป็นภกิษุเถระ เป็นรัตตัญญ ูบวชมานาน‟ บา้ง 

       „เป็นภกิษุเถระ มชีือ่เสยีง มยีศ มบีรวิารมาก ปรากฏแกพ่วก 

       คฤหัสถแ์ละบรรพชติ‟ บา้ง „เป็นภกิษุเถระ ไดจ้วีร บณิฑบาต 

       เสนาสนะ และคลิานปัจจัยเภสชัชบรขิาร‟ บา้ง „เป็นภกิษุเถระ 

       เป็นพหสูตู ทรงสตุะ สัง่สมสตุะ‟ บา้ง 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุผูเ้ถระประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการนีแ้ล ยอ่มเป็นผู ้

ปฏบิัตเิพือ่เกือ้กลูแกค่นหมูม่าก เพือ่สขุแกค่นหมูม่าก เพือ่ประโยชนแ์กค่นหมูม่าก 

เพือ่เกือ้กลู เพือ่สขุแกเ่ทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย 

เถรสตูรที ่๘ จบ 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๑๕๘ } 



๑๕๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๔. เถรวรรค ๙. ปฐมเสขสตูร 

๙. ปฐมเสขสตูร 

วา่ดว้ยธรรมของพระเสขะ๑ สตูรที ่๑ 

  [๘๙] ภกิษุทัง้หลาย ธรรม ๕ ประการนี ้ยอ่มเป็นไปเพือ่ความเสือ่มแก ่

ภกิษุผูเ้ป็นเสขะ 

  ธรรม ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ความเป็นผูช้อบการงาน๒ 

   ๒. ความเป็นผูช้อบการพดูคยุ 

   ๓. ความเป็นผูช้อบการนอนหลับ 

   ๔. ความเป็นผูช้อบการคลกุคลดีว้ยหมู ่

   ๕. ไมพ่จิารณาจติตามทีห่ลดุพน้แลว้๓ 

  ธรรม ๕ ประการนีแ้ล ยอ่มเป็นไปเพือ่ความเสือ่มแกภ่กิษุผูเ้ป็นเสขะ 

  ธรรม ๕ ประการนี ้ยอ่มเป็นไปเพือ่ความไมเ่สือ่มแกภ่กิษุผูเ้ป็นเสขะ 

  ธรรม ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ความเป็นผูไ้มช่อบการงาน 

   ๒. ความเป็นผูไ้มช่อบการพดูคยุ 

   ๓. ความเป็นผูไ้มช่อบการนอนหลับ 

   ๔. ความเป็นผูไ้มช่อบการคลกุคลดีว้ยหมู ่

   ๕. พจิารณาจติตามทีห่ลดุพน้แลว้ 

  ภกิษุทัง้หลาย ธรรม ๕ ประการนีแ้ล ยอ่มเป็นไปเพือ่ความไมเ่สือ่มแกภ่กิษุ 

ผูเ้ป็นเสขะ 

ปฐมเสขสตูรที ่๙ จบ 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 ดเูชงิอรรถที ่๑ ขอ้ ๑ หนา้ ๑ ในเลม่นี ้

๒
 การงาน ในทีน่ีห้มายถงึการกะจวีร ทําจวีร เย็บปะจวีร ทําถลกบาตร อังสะ ประคตเอว ผา้กรองน้ํา 

   ทําเชงิรองบาตร ผา้เช็ดเทา้ ไมก้วาด เป็นตน้ตลอดวัน (องฺ.ปญฺจก.ฏกีา ๓/๘๙/๔๔) 

๓ 
ไมพ่จิารณาจติตามทีห่ลดุพน้แลว้ หมายถงึไมพ่จิารณาโทษทีต่นละ และคณุทีต่นได ้ตามทีจ่ติหลุด 

   พน้แลว้ พยายามเพือ่ใหไ้ดค้ณุเบือ้งสงูขึน้ไป (องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๘๙/๔๓) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๑๕๙ } 



๑๖๐ 

 

พระสตุตนัตปิฎก องัคตุตรนกิาย ปญัจกนบิาต [๒. ทตุยิปณัณาสก]์ 

๔. เถรวรรค ๑๐. ทตุยิเสขสตูร 

๑๐. ทตุยิเสขสตูร 

วา่ดว้ยธรรมของพระเสขะ สตูรที ่๒ 

  [๙๐] ภกิษุทัง้หลาย ธรรม ๕ ประการนี ้ยอ่มเป็นไปเพือ่ความเสือ่มแก ่

ภกิษุผูเ้ป็นเสขะ 

  ธรรม ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ภกิษุผูเ้ป็นเสขะในธรรมวนัิยนี ้เป็นผูม้กีจิมาก มกีรณียกจิมาก ไม ่

       ฉลาดในกจินอ้ยใหญ ่ละการหลกีเรน้ ไมต่ามประกอบความสงบใจ๑ 

       ภายใน นี้เป็นธรรมประการที ่๑ เป็นไปเพือ่ความเสือ่มแกภ่กิษุ 

       ผูเ้ป็นเสขะ 

   ๒. ภกิษุผูเ้ป็นเสขะใหว้ันเวลาลว่งไปเพราะการงานเล็กนอ้ย ละการ 

       หลกีเรน้ ไมป่ระกอบความสงบใจภายใน นีเ้ป็นธรรมประการที ่๒ 

       เป็นไปเพือ่ความเสือ่มแกภ่กิษุผูเ้ป็นเสขะ 

   ๓. ภกิษุผูเ้ป็นเสขะคลกุคลกีับพวกคฤหัสถแ์ละบรรพชติ ดว้ยการ 

       คลกุคลอียา่งคฤหัสถท์ีไ่มส่มควร ละการหลกีเรน้ ไมป่ระกอบ 

       ความสงบใจภายใน นีเ้ป็นธรรมประการที ่๓ เป็นไปเพือ่ความ 

       เสือ่มแกภ่กิษุผูเ้ป็นเสขะ 

   ๔. ภกิษุผูเ้ป็นเสขะเขา้ไปยังหมูบ่า้นในเวลาเชา้นัก กลับมาในเวลาสายนัก 

       ละการหลกีเรน้ ไมป่ระกอบความสงบใจภายใน นีเ้ป็นธรรมประการ 

       ที ่๔ เป็นไปเพือ่ความเสือ่มแกภ่กิษุผูเ้ป็นเสขะ 

   ๕. ภกิษุผูเ้ป็นเสขะไมไ่ดก้ถาเป็นเครือ่งขดัเกลา เป็นสปัปายะแหง่ความ 

       เป็นไปของจติ๒ คอือัปปิจฉกถา (เรือ่งความมักนอ้ย) สนัตฏุฐกิถา 

        (เรือ่งความสนัโดษ) ปวเิวกกถา (เรือ่งความสงัด) อสงัสคัคกถา 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 ความสงบใจ (เจโตสมถะ) ในทีน่ีห้มายถงึสมาธกิัมมัฏฐาน (องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๙๐/๔๓) 

๒
 เป็นสปัปายะแหง่ความเป็นไปของจติ หมายถงึเป็นทีส่บายและเป็นอปุการะแกก่ารชกันําจติเขา้สูส่มถะ 

   และวปัิสสนา คอืความปลอดโปรง่แหง่จติ (องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๙๐/๔๓, องฺ.นวก.อ.๓/๑/๒๘๕) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๑๖๐ } 



๑๖๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๔. เถรวรรค ๑๐. ทตุยิเสขสตูร 

       (เรือ่งความไมค่ลกุคล)ี วรียิารัมภกถา (เรือ่งการปรารภความเพยีร) 

       สลีกถา (เรือ่งศลี) สมาธกิถา (เรือ่งสมาธ)ิ ปัญญากถา (เรือ่งปัญญา) 

       วมิตุตกิถา (เรือ่งวมิตุต)ิ วมิตุตญิาณทัสสนกถา (เรือ่งความรู ้

       ความเห็นในวมิตุต)ิ ตามความปรารถนา ไดโ้ดยยาก ไดโ้ดยลําบาก 

       ละการหลกีเรน้ ไมป่ระกอบความสงบใจภายใน นีเ้ป็นธรรมประการ 

       ที ่๕ เป็นไปเพือ่ความเสือ่มแกภ่กิษุผูเ้ป็นเสขะ 

  ภกิษุทัง้หลาย ธรรม ๕ ประการตอ่ไปนี ้ยอ่มเป็นไปเพือ่ความไมเ่สือ่มแก ่

ภกิษุผูเ้ป็นเสขะ 

  ธรรม ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ภกิษุผูเ้ป็นเสขะในธรรมวนัิยนี ้เป็นผูไ้มม่กีจิมาก ไมม่กีรณียกจิมาก 

       ฉลาดในกจินอ้ยใหญ ่ไมล่ะการหลกีเรน้ ตามประกอบความสงบใจ 

       ภายใน นี้เป็นธรรมประการที ่๑ เป็นไปเพือ่ความไมเ่สือ่มแกภ่กิษุ 

       ผูเ้ป็นเสขะ 

   ๒. ภกิษุผูเ้ป็นเสขะไมใ่หว้ันเวลาลว่งไป เพราะการงานเล็กนอ้ย ไมล่ะ 

       การหลกีเรน้ ประกอบความสงบใจภายใน นีเ้ป็นธรรมประการที ่๒ 

       เป็นไปเพือ่ความไมเ่สือ่มแกภ่กิษุผูเ้ป็นเสขะ 

   ๓. ภกิษุผูเ้ป็นเสขะไมค่ลกุคลกีับพวกคฤหัสถแ์ละบรรพชติ ดว้ยการ 

      คลกุคลกีับคฤหัสถท์ีไ่มส่มควร ไมล่ะการหลกีเรน้ ประกอบความ 

       สงบใจภายใน นีเ้ป็นธรรมประการที ่๓ เป็นไปเพือ่ความไมเ่สือ่มแก ่

       ภกิษุผูเ้ป็นเสขะ 

   ๔. ภกิษุผูเ้ป็นเสขะไมเ่ขา้ไปยังหมูบ่า้นในเวลาเชา้นัก ไมก่ลับในเวลาสายนัก 

       ไมล่ะการหลกีเรน้ ประกอบความสงบใจภายใน นีเ้ป็นธรรมประการ 

       ที ่๔ เป็นไปเพือ่ความไมเ่สือ่มแกภ่กิษุผูเ้ป็นเสขะ 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๑๖๑ } 



๑๖๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๔. เถรวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

   ๕. ภกิษุผูเ้ป็นเสขะไดก้ถาเป็นเครือ่งขดัเกลาอยา่งยิง่ เป็นสปัปายะแหง่ 

       ความเป็นไปของจติ คอื อัปปิจฉกถา สนัตฏุฐกิถา ปวเิวกกถา 

       อสงัสคัคกถา วรียิารัมภกถา สลีกถา สมาธกิถา ปัญญากถา 

       วมิตุตกิถา วมิตุตญิาณทัสสนกถา ตามความปรารถนา ไดโ้ดย 

       ไมย่าก ไดไ้มลํ่าบาก ไมล่ะการหลกีเรน้ ประกอบความสงบใจ 

       ภายใน นี้เป็นธรรมประการที ่๕ เป็นไปเพือ่ความไมเ่สือ่มแกภ่กิษุ 

       ผูเ้ป็นเสขะ 

  ภกิษุทัง้หลาย ธรรม ๕ ประการนีแ้ล ยอ่มเป็นไปเพือ่ความไมเ่สือ่มแกภ่กิษุ 

ผูเ้ป็นเสขะ 

ทตุยิเสขสตูรที ่๑๐ จบ 

เถรวรรคที ่๔ จบ 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

   ๑. รชนยีสตูร     ๒. วตีราคสตูร 

   ๓. กหุกสตูร     ๔. อัสสทัธสตูร 

   ๕. อักขมสตูร     ๖. ปฏสิมัภทิาปัตตสตูร 

   ๗. สลีวนัตสตูร    ๘. เถรสตูร 

   ๙. ปฐมเสขสตูร    ๑๐. ทตุยิเสขสตูร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๑๖๒ } 



๑๖๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๕. กกธุวรรค ๒. ทตุยิสมัปทาสตูร 

๕. กกธุวรรค 

หมวดวา่ดว้ยกกธุเทพบตุร 

๑. ปฐมสมัปทาสูตร 

วา่ดว้ยสมัปทา สตูรที ่๑ 

  [๙๑] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ ภกิษุทัง้หลาย สมัปทา(ความถงึพรอ้ม) 

๕ ประการนี ้

  สมัปทา ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. สทัธาสมัปทา (ความถงึพรอ้มดว้ยศรัทธา) 

   ๒. สลีสมัปทา (ความถงึพรอ้มดว้ยศลี) 

   ๓. สตุสมัปทา (ความถงึพรอ้มดว้ยสตุะ) 

   ๔. จาคสมัปทา (ความถงึพรอ้มดว้ยจาคะ) 

   ๕. ปัญญาสมัปทา (ความถงึพรอ้มดว้ยปัญญา) 

  ภกิษุทัง้หลาย สมัปทา ๕ ประการนีแ้ล 

ปฐมสมัปทาสตูรที ่๑ จบ 

๒. ทตุยิสมัปทาสตูร 

วา่ดว้ยสมัปทา สตูรที ่๒ 

  [๙๒] ภกิษุทัง้หลาย สมัปทา ๕ ประการนี้ 

  สมัปทา ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. สลีสมัปทา (ความถงึพรอ้มดว้ยศลี) 

   ๒. สมาธสิมัปทา (ความถงึพรอ้มดว้ยสมาธ)ิ 

   ๓. ปัญญาสมัปทา (ความถงึพรอ้มดว้ยปัญญา) 

   ๔. วมิตุตสิมัปทา (ความถงึพรอ้มดว้ยวมิตุต)ิ 

   ๕. วมิตุตญิาณทัสสนสมัปทา (ความถงึพรอ้มดว้ยวมิตุตญิาณทัสสนะ) 

  ภกิษุทัง้หลาย สมัปทา ๕ ประการนีแ้ล 

ทตุยิสมัปทาสตูรที ่๒ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๑๖๓ } 



๑๖๔ 

 

พระสตุตนัตปิฎก องัคตุตรนกิาย ปญัจกนบิาต [๒. ทตุยิปณัณาสก]์ 

๕. กกธุวรรค ๔. ผาสวุหิารสตูร 

๓. พยากรณสตูร 

วา่ดว้ยการพยากรณ์อรหตัตผล 

  [๙๓] ภกิษุทัง้หลาย การพยากรณ์อรหัตตผล๑ ๕ ประการนี ้

  การพยากรณ์อรหัตตผล ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. พยากรณ์อรหัตตผล เพราะโงเ่ขลา เพราะหลงงมงาย 

   ๒. มคีวามปรารถนาชัว่ ถกูความปรารถนาครอบงํา จงึพยากรณ์ 

        อรหัตตผล 

   ๓. พยากรณ์อรหัตตผล เพราะความบา้ เพราะจติฟุ้งซา่น 

   ๔. พยากรณ์อรหัตตผล เพราะสําคัญวา่ไดบ้รรล ุ

   ๕. พยากรณ์อรหัตตผลโดยถกูตอ้ง 

  ภกิษุทัง้หลาย การพยากรณ์อรหัตตผล ๕ ประการนีแ้ล 

พยากรณสตูรที ่๓ จบ 

๔. ผาสวุหิารสตูร 

วา่ดว้ยผาสวุหิารธรรม๒ 

  [๙๔] ภกิษุทัง้หลาย ผาสวุหิารธรรม ๕ ประการนี้ 

  ผาสวุหิารธรรม ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

  ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. สงัดจากกาม และอกศุลธรรมทัง้หลาย บรรลปุฐมฌาน ฯลฯ๓ อยู ่

   ๒. เพราะวติกวจิารสงบระงับไปบรรลทุตุยิฌาน ฯลฯ อยู ่

   ๓. เพราะปีตจิางคลายไปมอีเุบกขามสีตสิมัปชญัญะเสวยสขุดว้ยนาม 

       กายบรรลตุตยิฌาน ฯลฯ อยู ่

 

เชงิอรรถ : 

๑
 พยากรณอ์รหตัตผล ในทีน่ีห้มายถงึการกลา่วอา้งวา่ตนไดบ้รรลอุรหัตตผล (องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๙๓/๔๔) 

๒
 ผาสวุหิารธรรม หมายถงึธรรมเครือ่งอยูเ่ป็นสขุ (สขุวหิาระ) (องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๙๔-๙๕/๔๔) 

๓
 ฯลฯ ทีป่รากฏในสตูรนี ้ดคูวามเต็มในขอ้ ๒๘ (ปัญจังคกิสตูร) หนา้ ๓๖-๓๘ ในเลม่นี ้

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๑๖๔ } 



๑๖๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๕. กกธุวรรค ๕. อกปุปสตูร 

   ๔. เพราะละสขุและทกุขไ์ด ้เพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปกอ่นแลว้ 

       บรรลจุตตุถฌาน ฯลฯ อยู ่

   ๕. ทําใหแ้จง้เจโตวมิตุต ิปัญญาวมิตุต ิอันไมม่อีาสวะเพราะอาสวะสิน้ 

       ไปดว้ยปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึอยู ่ในปัจจบุัน 

  ภกิษุทัง้หลาย ผาสวุหิารธรรม ๕ ประการนีแ้ล 

ผาสวุหิารสตูรที ่๔ จบ 

๕. อกปุปสตูร 

วา่ดว้ยอกปุปธรรม๑ 

  [๙๕] ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการ ไมน่านนักก็จะ 

บรรลอุกปุปธรรม 

  ธรรม ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

  ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. เป็นผูบ้รรลอุัตถปฏสิมัภทิา (ปัญญาแตกฉานในอรรถ) 

   ๒. เป็นผูบ้รรลธุัมมปฏสิมัภทิา (ปัญญาแตกฉานในธรรม) 

   ๓. เป็นผูบ้รรลนุริตุตปิฏสิมัภทิา (ปัญญาแตกฉานในนริตุต)ิ 

   ๔. เป็นผูบ้รรลปุฏภิาณปฏสิมัภทิา๒ (ปัญญาแตกฉานในปฏภิาณ) 

   ๕. พจิารณาจติตามทีห่ลดุพน้แลว้ 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการนีแ้ล ไมน่านนักก็จะบรรล ุ

อกปุปธรรม 

อกปุปสตูรที ่๕ จบ 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 อกปุปธรรม หมายถงึพระอรหัตตผล (องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๙๔-๙๕/๔๔) 

๒
 ด ูองฺ.จตกฺุก. (แปล) ๒๑/๑๗๒/๒๔๒-๒๔๓, ข.ุป. ๓๑/๑๑๐/๑๒๓, ๓๐/๓๕๘, อภ.ิว.ิ (แปล) ๓๕/๗๑๘/๔๕๙ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๑๖๕ } 



๑๖๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๕. กกธุวรรค ๖. สตุธรสตูร 

๖. สตุธรสตูร 

วา่ดว้ยภกิษุผูท้รงสตุะ 

  [๙๖] ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการ เสพ๑อานาปาน- 

สตกิัมมัฏฐานอยู ่ไมน่านนัก ยอ่มบรรลอุกปุปธรรม 

  ธรรม ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

  ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. เป็นผูม้ธีรุะนอ้ย มกีจินอ้ย เลีย้งงา่ย สนัโดษในบรขิารแหง่ชวีติ 

   ๒. เป็นผูม้อีาหารนอ้ย หมั่นประกอบความไมเ่ห็นแกป่ากแกท่อ้ง 

   ๓. เป็นผูม้กีารหลับนอ้ย หมั่นประกอบความเพยีรเครือ่งตืน่อยู ่

   ๔. เป็นพหสูตู ทรงสตุะ สัง่สมสตุะ เป็นผูไ้ดฟั้งมากซึง่ธรรมทัง้หลาย 

       ทีม่คีวามงามในเบือ้งตน้ มคีวามงามในทา่มกลาง มคีวามงามใน 

       ทีส่ดุ ประกาศพรหมจรรยพ์รอ้มทัง้อรรถและพยญัชนะ บรสิทุธิ ์บรบิรูณ์ 

       ครบถว้น แลว้ทรงจําไวไ้ด ้คลอ่งปาก ขึน้ใจ แทงตลอดด ี

       ดว้ยทฏิฐ ิ

   ๕. พจิารณาจติตามทีห่ลดุพน้แลว้ 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการนีแ้ล เสพอานาปานสต-ิ 

กัมมัฏฐานอยู ่ไมน่านนัก ยอ่มบรรลอุกปุปธรรม 

สตุธรสตูรที ่๖ จบ 

 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ 
ดเูชงิอรรถที ่๒ ขอ้ ๕๗ (ฐานสตูร) หนา้ ๑๐๒ ในเลม่นี้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๑๖๖ } 



๑๖๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๕. กกธุวรรค ๗. กถาสตูร 

๗. กถาสตูร 

วา่ดว้ยกถาเครือ่งขดัเกลากเิลส 

  [๙๗] ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการ เจรญิอานาปาน- 

สตกิัมมัฏฐานอยู ่ไมน่านนัก ยอ่มบรรลอุกปุปธรรม 

  ธรรม ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

  ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. เป็นผูม้ธีรุะนอ้ย มกีจินอ้ย เลีย้งงา่ย สนัโดษในบรขิารแหง่ชวีติ 

   ๒. เป็นผูม้อีาหารนอ้ย หมั่นประกอบความไมเ่ห็นแกป่ากแกท่อ้ง 

   ๓. เป็นผูม้กีารหลับนอ้ย หมั่นประกอบความเพยีรเครือ่งตืน่อยู ่

   ๔. เป็นผูไ้ดก้ถาเป็นเครือ่งขดัเกลาอยา่งยิง่ เป็นสปัปายะแหง่ความเป็น 

       ไปของจติ คอื อัปปิจฉกถา สนัตฏุฐกิถา ปวเิวกกถา อสงัสคัคกถา 

       วรียิารัมภกถา สลีกถา สมาธกิถา ปัญญากถา วมิตุตกิถา วมิตุต-ิ 

       ญาณทัสสนกถา ตามความปรารถนา ไดโ้ดยไมย่าก ไดไ้มลํ่าบาก 

   ๕. พจิารณาจติตามทีห่ลดุพน้แลว้ 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการนีแ้ล เจรญิอานาปานสต-ิ 

กัมมัฏฐานอยู ่ไมน่านนัก ยอ่มบรรลอุกปุปธรรม 

กถาสตูรที ่๗ จบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๑๖๗ } 



๑๖๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๕. กกธุวรรค ๙. สหีสตูร 

๘. อารญัญกสตูร 

วา่ดว้ยภกิษุผูอ้ยูป่่าเป็นวตัร 

  [๙๘] ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการ ทําอานาปานสต-ิ 

กัมมัฏฐานใหม้ากอยู ่ไมน่านนัก ยอ่มบรรลอุกปุปธรรม 

  ธรรม ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

  ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. เป็นผูม้ธีรุะนอ้ย มกีจินอ้ย เลีย้งงา่ย สนัโดษในบรขิารแหง่ชวีติ 

   ๒. เป็นผูม้อีาหารนอ้ย หมั่นประกอบความไมเ่ห็นแกป่ากแกท่อ้ง 

   ๓. เป็นผูม้กีารหลับนอ้ย หมั่นประกอบความเพยีรเครือ่งตืน่อยู ่

   ๔. ถอืการอยูป่่าเป็นวตัร อยูใ่นเสนาสนะอันเงยีบสงัด 

   ๕. พจิารณาจติตามทีห่ลดุพน้แลว้ 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุผูป้ระกอบดว้ยธรรม ๕ ประการนีแ้ล ทําอานาปานสต-ิ 

กัมมัฏฐานใหม้ากอยู ่ไมน่านนัก ยอ่มบรรลอุกปุปธรรม 

อารญัญกสตูรที ่๘ จบ 

๙. สหีสตูร 

วา่ดว้ยพญาราชสหี ์

  [๙๙] ภกิษุทัง้หลาย ในเวลาเย็น พญาราชสหีอ์อกจากทีอ่าศัยแลว้บดิกาย 

ชําเลอืงดรูอบ ๆ ทัง้ ๔ ทศิ บรรลอืสหีนาท ๓ ครัง้ แลว้ก็หลกีไปหากนิ พญา- 

ราชสหีนั์น้ ถา้แมจ้ะจับชา้ง ก็จับไดแ้มน่ยํา ไมพ่ลาด แมจ้ะจับกระบอื ก็จับได ้

แมน่ยํา ไมพ่ลาด แมจ้ะจับโค ก็จับไดแ้มน่ยํา ไมพ่ลาด แมจ้ะจับเสอืเหลอืง ก็จับได ้

แมน่ยํา ไมพ่ลาด แมจ้ะจับพวกสตัวเ์ล็กๆ โดยทีส่ดุแมก้ระตา่ยและแมว ก็จับได ้

แมน่ยํา ไมพ่ลาดทเีดยีว ขอ้นัน้ เพราะเหตไุร เพราะพญาราชสหีนั์น้คดิวา่ “ชอ่งทาง 

หากนิของเราอยา่เสยีไป” 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๑๖๘ } 



๑๖๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๕. กกธุวรรค ๙. สหีสตูร 

  ภกิษุทัง้หลาย คําวา่ สหีะ นีเ้ป็นชือ่ของตถาคตอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้ 

อาการทีต่ถาคตแสดงธรรมแกบ่รษัิท เป็นสหีนาท๑ของตถาคตแท ้คอื ตถาคต 

   ๑. แมจ้ะแสดงธรรมแกภ่กิษุทัง้หลาย ก็แสดงโดยเคารพ๒ ไมแ่สดง 

       โดยไมเ่คารพ 

   ๒. แมจ้ะแสดงธรรมแกภ่กิษุณีทัง้หลาย ก็แสดงโดยเคารพ ไมแ่สดง 

       โดยไมเ่คารพ 

   ๓. แมจ้ะแสดงธรรมแกอ่บุาสกทัง้หลาย ก็แสดงโดยเคารพ ไมแ่สดง 

       โดยไมเ่คารพ 

   ๔. แมจ้ะแสดงธรรมแกอ่บุาสกิาทัง้หลาย ก็แสดงโดยเคารพ ไมแ่สดง 

       โดยไมเ่คารพ 

   ๕. แมจ้ะแสดงธรรมแกป่ถุชุนทัง้หลาย ก็แสดงโดยเคารพ ไมแ่สดงโดย 

       ไมเ่คารพ โดยทีส่ดุแมจ้ะแสดงแกค่นขอทานและพรานนก๓ ก็แสดง 

       โดยเคารพ ไมแ่สดงโดยไมเ่คารพ 

  ขอ้นัน้เพราะเหตไุร 

  ภกิษุทัง้หลาย เพราะตถาคตเป็นผูห้นักในธรรม เคารพธรรม 

สหีสตูรที ่๙ จบ 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 สหีนาท หมายถงึคําพูดทีต่รัสดว้ยทา่ทอีงอาจดังพญาราชสหี ์ไม่ทรงหว่ันเกรงผูใ้ด เพราะทรงมั่นพระทัย 

   ในศลี สมาธ ิและปัญญาของพระองค ์(ท.ีส.ีฏกีา ๔๐๓/๔๓๒) 

๒
 คําว่า โดยเคารพ แปลจากคําว่า “สกฺกจฺจํ” ในทีน่ีห้มายถงึความตัง้ใจจรงิ เอาจรงิเอาจังถอืเป็นเรือ่งสําคัญ 

   ดจุในประโยคว่า “วจฺฉกํ สกฺกจฺจํ อปุนชิฺฌายต”ิ แปลวา่ “จอ้งดลูกูวัวอยา่งสนใจจรงิจัง” (ว.ิม. ๕/๒๕๕/๑๙) 

   และเทยีบ ท.ีปา.อ. ๒๖๗/๑๔๗, องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๑๕๔/๕๙ 

๓
 ตามนัย องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๙๙/๔๕ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๑๖๙ } 



๑๗๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๕. กกธุวรรค ๑๐. กกธุเถรสตูร 

๑๐. กกธุเถรสตูร 

วา่ดว้ยกกธุเทพบตุรกบัพระมหาโมคคลัลานะ 

  [๑๐๐] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ โฆสติาราม เขตกรงุโกสมัพ ี

สมัยนัน้แล บตุรเจา้โกลยิะนามวา่กกธุะเป็นอปัุฏฐากของทา่นพระมหาโมคคลัลานะ 

สิน้ชพีติักษัยไดไ้มน่าน เขา้ถงึชัน้กายมโนมัย๑ชัน้ใดชัน้หนึง่ เป็นผูไ้ดอ้ัตภาพใหญ ่

เหมอืนคามเขตในแควน้มคธสองสามหมู ่เพราะการไดอ้ัตภาพนัน้ เขาจงึไมทํ่าตนให ้

เดอืดรอ้น ไมทํ่าใหผู้อ้ ืน่เดอืดรอ้น 

  ครัง้นัน้ กกธุเทพบตุรไดเ้ขา้ไปหาทา่นพระมหาโมคคัลลานะถงึทีอ่ยู ่ไหวแ้ลว้ 

ยนือยู ่ณ ทีส่มควร ครัน้แลว้ ไดก้ลา่วอยา่งนีว้า่ ขา้แตท่า่นผูเ้จรญิ พระเทวทัต 

เกดิความปรารถนาอยา่งนี้วา่ „เราจักปกครองภกิษุสงฆ ์และพระเทวทัตไดเ้สือ่มจาก 

ฤทธินั์น้พรอ้มกับจติตปุบาท‟ กกธุเทพบตุรครัน้กลา่วดังนีแ้ลว้ ไดไ้หวท้า่นพระมหา- 

โมคคัลลานะทําประทักษิณแลว้หายไป ณ ทีนั่น้ น่ันเอง 

  ลําดับนัน้ ทา่นพระมหาโมคคัลลานะ ไดเ้ขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ 

ถวายอภวิาทแลว้ น่ัง ณ ทีส่มควร ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ บตุรของเจา้โกลยิะนามวา่กกธุะเป็นอปัุฏฐากของ 

ขา้พระองค ์สิน้ชพีติกัษัยไดไ้มน่าน เขา้ถงึชัน้กายมโนมัยชัน้ใดชัน้หนึง่ เป็นผู ้

ไดอ้ัตภาพใหญเ่หมอืนคามเขตในแควน้มคธสองสามหมู ่เพราะการไดอ้ัตภาพนัน้ 

เขาจงึไมทํ่าตนใหเ้ดอืดรอ้น ไมทํ่าใหผู้อ้ ืน่เดอืดรอ้น ตอ่มากกธุเทพบตุรไดเ้ขา้ไป 

หาขา้พระองคถ์งึทีอ่ยู ่ไหวแ้ลว้ ยนือยู ่ณ ทีส่มควร ไดก้ลา่วกับขา้พระองค ์

ดังนีว้า่ „ขา้แตท่า่นผูเ้จรญิ พระเทวทัตเกดิความปรารถนาอยา่งนี้วา่ เราจักปกครอง 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 ดเูชงิอรรถที ่๑ ขอ้ ๔๔ (มนาปทายสีตูร) หนา้ ๗๒ ในเลม่นี้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๑๗๐ } 



๑๗๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๕. กกธุวรรค ๑๐. กกธุเถรสตูร 

ภกิษุสงฆ ์และพระเทวทัตไดเ้สือ่มจากฤทธินั์น้พรอ้มกับจติตปุบาท‟ กกธุเทพบตุร 

ครัน้กลา่วดังนีแ้ลว้ ไดไ้หวข้า้พระองคทํ์าประทักษิณแลว้หายไป ณ ทีนั่น้น่ันเอง” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสถามวา่ “โมคคัลลานะ เธอกําหนดรูก้กธุเพพบตุรดว้ย 

ใจดแีลว้หรอืวา่ „กกธุเทพบตุรกลา่วสิง่หนึง่ส ิง่ใด สิง่นัน้ทัง้หมดยอ่มเป็นอยา่งนัน้ 

ทเีดยีว ไมเ่ป็นอยา่งอืน่” 

  ทา่นพระมหาโมคคัลลานะกราบทลูวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองค ์

กําหนดรูก้กธุเทพบตุรดว้ยใจดแีลว้วา่ „กกธุเทพบตุรกลา่วสิง่หนึง่ส ิง่ใด สิง่นัน้ 

ทัง้หมดยอ่มเป็นอยา่งนัน้ทเีดยีว ไมเ่ป็นอยา่งอืน่” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ โมคคัลลานะ เธอจงรักษาวาจานัน้ โมคคัลลานะ 

เธอจงรักษาวาจานัน้ บัดนี ้โมฆบรุษุ๑นัน้จักทําตนใหป้รากฏดว้ยตนเอง โมคคัลลานะ 

ศาสดา ๕ จําพวกนี ้มปีรากฏอยูใ่นโลก 

  ศาสดา ๕ จําพวกไหนบา้ง คอื 

   ๑. ศาสดาบางทา่นในโลกนีเ้ป็นผูม้ศีลีไมบ่รสิทุธิแ์ตป่ฏญิญาวา่ “เรา 

       เป็นผูม้ศีลีบรสิทุธิ ์ศลีของเราบรสิทุธิ ์ผอ่งแผว้ ไมเ่ศรา้หมอง” 

       พวกสาวกรูจั้กเขาอยา่งนีว้า่ “ศาสดาทา่นนีเ้ป็นผูม้ศีลีไมบ่รสิทุธิ ์

       แตป่ฏญิญาวา่ „เราเป็นผูม้ศีลีบรสิทุธิ ์ศลีของเราบรสิทุธิ ์ผอ่งแผว้ 

       ไมเ่ศรา้หมอง‟ แตถ่า้พวกเราจักบอกแกพ่วกคฤหสัถ ์ก็จะไมเ่ป็นที ่

       พอใจของทา่น พวกเราจะกลา่วถอ้ยคําทีท่า่นไมพ่อใจไดอ้ยา่งไร 

       อนึง่ มหาชนก็ยกยอ่งทา่นดว้ยจวีร บณิฑบาต เสนาสนะ และ 

       คลิานปัจจัยเภสชัชบรขิารดว้ยคดิวา่ „ศาสดาทา่นนีจั้กทํากรรมใด 

       เขาเองก็จักปรากฏดว้ยกรรมนัน้” พวกสาวกรักษาศาสดาเชน่นี้ 

       โดยศลี และศาสดาเชน่นีก็้หวงัการรักษาจากพวกสาวกโดยศลี 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 โมฆบรุษุ (บรุษุเปล่า) เป็นคําทีพ่ระพทุธเจา้ตรัสเรยีกภกิษุทีเ่ป็นมจิฉาทฏิฐ ิ(ตจฺุฉปรุโิส) (องฺ.ปญฺจก.อ. 

   ๓/๑๐๐/๔๕) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๑๗๑ } 



๑๗๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๕. กกธุวรรค ๑๐. กกธุเถรสตูร 

   ๒. ศาสดาบางทา่นในโลกนีเ้ป็นผูม้อีาชพีไมบ่รสิทุธิแ์ตป่ฏญิญาวา่ 

       “เราเป็นผูม้อีาชพีบรสิทุธิ ์อาชพีของเราบรสิทุธิ ์ผอ่งแผว้ ไมเ่ศรา้ 

       หมอง” พวกสาวกรูจั้กเขาอยา่งนี้วา่ “ศาสดาทา่นนีม้อีาชพีไม ่

       บรสิทุธิแ์ตป่ฏญิญาวา่ „เราเป็นผูม้อีาชพีบรสิทุธิ ์อาชพีของเรา 

       บรสิทุธิ ์ผอ่งแผว้ ไมเ่ศรา้หมอง‟ แตถ่า้พวกเราพงึบอกแกพ่วก 

       คฤหัสถ ์ก็จะไมเ่ป็นทีพ่อใจของทา่น พวกเราจะกลา่วถอ้ยคําทีท่า่น 

       ไมพ่อใจไดอ้ยา่งไร อนึง่ มหาชนก็ยกยอ่งทา่นดว้ยจวีร บณิฑบาต 

       เสนาสนะ และคลิานปัจจัยเภสชัชบรขิารดว้ยคดิวา่ „ศาสดาทา่นนี้ 

       จักทํากรรมใด เขาเองก็จักปรากฏดว้ยกรรมนัน้” พวกสาวกรักษา 

       ศาสดาเชน่นีโ้ดยอาชพี และศาสดาเชน่นีก็้หวงัการรักษาจากพวก 

       สาวกโดยอาชพี 

   ๓. ศาสดาบางทา่นในโลกนีเ้ป็นผูม้ธีรรมเทศนาไมบ่รสิทุธิ ์แตป่ฏญิญา 

       วา่ “เราเป็นผูม้ธีรรมเทศนาบรสิทุธิ ์ธรรมเทศนาของเราบรสิทุธิ ์

       ผอ่งแผว้ ไมเ่ศรา้หมอง” พวกสาวกรูจั้กเขาอยา่งนีว้า่ “ศาสดา 

       ทา่นนี้เป็นผูม้ธีรรมเทศนาไมบ่รสิทุธิแ์ตป่ฏญิญาว่า „เราเป็นผูม้ ี

       ธรรมเทศนาบรสิทุธิ ์ธรรมเทศนาของเราบรสิทุธิ ์ผอ่งแผว้ ไมเ่ศรา้ 

       หมอง‟ แตถ่า้พวกเราพงึบอกแกพ่วกคฤหัสถ ์ก็จะไมเ่ป็นทีพ่อใจ 

       ของทา่น พวกเราจะกลา่วถอ้ยคําทีท่า่นไมพ่อใจไดอ้ยา่งไร อนึง่ 

       มหาชนก็ยกยอ่งทา่นดว้ยจวีร บณิฑบาต เสนาสนะ และคลิาน- 

       ปัจจัยเภสชัชบรขิารดว้ยคดิวา่ „ศาสดาทา่นนีจั้กทํากรรมใด เขาเอง 

       ก็จักปรากฏดว้ยกรรมนัน้” พวกสาวกรักษาศาสดาเชน่นีโ้ดยธรรม 

       เทศนา และศาสดาเชน่นีก็้หวงัการรักษาจากพวกสาวกโดยธรรม- 

       เทศนา 

   ๔. ศาสดาบางทา่นในโลกนีเ้ป็นผูม้เีวยยากรณะไมบ่รสิทุธิแ์ตป่ฏญิญา 

       วา่ “เราเป็นผูม้เีวยยากรณะบรสิทุธิ ์เวยยากรณะของเราบรสิทุธิ ์

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๑๗๒ } 



๑๗๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๕. กกธุวรรค ๑๐. กกธุเถรสตูร 

       ผอ่งแผว้ ไมเ่ศรา้หมอง” พวกสาวกรูจั้กเขาอยา่งนีว้า่ “ศาสดา 

       ทา่นนี้เป็นผูม้เีวยยากรณะไมบ่รสิทุธิแ์ตป่ฏญิณาวา่ „เราเป็นผูม้ ี

       เวยยากรณะบรสิทุธิ ์เวยยากรณะของเราบรสิทุธิ ์ผอ่งแผว้ ไมเ่ศรา้ 

       หมอง‟ แตถ่า้พวกเราพงึบอกแกพ่วกคฤหัสถ ์ก็จะไมเ่ป็นทีพ่อใจ 

       ของทา่น พวกเราจะกลา่วถอ้ยคําทีท่า่นไมพ่อใจไดอ้ยา่งไร อนึง่ 

       มหาชนก็ยกยอ่งทา่นดว้ยจวีร บณิฑบาต เสนาสนะและคลิานปัจจัย 

       เภสชัชบรขิารดว้ยคดิวา่ „ศาสดาทา่นนีจั้กทํากรรมใด เขาเองก็จัก 

       ปรากฏดว้ยกรรมนัน้” พวกสาวกรักษาศาสดาเชน่นีโ้ดยเวยยากรณะ 

       และศาสดาเชน่นีก็้หวงัการรักษาจากพวกสาวกโดยเวยยากรณะ 

   ๕. ศาสดาบางทา่นในโลกนีเ้ป็นผูม้ญีาณทัสสนะไมบ่รสิทุธิแ์ตป่ฏญิญา 

       วา่ “เราเป็นผูม้ญีาณทัสสนะบรสิทุธิ ์ญาณทัสสนะของเราบรสิทุธิ ์

       ผอ่งแผว้ ไมเ่ศรา้หมอง” พวกสาวกยอ่มรูจั้กเขาอยา่งนีว้า่ “ศาสดา 

       ทา่นนี้เป็นผูม้ญีาณทัสสนะไมบ่รสิทุธิแ์ตป่ฏญิญาวา่ „เราเป็นผู ้

       มญีาณทัสสนะบรสิทุธิ ์ญาณทัสสนะของเราบรสิทุธิ ์ผอ่งแผว้ 

       ไมเ่ศรา้หมอง‟ แตถ่า้พวกเราพงึบอกแกพ่วกคฤหสัถ ์ก็จะไมเ่ป็น 

       ทีพ่อใจของทา่น พวกเราจะกลา่วถอ้ยคําทีท่า่นไมพ่อใจไดอ้ยา่งไร 

       อนึง่ มหาชนก็ยกยอ่งทา่นดว้ยจวีร บณิฑบาต เสนาสนะ และ 

       คลิานปัจจัยเภสชับรขิารดว้ยคดิวา่ „ศาสดาทา่นนีจั้กทํากรรมใด 

       เขาเองก็จักปรากฏดว้ยกรรมนัน้” พวกสาวกรักษาศาสดาเชน่นีโ้ดย 

       ญาณทัสสนะ และศาสดาเชน่นีก็้หวงัการรักษาจากพวกสาวกโดย 

       ญาณทัสสนะ 

  โมคคัลลานะ ศาสดา ๕ จําพวกนีแ้ล มปีรากฏอยูใ่นโลก 

  โมคคัลลานะ เรามศีลีบรสิทุธิจ์งึปฏญิญาวา่“เราเป็นผูม้ศีลีบรสิทุธิ ์ศลีของเรา 

บรสิทุธิ ์ผอ่งแผว้ ไมเ่ศรา้หมอง” พวกสาวกไมรั่กษาเราโดยศลี และเราก็ไมห่วงัการ 

รักษาจากพวกสาวกโดยศลี เรามอีาชพีบรสิทุธิจ์งึปฏญิญาวา่ “เราเป็นผูม้อีาชพี 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๑๗๓ } 



๑๗๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๕. กกธุวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

บรสิทุธิ ์อาชพีของเราบรสิทุธิ ์ผอ่งแผว้ ไมเ่ศรา้หมอง” พวกสาวกไมรั่กษาเราโดย 

อาชพี และเราก็ไมห่วงัการรักษาจากพวกสาวกโดยอาชพี เรามธีรรมเทศนาบรสิทุธิ ์

จงึปฏญิญาวา่ “เราเป็นผูม้ธีรรมเทศนาบรสิทุธิ ์ธรรมเทศนาของเราบรสิทุธิ ์

ผอ่งแผว้ ไมเ่ศรา้หมอง” พวกสาวกไมรั่กษาเราโดยธรรมเทศนา และเราก็ไมห่วงั 

การรักษาจากพวกสาวกโดยธรรมเทศนา เรามเีวยยากรณะบรสิทุธิจ์งึปฏญิญาวา่ 

“เราเป็นผูม้เีวยยากรณะบรสิทุธิ ์เวยยากรณะของเราบรสิทุธิ ์ผอ่งแผว้ ไมเ่ศรา้ 

หมอง” พวกสาวกไมรั่กษาเราโดยเวยยากรณะ และเราก็ไมห่วงัการรักษาจากพวก 

สาวกโดยเวยยากรณะ เรามญีาณทัสสนะบรสิทุธิจ์งึปฏญิาณวา่ “เราเป็นผูม้ญีาณ- 

ทัสสนะบรสิทุธิ ์ญาณทัสสนะของเราบรสิทุธิ ์ผอ่งแผว้ ไมเ่ศรา้หมอง” พวก 

สาวกไมรั่กษาเราโดยญาณทัสสนะ และเราก็ไมห่วงัการรักษาจากพวกสาวกโดย 

ญาณทัสสนะ 

กกธุเถรสตูรที ่๑๐ จบ 

กกธุวรรคที ่๕ จบ 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

    ๑. ปฐมสมัปทาสตูร    ๒. ทตุยิสมัปทาสตูร 

    ๓. พยากรณสตูร    ๔. ผาสวุหิารสตูร 

    ๕. อกปุปสตูร     ๖. สตุธรสตูร 

    ๗. กถาสตูร     ๘. อารัญญกสตูร 

    ๙. สหีสตูร     ๑๐. กกธุเถรสตูร 

 

 

ทตุยิปณัณาสก ์จบ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๑๗๔ } 



๑๗๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๓. ตตยิปัณณาสก]์ 

๑. ผาสวุหิารวรรค ๑. สารัชชสตูร 

๓. ตตยิปณัณาสก ์

๑. ผาสวุหิารวรรค 

หมวดวา่ดว้ยผาสวุหิารธรรม 

๑. สารชัชสตูร 

วา่ดว้ยความแกลว้กลา้และความคร ัน่ครา้ม๑ 

  [๑๐๑] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ ภกิษุทัง้หลาย ธรรมเครือ่งทําความแกลว้กลา้ 

สําหรับภกิษุผูเ้ป็นเสขะ ๕ ประการนี ้

  ธรรมเครือ่งทําความแกลว้กลา้สําหรับภกิษุผูเ้ป็นเสขะ ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

  ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. เป็นผูม้ศีรัทธา 

   ๒. เป็นผูม้ศีลี 

   ๓. เป็นพหสูตู 

   ๔. เป็นผูป้รารภความเพยีร 

   ๕. เป็นผูม้ปัีญญา 

  ผูไ้มม่ศีรัทธามคีวามคร่ันครา้มใด แตผู่ม้ศีรัทธาหามคีวามคร่ันครา้มนัน้ไม ่ฉะนัน้ 

ธรรมนีจ้งึชือ่วา่เครือ่งทําความแกลว้กลา้สําหรับภกิษุผูเ้ป็นเสขะ 

  ผูท้ศุลีมคีวามคร่ันครา้มใด แตผู่ม้ศีลีหามคีวามคร่ันครา้มนัน้ไม ่ฉะนัน้ ธรรมนี้ 

จงึชือ่วา่เครือ่งทําความแกลว้กลา้สําหรับภกิษุผูเ้ป็นเสขะ 

 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ 
ความคร ัน่ครา้ม ในทีน่ีห้มายถงึโทมนัส(ความทกุขใ์จ) (องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๑๐๑/๔๖) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๑๗๕ } 



๑๗๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๓. ตตยิปัณณาสก]์ 

๑. ผาสวุหิารวรรค ๒. อสุสงักติสตูร 

  ผูม้สีตุะนอ้ยมคีวามคร่ันครา้มใด แตผู่เ้ป็นพหสูตูหามคีวามคร่ันครา้มนัน้ไม ่ฉะนัน้ 

ธรรมนีจ้งึชือ่วา่เครือ่งทําความแกลว้กลา้สําหรับภกิษุผูเ้ป็นเสขะ 

  ผูเ้กยีจครา้นมคีวามคร่ันครา้มใด แตผู่ป้รารภความเพยีรหามคีวามคร่ันครา้ม 

นัน้ไม ่ฉะนัน้ ธรรมนีจ้งึชือ่วา่เครือ่งทําความแกลว้กลา้สําหรับภกิษุผูเ้ป็นเสขะ 

  ผูม้ปัีญญาทรามมคีวามคร่ันครา้มใด แตผู่ม้ปัีญญาหามคีวามคร่ันครา้มนัน้ไม่ 

ฉะนัน้ ธรรมนีจ้งึชือ่วา่เครือ่งทําความแกลว้กลา้สําหรับภกิษุผูเ้ป็นเสขะ 

  ภกิษุทัง้หลาย ธรรมเครือ่งทําความแกลว้กลา้สําหรับภกิษุผูเ้ป็นเสขะ ๕ ประการ 

นีแ้ล 

สารชัชสตูรที ่๑ จบ 

๒. อสุสงักติสูตร 

วา่ดว้ยธรรมทีท่ าใหน้า่รงัเกยีจ 

  [๑๐๒] ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการ ยอ่มเป็นที ่

รังเกยีจสงสยัวา่ „เป็นภกิษุชัว่‟ แมจ้ะเป็นผูม้อีกปุปธรรม๑ก็ตาม 

  ธรรม ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

  ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. เป็นผูม้หีญงิแพศยา๒เป็นโคจร๓ 

   ๒. เป็นผูม้หีญงิหมา้ยเป็นโคจร 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 ผูม้อีกปุปธรรม ในทีน่ีห้มายถงึพระขณีาสพ (องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๑๐๒/๔๖) 

๒
 หญงิแพศยา หมายถงึหญงิทีเ่ลีย้งชพีดว้ยอาศัยเรอืนรา่งของตน (องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๑๐๒/๔๖) 

๓ 
โคจร ในทีน่ีห้มายถงึการไปมาหาสูบ่อ่ย ๆ (องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๑๐๓/๔๖) อกีนัยหยึง่ หมายถงึสถานที ่

   สําหรับเขา้ไปเพือ่บณิฑบาต หรอืเขา้ไปเพือ่สรา้งความคุน้เคยฉันมติร หญงิเหลา่นี้ ภกิษุไมค่วรเขา้ไปหา 

   เพือ่สรา้งความคุน้เคยฉันมติร เพราะจะเป็นเหตกุอ่อันตรายแกส่มณภาวะและกอ่คําตเิตยีนแกภ่กิษุผูบ้รสิทุธิไ์ด ้

   (องฺ.ปญฺจก.ฏกีา ๓/๑๐๑-๑๐๔/๔๘) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๑๗๖ } 



๑๗๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๓. ตตยิปัณณาสก]์ 

๑. ผาสวุหิารวรรค ๓. มหาโจรสตูร 

   ๓. เป็นผูม้สีาวเทือ้๑เป็นโคจร 

   ๔. เป็นผูม้บีัณเฑาะก์๒เป็นโคจร 

   ๕. เป็นผูม้ภีกิษุณีเป็นโคจร 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการนีแ้ล ยอ่มเป็นทีรั่งเกยีจ 

สงสยัวา่ „เป็นภกิษุชัว่‟ แมจ้ะเป็นผูม้อีกปุปธรรมก็ตาม 

อสุสงักติสตูรที ่๒ จบ 

๓. มหาโจรสูตร 

วา่ดว้ยองคป์ระกอบของมหาโจร๓ 

  [๑๐๓] ภกิษุทัง้หลาย มหาโจรประกอบดว้ยองค ์๕ ประการ ยอ่มงัดแงะบา้ง 

ทําการปลน้บา้ง ลอ้มปลน้เรอืนหลังเดยีวบา้ง ดักปลน้ในทางเปลีย่วบา้ง 

  องค ์๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

  มหาโจรในโลกนี ้

   ๑. อาศัยทีข่รขุระ    ๒. อาศัยป่ารก 

   ๓. อาศัยผูม้อีทิธพิล    ๔. แจกจา่ยโภคทรัพย ์

   ๕. เทีย่วไปคนเดยีว 

  มหาโจรอาศยัทีข่รขุระ เป็นอยา่งไร 

  คอื มหาโจรในโลกนีอ้าศยัเกาะแกง่แหง่แมน้ํ่า หรอืทีข่รขุระแหง่ภเูขา มหาโจร 

อาศัยทีข่รขุระเป็นอยา่งนีแ้ล 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ 
สาวเทือ้ หมายถงึสาวแก ่(มหลฺลกิกมุาร)ี (องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๑๐๒/๔๖) 

๒
 บณัเฑาะก ์หมายถงึขันท ีชายทีถ่กูตอน พจนานุกรมบาลสีันกฤต แปลวา่ กระเทย ม ี๓ จําพวก คอื 

   บัณเฑาะกท์ีเ่ป็นมนุษย ์บัณเฑาะกท์ีเ่ป็นอมนุษย ์บัณเฑาะกท์ีเ่ป็นสัตวด์รัิจฉาน ด ูว.ิมหา. (แปล) ๑/๕๖/๔๓ 

๓
 ด ูองฺ.ตกิ. (แปล) ๒๐/๕๑/๒๑๑ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๑๗๗ } 



๑๗๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๓. ตตยิปัณณาสก]์ 

๑. ผาสวุหิารวรรค ๓. มหาโจรสตูร 

  มหาโจรอาศยัป่ารก เป็นอยา่งไร 

  คอื มหาโจรในโลกนีอ้าศยัป่ารกดว้ยหญา้บา้ง ป่ารกดว้ยตน้ไมบ้า้ง ป่าทีม่ ี

แนวป้องกันบา้ง แนวป่าใหญบ่า้ง มหาโจรอาศัยป่ารก เป็นอยา่งนีแ้ล 

  มหาโจรอาศยัผูม้อีทิธพิล เป็นอยา่งไร 

  คอื มหาโจรในโลกนีอ้าศยัพระราชาหรอืมหาอํามาตยข์องพระราชา เขาคดิ 

อยา่งนีว้า่ „ถา้ใครจักกลา่วหาอะไรเรา พระราชาหรอืมหาอํามาตยข์องพระราชา 

เหลา่นี ้ก็จักวา่คดคีวามชว่ยปกป้องเรา‟ ถา้ใครกลา่วหาอะไรมหาโจรนัน้ พระราชา 

หรอืมหาอํามาตยข์องพระราชานัน้ ตา่งก็วา่คดคีวามชว่ยปกป้องเขา มหาโจรอาศัย 

ผูม้อีทิธพิล เป็นอยา่งนีแ้ล 

  มหาโจรแจกจา่ยโภคทรพัย ์เป็นอยา่งไร 

  คอื มหาโจรในโลกนีเ้ป็นผูม้ั่งคั่ง มทีรัพยม์าก มสีมบัตมิาก เขาคดิอยา่งนีว้า่ 

„ถา้ใครจักกลา่วหาอะไรเรา เราก็จักจา่ยโภคทรัพยก์ลบเกลือ่นเรือ่งนัน้‟ ถา้ใคร 

กลา่วหาอะไรมหาโจรนัน้ เขาก็จา่ยโภคทรัพยก์ลบเกลือ่นเรือ่งนัน้ มหาโจรแจกจา่ย 

โภคทรัพย ์เป็นอยา่งนีแ้ล 

  มหาโจรเทีย่วไปคนเดยีว เป็นอยา่งไร 

  คอื มหาโจรในโลกนีเ้ป็นผูทํ้าโจรกรรมคนเดยีว ขอ้นัน้เพราะเหตไุร เพราะเขา 

ยอ่มปรารถนาวา่ „เรือ่งลับของเราอยา่ไดแ้พรง่พรายออกไปภายนอก‟ มหาโจรเทีย่ว 

ไปคนเดยีว เป็นอยา่งนีแ้ล 

  มหาโจรประกอบดว้ยองค ์๕ ประการนีแ้ล ยอ่มงัดแงะบา้ง ทําการปลน้บา้ง 

ลอ้มปลน้เรอืนหลังเดยีวบา้ง ดักปลน้ในทางเปลีย่วบา้ง ฉันใด 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุชัว่ประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการ ก็ฉันนัน้เหมอืนกัน 

ยอ่มบรหิารตนใหถ้กูกําจัด ถกูทําลาย มคีวามเสยีหาย ถกูผูรู้ต้เิตยีน และประสพ๑ 

สิง่ทีไ่มใ่ชบ่ญุเป็นอันมาก 

 

 

เชงิอรรถ : 

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

   อ. ๒/๔/๒๘๑ ) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๑๗๘ } 



๑๗๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๓. ตตยิปัณณาสก]์ 

๑. ผาสวุหิารวรรค ๓. มหาโจรสตูร 

  ธรรม ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ภกิษุชัว่ในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. อาศัยกรรมทีไ่มต่รงไปตรงมา  ๒. อาศัยทีเ่รน้ลับ 

   ๓. อาศัยผูม้อีทิธพิล    ๔. แจกจา่ยโภคทรัพย ์

   ๕. เทีย่วไปรปูเดยีว 

  ภกิษุช ัว่อาศยักรรมทีไ่มต่รงไปตรงมา เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุชัว่ในธรรมวนัิยนีป้ระกอบกายกรรม วจกีรรม มโนกรรม ทีไ่มต่รงไป 

ตรงมา ภกิษุชัว่อาศัยกรรมทีไ่มต่รงไปตรงมา เป็นอยา่งนีแ้ล 

  ภกิษุช ัว่อาศยักรรมทีเ่รน้ลบั เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุชัว่ในธรรมวนัิยนีเ้ป็นมจิฉาทฏิฐ ิประกอบดว้ยอันตคาหกิทฏิฐิ๑ ภกิษุ 

ชัว่อาศัยกรรมทีเ่รน้ลับ เป็นอยา่งนีแ้ล 

  ภกิษุช ัว่อาศยัผูม้อีทิธพิล เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุชัว่ในธรรมวนัิยนีอ้าศัยพระราชาหรอืมหาอํามาตยข์องพระราชา 

ภกิษุนัน้คดิอยา่งนีว้า่ „ถา้ใครจักกลา่วหาอะไรเรา พระราชาหรอืมหาอํามาตยข์อง 

พระราชาเหลา่นี ้ก็จักวา่คดคีวามชว่ยปกป้องเรา‟ ถา้ใครวา่กลา่วอะไรภกิษุนัน้ 

พระราชาหรอืมหาอํามาตยข์องพระราชานัน้ ตา่งก็วา่คดคีวามชว่ยปกป้องเธอ ภกิษุ 

ชัว่อาศัยผูม้อีทิธพิล เป็นอยา่งนีแ้ล 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 อนัตคาหกิทฏิฐ ิหมายถงึความเห็นผดิแลน่ไปสดุโตง่ขา้งใดขา้งหนึง่ ม ี๑๐ ประการ คอื เห็นวา่ (๑) โลก 

   เทีย่ง (๒) โลกไมเ่ทีย่ง (๓) โลกมทีีส่ดุ (๔) โลกไมม่ทีีส่ดุ (๕) ชวีะกับสรรีะเป็นอยา่งเดยีวกัน (๖) ชวีะ 

   กับสรรีะเป็นคนละอยา่งกัน (๗) หลังจากตายแลว้ ตถาคตเกดิอกี (๘) หลังจากตายแลว้ ตถาคตไมเ่กดิอกี 

   (๙) หลังจากตายแลว้ ตถาคตเกดิอกีก็ม ีไมเ่กดิอกีก็ม ี(๑๐) หลังจากตายแลว้ ตถาคตเกดิอกีก็ไมใ่ช ่

   ไมเ่กดิอกีก็ไมใ่ช ่(องฺ.ทสก. (แปล) ๒๔/๙๓/๒๑๗, อภ.ิว.ิ (แปล) ๓๕/๙๗๒/๖๒๑, องฺ.ตกิ.อ. ๒/๕๑/๑๕๖) 

    ชวีะ ในทีน่ีห้มายถงึวญิญาณอมตะ หรอื อาตมัน (Soul) (ตามนัย อภ.ิปญฺจ.อ. ๑/๑/๑๒๙) 

    ตถาคต ในทีน่ี ้เป็นคําทีลั่ทธอิืน่ ๆ ใชกัันมากอ่นพทุธกาล หมายถงึอัตตา (อาตมัน) ไมไ่ดห้มายถงึ 

   พระพทุธเจา้ อรรถกถาอธบิายวา่หมายถงึสัตว ์(ท.ีส.ีอ. ๖๕/๑๐๘) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๑๗๙ } 



๑๘๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๓. ตตยิปัณณาสก]์ 

๑. ผาสวุหิารวรรค ๔. สมณสขุมุาลสตูร 

  ภกิษุช ัว่แจกจา่ยโภคทรพัย ์เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุชัว่ในธรรมวนัิยนีไ้ดจ้วีร บณิฑบาต เสนาสนะ และคลิานปัจจัย- 

เภสชัชบรขิาร เธอคดิอยา่งนีว้า่ „ถา้ใครจักกลา่วหาอะไรเรา เราจักแจกจา่ยลาภ 

กลบเกลือ่นเรือ่งนัน้‟ ถา้ใครกลา่วหาอะไรเธอ เธอก็แจกจา่ยลาภกลบเกลือ่นเรือ่งนัน้ 

ภกิษุชัว่แจกจา่ยโภคทรัพย ์เป็นอยา่งนีแ้ล 

  ภกิษุช ัว่เทีย่วไปรปูเดยีว เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุชัว่ในธรรมวนัิยนีอ้ยูท่ีช่นบทชายแดนรปูเดยีว เธอเขา้ไปสูต่ระกลูใน 

ชนบทนัน้ยอ่มไดล้าภ ภกิษุชัว่เทีย่วไปรปูเดยีวเป็นอยา่งนีแ้ล 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุชัว่ประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการนีแ้ล ยอ่มบรหิารตน 

ใหถ้กูกําจัด ถกูทําลาย มคีวามเสยีหาย ถกูผูรู้ต้เิตยีน และประสพสิง่ทีไ่มใ่ชบ่ญุ 

เป็นอันมาก 

มหาโจรสตูรที ่๓ จบ 

๔. สมณสขุมุาลสตูร 

วา่ดว้ยธรรมของสมณะผูล้ะเอยีดออ่น 

  [๑๐๔] ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการ ชือ่วา่เป็นสมณะ 

ผูล้ะเอยีดออ่นในหมูส่มณะ 

  ธรรม ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ภกิษุในธรรมวนัิยนี ้เมือ่เขาขอรอ้งจงึใชส้อยจวีรมาก เมือ่เขาไม ่

       ขอรอ้งจงึใชส้อยนอ้ย เมือ่เขาขอรอ้งจงึฉันบณิฑบาตมาก เมือ่เขา 

       ไมข่อรอ้งจงึฉันนอ้ย เมือ่เขาขอรอ้งจงึใชส้อยเสนาสนะมาก เมือ่ 

       เขาไมข่อรอ้งจงึใชส้อยนอ้ย เมือ่เขาขอรอ้งจงึใชส้อยคลิานปัจจัย 

       เภสชัชบรขิารมาก เมือ่เขาไมข่อรอ้งจงึใชส้อยนอ้ย 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๑๘๐ } 



๑๘๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๓. ตตยิปัณณาสก]์ 

๑. ผาสวุหิารวรรค ๔. สมณสขุมุาลสตูร 

   ๒. เธออยูร่ว่มกับเพือ่นพรหมจารเีหลา่ใด เพือ่นพรหมจารเีหลา่นัน้ ก็ 

       ประพฤตติอ่เธอดว้ยกายกรรมเป็นทีพ่อใจเป็นสว่นมาก ทีไ่มพ่อใจ 

       เป็นสว่นนอ้ย ประพฤตติอ่เธอดว้ยวจกีรรมเป็นทีพ่อใจเป็นสว่นมาก 

       ทีไ่มพ่อใจเป็นสว่นนอ้ย ประพฤตติอ่เธอดว้ยมโนกรรมเป็นทีพ่อใจ 

       เป็นสว่นมาก ทีไ่มพ่อใจเป็นสว่นนอ้ย นําสิง่เป็นทีพ่อใจมาเป็น 

       สว่นมาก ทีไ่มพ่อใจเป็นสว่นนอ้ย 

   ๓. เวทนาทีเ่กดิจากด ีเวทนาทีเ่กดิจากเสมหะ เวทนาทีเ่กดิจากลม 

       เวทนาทีเ่กดิจากไขส้นันบิาต เวทนาทีเ่กดิจากการเปลีย่นฤดกูาล 

       เวทนาทีเ่กดิจากการผลัดเปลีย่นอริยิาบถไมไ่ดส้ว่นกัน เวทนาที ่

       เกดิจากการพากเพยีรเกนิกําลัง เวทนาทีเ่กดิจากผลกรรม สว่น 

       มากไมเ่กดิแกเ่ธอ เธอจงึมคีวามเจ็บไขน้อ้ย 

   ๔. เธอเป็นผูไ้ดฌ้าน ๔ อันมใีนจติยิง่๑ ซึง่เป็นเครือ่งอยูเ่ป็นสขุใน 

       ปัจจบุัน ตามความปรารถนา ไดโ้ดยไมย่าก ไดโ้ดยไมลํ่าบาก 

   ๕. เธอทําใหแ้จง้เจโตวมิตุต ิปัญญาวมิตุตอิันไมม่อีาสวะ เพราะอาสวะ 

       ส ิน้ไป ดว้ยปัญญาอันยิง่เอง เขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุัน 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการนีแ้ล ชือ่วา่เป็นสมณะผู ้

ละเอยีดออ่นในหมูส่มณะ 

  บคุคลเมือ่จะกลา่วใหถ้กูตอ้ง พงึกลา่วถงึผูใ้ดวา่ „เป็นสมณะผูล้ะเอยีดออ่นใน 

หมูส่มณะ‟ บคุคลนัน้คอืเราน่ันเอง ทีบ่คุคลเมือ่จะกลา่วใหถ้กูตอ้ง พงึกลา่ววา่ „เป็น 

สมณะผูล้ะเอยีดออ่นในหมูส่มณะ‟ เพราะเราเมือ่เขาขอรอ้งจงึใชส้อยจวีรมาก เมือ่ 

เขาไมข่อรอ้งจงึใชส้อยนอ้ย เมือ่เขาขอรอ้งจงึฉันบณิฑบาตมาก เมือ่เขาไมข่อรอ้งจงึ 

ฉันนอ้ย เมือ่เขาขอรอ้งจงึใชส้อยเสนาสนะมาก เมือ่เขาไมข่อรอ้งจงึใชส้อยนอ้ย เมือ่ 

เขาขอรอ้งจงึใชส้อยคลิานปัจจัยเภสชัชบรขิารมาก เมือ่เขาไมข่องรอ้งจงึใชส้อยนอ้ย 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 อนัมใีนจติยิง่ (อภเิจตสกิ) ในทีน่ีห้มายถงึอปุจารสมาธ ิ(ม.ม.ูอ. ๑/๖๖/๑๗๓) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๑๘๑ } 



๑๘๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๓. ตตยิปัณณาสก]์ 

๑. ผาสวุหิารวรรค ๕. ผาสวุหิารสตูร 

  และเราอยูร่ว่มกับภกิษุเหลา่ใด ภกิษุเหลา่นัน้ประพฤตติอ่เราดว้ยกายกรรม 

เป็นทีพ่อใจเป็นสว่นมาก ทีไ่มพ่อใจเป็นสว่นนอ้ย ประพฤตติอ่เราดว้ยวจกีรรม เป็น 

ทีพ่อใจเป็นสว่นมาก ทีไ่มพ่อใจเป็นสว่นนอ้ย ประพฤตติอ่เราดว้ยมโนกรรมเป็นทีพ่อใจ 

เป็นสว่นมาก ทีไ่มพ่อใจเป็นสว่นนอ้ย นําสิง่เป็นทีพ่อใจมาเป็นสว่นมาก ทีไ่มพ่อใจ 

เป็นสว่นนอ้ย และเวทนาทีเ่กดิจากด ีเวทนาทีเ่กดิจากเสมหะ เวทนาทีเ่กดิจากลม 

เวทนาทีเ่กดิจากไขส้นันบิาต เวทนาทีเ่กดิจากการเปลีย่นฤดกูาล เวทนาทีเ่กดิจาก 

การผลัดเปลีย่นอริยิาบถไมไ่ดส้ว่นกัน เวทนาทีเ่กดิจากการพากเพยีรเกนิกําลงั และ 

เวทนาทีเ่กดิจากผลกรรม สว่นมากไมเ่กดิแกเ่รา เราจงึมคีวามเจ็บไขน้อ้ย เราเป็น 

ผูไ้ดฌ้าน ๔ อันมใีนจติยิง่ซ ึง่เป็นเครือ่งอยูเ่ป็นสขุในปัจจบุัน ตามความปรารถนา 

ไดโ้ดยไมย่าก ไดโ้ดยไมลํ่าบาก ทําใหแ้จง้เจโตวมิตุต ิปัญญาวมิุตต ิอันไมม่อีาสวะ 

เพราะอาสวะสิน้ไป ดว้ยปัญญาอันยิง่เอง เขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุัน 

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคลเมือ่จะกลา่วใหถ้กูตอ้ง พงึกลา่วถงึผูใ้ดวา่ „เป็นสมณะผู ้

ละเอยีดออ่นในหมูส่มณะ‟ บคุคลนัน้คอืเราน่ันเอง ทีบ่คุคลเมือ่จะกลา่วใหถ้กูตอ้ง 

พงึกลา่ววา่ „เป็นสมณะผูล้ะเอยีดออ่นในหมูส่มณะ‟ 

สมณสขุมุาลสตูรที ่๔ จบ 

๕. ผาสวุหิารสตูร 

วา่ดว้ยผาสวุหิารธรรม๑ 

  [๑๐๕] ภกิษุทัง้หลาย ผาสวุหิารธรรม ๕ ประการนี้ 

  ผาสวุหิารธรรม ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

  ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. ตัง้มั่นกายกรรมประกอบดว้ยเมตตาในเพือ่นพรหมจารทัีง้หลาย 

       ทัง้ตอ่หนา้และลับหลัง 

   ๒. ตัง้มั่นวจกีรรมประกอบดว้ยเมตตาในเพือ่นพรหมจารทัีง้หลาย 

       ทัง้ตอ่หนา้และลับหลัง 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 ดเูชงิอรรถที ่๒ ขอ้ ๙๔ (ผาสวุหิารสตูร) หนา้ ๑๖๔ ในเลม่นี้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๑๘๒ } 



๑๘๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๓. ตตยิปัณณาสก]์ 

๑. ผาสวุหิารวรรค ๖. อานันทสตูร 

   ๓. ตัง้มั่นมโนกรรมประกอบดว้ยเมตตาในเพือ่นพรหมจารทัีง้หลาย 

       ทัง้ตอ่หนา้และลับหลัง 

   ๔. มศีลี๑ทีไ่มข่าด ไมท่ะล ุไมด่า่ง ไมพ่รอ้ย เป็นไท ทา่นผูรู้ส้รรเสรญิ 

       ไมถ่กูตัณหาและทฏิฐคิรอบงํา เป็นไปเพือ่สมาธ ิเสมอกันกับเพือ่น 

       พรหมจารทัีง้หลายทัง้ตอ่หนา้และลับหลัง 

   ๕. มอีรยิทฏิฐิ๒ อันเป็นธรรมเครือ่งนําออกเพือ่ความสิน้ทกุขโ์ดยชอบ 

       แกผู่ทํ้าตามเสมอกันกับเพือ่นพรหมจารทัีง้หลายทัง้ตอ่หนา้และ 

       ลับหลัง 

  ภกิษุทัง้หลาย ผาสวุหิารธรรม ๕ ประการนีแ้ล 

ผาสวุหิารสตูรที ่๕ จบ 

๖. อานนัทสตูร 

วา่ดว้ยพระอานนท ์

  [๑๐๖] สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ โฆสติาราม เขตกรงุ 

โกสมัพ ีครัง้นัน้ ทา่นพระอานนทเ์ขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวายอภวิาท 

แลว้น่ัง ณ ทีส่มควร ไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ 

   ๑. “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ภกิษุผูอ้ยูใ่นสงฆพ์งึอยูผ่าสกุดว้ยเหตเุทา่ไรหนอ” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “อานนท ์ภกิษุ ตนเองเป็นผูถ้งึพรอ้มดว้ยศลี 

และไมต่เิตยีนผูอ้ ืน่เพราะอธศิลี แมด้ว้ยเหตเุทา่นี ้ภกิษุผูอ้ยูใ่นสงฆก็์พงึอยูผ่าสกุได”้ 

   ๒. “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ แมเ้หตอุืน่ทีภ่กิษุผูอ้ยูใ่นสงฆพ์งึอยูผ่าสกุก็ม ี

        อยูห่รอื” 

  “ม ีอานนท ์ภกิษุ ตนเองเป็นผูถ้งึพรอ้มดว้ยศลี ไมต่เิตยีนผูอ้ ืน่เพราะอธศิลี 

และเป็นผูใ้สใ่จตนเอง ไมใ่สใ่จผูอ้ ืน่ แมด้ว้ยเหตเุทา่นี ้ภกิษุผูอ้ยูใ่นสงฆก็์พงึอยู ่

ผาสกุได”้ 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 ศลี ในทีน่ีห้มายถงึปารสิทุธศิลี ๔ (องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๑๐๕/๔๗) 

๒
 อรยิทฏิฐ ิในทีห่มายถงึวปัิสสนาสัมมาทฏิฐ ิ(องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๑๐๕/๔๗) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๑๘๓ } 



๑๘๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๓. ตตยิปัณณาสก]์ 

๑. ผาสวุหิารวรรค ๖. อานันทสตูร 

   ๓. “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ แมเ้หตอุืน่ทีภ่กิษุผูอ้ยูใ่นสงฆพ์งึอยูผ่าสกุก็ม ี

        อยูห่รอื” 

  “ม ีอานนท ์ภกิษุ ตนเองเป็นผูถ้งึพรอ้มดว้ยศลี ไมต่เิตยีนผูอ้ ืน่เพราะอธศิลี 

เป็นผูใ้สใ่จตนเอง ไมใ่สใ่จผูอ้ ืน่ และเป็นผูไ้มม่ชี ือ่เสยีง ไมส่ะดุง้เพราะความไมม่ ี

ชือ่เสยีงนัน้ แมด้ว้ยเหตเุทา่นี ้ภกิษุผูอ้ยูใ่นสงฆก็์พงึอยูผ่าสกุได”้ 

   ๔. “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ แมเ้หตอุืน่ทีภ่กิษุผูอ้ยูใ่นสงฆพ์งึอยูผ่าสกุก็ม ี

         อยูห่รอื” 

  “ม ีอานนท ์ภกิษุ ตนเองเป็นผูถ้งึพรอ้มดว้ยศลี ไมต่เิตยีนผูอ้ ืน่เพราะอธศิลี 

เป็นผูใ้สใ่จตนเอง ไมใ่สใ่จผูอ้ ืน่ แมเ้ป็นผูไ้มม่ชี ือ่เสยีงก็ไมส่ะดุง้เพราะความไมม่ ี

ชือ่เสยีงนัน้ และเป็นผูไ้ดฌ้าน ๔ อันมใีนจติยิง่ซ ึง่เป็นเครือ่งอยูเ่ป็นสขุในปัจจบุัน 

ตามความปรารถนา ไดโ้ดยไมย่าก ไดโ้ดยไมลํ่าบาก แมด้ว้ยเหตเุทา่นี ้ภกิษุผูอ้ยู่ 

ในสงฆก็์พงึอยูผ่าสกุได”้ 

   ๕. “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ แมเ้หตอุืน่ทีภ่กิษุผูอ้ยูใ่นสงฆพ์งึอยูผ่าสกุ ก็ม ี

        อยูห่รอื” 

  “ม ีอานนท ์ภกิษุ ตนเองเป็นผูถ้งึพรอ้มดว้ยศลี ไมต่เิตยีนผูอ้ ืน่เพราะอธศิลี 

เป็นผูใ้สใ่จตนเอง ไมใ่สใ่จผูอ้ ืน่ แมเ้ป็นผูไ้มม่ชี ือ่เสยีงก็ไมส่ะดุง้เพราะความไมม่ ี

ชือ่เสยีงนัน้ เป็นผูไ้ดฌ้าน ๔ อันมใีนจติยิง่ซ ึง่เป็นเครือ่งอยูเ่ป็นสขุในปัจจบุัน ตาม 

ความปรารถนา ไดโ้ดยไมย่าก ไดโ้ดยไมลํ่าบาก และทําใหแ้จง้เจโตวมิตุต ิปัญญา- 

วมิตุต ิอันไมม่อีาสวะ เพราะอาสวะสิน้ไป ดว้ยปัญญาอันยิง่เอง เขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุัน 

แมด้ว้ยเหตเุทา่นี ้ภกิษุผูอ้ยูใ่นสงฆก็์พงึอยูผ่าสกุได‟้ 

  อานนท ์เรากลา่ววา่ „ผาสวุหิารธรรมอืน่ทีด่กีวา่ ประณีตกวา่ผาสวุหิารธรรมนี้ 

ยอ่มไมม่”ี 

อานนัทสตูรที ่๖ จบ 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๑๘๔ } 



๑๘๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๓. ตตยิปัณณาสก]์ 

๑. ผาสวุหิารวรรค ๘. อเสขสตูร 

๗. สลีสตูร 

วา่ดว้ยศลีทีเ่ป็นองคป์ระกอบของภกิษุ 

  [๑๐๗] ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการ ยอ่มเป็นผู ้

ควรแกข่องทีเ่ขานํามาถวาย ควรแกข่องตอ้นรับ ควรแกทั่กษิณา ควรแกก่ารทํา 

อัญชล ีเป็นนาบญุอันยอดเยีย่มของโลก 

  ธรรม ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

  ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. เป็นผูถ้งึพรอ้มดว้ยศลี 

   ๒. เป็นผูถ้งึพรอ้มดว้ยสมาธ ิ

   ๓. เป็นผูถ้งึพรอ้มดว้ยปัญญา 

   ๔. เป็นผูถ้งึพรอ้มดว้ยวมิตุต ิ

   ๕. เป็นผูถ้งึพรอ้มดว้ยวมิตุตญิาณทัสสนะ 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการนีแ้ล ยอ่มเป็นผูค้วร 

แกข่องทีเ่ขานํามาถวาย ควรแกข่องตอ้นรับ ควรแกทั่กษิณา ควรแกก่ารทําอัญชล ี

เป็นนาบญุอันยอดเยีย่มของโลก 

สลีสตูรที ่๗ จบ 

๘. อเสขสตูร 

วา่ดว้ยธรรมของพระอเสขะ 

  [๑๐๘] ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการ ยอ่มเป็นผู ้

ควรแกข่องทีเ่ขานํามาถวาย ฯลฯ เป็นนาบญุอันยอดเยีย่มของโลก 

  ธรรม ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

  ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. เป็นผูป้ระกอบดว้ยอรยิสลีขนัธอ์ันเป็นของพระอเสขะ 

   ๒. เป็นผูป้ระกอบดว้ยสมาธขินัธอ์ันเป็นของพระอเสขะ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๑๘๕ } 



๑๘๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๓. ตตยิปัณณาสก]์ 

๑. ผาสวุหิารวรรค ๙. จาตทุทสิสตูร 

   ๓. เป็นผูป้ระกอบดว้ยปัญญาขนัธอ์ันเป็นของพระอเสขะ 

   ๔. เป็นผูป้ระกอบดว้ยวมิตุตขินัธอ์ันเป็นของพระอเสขะ 

   ๕. เป็นผูป้ระกอบดว้ยวมิตุตญิาณทัสสนขนัธอ์ันเป็นของพระอเสขะ 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการนีแ้ล ยอ่มเป็นผูค้วรแกข่อง 

ทีเ่ขานํามาถวาย ฯลฯ เป็นนาบญุอันยอดเยีย่มของโลก 

อเสขสตูรที ่๘ จบ 

๙. จาตทุทสิสตูร 

วา่ดว้ยธรรมของภกิษุผูเ้ท ีย่วไปในทศิท ัง้ส ี่๑ 

  [๑๐๙] ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการ เป็นผูเ้ทีย่วไป 

ในทศิทัง้สี ่

  ธรรม ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

  ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. เป็นผูม้ศีลี สํารวมดว้ยการสงัวรในปาตโิมกข ์เพยีบพรอ้มดว้ย 

       อาจาระและโคจร มปีกตเิห็นภัยในโทษแมเ้ล็กนอ้ย สมาทานศกึษาอยู ่

       ในสกิขาบททัง้หลาย 

   ๒. เป็นพหสูตู ทรงสตุะ สัง่สมสตุะ เป็นผูไ้ดฟั้งมากซึง่ธรรมทัง้หลาย 

       ทีม่คีวามงามในเบือ้งตน้ มคีวามงามในทา่มกลาง มคีวามงาม 

       ในทีส่ดุ ประกาศพรหมจรรยพ์รอ้มทัง้อรรถและพยัญชนะบรสิทุธิ ์

       บรบิรูณ์ ครบถว้น แลว้ทรงจําไวไ้ด ้คลอ่งปาก ขึน้ใจ แทงตลอดด ี

       ดว้ยทฏิฐ ิ

   ๓. เป็นผูส้นัโดษดว้ยจวีร บณิฑบาต เสนาสนะ และคลิานปัจจัย- 

       เภสชัชบรขิารตามแตจ่ะได ้

 

เชงิอรรถ : 

๑
 ผูเ้ท ีย่วไปในทศิท ัง้สี ่ในทีน่ีห้มายถงึพระขณีาสพ (องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๑๐๙-๑๑๐/๔๗) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๑๘๖ } 



๑๘๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๓. ตตยิปัณณาสก]์ 

๑. ผาสวุหิารวรรค ๑๐. อรัญญสตูร 

   ๔. เป็นผูไ้ดฌ้าน ๔ อันมใีนจติยิง่ซ ึง่เป็นเครือ่งอยูเ่ป็นสขุในปัจจบุัน 

       ตามความปรารถนา ไดโ้ดยไมย่าก ไดโ้ดยไมลํ่าบาก 

   ๕. ทําใหแ้จง้เจโตวมิตุต ิปัญญาวมิตุต ิอันไมม่อีาสวะ เพราะอาสวะสิน้ไป 

       ดว้ยปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุัน 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการนีแ้ล เป็นผูเ้ทีย่วไปใน 

ทศิทัง้สี ่

จาตทุทสิสตูรที ่๙ จบ 

๑๐. อรญัญสตูร 

วา่ดว้ยคณุสมบตัขิองภกิษุผูค้วรอยูใ่นป่า 

  [๑๑๐] ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการ เป็นผูค้วรอาศัย 

เสนาสนะอันเงยีบสงัด คอื ป่าโปรง่ และป่าทบึ๑ 

  ธรรม ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

  ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. เป็นผูม้ศีลี สํารวมดว้ยการสงัวรในพระปาตโิมกข ์เพยีบพรอ้มดว้ย 

       อาจาระและโคจร มปีกตเิห็นภัยในโทษแมเ้ล็กนอ้ย สมาทานศกึษา 

       อยูใ่นสกิขาบททัง้หลาย 

   ๒. เป็นพหสูตู ฯลฯ แทงตลอดดดีว้ยทฏิฐ ิ

   ๓. เป็นผูป้รารภความเพยีร มคีวามเขม้แข็ง มคีวามบากบั่นมั่นคง 

       ไมท่อดธรุะในกศุลธรรมทัง้หลาย 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ 
ผูค้วรอาศยัเสนาสนะอนัเงยีบสงดัคอืป่าโปรง่และป่าทบึ ในทีน่ีห้มายถงึพระขณีาสพ (องฺ.ปญฺจก.อ. 

   ๓/๑๐๙-๑๑๐/๔๗) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๑๘๗ } 



๑๘๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๓. ตตยิปัณณาสก]์ 

๑. ผาสวุหิารวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

   ๔. เป็นผูไ้ดฌ้าน ๔ อันมใีนจติยิง่ ซึง่เป็นเครือ่งอยูเ่ป็นสขุในปัจจบุัน 

       ตามความปรารถนา ไดโ้ดยไมย่าก ไดโ้ดยไมลํ่าบาก 

   ๕. ทําใหแ้จง้เจโตวมิตุต ิปัญญาวมิตุต ิอันไมม่อีาสวะ เพราะอาสวะ 

       ส ิน้ไป ดว้ยปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุัน 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการนีแ้ล เป็นผูค้วรอาศัย 

เสนาสนะอันเงยีบสงัด คอื ป่าโปรง่ และป่าทบึ 

อรญัญสตูรที ่๑๐ จบ 

ผาสวุหิารวรรคที ่๑ จบ 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

   ๑. สารัชชสตูร    ๒. อสุสงักติสตูร 

   ๓. มหาโจรสตูร    ๔. สมณสขุมุาลสตูร 

   ๕. ผาสวุหิารสตูร    ๖. อานันทสตูร 

   ๗. สลีสตูร     ๘. อเสขสตูร 

   ๙. จาตทุทสิสตูร    ๑๐. อรัญญสตูร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๑๘๘ } 



๑๘๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๓. ตตยิปัณณาสก]์ 

๒. อันธกวนิทวรรค ๑. กลุปูกสตูร 

๒. อนัธกวนิทวรรค 

หมวดวา่ดว้ยหมูบ่า้นอนัธกวนิทะ 

๑. กลุปูกสูตร 

วา่ดว้ยธรรมของภกิษุผูเ้ขา้ไปสูต่ระกลู 

  [๑๑๑] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุผูเ้ขา้ไปสูต่ระกลูประกอบ 

ดว้ยธรรม ๕ ประการ ยอ่มไมเ่ป็นทีรั่ก ไมเ่ป็นทีพ่อใจ ไมเ่ป็นทีเ่คารพ และไมเ่ป็น 

ทีย่กยอ่งในตระกลูทัง้หลาย 

  ธรรม ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ทําความคุน้เคยกับผูไ้มคุ่น้เคย  ๒. สัง่การทัง้ทีต่นไมไ่ดเ้ป็นใหญ ่

   ๓. คบหาตระกลูทีแ่ตกแยกกัน  ๔. พดูกระซบิทีห่ ู

   ๕. ขอมากเกนิไป 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุผูเ้ขา้ไปสูต่ระกลูประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการนีแ้ล ยอ่ม 

ไมเ่ป็นทีรั่ก ไมเ่ป็นทีพ่อใจ ไมเ่ป็นทีเ่คารพ และไมเ่ป็นทีย่กยอ่งในตระกลูทัง้หลาย 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุผูเ้ขา้ไปสูต่ระกลูประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการ ยอ่ม 

เป็นทีรั่ก เป็นทีพ่อใจ เป็นทีเ่คารพ และเป็นทีย่กยอ่งในตระกลูทัง้หลาย 

  ธรรม ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ไมทํ่าความคุน้เคยกับผูไ้มคุ่น้เคย  ๒. ไมส่ัง่การทัง้ทีต่นไมไ่ดเ้ป็นใหญ ่

   ๓. ไมค่บตระกลูทีแ่ตกแยกกัน  ๔. ไมพ่ดูกระซบิทีห่ ู

   ๕. ไมข่อมากเกนิไป 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุผูเ้ขา้ไปสูต่ระกลูประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการนีแ้ล ยอ่ม 

เป็นทีรั่ก เป็นทีพ่อใจ เป็นทีเ่คารพ และเป็นทีย่กยอ่งในตระกลูทัง้หลาย 

กลุปูกสตูรที ่๑ จบ 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เล่ม : ๒๒ หนา้ :๑๘๙ } 



๑๙๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๓. ตตยิปัณณาสก]์ 

๒. อันธกวนิทวรรค ๒. ปัจฉาสมณสตูร 

๒. ปจัฉาสมณสูตร 

วา่ดว้ยธรรมของภกิษุผูเ้ป็นปจัฉาสมณะ๑ 

  [๑๑๒] ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการ ไมค่วรพาไป 

เป็นปัจฉาสมณะ 

  ธรรม ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. เดนิหา่งนัก หรอืใกลนั้ก 

   ๒. ไมรั่บบาตรหรอืของในบาตร๒ 

   ๓. เมือ่พระอปัุชฌายพ์ดูใกลอ้าบัตก็ิไมห่า้ม๓ 

   ๔. เมือ่พระอปัุชฌายกํ์าลงัพดูอยูก็่พดูแทรกขึน้ 

   ๕. มปัีญญาทราม โงเ่ขลา เป็นคนเซอะ๔ 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการนีแ้ล ไมค่วรพาไปเป็น 

ปัจฉาสมณะ 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการ จงึควรพาไปเป็น 

ปัจฉาสมณะ 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 ปจัฉาสมณะ หมายถงึพระผูต้ดิตาม เชน่ พระอานนทเ์ป็นปัจฉาสมณะของพระพทุธเจา้ ด ูว.ิมหา. (แปล) 

   ๒/๒๒๖/๓๙๓ 

๒
 หมายถงึเมือ่อปัุชฌายบ์ณิฑบาตกลับมา ก็ไมใ่หบ้าตรเปล่าของตนแลว้รับบาตรของทา่น หรอืไมรั่บสิง่ของ 

   ทีท่า่นใหจ้ากบาตรนัน้ (องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๑๑๒/๔๘) 

๓ 
หมายถงึไมรู่ว้า่ คําพดูนีทํ้าใหต้อ้งอาบัต ิหรอืแมรู้ก็้ไม่หา้มว่า ไมค่วรพดูอยา่งนี้ (องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/ 

   ๑๑๒/๔๘) 

๔
 เป็นคนเซอะ แปลจากบาลวี่า „เอฬมโูค‟ อรรถกถาอธบิายวา่ „ปคฺฆรติเขฬมโูค‟ แปลว่าเป็นใบม้น้ํีาลายไหล 

   (องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๑๑๒/๔๘) แตใ่นฎกีาอภธิานัปปทปิีกา อธบิายวา่ หมายถงึผูไ้มฉ่ลาดพดูและไมฉ่ลาดฟัง 

   (วตฺตุํ โสตญฺุจ อกสุโล, วจเน สวเน จ อกสุโล) และแยกอธบิายอกีวา่ เอโฬ หมายถงึ พธโิร (คนหหูนวก) 

   มโูค หมายถงึ อวจโน (พดูไม่ได)้ หรอืหมายถงึคนโออ้วด (สเ ปิ เอฬมโูค) (อภธิา.ฏกีา คาถา ๗๓๔) 

   พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉบับ “PALI TEXT SOCIETY” ใหค้วามหมายว่า idiot (โง่, บา้, 

   จติทราม) หรอื lack-wit (ขาดสต)ิ (The Book of the Gradual Sayings, VOL.III, PP. 106,132) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๑๙๐ } 



๑๙๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๓. ตตยิปัณณาสก]์ 

๒. อันธกวนิทวรรค ๓. สมัมาสมาธสิตูร 

  ธรรม ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. เดนิไมห่า่งนัก ไมใ่กลนั้ก 

   ๒. รับบาตรหรอืของในบาตร 

   ๓. เมือ่พระอปัุชฌายพ์ดูใกลอ้าบัตก็ิหา้มเสยี 

   ๔. เมือ่พระอปัุชฌายกํ์าลงัพดูอยูก็่ไมพ่ดูแทรกขึน้ 

   ๕. มปัีญญา ไมโ่งเ่ขลา ไมเ่ป็นคนเซอะ 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการนีแ้ล จงึควรพาไปเป็น 

ปัจฉาสมณะ 

ปจัฉาสมณสตูรที ่๒ จบ 

๓. สมัมาสมาธสิตูร 

วา่ดว้ยสมัมาสมาธ ิ

  [๑๑๓] ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการ เป็นผูไ้มอ่าจ 

บรรลสุมัมาสมาธอิยูไ่ด ้

  ธรรม ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

  ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. เป็นผูไ้มอ่ดทนตอ่รปู 

   ๒. เป็นผูไ้มอ่ดทนตอ่เสยีง 

   ๓. เป็นผูไ้มอ่ดทนตอ่กลิน่ 

   ๔. เป็นผูไ้มอ่ดทนตอ่รส 

   ๕. เป็นผูไ้มอ่ดทนตอ่โผฏฐัพพะ 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการนี ้เป็นผูไ้มอ่าจบรรล ุ

สมัมาสมาธอิยูไ่ด ้

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๑๙๑ } 



๑๙๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๓. ตตยิปัณณาสก]์ 

๒. อันธกวนิทวรรค ๔. อันธกวนิทสตูร 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการ เป็นผูอ้าจบรรลสุมัมา- 

สมาธอิยูไ่ด ้

  ธรรม ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

  ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. เป็นผูอ้ดทนตอ่รปู 

   ๒. เป็นผูอ้ดทนตอ่เสยีง 

   ๓. เป็นผูอ้ดทนตอ่กลิน่ 

   ๔. เป็นผูอ้ดทนตอ่รส 

   ๕. เป็นผูอ้ดทนตอ่โผฏฐัพพะ 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการนีแ้ล เป็นผูอ้าจบรรล ุ

สมัมาสมาธอิยูไ่ด ้

สมัมาสมาธสิตูรที ่๓ จบ 

๔. อนัธกวนิทสูตร 

วา่ดว้ยหมูบ่า้นอนัธกวนิทะ 

  [๑๑๔] สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยูท่ีห่มูบ่า้นอันธกวนิทะ แควน้ 

มคธ ครัง้นัน้ ทา่นพระอานนทเ์ขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวายอภวิาท 

แลว้น่ัง ณ ทีส่มควร พระผูม้พีระภาคจงึไดต้รัสเรือ่งนีว้า่ 

  อานนท ์เธอทัง้หลายพงึยังพวกภกิษุใหม ่บวชไดไ้มน่าน เพิง่มาสูธ่รรมวนัิยให ้

สมาทาน ใหต้ัง้มั่น ใหดํ้ารงอยูใ่นธรรม ๕ ประการ 

  ธรรม ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. เธอทัง้หลายพงึยังภกิษุเหลา่นัน้ใหส้มาทาน ใหต้ัง้มั่น ใหดํ้ารงอยู่ 

       ในปาตโิมกขสงัวรศลีวา่ „ผูม้อีายทัุง้หลาย มาเถดิ ขอทา่นทัง้หลาย 

       จงเป็นผูม้ศีลี สํารวมดว้ยการสงัวรในพระปาตโิมกข ์เพยีบพรอ้ม 

       ดว้ยอาจาระและโคจร มปีกตเิห็นภัยในโทษแมเ้ล็กนอ้ย สมาทาน 

       ศกึษาอยูใ่นสกิขาบททัง้หลาย‟ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๑๙๒ } 



๑๙๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๓. ตตยิปัณณาสก]์ 

๒. อันธกวนิทวรรค ๔. อันธกวนิทสตูร 

   ๒. เธอทัง้หลายพงึยังภกิษุเหลา่นัน้ใหส้มาทาน ใหต้ัง้มั่น ใหดํ้ารงอยู่ 

       ในอนิทรยีส์งัวรศลีวา่ „ผูม้อีายทัุง้หลาย มาเถดิ ขอทา่นทัง้หลาย 

       จงเป็นผูคุ้ม้ครองทวารในอนิทรยีทั์ง้หลาย มสีตเิป็นเครือ่งรักษา๑ 

       มสีตปัิญญาเป็นเครือ่งรักษาตน๒ มใีจรักษาดแีลว้ ประกอบดว้ยจติ 

       ทีม่สีตเิป็นเครือ่งรักษาอยู‟่ 

   ๓. เธอทัง้หลายพงึยังภกิษุเหลา่นัน้ใหส้มาทาน ใหต้ัง้มั่น ใหดํ้ารงอยูใ่น 

       การพดูมทีีจ่บวา่ „ผูม้อีายทัุง้หลาย มาเถดิ ขอทา่นทัง้หลายจงเป็น 

       ผูพ้ดูนอ้ย พดูใหม้ทีีจ่บ‟ 

   ๔. เธอทัง้หลายพงึยังภกิษุเหลา่นัน้ใหส้มาทาน ใหต้ัง้มั่น ใหดํ้ารงอยู่ 

       ในความสงบกายวา่ „ผูม้อีายทัุง้หลาย มาเถดิ ขอทา่นทัง้หลาย 

       จงอยูป่่าเป็นวตัร จงอาศัยเสนาสนะอันเงยีบสงัด คอืป่าโปรง่และ 

       ป่าทบึ‟ 

   ๕. เธอทัง้หลายพงึยังภกิษุเหลา่นัน้ใหส้มาทาน ใหต้ัง้มั่น ใหดํ้ารงอยูใ่น 

       สมัมาทัสสนะ(ความเห็นชอบ)วา่ „ผูม้อีายทัุง้หลาย มาเถดิ ขอทา่น 

       ทัง้หลายจงเป็นผูม้สีมัมาทฏิฐิ๓ ประกอบดว้ยสมัมาทัสสนะ‟ 

  อานนท ์เธอทัง้หลายพงึยังพวกภกิษุใหม ่บวชไดไ้มน่าน เพิง่มาสูธ่รรมวนัิย 

นีใ้หส้มาทาน ใหต้ัง้มั่น ใหดํ้ารงอยูใ่นธรรม ๕ ประการนีแ้ล 

อนัธกวนิทสตูรที ่๔ จบ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 สตเิป็นเครือ่งรกัษา หมายถงึสตเิป็นเครือ่งรักษาทวาร (องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๑๑๔/๔๘) 

๒
 สตปิญัญาเป็นเครือ่งรกัษาตน ในทีน่ีห้มายถงึสตทิีป่ระกอบดว้ยญาณเป็นเครือ่งคุม้ครองทวาร (องฺ.ปญฺจก.อ. 

   ๓/๑๑๔/๔๘) 

๓
 สมัมาทฏิฐ ิในทีน่ีห้มายถงึมสีัมมาทฏิฐ ิ๕ ประการ คอื (๑) กัมมัสสกตสัมมาทฏิฐ ิ(เห็นชอบวา่สัตวม์ ี

   กรรมเป็นของตน) (๒) ฌานสัมมาทฏิฐ ิ(เห็นชอบในขัน้ฌาน) (๓) วปัิสสนาสัมมาทฏิฐ ิ(เห็นชอบในขัน้ 

   วปัิสสนา) (๔) มัคคสัมมาทฏิฐ ิ(เห็นชอบในขัน้อรยิมรรค) (๕) ผลสัมมาทฏิฐ ิ(เห็นชอบในขัน้อรยิผล) 

   (องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๑๑๔/๔๘) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๑๙๓ } 



๑๙๔ 

 

พระสตุตนัตปิฎก องัคตุตรนกิาย ปญัจกนบิาต [๓. ตตยิปณัณาสก]์ 

๒. อนัธกวนิทวรรค ๕. มจัฉรนิสีตูร 

๕. มจัฉรนิสีตูร 

วา่ดว้ยภกิษุณีผูต้ระหนี ่

  [๑๑๕] ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุณีประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการ ยอ่มดํารง 

อยูใ่นนรก เหมอืนถกูนําไปฝังไว ้

  ธรรม ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ตระหนีท่ีอ่ยู ่

   ๒. ตระหนีต่ระกลู 

   ๓. ตระหนีล่าภ 

   ๔. ตระหนีว่รรณะ 

   ๕. ตระหนีธ่รรม 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุณีประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการนีแ้ล ยอ่มดํารงอยู ่

ในนรก เหมอืนถกูนําไปฝังไว ้

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุณีประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการ ยอ่มดํารงอยูใ่นสวรรค ์

เหมอืนไดรั้บอัญเชญิไปประดษิฐานไว ้

  ธรรม ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ไมต่ระหนีท่ีอ่ยู ่

   ๒. ไมต่ระหนีต่ระกลู 

   ๓. ไมต่ระหนีล่าภ 

   ๔. ไมต่ระหนีว่รรณะ 

   ๕. ไมต่ระหนีธ่รรม 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุณีประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการนีแ้ล ยอ่มดํารงอยูใ่น 

สวรรค ์เหมอืนไดรั้บอัญเชญิไปประดษิฐานไว ้

มจัฉรนิสีตูรที ่๕ จบ 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๑๙๔ } 



๑๙๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๓. ตตยิปัณณาสก]์ 

๒. อันธกวนิทวรรค ๖. วณัณนาสตูร 

๖. วณัณนาสตูร 

วา่ดว้ยภกิษุณีผูส้รรเสรญิ 

  [๑๑๖] ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุณีประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการ ยอ่มดํารง 

อยูใ่นนรก เหมอืนถกูนําไปฝังไว ้

  ธรรม ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ไมพ่จิารณา ไมไ่ตรต่รอง สรรเสรญิคนทีค่วรตเิตยีน 

   ๒. ไมพ่จิารณา ไมไ่ตรต่รอง ตเิตยีนคนทีค่วรสรรเสรญิ 

   ๓. ไมพ่จิารณา ไมไ่ตรต่รอง แสดงความเลือ่มใสในฐานะไมเ่ป็นทีต่ัง้แหง่ 

       ความเลือ่มใส 

   ๔. ไมพ่จิารณา ไมไ่ตรต่รอง แสดงความไมเ่ลือ่มใสในฐานะเป็นทีต่ัง้แหง่ 

       ความเลือ่มใส 

   ๕. ทําศรัทธาไทยใหต้กไป๑ 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุณีประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการนีแ้ล ยอ่มดํารงอยู ่

ในนรกเหมอืนถกูนําไปฝังไว ้

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุณีประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการ ยอ่มดํารงอยูใ่นสวรรค ์

เหมอืนไดรั้บอัญเชญิไปประดษิฐานไว ้

  ธรรม ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. พจิารณา ไตรต่รองแลว้ ตเิตยีนคนทีค่วรตเิตยีน 

   ๒. พจิารณา ไตรต่รองแลว้ สรรเสรญิคนทีค่วรสรรเสรญิ 

   ๓. พจิารณา ไตรต่รองแลว้ แสดงความไมเ่ลือ่มใสในฐานะไมเ่ป็นทีต่ัง้ 

       แหง่ความเลือ่มใส 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 ท าศรทัธาไทยใหต้กไป หมายถงึการทีภ่กิษุไมถ่อืเอาสว่นเลศิจากบณิฑบาตทีค่นเหลา่อืน่ถวายดว้ยศรัทธา 

   เสยีกอ่นแลว้จงึใหแ้กค่นอืน่ในภายหลัง (องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๑๑๖-๑๑๗/๔๙) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๑๙๕ } 



๑๙๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๓. ตตยิปัณณาสก]์ 

๒. อันธกวนิทวรรค ๗. อสิสกุนิสีตูร 

   ๔. พจิารณา ไตรต่รองแลว้ แสดงความเลือ่มใสในฐานะเป็นทีต่ัง้แหง่ 

       ความเลือ่มใส 

   ๕. ไมทํ่าศรัทธาไทยใหต้กไป 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุณีประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการนีแ้ล ยอ่มดํารงอยูใ่น 

สวรรค ์เหมอืนไดรั้บอัญเชญิไปประดษิฐานไว ้

วณัณนาสตูรที ่๖ จบ 

๗. อสิสกุนิสีตูร 

วา่ดว้ยภกิษุณีผูม้คีวามรษิยา 

  [๑๑๗] ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุณีประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการ ยอ่มดํารง 

อยูใ่นนรก เหมอืนถกูนําไปฝังไว ้

  ธรรม ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ไมพ่จิารณา ไมไ่ตรต่รอง สรรเสรญิคนทีค่วรตเิตยีน 

   ๒. ไมพ่จิารณา ไมไ่ตรต่รอง ตเิตยีนคนทีค่วรสรรเสรญิ 

   ๓. มคีวามรษิยา 

   ๔. มคีวามตระหนี่ 

   ๕. ทําศรัทธาไทยใหต้กไป 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุณีประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการนีแ้ล ยอ่มดํารงอยู ่

ในนรก เหมอืนถกูนําไปฝังไว ้

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุณีประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการ ยอ่มดํารงอยูใ่นสวรรค ์

เหมอืนไดรั้บอัญเชญิไปประดษิฐานไว ้

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๑๙๖ } 



๑๙๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๓. ตตยิปัณณาสก]์ 

๒. อันธกวนิทวรรค ๘. มจิฉาทฏิฐกิสตูร 

  ธรรม ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. พจิารณา ไตรต่รองแลว้ ตเิตยีนคนทีค่วรตเิตยีน 

   ๒. พจิารณา ไตรต่รองแลว้ สรรเสรญิคนทีค่วรสรรเสรญิ 

   ๓. ไมม่คีวามรษิยา 

   ๔. ไมม่คีวามตระหนี่ 

   ๕. ไมทํ่าศรัทธาไทยใหต้กไป 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุณีประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการนีแ้ล ยอ่มดํารงอยู ่

ในสวรรค ์เหมอืนไดรั้บอญัเชญิไปประดษิฐานไว ้

อสิสกุนิสีตูรที ่๗ จบ 

๘. มจิฉาทฏิฐกิสูตร 

วา่ดว้ยภกิษุณีผูม้คีวามเห็นผดิ 

  [๑๑๘] ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุณีประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการ ยอ่มดํารงอยู ่

ในนรก เหมอืนถกูนําไปฝังไว ้

  ธรรม ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ไมพ่จิารณา ไมไ่ตรต่รอง สรรเสรญิคนทีค่วรตเิตยีน 

   ๒. ไมพ่จิารณา ไมไ่ตรต่รอง ตเิตยีนคนทีค่วรสรรเสรญิ 

   ๓. มคีวามเห็นผดิ 

   ๔. มคีวามดํารผิดิ 

   ๕. ทําศรัทธาไทยใหต้กไป 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุณีประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการนีแ้ล ยอ่มดํารงอยูใ่นนรก 

เหมอืนถกูนําไปฝังไว ้

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๑๙๗ } 



๑๙๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๓. ตตยิปัณณาสก]์ 

๒. อันธกวนิทวรรค ๙. มจิฉาวาจาสตูร 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุณีประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการ ยอ่มดํารงอยูใ่นสวรรค ์

เหมอืนไดรั้บอัญเชญิไปประดษิฐานไว ้

  ธรรม ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. พจิารณา ไตรต่รองแลว้ ตเิตยีนคนทีค่วรตเิตยีน 

   ๒. พจิารณา ไตรต่รองแลว้ สรรเสรญิคนทีค่วรสรรเสรญิ 

   ๓. มคีวามเห็นชอบ 

   ๔. มคีวามดํารชิอบ 

   ๕. ไมทํ่าศรัทธาไทยใหต้กไป 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุณีประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการนีแ้ล ยอ่มดํารงอยู ่

ในสวรรค ์เหมอืนไดรั้บอญัเชญิไปประดษิฐานไว ้

มจิฉาทฏิฐกิสตูรที ่๘ จบ 

๙. มจิฉาวาจาสตูร 

วา่ดว้ยภกิษุณีผูม้กีารเจรจาผดิ 

  [๑๑๙] ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุณีประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการ ยอ่มดํารงอยู ่

ในนรก เหมอืนถกูนําไปฝังไว ้

  ธรรม ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ไมพ่จิารณา ไมไ่ตรต่รอง สรรเสรญิคนทีค่วรตเิตยีน 

   ๒. ไมพ่จิารณา ไมไ่ตรต่รอง ตเิตยีนคนทีค่วรสรรเสรญิ 

   ๓. มกีารเจรจาผดิ 

   ๔. มกีารกระทําผดิ 

   ๕. ทําศรัทธาไทยใหต้กไป 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุณีประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการนีแ้ล ยอ่มดํารงอยู ่

ในนรก เหมอืนถกูนําไปฝังไว ้

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๑๙๘ } 



๑๙๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๓. ตตยิปัณณาสก]์ 

๒. อันธกวนิทวรรค ๑๐. มจิฉาวายามสตูร 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุณีประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการ ยอ่มดํารงอยูใ่นสวรรค ์

เหมอืนไดรั้บอัญเชญิไปประดษิฐานไว ้

  ธรรม ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. พจิารณา ไตรต่รองแลว้ ตเิตยีนคนทีค่วรตเิตยีน 

   ๒. พจิารณา ไตรต่รองแลว้ สรรเสรญิคนทีค่วรสรรเสรญิ 

   ๓. มกีารเจรจาชอบ 

   ๔. มกีารกระทําชอบ 

   ๕. ไมทํ่าศรัทธาไทยใหต้กไป 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุณีประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการนีแ้ล ยอ่มดํารงอยู ่

ในสวรรค ์เหมอืนไดรั้บอญัเชญิไปประดษิฐานไว ้

มจิฉาวาจาสตูรที ่๙ จบ 

๑๐. มจิฉาวายามสตูร 

วา่ดว้ยภกิษุณีผูม้คีวามพยายามผดิ 

  [๑๒๐] ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุณีประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการ ยอ่มดํารง 

อยูใ่นนรก เหมอืนถกูนําไปฝังไว ้

  ธรรม ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ไมพ่จิารณา ไมไ่ตรต่รอง สรรเสรญิคนทีค่วรตเิตยีน 

   ๒. ไมพ่จิารณา ไมไ่ตรต่รอง ตเิตยีนคนทีค่วรสรรเสรญิ 

   ๓. มคีวามพยายามผดิ 

   ๔. มคีวามระลกึผดิ 

   ๕. ทําศรัทธาไทยใหต้กไป 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุณีประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการนีแ้ล ยอ่มดํารงอยู ่

ในนรก เหมอืนถกูนําไปฝังไว ้

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๑๙๙ } 



๒๐๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๓. ตตยิปัณณาสก]์ 

๒. อันธกวนิทวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุณีประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการ ยอ่มดํารงอยูใ่นสวรรค ์

เหมอืนไดรั้บอัญเชญิไปประดษิฐานไว ้

  ธรรม ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. พจิารณา ไตรต่รองแลว้ ตเิตยีนคนทีค่วรตเิตยีน 

   ๒. พจิารณา ไตรต่รองแลว้ สรรเสรญิคนทีค่วรสรรเสรญิ 

   ๓. มคีวามพยายามชอบ 

   ๔. มคีวามระลกึชอบ 

   ๕. ไมทํ่าศรัทธาไทยใหต้กไป 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุณีประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการนีแ้ล ยอ่มดํารงอยู ่

ในสวรรค ์เหมอืนไดรั้บอญัเชญิไปประดษิฐานไว ้

มจิฉาวายามสตูรที ่๑๐ จบ 

อนัธกวนิทวรรคที ่๒ จบ 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

   ๑. กลุปูกสตูร     ๒. ปัจฉาสมณสตูร 

   ๓. สมัมาสมาธสิตูร    ๔. อันธกวนิทสตูร 

   ๕. มัจฉรนิสีตูร    ๖. วณัณนาสตูร 

   ๗. อสิสกุนิสีตูร    ๘. มจิฉาทฏิฐกิสตูร 

   ๙. มจิฉาวาจาสตูร    ๑๐. มจิฉาวายามสตูร 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๒๐๐ } 



๒๐๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๓. ตตยิปัณณาสก]์ 

๑. คลิานวรรค ๑. คลิานสตูร 

๑. คลิานวรรค 

หมวดวา่ดว้ยธรรมส าหรบัภกิษุไข ้

๑. คลิานสตูร 

วา่ดว้ยธรรมส าหรบัภกิษุไข ้

  [๑๒๑] สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยูท่ีก่ฏูาคารศาลา๑ป่ามหาวนั 

เขตกรงุเวสาลี๒ ครัง้นัน้ พระผูม้พีระภาคเสด็จออกจากทีห่ลกีเรน้ในเวลาเย็น เสด็จ 

เขา้ไปทีศ่าลาบํารงุภกิษุไข ้ไดท้รงเห็นภกิษุรปูหนึง่ผูท้พุพลภาพ เป็นไข ้แลว้ประทับ 

น่ังบนพทุธอาสนท์ีป่ลูาดไว ้ไดรั้บสัง่เรยีกภกิษุทัง้หลายมาตรัสวา่ 

  ภกิษุทัง้หลาย ธรรม ๕ ประการ ยอ่มไมล่ะภกิษุบางรปูผูทุ้พพลภาพ เป็นไข ้

เธอพงึหวงัไดผ้ลนีค้อื „ไมน่านนักจักทําใหแ้จง้เจโตวมิตุต ิปัญญาวมิตุต ิอันไมม่ ี

อาสวะเพราะอาสวะสิน้ไป ดว้ยปัญญาอันยิง่เอง เขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุัน‟ 

  ธรรม ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

  ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. พจิารณาเห็นความไมง่ามในกายอยู ่

   ๒. กําหนดหมายความปฏกิลูในอาหาร 

   ๓. กําหนดหมายความไมน่่าเพลดิเพลนิในโลกทัง้ปวง 

 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 กฏูาคารศาลา (ศาลาเรอืนยอด) หมายถงึพระคันธกฎุขีองพระผูม้พีระภาคทีพ่ร่ังพรอ้มดว้ยศลิปะ ถกูสรา้ง 

   หลังคาทรงกลมงามสง่าคลา้ยหงส ์มเีรอืนยอดกลา่วคอืเรอืนทีม่หีลังคาทรงสงูอยูภ่ายในอกีชัน้หนึง่ (ว.ิอ. 

   ๑/๑๖๒/๔๓๐, องฺ.ตกิ.อ. ๒/๓๕/๑๓๑) 

๒ 
ทีช่ ือ่วา่ เวสาล ีเพราะเป็นเมอืงทีก่วา้งใหญไ่พศาล มกีารสรา้งกําแพงรอบเมอืงถงึ ๓ ชัน้ เมอืงนีเ้จรญิ 

   รุง่เรอืงมากในสมัยทีพ่ระสัมมาสมัพทุธเจา้ทรงบรรลพุระสัพพัญญตุญาณ (ว.ิอ. ๑/๑๖๒/๔๓๐) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๒๐๑ } 



๒๐๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๓. ตตยิปัณณาสก]์ 

๑. คลิานวรรค ๒. สตสิปัุฏฐติสตูร 

   ๔. พจิารณาเห็นความไมเ่ทีย่งในสงัขารทัง้ปวง 

   ๕. เขา้ไปตัง้มรณสญัญา(กําหนดหมายความตาย)ไวใ้นภายใน 

  ภกิษุทัง้หลาย ธรรม ๕ ประการนี ้ยอ่มไมล่ะภกิษุบางรปูผูท้พุพลภาพ เป็นไข ้

เธอพงึหวงัไดผ้ลนีค้อื „ไมน่านนักจักทําใหแ้จง้เจโตวมิตุต ิปัญญาวมิตุต ิอันไมม่ ี

อาสวะเพราะอาสวะสิน้ไป ดว้ยปัญญาอันยิง่เอง เขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุัน‟ 

คลิานสตูรที ่๑ จบ 

๒. สตสิปุฏัฐติสูตร 

วา่ดว้ยผูม้สีตติ ัง้ไวด้ ี

  [๑๒๒] ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุหรอืภกิษุณีรปูใดรปูหนึง่ เจรญิ ทําใหม้ากซึง่ 

ธรรม ๕ ประการ เธอพงึหวงัไดผ้ลอยา่ง ๑ ใน ๒ อยา่ง คอื อรหัตตผลในปัจจบุัน 

หรอืเมือ่ยังมอีปุาทานเหลอือยู ่ก็จักเป็นอนาคาม ี

  ธรรม ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

  ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. เขา้ไปตัง้สตไิวใ้นภายใน 

   ๒. พจิารณาเห็นกายวา่เป็นของไมง่าม ดว้ยปัญญาเป็นเครือ่งพจิารณา 

        เห็นทัง้ความเกดิและความดับแหง่ธรรมทัง้หลาย 

   ๓. กําหนดหมายความปฏกิลูในอาหาร 

   ๔. กําหนดหมายความไมน่่าเพลดิเพลนิในโลกทัง้ปวง 

   ๕. พจิารณาเห็นความไมเ่ทีย่งในสงัขารทัง้ปวง 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุหรอืภกิษุณีรปูใดรปูหนึง่ เจรญิ ทําใหม้ากซึง่ธรรม ๕ 

ประการนี ้เธอพงึหวงัไดผ้ลอยา่ง ๑ ใน ๒ อยา่ง คอื อรหัตตผลในปัจจบุัน หรอื 

เมือ่ยังมอีปุาทานเหลอือยู ่ก็จักเป็นอนาคาม ี

สตสิปุฏัฐติสตูรที ่๒ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๒๐๒ } 



๒๐๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๓. ตตยิปัณณาสก]์ 

๑. คลิานวรรค ๓. ปฐมอปัุฏฐากสตูร 

๓. ปฐมอปุฏัฐากสตูร 

วา่ดว้ยภกิษุไขท้ีพ่ยาบาลไดย้ากและงา่ย สตูรที ่๑ 

  [๑๒๓] ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุไขป้ระกอบดว้ยธรรม ๕ ประการ เป็นผู ้

พยาบาลไดย้าก 

  ธรรม ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ไมทํ่าสิง่ทีเ่ป็นสปัปายะ 

   ๒. ไมรู่จั้กประมาณในสิง่ทีเ่ป็นสปัปายะ 

   ๓. ไมฉั่นยา 

   ๔. ไมบ่อกอาพาธทีม่อียูต่ามความเป็นจรงิแกผู่พ้ยาบาลทีป่รารถนา 

        ประโยชน ์เชน่ ไมบ่อกอาพาธทีกํ่าเรบิวา่ „กําเรบิ‟ ไมบ่อกอาพาธ 

        ทีท่เุลาวา่ „ทเุลา‟ ไมบ่อกอาพาธทีย่ังทรงอยูว่า่ „ทรงอยู‟่ 

   ๕. ไมอ่ดกลัน้ตอ่เวทนาทัง้หลายอันมใีนรา่งกายทีเ่กดิขึน้แลว้เป็นทกุข ์

        กลา้แข็ง เจ็บปวด เผ็ดรอ้น ไมน่่ายนิด ีไมน่่าพอใจ พรากชวีติ 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุไขป้ระกอบดว้ยธรรม ๕ ประการนีแ้ล เป็นผูพ้ยาบาลไดย้าก 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุไขป้ระกอบดว้ยธรรม ๕ ประการ เป็นผูพ้ยาบาลไดง้า่ย 

  ธรรม ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ทําสิง่ทีเ่ป็นสปัปายะ 

   ๒. รูจั้กประมาณในสิง่ทีเ่ป็นสปัปายะ 

   ๓. ฉันยา 

   ๔. บอกอาพาธทีม่อียูต่ามความเป็นจรงิแกผู่พ้ยาบาลทีป่รารถนา 

       ประโยชน ์เชน่ บอกอาพาธทีกํ่าเรบิวา่ „กําเรบิ‟ บอกอาพาธที ่

       ทเุลาวา่ „ทเุลา‟ บอกอาพาธทีย่ังทรงอยูว่า่ „ทรงอยู‟่ 

   ๕. เป็นผูอ้ดกลัน้ตอ่เวทนาทัง้หลายอันมใีนรา่งกายทีเ่กดิขึน้แลว้เป็นทกุข ์

       กลา้แข็ง เจ็บปวด เผ็ดรอ้น ไมน่่ายนิด ีไมน่่าพอใจ พรากชวีติ 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุไขป้ระกอบดว้ยธรรม ๕ ประการนีแ้ล เป็นผูพ้ยาบาล 

ไดง้า่ย 

ปฐมอปุฏัฐากสตูรที ่๓ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๒๐๓ } 



๒๐๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๓. ตตยิปัณณาสก]์ 

๑. คลิานวรรค ๔. ทตุยิอปัุฏฐากสตูร 

๔. ทตุยิอปุฏัฐากสตูร 

วา่ดว้ยภกิษุผูค้วรและไมค่วรพยาบาลภกิษุไข ้สตูรที ่๒ 

  [๑๒๔] ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุผูพ้ยาบาลภกิษุไขป้ระกอบดว้ยธรรม ๕ ประการ 

ไมค่วรพยาบาลภกิษุไข ้

  ธรรม ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ไมส่ามารถ๑จัดยา 

   ๒. ไมท่ราบสิง่ทีเ่ป็นสปัปายะและสิง่ทีไ่มเ่ป็นสปัปายะ นําสิง่ทีไ่มเ่ป็น 

        สปัปายะเขา้มา นําสิง่ทีเ่ป็นสปัปายะออกไป 

   ๓. เห็นแกอ่ามสิ๒พยาบาล ไมม่จีติเมตตาพยาบาล 

   ๔. รังเกยีจทีจ่ะนําอจุจาระ ปัสสาวะ อาเจยีน หรอืน้ําลายออกไปทิง้ 

   ๕. ไมส่ามารถชีแ้จงใหภ้กิษุไขเ้ห็นชดั ชวนใจใหอ้ยากรับเอาไปปฏบิัต ิเรา้ใจ 

        ใหอ้าจหาญแกลว้กลา้ ปลอบชโลมใจใหส้ดชืน่รา่เรงิดว้ยธรรมกีถา 

        ตามกาลอันควร 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุผูพ้ยาบาลภกิษุไขป้ระกอบดว้ยธรรม ๕ ประการนีแ้ล 

ไมค่วรพยาบาลภกิษุไข ้

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุผูพ้ยาบาลภกิษุไขป้ระกอบดว้ยธรรม ๕ ประการ ควร 

พยาบาลภกิษุไข ้

  ธรรม ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. สามารถจัดยา 

   ๒. ทราบสิง่ทีเ่ป็นสปัปายะ และสิง่ทีไ่มเ่ป็นสปัปายะ นําสิง่ทีไ่มเ่ป็น 

        สปัปายะออกไป นําสิง่ทีเ่ป็นสปัปายะเขา้มา 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 ไมส่ามารถ ในทีน่ีห้มายถงึไมม่กํีาลังกายทีจ่ะปรงุยา และไมม่คีวามรูท้ีจ่ะจัดยา (องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๑๒๔/๔๙) 

๒
 เห็นแกอ่ามสิ หมายถงึหวังลาภสักการะมจีวีรเป็นตน้ (องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๑๒๔/๔๙) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๒๐๔ } 



๒๐๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๓. ตตยิปัณณาสก]์ 

๑. คลิานวรรค ๕. ปฐมอนายสุสาสตูร 

   ๓. มจีติเมตตาพยาบาล ไมเ่ห็นแกอ่ามสิพยาบาล 

   ๔. ไมรั่งเกยีจทีจ่ะนําอจุจาระ ปัสสาวะ อาเจยีน หรอืน้ําลายออกไปทิง้ 

   ๕. สามารถชีแ้จงใหภ้กิษุไขเ้ห็นชดั ชวนใจใหอ้ยากรับเอาไปปฏบิัต ิเรา้ใจ 

        ใหอ้าจหาญแกลว้กลา้ ปลอบชโลมใจใหส้ดชืน่รา่เรงิดว้ยธรรมกีถา 

        ตามกาลอันควร 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุผูพ้ยาบาลภกิษุไขป้ระกอบดว้ยธรรม ๕ ประการนีแ้ล 

ควรพยาบาลภกิษุไข ้

ทตุยิอปุฏัฐากสตูรที ่๔ จบ 

๕. ปฐมอนายสุสาสตูร 

วา่ดว้ยธรรมทีเ่ป็นเหตใุหอ้ายสุ ัน้และอายยุนื สตูรที ่๑ 

  [๑๒๕] ภกิษุทัง้หลาย ธรรม ๕ ประการนี ้เป็นเหตใุหอ้ายสุัน้ 

  ธรรม ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ไมทํ่าสิง่ทีเ่ป็นสปัปายะ   ๒. ไมรู่จั้กประมาณในสิง่ทีเ่ป็นสปัปายะ 

   ๓. บรโิภคสิง่ทีย่อ่ยยาก   ๔. เทีย่วในเวลาไมส่มควร 

   ๕. ไมป่ระพฤตพิรหมจรรย ์

  ภกิษุทัง้หลาย ธรรม ๕ ประการนีแ้ล เป็นเหตใุหอ้ายสุัน้ 

  ภกิษุทัง้หลาย ธรรม ๕ ประการนี ้เป็นเหตใุหอ้ายยุนื 

  ธรรม ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ทําสิง่ทีเ่ป็นสปัปายะ   ๒. รูจั้กประมาณในสิง่ทีเ่ป็นสปัปายะ 

   ๓. บรโิภคสิง่ทีย่อ่ยงา่ย   ๔. เทีย่วในเวลาทีส่มควร 

   ๕. ประพฤตพิรหมจรรย ์

  ภกิษุทัง้หลาย ธรรม ๕ ประการนีแ้ล เป็นเหตใุหอ้ายยุนื 

ปฐมอนายสุสาสตูรที ่๕ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๒๐๕ } 



๒๐๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๓. ตตยิปัณณาสก]์ 

๑. คลิานวรรค ๖. ทตุยิอนายสุสาสตูร 

๖. ทตุยิอนายสุสาสตูร 

วา่ดว้ยธรรมทีเ่ป็นเหตใุหอ้ายสุ ัน้และอายยุนื สตูรที ่๒ 

  [๑๒๖] ภกิษุทัง้หลาย ธรรม ๕ ประการนี ้เป็นเหตใุหอ้ายสุัน้ 

  ธรรม ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ไมทํ่าสิง่ทีเ่ป็นสปัปายะ 

   ๒. ไมรู่จั้กประมาณในสิง่ทีเ่ป็นสปัปายะ 

   ๓. บรโิภคสิง่ทีย่อ่ยยาก 

   ๔. ทศุลี 

   ๕. มปีาปมติร(มติรชัว่) 

  ภกิษุทัง้หลาย ธรรม ๕ ประการนีแ้ล เป็นเหตใุหอ้ายสุัน้ 

  ภกิษุทัง้หลาย ธรรม ๕ ประการนี ้เป็นเหตใุหอ้ายยุนื 

  ธรรม ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ทําสิง่ทีเ่ป็นสปัปายะ 

   ๒. รูจั้กประมาณในสิง่ทีเ่ป็นสปัปายะ 

   ๓. บรโิภคสิง่ทีย่อ่ยงา่ย 

   ๔. มศีลี 

   ๕. มกีัลยาณมติร(มติรด)ี 

  ภกิษุทัง้หลาย ธรรม ๕ ประการนีแ้ล เป็นเหตใุหอ้ายยุนื 

ทตุยิอนายสุสาสตูรที ่๖ จบ 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๒๐๖ } 



๒๐๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๓. ตตยิปัณณาสก]์ 

๑. คลิานวรรค ๗. วปกาสสตูร 

๗. วปกาสสตูร 

วา่ดว้ยภกิษุผูค้วรหลกีออกจากหมู ่

  [๑๒๗] ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการ ไมค่วรหลกีออก 

จากหมูอ่ยูผู่เ้ดยีว 

  ธรรม ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

  ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. ไมส่นัโดษดว้ยจวีรตามแตจ่ะได ้

   ๒. ไมส่นัโดษดว้ยบณิฑบาตตามแตจ่ะได ้

   ๓. ไมส่นัโดษดว้ยเสนาสนะตามแตจ่ะได ้

   ๔. ไมส่นัโดษดว้ยคลิานปัจจัยเภสชัชบรขิารตามแตจ่ะได ้

   ๕. มากดว้ยความดํารใินกาม 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุประกอบธรรม ๕ ประการนีแ้ล ไมค่วรหลกีออกจากหมู ่

อยูผู่เ้ดยีว 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการ ควรหลกีออกจากหมู ่

อยูผู่เ้ดยีว 

  ธรรม ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

  ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. สนัโดษดว้ยจวีรตามแตจ่ะได ้

   ๒. สนัโดษดว้ยบณิฑบาตตามแตจ่ะได ้

   ๓. สนัโดษดว้ยเสนาสนะตามแตจ่ะได ้

   ๔. สนัโดษดว้ยคลิานปัจจัยเภสชัชบรขิารตามแตจ่ะได ้

   ๕. มากดว้ยความดํารใินการออกจากกาม 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุประกอบธรรม ๕ ประการนีแ้ล ควรหลกีออกจากหมู ่

อยูผู่ด้ยีว 

วปกาสสตูรที ่๗ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๒๐๗ } 



๒๐๘ 

 

พระสตุตนัตปิฎก องัคตุตรนกิาย ปญัจกนบิาต [๓. ตตยิปณัณาสก]์ 

๑. คลิานวรรค ๘. สมณสขุสตูร 

๘. สมณสขุสตูร 

วา่ดว้ยสขุของสมณะ 

  [๑๒๘] ภกิษุทัง้หลาย ทุกขข์องสมณะ ๕ ประการ 

  ทกุขข์องสมณะ ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

  ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. ไมส่นัโดษดว้ยจวีรตามแตจ่ะได ้

   ๒. ไมส่นัโดษดว้ยบณิฑบาตตามแตจ่ะได ้

   ๓. ไมส่นัโดษดว้ยเสนาสนะตามแตจ่ะได ้

   ๔. ไมส่นัโดษดว้ยคลิานปัจจัยเภสชัชบรขิารตามแตจ่ะได ้

   ๕. ไมย่นิดปีระพฤตพิรหมจรรย ์

  ภกิษุทัง้หลาย ทกุขข์องสมณะ ๕ ประการนีแ้ล 

  ภกิษุทัง้หลาย สขุของสมณะ ๕ ประการ 

  สขุของสมณะ ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

  ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. สนัโดษดว้ยจวีรตามแตจ่ะได ้

   ๒. สนัโดษดว้ยบณิฑบาตตามแตจ่ะได ้

   ๓. สนัโดษดว้ยเสนาสนะตามแตจ่ะได ้

   ๔. สนัโดษดว้ยคลิานปัจจัยเภสชัชบรขิารตามแตจ่ะได ้

   ๕. ยนิดปีระพฤตพิรหมจรรย ์

  ภกิษุทัง้หลาย สขุของสมณะ ๕ ประการนีแ้ล 

สมณสขุสตูรที ่๘ จบ 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๒๐๘ } 



๒๐๙ 

 

พระสตุตนัตปิฎก องัคตุตรนกิาย ปญัจกนบิาต [๓. ตตยิปณัณาสก]์ 

๑. คลิานวรรค ๑๐. พยสนสตูร 

๙. ปรกิปุปสตูร 

วา่ดว้ยบคุคลทีต่อ้งเดอืดรอ้น 

  [๑๒๙] ภกิษุทัง้หลาย บคุคล ๕ จําพวกนีเ้ป็นผูไ้ปอบาย เป็นผูไ้ปนรก เป็น 

ผูเ้ดอืดรอ้น เป็นผูแ้กไ้ขไมไ่ด ้

  บคุคล ๕ จําพวกไหนบา้ง คอื 

   ๑. บคุคลผูฆ้า่มารดา 

   ๒. บคุคลผูฆ้า่บดิา 

   ๓. บคุคลผูฆ้า่พระอรหันต ์

   ๔. บคุคลผูม้จีติคดิประทษุรา้ยทําพระโลหติของตถาคตใหห้อ้ขึน้ 

   ๕. บคุคลผูทํ้าลายสงฆใ์หแ้ตกกัน 

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคล ๕ จําพวกนีแ้ล เป็นผูไ้ปอบาย เป็นผูไ้ปนรก เป็นผู ้

เดอืดรอ้น เป็นผูแ้กไ้ขไมไ่ด ้

ปรกิปุปสตูรที ่๙ จบ 

๑๐. พยสนสูตร 

วา่ดว้ยความวบิตั ิ

  [๑๓๐] ภกิษุทัง้หลาย วบิัต ิ๕ ประการนี ้

  วบิัต ิ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. วบิัตแิหง่ญาต ิ

   ๒. วบิัตแิหง่โภคะ 

   ๓. วบิัตเิพราะโรค 

   ๔. วบิัตแิหง่ศลี 

   ๕. วบิัตแิหง่ทฏิฐ ิ

  ภกิษุทัง้หลาย สตัวทั์ง้หลายหลังจากตายแลว้ จะไมไ่ปเกดิในอบาย ทคุต ิ

วนิบิาต นรก เพราะความวบิัตแิหง่ญาตเิป็นเหต ุเพราะความวบิัตแิหง่โภคะเป็นเหต ุ

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๒๐๙ } 



๒๑๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๓. ตตยิปัณณาสก]์ 

๑. คลิานวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

เพราะความวบิัตเิพราะโรคเป็นเหต ุแตส่ตัวทั์ง้หลายหลังจากตายแลว้ จะไปเกดิใน 

อบาย ทคุต ิวนิบิาต นรก เพราะความวบิัตแิหง่ศลีเป็นเหต ุหรอืเพราะความวบิัต ิ

แหง่ทฏิฐเิป็นเหต ุ

  ภกิษุทัง้หลาย วบิัต ิ๕ ประการนีแ้ล 

  ภกิษุทัง้หลาย สมบัต ิ๕ ประการนี ้

  สมบัต ิ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. สมบัตคิอืญาต ิ

   ๒. สมบัตคิอืโภคะ 

   ๓. สมบัตคิอืความไมม่โีรค 

   ๔. สมบัตคิอืศลี 

   ๕. สมบัตคิอืทฏิฐ ิ

  ภกิษุทัง้หลาย สตัวทั์ง้หลายหลังจากตายแลว้ จะไมไ่ปเกดิในสคุตโิลกสวรรค ์

เพราะสมบัตคิอืญาตเิป็นเหต ุเพราะสมบัตคิอืโภคะเป็นเหต ุเพราะสมบัตคิอืความไม่ 

มโีรคเป็นเหต ุแตส่ตัวทั์ง้หลายหลังจากตายแลว้ จะไปเกดิในสคุตโิลกสวรรค ์เพราะ 

สมบัตคิอืศลีเป็นเหต ุหรอืเพราะสมบัตคิอืทฏิฐเิป็นเหต ุ

  ภกิษุทัง้หลาย สมบัต ิ๕ ประการนีแ้ล 

พยสนสตูรที ่๑๐ จบ 

คลิานวรรคที ่๓ จบ 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

   ๑. คลิานสตูร     ๒. สตสิปัุฏฐติสตูร 

   ๓. ปฐมอปัุฏฐากสตูร    ๔. ทตุยิอปัุฏฐากสตูร 

   ๕. ปฐมอนายสุสาสตูร   ๖. ทตุยิอนายสุสาสตูร 

   ๗. วปกาสสตูร    ๘. สมณสขุสตูร 

   ๙. ปรกิปุปสตูร    ๑๐. พยสนสตูร 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๒๑๐ } 



๒๑๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๓. ตตยิปัณณาสก]์ 

๔. ราชวรรค ๑. ปฐมจักกานุวตัตนสตูร 

๔. ราชวรรค 

หมวดวา่ดว้ยพระราชา 

๑. ปฐมจกักานวุตัตนสตูร 

วา่ดว้ยการใหจ้กัรหมนุไป สตูรที ่๑ 

  [๑๓๑] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ ภกิษุทัง้หลาย พระเจา้จักรพรรดปิระกอบ 

ดว้ยองค ์๕ ประการ จงึทรงใหจั้กรหมนุไปโดยธรรม๑เทา่นัน้ จักรนัน้อันใคร ๆ ทีเ่ป็น 

มนุษย ์เป็นขา้ศกึ และเป็นสตัวม์ชีวีติใหห้มนุกลับไมไ่ด ้

  องค ์๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

  พระเจา้จักรพรรดใินโลกนี ้

   ๑. เป็นผูรู้ป้ระโยชน์๒ 

   ๒. เป็นผูรู้ธ้รรม๓ 

   ๓. เป็นผูรู้ป้ระมาณ๔ 

   ๔. เป็นผูรู้ก้าล๕ 

   ๕. เป็นผูรู้บ้รษัิท๖ 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 ทรงใหจ้กัรหมนุไปโดยธรรม หมายถงึอาณาจักรทีพ่ระเจา้จักรพรรดทิรงปกครองดว้ยกศุลกรรมบถ ๑๐ 

   ประการ อันใคร ๆ จะใหห้มนุกลับเป็นอืน่ไปไมไ่ด ้(องฺ.ตกิ.อ. ๒/๑๔/๘๘, องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๑๓๑/๕๐) 

๒
 เป็นผูรู้ป้ระโยชน ์หมายถงึทรงครองราชยด์ว้ยการทรงบําเพ็ญประโยชน ์(องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๑๓๑/๕๐, 

   องฺ.ปญฺจก.ฏกีา ๓/๑๓๑/๕๓) 

๓
 เป็นผูรู้ธ้รรม หมายถงึทรงรูข้นบธรรมเนยีมประเพณี (องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๑๓๑/๕๐) 

๔
 เป็นผูรู้ป้ระมาณ หมายถงึทรงรูจั้กประมาณในการลงอาชญาตามสมควรแกค่วามผดิ หรอืในการทําพลกีรรม 

   (องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๑๓๑/๕๐, องฺ.ปญฺจก.ฏกีา ๓/๑๓๑/๕๓) 

๕
 เป็นผูรู้ก้าล หมายถงึทรงรูก้าลทีจ่ะเสวยความสขุในราชสมบัต ิกาลเป็นทีว่นิจิฉัย และกาลทีเ่สด็จไปยัง 

   ชนบท (องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๑๓๑/๕๐) 

๖
 เป็นผูรู้บ้รษิทั คอืทรงรูว้า่ “นีค้อืขัตตยิบรษัิท นีค้อืพราหมณบรษัิท นีค้อืเวสสบรษัิท นีค้อืศทุรบรษัิท 

   และนีค้อืสมณบรษัิท” (องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๑๓๑/๕๐) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๒๑๑ } 



๒๑๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๓. ตตยิปัณณาสก]์ 

๔. ราชวรรค ๑. ปฐมจักกานุวตัตนสตูร 

  ภกิษุทัง้หลาย พระเจา้จักรพรรดปิระกอบดว้ยองค ์๕ ประการนีแ้ล จงึทรงให ้

จักรหมนุไปโดยธรรมเทา่นัน้ จักรนัน้อันใคร ๆ ทีเ่ป็นมนุษย ์เป็นขา้ศกึ และเป็นสตัว ์

มชีวีติใหห้มนุกลับไมไ่ด ้

  ภกิษุทัง้หลาย พระตถาคตอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ ประกอบดว้ยธรรม ๕ 

ประการ ก็ฉันนัน้เหมอืนกนั จงึทรงใหธ้รรมจักรอันยอดเยีย่มหมนุไปโดยธรรม 

เทา่นัน้ จักรนัน้อันสมณะ พราหมณ์ เทวดา มาร พรหม หรอืใคร ๆ ในโลก ใหห้มนุ 

กลับไมไ่ด ้

  ธรรม ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

  พระตถาคตอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ในโลกนี ้

   ๑. เป็นผูรู้ป้ระโยชน์๑ 

   ๒. เป็นผูรู้ธ้รรม๒ 

   ๓. เป็นผูรู้ป้ระมาณ๓ 

   ๔. เป็นผูรู้ก้าล๔ 

   ๕. เป็นผูรู้บ้รษัิท 

  ภกิษุทัง้หลาย พระตถาคตอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ ประกอบดว้ยธรรม ๕ 

ประการนีแ้ล จงึทรงใหธ้รรมจักรอันยอดเยีย่มหมนุไปโดยธรรมเทา่นัน้ จักรนัน้อัน 

สมณะ พราหมณ์ เทวดา มาร พรหม หรอืใคร ๆ ในโลก ใหห้มนุกลับไมไ่ด ้

ปฐมจกักานวุตัตนสตูรที ่๑ จบ 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 เป็นผูรู้ป้ระโยชน ์ในทีน่ีห้มายถงึทรงรูป้ระโยชน ์๕ ประการ คอื (๑) ประโยชนต์น (๒) ประโยชนผ์ูอ้ ืน่ 

   (๓) ประโยชนต์นและประโยชน์ผูอ้ ืน่ (๔) ประโยชนใ์นภพนี ้(๕) ประโยชนใ์นภพหนา้ (องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๑๓๑/ 

   ๕๑, องฺ.ปญฺจก.ฏกีา ๓/๑๓๑/๕๓) 

๒
 เป็นผูรู้ธ้รรม ในทีน่ีห้มายถงึทรงรูธ้รรม คอื อรยิสัจ ๔ หรอืธรรม ๔ ประการ คอื กามาวจรธรรม 

   รปูาวจรธรรม อรปูาวจรธรรม และโลกตุตรธรรม (องฺ.ปญฺจ.อ. ๓/๑๓๑/๕๑, องฺ.ปญฺจ.ฏกีา ๓/๑๓๑/๕๓) 

๓
 เป็นผูรู้ป้ระมาณ ในทีน่ีห้มายถงึทรงรูป้ระมาณในการรับปัจจัย ๔ การบรโิภคปัจจัย ๔ การแสวงหาปัจจัย 

   ๔ และการสละปัจจัย ๔ (องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๑๓๑/๕๑, องฺ.ปญฺจก.ฏกีา ๓/๑๓๑/๕๓) 

๔
 รูก้าล หมายถงึทรงรูว้่า “นีเ้ป็นเวลาหลกีเรน้ นีเ้ป็นเวลาเขา้สมาบัต ินีเ้ป็นเวเลาแสดงธรรม และนีเ้ป็น 

   เวลาเทีย่วจารกิในชนบท” (องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๑๓๑/๕๑) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๒๑๒ } 



๒๑๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๓. ตตยิปัณณาสก]์ 

๔. ราชวรรค ๒. ทตุยิจักกานุวตัตนสตูร 

๒. ทตุยิจกักานวุตัตนสตูร 

วา่ดว้ยการใหจ้กัรหมนุไป สตูรที ่๒ 

  [๑๓๒] ภกิษุทัง้หลาย พระราชโอรสองคใ์หญข่องพระเจา้จักรพรรด ิประกอบ 

ดว้ยองค ์๕ ประการ จงึทรงใหจั้กรทีพ่ระราชบดิาใหห้มนุไปแลว้ ใหห้มนุไปโดย 

ธรรมเทา่นัน้ จักรนัน้อันใคร ๆ ทีเ่ป็นมนุษย ์เป็นขา้ศกึ และเป็นสตัวม์ชีวีติใหห้มนุ 

กลับไมไ่ด ้

  องค ์๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

  พระราชโอรสองคใ์หญข่องพระเจา้จักรพรรดใินโลกนี ้

   ๑. เป็นผูรู้ป้ระโยชน์ 

   ๒. เป็นผูรู้ธ้รรม 

   ๓. เป็นผูรู้ป้ระมาณ 

   ๔. เป็นผูรู้ก้าล 

   ๕. เป็นผูรู้บ้รษัิท 

  ภกิษุทัง้หลาย พระราชโอรสองคใ์หญข่องพระเจา้จักรพรรด ิประกอบดว้ย 

องค ์๕ ประการนีแ้ล จงึทรงใหจั้กรทีพ่ระราชบดิาใหห้มนุไปแลว้ ใหห้มุนไปโดยธรรม 

เทา่นัน้ จักรนัน้อันใคร ๆ ทีเ่ป็นมนุษย ์เป็นขา้ศกึ และเป็นสตัวม์ชีวีติใหห้มนุกลับ 

ไมไ่ด ้

  ภกิษุทัง้หลาย สารบีตุรประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการ ก็ฉันนัน้เหมอืนกัน 

จงึใหธ้รรมจักรอันยอดเยีย่มทีต่ถาคตใหห้มนุไปแลว้ ใหห้มนุไปโดยธรรมเทา่นัน้ 

จักรนัน้อันสมณะ พราหมณ์ เทวดา มาร พรหม หรอืใคร ๆ ในโลก ใหห้มนุกลับไมไ่ด ้

  ธรรม ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

  สารบีตุรในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. เป็นผูรู้ป้ระโยชน์ 

   ๒. เป็นผูรู้ธ้รรม 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๒๑๓ } 



๒๑๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๓. ตตยิปัณณาสก]์ 

๔. ราชวรรค ๓. ธัมมราชาสตูร 

   ๓. เป็นผูรู้ป้ระมาณ 

   ๔. เป็นผูรู้ก้าล 

   ๕. เป็นผูรู้บ้รษัิท 

  ภกิษุทัง้หลาย สารบีตุรประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการนีแ้ล จงึใหธ้รรมจักร 

อันยอดเยีย่มทีต่ถาคตใหห้มนุไปแลว้ ใหห้มนุไปโดยธรรมเทา่นัน้ จักรนัน้อนัสมณะ 

พราหมณ์ เทวดา มาร พรหม หรอืใคร ๆ ในโลก ใหห้มนุกลับไมไ่ด ้

ทตุยิจกักานวุตัตนสตูรที ่๒ จบ 

๓. ธมัมราชาสตูร 

วา่ดว้ยธรรมราชา 

  [๑๓๓] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย พระเจา้จักรพรรดผิูท้รงธรรม 

เป็นธรรมราชา ยอ่มไมท่รงใหจั้กรทีม่ใิชข่องพระราชาหมนุไป” 

  เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสอยา่งนีแ้ลว้ ภกิษุรปูหนึง่ไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาค 

ดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ อะไร เป็นราชาของพระเจา้จักรพรรดผิูท้รงธรรม 

เป็นธรรมราชา” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “ธรรม๑ เป็นราชาของพระเจา้จักรพรรดผิู ้

ทรงธรรม เป็นธรรมราชา” แลว้ตรัสตอ่ไปวา่ “พระเจา้จักรพรรดผิูท้รงธรรม เป็น 

ธรรมราชาในโลกนี ้ทรงอาศัยธรรมเทา่นัน้ สกัการะธรรม เคารพธรรม นอบนอ้ม 

ธรรม เชดิชธูรรม ยกยอ่งธรรม มธีรรมเป็นใหญ ่ทรงจัดการรักษา ป้องกันและ 

คุม้ครองชนภายใน๒โดยธรรม 

  อกีประการหนึง่ พระเจา้จักรพรรดผิูท้รงธรรม เป็นธรรมราชา ฯลฯ มธีรรม 

เป็นใหญ ่ทรงจัดการรักษา ป้องกัน และคุม้ครองพวกกษัตรยิผ์ูต้ามเสด็จ กําลงัพล 

 

 

เชงิอรรถ : 

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

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

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๒๑๔ } 



๒๑๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๓. ตตยิปัณณาสก]์ 

๔. ราชวรรค ๓. ธัมมราชาสตูร 

พราหมณ์คหบด ีชาวนคิม ชาวชนบท สมณพราหมณ์ สตัวจํ์าพวกเนือ้และนก 

โดยธรรม พระเจา้จักรพรรดนัิน้แลผูท้รงธรรม เป็นธรรมราชา ฯลฯ มธีรรมเป็นใหญ่ 

ครัน้ทรงจัดการรักษา ป้องกัน และคุม้ครองโดยธรรมแลว้ จงึใหจั้กรหมนุไปโดย 

ธรรมเทา่นัน้ จักรนัน้อันใคร ๆ ทีเ่ป็นมนุษย ์เป็นขา้ศกึ และเป็นสตัวม์ชีวีติใหห้มนุ 

กลับไมไ่ด ้

  พระตถาคตอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ ก็ฉันนัน้เหมอืนกัน เป็นผูท้รงธรรม 

เป็นธรรมราชา๑ ทรงอาศัยธรรมเทา่นัน้ สกัการะธรรม เคารพธรรม นอบนอ้มธรรม 

เชดิชธูรรม ยกยอ่งธรรม มธีรรมเป็นใหญ ่ทรงจัดการรักษา ป้องกัน และคุม้ครอง 

ภกิษุทัง้หลายโดยธรรมวา่ 

   ๑. กายกรรมเชน่นีค้วรประพฤต ิกายกรรมเชน่นีไ้มค่วรประพฤต ิ

   ๒. วจกีรรมเชน่นีค้วรประพฤต ิวจกีรรมเชน่นีไ้มค่วรประพฤต ิ

   ๓. มโนกรรมเชน่นีค้วรประพฤต ิมโนกรรมเชน่นีไ้มค่วรประพฤต ิ

   ๔. อาชพีเชน่นีค้วรประกอบ อาชพีเชน่นีไ้มค่วรประกอบ 

   ๕. บา้นและนคิมเชน่นีค้วรอยูอ่าศัย บา้นและนคิมเชน่นีไ้มค่วรอยูอ่าศัย 

  อกีประการหนึง่ ตถาคตอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ ผูท้รงธรรม เป็นธรรม 

ราชา ฯลฯ มธีรรมเป็นใหญ ่ทรงจัดการรักษา ป้องกัน และคุม้ครองภกิษุณีทัง้หลาย 

โดยธรรม ... อบุาสกทัง้หลาย ... อบุาสกิาทัง้หลายโดยธรรมวา่ 

   ๑. กายกรรมเชน่นีค้วรประพฤต ิกายกรรมเชน่นีไ้มค่วรประพฤต ิ

      ฯลฯ 

   ๕. บา้นและนคิมเชน่นีค้วรอยูอ่าศัย บา้นและนคิมเชน่นีไ้มค่วรอยูอ่าศัย 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 ธรรมราชา เป็นพระนามของพระอรหันตสัมมาสัมพทุธเจา้ หมายถงึพระผูท้รงใหม้หาชนยนิดดีว้ย 

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

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๒๑๕ } 



๒๑๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๓. ตตยิปัณณาสก]์ 

๔. ราชวรรค ๔. ยัสสงัทสิงัสตูร 

  ภกิษุ ตถาคตอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้พระองคนั์น้ เป็นผูท้รงธรรม เป็น 

ธรรมราชา ฯลฯ มธีรรมเป็นใหญ ่ครัน้ทรงจัดการรักษา ป้องกัน และคุม้ครอง 

ภกิษุทัง้หลายโดยธรรม ภกิษุณีทัง้หลาย ... อบุาสกทัง้หลาย ... อบุาสกิาทัง้หลาย 

โดยธรรมแลว้ จงึทรงใหธ้รรมจักรอันยอดเยีย่มหมนุไปโดยธรรมเทา่นัน้ จักร๑นัน้อัน 

สมณะ พราหมณ์ เทวดา มาร พรหม หรอืใคร ๆ ในโลก ใหห้มนุกลับไมไ่ด”้ 

ธมัมราชาสตูรที ่๓ จบ 

๔. ยสัสงัทสิงัสตูร 

วา่ดว้ยทศิทีก่ษตัรยิใ์ชป้ระทบั 

  [๑๓๔] ภกิษุทัง้หลาย กษัตราธริาชผูไ้ดรั้บมรูธาภเิษกแลว้๒ ทรงประกอบ 

ดว้ยองค ์๕ ประการ จะประทับอยู ่ณ ทศิใด ๆ ก็เหมอืนกับประทับอยูใ่นแควน้ 

ของพระองคเ์อง 

  องค ์๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

  กษัตราธริาชในโลกนี ้

   ๑. ไดรั้บมรูธาภเิษกแลว้ ทรงมชีาตกํิาเนดิดทัีง้ฝ่ายพระมารดาและฝ่าย 

        พระบดิา ถอืปฏสินธบิรสิทุธิด์ตีลอดเจ็ดชัว่บรรพบรุษุ๓ ไมม่ใีคร 

        จะคัดคา้นตําหนไิดเ้พราะอา้งถงึชาตติระกลู 

   ๒. ทรงเป็นผูม้ั่งคั่ง มพีระราชทรัพยม์าก มพีระราชสมบัตมิาก ม ี

        พระฉางและพระคลัง๔บรบิรูณ์ 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 จกัร ในทีน่ีห้มายถงึธรรมจักรอันยอดเยีย่มทีพ่ระพทุธองคท์รงใหห้มนุไปดว้ยนวโลกตุตรธรรม ๙ ประการ 

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

๒
 มรูธาภเิษก หมายถงึน้ํารดพระเศยีรในงานราชาภเิษกหรอืพระราชพธิอีืน่ ๆ (พจนานุกรม ฉบับ 

   ราชบัณฑติยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕) 

๓
 เจ็ดช ัว่บรรพบรุษุ หมายถงึวธินัีบลําดับบรรพบรุษุแบบหนึง่ เพือ่แสดงความบรสิทุธิข์องวงศต์ระกลูโดย 

   นับจากปัจจุบันขึน้ไป ๗ ชัน้ (ท.ีส.ีอ. ๓๐๓/๒๕๒-๒๕๓) 

๔
 พระฉาง (โกสะ) ในทีน่ีห้มายถงึกองกําลัง ๔ เหลา่ คอื พลชา้ง พลมา้ พลรถ พลคนเดนิเทา้ (องฺ.ปญฺจก.อ. 

   ๓/๑๓๔/๕๒, องฺ.ปญฺจก.ฏกีา ๓/๑๓๔/๕๖) 

   พระคลงั (โกฏฐาคาร) หมายถงึพระคลัง ๓ ชนดิ คอื พระคลังเก็บทรัพย ์พระคลังเก็บขา้วเปลอืก และ 

   พระคลังเก็บผา้ (องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๑๓๔/๕๒, องฺ.ปญฺจก.ฏกีา ๓/๑๓๔/๕๖) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๒๑๖ } 



๒๑๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๓. ตตยิปัณณาสก]์ 

๔. ราชวรรค ๔. ยัสสงัทสิงัสตูร 

   ๓. ทรงมกํีาลังพล ประกอบดว้ยกองทัพทัง้ ๔ เหลา่ เชือ่ฟังและ 

        ทําตามทีท่รงรับสัง่ 

   ๔. ทรงเป็นปรณิายก เป็นบัณฑติ ฉลาด มปัีญญา สามารถคดิ 

        เหตกุารณ์ไดทั้ง้อดตี อนาคต และปัจจบุัน 

   ๕. ทรงประกอบดว้ยยศทีม่ธีรรม ๔ ประการ นีทํ้าใหเ้จรญิ 

  กษัตราธริาชพระองคนั์น้จะประทับอยู ่ณ ทศิใด ๆ ก็เหมอืนกับประทับอยูใ่น 

แควน้ของพระองคเ์อง ขอ้นัน้เพราะเหตไุร เพราะพระองคท์รงชนะไดเ้ด็ดขาดแลว้ 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการก็ฉันนัน้เหมอืนกัน จะอยู ่

ณ ทศิใด ๆ ก็เป็นผูม้จีติหลดุพน้อยู ่

  ธรรม ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

  ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. เป็นผูม้ศีลี ฯลฯ สมาทานศกึษาอยูใ่นสกิขาบททัง้หลาย เหมอืน 

       กษัตราธริาชผูไ้ดรั้บมรูธาภเิษกแลว้ ทรงสมบรูณ์ดว้ยชาต ิ

   ๒. เป็นพหสูตู ฯลฯ แทงตลอดดดีว้ยทฏิฐ ิเหมอืนกษัตราธริาชผูไ้ดรั้บ 

       มรูธาภเิษกแลว้ทรงมั่งคั่ง มพีระราชทรัพยม์าก มพีระราชสมบัต ิ

       มาก มพีระฉางและพระคลังบรบิรูณ ์

   ๓. เป็นผูป้รารภความเพยีร เพือ่ละอกศุลธรรม เพือ่ใหก้ศุลธรรมเกดิ 

       มคีวามเขม้แข็ง มคีวามบากบั่นมั่นคง ไมท่อดธรุะในกศุลธรรม 

       ทัง้หลายอยู ่เหมอืนกษัตราธริาชผูไ้ดรั้บมรูธาภเิษกแลว้ ทรงสมบรูณ์ 

       ดว้ยกําลัง 

   ๔. เป็นผูม้ปัีญญา คอื ประกอบดว้ยปัญญาเป็นเครือ่งพจิารณาเห็นทัง้ 

       ความเกดิและความดับอันเป็นอรยิะ ชําแรกกเิลส ใหถ้งึความ 

       ส ิน้ทกุขโ์ดยชอบ เหมอืนกษัตราธริาชผูไ้ดรั้บมรูธาภเิษกแลว้ ทรงเป็น 

       ปรณิายก 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๒๑๗ } 



๒๑๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๓. ตตยิปัณณาสก]์ 

๔. ราชวรรค ๕. ปฐมปัตถนาสตูร 

   ๕. ประกอบดว้ยวมิตุตทิีม่ธีรรม ๔ ประการนีทํ้าใหเ้จรญิ เธอจะอยู ่

       ณ ทศิใด ๆ ก็เป็นผูม้จีติหลดุพน้อยู ่ขอ้นัน้เพราะเหตไุร เพราะ 

       เธอมจีติหลดุพน้แลว้อยา่งนัน้ 

ยสัสงัทสิงัสตูรที ่๔ จบ 

๕. ปฐมปตัถนาสูตร 

วา่ดว้ยความปรารถนา สตูรที ่๑ 

  [๑๓๕] ภกิษุทัง้หลาย พระราชโอรสองคใ์หญข่องกษัตราธริาชผูไ้ดรั้บมรูธา- 

ภเิษกแลว้ ทรงประกอบดว้ยองค ์๕ ประการ ยอ่มปรารถนาราชสมบัต ิ

  องค ์๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

  พระราชโอรสองคใ์หญข่องกษัตราธริาชผูไ้ดรั้บมรูธาภเิษกแลว้ในโลกนี้ 

   ๑. เป็นผูม้ชีาตกํิาเนดิดทัีง้ฝ่ายพระมารดาและฝ่ายพระบดิา ถอืปฏสินธ ิ

       บรสิทุธิด์ตีลอดเจ็ดชัว่บรรพบรุษุ ไมม่ใีครจะคดัคา้นตําหนไิดเ้พราะ 

       อา้งถงึชาตติระกลู 

   ๒. เป็นผูม้รีปูงาม น่าด ูน่าเลือ่มใส มฉีววีรรณผดุผอ่งยิง่นัก๑ 

   ๓. เป็นทีรั่ก เป็นทีพ่อพระทัยของพระมารดาและพระบดิา 

   ๔. เป็นทีรั่ก เป็นทีพ่อใจของชาวนคิมและชาวชนบท 

   ๕. เป็นผูไ้ดศ้กึษาสําเร็จดใีนศลิปศาสตรแ์หง่กษัตราธริาชผูไ้ดรั้บมรูธา- 

  ภเิษกแลว้ เชน่ ศลิปศาสตรเ์รือ่งชา้ง มา้ รถ ธนู หรอืดาบ 

พระราชโอรสองคใ์หญนั่น้ ทรงมพีระดํารอิยา่งนีว้า่ „เรามชีาตกํิาเนดิดทัีง้ฝ่าย 

พระมารดาและฝ่ายพระบดิา ถอืปฏสินธบิรสิทุธิด์ตีลอดเจ็ดชัว่บรรพบรุษุ ไมม่ใีคร 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 ฉววีรรณผดุผอ่ง หมายถงึมผีวิพรรณดแีละมทีรวดทรงด ี(องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๗๕/๓๗) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๒๑๘ } 



๒๑๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๓. ตตยิปัณณาสก]์ 

๔. ราชวรรค ๕. ปฐมปัตถนาสตูร 

จะคัดคา้นตําหนไิดเ้พราะอา้งถงึชาตติระกลู ไฉนเราจะไมป่รารถนาราชสมบัตเิลา่ 

เราเป็นผูม้รีปูงาม น่าด ูน่าเลือ่มใส มฉีววีรรณผดุผอ่งยิง่นัก ไฉนเราจะไมป่รารถนา 

ราชสมบัตเิลา่ เราเป็นทีรั่ก เป็นทีพ่อพระทัยของพระมารดาและพระบดิา ไฉนเราจะ 

ไมป่รารถนาราชสมบัตเิลา่ เราเป็นทีรั่กเป็นทีพ่อใจของชาวนคิมและชาวชนบท ไฉน 

เราจะไมป่รารถนาราชสมบัตเิลา่ เราเป็นผูไ้ดศ้กึษาสําเร็จดใีนศลิปศาสตรข์อง 

กษัตราธริาชผูไ้ดรั้บมรูธาภเิษกแลว้ เชน่ศลิปศาสตรเ์รือ่งชา้ง มา้ รถ ธนู หรอืดาบ 

ไฉนเราจะไมป่รารถนาราชสมบัตเิลา่‟ 

  พระราชโอรสองคใ์หญข่องกษัตราธริาชผูไ้ดรั้บมรูธาภเิษกแลว้ ประกอบดว้ย 

องค ์๕ ประการนีแ้ล ยอ่มปรารถนาราชสมบัต ิฉันใด 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการ ก็ปรารถนาความสิน้ 

อาสวะ ฉันนัน้ เหมอืนกัน 

  ธรรม ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

  ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. เป็นผูม้ศีรัทธา เชือ่พระปัญญาเครือ่งตรัสรูข้องตถาคตวา่ „แมเ้พราะ 

       เหตนุี ้พระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้ ฯลฯ เป็นพระพทุธเจา้ เป็นพระ 

       ผูม้พีระภาค‟ 

   ๒. เป็นผูม้อีาพาธนอ้ย มโีรคเบาบาง ประกอบดว้ยไฟธาตสุําหรับยอ่ย 

       อาหารสมํา่เสมอ ไมเ่ย็นนัก ไมร่อ้นนัก ปานกลาง เหมาะแกก่าร 

       บําเพ็ญเพยีร 

   ๓. เป็นผูไ้มโ่ออ้วด ไมม่มีารยา ทําตนใหเ้ปิดเผยตามความเป็นจรงิใน 

       ศาสดา หรอืในเพือ่นพรหมจารผีูรู้ทั้ง้หลาย 

   ๔. เป็นผูป้รารภความเพยีร เพือ่ละอกศุลธรรม เพือ่ใหก้ศุลธรรมเกดิ 

       มคีวามเขม้แข็ง มคีวามบากบั่นมั่นคง ไมท่อดธรุะในกศุลธรรมทัง้ 

       หลายอยู ่

   ๕. เป็นผูม้ปัีญญา คอื ประกอบดว้ยปัญญาเป็นเครือ่งพจิารณาเห็น 

       ทัง้ความเกดิและความดับอันเป็นอรยิะ ชําแรกกเิลส ใหถ้งึความ 

       ส ิน้ทกุขโ์ดยชอบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๒๑๙ } 



๒๒๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๓. ตตยิปัณณาสก]์ 

๔. ราชวรรค ๖. ทตุยิปัตถนาสตูร 

  เธอมคีวามคดิอยา่งนีว้า่ „เราเป็นผูม้ศีรัทธา เชือ่พระปัญญาเครือ่งตรัสรูข้อง 

พระตถาคตวา่ แมเ้พราะเหตนุี ้พระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้ ฯลฯ เป็นพระพทุธเจา้ 

เป็นพระผูม้พีระภาค ไฉนเราจะไมป่รารถนาความสิน้อาสวะเลา่ เราเป็นผูม้อีาพาธ 

นอ้ย มโีรคเบาบาง ประกอบดว้ยไฟธาตสุําหรับยอ่ยอาหารสมํา่เสมอ ไมเ่ย็นนัก 

ไมร่อ้นนัก ปานกลาง เหมาะแกก่ารบําเพ็ญเพยีร ไฉนเราจะไมป่รารถนาความสิน้ 

อาสวะเลา่ เราเป็นผูไ้มโ่ออ้วด ไมม่มีารยา ทําตนใหเ้ปิดเผยตามความเป็นจรงิใน 

ศาสดา หรอืในเพือ่นพรหมจารผีูรู้ทั้ง้หลาย ไฉนเราจะไมป่รารถนาความสิน้อาสวะ 

เลา่ เราเป็นผูป้รารภความเพยีรเพือ่ละอกศุลธรรม เพือ่ใหก้ศุลธรรมเกดิ มคีวาม 

เขม้แข็ง มคีวามบากบั่นมั่นคง ไมท่อดธรุะในกศุลธรรมทัง้หลายอยู ่ไฉนเราจะไม่ 

ปรารถนาความสิน้อาสวะเลา่ เราเป็นผูม้ปัีญญา คอืประกอบดว้ยปัญญาเป็นเครือ่ง 

พจิารณาเห็นทัง้ความเกดิและความดับ อันเป็นอรยิะ ชําแรกกเิลส ใหถ้งึความสิน้ 

ทกุขโ์ดยชอบ ไฉนเราจะไมป่รารถนาความสิน้อาสวะเลา่‟ 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการนีแ้ล ยอ่มปรารถนาความ 

สิน้อาสวะ 

ปฐมปตัถนาสตูรที ่๕ จบ 

๖. ทตุยิปตัถนาสตูร 

วา่ดว้ยความปรารถนา สตูรที ่๒ 

  [๑๓๖] ภกิษุทัง้หลาย พระราชโอรสองคใ์หญข่องกษัตราธริาชผูไ้ดรั้บ 

มรูธาภเิษกแลว้ ทรงประกอบดว้ย องค ์๕ ประการ ยอ่มปรารถนาความเป็นอปุราช 

  องค ์๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

  พระราชโอรสองคใ์หญข่องกษัตราธริาชผูไ้ดรั้บมรูธาภเิษกแลว้ในโลกนี้ 

   ๑. เป็นผูม้ชีาตกํิาเนดิดทัีง้ฝ่ายพระมารดาและฝ่ายพระบดิา ถอืปฏสินธ ิ

       บรสิทุธิด์ตีลอดเจ็ดชัว่บรรพบรุษุ ไมม่ใีครจะคดัคา้นตําหนไิดเ้พราะ 

       อา้งถงึชาตติระกลู 

   ๒. เป็นผูม้รีปูงาม น่าด ูน่าเลือ่มใส มฉีววีรรณผดุผอ่งยิง่นัก 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๒๒๐ } 



๒๒๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๓. ตตยิปัณณาสก]์ 

๔. ราชวรรค ๖. ทตุยิปัตถนาสตูร 

   ๓. เป็นทีรั่ก เป็นทีพ่อพระทัยของพระมารดาและพระบดิา 

   ๔. เป็นทีรั่ก เป็นทีพ่อใจของกองทัพ 

   ๕. เป็นบัณฑติ ฉลาด มปัีญญาสามารถคดิเหตกุารณ์ทัง้อดตี อนาคต 

       และปัจจบุันได ้

  พระราชโอรสพระองคนั์น้ มดํีารอิยา่งนีว้า่ „เราเป็นผูม้ชีาตดิทัีง้ฝ่ายพระมารดา 

และฝ่ายพระบดิา ถอืปฏสินธบิรสิทุธิด์ตีลอดเจ็ดชัว่บรรพบรุษุ ไมม่ใีครจะคดัคา้น 

ตําหนไิดเ้พราะอา้งถงึชาตติระกลู ไฉนเราจะไมป่รารถนาเป็นอปุราชเลา่ เราเป็นผูม้ ี

รปูงาม น่าด ูน่าเลือ่มใส มฉีววีรรณผดุผอ่งยิง่นัก ไฉนเราจะไมป่รารถนาเป็น 

อปุราชเลา่ เราเป็นทีรั่ก เป็นทีพ่อพระทัยของพระมารดาและพระบดิา ไฉนเราจะ 

ไมป่รารถนาเป็นอปุราชเลา่ เราเป็นทีรั่กเป็นทีพ่อใจแหง่กองทัพ ไฉนเราจะไม่ 

ปรารถนาเป็นอปุราชเลา่ เราเป็นบัณฑติ ฉลาด มปัีญญา สามารถคดิเหตกุารณ์ 

ทัง้อดตี อนาคต และปัจจบุันได ้ไฉนเราจะไมป่รารถนาความเป็นอปุราชเลา่‟ 

  ภกิษุทัง้หลาย พระราชโอรสองคใ์หญข่องกษัตราธริาชผูไ้ดรั้บมรูธาภเิษกแลว้ 

ประกอบดว้ยองค ์๕ ประการนีแ้ล ยอ่มปรารถนาความเป็นอปุราช ฉันใด 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการ ก็ปรารถนาความสิน้ 

อาสวะ ฉันนัน้เหมอืนกัน 

  ธรรม ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

  ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. เป็นผูม้ศีลี ฯลฯ สมาทานศกึษาอยูใ่นสกิขาบททัง้หลาย 

   ๒. เป็นพหสูตู ฯลฯ แทงตลอดดดีว้ยทฏิฐ ิ

   ๓. เป็นผูม้จีติตัง้มั่นดใีนสตปัิฏฐาน ๔๑ 

   ๔. เป็นผูป้รารภความเพยีร เพือ่ละอกศุลธรรม ฯลฯ ไมท่อดธรุะใน 

       กศุลธรรมทัง้หลายอยู ่

   ๕. เป็นผูม้ปัีญญา คอื ประกอบดว้ยปัญญาเป็นเครือ่งพจิารณาเห็นทัง้ 

       ความเกดิและความดับอันเป็นอรยิะ ชําแรกกเิลส ใหถ้งึความสิน้ 

       ทกุขโ์ดยชอบ 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 ด ูท.ีม. ๑๐/๓๗๒-๓๗๔/๒๔๘ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๒๒๑ } 



๒๒๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๓. ตตยิปัณณาสก]์ 

๔. ราชวรรค ๗. อัปปังสปุตสิตูร 

  เธอมคีวามคดิอยา่งนีว้า่ „เราเป็นผูม้ศีลี ฯลฯ สมาทานศกึษาอยูใ่นสกิขาบท 

ทัง้หลาย ไฉนเราจะไมป่รารถนาความสิน้อาสวะเลา่ เราเป็นพหสูตู ทรงสตุะ สัง่สม 

สตุะ ฯลฯ แทงตลอดดดีว้ยทฏิฐ ิไฉนเราจะไมป่รารถนาความสิน้อาสวะเลา่ เราเป็น 

ผูม้จีติตัง้มั่นดแีลว้ในสตปัิฏฐาน ๔ ไฉนเราจะไมป่รารถนาความสิน้อาสวะเลา่ เรา 

เป็นผูป้รารภความเพยีรเพือ่ละอกศุลธรรม ฯลฯ ไมท่อดธรุะในกศุลธรรมทัง้หลายอยู ่

ไฉนเราจะไมป่รารถนาความสิน้อาสวะเลา่ เราเป็นผูม้ปัีญญา ฯลฯ ใหถ้งึความสิน้ 

ทกุขโ์ดยชอบ ไฉนเราจะไมป่รารถนาความสิน้อาสวะเลา่‟ 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการนีแ้ล ยอ่มปรารถนาความ 

สิน้อาสวะ 

ทตุยิปตัถนาสตูรที ่๖ จบ 

๗. อปัปงัสปุตสิูตร 

วา่ดว้ยคนหลบันอ้ย ตืน่มาก 

  [๑๓๗] ภกิษุทัง้หลาย บคุคล ๕ จําพวกนี ้หลับนอ้ย ตืน่มากในราตร ี

  บคุคล ๕ จําพวกไหนบา้ง คอื 

   ๑. สตรหีลับนอ้ยตืน่มากเพราะประสงคบ์รุษุ 

   ๒. บรุษุหลับนอ้ยตืน่มากเพราะประสงคส์ตร ี

   ๓. โจรหลับนอ้ยตืน่มากเพราะประสงคจ์ะลักทรัพย ์

   ๔. พระราชาผูท้รงบําเพ็ญพระราชกรณียกจิทรงหลบันอ้ยตืน่มาก 

   ๕. ภกิษุผูมุ้ง่ถงึธรรมทีป่ราศจากสงัโยชน์๑หลับนอ้ยตืน่มาก 

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคล ๕ จําพวกนีแ้ล หลับนอ้ย ตืน่มากในราตร ี

อปัปงัสปุตสิตูรที ่๗ จบ 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 ธรรมทีป่ราศจากสงัโยชน ์หมายถงึนพิพาน (องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๑๓๗/๕๓) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๒๒๒ } 



๒๒๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๓. ตตยิปัณณาสก]์ 

๔. ราชวรรค ๘. ภัตตาทกสตูร 

๘. ภตัตาทกสตูร 

วา่ดว้ยองคป์ระกอบของชา้งตน้กนิจุ 

  [๑๓๘] ภกิษุทัง้หลาย ชา้งของพระราชาประกอบดว้ยองค ์๕ ประการ 

เป็นชา้งกนิจ ุขวางที ่ขีเ้รีย่ราด พอถอืเป็นเครือ่งหมายไดว้า่ชา้ง นับวา่เป็นชา้งตน้ 

  องค ์๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

  ชา้งของพระราชาในโลกนี ้

   ๑. เป็นสตัวไ์มอ่ดทนตอ่รปู 

   ๒. เป็นสตัวไ์มอ่ดทนตอ่เสยีง 

   ๓. เป็นสตัวไ์มอ่ดทนตอ่กลิน่ 

   ๔. เป็นสตัวไ์มอ่ดทนตอ่รส 

   ๕. เป็นสตัวไ์มอ่ดทนตอ่โผฏฐัพพะ 

  ภกิษุทัง้หลาย ชา้งของพระราชาประกอบดว้ยองค ์๕ ประการนีแ้ล เป็นชา้ง 

กนิจ ุขวางที ่ขีเ้รีย่ราด พอถอืเป็นเครือ่งหมายไดว้า่ชา้ง นับวา่เป็นชา้งตน้ 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการ ก็ฉันนัน้เหมอืนกัน เป็นผู ้

ฉันจ ุขวางที ่ยํา่ยเีตยีงตั่ง๑ พอถอืเป็นเครือ่งหมายไดว้า่ภกิษุ นับวา่เป็นภกิษุ 

  ธรรม ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

  ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. เป็นผูไ้มอ่ดทนตอ่รปู 

   ๒. เป็นผูไ้มอ่ดทนตอ่เสยีง 

   ๓. เป็นผูไ้มอ่ดทนตอ่กลิน่ 

   ๔. เป็นผูไ้มอ่ดทนตอ่รส 

   ๕. เป็นผูไ้มอ่ดทนตอ่โผฏฐัพพะ 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการนีแ้ล เป็นผูฉั้นจ ุขวางที ่

ยํา่ยเีตยีงตั่ง พอถอืเป็นเครือ่งหมายไดว้า่ภกิษุ นับวา่เป็นภกิษุ 

ภตัตาทกสตูรที ่๘ จบ 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 ย า่ยเีตยีงต ัง่ ในทีน่ีห้มายถงึน่ังมาก นอนมาก (องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๑๓๘/๕๓) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๒๒๓ } 



๒๒๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๓. ตตยิปัณณาสก]์ 

๔. ราชวรรค ๙. อักขมสตูร 

๙. อกัขมสตูร 

วา่ดว้ยองคป์ระกอบของชา้งตน้ทีไ่มอ่ดทน 

  [๑๓๙] ภกิษุทัง้หลาย ชา้งของพระราชาประกอบดว้ยองค ์๕ ประการ 

เป็นชา้งไมค่วรแกพ่ระราชา ไมค่วรเป็นชา้งตน้ ไมนั่บวา่เป็นราชพาหนะโดยแท ้

  องค ์๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

  ชา้งของพระราชา 

   ๑. เป็นสตัวไ์มอ่ดทนตอ่รปู 

   ๒. เป็นสตัวไ์มอ่ดทนตอ่เสยีง 

   ๓. เป็นสตัวไ์มอ่ดทนตอ่กลิน่ 

   ๔. เป็นสตัวไ์มอ่ดทนตอ่รส 

   ๕. เป็นสตัวไ์มอ่ดทนตอ่โผฏฐัพพะ 

  ชา้งของพระราชาเป็นสตัวไ์มอ่ดทนตอ่รปู เป็นอยา่งไร 

  คอื ชา้งของพระราชาในโลกนี ้เขา้สูส่มรภมูแิลว้ เห็นกองทัพชา้ง กองทัพมา้ 

กองทัพรถ หรอืกองทัพพลเดนิเทา้ ก็หยดุนิง่ หวัน่ไหว ไมส่ามารถเขา้สูส่มรภมูไิด ้

ชา้งของพระราชาเป็นสตัวไ์มอ่ดทนตอ่รปู เป็นอยา่งนีแ้ล (๑) 

  ชา้งของพระราชาเป็นสตัวไ์มอ่ดทนตอ่เสยีง เป็นอยา่งไร 

  คอื ชา้งของพระราชาในโลกนี ้เขา้สูส่มรภมูแิลว้ ไดย้นิเสยีงกองทัพชา้ง 

กองทัพมา้ กองทัพรถ กองทัพพลเดนิเทา้ หรอืเสยีงกลอง บัณเฑาะว์๑ สงัข ์

มโหระทกึ๒ทีก่ระหึม่ ก็หยดุนิง่ หวัน่ไหว ไมส่ามารถเขา้สูส่มรภมูไิด ้ชา้งของพระ 

ราชาเป็นสตัวไ์มอ่ดทนตอ่เสยีง เป็นอยา่งนี ้(๒) 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 บณัเฑาะว ์หมายถงึกลองสองหนา้ขนาดเล็กชนดิหนึง่ มหีลักอยูต่อนบน ผกูตุม้หอ้ยลงมาทางหนา้กลอง 

   ใชใ้หตุ้ม้แกวง่กระทบหนา้กลองทัง้ ๒ ขา้ง (พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑติยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕) 

๒
 มโหระทกึ หมายถงึกลองโลหะชนดิหนึง่ของชนชาตทิีอ่ยูต่อนใตป้ระเทศจนี ใชต้เีป็นสัญญาณ และประโคม 

   (พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑติยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๒๒๔ } 



๒๒๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๓. ตตยิปัณณาสก]์ 

๔. ราชวรรค ๙. อักขมสตูร 

  ชา้งของพระราชาเป็นสตัวไ์มอ่ดทนตอ่กลิน่ เป็นอยา่งไร 

  คอื ชา้งของพระราชาในโลกนีเ้ขา้สูส่มรภมูแิลว้ ไดก้ลิน่มตูรและคถูของชา้ง 

พระราชา(ฝ่ายขา้ศกึ)ทีใ่หญก่วา่ซึง่เขา้มาสูส่มรภมู ิก็หยดุนิง่ หวัน่ไหว ไมส่ามารถ 

เขา้สูส่มรภมูไิด ้ชา้งของพระราชาเป็นสตัวไ์มอ่ดทนตอ่กลิน่ เป็นอยา่งนีแ้ล (๓) 

  ชา้งของพระราชาเป็นสตัวไ์มอ่ดทนตอ่รส เป็นอยา่งไร 

  คอื ชา้งของพระราชาในโลกนีเ้ขา้สูส่มรภมูแิลว้ ไมไ่ดก้นิอาหารเพยีง ๑ คนื 

๒ คนื ๓ คนื ๔ คนื หรอื ๕ คนื ก็หยดุนิง่ หวัน่ไหว ไมส่ามารถเขา้สูส่มรภมูไิด ้

ชา้งของพระราชาเป็นสตัวไ์มอ่ดทนตอ่รส เป็นอยา่งนีแ้ล (๔) 

  ชา้งของพระราชาเป็นสตัวไ์มอ่ดทนตอ่โผฏฐพัพะ เป็นอยา่งไร 

  คอื ชา้งของพระราชาในโลกนีเ้ขา้สูส่มรภมูแิลว้ ถกูเขายงิดว้ยลกูศร ๑ ครัง้ 

๒ ครัง้ ๓ ครัง้ ๔ ครัง้ หรอื ๕ ครัง้แลว้ ก็หยดุนิง่ หวัน่ไหว ไมส่ามารถเขา้สู ่

สมรภมูไิด ้ชา้งของพระราชาเป็นสตัวไ์มอ่ดทนตอ่โผฏฐัพพะ เป็นอยา่งนีแ้ล (๕) 

  ภกิษุทัง้หลาย ชา้งของพระราชาประกอบดว้ยองค ์๕ ประการนี ้เป็นชา้ง 

ไมค่วรแกพ่ระราชา ไมค่วรเป็นชา้งตน้ ไมนั่บวา่เป็นราชพาหนะโดยแท ้ฉันใด 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการ ก็ฉันนัน้เหมอืนกัน เป็นผู ้

ไมค่วรแกข่องทีเ่ขานํามาถวาย ไมค่วรแกข่องตอ้นรับ ไมค่วรแกทั่กษิณา ไมค่วรแก่ 

การทําอัญชล ีไมเ่ป็นนาบญุอันยอดเยีย่มของโลก 

  ธรรม ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

  ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. เป็นผูไ้มอ่ดทนตอ่รปู 

   ๒. เป็นผูไ้มอ่ดทนตอ่เสยีง 

   ๓. เป็นผูไ้มอ่ดทนตอ่กลิน่ 

   ๔. เป็นผูไ้มอ่ดทนตอ่รส 

   ๕. เป็นผูไ้มอ่ดทนตอ่โผฏฐัพพะ 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๒๒๕ } 



๒๒๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๓. ตตยิปัณณาสก]์ 

๔. ราชวรรค ๙. อักขมสตูร 

  ภกิษุเป็นผูไ้มอ่ดทนตอ่รปู เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีเ้ห็นรปูทางตาแลว้ กําหนัดในรปูทีเ่ป็นเหตใุหกํ้าหนัด 

ไมส่ามารถตัง้จติไวโ้ดยชอบได ้ภกิษุเป็นผูไ้มอ่ดทนตอ่รปู เป็นอยา่งนี้แล (๑) 

  ภกิษุเป็นผูไ้มอ่ดทนตอ่เสยีง เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีฟั้งเสยีงทางหแูลว้ กําหนัดในเสยีงทีเ่ป็นเหตใุหกํ้าหนัด 

ไมส่ามารถตัง้จติไวโ้ดยชอบได ้ภกิษุเป็นผูไ้มอ่ดทนตอ่เสยีง เป็นอยา่งนีแ้ล (๒) 

  ภกิษุเป็นผูไ้มอ่ดทนตอ่กลิน่ เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีด้มกลิน่ทางจมกูแลว้ กําหนัดในกลิน่ทีเ่ป็นเหตใุห ้

กําหนัด ไมส่ามารถตัง้จติไวโ้ดยชอบได ้ภกิษุเป็นผูไ้มอ่ดทนตอ่กลิน่ เป็นอยา่ง 

นีแ้ล (๓) 

  ภกิษุเป็นผูไ้มอ่ดทนตอ่รส เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีล้ ิม้รสทางลิน้แลว้ กําหนัดในรสทีเ่ป็นเหตใุหกํ้าหนัด 

ไมส่ามารถตัง้จติไวโ้ดยชอบได ้ภกิษุเป็นผูไ้มอ่ดทนตอ่รส เป็นอยา่งนีแ้ล (๔) 

  ภกิษุเป็นผูไ้มอ่ดทนตอ่โผฏฐพัพะ เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีถ้กูตอ้งโผฏฐัพพะทางกายแลว้ กําหนัดในโผฏฐัพพะที่ 

เป็นเหตใุหกํ้าหนัด ไมส่ามารถตัง้จติไวโ้ดยชอบได ้ภกิษุเป็นผูไ้มอ่ดทนตอ่โผฏฐัพพะ 

เป็นอยา่งนีแ้ล (๕) 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการนีแ้ล เป็นผูไ้มค่วรแกข่อง 

ทีเ่ขานํามาถวาย ไมค่วรแกข่องตอ้นรับ ไมค่วรแกทั่กษิณา ไมค่วรแกก่ารทําอัญชล ี

ไมเ่ป็นนาบญุอันยอดเยีย่มของโลก 

  ภกิษุทัง้หลาย ชา้งของพระราชาประกอบดว้ยองค ์๕ ประการ เป็นชา้ง 

ควรแกพ่ระราชา ควรเป็นชา้งตน้ นับวา่เป็นราชพาหนะโดยแท ้

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๒๒๖ } 



๒๒๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๓. ตตยิปัณณาสก]์ 

๔. ราชวรรค ๙. อักขมสตูร 

องค ์๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

  ชา้งของพระราชา 

   ๑. เป็นสตัวอ์ดทนตอ่รปู 

   ๒. เป็นสตัวอ์ดทนตอ่เสยีง 

   ๓. เป็นสตัวอ์ดทนตอ่กลิน่ 

   ๔. เป็นสตัวอ์ดทนตอ่รส 

   ๕. เป็นสตัวอ์ดทนตอ่โผฏฐัพพะ 

  ชา้งของพระราชาเป็นสตัวอ์ดทนตอ่รปู เป็นอยา่งไร 

  คอื ชา้งของพระราชาในโลกนีเ้ขา้สูส่มรภมูแิลว้ เห็นกองทัพชา้ง กองทัพมา้ 

กองทัพรถ หรอืกองทัพพลเดนิเทา้ ก็ไมห่ยดุนิง่ ไมห่วัน่ไหว สามารถเขา้สูส่มรภมูไิด ้

ชา้งของพระราชาเป็นสตัวอ์ดทนตอ่รปู เป็นอยา่งนีแ้ล (๑) 

  ชา้งของพระราชาเป็นสตัวอ์ดทนตอ่เสยีง เป็นอยา่งไร 

  คอื ชา้งของพระราชาในโลกนีเ้ขา้สูส่มรภมูแิลว้ ไดย้นิเสยีงกองทัพชา้ง กอง 

ทัพมา้ กองทัพรถ กองทัพพลเดนิเทา้ หรอืเสยีงกลอง บัณเฑาะว ์สงัข ์มโหระทกึ 

ทีก่ระหึม่ ก็ไมห่ยดุนิง่ ไมห่วัน่ไหว สามารถเขา้สูส่มรภมูไิด ้ชา้งของพระราชาเป็น 

สตัวอ์ดทนตอ่เสยีง เป็นอยา่งนีแ้ล (๒) 

  ชา้งของพระราชาเป็นสตัวอ์ดทนตอ่กลิน่ เป็นอยา่งไร 

 คอื ชา้งของพระราชาในโลกนีเ้ขา้สูส่มรภมูแิลว้ ไดก้ลิน่มตูรและคถูของชา้ง 

พระราชา (ฝ่ายขา้ศกึ) ทีใ่หญก่วา่ซึง่เขา้มาสูส่มรภมู ิก็ไมห่ยดุนิง่ ไมห่วัน่ไหว 

สามารถเขา้สูส่มรภมูไิด ้ชา้งของพระราชาเป็นสตัวอ์ดทนตอ่กลิน่ เป็นอยา่งนีแ้ล (๓) 

  ชา้งของพระราชาเป็นสตัวอ์ดทนตอ่รส เป็นอยา่งไร 

  คอื ชา้งของพระราชาในโลกนีเ้ขา้สูส่มรภมูแิลว้ ไมไ่ดก้นิอาหารแมเ้พยีง 

๑ คนื ๒ คนื ๓ คนื ๔ คนื หรอื ๕ คนื ก็ไมห่ยดุนิง่ ไมห่วัน่ไหว สามารถเขา้ 

สูส่มรภมูไิด ้ชา้งของพระราชาเป็นสตัวอ์ดทนตอ่รส เป็นอยา่งนีแ้ล (๔) 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๒๒๗ } 



๒๒๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๓. ตตยิปัณณาสก]์ 

๔. ราชวรรค ๙. อักขมสตูร 

  ชา้งของพระราชาเป็นสตัวอ์ดทนตอ่โผฏฐพัพะ เป็นอยา่งไร 

  คอื ชา้งของพระราชาในโลกนีเ้ขา้สูส่มรภมูแิลว้ ถกูเขายงิดว้ยลกูศร ๑ ครัง้ 

๒ ครัง้ ๓ ครัง้ ๔ ครัง้ หรอื ๕ ครัง้ ก็ไมห่ยดุนิง่ ไมห่วัน่ไหว สามารถเขา้สูส่มรภมูไิด ้

ชา้งของพระราชาเป็นสตัวอ์ดทนตอ่โผฏฐัพพะ เป็นอยา่งนีแ้ล (๕) 

  ชา้งของพระราชาประกอบดว้ยองค ์๕ ประการนีแ้ล เป็นชา้งควรแกพ่ระราชา 

ควรเป็นชา้งตน้ นับวา่เป็นราชพาหนะโดยแท ้ฉันใด 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการ ก็ฉันนัน้เหมอืนกัน เป็นผู ้

ควรแกข่องทีเ่ขานํามาถวาย ควรแกข่องตอ้นรับ ควรแกทั่กษิณา ควรแกก่ารทํา 

อัญชล ีเป็นนาบญุอันยอดเยีย่มของโลก 

  ธรรม ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

  ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. เป็นผูอ้ดทนตอ่รปู 

   ๒. เป็นผูอ้ดทนตอ่เสยีง 

   ๓. เป็นผูอ้ดทนตอ่กลิน่ 

   ๔. เป็นผูอ้ดทนตอ่รส 

   ๕. เป็นผูอ้ดทนตอ่โผฏฐัพพะ 

  ภกิษุเป็นผูอ้ดทนตอ่รปู เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีเ้ห็นรปูทางตาแลว้ ไมกํ่าหนัดในรปูทีเ่ป็นเหตใุหกํ้าหนัด 

สามารถตัง้จติไวโ้ดยชอบได ้ภกิษุเป็นผูอ้ดทนตอ่รปู เป็นอยา่งนีแ้ล (๑) 

  ภกิษุเป็นผูอ้ดทนตอ่เสยีง เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีฟั้งเสยีงทางหแูลว้ ไมกํ่าหนัดในเสยีงทีเ่ป็นเหตใุห ้

กําหนัด สามารถตัง้จติไวโ้ดยชอบได ้ภกิษุเป็นผูอ้ดทนตอ่เสยีง เป็นอยา่งนีแ้ล (๒) 

  ภกิษุเป็นผูอ้ดทนตอ่กลิน่ เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีด้มกลิน่ทางจมกูแลว้ ไมกํ่าหนัดในกลิน่ทีเ่ป็นเหตใุห ้

กําหนัด สามารถตัง้จติไวโ้ดยชอบได ้ภกิษุเป็นผูอ้ดทนตอ่กลิน่ เป็นอยา่งนีแ้ล (๓) 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๒๒๘ } 



๒๒๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๓. ตตยิปัณณาสก]์ 

๔. ราชวรรค ๑๐. โสตสตูร 

  ภกิษุเป็นผูอ้ดทนตอ่รส เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีล้ ิม้รสทางลิน้แลว้ ไมกํ่าหนัดในรสทีเ่ป็นเหตใุหกํ้าหนัด 

สามารถตัง้จติไวโ้ดยชอบได ้ภกิษุเป็นผูอ้ดทนตอ่รส เป็นอยา่งนีแ้ล (๔) 

  ภกิษุเป็นผูอ้ดทนตอ่โผฏฐพัพะ เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีถ้กูตอ้งโผฏฐัพพะทางกายแลว้ ไมกํ่าหนัดในโผฏฐัพพะ 

ทีเ่ป็นเหตใุหกํ้าหนัด สามารถตัง้จติไวโ้ดยชอบได ้ภกิษุเป็นผูอ้ดทนตอ่โผฏฐัพพะ 

เป็นอยา่งนีแ้ล (๕) 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการนีแ้ล ยอ่มเป็นผูค้วรแก ่

ของทีเ่ขานํามาถวาย ควรแกข่องตอ้นรับ ควรแกทั่กษิณา ควรแกก่ารทําอัญชล ี

เป็นนาบญุอันยอดเยีย่มของโลก 

อกัขมสตูรที ่๙ จบ 

๑๐. โสตสตูร 

วา่ดว้ยองคป์ระกอบของชา้งตน้ทีเ่ชือ่ฟงั 

  [๑๔๐] ภกิษุทัง้หลาย ชา้งของพระราชาประกอบดว้ยองค ์๕ ประการ 

เป็นชา้งควรแกพ่ระราชา ควรเป็นชา้งตน้ นับวา่เป็นราชพาหนะโดยแท ้

  องค ์๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

  ชา้งของพระราชาในโลกนี ้

   ๑. เป็นสตัวเ์ชือ่ฟัง 

   ๒. เป็นสตัวฆ์า่ได ้

   ๓. เป็นสตัวรั์กษาได ้

   ๔. เป็นสตัวอ์ดทนได ้

   ๕. เป็นสตัวไ์ปได ้

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๒๒๙ } 



๒๓๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๓. ตตยิปัณณาสก]์ 

๔. ราชวรรค ๑๐. โสตสตูร 

  ชา้งของพระราชาเป็นสตัวเ์ชือ่ฟงั เป็นอยา่งไร 

  คอื ชา้งของพระราชาในโลกนีต้ัง้ใจ ใฝ่ใจ สํารวมใจ เงีย่หฟัูงเหตกุารณ์ที ่

ควาญชา้งใหทํ้า คอืเหตกุารณ์ทีเ่คยทําหรอืไมเ่คยทํา ชา้งของพระราชาเป็นสตัว ์

เชือ่ฟัง เป็นอยา่งนีแ้ล (๑) 

  ชา้งของพระราชาเป็นสตัวฆ์า่ได ้เป็นอยา่งไร 

  คอื ชา้งของพระราชาในโลกนี้เขา้สูส่มรภมูแิลว้ ฆา่ชา้งบา้ง ฆา่ควาญชา้งบา้ง ฆา่มา้บา้ง 

ฆา่คนขีม่า้บา้ง ทําลายรถบา้ง ฆา่พลรถบา้ง ฆา่พลเดนิเทา้บา้ง ชา้งของ 

พระราชาเป็นสตัวฆ์า่ได ้เป็นอยา่งนีแ้ล (๒) 

  ชา้งของพระราชาเป็นสตัวร์กัษาได ้เป็นอยา่งไร 

  คอื ชา้งของพระราชาในโลกนีเ้ขา้สูส่มรภมูแิลว้ รักษากายสว่นหนา้ รักษากาย 

สว่นหลัง รักษาเทา้หนา้ รักษาเทา้หลัง รักษาศรีษะ รักษาห ูรักษางา รักษางวง 

รักษาหาง รักษาควาญชา้ง ชา้งของพระราชาเป็นสัตวรั์กษาได ้เป็นอยา่งนีแ้ล (๓) 

  ชา้งของพระราชาเป็นสตัวอ์ดทนได ้เป็นอยา่งไร 

  คอื ชา้งของพระราชาในโลกนีเ้ขา้สูส่มรภมูแิลว้ อดทนตอ่การประหาร 

ดว้ยหอก ดาบ ลกูศร งา้ว เสยีงกลอง บัณเฑาะว ์สังข ์และมโหระทกึทีก่ระหึม่ 

ชา้งของพระราชาเป็นสตัวอ์ดทนได ้เป็นอยา่งนีแ้ล (๔) 

  ชา้งของพระราชาเป็นสตัวไ์ปได ้เป็นอยา่งไร 

  คอื ชา้งของพระราชาในโลกนีไ้ปสูท่ศิทีค่วาญชา้งไสไป คอืทศิทีเ่คยไป หรอื 

ทศิทีย่ังไมเ่คยไปไดโ้ดยเร็วพลัน ชา้งของพระราชาเป็นสตัวไ์ปได ้เป็นอยา่งนี้แล (๕) 

  ภกิษุทัง้หลาย ชา้งของพระราชาประกอบดว้ยองค ์๕ ประการนีแ้ล เป็นชา้งควร 

แกพ่ระราชา ควรเป็นชา้งตน้ นับวา่เป็นราชพาหนะโดยแท ้ฉันใด 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการ ก็ฉันนัน้เหมอืนกัน เป็นผู ้

ควรแกข่องทีเ่ขานํามาถวาย ควรแกข่องตอ้นรับ ควรแกทั่กษิณา ควรแกก่ารทํา 

อัญชล ีเป็นนาบญุอันยอดเยีย่มของโลก 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๒๓๐ } 



๒๓๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๓. ตตยิปัณณาสก]์ 

๔. ราชวรรค ๑๐. โสตสตูร 

  ธรรม ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

  ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. เป็นผูเ้ชือ่ฟัง 

   ๒. เป็นผูฆ้า่ได ้

   ๓. เป็นผูรั้กษาได ้

   ๔. เป็นผูอ้ดทนได ้

   ๕. เป็นผูไ้ปได ้

  ภกิษุเป็นผูเ้ชือ่ฟงั เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีต้ัง้ใจ ใฝ่ใจ สํารวมใจ เงีย่โสตสดับธรรมในเมือ่ผูอ้ ืน่ 

แสดงธรรมวนัิยทีต่ถาคตประกาศแลว้ ภกิษุเป็นผูเ้ชือ่ฟัง เป็นอยา่งนีแ้ล (๑) 

  ภกิษุเป็นผูฆ้า่ได ้เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีไ้มรั่บกามวติกทีเ่กดิขึน้ ละ บรรเทา ทําใหส้ ิน้สดุ 

ทําใหถ้งึความเกดิขึน้ไมไ่ดอ้กีตอ่ไป ฯลฯ ไมรั่บพยาบาทวติกทีเ่กดิขึน้ ฯลฯ ไมรั่บ 

วหิงึสาวติกทีเ่กดิขึน้ ฯลฯ ไมรั่บบาปอกศุลธรรมทีเ่กดิขึน้แลว้เกดิขึน้อกี ละ บรรเทา 

ทําใหส้ ิน้สดุ ทําใหถ้งึความเกดิขึน้ไมไ่ดอ้กีตอ่ไป๑ ภกิษุเป็นผูฆ้า่ได ้เป็นอยา่งนีแ้ล (๒) 

  ภกิษุเป็นผูร้กัษาได ้เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีเ้ห็นรปูทางตาแลว้ ไมร่วบถอื ไมแ่ยกถอื ปฏบิัตเิพือ่ 

ความสํารวมในจักขนุทรยี ์ซึง่เมือ่ไมส่ํารวมแลว้ ก็จะเป็นเหตใุหถ้กูบาปอกศุลธรรม 

คอือภชิฌาและโทมนัสครอบงําได ้จงึรักษาจักขนุทรยี ์ถงึความสํารวมในจักขนุทรยี ์

ฟังเสยีงทางห ูฯลฯ ดมกลิน่ทางจมกู ฯลฯ ลิม้รสทางลิน้ ฯลฯ ถกูตอ้งโผฏฐัพพะ 

ทางกาย ฯลฯ รูธ้รรมารมณ์ทางใจแลว้ ไมร่วบถอื ไมแ่ยกถอื ปฏบิัตเิพือ่สํารวมใน 

มนนิทรยี ์ซึง่เมือ่ไมส่ํารวมแลว้ก็จะเป็นเหตใุหถ้กูบาปอกศุลธรรม คอือภชิฌาและ 

โทมนัสครอบงําได ้จงึรักษามนนิทรยี ์ถงึความสํารวมในมนนิทรยี ์ภกิษุเป็นผูรั้กษาได ้

เป็นอยา่งนีแ้ล (๓) 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ 
ด ูองฺ.เอกาทสก. (แปล) ๒๔/๑๗/๔๓๖ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๒๓๑ } 



๒๓๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๓. ตตยิปัณณาสก]์ 

๔. ราชวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

  ภกิษุเป็นผูอ้ดทนได ้เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีเ้ป็นผูอ้ดทนตอ่ความหนาว ความรอ้น ความหวิ 

กระหาย อดทนตอ่การถกูเหลอืบ ยงุ ลม แดด และสตัวเ์ลือ้ยคลานทัง้หลายรบกวน 

อดทนตอ่ถอ้ยคําหยาบคายรา้ยแรงตา่ง ๆ เป็นผูอ้ดกลัน้เวทนาทัง้หลายอันมใีนรา่ง 

กายทีเ่กดิขึน้แลว้ เป็นทกุข ์กลา้แข็ง เจ็บปวด เผ็ดรอ้น ไมน่่ายนิด ีไมน่่าพอใจ 

พรากชวีติ ภกิษุเป็นผูอ้ดทนได ้เป็นอยา่งนีแ้ล (๔) 

  ภกิษุเป็นผูไ้ปได ้เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีย้อ่มไปสูท่ศิทีไ่มเ่คยไปตลอดระยะเวลาอันยาวนานนี้ 

คอื ความระงับสงัขารทัง้ปวง ความสละคนือปุธกิเิลสทัง้ปวง ความสิน้ไปแหง่ตัณหา 

ความคลายกําหนัด ความดับ นพิพาน ภกิษุเป็นผูไ้ปได ้เป็นอยา่งนีแ้ล (๕) 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการนีแ้ล เป็นผูค้วรแกข่อง 

ทีเ่ขานํามาถวาย ควรแกข่องตอ้นรับ ควรแกทั่กษิณา ควรแกก่ารทําอัญชล ีเป็น 

นาบญุอันยอดเยีย่มของโลก 

โสตสตูรที ่๑๐ จบ 

ราชวรรคที ่๔ จบ 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

   ๑. ปฐมจักกานุวตัตนสตูร   ๒. ทตุยิจักกานุวตัตนสตูร 

   ๓. ธัมมราชาสตูร    ๔. ยัสสงัทสิงัสตูร 

   ๕. ปฐมปัตถนาสตูร    ๖. ทตุยิปัตถนาสตูร 

   ๗. อัปปังสปุตสิตูร    ๘. ภัตตาทกสตูร 

   ๙. อักขมสตูร     ๑๐. โสตสตูร 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๒๓๒ } 



๒๓๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๓. ตตยิปัณณาสก]์ 

๕. ตกิัณฑกวีรรค ๑. อวชนาตสิตูร 

๕. ตกิณัฑกวีรรค 

หมวดวา่ดว้ยป่าตกิณัฑก ี

๑. อวชานาตสิูตร 

วา่ดว้ยบคุคลผูใ้หแ้ลว้ดหูม ิน่ 

  [๑๔๑] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ ภกิษุทัง้หลาย บคุคล ๕ จําพวกนี ้มปีรากฏ 

อยูใ่นโลก 

  บคุคล ๕ จําพวกไหนบา้ง คอื 

   ๑. บคุคลใหแ้ลว้ดหูมิน่ 

   ๒. บคุคลดหูมิน่ เพราะอยูร่ว่มกัน 

   ๓. บคุคลผูเ้ชือ่งา่ย 

   ๔. บคุคลผูโ้ลเล 

   ๕. บคุคลผูเ้ขลา หลงงมงาย 

  บคุคลใหแ้ลว้ดหูม ิน่ เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลในโลกนีใ้หจ้วีร บณิฑบาต เสนาสนะ และคลิานปัจจัยเภสชัช- 

บรขิารแกบ่คุคลใด เขาคดิอยา่งนีว้า่ „เราให ้ผูน้ีรั้บ‟ ใหแ้ลว้ ดหูมิน่บคุคลนัน้ บคุคล 

ใหแ้ลว้ดหูมิน่ เป็นอยา่งนี้แล 

  บคุคลดหูมิน่ เพราะอยูร่ว่มกนั เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลในโลกนีอ้ยูร่ว่มกับบคุคลเป็นเวลา ๒ ปี หรอื ๓ ปี ดหูมิน่ผูนั้น้ 

เพราะอยูร่ว่มกัน บคุคลดหูมิน่เพราะอยูร่ว่มกัน เป็นอยา่งนีแ้ล 

  บคุคลผูเ้ชือ่งา่ย เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีเ้มือ่เขากลา่วคณุหรอืโทษของผูอ้ ืน่อยู ่ก็นอ้มใจเชือ่ 

โดยพลันทเีดยีว บคุคลผูเ้ชือ่งา่ย เป็นอยา่งนีแ้ล 

  บคุคลผูโ้ลเล เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีเ้ป็นผูม้ศีรัทธานอ้ย มคีวามภักดนีอ้ย มคีวามรัก 

นอ้ย มคีวามเลือ่มใสนอ้ย บคุคลผูโ้ลเล เป็นอยา่งนีแ้ล 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๒๓๓ } 



๒๓๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๓. ตตยิปัณณาสก]์ 

๕. ตกิัณฑกวีรรค ๒. อารภตสิตูร 

  บคุคลผูเ้ขลา หลงงมงาย เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนี ้ไมรู่ก้ศุลธรรมและอกศุลธรรม ไมรู่ธ้รรมทีม่โีทษ 

และธรรมทีไ่มม่โีทษ ไมรู่ธ้รรมทีเ่ลวและธรรมทีป่ระณีต ไมรู่ธ้รรมดําและธรรมขาว๑ 

บคุคลผูเ้ขลาหลงงมงาย เป็นอยา่งนีแ้ล 

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคล ๕ จําพวกนีแ้ล มปีรากฏอยูใ่นโลก 

อวชานาตสิตูรที ่๑ จบ 

๒. อารภตสิตูร 

วา่ดว้ยบคุคลผูต้อ้งอาบตั ิ

  [๑๔๒] ภกิษุทัง้หลาย บคุคล ๕ จําพวกนี ้มปีรากฏอยูใ่นโลก 

  บคุคล ๕ จําพวกไหนบา้ง คอื 

   ๑. บคุคลบางคนในธรรมวนัิยนีต้อ้งอาบัติ๒ มวีปิปฏสิาร (ความรอ้นใจ) 

       และไมรู่ช้ดัเจโตวมิตุติ๓ ปัญญาวมิตุตอิันเป็นทีด่บัไมเ่หลอืแหง่บาป 

       อกศุลธรรมทีเ่กดิขึน้แลว้ตามความเป็นจรงิ 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 ธรรมด า หมายถงึกายทจุรติเป็นตน้ ธรรมขาว หมายถงึกายสจุรติเป็นตน้ (สํ.ม.อ. ๓/๓๑-๓๔/๑๙๖, 

   ข.ุธ.อ. ๔/๔๕-๔๗) 

๒
 ตอ้งอาบตั ิ(อารภต)ิ ฎกีาอธบิายวา่ อารมฺภ ศัพท ์มคีวามหมายหลายนัยดังนี้ คอื (๑) มคีวามหมายวา่ 

   กรรม เชน่ ประโยควา่ “ยํ กญฺิจ ิทกฺุขํ สมฺโภต ิสพฺพํ อารมฺภปจฺจยา” แปลวา่ “ทกุขอ์ยา่งใดอยา่งหนึง่ 

   เกดิขึน้ ทกุขนั์น้ทัง้หมดยอ่มเกดิขึน้เพราะกรรมเป็นปัจจัย” (ข.ุส.ุ ๒๕/๗๕๐/๔๘๑) (๒) มคีวามหมายวา่ 

   กริยิา เชน่ ประโยควา่ “มหารมฺภา มหายญฺญา น เต โหนฺต ิมหปฺผลา” แปลว่า “มหายัญทีม่กีริยิา 

   มากเหลา่นัน้ ยอ่มไมม่ผีลมาก” (สํ.ส. ๑๕/๑๒๐/๙๒, องฺ.จตกฺุก. (แปล) ๒๑/๓๙/๖๔) (๓) มคีวามหมายวา่ 

   เบยีดเบยีน เชน่ ประโยควา่ “สมณํ โคตมํ อทฺุทสฺิส ปาณํ อารภนฺต”ิ แปลวา่ “ยอ่มเบยีดเบยีนสัตวอ์ทุศิ 

   พระสมณโคดม” (ม.ม. ๑๓/๕๒/๓๔) (๔) มคีวามหมายวา่ เพยีร เชน่ ประโยคว่า “อารมฺภถ นกฺิขมถ, ยญฺุชถ 

   พทฺุธสาสเน” แปลวา่ “ทา่นทัง้หลายจงเพยีร จงออก จงประกอบในพระพทุธศาสนา” (สํ.ส. ๑๕/๑๘๕/๑๘๘) 

   (๕) มคีวามหมายว่า พราก เชน่ ประโยคว่า “พชีคามภตูคามสมารมฺภา ปฏวิริโต โหต”ิ แปลว่า “เวน้ขาด 

   จากการพรากพชืคาม และภตูคาม” (ท.ีส.ี (แปล) ๙/๑๐/๔, ม.ม.ู ๑๒/๒๙๓/๒๕๗) (๖) มคีวามหมายวา่ 

   ตอ้งอาบตั ิเชน่ ประโยควา่ “อารภต ิจ วปฺิปฏสิาร ีจ โหต”ิ แปลวา่ “บคุคลตอ้งอาบัตแิละมวีปิปฏสิาร” 

   (องฺ.ปญฺจก. (แปล) ๒๒/๑๔๒/๒๓๔, อภ.ิป.ุ (แปล) ๓๖/๑๙๑/๒๑๘) 

    เพราะฉะนัน้ในทีน่ี ้จงึแปลวา่ ตอ้งอาบตั ิ(องฺ.ปญฺจก.ฏกีา ๓/๑๔๒-๑๔๓/๕๙) 

๓
 เจโตวมิตุต ิหมายถงึอรหัตตสมาธ ิปญัญาวมิตุต ิหมายถงึอรหัตตผลญาณ (องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๑๔๒/๕๕) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๒๓๔ } 



๒๓๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๓. ตตยิปัณณาสก]์ 

๕. ตกิัณฑกวีรรค ๒. อารภตสิตูร 

   ๒. บคุคลบางคนในธรรมวนัิยนีต้อ้งอาบัต ิแตไ่มม่วีปิปฏสิาร ไมรู่ช้ดั 

       เจโตวมิตุต ิปัญญาวมิตุตอิันเป็นทีด่ับไมเ่หลอืแหง่บาปอกศุลธรรม 

       ทีเ่กดิขึน้แลว้ตามความเป็นจรงิ 

   ๓. บคุคลบางคนในธรรมวนัิยนีไ้มต่อ้งอาบัต ิแตม่วีปิปฏสิาร และไมรู่ ้

       ชดัเจโตวมิตุต ิปัญญาวมิตุตอิันเป็นทีด่ับไมเ่หลอืแหง่บาปอกศุลธรรม 

       ทีเ่กดิขึน้แลว้ตามความเป็นจรงิ 

   ๔. บคุคลบางคนในธรรมวนัิยนีไ้มต่อ้งอาบัต ิและไมม่วีปิปฏสิาร แตไ่ม่ 

       รูช้ดัเจโตวมิตุต ิปัญญาวมิตุตอิันเป็นทีด่ับไมเ่หลอืแหง่บาปอกศุลธรรม 

       ทีเ่กดิขึน้แลว้ตามความเป็นจรงิ 

   ๕. บคุคลบางคนในธรรมวนัิยนีไ้มต่อ้งอาบัต ิไมม่วีปิปฏสิาร และรูช้ดั 

       เจโตวมิตุต ิปัญญาวมิตุตอิันเป็นทีด่ับไมเ่หลอืแหง่บาปอกศุลธรรม 

       ทีเ่กดิขึน้แลว้ตามความเป็นจรงิ 

  ภกิษุทัง้หลาย บรรดาบคุคล ๕ จําพวกนัน้๑ บคุคลใดตอ้งอาบัต ิมวีปิปฏสิาร 

และไมรู่ช้ดัเจโตวมิตุต ิปัญญาวมิตุตอิันเป็นทีด่ับไมเ่หลอืแหง่บาปอกศุลธรรมทีเ่กดิขึน้ 

แลว้ตามความเป็นจรงิ บคุคลนัน้พงึเป็นผูค้วรถกูกลา่วตักเตอืนอยา่งนีว้า่ „อาสวะที ่

เกดิเพราะความการตอ้งอาบัตขิองทา่นยังมอียู ่อาสวะทีเ่กดิเพราะวปิปฏสิารของทา่น 

ยังเจรญิอยู ่ขอทา่นจงละอาสวะทีเ่กดิเพราะการตอ้งอาบัติ๒ จงบรรเทาอาสวะทีเ่กดิ 

เพราะวปิปฏสิารแลว้จงึเจรญิจติและปัญญา๓ เพราะการเจรญิ อยา่งนี ้ทา่นก็จักเป็น 

ผูทั้ดเทยีมกับบคุคลจําพวกที ่๕๔ โนน้‟ (๑) 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 ด ูอภ.ิป.ุ (แปล) ๓๖/๑๙๑/๒๑๘ 

๒
 ละอาสวะทีเ่กดิเพราะการตอ้งอาบตั ิหมายถงึละอาสวะทัง้หลายทีเ่กดิเพราะการลว่งละเมดิสกิขาบทที ่

   ทรงบัญญัตไิว ้ดว้ยการแสดงอาบัตเิบา (เทสนาวธิ)ี หรอืวธิปีฏบัิตเิพือ่เปลือ้งตนจากอาบัตหินักขัน้สังฆาทเิสส 

   (วฏุฐานวธิ)ี (องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๑๔๒/๕๖) 

๓
 เจรญิจติและปญัญา หมายถงึเพิม่พนูวปัิสสนาจติ และเพิม่พนูปัญญาทีป่ระกอบดว้ยวปัิสสนาจติ (องฺ. 

   ปญฺจก.อ. ๓/๑๔๒/๕๖) 

๔ 
บคุคลจ าพวกที ่๕ ในทีน่ีห้มายถงึพระขณีาสพ (องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๑๔๒/๕๖) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๒๓๕ } 



๒๓๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๓. ตตยิปัณณาสก]์ 

๕. ตกิัณฑกวีรรค ๒. อารภตสิตูร 

  บคุคลใดตอ้งอาบัต ิแตไ่มม่วีปิปฏสิาร ไมรู่ช้ดัเจโตวมิตุต ิปัญญาวมิตุตอิันเป็น 

ทีด่ับไมเ่หลอืแหง่บาปอกศุลธรรมทีเ่กดิขึน้แลว้ตามความเป็นจรงิ บคุคลนัน้พงึเป็นผู ้

ควรถกูกลา่วตักเตอืนอยา่งนีว้า่ „อาสวะทีเ่กดิเพราะการตอ้งอาบัตขิองทา่นยังมอียู ่

อาสวะทีเ่กดิเพราะวปิปฏสิารของทา่นไมเ่จรญิ ขอทา่นจงละอาสวะทีเ่กดิเพราะการ 

ตอ้งอาบัตแิลว้จงึเจรญิจติและปัญญา เพราะการเจรญิอยา่งนี ้ทา่นก็จักเป็นผู ้

ทัดเทยีมกับบคุคลจําพวกที ่๕ โนน้‟ (๒) 

  บคุคลใดไมต่อ้งอาบัต ิแตม่วีปิปฏสิาร และไมรู่ช้ดัเจโตวมุติต ิปัญญาวมิตุตอิัน 

เป็นทีด่ับไมเ่หลอืแหง่บาปอกศุลธรรมทีเ่กดิขึน้แลว้ตามความเป็นจรงิ บคุคลนัน้พงึ 

เป็นผูค้วรถกูกลา่วตักเตอืนอยา่งนีว้า่ „อาสวะทีเ่กดิเพราะการตอ้งอาบัตขิองทา่นไมม่ ี

แตอ่าสวะทีเ่กดิเพราะวปิปฏสิารของทา่นยังเจรญิอยู ่ขอทา่นจงบรรเทาอาสวะทีเ่กดิ 

เพราะวปิปฏสิารแลว้จงึเจรญิจติและปัญญา เพราะการเจรญิอยา่งนี้ ทา่นก็จักเป็นผู ้

ทัดเทยีมกับบคุคลจําพวกที ่๕ โนน้‟ (๓) 

  บคุคลใดไมต่อ้งอาบัต ิและไมม่วีปิปฏสิาร แตไ่มรู่ช้ดัเจโตวมิตุต ิปัญญา- 

วมิตุตอิันเป็นทีด่ับไมเ่หลอืแหง่บาปอกศุลธรรมทีเ่กดิขึน้แลว้ตามความเป็นจรงิ 

บคุคลนัน้พงึเป็นผูค้วรถกูกลา่วตักเตอืนอยา่งนีว้า่ „อาสวะทีเ่กดิเพราะการตอ้งอาบัต ิ

ของทา่นไมม่ ีอาสวะทีเ่กดิเพราะวปิปฏสิารของทา่นก็ไมเ่จรญิ ขอทา่นจงเจรญิจติ 

และปัญญา เพราะการเจรญิอยา่งนี ้ทา่นก็จักเป็นผูทั้ดเทยีมกับบคุคลจําพวกที ่๕ 

โนน้‟ (๔) 

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคล ๔ จําพวกนีแ้ล ถกูตักเตอืนพรํา่สอนโดยเทยีบกับบคุคล 

จําพวกที ่๕ โนน้ อยา่งนี ้ยอ่มบรรลคุวามสิน้อาสวะโดยลําดับ 

อารภตสิตูรที ่๒ จบ 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๒๓๖ } 



๒๓๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๓. ตตยิปัณณาสก]์ 

๕. ตกิัณฑกวีรรค ๓. สารันททสตูร 

๓. สารนัททสตูร 

วา่ดว้ยพระธรรมเทศนาทีส่ารนัททเจดยี ์

  [๑๔๓] สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ กฏูาคารศาลา ป่ามหาวนั 

เขตกรงุเวสาล ีครัง้นัน้ เวลาเชา้ พระผูม้พีระภาคทรงครองอันตรวาสก ถอืบาตรและ 

จวีร เสด็จเขา้ไปบณิฑบาตยังกรงุเวสาล ีสมัยนัน้เจา้ลจิฉวปีระมาณ ๕๐๐ พระองค ์

น่ังประชมุกันอยูท่ีส่ารันททเจดยี ์ไดส้นทนากันวา่ 

  ความปรากฏแหง่แกว้ ๕ ประการ หาไดย้ากในโลก 

  ความปรากฏแหง่แกว้ ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ความปรากฏแหง่ชา้งแกว้ หาไดย้ากในโลก 

   ๒. ความปรากฏแหง่มา้แกว้ หาไดย้ากในโลก 

   ๓. ความปรากฏแหง่มณีแกว้ หาไดย้ากในโลก 

   ๔. ความปรากฏแหง่นางแกว้ หาไดย้ากในโลก 

   ๕. ความปรากฏแหง่คหบดแีกว้ หาไดย้ากในโลก 

  ความปรากฏแหง่แกว้ ๕ ประการนี ้หาไดย้ากในโลก 

  ครัง้นัน้ เจา้ลจิฉวเีหลา่นัน้ไดส้ง่คนไปคอยดักทางโดยรับสัง่วา่ “พอ่ผูเ้จรญิ 

เมือ่ทา่นเห็นพระผูม้พีระภาคเสด็จมา พงึมาบอกแกพ่วกเรา” 

  บรุษุนัน้ไดเ้ห็นพระผูม้พีระภาคเสด็จมาแตไ่กล จงึเขา้ไปหาเจา้ลจิฉวเีหลา่นัน้ 

ถงึทีอ่ยู ่แลว้ทลูวา่ “ขอเดชะ พระผูม้พีระภาคอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้พระองคนั์น้ 

กําลังเสด็จมา พระเจา้ขา้ ขอพระองคจ์งทราบกําหนดเวลาทีส่มควร ณ บัดนีเ้ถดิ” 

  ลําดับนัน้ เจา้ลจิฉวเีหลา่นัน้ไดพ้ากันเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ 

ถวายอภวิาทแลว้ ประทับยนือยู ่ณ ทีส่มควร ไดก้ราบทลูวา่ 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขอประทานวโรกาส ขอพระผูม้พีระภาคทรงพระกรณุา 

เสด็จเขา้ไปยังสารันททเจดยีเ์ถดิ” 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๒๓๗ } 



๒๓๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๓. ตตยิปัณณาสก]์ 

๕. ตกิัณฑกวีรรค ๓. สารันททสตูร 

  พระผูม้พีระภาคทรงรับอาราธนาโดยดษุณีภาพแลว้ไดเ้สด็จเขา้ไปยังสารันททเจดยี ์

ประทับน่ังบนพทุธอาสนท์ีป่ลูาดไว ้ไดต้รัสถามเจา้ลจิฉวเีหลา่นัน้วา่ 

  “เจา้ลจิฉวทัีง้หลาย เวลานี ้พวกทา่นน่ังสนทนากันดว้ยเรือ่งอะไร พดูเรือ่ง 

อะไรคา้งไว”้ 

  เจา้ลจิฉวเีหลา่นัน้กราบทลูวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ เมือ่ขา้พระองคทั์ง้หลาย 

น่ังประชมุกันอยู ่ณ ทีน่ี ้ไดส้นทนากันวา่ „ความปรากฏแหง่แกว้ ๕ ประการ หาได ้

ยากในโลก 

  ความปรากฏแหง่แกว้ ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ความปรากฏแหง่ชา้งแกว้ หาไดย้ากในโลก 

   ๒. ความปรากฏแหง่มา้แกว้ หาไดย้ากในโลก 

   ๓. ความปรากฏแหง่มณีแกว้ หาไดย้ากในโลก 

   ๔. ความปรากฏแหง่นางแกว้ หาไดย้ากในโลก 

   ๕. ความปรากฏแหง่คหบดแีกว้ หาไดย้ากในโลก 

  ความปรากฏแหง่แกว้ ๕ ประการนี ้หาไดย้ากในโลก” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “เจา้ลจิฉวทัีง้หลายเป็นผูมุ้ง่กาม๑จรงิหนอ สนทนากัน 

แตเ่รือ่งกาม เจา้ลจิฉวทัีง้หลาย ความปรากฏแหง่แกว้ ๕ ประการ หาไดย้ากในโลก 

  ความปรากฏแหง่แกว้ ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ความปรากฏแหง่ตถาคตอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ หาไดย้ากในโลก 

   ๒. บคุคลผูแ้สดงธรรมวนัิยทีต่ถาคตประกาศไว ้หาไดย้ากในโลก 

   ๓. บคุคลผูรู้แ้จง้ธรรมวนัิยทีต่ถาคตประกาศไวซ้ ึง่ผูอ้ ืน่แสดงแลว้ หาได ้

        ยากในโลก 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 กาม ในทนีีห้มายถงึวัตถกุามและกเิลสกาม (องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๑๔๓/๕๖) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๒๓๘ } 



๒๓๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๓. ตตยิปัณณาสก]์ 

๕. ตกิัณฑกวีรรค ๔. ตกิณัฑกสีตูร 

   ๔. บคุคลผูรู้แ้จง้ธรรมวนัิยทีต่ถาคตประกาศไวซ้ ึง่ผูอ้ ืน่แสดงแลว้ เป็นผู ้

        ปฏบิัตธิรรมสมควรแกธ่รรม๑หาไดย้ากในโลก 

   ๕. กตัญญกูตเวทบีคุคล๒หาไดย้ากในโลก 

  เจา้ลจิฉวทัีง้หลาย ความปรากฏแหง่แกว้ ๕ ประการนีแ้ล หาไดย้ากในโลก 

สารนัททสตูรที ่๓ จบ 

๔. ตกิณัฑกสีูตร 

วา่ดว้ยพระธรรมเทศนาทีป่่าตกิณัฑกวีนั 

  [๑๔๔] สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยูท่ีป่่าตกิัณฑกวีนั เขตเมอืง 

สาเกต ณ ทีนั่น้แล พระผูม้พีระภาคไดรั้บสัง่เรยีกภกิษุทัง้หลายมาตรัสวา่ ภกิษุ 

ทัง้หลาย ภกิษุเหลา่นัน้ทลูรับสนองพระดํารัสแลว้ พระผูม้พีระภาคจงึไดต้รัสเรือ่งนีว้า่ 

  ภกิษุทัง้หลาย 

   ๑. ภกิษุพงึมสีญัญาวา่ปฏกิลูในสิง่ไมป่ฏกิลู๓ตามกาลอันควร 

   ๒. ภกิษุพงึมสีญัญาวา่ไมป่ฏกิลูในสิง่ปฏกิลู๔ตามกาลอันควร 

   ๓. ภกิษุพงึมสีญัญาวา่ปฏกิลูในสิง่ไมป่ฏกิลูและสิง่ปฏกิลู ตามกาลอันควร 

   ๔. ภกิษุพงึมสีญัญาวา่ไมป่ฏกิลูในสิง่ปฏกิลูและสิง่ไมป่ฏกิลู ตามกาล 

        อันควร 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 ปฏบิตัธิรรมสมควรแกธ่รรม หมายถงึปฏบัิตขิอ้ปฏบัิตเิบือ้งตน้พรอ้มทัง้ศลี เพือ่บรรลโุลกตุตรธรรม ๙ 

   ประการ คอื มรรค ๔ ผล ๔ นพิพาน ๑ (องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๑๔๓/๕๖) 

๒
 กตญัญกูตเวทบีคุคล หมายถงึบคุคลทีรู่อ้ปุการคณุทีผู่อ้ ืน่กระทําแกต่นแลว้กระทําปฏกิารคณุตอบแทน 

   พรอ้มทัง้ประกาศเกยีรตคิณุใหป้รากฏ (องฺ.ตกิ.อ. ๒/๑๑๕/๒๖๑) 

๓
 มสีญัญาวา่ปฏกิลูในสิง่ไมป่ฏกิลู หมายถงึมคีวามกําหนดหมายในอารมณ์ทีน่่าปรารถนาว่าเป็นสิง่ไมง่าม 

   หรอืพจิารณาเห็นวา่เป็นสิง่ไมเ่ทีย่ง (ตามนัย องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๑๔๔/๕๖) 

๔
 มสีญัญาวา่ไมป่ฏกิลูในสิง่ปฏกิลู หมายถงึมคีวามกําหนดหมายในอารมณ์ทีไ่มน่่าปรารถนาวา่เป็นสิง่ที ่

   ควรแผเ่มตตา และพจิารณาเห็นวา่เป็นเพยีงธาตุ (องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๑๔๔/๕๖) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๒๓๙ } 



๒๔๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๓. ตตยิปัณณาสก]์ 

๕. ตกิัณฑกวีรรค ๔. ตกิณัฑกสีตูร 

   ๕. ภกิษุพงึเวน้สิง่ทัง้สองนัน้ คอืสิง่ไมป่ฏกิลูและสิง่ปฏกิลูแลว้ เป็นผูม้ ี

        อเุบกขา๑ มสีตสิมัปชญัญะอยูต่ามกาลอันควร 

  ภกิษุพงึมสีญัญาวา่ปฏกิลูในสิง่ไมป่ฏกิลูอยู ่เพราะอาศัยอํานาจประโยชนอ์ะไร 

  ภกิษุพงึมสีญัญาวา่ปฏกิลูในสิง่ไมป่ฏกิลูอยู ่เพราะอาศัยอํานาจประโยชนน์ีว้า่ 

“ความกําหนัดในธรรมทีเ่ป็นเหตใุหกํ้าหนัด อยา่เกดิขึน้แกเ่รา” 

  ภกิษุพงึมสีญัญาวา่ไมป่ฏกิลูในสิง่ปฏกิลูอยู ่เพราะอาศัยอํานาจประโยชนอ์ะไร 

  ภกิษุพงึมสีญัญาวา่ไมป่ฏกิลูในสิง่ปฏกิลูอยู ่เพราะอาศัยอํานาจประโยชนน์ีว้า่ 

“ความขดัเคอืงในธรรมทีเ่ป็นเหตใุหข้ดัเคอืง อยา่เกดิขึน้แกเ่รา” 

  ภกิษุพงึมสีญัญาวา่ปฏกิลูในสิง่ไมป่ฏกิลูและสิง่ปฏกิลูอยู ่เพราะอาศัยอํานาจ 

ประโยชนอ์ะไร 

  ภกิษุพงึมสีญัญาวา่ไมป่ฏกิลูในสิง่ไมป่ฏกิลูและสิง่ปฏกิลูอยู ่เพราะอาศัยอํานาจ 

ประโยชนน์ีว้า่ “ความกําหนัดในธรรมทีเ่ป็นเหตใุหกํ้าหนัดอยา่เกดิขึน้แกเ่รา ความ 

ขดัเคอืงในธรรมทีเ่ป็นเหตใุหข้ดัเคอืง อยา่เกดิขึน้แกเ่รา” 

  ภกิษุพงึมสีญัญาวา่ไมป่ฏกิลูในสิง่ปฏกิลูและสิง่ไมป่ฏกิลูอยู ่เพราะอาศัยอํานาจ 

ประโยชนอ์ะไร 

  ภกิษุพงึมสีญัญาวา่ไมป่ฏกิลูในสิง่ปฏกิลูและสิง่ไมป่ฏกิลูอยู ่เพราะอาศัยอํานาจ 

ประโยชนน์ีว้า่ “ความขดัเคอืงในธรรมทีเ่ป็นเหตใุหข้ดัเคอืง อยา่เกดิขึน้แกเ่รา 

ความกําหนัดในธรรมเป็นเหตใุหกํ้าหนัด อยา่เกดิขึน้แกเ่รา” 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 เป็นผูม้อีเุบกขา ในทีน่ีห้มายถงึดํารงอยูใ่นสภาวะทีเ่ป็นกลาง กลา่วคอืมปีกตภิาวะทีบ่รสิทุธิไ์มด่ใีจไมเ่สยี 

   ใจในอารมณ์ทัง้ ๖ คอื รปู เสยีง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ และธรรมารมณ์ทัง้ทีเ่ป็นอฏิฐารมณ์ (อารมณ์ที ่

   น่าปรารถนา) และทีเ่ป็นอนฏิฐารมณ์ (อารมณ์ทีไ่มน่่าปรารถนา) อเุบกขานีเ้รยีกวา่ ฉฬังคเุบกขา เป็น 

   เหมอืนอเุบกขาของพระขณีาสพ แตม่ใิชอ่เุบกขาของพระขณีาสพ (องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๑๔๔/๕๖, องฺ.ปญฺจก.ฏกีา 

   ๓/๑๔๔-๖/๖๑, วสิทุธ.ิ ๑/๘๔/๑๗๔) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๒๔๐ } 



๒๔๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๓. ตตยิปัณณาสก]์ 

๕. ตกิัณฑกวีรรค ๕. นริยสตูร 

  ภกิษุพงึเวน้สิง่ทัง้สองนัน้ คอื ส ิง่ไมป่ฏกิลูและสิง่ปฏกิลูแลว้ เป็นผูม้อีเุบกขา 

มสีตสิมัปชญัญะอยู ่เพราะอาศัยอํานาจประโยชนอ์ะไร 

  ภกิษุพงึเวน้สิง่ทัง้สองนัน้ คอืสิง่ไมป่ฏกิลูและสิง่ปฏกิลูแลว้ เป็นผูม้อีเุบกขา 

มสีตสิมัปชญัญะอยู ่เพราะอาศัยอํานาจประโยชนน์ีว้า่ “ความกําหนัดในธรรมทีเ่ป็น 

เหตใุหกํ้าหนัดในอารมณ์ไหน ๆ ในสว่นไหน ๆ แมม้ปีระมาณนอ้ย อยา่เกดิขึน้แกเ่รา 

ความขดัเคอืงในธรรมทีเ่ป็นเหตใุหข้ดัเคอืง ในอารมณ์ไหน ๆ ในสว่นไหน ๆ แมม้ ี

ประมาณนอ้ย อยา่เกดิขึน้แกเ่รา ความหลงในธรรมทีเ่ป็นเหตใุหห้ลง ในอารมณ์ไหน ๆ 

ในสว่นไหน ๆ แมม้ปีระมาณนอ้ย อยา่เกดิขึน้แกเ่รา” 

ตกิณัฑกสีตูรที ่๔ จบ 

๕. นริยสตูร 

วา่ดว้ยธรรมทีเ่ป็นเหตใุหต้กนรก 

  [๑๔๕] ภกิษุทัง้หลาย บคุคลประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการ ยอ่มดํารงอยูใ่น 

นรก เหมอืนถกูนําไปฝังไว ้

  ธรรม ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. เป็นผูฆ้า่สตัว ์

   ๒. เป็นผูล้ักทรัพย ์

   ๓. เป็นผูป้ระพฤตผิดิในกาม 

   ๔. เป็นผูพ้ดูเท็จ 

   ๕. เป็นผูเ้สพของมนึเมาคอืสรุาและเมรัยอันเป็นเหตแุหง่ความประมาท 

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคลประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการนีแ้ล ยอ่มดํารงอยูใ่นนรก 

เหมอืนถกูนําไปฝังไว ้

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคลประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการ ยอ่มดํารงอยูใ่นสวรรค ์

เหมอืนไดรั้บอัญเชญิไปประดษิฐานไว ้

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๒๔๑ } 



๒๔๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๓. ตตยิปัณณาสก]์ 

๕. ตกิัณฑกวีรรค ๖. มติตสตูร 

  ธรรม ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. เป็นผูเ้วน้ขาดจากการฆา่สตัว ์

   ๒. เป็นผูเ้วน้ขาดจากการลักทรัพย ์

   ๓. เป็นผูเ้วน้ขาดจากการประพฤตผิดิในกาม 

   ๔. เป็นผูเ้วน้ขาดจากการพดูเท็จ 

   ๕. เป็นผูเ้วน้ขาดจากการเสพของมนึเมาคอืสรุาและเมรัยอันเป็นเหตแุหง่ 

        ความประมาท 

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคลประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการนีแ้ล ยอ่มดํารงอยูใ่นสวรรค ์

เหมอืนไดรั้บอัญเชญิไปประดษิฐานไว ้

นริยสตูรที ่๕ จบ 

๖. มติตสูตร 

วา่ดว้ยภกิษุผูค้วรคบเป็นมติร 

  [๑๔๖] ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการ ไมค่วรคบ 

เป็นมติร 

  ธรรม ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ใชใ้หทํ้าการงาน๑ 

   ๒. กอ่อธกิรณ์๒ 

   ๓. โกรธตอ่ภกิษุผูเ้ป็นประธาน 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 การงาน ในทีน่ีห้มายถงึการทํานาเป็นตน้ (องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๑๔๖/๕๗) 

๒
 อธกิรณ ์ในทีน่ีห้มายถงึเรือ่งทีเ่กดิขึน้แลว้จะตอ้งจัดตอ้งทํา เรือ่งทีส่งฆต์อ้งดําเนนิการม ี๔ อยา่ง คอื 

   (๑) ววิาทาธกิรณ ์การเถยีงกันเกีย่วกับธรรมวนัิย (๒) อนวุาทาธกิรณ ์การโจทหรอืการกลา่วหากัน 

   ดว้ยอาบัต ิ(๓) อาปตัตาธกิรณ ์การตอ้งอาบัต ิการปรับอาบัต ิและการแกไ้ขตัวใหพ้น้จากอาบัต ิ

   (๔) กจิจาธกิรณ ์กจิธุระตา่ง ๆ ทีส่งฆจ์ะตอ้งทํา เชน่ ใหอ้ปุสมบท ใหผ้า้กฐนิ (องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๑๔๖/๕๗) 

   และด ูว.ิจู. ๖/๒๑๙-๒๒๗/๒๕๐-๒๕๔ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๒๔๒ } 



๒๔๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๓. ตตยิปัณณาสก]์ 

๕. ตกิัณฑกวีรรค ๗. อสปัปรุสิทานสตูร 

   ๔. เทีย่วจารกิไปในสถานทีไ่มส่มควรตลอดกาลนาน 

   ๕. ไมส่ามารถชีแ้จงใหภ้กิษุเห็นชดั ชวนใจใหอ้ยากรับเอาไปปฏบิัต ิ

        เรา้ใจใหอ้าจหาญแกลว้กลา้ ปลอบชโลมใจใหส้ดชืน่รา่เรงิดว้ย 

        ธรรมกีถาตามกาลอันควร 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการนีแ้ล ไมค่วรคบเป็นมติร 

  ภกิษุทัง้หลาย สว่นภกิษุประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการ ควรคบเป็นมติร 

  ธรรม ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ไมใ่ชใ้หทํ้าการงาน 

   ๒. ไมก่อ่อธกิรณ ์

   ๓. ไมโ่กรธตอ่ภกิษุผูเ้ป็นประธาน 

   ๔. ไมเ่ทีย่วจารกิไปในสถานทีไ่มส่มควรตลอดกาลนาน 

   ๕. สามารถชีแ้จงใหภ้กิษุเห็นชดั ชวนใจใหอ้ยากรับเอาไปปฏบิัต ิ

        เรา้ใจใหอ้าจหาญแกลว้กลา้ ปลอบชโลมใจใหส้ดชืน่รา่เรงิดว้ย 

        ธรรมกีถาตามกาลอันควร 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการนีแ้ล ควรคบเป็นมติร 

มติตสตูรที ่๖ จบ 

๗. อสปัปรุสิทานสตูร 

วา่ดว้ยอสปัปรุสิทาน 

  [๑๔๗] ภกิษุทัง้หลาย อสปัปรุสิทาน (ทานของอสตับรุษุ) ๕ ประการนี้ 

  อสปัปรุสิทาน ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ใหโ้ดยไมเ่คารพ๑ 

   ๒. ใหโ้ดยความไมอ่อ่นนอ้ม๒ 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 ใหโ้ดยไมเ่คารพ หมายถงึใหท้านโดยมไิดทํ้าเครือ่งไทยธรรมใหส้ะอาดเสยีกอ่น (องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๑๔๗/๕๗) 

๒
 ใหโ้ดยความไมอ่อ่นนอ้ม หมายถงึใหท้านดว้ยความไมเ่คารพ ไม่ยําเกรง (องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๑๔๗/๕๗) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๒๔๓ } 



๒๔๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๓. ตตยิปัณณาสก]์ 

๕. ตกิัณฑกวีรรค ๘. สปัปรุสิทานสตูร 

   ๓. ไมใ่หด้ว้ยมอืตนเอง 

   ๔. ใหข้องทีเ่ป็นเดน 

   ๕. ไมเ่ห็นผลทีจ่ะพงึมาถงึก็ให ้

  ภกิษุทัง้หลาย อสปัปรุสิทาน ๕ ประการนี้แล 

  ภกิษุทัง้หลาย สปัปรุสิทาน(ทานของสตับรุษุ) ๕ ประการนี ้

  สปัปรุสิทาน ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ใหโ้ดยเคารพ๑ 

   ๒. ใหโ้ดยความออ่นนอ้ม 

   ๓. ใหด้ว้ยมอืตนเอง 

   ๔. ใหข้องทีไ่มเ่ป็นเดน 

   ๕. เห็นผลทีจ่ะพงึมาถงึจงึให ้๒ 

  ภกิษุทัง้หลาย สปัปรุสิทาน ๕ ประการนีแ้ล 

อสปัปรุสิทานสตูรที ่๗ จบ 

๘. สปัปรุสิทานสตูร 

วา่ดว้ยสปัปรุสิทาน 

  [๑๔๘] ภกิษุทัง้หลาย สัปปรุสิทาน ๕ ประการนี้ 

  สปัปรุสิทาน ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ใหท้านดว้ยศรัทธา 

   ๒. ใหท้านโดยเคารพ 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ 
ใหโ้ดยเคารพ หมายถงึใหโ้ดยเคารพทัง้ในไทยธรรมและในพระทักขไิณยบคุคล (องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๑๔๗/๕๗) 

๒
 เห็นผลทีจ่ะพงึมาถงึจงึให ้หมายถงึเชือ่กรรมและผลของกรรมแลว้ใหท้านดว้ยคดิว่า “ทานนีจั้กเป็นปัจจัย 

   แหง่ความมใีนอนาคต” (องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๑๔๗/๕๗) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๒๔๔ } 



๒๔๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๓. ตตยิปัณณาสก]์ 

๕. ตกิัณฑกวีรรค ๘. สปัปรุสิทานสตูร 

   ๓. ใหท้านตามกาลอันควร 

   ๔. เป็นผูม้จีติอนุเคราะหใ์หท้าน 

   ๕. ใหท้านไมก่ระทบตนและผูอ้ืน่๑ 

  ภกิษุทัง้หลาย สตับรุษุครัน้ใหท้านดว้ยศรัทธาแลว้ ยอ่มเป็นผูม้ั่งคั่ง มทีรัพย ์

มาก มโีภคะมาก และเป็นผูม้รีปูงาม น่าด ูน่าเลือ่มใส มฉีววีรรณผดุผอ่งยิง่นักในที่ 

ทีท่านนัน้เผล็ดผล 

  ครัน้ใหท้านโดยเคารพแลว้ ยอ่มเป็นผูม้ั่งคั่ง มทีรัพยม์าก มโีภคะมาก และ 

เป็นผูท้ีบ่ตุร ภรรยา ทาส คนใช ้และกรรมกรตัง้ใจฟังดว้ยด ีเงีย่โสตสดับ ตัง้ใจใฝ่รู ้

  ครัน้ใหท้านตามกาลอันควรแลว้ ยอ่มเป็นผูม้ั่งคั่ง มทีรัพยม์าก มโีภคะมาก 

และเป็นผูม้คีวามปรารถนาทีเ่กดิขึน้ตามกาลบรบิรูณ์ในทีท่ีท่านนัน้เผล็ดผล 

  ครัน้เป็นผูม้จีติอนุเคราะหใ์หท้านแลว้ ยอ่มเป็นผูม้ั่งคั่ง มทีรัพยม์าก มโีภคะ 

มาก และเป็นผูม้จีตินอ้มไปเพือ่บรโิภคกามคณุ ๕ สงูยิง่ขึน้ในทีท่ีท่านนัน้เผล็ดผล 

  ครัน้ใหท้านไมก่ระทบตนและผูอ้ืน่แลว้ ยอ่มเป็นผูม้ั่งคั่ง มทีรัพยม์าก มโีภคะ 

มาก และเป็นผูม้โีภคทรัพย ์ไมม่ภียันตรายมาแตท่ีไ่หน ๆ คอื จากไฟ จากน้ํา 

จากพระราชา จากโจร จากคนไมเ่ป็นทีรั่ก หรอืจากทายาทในทีท่ีท่านนัน้เผล็ดผล 

  ภกิษุทัง้หลาย สปัปรุสิทาน ๕ ประการนีแ้ล 

สปัปรุสิทานสตูรที ่๘ จบ 

 

 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 ใหท้านไมก่ระทบตนและผูอ้ ืน่ หมายถงึใหท้านโดยไม่ลบหลูค่ณุของตนและผูอ้ืน่ (องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๑๔๘/ 

   ๕๘) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๒๔๕ } 



๒๔๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๓. ตตยิปัณณาสก]์ 

๕. ตกิัณฑกวีรรค ๙. ปฐมสมยวมิตุตสตูร 

๙. ปฐมสมยวมิตุตสตูร 

วา่ดว้ยภกิษุผูเ้ป็นสมยวมิตุ๑ สตูรที ่๑ 

  [๑๔๙] ภกิษุทัง้หลาย ธรรม ๕ ประการนี ้ยอ่มเป็นไปเพือ่ความเสือ่มแกภ่กิษุ 

ผูเ้ป็นสมยวมิตุ 

  ธรรม ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ความเป็นผูช้อบการงาน๒ 

   ๒. ความเป็นผูช้อบการพดูคยุ 

   ๓. ความเป็นผูช้อบการนอนหลับ 

   ๔. ความเป็นผูช้อบการคลกุคลดีว้ยหมู ่

   ๕. ไมพ่จิารณาจติตามทีห่ลดุพน้แลว้ 

  ภกิษุทัง้หลาย ธรรม ๕ ประการนีแ้ล ยอ่มเป็นไปเพือ่ความเสือ่มแกภ่กิษุผูเ้ป็น 

สมยวมิตุ 

  ภกิษุทัง้หลาย ธรรม ๕ ประการนี ้ยอ่มเป็นไปเพือ่ความไมเ่สือ่มแกภ่กิษุผูเ้ป็น 

สมยวมิตุ 

  ธรรม ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ความเป็นผูไ้มช่อบการงาน 

   ๒. ความเป็นผูไ้มช่อบการพดูคยุ 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 ภกิษุผูเ้ป็นสมยวมิตุ หมายถงึภกิษุผูม้จีติหลดุพน้ดว้ยสมยวมิตุต ิ(ความหลดุพน้ชัว่คราว) ซึง่หมายถงึ 

   สมาบัต ิ๘ เป็นโลกยิวมิตุต ิเพราะหลดุพน้จากกเิลสทัง้หลายทีข่ม่ไดใ้นขณะทีจ่ติแน่วแน่เป็นครัง้คราวตรง 

   ขา้มกับภกิษุผูเ้ป็นอสมยวมิตุคอื ภกิษุขณีาสพผูห้ลดุพน้ดว้ยอสมยวมิตุต ิ(ความหลดุพน้ทีไ่มข่ึน้ตอ่สมัย 

   คอืย่ังยนืเรือ่ยไป) (องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๑๔๙/๕๘) และด ูม.ม.ู ๑๒/๓๑๑/๒๗๘-๒๘๐, องฺ.เอกาทสก. (แปล) 

   ๒๔/๑๓/๔๒๐ 

๒
 การงาน ในทีน่ีห้มายถงึงานนวกรรม คอื การกอ่สรา้งตา่ง ๆ เชน่ การกอ่สรา้งวหิารเป็นตน้ ความเป็นผู ้

   ยนิดแีตก่ารกอ่สรา้งทีถ่อืวา่เป็นความเสือ่มเพราะทําใหล้ะเลยตอ่การบําเพ็ญคันถธุระ และวปัิสสนาธุระ 

   (องฺ.ฉกฺก.อ. ๓/๑๔/๑๐๕, องฺ.ฉกฺก.ฏกีา ๓/๑๔-๑๕/๑๑๘) และด ูอภ.ิก. ๓๗/๒๖๗/๘๘ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๒๔๖ } 



๒๔๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๓. ตตยิปัณณาสก]์ 

๕. ตกิัณฑกวีรรค ๑๐. ทตุยิสมยวมิตุตสตูร 

   ๓. ความเป็นผูไ้มช่อบการนอนหลับ 

   ๔. ความเป็นผูไ้มช่อบการคลกุคลดีว้ยหมู ่

   ๕. พจิารณาจติตามทีห่ลดุพน้แลว้ 

  ภกิษุทัง้หลาย ธรรม ๕ ประการนีแ้ล ยอ่มเป็นไปเพือ่ความเสือ่มแกภ่กิษุผูเ้ป็น 

สมยวมิตุ 

ปฐมสมยวมิตุตสตูรที ่๙ จบ 

๑๐. ทตุยิสมยวมิตุตสูตร 

วา่ดว้ยภกิษุผูเ้ป็นสมยวมิตุ สตูรที ่๒ 

  [๑๕๐] ภกิษุทัง้หลาย ธรรม ๕ ประการนี ้ยอ่มเป็นไปเพือ่ความเสือ่มแกภ่กิษุ 

ผูเ้ป็นสมยวมิตุ 

  ธรรม ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ความเป็นผูช้อบการงาน 

   ๒. ความเป็นผูช้อบการพดูคยุ 

   ๓. ความเป็นผูช้อบการนอนหลับ 

   ๔. ความเป็นผูไ้มคุ่ม้ครองทวารในอนิทรยีทั์ง้หลาย 

   ๕. ความเป็นผูไ้มรู่จั้กประมาณในการบรโิภค 

  ภกิษุทัง้หลาย ธรรม ๕ ประการนีแ้ล ยอ่มเป็นไปเพือ่ความเสือ่มแกภ่กิษุผูเ้ป็น 

สมยวมิตุ 

  ภกิษุทัง้หลาย ธรรม ๕ ประการนี ้ยอ่มเป็นไปเพือ่ความไมเ่สือ่มแกภ่กิษุผูเ้ป็น 

สมยวมิตุ 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๒๔๗ } 



๒๔๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๓. ตตยิปัณณาสก]์ 

๕. ตกิัณฑกวีรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

  ธรรม ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ความเป็นผูไ้มช่อบการงาน 

   ๒. ความเป็นผูไ้มช่อบการพดูคยุ 

   ๓. ความเป็นผูไ้มช่อบการนอนหลับ 

   ๔. ความเป็นผูคุ้ม้ครองทวารในอนิทรยีทั์ง้หลาย 

   ๕. ความเป็นผูรู้จั้กประมาณในการบรโิภค 

  ภกิษุทัง้หลาย ธรรม ๕ ประการนีแ้ล ยอ่มเป็นไปเพือ่ความเสือ่มแกภ่กิษุผูเ้ป็น 

สมยวมิตุ 

ทตุยิสมยวมิตุตสตูรที ่๑๐ จบ 

ตกิณัฑกวีรรคที ่๕ จบ 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

    ๑. อวชานาตสิตูร     ๒. อารภตสิตูร 

    ๓. สารันททสตูร     ๔. ตกิัณฑกสีตูร 

    ๕. นริยสตูร      ๖. มติตสตูร 

    ๗. อสปัปรุสิทานสตูร     ๘. สปัปรุสิทานสตูร 

    ๙. ปฐมสมยวมิตุตสตูร    ๑๐. ทตุยิสมยวมิตุตสตูร 

ตตยิปณัณาสก ์จบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๒๔๘ } 



๒๔๙ 

 

พระสตุตนัตปิฎก องัคตุตรนกิาย ปญัจกนบิาต [๔. จตตุถปณัณาสก]์ 

๑. สทัธมัมวรรค ๑. ปฐมสมัมตัตนยิามสตูร 

๔. จตตุถปณัณาสก ์

๑. สทัธมัมวรรค 

หมวดวา่ดว้ยพระสทัธรรม 

๑. ปฐมสมัมตัตนยิามสตูร 

วา่ดว้ยสมัมตัตนยิาม๑ สตูรที ่๑ 

  [๑๕๑] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ ภกิษุทัง้หลาย บคุคลประกอบดว้ยธรรม ๕ 

ประการ แมฟั้งสทัธรรมอยู ่ก็ไมอ่าจหยั่งลงสูส่มัมตัตนยิามในกศุลธรรมทัง้หลาย 

  ธรรม ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. วพิากษ์วจิารณ์คําพดู๒ 

   ๒. วพิากษ์วจิารณ์ผูพ้ดู๓ 

   ๓. วพิากษ์วจิารณ์ตน๔ 

   ๔. เป็นผูม้จีติฟุ้งซา่น คอืมจีติไมแ่น่วแน่ฟังธรรม 

   ๕. มนสกิารโดยไมแ่ยบคาย 

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคลประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการนีแ้ล แมฟั้งสทัธรรมอยู ่

ก็ไมอ่าจหยั่งลงสูส่มัมตัตนยิามในกศุลธรรมทัง้หลาย 

  ภกิษุทัง้หลาย สว่นบคุคลประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการ ฟังสทัธรรมอยู ่

เป็นผูอ้าจหยั่งลงสูส่มัมัตตนยิามในกศุลธรรมทัง้หลาย 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 สมัมตัตนยิาม ในทีน่ีห้มายถงึอรยิมรรคมอีงค ์๘ (องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๑๕๑/๕๙, สํ.ข.อ. ๒/๓๐๒-๓๑๑/๓๗๘) 

   และด ูสํ.ข. ๑๗/๓๐๒-๓๑๑/๑๘๗-๑๙๑ ประกอบ 

๒
 วพิากษว์จิารณค์ าพดู หมายถงึพดูวา่ “น่ันเรือ่งอะไร” (องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๑๕๑/๕๙) 

๓
 วพิากษว์จิารณผ์ูพ้ดู หมายถงึพดูวา่ “ผูนั้น้พดูเรือ่งอะไร ผูน้ีจ้ะรูอ้ะไร” (องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๑๕๑/๕๙) 

๔
 วพิากษว์จิารณต์น หมายถงึพูดวา่ “เรารูห้รอืวา่ คําพดูนัน้ของเรามน้ํีาหนักทีน่่าเชือ่ถอืไดแ้คไ่หนกัน” 

   (องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๑๕๑/๕๙) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๒๔๙ } 



๒๕๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๔. จตตุถปัณณาสก]์ 

๑. สทัธัมมวรรค ๒. ทตุยิสมัมัตตนยิามสตูร 

  ธรรม ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ไมว่พิากษ์วจิารณ์คําพูด 

   ๒. ไมว่พิากษ์วจิารณ์ผูพ้ดู 

   ๓. ไมว่พิากษ์วจิารณ์ตน 

   ๔. เป็นผูม้จีติไมฟุ่้ งซา่น คอืมจีติแน่วแน่ฟังธรรม 

   ๕. มนสกิารโดยแยบคาย 

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคลประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการนีแ้ล ฟังสทัธรรมอยู ่

เป็นผูอ้าจหยั่งลงสูส่มัมัตตนยิามในกศุลธรรมทัง้หลาย 

ปฐมสมัมตัตนยิามสตูรที ่๑ จบ 

๒. ทตุยิสมัมตัตนยิามสตูร 

วา่ดว้ยสมัมตัตนยิาม สตูรที ่๒ 

  [๑๕๒] ภกิษุทัง้หลาย บคุคลประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการ แมฟั้ง 

สทัธรรมอยู ่ก็ไมอ่าจหยั่งลงสูส่มัมัตตนยิามในกศุลธรรมทัง้หลาย 

  ธรรม ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. วพิากษ์วจิารณ์คําพดู 

   ๒. วพิากษ์วจิารณ์ผูพ้ดู 

   ๓. วพิากษ์วจิารณ์ตน 

   ๔. มปัีญญาทราม โงเ่ขลา เป็นคนเซอะ๑ 

   ๕. ถอืตัววา่รูใ้นสิง่ทีต่นยังไมรู่ ้

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคลประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการนีแ้ล แมฟั้งสทัธรรมอยู ่

ก็ไมอ่าจหยั่งลงสูส่มัมตัตนยิามในกศุลธรรมทัง้หลาย 

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคลประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการ ฟังสทัธรรมอยู ่เป็นผู ้

อาจหยั่งลงสูส่มัมัตตนยิามในกศุลธรรมทัง้หลาย 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 ดเูชงิอรรถที ่๔ ขอ้ ๑๑๒ (ปัจฉาสมณสตูร) หนา้ ๑๙๐ ในเลม่นี้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๒๕๐ } 



๒๕๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๔. จตตุถปัณณาสก]์ 

๑. สทัธัมมวรรค ๓. ตตยิสมัมัตตนยิามสตูร 

  ธรรม ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ไมว่พิากษ์วจิารณ์คําพูด 

   ๒. ไมว่พิากษ์วจิารณ์ผูพ้ดู 

   ๓. ไมว่พิากษ์วจิารณ์ตน 

   ๔. มปัีญญา ไมโ่งเ่ขลา ไมเ่ป็นคนเซอะ 

   ๕. ไมถ่อืตัววา่รูใ้นสิง่ทีต่นยังไมรู่ ้

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคลประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการนีแ้ล ฟังสทัธรรมอยู ่

เป็นผูอ้าจหยั่งลงสูส่มัมัตตนยิามในกศุลธรรมทัง้หลาย 

ทตุยิสมัมตัตนยิามสตูรที ่๒ จบ 

๓. ตตยิสมัมตัตนยิามสตูร 

วา่ดว้ยสมัมตัตนยิาม สตูรที ่๓ 

  [๑๕๓] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ ภกิษุทัง้หลาย บคุคลประกอบดว้ยธรรม ๕ 

ประการ แมฟั้งสทัธรรมอยู ่ก็ไมอ่าจหยั่งลงสูส่มัมตัตนยิามในกศุลธรรมทัง้หลาย 

  ธรรม ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ลบหลูค่ณุทา่นฟังธรรม ถกูความลบหลูค่ณุทา่นกลุม้รมุฟังธรรม 

   ๒. มจีติแขง่ด ีคอยจับผดิฟังธรรม 

   ๓. มจีติกระทบ มจีติกระดา้งในผูแ้สดงธรรม 

   ๔. มปัีญญาทราม โงเ่ขลา เป็นคนเซอะ 

   ๕. ถอืตัววา่รูใ้นสิง่ทีต่นยังไมรู่ ้

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคลประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการนีแ้ล แมฟั้งธรรมอยูก็่ไม ่

อาจหยั่งลงสูส่มัมัตตนยิามในกศุลธรรมทัง้หลาย 

  ภกิษุทัง้หลาย สว่นบคุคลประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการ ฟังสทัธรรมอยู ่

เป็นผูอ้าจหยั่งลงสูส่มัมัตตนยิามในกศุลธรรมทัง้หลาย 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๒๕๑ } 



๒๕๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๔. จตตุถปัณณาสก]์ 

๑. สทัธัมมวรรค ๔. ปฐมสทัธัมมสมัโมสสตูร 

  ธรรม ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ไมล่บหลูค่ณุทา่น ไมถ่กูความลบหลูค่ณุทา่นกลุม้รมุฟังธรรม 

   ๒. ไมม่จีติแขง่ด ีไมค่อยจับผดิฟังธรรม 

   ๓. ไมม่จีติกระทบ ไมม่จีติกระดา้งในผูฟั้งธรรม 

   ๔. มปัีญญา ไมโ่งเ่ขลา ไมเ่ป็นคนเซอะ 

   ๕. ไมถ่อืตัววา่รูใ้นสิง่ทีต่นยังไมรู่ ้

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคลประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการนีแ้ล ฟังธรรมอยู ่เป็นผู ้

อาจหยั่งลงสูส่มัมัตตนยิามในกศุลธรรมทัง้หลาย 

ตตยิสมัมตัตนยิามสตูรที ่๓ จบ 

๔. ปฐมสทัธมัมสมัโมสสตูร 

วา่ดว้ยเหตเุสือ่มแหง่พระสทัธรรม สตูรที ่๑ 

  [๑๕๔] ภกิษุทัง้หลาย ธรรม ๕ ประการนี ้ยอ่มเป็นไปเพือ่ความเสือ่มสญู 

หายไปแหง่สทัธรรม 

  ธรรม ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

  ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. ไมฟั่งธรรมโดยเคารพ 

   ๒. ไมเ่รยีนธรรมโดยเคารพ 

   ๓. ไมท่รงจําธรรมโดยเคารพ 

   ๔. ไมใ่ครค่รวญอรรถแหง่ธรรมทีท่รงจําไวแ้ลว้โดยเคารพ 

   ๕. รูอ้รรถรูธ้รรมแลว้ไมป่ฏบิัตธิรรมสมควรแกธ่รรมโดยเคารพ 

  ภกิษุทัง้หลาย ธรรม ๕ ประการนีแ้ล ยอ่มเป็นไปเพือ่ความเสือ่มสญูหายไป 

แหง่สทัธรรม 

  ภกิษุทัง้หลาย ธรรม ๕ ประการนี ้ยอ่มเป็นไปเพือ่ความดํารงมั่น ไมเ่สือ่มสญู 

ไมห่ายไปแหง่สทัธรรม 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๒๕๒ } 



๒๕๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๔. จตตุถปัณณาสก]์ 

๑. สทัธัมมวรรค ๕. ทตุยิสมัธัมมสมัโมสสตูร 

  ธรรม ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

  ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. ฟังธรรมโดยเคารพ 

   ๒. เรยีนธรรมโดยเคารพ 

   ๓. ทรงจําธรรมโดยเคารพ 

   ๔. ใครค่รวญอรรถแหง่ธรรมทีท่รงจําไวแ้ลว้โดยเคารพ 

   ๕. รูอ้รรถรูธ้รรมแลว้ปฏบิัตธิรรมสมควรแกธ่รรมโดยเคารพ 

  ภกิษุทัง้หลาย ธรรม ๕ ประการนีแ้ล ยอ่มเป็นไปเพือ่ความดํารงมั่น ไมเ่สือ่มสญู 

ไมห่ายไปแหง่สทัธรรม 

ปฐมสทัธมัมสมัโมสสตูรที ่๔ จบ 

๕. ทตุยิสทัธมัมสมัโมสสตูร 

วา่ดว้ยเหตเุสือ่มแหง่พระสทัธรรม สตูรที ่๒ 

  [๑๕๕] ภกิษุทัง้หลาย ธรรม ๕ ประการนี ้ยอ่มเป็นไปเพือ่ความเสือ่มสญู 

หายไปแหง่สทัธรรม 

  ธรรม ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

  ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. ไมเ่รยีนธรรม คอื สตุตะ เคยยะ เวยยากรณะ คาถา อทุาน 

        อติวิตุตกะ ชาตกะ อัพภตูธรรม และเวทัลละ นีเ้ป็นธรรมประการ 

        ที ่๑ ยอ่มเป็นไปเพือ่ความเสือ่สญูหายไปแหง่สทัธรรม 

   ๒. ไมแ่สดงธรรมตามทีต่นไดส้ดับมา ตามทีต่นไดเ้รยีนมาแกผู่อ้ ืน่โดย 

        พสิดาร นีเ้ป็นธรรมประการที ่๒ ยอ่มเป็นไปเพือ่ความเสือ่มสญู 

        หายไปแหง่สทัธรรม 

   ๓. ไมบ่อกธรรมตามทีต่นไดส้ดับมา ตามทีต่นไดเ้รยีนมาแกผู่อ้ ืน่โดย 

        พสิดาร นีเ้ป็นธรรมประการที ่๓ ยอ่มเป็นไปเพือ่ความเสือ่มสญู 

        หายไปแหง่สทัธรรม 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๒๕๓ } 



๒๕๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๔. จตตุถปัณณาสก]์ 

๑. สทัธัมมวรรค ๕. ทตุยิสทัธัมมสมัโมสสตูร 

   ๔. ไมทํ่าการสาธยายธรรมตามทีต่นไดส้ดับมา ตามทีต่นไดเ้รยีนมาโดย 

        พสิดาร นีเ้ป็นธรรมประการที ่๔ ยอ่มเป็นไปเพือ่ความเสือ่มสญู 

        หายไปแหง่สทัธรรม 

   ๕. ไมต่รกึตาม ตรองตาม เพง่ตามดว้ยใจซึง่ธรรมตามทีต่นไดส้ดับมา 

        ตามทีต่นไดเ้รยีนมา นีเ้ป็นธรรมประการที ่๕ ยอ่มเป็นไปเพือ่ความ 

        เสือ่มสญูหายไปแหง่สทัธรรม 

  ภกิษุทัง้หลาย ธรรม ๕ ประการนีแ้ล ยอ่มเป็นไปเพือ่ความเสือ่มสญูหายไป 

แหง่สทัธรรม 

  ธรรม ๕ ประการนี ้ยอ่มเป็นไปเพือ่ความดํารงมั่น ไมเ่สือ่มสญู ไมห่ายไปแหง่ 

สทัธรรม 

  ธรรม ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

  ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. เรยีนธรรม คอื สตุตะ เคยยะ เวยยากรณะ คาถา อทุาน อติวิตุตกะ 

        ชาตกะ อัพภตูธรรม และเวทัลละ นีเ้ป็นธรรมประการที ่๑ ยอ่ม 

         เป็นไปเพือ่ความดํารงมั่น ไมเ่สือ่มสญู ไมห่ายไปแหง่สทัธรรม 

   ๒. แสดงธรรมตามทีต่นไดส้ดับมา ตามทีต่นไดเ้รยีนมาแกผู่อ้ ืน่โดย 

        พสิดาร นีเ้ป็นธรรมประการที ่๒ ยอ่มเป็นไปเพือ่ความดํารงมั่น 

        ไมเ่สือ่มสญู ไมห่ายไปแหง่สทัธรรม 

   ๓. บอกธรรมตามทีต่นไดส้ดับมา ตามทีต่นไดเ้รยีนมาแกผู่อ้ ืน่โดยพสิดาร 

        นี้เป็นธรรมประการที ่๓ ยอ่มเป็นไปเพือ่ความดํารงมั่น ไมเ่สือ่มสญู 

        ไมห่ายไปแหง่สทัธรรม 

   ๔. ทําการสาธยายธรรมตามทีต่นไดส้ดับมา ตามทีต่นไดเ้รยีนมาโดย 

        พสิดาร นีเ้ป็นธรรมประการที ่๔ ยอ่มเป็นไปเพือ่ความดํารงมั่น 

        ไมเ่สือ่มสญู ไมห่ายไปแหง่สทัธรรม 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๒๕๔ } 



๒๕๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๔. จตตุถปัณณาสก]์ 

๑. สทัธัมมวรรค ๖. ตตยิสมัธัมมสมัโมสสตูร 

   ๕. ตรกึตาม ตรองตาม เพง่ตามดว้ยใจซึง่ธรรมตามทีต่นไดส้ดับมา 

        ตามทีต่นไดเ้รยีนมา นีเ้ป็นธรรมประการที ่๕ ยอ่มเป็นไปเพือ่ความ 

        ดํารงมั่น ไมเ่สือ่มสญู ไมห่ายไปแหง่สทัธรรม 

  ภกิษุทัง้หลาย ธรรม ๕ ประการนีแ้ล ยอ่มเป็นไปเพือ่ความดํารงมั่น 

ไมเ่สือ่มสญู ไมห่ายไปแหง่สทัธรรม 

ทตุยิสทัธมัมสมัโมสสตูรที ่๕ จบ 

๖. ตตยิสทัธมัมสมัโมสสตูร 

วา่ดว้ยเหตเุสือ่มแหง่พระสทัธรรม สตูรที ่๓ 

  [๑๕๖] ภกิษุทัง้หลาย ธรรม ๕ ประการนี ้ยอ่มเป็นไปเพือ่ความเสือ่มสญู 

หายไปแหง่สทัธรรม 

  ธรรม ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ภกิษุในธรรมวนัิยนีเ้ลา่เรยีนพระสตูรทีเ่ลา่เรยีนกันมาไมด่ ีดว้ยบท 

        พยัญชนะทีส่บืทอดกนัมาไมด่ี๑ แมอ้รรถ๒แหง่บทพยัญชนะทีส่บื 

        ทอดกันมาไมด่ก็ีชือ่วา่เป็นการสบืทอดขยายความไมด่ ีนีเ้ป็นธรรม 

        ประการที ่๑ ยอ่มเป็นไปเพือ่ความเสือ่มสญูหายไปแหง่สทัธรรม 

   ๒. ภกิษุในธรรมวนัิยนีเ้ป็นผูว้า่ยาก ประกอบดว้ยธรรมเป็นเครือ่งทําให ้

        เป็นผูว้า่ยาก ไมอ่ดทนรับฟังคําพรํ่าสอนโดยเคารพ นีเ้ป็นธรรม 

        ประการที ่๒ ยอ่มเป็นไปเพือ่ความเสือ่มสญูหายไปแหง่สทัธรรม 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 บทพยญัชนะทีส่บืทอดกนัมาไมด่ ีหมายถงึบทบาลทีีส่บืทอดกันมาผดิระเบยีบ (องฺ.ทกุ.อ. ๒/๒๐/๒๘) 

   และด ูองฺ.ทกุ. (แปล) ๒๐/๒๐/๗๒ 

๒
 อรรถ ในทีน่ีห้มายถงึอรรถกถาทีส่วดสบืทอดกันมาผดิระเบยีบ (องฺ.ทกุ.อ. ๒/๒๐/๒๘) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๒๕๕ } 



๒๕๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๔. จตตุถปัณณาสก]์ 

๑. สทัธัมมวรรค ๖. ตตยิสมัธัมมสมัโมสสตูร 

   ๓. ภกิษุในธรรมวนัิยนี้เป็นพหสูตู เรยีนจบคัมภรี ์ทรงธรรม ทรงวนัิย 

        ทรงมาตกิา๑ ไมถ่า่ยทอดสตูรแกผู่อ้ ืน่โดยเคารพ เมือ่ภกิษุเหลา่นัน้ 

        ลว่งลับไป สตูรก็ขาดรากฐาน ไมม่ทีีพ่ ึง่อาศัย นีเ้ป็นธรรมประการ 

        ที ่๓ ยอ่มเป็นไปเพือ่ความเสือ่มสญูหายไปแหง่สทัธรรม 

   ๔. ภกิษุในธรรมวนัิยนีเ้ป็นเถระ ผูม้ักมาก ยอ่หยอ่น๒ เป็นผูนํ้าใน 

        โอกกมนธรรม๓ ทอดธรุะในปวเิวก๔ ไมป่รารภความเพยีรเพือ่ถงึ 

        ธรรมทีย่ังไมถ่งึ เพือ่บรรลธุรรมทีย่ังไมบ่รรล ุเพือ่ทําใหแ้จง้ธรรมที ่

        ยังไมไ่ดทํ้าใหแ้จง้ หมูค่นรุน่หลังพากันตามอยา่งภกิษุเถระเหลา่นัน้ 

        แมห้มูค่นรุน่หลังนัน้ก็เป็นผูม้ักมาก เป็นผูย้อ่หยอ่น เป็นผูนํ้าใน 

        โอกกมนธรรมทอดธรุะในปวเิวก ไมป่รารภความเพยีรเพือ่ถงึธรรม 

        ทีย่ังไมถ่งึ เพือ่บรรลธุรรมทีย่ังไมบ่รรล ุเพือ่ทําใหแ้จง้ธรรมทีย่ังไม ่

        ไดทํ้าใหแ้จง้ นีเ้ป็นธรรมประการที ่๔ ยอ่มเป็นไปเพือ่ความเสือ่ม 

        สญูหายไปแหง่ สทัธรรม 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 เป็นพหสูตู หมายถงึไดส้ดับพระพทุธพจน ์หรอืไดเ้ลา่เรยีนนวังคสัตถศุาสน(์คําสอนของพระศาสดามอีงค ์๙) 

   เรยีนจบคมัภรี ์หมายถงึเรยีนจบพระพทุธพจนค์อื พระไตรปิฎก ๕ นกิาย ไดแ้ก ่ทฆีนกิาย มัชฌมินกิาย 

   สังยตุตนกิาย อังคตุตรนกิาย และขทุทกนกิาย 

   ทรงธรรม หมายถงึทรงจําพระสตุตันตปิฎก 

   ทรงวนิยั หมายถงึทรงจําพระวนัิยปิฎก 

   ทรงมาตกิา หมายถงึทรงจําพระปาตโิมกขท์ัง้สอง คอื ภกิขปุาตโิมกข ์และภกิขณุีปาตโิมกข ์(องฺ.ตกิ.อ. 

   ๒/๒๐/๙๗-๙๘) 

๒
 ยอ่หยอ่น ในทีน่ีห้มายถงึยดึถอืปฏบัิตติามคําสั่งสอนโดยไมเ่ครง่ครัด (องฺ.ทกุ.อ. ๒/๔๕/๕๓) 

๓ โอกกมนธรรม หมายถงึนวิรณ์ ๕ คอื (๑) กามฉันทะ (ความพอใจในกาม) (๒) พยาบาท (ความคดิรา้ย) 

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

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

๔
 ปวเิวก หมายถงึอปุธวิเิวก คอืความสงัดจากอปุธ ิ(สภาวะอันเป็นทีตั่ง้ทีท่รงไวซ้ ึง่ทกุข ์ไดแ้ก ่กาม กเิลส 

   เบญจขันธ ์และอภสิังขาร) อกีนัยหนึง่ หมายถงึนพิพาน (องฺ.ทกุ.อ. ๒/๔๕/๕๓) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๒๕๖ } 



๒๕๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๔. จตตุถปัณณาสก]์ 

๑. สทัธัมมวรรค ๖. ตตยิสมัธัมมสมัโมสสตูร 

   ๕. สงฆแ์ตกแยกกัน เมือ่สงฆแ์ตกแยกกัน จงึมกีารดา่กัน มกีาร 

        บรภิาษกัน มกีารใสร่า้ยกัน มกีารทอดทิง้กัน หมูค่นทีย่ังไมเ่ลือ่มใส 

        ในสงฆนั์น้ ก็ไมเ่ลือ่มใส และหมูค่นทีเ่ลือ่มใสแลว้ก็กลายเป็นอืน่ไป นี้ 

        เป็นธรรมประการที ่๕ ยอ่มเป็นไปเพือ่ความเสือ่มสญูหายไปแหง่ 

        สทัธรรม 

  ภกิษุทัง้หลาย ธรรม ๕ ประการนีแ้ล ยอ่มเป็นไปเพือ่ความเสือ่มสญูหายไป 

แหง่สทัธรรม 

  ภกิษุทัง้หลาย ธรรม ๕ ประการนี ้ยอ่มเป็นไปเพือ่ความดํารงมั่น ไมเ่สือ่มสญู 

ไมห่ายไปแหง่สทัธรรม 

  ธรรม ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ภกิษุเลา่เรยีนพระสตูรทีเ่ลา่เรยีนมาด ีดว้ยบทพยัญชนะทีส่บืทอด 

        กันมาด ีแมอ้รรถแหง่บทพยัญชนะทีส่บืทอดกนัมาด ีก็ชือ่วา่ 

        เป็นการสบืทอดขยายความด ีนีเ้ป็นธรรมประการที ่๑ ยอ่มเป็น 

        ไปเพือ่ความดํารงมั่น ไมเ่สือ่มสญู ไมห่ายไปแหง่สทัธรรม 

   ๒. ภกิษุเป็นผูว้า่งา่ย ประกอบดว้ยธรรมเป็นเครือ่งทําใหเ้ป็นผูว้า่งา่ย 

        อดทนรับฟังคําพรํ่าสอนโดยเคารพ นีเ้ป็นธรรมประการที ่๒ ยอ่ม 

        เป็นไปเพือ่ความดํารงมั่น ไมเ่สือ่มสญู ไมห่ายไปแหง่สทัธรรม 

   ๓. ภกิษุเป็นพหสูตู เรยีนจบคัมภรี ์ทรงธรรม ทรงวนัิย ทรงมาตกิา 

        ถา่ยทอดสตูรแกผู่อ้ ืน่โดยเคารพ เมือ่ภกิษุเหลา่นัน้ลว่งลับไป สตูร 

        ไมข่าดรากฐาน มทีีพ่ ึง่อาศัย นีเ้ป็นธรรมประการที ่๓ ยอ่มเป็น 

        ไปเพือ่ความดํารงมั่น ไมเ่สือ่มสญู ไมห่ายไปแหง่สทัธรรม 

   ๔. ภกิษุเป็นเถระ ไมม่ักมาก ไมย่อ่หยอ่น หมดธรุะในโอกกมนธรรม 

        เป็นผูนํ้าในปวเิวก ปรารภความเพยีรเพือ่ถงึธรรมทีย่ังไมถ่งึ เพือ่ 

        บรรลธุรรมทีย่ังไมบ่รรล ุเพือ่ทําใหแ้จง้ธรรมทีย่งัไมไ่ดทํ้าใหแ้จง้ 

        หมูค่นรุน่หลังพากันตามอยา่งภกิษุเถระเหลา่นัน้ แมห้มูค่นรุน่หลัง 

        นัน้ก็ไมม่ักมาก ไมย่อ่หยอ่น หมดธรุะในโอกกมนธรรม เป็นผูนํ้า 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๒๕๗ } 



๒๕๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๔. จตตุถปัณณาสก]์ 

๑. สทัธัมมวรรค ๗. ทกุกถาสตูร 

        ในปวเิวก ปรารภความเพยีรเพือ่ถงึธรรมทีย่ังไมถ่งึ เพือ่บรรลธุรรมที ่

        ยังไมบ่รรล ุเพือ่ทําใหแ้จง้ธรรมทีย่ังไมไ่ดทํ้าใหแ้จง้ นีเ้ป็นธรรม 

        ประการที ่๔ ยอ่มเป็นไปเพือ่ความดํารงมั่น ไมเ่สือ่มสญู ไมห่าย 

        ไปแหง่สทัธรรม 

   ๕. สงฆพ์รอ้มเพรยีงกัน ชืน่ชมกัน ไมว่วิาทกัน มอีทุเทสทีส่วด 

        ร่วมกัน๑อยูผ่าสกุ เมือ่สงฆพ์รอ้มเพรยีงกัน จงึไมม่กีารดา่กัน 

        ไมม่กีารบรภิาษกัน ไมม่กีารใสร้า้ยกัน ไมม่กีารทอดทิง้กัน 

        หมูค่นทีย่ังไมเ่ลือ่มใสในสงฆนั์น้ก็เลือ่มใส และหมูค่นทีเ่ลือ่มใสแลว้ 

        ก็เลือ่มใสยิง่ขึน้ นีเ้ป็นธรรมประการที ่๕ ยอ่มเป็นไปเพือ่ความ 

        ดํารงมั่น ไมเ่สือ่มสญู ไมห่ายไปแหง่สทัธรรม 

  ภกิษุทัง้หลาย ธรรม ๕ ประการนีแ้ล ยอ่มเป็นไปเพือ่ความดํารงมั่น ไม่ 

เสือ่มสญู ไมห่ายไปแหง่สทัธรรม 

ตตยิสทัธมัมสมัโมสสตูรที ่๖ จบ 

๗. ทกุกถาสตูร 

วา่ดว้ยการพดูเป็นเร ือ่งไมด่แีละเร ือ่งดสี าหรบัผูอ้ ืน่ 

  [๑๕๗] ภกิษุทัง้หลาย การพดู เป็นเรือ่งไมด่สีําหรับบคุคล ๕ จําพวก เมือ่ 

เทยีบบคุคลกับบคุคล 

  การพดู เป็นเรือ่งไมด่สีําหรับบคุคล ๕ จําพวกไหนบา้ง คอื 

   ๑. การพดูเรือ่งศรัทธา เป็นเรือ่งไมด่สีําหรับบคุคลผูไ้มม่ศีรัทธา 

   ๒. การพดูเรือ่งศลี เป็นเรือ่งไมด่สีําหรับบคุคลผูท้ศุลี 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ 
ดเูชงิอรรถที ่๑ ขอ้ ๕๔ (สมยสตูร) หนา้ ๙๔ ในเลม่นี้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๒๕๘ } 



๒๕๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๔. จตตุถปัณณาสก]์ 

๑. สทัธัมมวรรค ๗. ทกุกถาสตูร 

   ๓. การพดูเรือ่งพาหสุจัจะ๑ เป็นเรือ่งไมด่สีําหรับบคุคลผูม้สีตุะ๒นอ้ย 

   ๔. การพดูเรือ่งจาคะ เป็นเรือ่งไมด่สีําหรับบคุคลผูต้ระหนี ่

   ๕. การพดูเรือ่งปัญญา เป็นเรือ่งไมด่สีําหรับบคุคลผูม้ปัีญญาทราม 

  การพดูเร ือ่งศรทัธา เป็นเร ือ่งไมด่สี าหรบับคุคลผูไ้มม่ศีรทัธา เพราะเหตไุร 

  เพราะบคุคลผูไ้มม่ศีรัทธา เมือ่พดูเรือ่งศรัทธา ก็ขดัใจ โกรธเคอืง พยาบาท 

ขึง้เคยีด แสดงอาการโกรธ ขดัเคอืง และไมพ่อใจ ขอ้นัน้เพราะเหตไุร เพราะบคุคล 

ผูไ้มม่ศีรัทธานัน้ ไมพ่จิารณาเห็นสทัธาสมัปทา(ความถงึพรอ้มดว้ยศรัทธา)ในตน 

และไมไ่ดปี้ตปิราโมทยท์ีม่สีทัธาสมัปทานัน้เป็นเหต ุฉะนัน้ การพดูเรือ่งศรัทธา จงึเป็น 

เรือ่งไมด่สีําหรับบคุคลผูไ้มม่ศีรัทธา 

  การพดูเร ือ่งศลี เป็นเร ือ่งไมด่สี าหรบับคุคลผูท้ศุลี เพราะเหตไุร 

  เพราะบคุคลผูท้ศุลี เมือ่พดูเรือ่งศลี ก็ขดัใจ โกรธเคอืง พยาบาท ขึง้เคยีด 

แสดงอาการโกรธ ขดัเคอืง และไมพ่อใจ ขอ้นัน้เพราะเหตไุร เพราะผูท้ศุลีนัน้ ไมเ่ห็น 

สลีสมัปทา(ความถงึพรอ้มดว้ยศลี)ในตน และไมไ่ดปี้ตปิราโมทยท์ีม่สีลีสมัปทานัน้ 

เป็นเหต ุฉะนัน้ การพดูเรือ่งศลีจงึเป็นเรือ่งไมด่สีําหรับบคุคลผูท้ศุลี 

  การพดูเร ือ่งพาหสุจัจะ เป็นเร ือ่งไมด่สี าหรบับคุคลผูม้สีตุะนอ้ย เพราะเหตไุร 

  เพราะบคุคลผูม้สีตุะนอ้ย เมือ่พดูเรือ่งพาหสุจัจะ ก็ขดัใจ โกรธเคอืง พยาบาท 

ขึง้เคยีด แสดงอาการโกรธ ขดัเคอืง และไมพ่อใจ ขอ้นัน้เพราะเหตไุร เพราะบคุคลผู ้

มสีตุะนอ้ยนัน้ ไมพ่จิารณาเห็นสตุสมัปทา(ความถงึพรอ้มดว้ยสตุะ)ในตน และไมไ่ด ้

ปีตปิราโมทยท์ีม่สีตุสมัปทานัน้เป็นเหต ุฉะนัน้ การพดูเรือ่งพาหสุจัจะ จงึเป็นเรือ่ง 

ไมด่สีําหรับบคุคลผูม้สีตุะนอ้ย 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ 
ดคูวามหมายของพหสูตูในเชงิอรรถที ่๑ ขอ้ ๑๕๖ หนา้ ๒๕๖ ในเลม่นี ้

๒
 สตุะ ในทีน่ีห้มายถงึนวังคสัตถศุาสน ์(คําสอนของพระศาสดามอีงค ์๙) คอื (๑) สตุตะ (พระสตูรทัง้หลาย 

   รวมทัง้พระวนัิยปิฎกและนทิเทส) (๒) เคยยะ (ขอ้ความรอ้ยแกว้ผสมรอ้ยกรอง ไดแ้กพ่ระสตูรทีม่คีาถา 

   ทัง้หมด) (๓) เวยยากรณะ (ขอ้ความรอ้ยแกว้) (๔) คาถา (ขอ้ความรอ้ยกรอง) (๕) อทุาน (พระคาถา 

   พทุธอทุาน) (๖) อติวิตุตกะ (พระสตูรทีต่รัสอา้งองิ) (๗) ชาตกะ (ชาดก ๕๕๐ เรือ่ง) (๘) อัพภตูธรรม 

   (เรือ่งอัศจรรย)์ (๙) เวทัลละ (พระสตูรแบบถาม-ตอบ) (องฺ.จตกฺุก. (แปล) ๒๑/๖/๑๐) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๒๕๙ } 



๒๖๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๔. จตตุถปัณณาสก]์ 

๑. สทัธัมมวรรค ๗. ทกุกถาสตูร 

  การพดูเร ือ่งจาคะ เป็นเร ือ่งไมด่สี าหรบับคุคลผูต้ระหนี ่เพราะเหตไุร 

  เพราะบคุคลผูต้ระหนี ่เมือ่พดูเรือ่งจาคะ ก็ขดัใจ โกรธเคอืง พยาบาท ขึง้เคยีด 

แสดงอาการโกรธ ขดัเคอืง และไมพ่อใจ ขอ้นัน้เพราะเหตไุร เพราะบคุคลผูต้ระหนีนั่น้ 

ไมพ่จิารณาเห็นจาคสมัปทา(ความถงึพรอ้มดว้ยจาคะ)ในตน และไมไ่ดปี้ตปิราโมทย ์

ทีม่จีาคสมัปทานัน้เป็นเหต ุฉะนัน้ การพดูเรือ่งจาคะจงึเป็นเรือ่งไมด่สีําหรับบคุคลผู ้

ตระหนี ่

  การพดูเร ือ่งปญัญา เป็นเร ือ่งไมด่สี าหรบับคุคลผูม้ปีญัญาทราม เพราะเหตไุร 

  เพราะบคุคลผูม้ปัีญญาทราม เมือ่พดูเรือ่งปัญญา ก็ขดัใจ โกรธเคอืง พยาบาท 

ขึง้เคยีด แสดงอาการโกรธ ขดัเคอืง และไมพ่อใจ ขอ้นัน้เพราะเหตไุร เพราะบคุคลผู ้

มปัีญญาทรามนัน้ไมพ่จิารณาเห็นปัญญาสมัปทา(ความถงึพรอ้มดว้ยปัญญา)ในตน 

และไมไ่ดปี้ตปิราโมทยท์ีม่ปัีญญาสมัปทานัน้เป็นเหต ุฉะนัน้ การพดูเรือ่งปัญญา จงึ 

เป็นเรือ่งไมด่สีําหรับบคุคลผูม้ปัีญญาทราม 

  ภกิษุทัง้หลาย การพดู เป็นเรือ่งไมด่สีําหรับบคุคล ๕ จําพวกนีแ้ล เมือ่เทยีบ 

บคุคลกับบคุคล 

  ภกิษุทัง้หลาย การพดู เป็นเรือ่งดสีําหรับบคุคล ๕ จําพวก เมือ่เทยีบบคุคล 

กับบคุคล 

  การพดู เป็นเรือ่งดสีําหรับบคุคล ๕ จําพวกไหนบา้ง คอื 

   ๑. การพดูเรือ่งศรัทธา เป็นเรือ่งดสีําหรับบคุคลผูม้ศีรัทธา 

   ๒. การพดูเรือ่งศลี เป็นเรือ่งดสีําหรับบคุคลผูม้ศีลี 

   ๓. การพดูเรือ่งพาหสุจัจะ เป็นเรือ่งดสีําหรับบคุคลผูเ้ป็นพหสูตู 

   ๔. การพดูเรือ่งจาคะ เป็นเรือ่งดสีําหรับบคุคลผูม้จีาคะ 

   ๕. การพดูเรือ่งปัญญา เป็นเรือ่งดสีําหรับบคุคลผูม้ปัีญญา 

  การพดูเร ือ่งศรทัธา เป็นเร ือ่งดสี าหรบับคุคลผูม้ศีรทัธา เพราะเหตไุร 

  เพราะบคุคลผูม้ศีรัทธา เมือ่พดูเรือ่งศรัทธา ก็ไมข่ดัใจ ไมโ่กรธเคอืง ไมพ่ยาบาท 

ไมข่ ึง้เคยีด ไมแ่สดงอาการโกรธ ขดัเคอืง และไมพ่อใจ ขอ้นัน้เพราะเหตไุร เพราะ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๒๖๐ } 



๒๖๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๔. จตตุถปัณณาสก]์ 

๑. สทัธัมมวรรค ๗. ทกุกถาสตูร 

บคุคลผูม้ศีรัทธานัน้ พจิารณาเห็นสทัธาสมัปทาในตน และไดปี้ตปิราโมทยท์ีม่สีทัธา- 

สมัปทานัน้เป็นเหต ุฉะนัน้ การพดูเรือ่งศรัทธา จงึเป็นเรือ่งดสีําหรับบคุคลผูม้ศีรัทธา 

  การพดูเร ือ่งศลี เป็นเร ือ่งดสี าหรบับคุคลผูม้ศีลี เพราะเหตไุร 

  เพราะบคุคลผูม้ศีลี เมือ่พดูเรือ่งศลี ก็ไมข่ดัใจ ไมโ่กรธเคอืง ไมพ่ยาบาท 

ไมข่ ึง้เคยีด ไมแ่สดงอาการโกรธ ขดัเคอืง และไมพ่อใจ ขอ้นัน้เพราะเหตไุร 

เพราะบคุคลผูม้ศีลีนัน้พจิารณาเห็นสลีสมัปทาในตน และไดปี้ตปิราโมทยท์ีม่ ี

สลีสมัปทานัน้เป็นเหต ุฉะนัน้ การพดูเรือ่งศลี จงึเป็นเรือ่งดสีําหรับบคุคลผูม้ศีลี 

  การพดูเร ือ่งพาหสุจัจะ เป็นเร ือ่งดสี าหรบับคุคลผูเ้ป็นพหสูตู เพราะเหตไุร 

  เพราะบคุคลผูเ้ป็นพหสูตู เมือ่พดูเรือ่งพาหสุจัจะ ก็ไมข่ดัใจ ไมโ่กรธเคอืง 

ไมพ่ยาบาท ไมข่ ึง้เคยีด ไมแ่สดงอาการโกรธ ขดัเคอืง และไมพ่อใจ ขอ้นัน้เพราะ 

เหตไุร เพราะบคุคลผูเ้ป็นพหสูตูนัน้ พจิารณาเห็นสตุสมัปทาในตน และไดปี้ต-ิ 

ปราโมทยท์ีม่สีตุสมัปทานัน้เป็นเหต ุฉะนัน้ การพดูเรือ่งพาหสุจัจะ จงึเป็นเรือ่งด ี

สําหรับบคุคลผูเ้ป็นพหสูตู 

  การพดูเร ือ่งจาคะ เป็นเร ือ่งดสี าหรบับคุคลผูม้จีาคะ เพราะเหตไุร 

  เพราะบคุคลผูม้จีาคะ เมือ่พดูเรือ่งจาคะ ก็ไมข่ดัใจ ไมโ่กรธเคอืง ไมพ่ยาบาท 

ไมข่ ึง้เคยีด ไมแ่สดงอาการโกรธ ขดัเคอืง และไมพ่อใจ ขอ้นัน้เพราะเหตไุร 

เพราะบคุคลผูม้จีาคะนัน้พจิารณาเห็นจาคสมัปทาในตน และไดปี้ตปิราโมทยท์ีม่ ี

จาคสมัปทานัน้เป็นเหต ุฉะนัน้ การพดูเรือ่งจาคะ จงึเป็นเรือ่งดสีําหรับบคุคลผูม้จีาคะ 

  การพดูเร ือ่งปญัญา เป็นเร ือ่งดสี าหรบับคุคลผูม้ปีญัญา เพราะเหตไุร 

  เพราะบคุคลผูม้ปัีญญา เมือ่พดูเรือ่งปัญญา ก็ไมข่ดัใจ ไมโ่กรธเคอืง ไมพ่ยาบาท 

ไมข่ ึง้เคยีด ไมแ่สดงอาการโกรธ ขดัเคอืง และไมพ่อใจ ขอ้นัน้เพราะเหตไุร เพราะ 

บคุคลผูม้ปัีญญานัน้พจิารณาเห็นปัญญาสมัปทาในตน และไดปี้ตปิราโมทยท์ีม่ ี

ปัญญาสมัปทานัน้เป็นเหต ุฉะนัน้ การพดูเรือ่งปัญญา จงึเป็นเรือ่งดสีําหรับบคุคลผูม้ ี

ปัญญา 

  ภกิษุทัง้หลาย การพดู เป็นเรือ่งดสีําหรับบคุคล ๕ จําพวกนีแ้ล เมือ่เทยีบ 

บคุคลกับบคุคล 

ทกุกถาสตูรที ่๗ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๒๖๑ } 



๒๖๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๔. จตตุถปัณณาสก]์ 

๑. สทัธัมมวรรค ๘. สารัชชสตูร 

๘. สารชัชสตูร 

วา่ดว้ยความคร ัน่ครา้มและความแกลว้กลา้ 

  [๑๕๘] ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการ ยอ่มถงึความ 

คร่ันครา้ม 

  ธรรม ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

  ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. เป็นผูไ้มม่ศีรัทธา 

   ๒. เป็นผูท้ศุลี 

   ๓. เป็นผูม้สีตุะนอ้ย 

   ๔. เป็นผูเ้กยีจครา้น 

   ๕. เป็นผูม้ปัีญญาทราม 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการนีแ้ล ยอ่มถงึความ 

คร่ันครา้ม 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการนี ้ยอ่มเป็นผูแ้กลว้กลา้ 

  ธรรม ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

  ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. เป็นผูม้ศีรัทธา 

   ๒. เป็นผูม้ศีลี 

   ๓. เป็นพหสูตู 

   ๔. เป็นผูป้รารภความเพยีร 

   ๕. เป็นผูม้ปัีญญา 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการนีแ้ล ยอ่มเป็นผูแ้กลว้กลา้ 

สารชัชสตูรที ่๘ จบ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๒๖๒ } 



๒๖๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๔. จตตุถปัณณาสก]์ 

๑. สทัธัมมวรรค ๙. อทุายสีตูร 

๙. อทุายสีตูร 

วา่ดว้ยพระอทุาย ี

  [๑๕๙] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ โฆสติาราม เขตกรงุโกสมัพ ี

สมัยนัน้แล ทา่นพระอทุายมีคีฤหัสถบ์รษัิทหมูใ่หญแ่วดลอ้มน่ังแสดงธรรมอยู ่ทา่น 

พระอานนทไ์ดเ้ห็นทา่นพระอทุายมีคีฤหัสถบ์รษัิทหมูใ่หญแ่วดลอ้มน่ังแสดงธรรมอยู่ 

จงึไดเ้ขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวายอภวิาทแลว้น่ัง ณ ทีส่มควร๑ 

ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ทา่นพระอทุายมีคีฤหัสถ ์

บรษัิทหมูใ่หญแ่วดลอ้มน่ังแสดงธรรมอยู”่ 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ อานนท ์การแสดงธรรมแกผู่อ้ ืน่มใิชทํ่าไดง้า่ย ภกิษุ 

เมือ่จะแสดงธรรมแกผู่อ้ ืน่ พงึตัง้ธรรม ๕ ประการไวใ้นตนแลว้จงึแสดงธรรมแกผู่อ้ ืน่ 

  ธรรม ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

  ภกิษุพงึตัง้ใจวา่ 

   ๑. เราจักแสดงธรรมไปตามลําดับ๒ 

   ๒. เราจักแสดงอา้งเหต ุ

   ๓. เราจักแสดงธรรมอาศยัความเอ็นดู๓ 

   ๔. เราจักเป็นผูไ้มเ่พง่อามสิ๔แสดงธรรม 

   ๕. เราจักไมแ่สดงธรรมกระทบตนและผูอ้ืน่๕ 

  อานนท ์การแสดงธรรมแกผู่อ้ ืน่ไมใ่ชทํ่าไดง้า่ย ภกิษุเมือ่จะแสดงธรรมแก ่

คนอืน่ พงึตัง้ธรรม ๕ ประการนีไ้วใ้นตนแลว้จงึแสดงธรรมแกผู่อ้ ืน่ 

อทุายสีตูรที ่๙ จบ 

 
เชงิอรรถ : 
๑
 ดเูชงิอรรถที ่๒ ขอ้ ๓๑ (สมุนสตูร) หนา้ ๔๕ ในเลม่นี้ 

๒
 แสดงธรรมไปตามล าดบั หมายถงึแสดงธรรมใหม้ลํีาดับ ไมตั่ดลัดใหข้าดความ เชน่ แสดงเรือ่งทานเป็น  

   ลําดับที ่๑ แสดงเรือ่งศลีเป็นลําดับที ่๒ แสดงเรือ่งสวรรคเ์ป็นลําดับที ่๓ 

    อกีนัยหนึง่ หมายถงึแสดงธรรมใหค้รอบคลมุเนือ้หาสาระตามทีต่ัง้สตุตบท หรอืคาถาบทไว ้(องฺ.ปญฺจก.อ. 

   ๓/๑๕๙/๖๐) 
๓
 อาศยัความเอ็นด ูหมายถงึการอนุเคราะหด์ว้ยคดิวา่ “จักเปลือ้งเหลา่สัตวผ์ูม้คีวามคับแคน้มากใหพ้น้ 

   จากความคับแคน้” (องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๑๕๙/๖๐) 
๔
 ไมเ่พง่อามสิ หมายถงึไมมุ่ง่หวังลาภคอืปัจจัย ๔ เพือ่ตน (องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๑๕๙/๖๐) 

๕
 ไมแ่สดงธรรมกระทบตนและผูอ้ ืน่ หมายถงึไมแ่สดงธรรมยกตนขม่ทา่น (องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๑๕๙/๖๐) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๒๖๓ } 



๒๖๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๔. จตตุถปัณณาสก]์ 

๑. สทัธัมมวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

๑๐. ทปุปฏวิโินทยสตูร 

วา่ดว้ยธรรมทีบ่รรเทาไดย้าก 

  [๑๖๐] ภกิษุทัง้หลาย ธรรม ๕ ประการนี ้ทีเ่กดิขึน้แลว้ บรรเทาไดย้าก 

  ธรรม ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ราคะทีเ่กดิขึน้แลว้ บรรเทาไดย้าก 

   ๒. โทสะทีเ่กดิขึน้แลว้ บรรเทาไดย้าก 

   ๓. โมหะทีเ่กดิขึน้แลว้ บรรเทาไดย้าก 

   ๔. ปฏภิาณ๑ทีเ่กดิขึน้แลว้ บรรเทาไดย้าก 

   ๕. จติคดิจะไปทีเ่กดิขึน้แลว้ บรรเทาไดย้าก 

   ภกิษุทัง้หลาย ธรรม ๕ ประการนีแ้ล ทีเ่กดิขึน้แลว้ บรรเทาไดย้าก 

ทปุปฏวิโินทยสตูรที ่๑๐ จบ 

สทัธมัมวรรคที ่๑ จบ 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

   ๑. ปฐมสมัมัตตนยิามสตูร   ๒. ทตุยิสมัมตัตนยิามสตูร 

   ๓. ตตยิสมัมตัตนยิามสตูร   ๔. ปฐมสทัธัมมสมัโมสสตูร 

   ๕. ทตุยิสทัธัมมสมัโมสสตูร   ๖. ตตยิสทัธัมมสมัโมสสตูร 

   ๗. ทกุกถาสตูร    ๘. สารัชชสตูร 

   ๙. อทุายสีตูร     ๑๐. ทปุปฏวิโินทยสตูร 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 ปฏภิาณ ในทีน่ีห้มายถงึความมุ่งหวังทีจ่ะพดู (กเถตกุามตา) (องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๑๖๐/๖๐) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๒๖๔ } 



๒๖๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๔. จตตุถปัณณาสก]์ 

๒. อาฆาตวรรค ๑. ปฐมอาฆาตปฏวินิยสตูร 

๒. อาฆาตวรรค 

หมวดวา่ดว้ยอาฆาต๑ 

๑. ปฐมอาฆาตปฏวินิยสตูร 

วา่ดว้ยอบุายก าจดัอาฆาต สตูรที ่๑ 

  [๑๖๑] ภกิษุทัง้หลาย อบุายกําจัดอาฆาต ๕ ประการนี ้เป็นเครือ่งกําจัด 

อาฆาตทีเ่กดิขึน้แกภ่กิษุไดอ้ยา่งสิน้เชงิ 

  อบุายกําจัดอาฆาต ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ภกิษุพงึเจรญิเมตตาในบคุคลผูท้ีต่นเกดิอาฆาต๒ ภกิษุพงึกําจัดอาฆาต 

       ในบคุคลนัน้อยา่งนี้ 

   ๒. ภกิษุพงึเจรญิกรณุาในบคุคลผูท้ีต่นเกดิอาฆาต ภกิษุพงึกําจัดอาฆาต 

       ในบคุคลนัน้อยา่งนี้ 

   ๓. ภกิษุพงึเจรญิอเุบกขาในบคุคลผูท้ีต่นเกดิอาฆาต ภกิษุพงึกําจัดอาฆาต 

       ในบคุคลนัน้อยา่งนี้ 

   ๔. ภกิษุไมพ่งึระลกึถงึ ไมพ่งึมนสกิารถงึบคุคลผูท้ีต่นเกดิอาฆาต ภกิษุ 

       พงึกําจัดอาฆาตในบคุคลนัน้อยา่งนี้ 

   ๕. ภกิษุพงึนกึถงึความเป็นผูม้กีรรมเป็นของตนใหม้ั่นในบคุคลผูท้ีต่น 

       เกดิอาฆาตนัน้ ดังนี้วา่ „ทา่นผูน้ีเ้ป็นผูม้กีรรมเป็นของตน เป็นผูรั้บ 

       ผลของกรรม มกีรรมเป็นกําเนดิ มกีรรมเป็นเผา่พันธุ ์มกีรรม 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 อาฆาต หมายถงึความโกรธเคอืง (องฺ.นวก.อ. ๓/๒๙/๓๐๗) 

๒
 เมตตาและกรณุา ตอ้งเจรญิดว้ยฌานที ่๓ และฌานที ่๔ สว่นอเุบกขา ตอ้งเจรญิดว้ยฌานที ่๔ และฌานที ่๕ 

   (องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๑๖๑/๖๑) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๒๖๕ } 



๒๖๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๔. จตตุถปัณณาสก]์ 

๒. อาฆาตวรรค ๒. ทตุยิอาฆาตปฏวินิยสตูร 

       เป็นทีพ่ ึง่อาศัย ทํากรรมใดไว ้จะเป็นกรรมดหีรอืกรรมชัว่ก็ตาม 

       ยอ่มเป็นผูรั้บผลของกรรมนัน้‟ ภกิษุพงึกําจัดอาฆาตในบคุคลนัน้ 

       อยา่งนี้ 

  ภกิษุทัง้หลาย อบุายกําจัดอาฆาต ๕ ประการนีแ้ล เป็นเครือ่งกําจัดอาฆาต 

ทีเ่กดิขึน้แกภ่กิษุไดอ้ยา่งสิน้เชงิ 

ปฐมอาฆาตปฏวินิยสตูรที ่๑ จบ 

๒. ทตุยิอาฆาตปฏวินิยสตูร 

วา่ดว้ยอบุายก าจดัอาฆาต สตูรที ่๒ 

  [๑๖๒] ณ ทีนั่น้แล ทา่นพระสารบีตุรไดเ้รยีกภกิษุทัง้หลายมากลา่ววา่ ผูม้ ี

อายทัุง้หลาย ภกิษุเหลา่นัน้รับคําของทา่นพระสารบีตุรแลว้ ทา่นพระสารบีตุรจงึได ้

กลา่วเรือ่งนีว้า่ 

  ผูม้อีายทัุง้หลาย อบุายกําจัดอาฆาต ๕ ประการนี ้เป็นเครือ่งกําจัดอาฆาตที ่

เกดิขึน้แกภ่กิษุไดอ้ยา่งสิน้เชงิ 

  อบุายกําจัดอาฆาต ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ภกิษุพงึกําจัดอาฆาตในบคุคลผูม้คีวามประพฤตทิางกายไมบ่รสิทุธิ ์

       แตม่คีวามประพฤตทิางวาจาบรสิทุธิ ์

   ๒. ภกิษุพงึกําจัดอาฆาตในบคุคลผูม้คีวามประพฤตทิางวาจาไมบ่รสิทุธิ ์

        แตม่คีวามประพฤตทิางกายบรสิทุธิ ์

   ๓. ภกิษุพงึกําจัดอาฆาตในบคุคลผูม้คีวามประพฤตทิางกายไมบ่รสิทุธิ ์

       มคีวามประพฤตทิางวาจาไมบ่รสิทุธิ ์แตไ่ดช้อ่งแหง่ใจ๑ไดค้วาม 

       เลือ่มใสทางใจตามกาลอันควร 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 ไดช้อ่งแหง่ใจ หมายถงึไดโ้อกาสใหว้ปัิสสนาจติเกดิขึน้ (องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๑๖๒/๖๑) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๒๖๖ } 



๒๖๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๔. จตตุถปัณณาสก]์ 

๒. อาฆาตวรรค ๒. ทตุยิอาฆาตปฏวินิยสตูร 

   ๔. ภกิษุพงึกําจัดอาฆาตในบคุคลผูม้คีวามประพฤตทิางกายไมบ่รสิทุธิ ์

       มคีวามประพฤตทิางวาจาไมบ่รสิทุธิ ์และไมไ่ดช้อ่งแหง่ใจ ไมไ่ด ้

       ความเลือ่มใสทางใจตามกาลอันควร 

   ๕. ภกิษุพงึกําจัดอาฆาตในบคุคลผูม้คีวามประพฤตทิางกายบรสิทุธิ ์ม ี

       ความประพฤตทิางวาจาบรสิทุธิ ์และไดช้อ่งแหง่ใจ ไดค้วามเลือ่มใส 

       ทางใจตามกาลอันควร 

  บรรดาบคุคล ๕ จําพวกนัน้ 

  ภกิษุพงึก าจดัอาฆาตในบคุคลผูม้คีวามประพฤตทิางกายไมบ่รสิทุธ ิ ์แตม่ ี

ความประพฤตทิางวาจาบรสิทุธิ ์อยา่งไร 

  คอื บคุคลใดมคีวามประพฤตทิางกายไมบ่รสิทุธิ ์แตม่คีวามประพฤตทิาง 

วาจาบรสิทุธิ ์ความประพฤตทิางกายทีไ่มบ่รสิทุธิข์องเขาสว่นใด ภกิษุไมพ่งึใสใ่จ 

สว่นนัน้ในเวลานัน้ สว่นความประพฤตทิางวาจาทีบ่รสิทุธิข์องเขาสว่นใด ภกิษุก็พงึ 

ใสใ่จแตส่ว่นนัน้ในเวลานัน้ เปรยีบเหมอืนภกิษุผูถ้อืผา้บังสกุลุเป็นวตัร พบผา้เกา่ 

ทีถ่นน เหยยีบใหม้ั่นดว้ยเทา้ซา้ย เขีย่ออกดดูว้ยเทา้ขวา สว่นใดยังใชไ้ดก็้เลอืกถอื 

เอาสว่นนัน้แลว้จากไป 

  ภกิษุพงึกําจัดอาฆาตในบคุคลนัน้อยา่งนี ้

  ภกิษุพงึก าจดัอาฆาตในบคุคลผูม้คีวามประพฤตทิางวาจาไมบ่รสิทุธ ิ ์แตม่ ี

ความประพฤตทิางกายบรสิทุธิ ์อยา่งไร 

  คอื บคุคลใดมคีวามประพฤตทิางวาจาไมบ่รสิทุธิ ์แตม่คีวามประพฤตทิางกาย 

บรสิทุธิ ์ความประพฤตทิางวาจาทีไ่มบ่รสิทุธิข์องเขาสว่นใด ภกิษุไมพ่งึใสใ่จสว่นนัน้ 

ในเวลานัน้ สว่นความประพฤตทิางกายทีบ่รสิทุธิข์องเขาสว่นใด ภกิษุก็พงึใสใ่จแต ่

สว่นนัน้ในเวลานัน้ เปรยีบเหมอืนสระน้ําทีถ่กูสาหรา่ยและแหนคลมุไว ้คนเดนิทาง 

มาถกูความรอ้นกระทบ รอ้นอบอา้ว เหนือ่ยออ่น กระหายน้ํา เขาจงึลงสระน้ํานัน้ 

แหวกสาหรา่ยและแหนดว้ยมอืทัง้สองแลว้กอบน้ําขึน้ดืม่แลว้จงึจากไป 

  ภกิษุพงึกําจัดอาฆาตในบคุคลนัน้อยา่งนี้ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๒๖๗ } 



๒๖๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๔. จตตุถปัณณาสก]์ 

๒. อาฆาตวรรค ๒. ทตุยิอาฆาตปฏวินิยสตูร 

  ภกิษุพงึก าจดัอาฆาตในบคุคลผูม้คีวามประพฤตทิางกายไมบ่รสิทุธ ิ ์มคีวาม 

ประพฤตทิางวาจาก็ไมบ่รสิทุธิ ์แตไ่ดช้อ่งแหง่ใจ ไดค้วามเลือ่มใสทางใจตาม 

กาลอนัควร อยา่งไร 

  คอื บคุคลใดมคีวามประพฤตทิางกายไมบ่รสิทุธิ ์มคีวามประพฤตทิางวาจาไม่ 

บรสิทุธิ ์แตไ่ดช้อ่งแหง่ใจ ไดค้วามเลือ่มใสทางใจตามกาลอันควร ความประพฤต ิ

ทางกายทีไ่มบ่รสิทุธิข์องเขาสว่นใด ภกิษุไมพ่งึใสใ่จสว่นนัน้ในเวลานัน้ แมค้วาม 

ประพฤตทิางวาจาทีไ่มบ่รสิทุธิข์องเขาสว่นใด ภกิษุก็ไมพ่งึใสใ่จสว่นนัน้ในเวลานัน้ 

แตก่ารไดช้อ่งแหง่ใจ ไดค้วามเลือ่มใสทางใจตามกาลอันควรของเขาสว่นใด ภกิษุพงึ 

ใสใ่จแตส่ว่นนัน้ในเวลานัน้ เปรยีบเหมอืนน้ําเล็กนอ้ยในรอยเทา้โค คนเดนิทางมา 

ถกูความรอ้นกระทบ รอ้นอบอา้ว เหนือ่ยออ่น กระหายน้ํา เขาเกดิความคดิ 

อยา่งนีว้า่ “น้ําเล็กนอ้ยมอียูใ่นรอยเทา้โคนี ้ถา้เราจักกอบขึน้ดืม่ หรอืใชภ้าชนะ 

ตักดืม่ ก็จักทําน้ํานัน้ใหไ้หวบา้ง ใหขุ้น่บา้ง ใหไ้มค่วรดืม่บา้ง ทางทีด่ ีเราควรจะ 

คกุเขา่กม้ลงดืม่อยา่งโคแลว้จงึคอ่ยไปเถดิ” เขาจงึคกุเขา่กม้ลงดืม่อยา่งโคแลว้จงึจากไป 

  ภกิษุพงึกําจัดอาฆาตในบคุคลนัน้อยา่งนี้ 

  ภกิษุพงึก าจดัอาฆาตในบคุคลผูม้คีวามประพฤตทิางกายไมบ่รสิทุธ ิ ์มคีวาม 

ประพฤตทิางวาจาไมบ่รสิทุธิ ์และไมไ่ดช้อ่งแหง่ใจ ไมไ่ดค้วามเลือ่มใสทางใจ 

ตามกาลอนัควร อยา่งไร 

  คอื บคุคลใดมคีวามประพฤตทิางกายไมบ่รสิทุธิ ์มคีวามประพฤตทิางวาจา 

ไมบ่รสิทุธิ ์และไมไ่ดช้อ่งแหง่ใจ ไมไ่ดค้วามเลือ่มใสทางใจตามกาลอันควร ภกิษุพงึ 

เขา้ไปตัง้ความกรณุา ความเอ็นด ูความอนุเคราะหใ์นบคุคลแมเ้ชน่นีว้า่ “โอ ทา่นผูน้ี้ 

พงึละกายทจุรติแลว้เจรญิกายสจุรติ พงึละวจทีจุรติแลว้เจรญิวจสีจุรติ พงึละ 

มโนทจุรติแลว้เจรญิมโนสจุรติ” ขอ้นัน้เพราะเหตไุร เพราะทา่นผูน้ีห้ลังจากตายแลว้ 

อยา่ไปเกดิในอบาย ทคุต ิวนิบิาต นรก” เปรยีบเหมอืนคนเจ็บป่วย มทีกุข ์เป็นไขห้นัก 

เดนิทางไกล แมข้า้งหนา้เขาก็มบีา้นอยูห่า่งไกล แมข้า้งหลังเขาก็มบีา้นอยูห่า่งไกล 

เขาไมไ่ดอ้าหารทีเ่ป็นสปัปายะ ยาทีต่รงกับโรค คนพยาบาลทีเ่หมาะสม และผูท้ีจ่ะ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๒๖๘ } 



๒๖๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๔. จตตุถปัณณาสก]์ 

๒. อาฆาตวรรค ๒. ทตุยิอาฆาตปฏวินิยสตูร 

นําทางไปสูบ่า้น คนบางคนทีเ่ดนิทางไกลพงึเห็นเขา จงึเขา้ไปตัง้ความกรณุา ความ 

เอ็นด ูความอนุเคราะหใ์นเขาวา่ “โอ ทา่นผูน้ีค้วรจะไดอ้าหารทีเ่ป็นสปัปายะ ยาทีต่รง 

กับโรค คนพยาบาลทีเ่หมาะสม และผูนํ้าทางไปสูบ่า้น ขอ้นัน้เพราะเหตไุร เพราะวา่ 

ทา่นผูน้ีอ้ยา่ถงึความพนิาศเสยีหาย ณ ทีน่ีเ้ลย” 

  ภกิษุพงึกําจัดอาฆาตในบคุคลนัน้อยา่งนี้ 

  ภกิษุพงึก าจดัอาฆาตในบคุคลผูม้คีวามประพฤตทิางกายบรสิทุธิ ์มคีวาม 

ประพฤตทิางวาจาบรสิทุธิ ์และไดช้อ่งแหง่ใจ ไดค้วามเลือ่มใสทางใจตามกาล 

อนัควร อยา่งไร 

  คอื บคุคลใดมคีวามประพฤตทิางกายบรสิทุธิ ์มคีวามประพฤตทิางวาจา 

บรสิทุธิ ์ไดช้อ่งแหง่ใจและไดค้วามเลือ่มใสทางใจตามกาลอันควร แมค้วามประพฤต ิ

ทางกายทีบ่รสิทุธิข์องเขาสว่นใด ภกิษุพงึใสใจสว่นนัน้ในเวลานัน้ แมค้วาม 

ประพฤตทิางวาจาทีบ่รสิทุธิข์องเขาสว่นใด ภกิษุก็พงึใสใ่จสว่นนัน้ในเวลานัน้ แมก้าร 

ไดช้อ่งแหง่ใจ ไดค้วามเลือ่มใสทางใจตามกาลอันควรของเขาสว่นใด ภกิษุก็พงึใสใ่จ 

สว่นนัน้ในเวลานัน้ เปรยีบเหมอืนสระน้ําทีใ่ส จดืสนทิ เย็น สะอาด มทีา่เทยีบ 

น่ารืน่รมย ์ดาดาษไปดว้ยตน้ไมน้านาพันธุ ์คนเดนิทางมา ถกูความรอ้นกระทบ 

รอ้นอบอา้ว เหนือ่ยออ่น กระหายน้ํา เขาพงึลงสระน้ํานัน้ อาบบา้ง ดืม่บา้ง 

แลว้ขึน้มา น่ังบา้ง นอนบา้ง ทีร่ม่ไมใ้กลส้ระน้ํานัน้ 

  ภกิษุพงึกําจัดอาฆาตในบคุคลนัน้อยา่งนี้ 

  ผูม้อีายทัุง้หลาย เพราะอาศัยบคุคลทีน่่าเลือ่มใส จติจงึเลือ่มใส 

  อบุายกําจัดอาฆาต ๕ ประการนีแ้ล เป็นเครือ่งกําจัดอาฆาตทีเ่กดิขึน้แกภ่กิษุ 

ไดอ้ยา่งสิน้เชงิ 

ทตุยิอาฆาตปฏวินิยสตูรที ่๒ จบ 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๒๖๙ } 



๒๗๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๔. จตตุถปัณณาสก]์ 

๒. อาฆาตวรรค ๓. สากัจฉสตูร 

๓. สากจัฉสูตร 

วา่ดว้ยภกิษุผูค้วรสนทนาดว้ย 

  [๑๖๓] ณ ทีนั่น้ ทา่นพระสารบีตุรเรยีกภกิษุทัง้หลายมากลา่ววา่ ฯลฯ๑ จงึได ้

กลา่วเรือ่งนีว้า่ 

  ผูม้อีายทัุง้หลาย ภกิษุประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการ เป็นผูค้วรสนทนากับ 

เพือ่นพรหมจารทัีง้หลาย 

  ธรรม ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

  ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. ตนเองเป็นผูถ้งึพรอ้มดว้ยศลีและตอบปัญหาทีม่าในเรือ่งสลีสมัปทาได ้

   ๒. ตนเองเป็นผูถ้งึพรอ้มดว้ยสมาธแิละตอบปัญหาทีม่าในเรือ่งสมาธ-ิ 

       สมัปทาได ้

   ๓. ตนเองเป็นผูถ้งึพรอ้มดว้ยปัญญาและตอบปัญหาทีม่าในเรือ่งปัญญา- 

       สมัปทาได ้

   ๔. ตนเองเป็นผูถ้งึพรอ้มดว้ยวมิตุตแิละตอบปัญหาทีม่าในเรือ่งวมิตุต-ิ 

       สมัปทาได ้

   ๕. ตนเองเป็นผูถ้งึพรอ้มดว้ยวมิตุตญิาณทัสสนะและตอบปัญหาทีม่า 

       ในเรือ่งวมิตุตญิาณทัสสนสมัปทาได ้

  ผูม้อีายทัุง้หลาย ภกิษุประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการนีแ้ล เป็นผูค้วรสนทนา 

กับเพือ่นพรหมจารทัีง้หลาย 

สากจัฉสตูรที ่๓ จบ 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ 
ฯลฯ ทีป่รากฏในขอ้ ๑๖๓-๑๖๖ ดคูวามเต็มในขอ้ ๑๖๒ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๒๗๐ } 



๒๗๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๔. จตตุถปัณณาสก]์ 

๒. อาฆาตวรรค ๔. อาชวีสตูร 

๔. อาชวีสตูร 

วา่ดว้ยภกิษุผูค้วรแกส่าชพี๑ 

  [๑๖๔] ณ ทีนั่น้ ทา่นพระสารบีตุรเรยีกภกิษุทัง้หลายมากลา่ววา่ ฯลฯ จงึได ้

กลา่วเรือ่งนีว้า่ 

  ผูม้อีายทัุง้หลาย ภกิษุประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการ เป็นผูค้วรแกส่าชพีของ 

เพือ่นพรหมจารทัีง้หลาย 

  ธรรม ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

  ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. ตนเองเป็นผูถ้งึพรอ้มดว้ยศลี และตอบปัญหาทีม่าในเรือ่งสลีสมัปทาได ้

   ๒. ตนเองเป็นผูถ้งึพรอ้มดว้ยสมาธ ิและตอบปัญหาทีม่าในเรือ่งสมาธ-ิ 

       สมัปทาได ้

   ๓. ตนเองเป็นผูถ้งึพรอ้มดว้ยปัญญา และตอบปัญหาทีม่าในเรือ่งปัญญา- 

       สมัปทาได ้

   ๔. ตนเองเป็นผูถ้งึพรอ้มดว้ยวมิตุต ิและตอบปัญหาทีม่าในเรือ่งวมิตุต-ิ 

       สมัปทาได ้

   ๕. ตนเองเป็นผูถ้งึพรอ้มดว้ยวมิตุตญิาณทัสสนะ และตอบปัญหาทีม่า 

       ในเรือ่งวมิตุตญิาณทัสสนสมัปทาได ้

  ผูม้อีายทัุง้หลาย ภกิษุประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการนีแ้ล เป็นผูค้วรแกส่าชพี 

ของเพือ่นพรหมจารทัีง้หลาย 

อาชวีสตูรที ่๔ จบ 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 ดเูชงิอรรถที ่๑ ขอ้ ๖๖ (สาชวีสตูร) หนา้ ๑๑๔ ในเลม่นี้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๒๗๑ } 



๒๗๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๔. จตตุถปัณณาสก]์ 

๒. อาฆาตวรรค ๕. ปัญหาปจุฉาสตูร 

๕. ปญัหาปจุฉาสูตร 

วา่ดว้ยการถามปญัหา 

  [๑๖๕] ณ ทีนั่น้ ทา่นพระสารบีตุรเรยีกภกิษุทัง้หลายมากลา่ววา่ ฯลฯ จงึได ้

กลา่วเรือ่งนีว้า่ 

  ผูม้อีายทัุง้หลาย ภกิษุบางรปูยอ่มถามปัญหากับภกิษุอืน่ดว้ยเหต ุ๕ ประการ 

ทัง้หมด หรอืเหตใุดเหตหุนึง่ 

  เหต ุ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ภกิษุบางรปูถามปัญหากับภกิษุอืน่ เพราะโงเ่ขลา เพราะหลงงมงาย 

   ๒. ภกิษุบางรปูมคีวามปรารถนาชัว่ ถกูความปรารถนาครอบงํา จงึถาม 

       ปัญหากับภกิษุอืน่ 

   ๓. ภกิษุบางรปูดหูมิน่ จงึถามปัญหากับภกิษุอืน่ 

   ๔. ภกิษุบางรปูประสงคจ์ะรูจ้งึถามปัญหากับภกิษุอืน่ 

   ๕. ภกิษุบางรปูคดิอยา่งนีว้า่ „ภกิษุอืน่ถา้ถกูเราถามปัญหาก็จักตอบให ้

       ชดัเจน น่ันเป็นการด ีแตถ่า้ตอบไมช่ดัเจน เราเองจักตอบใหช้ดัเจน 

       แกเ่ธอ‟ จงึถามปัญหากับภกิษุอืน่ 

  ผูม้อีายทัุง้หลาย ภกิษุบางรปูยอ่มถามปัญหากับภกิษุอืน่ดว้ยเหต ุ๕ ประการ 

ทัง้หมด หรอืเหตใุดเหตหุนึง่ 

  สว่นขา้พเจา้คดิอยา่งนีว้า่ „ถา้ภกิษุอืน่ถกูเราถามปัญหาก็จักตอบใหช้ดัเจน 

น่ันเป็นการด ีแตถ่า้ตอบไมช่ดัเจน เราเองจักตอบใหช้ดัเจนแกภ่กิษุนัน้‟ จงึถาม 

ปัญหากับภกิษุอืน่ 

ปญัหาปจุฉาสตูรที ่๕ จบ 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๒๗๒ } 



๒๗๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๔. จตตุถปัณณาสก]์ 

๒. อาฆาตวรรค ๖. นโิรธสตูร 

๖. นโิรธสตูร 

วา่ดว้ยนโิรธ 

  [๑๖๖] ณ ทีนั่น้ ทา่นพระสารบีตุรเรยีกภกิษุทัง้หลายมากลา่ววา่ ผูม้อีายุ 

ทัง้หลาย ฯลฯ จงึไดก้ลา่วเรือ่งนีว้า่ 

  “ผูม้อีายทัุง้หลาย เป็นไปไดท้ีภ่กิษุในธรรมวนัิยนีผู้ถ้งึพรอ้มดว้ยศลี ถงึพรอ้ม 

ดว้ยสมาธ ิถงึพรอ้มดว้ยปัญญา เขา้สญัญาเวทยตินโิรธบา้ง ออกจากสญัญา- 

เวทยตินโิรธบา้ง หากเธอไมบ่รรลอุรหตัตผลในปัจจบุัน ก็เป็นไปไดท้ีเ่ธอจะลว่งความ 

เป็นผูอ้ยูร่ว่มกับเหลา่เทวดาผูม้คํีาขา้วเป็นภักษา๑ แลว้เขา้ถงึกายมโนมัย๒ชัน้ใดชัน้หนึง่ 

เขา้สญัญาเวทยตินโิรธ๓บา้ง ออกจากสญัญาเวทยตินโิรธบา้ง” 

  เมือ่ทา่นพระสารบีตุรกลา่วอยา่งนีแ้ลว้ ทา่นพระอทุายจีงึกลา่วกับทา่นพระ 

สารบีตุรดังนีว้า่ “ทา่นสารบีตุร เป็นไปไมไ่ดเ้ลยทีภ่กิษุจะลว่งความเป็นผูอ้ยูร่ว่มกับ 

เหลา่เทวดาผูม้คํีาขา้วเป็นภักษา แลว้เขา้ถงึกายมโนมัยชัน้ใดชัน้หนึง่ เขา้สัญญา 

เวทยตินโิรธบา้ง ออกจากสญัญาเวทยตินโิรธบา้ง เป็นไปไมไ่ดแ้น่นอน” 

  แมค้รัง้ที ่๒ ฯลฯ 

  แมค้รัง้ที ่๓ ทา่นพระสารบีตุรไดเ้รยีกภกิษุทัง้หลายมากลา่ววา่ “ผูม้อีาย ุ

ทัง้หลาย เป็นไปไดท้ีภ่กิษุในธรรมวนัิยนี้ผูถ้งึพรอ้มดว้ยศลี ถงึพรอ้มดว้ยสมาธ ิ

ถงึพรอ้มดว้ยปัญญา เขา้สัญญาเวทยตินโิรธบา้ง ออกจากสญัญาเวทยตินโิรธบา้ง 

หากเธอไมบ่รรลอุรหตัตผลในปัจจบุัน ก็เป็นไปไดท้ีเ่ธอจะลว่งความเป็นผูอ้ยูร่ว่ม 

กับเหลา่เทวดาผูม้คํีาขา้วเป็นภักษา แลว้เขา้ถงึกายมโนมัยชัน้ใดชัน้หนึง่ เขา้สญัญา- 

เวทยตินโิรธบา้ง ออกจากสญัญาเวทยตินโิรธบา้ง” 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 เหลา่เทวดาผูม้คี าขา้วเป็นภกัษา ในทีน่ีห้มายถงึเทวดาชัน้กามาวจร (องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๑๖๖/๖๔) 

๒
 ด ูเชงิอรรถที ่๑ ขอ้ ๔๔ (มนาปทายสีตูร) หนา้ ๗๒ ในเลม่นี ้

๓ 
สญัญาเวทยตินโิรธ หมายถงึการดับสัญญาและเวทนา เรยีกสัน้ ๆ วา่ นโิรธสมาบตั ิเป็นสมาบัตขิอ้ที ่๙ 

   ในอนุปพุพวหิาร ๙ ดู ท.ีปา. ๑๑/๓๔๓/๒๓๔, องฺ.นวก. ๒๓/๓๒/๓๓๖ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๒๗๓ } 



๒๗๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๔. จตตุถปัณณาสก]์ 

๒. อาฆาตวรรค ๖. นโิรธสตูร 

  แมค้รัง้ที ่๓ ทา่นพระอทุายก็ีไดก้ลา่วกับทา่นพระสารบีตุรดังนีว้า่ “ทา่น 

สารบีตุร เป็นไปไมไ่ดเ้ลยทีภ่กิษุจะลว่งความเป็นผูอ้ยูร่ว่มกับเหลา่เทวดาผูม้คํีาขา้ว 

เป็นภักษาแลว้เขา้ถงึกายมโนมัยชัน้ใดชัน้หนึง่ เขา้สญัญาเวทยตินโิรธบา้ง ออกจาก 

สญัญาเวทยตินโิรธบา้ง เป็นไปไมไ่ดแ้น่นอน” 

  ลําดับนัน้ ทา่นพระสารบีตุรไดม้คีวามคดิวา่ “ทา่นอทุายคีัดคา้นเราถงึ ๓ ครัง้ 

และภกิษุบางรปูก็ไมอ่นุโมทนาเรา ทางทีด่ ีเราควรจะเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึที่ 

ประทับ” ครัน้แลว้ จงึเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวายอภวิาทแลว้น่ัง 

ณ ทีส่มควร เรยีกภกิษุทัง้หลายมากลา่ววา่ “ผูม้อีายทัุง้หลาย เป็นไปไดท้ีภ่กิษุใน 

ธรรมวนัิยนีผู้ถ้งึพรอ้มดว้ยศลี ถงึพรอ้มดว้ยสมาธ ิถงึพรอ้มดว้ยปัญญา เขา้ 

สญัญาเวทยตินโิรธบา้ง ออกจากสญัญาเวทยตินโิรธบา้ง หากเธอไมบ่รรลอุรหัตตผล 

ในปัจจบุัน ก็เป็นไปไดท้ีเ่ธอจะลว่งความเป็นผูอ้ยูร่ว่มกับเหลา่เทวดาผูม้คํีาขา้วเป็น 

ภักษา แลว้เขา้ถงึกายมโนมัยชัน้ใดชัน้หนึง่ เขา้สัญญาเวทยตินโิรธบา้ง ออกจาก 

สญัญาเวทยตินโิรธบา้ง” 

  เมือ่ทา่นพระสารบีตุรกลา่วอยา่งนีแ้ลว้ ทา่นพระอทุายไีดก้ลา่วกับทา่นพระ 

สารบีตุรดังนีว้า่ “ทา่นสารบีตุร เป็นไปไมไ่ดเ้ลยทีภ่กิษุจะลว่งความเป็นผูอ้ยูร่ว่มกับ 

เหลา่เทวดาผูม้คํีาขา้วเป็นภักษา แลว้เขา้ถงึกายมโนมัยชัน้ใดชัน้หนึง่ เขา้สัญญา- 

เวทยตินโิรธบา้ง ออกจากสญัญาเวทยตินโิรธบา้ง เป็นไปไมไ่ดแ้น่นอน” 

  แมค้รัง้ที ่๒ ฯลฯ 

  แมค้รัง้ที ่๓ ทา่นพระสารบีตุรไดเ้รยีกภกิษุทัง้หลายมากลา่ววา่ “ผูม้อีาย ุ

ทัง้หลาย เป็นไปไดท้ีภ่กิษุในธรรมวนัิยนี้ผูถ้งึพรอ้มดว้ยศลี ถงึพรอ้มดว้ยสมาธ ิ

ถงึพรอ้มดว้ยปัญญา เขา้สัญญาเวทยตินโิรธบา้ง ออกจากสญัญาเวทยตินโิรธบา้ง 

หากเธอไมบ่รรลอุรหตัตผลในปัจจบุัน ก็เป็นไปไดท้ีเ่ธอจะลว่งความเป็นผูอ้ยูร่ว่มกับ 

เหลา่เทวดาผูม้คํีาขา้วเป็นภักษา แลว้เขา้ถงึกายมโนมัยชัน้ใดชัน้หนึง่ เขา้สัญญา- 

เวทยตินโิรธบา้ง ออกจากสญัญาเวทยตินโิรธบา้ง” 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๒๗๔ } 



๒๗๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๔. จตตุถปัณณาสก]์ 

๒. อาฆาตวรรค ๖. นโิรธสตูร 

  แมค้รัง้ที ่๓ ทา่นพระอทุายไีดก้ลา่วกับทา่นพระสารบีตุรดังนีว้า่ “ทา่นสารบีตุร 

เป็นไปไมไ่ดเ้ลยทีภ่กิษุจะลว่งความเป็นผูอ้ยูร่ว่มกับเหลา่เทวดาผูม้คํีาขา้วเป็นภักษา 

แลว้เขา้ถงึกายมโนมัยชัน้ใดชัน้หนึง่ เขา้สญัญาเวทยตินโิรธบา้ง ออกจากสญัญา- 

เวทยตินโิรธบา้ง เป็นไปไมไ่ดแ้น่นอน” 

  ลําดับนัน้ ทา่นพระสารบีตุรไดม้คีวามคดิวา่ “ทา่นอทุาย ีคัดคา้นเราถงึ 

๓ ครัง้ตอ่พระพักตรข์องพระผูม้พีระภาค และภกิษุบางรปูก็ไมอ่นุโมทนาเรา ทางทีด่ ี

เราพงึนิง่เสยี” จงึไดน้ิง่อยู ่

  จากนัน้ พระผูม้พีระภาคไดต้รัสถามทา่นอทุายวีา่ “อทุาย ีเธอหมายถงึกาย- 

มโนมัยอยา่งไหน” 

  ทา่นพระอทุายกีราบทลูวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองคห์มายถงึเหลา่ 

เทพชัน้อรปูพรหมทีส่ําเร็จดว้ยสญัญา” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “อทุาย ีการพดูของเธอผูเ้ขลา ไมฉ่ลาด จะม ี

ประโยชนอ์ะไร เธอเขา้ใจถงึสิง่ทีเ่ธอพดูหรอื” 

  ลําดับนัน้ พระผูม้พีระภาครับสัง่เรยีกทา่นพระอานนทม์าตรัสวา่ “อานนท ์

เป็นไปไดห้รอืทีเ่ธอทัง้หลายเพกิเฉยตอ่ภกิษุเถระผูกํ้าลังถกูเบยีดเบยีนอยู ่เธอ 

ทัง้หลายคงจะไมม่คีวามกรณุาในภกิษุเถระผูฉ้ลาดซึง่กําลังถกูเบยีดเบยีนอยู่๑” 

  พระผูม้พีระภาครับสัง่เรยีกภกิษุทัง้หลายมาตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย เป็นไปได ้

ทีภ่กิษุในธรรมวนัิยนีผู้ถ้งึพรอ้มดว้ยศลี ถงึพรอ้มดว้ยสมาธ ิถงึพรอ้มดว้ยปัญญา 

เขา้สญัญาเวทยตินโิรธบา้ง ออกจากสญัญาเวทยตินโิรธบา้ง หากเธอไมบ่รรล ุ

อรหัตตผลในปัจจบุัน ก็เป็นไปไดท้ีเ่ธอจะลว่งความเป็นผูอ้ยูร่ว่มกับเหลา่เทวดาผูม้ี 

คําขา้วเป็นภักษา แลว้เขา้ถงึกายมโนมัยชัน้ใดชัน้หนึง่ เขา้สญัญาเวทยตินโิรธบา้ง 

ออกจากสญัญาเวทยตินโิรธบา้ง” พระผูม้พีระภาคผูส้คุตครัน้ตรัสดังนีแ้ลว้ก็เสด็จ 

ลกุขึน้จากพทุธอาสน ์เสด็จเขา้ไปยังพระวหิาร๒ 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 เหตทุีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสในเชงิตําหนทิา่นพระอานนทอ์ยา่งนี ้ก็เพราะทา่นพระอานนทเ์ป็นสหายรักของ 

   ทา่นพระสารบีตุรเถระและทา่นเป็นธัมมภัณฑาคารกิ (ขนุคลังพระธรรม) การหา้มปรามภกิษุผูร้กุรานภกิษุ 

   เถระอยา่งนี้ เป็นหนา้ทีข่องภกิษุผูเ้ป็นธัมมภัณฑาคารกิ (ตามนัย องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๑๖๖/๖๔) 

๒
 พระวหิาร ในทีน่ีห้มายถงึพระคันธกฎุ ี(องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๑๖๖/๖๔) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๒๗๕ } 



๒๗๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๔. จตตุถปัณณาสก]์ 

๒. อาฆาตวรรค ๖. นโิรธสตูร 

  ครัน้พระผูม้พีระภาคเสด็จหลกีไปไมน่าน ทา่นพระอานนท ์ไดเ้ขา้ไปหาท่าน 

พระอปุวานะถงึทีอ่ยูแ่ลว้กลา่วดังนีว้า่ “ทา่นอปุวานะ ภกิษุเหลา่อืน่ในศาสนานี้ 

เบยีดเบยีนพระเถระ พวกเราจะไมถ่ามหาภกิษุเหลา่นัน้ การทีพ่ระผูม้พีระภาคเสด็จ 

ออกจากทีห่ลกีเรน้ในเวลาเย็น จะปรารภเหตนัุน้น่ันแลแลว้ยกขึน้แสดงเหมอืนทีจ่ะ 

พงึตรัสกับทา่นอปุวานะโดยเฉพาะในเหตนัุน้ นัน้ไมน่่าอัศจรรย ์บัดนี ้ความนอ้ยใจ 

ไดเ้กดิขึน้แกพ่วกเรา” 

  ลําดับนัน้ พระผูม้พีระภาคเสด็จออกจากทีห่ลกีเรน้ในเวลาเย็นแลว้เสด็จเขา้ไป 

ประทับน่ังทีอ่ปัุฏฐานศาลา ไดต้รัสถามทา่นอปุวานะวา่ 

  “อปุวานะ ภกิษุเถระประกอบดว้ยธรรมเทา่ไรจงึเป็นทีรั่ก เป็นทีพ่อใจ เป็นที ่

เคารพ และเป็นทีย่กยอ่งของเพือ่นพรหมจารทัีง้หลาย” 

  ทา่นอปุวานะกราบทลูวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ภกิษุเถระประกอบดว้ย 

ธรรม ๕ ประการ จงึเป็นทีรั่ก เป็นทีพ่อใจ เป็นทีเ่คารพ และเป็นทีย่กยอ่งของ 

เพือ่นพรหมจารทัีง้หลาย 

  ธรรม ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

  ภกิษุเถระในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. เป็นผูม้ศีลี ฯลฯ ศกึษาอยูใ่นสกิขาบททัง้หลาย 

   ๒. เป็นพหสูตู ฯลฯ แทงตลอดดดีว้ยทฏิฐ ิ

   ๓. มวีาจางาม เจรจาถอ้ยคําไพเราะ ประกอบดว้ยวาจาชาวเมอืงที่ 

       สละสลวย ไมห่ยาบคาย ใหรู้ค้วามหมายได ้

   ๔. เป็นผูไ้ดฌ้าน ๔ อันมใีนจติยิง่๑ ซึง่เป็นเครือ่งอยูเ่ป็นสขุในปัจจบุัน 

       ตามความปรารถนา ไดโ้ดยไมย่าก ไดโ้ดยไมลํ่าบาก 

   ๕. ทําใหแ้จง้เจโตวมิตุต ิปัญญาวมิตุติ๒อันไมม่อีาสวะ เพราะอาสวะ 

       ส ิน้ไป ดว้ยปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุัน 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ 
ดเูชงิอรรถที ่๑ ขอ้ ๑๐๔ (สมณสขุมุาลสตูร) หนา้ ๑๘๑ ในเลม่นี ้

๒
 ดเูชงิอรรถที ่๒,๓ ขอ้ ๒๕ (อนุคคหติสตูร) หนา้ ๓๑ ในเลม่นี้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๒๗๖ } 



๒๗๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๔. จตตุถปัณณาสก]์ 

๒. อาฆาตวรรค ๗. โจทนาสตูร 

  ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ภกิษุเถระประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการนีแ้ล ยอ่มเป็น 

ทีรั่ก เป็นทีพ่อใจ เป็นทีเ่คารพ และเป็นทีย่กยอ่งของเพือ่นพรหมจารทัีง้หลาย” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ดลีะ ดลีะ อปุวานะ ภกิษุเถระประกอบดว้ยธรรม ๕ 

ประการนีแ้ล ยอ่มเป็นทีรั่ก เป็นทีพ่อใจ เป็นทีเ่คารพ และเป็นทีย่กยอ่งของเพือ่น 

พรหมจารทัีง้หลาย หากภกิษุเถระไมม่ธีรรม ๕ ประการนี ้เพือ่นพรหมจาร ี

ทัง้หลายจะสกัการะ เคารพ นับถอื บชูาเธอเพราะความเป็นผูม้ฟัีนหัก มผีมหงอก 

มหีนังยน่ เพือ่อะไร แตเ่พราะภกิษุเถระมธีรรม ๕ ประการนี ้เพือ่นพรหมจาร ี

ทัง้หลายจงึสกัการะ เคารพ นับถอื บชูาเธอ” 

นโิรธสตูรที ่๖ จบ 

๗. โจทนาสตูร 

วา่ดว้ยคณุสมบตัขิองภกิษุผูเ้ป็นโจทก์๑ 

  [๑๖๗] ณ ทีนั่น้ ทา่นพระสารบีตุรเรยีกภกิษุทัง้หลายมากลา่ววา่ ผูม้อีายุ 

ทัง้หลาย ภกิษุผูเ้ป็นโจทกป์ระสงคจ์ะโจทผูอ้ืน่ พงึตัง้มั่นธรรม ๕ ประการไวใ้นตน 

แลว้จงึโจทผูอ้ืน่ 

  ธรรม ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. เราจักกลา่วในกาลอันควร จักไมก่ลา่วในกาลอนัไมค่วร 

   ๒. เราจักกลา่วถอ้ยคําจรงิ จักไมก่ลา่วถอ้ยคําไมจ่รงิ 

   ๓. เราจักกลา่วถอ้ยคําออ่นหวาน จักไมก่ลา่วถอ้ยคําหยาบ 

   ๔. เราจักกลา่วถอ้ยคําอันประกอบดว้ยประโยชน ์จักไมก่ลา่วถอ้ยคํา 

       อันไมป่ระกอบดว้ยประโยชน ์

   ๕. เราจักมเีมตตาจติกลา่ว จักไมเ่พง่โทษกลา่ว 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 ผูเ้ป็นโจทก ์ในทีน่ีห้มายถงึผูโ้จทกด์ว้ยเรือ่งสําหรับโจท ๔ อยา่ง คอื (๑) วตัถสุนัทสัสนา แสดงเรือ่งทีต่อ้งอาบัต ิ

   (๒) อาปตัตสินัทสัสนา แสดงอาบัตทิีล่ว่งละเมดิ (๓) สงัวาสปัปฏกิเขปะ หา้มสังวาสคอืไมร่่วมสังฆกรรม 

   มอีโุบสถกรรมและปวารณากรรมเป็นตน้ (๔) สามจีปิฏกิเขปะ ไม่ทําสามจีกิรรมมกีารกราบไหวเ้ป็นตน้ 

   (องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๑๖๗/๖๕, องฺ.ปญฺจก.ฏกีา ๓/๑๖๗-๙-๖/๖๔) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๒๗๗ } 



๒๗๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๔. จตตุถปัณณาสก]์ 

๒. อาฆาตวรรค ๗. โจทนาสตูร 

  ผูม้อีายทัุง้หลาย ภกิษุผูโ้จทกป์ระสงคจ์ะโจทผูอ้ืน่ พงึตัง้มั่นธรรม ๕ ประการนี ้

ไวใ้นตนแลว้จงึโจทผูอ้ืน่ 

  ผูม้อีายทัุง้หลาย ขา้พเจา้เห็นบคุคลบางคนในธรรมวนัิยนีถ้กูผูอ้ ืน่โจทในกาล 

อันไมค่วร ไมถ่กูโจทในกาลอันควร ก็โกรธ ถกูผูอ้ ืน่โจทดว้ยถอ้ยคําไมจ่รงิ ไมถ่กู 

โจทดว้ยถอ้ยคําจรงิ ก็โกรธ ถกูผูอ้ ืน่โจทดว้ยถอ้ยคําหยาบ ไมถ่กูโจทดว้ยถอ้ยคํา 

ออ่นหวาน ก็โกรธ ถกูผูอ้ ืน่โจทดว้ยถอ้ยคําอันไมป่ระกอบดว้ยประโยชน ์ไมถ่กูโจท 

ดว้ยถอ้ยคําอันประกอบดว้ยประโยชน ์ก็โกรธ ถกูผูอ้ ืน่โจทดว้ยการเพง่โทษ ไมถ่กู 

โจทดว้ยเมตตาจติ ก็โกรธ 

  ภกิษุพงึใหอ้วปิปฏสิาร (ความไมร่อ้นใจ) เกดิขึน้แกภ่กิษุผูถ้กูโจทโดยไมเ่ป็น 

ธรรม โดยอาการ ๕ คอื 

   ๑. ทา่นถกูโจทในกาลอันไมค่วร ไมถ่กูโจทในกาลอันควร ทา่นจงึควร 

       มอีวปิปฏสิาร 

   ๒. ทา่นถกูโจทดว้ยถอ้ยคําไมจ่รงิ ไมถ่กูโจทดว้ยถอ้ยคําจรงิ ทา่นจงึ 

       ควรมอีวปิปฏสิาร 

   ๓. ทา่นถกูโจทดว้ยถอ้ยคําหยาบ ไมถ่กูโจทดว้ยถอ้ยคําออ่นหวาน 

       ทา่นจงึควรมอีวปิปฏสิาร 

   ๔. ทา่นถกูโจทดว้ยถอ้ยคําอันไมป่ระกอบดว้ยประโยชน ์ไมถ่กูโจทดว้ย 

       ถอ้ยคําอันประกอบดว้ยประโยชน ์ทา่นจงึควรมอีวปิปฏสิาร 

   ๕. ทา่นถกูโจทดว้ยการเพง่โทษ ไมถ่กูโจทดว้ยเมตตาจติ ทา่นจงึควรม ี

       อวปิปฏสิาร 

  ผูม้อีายทัุง้หลาย ภกิษุพงึใหม้อีวปิปฏสิารเกดิขึน้แกภ่กิษุผูถ้กูโจทโดยไมเ่ป็น 

ธรรม โดยอาการ ๕ นี้ 

  ภกิษุพงึใหว้ปิปฏสิาร(ความรอ้นใจ)เกดิขึน้แกภ่กิษุผูเ้ป็นโจทกโ์ดยไมเ่ป็นธรรม 

โดยอาการ ๕ คอื 

   ๑. ทา่นโจทในกาลอันไมค่วร ไมโ่จทในกาลอันควร ทา่นจงึควรมวีปิปฏสิาร 

   ๒. ทา่นโจทดว้ยถอ้ยคําไมจ่รงิ ไมโ่จทดว้ยถอ้ยคําจรงิ ทา่นจงึควรม ี

       วปิปฏสิาร 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๒๗๘ } 



๒๗๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๔. จตตุถปัณณาสก]์ 

๒. อาฆาตวรรค ๗. โจทนาสตูร 

   ๓. ทา่นโจทดว้ยถอ้ยคําหยาบ ไมโ่จทดว้ยถอ้ยคําออ่นหวาน ทา่นจงึ 

       ควรมวีปิปฏสิาร 

   ๔. ทา่นโจทดว้ยถอ้ยคําอันไมป่ระกอบดว้ยประโยชน ์ไมโ่จทดว้ยถอ้ยคํา 

       อันประกอบดว้ยประโยชน ์ทา่นจงึควรมวีปิปฏสิาร 

   ๕. ทา่นโจทดว้ยการเพง่โทษ ไมโ่จทดว้ยเมตตาจติ ทา่นจงึควรม ี

       วปิปฏสิาร 

  ผูม้อีายทัุง้หลาย ภกิษุพงึใหว้ปิปฏสิารเกดิขึน้แกภ่กิษุผูเ้ป็นโจทกโ์ดยไม่เป็นธรรม 

โดยอาการ ๕ นี ้ขอ้นัน้เพราะเหตไุร เพราะภกิษุแมรู้ปอืน่ ไมพ่งึเขา้ใจวา่ ควรโจท 

ดว้ยถอ้ยคําไมจ่รงิ 

  ขา้พเจา้เห็นบคุคลบางคนในธรรมวนัิยนี ้ถกูโจทในกาลอันควร ไมถ่กูโจทใน 

กาลอันไมค่วร ก็โกรธ ถกูโจทดว้ยถอ้ยคําจรงิ ไมถ่กูโจทดว้ยถอ้ยคําไมจ่รงิ ก็โกรธ 

ถกูโจทดว้ยถอ้ยคําออ่นหวาน ไมถ่กูโจทดว้ยถอ้ยคําหยาบ ก็โกรธ ถกูโจทดว้ยถอ้ย 

คําอันประกอบดว้ยประโยชน ์ไมถ่กูโจทดว้ยถอ้ยคําอันไมป่ระกอบดว้ยประโยชน์ 

ก็โกรธ ถกูโจทดว้ยเมตตาจติ ไมถ่กูโจทดว้ยการเพง่โทษ ก็โกรธ 

  ภกิษุพงึใหว้ปิปฏสิารเกดิขึน้แกภ่กิษุผูถ้กูโจทโดยธรรม โดยอาการ ๕ คอื 

   ๑. ทา่นถกูโจทในกาลอันควร ไมถ่กูโจทในกาลอันไมค่วร ทา่นจงึควรม ี

       วปิปฏสิาร 

   ๒. ทา่นถกูโจทดว้ยถอ้ยคําจรงิ ไมถ่กูโจทดว้ยถอ้ยคําไมจ่รงิ ทา่นจงึ 

       ควรมวีปิปฏสิาร 

   ๓. ทา่นถกูโจทดว้ยถอ้ยคําออ่นหวาน ไมถ่กูโจทดว้ยถอ้ยคําหยาบ 

       ทา่นจงึควรมวีปิปฏสิาร 

   ๔. ทา่นถกูโจทดว้ยถอ้ยคําอันประกอบดว้ยประโยชน ์ไมถ่กูโจทดว้ย 

       ถอ้ยคําอันไมป่ระกอบดว้ยประโยชน ์ทา่นจงึควรมวีปิปฏสิาร 

   ๕. ทา่นถกูโจทดว้ยเมตตาจติ ไมถ่กูโจทดว้ยการเพง่โทษ ทา่นจงึควรม ี

       วปิปฏสิาร 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๒๗๙ } 



๒๘๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๔. จตตุถปัณณาสก]์ 

๒. อาฆาตวรรค ๗. โจทนาสตูร 

  ผูม้อีายทัุง้หลาย ภกิษุพงึใหว้ปิปฏสิารเกดิขึน้แกภ่กิษุผูถ้กูโจทโดยธรรม โดย 

อาการ ๕ นี้ 

  ภกิษุพงึใหอ้วปิปฏสิารเกดิขึน้แกภ่กิษุผูเ้ป็นโจทกโ์ดยธรรม โดยอาการ ๕ คอื 

   ๑. ทา่นโจทในกาลอันควร ไมโ่จทในกาลอันไมค่วร ทา่นจงึควรม ี

       อวปิปฏสิาร 

   ๒. ทา่นโจทดว้ยถอ้ยคําจรงิ ไมโ่จทดว้ยถอ้ยคําไมจ่รงิ ทา่นจงึควรม ี

       อวปิปฏสิาร 

   ๓. ทา่นโจทดว้ยถอ้ยคําออ่นหวาน ไมโ่จทดว้ยถอ้ยคําหยาบ ทา่นจงึ 

       ควรมอีวปิปฏสิาร 

   ๔. ทา่นโจทดว้ยถอ้ยคําอันประกอบดว้ยประโยชน ์ไมโ่จทดว้ยถอ้ยคํา 

       อันไมป่ระกอบดว้ยประโยชน ์ทา่นจงึควรมอีวปิปฏสิาร 

   ๕. ทา่นโจทดว้ยเมตตาจติ ไมโ่จทดว้ยการเพง่โทษ ทา่นจงึควรม ี

       อวปิปฏสิาร 

  ผูม้อีายทัุง้หลาย ภกิษุพงึใหอ้วปิปฏสิารเกดิขึน้แกภ่กิษุผูเ้ป็นโจทกโ์ดยธรรม 

โดยอาการ ๕ นี ้ขอ้นัน้เพราะเหตไุร เพราะภกิษุแมรู้ปอืน่พงึเขา้ใจวา่ควรโจทดว้ย 

ถอ้ยคําจรงิ 

  บคุคลผูถ้กูโจทพงึตัง้มั่นในธรรม ๒ ประการ คอื ความจรงิ และความไม่ 

โกรธวา่ „ถา้ผูอ้ ืน่พงึโจทเรา ดว้ยธรรม ๕ ประการ คอื 

   ๑. พงึโจทในกาลอันควรหรอืในกาลอันไมค่วร 

   ๒. พงึโจทดว้ยถอ้ยคําจรงิหรอืดว้ยถอ้ยคําไมจ่รงิ 

   ๓. พงึโจทดว้ยถอ้ยคําออ่นหวานหรอืดว้ยถอ้ยคําหยาบ 

   ๔. พงึโจทดว้ยถอ้ยคําอันประกอบดว้ยประโยชนห์รอืดว้ยถอ้ยคําอันไม ่

       ประกอบดว้ยประโยชน ์

   ๕. พงึโจทดว้ยเมตตาจติหรอืดว้ยการเพ่งโทษ 

  แมเ้ราก็จะตัง้อยูใ่นธรรม ๒ ประการ คอื ความจรงิและความไมโ่กรธ ถา้เรา 

พงึทราบวา่ธรรมนัน้มใีนเรา ก็จะพงึกลา่ววา่ „มอียู‟่ และวา่ „ปรากฏในเรา‟ ถา้พงึ 

ทราบวา่ ธรรมนัน้ไมม่ใีนเรา ก็จะพงึกลา่ววา่ „ไมม่‟ี และกลา่ววา่ „ไมป่รากฏในเรา‟ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๒๘๐ } 



๒๘๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๔. จตตุถปัณณาสก]์ 

๒. อาฆาตวรรค ๗. โจทนาสตูร 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “สารบีตุร เรือ่งพงึเป็นอยา่งนัน้ แตโ่มฆบรุษุบางพวก 

ในธรรมวนัิยนี ้เมือ่ถกูกลา่วสอน ยอ่มไมรั่บฟังคําพรํา่สอนโดยเคารพ” 

  ทา่นพระสารบีตุรกราบทลูวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ บคุคลเหลา่ใดไมม่ ี

ศรัทธา ตอ้งการเลีย้งชวีติ มใิชม่ศีรัทธาออกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติ เป็นผู ้

โออ้วด มมีารยา เกเร ฟุ้งซา่น ถอืตัว โลเล ปากกลา้ พดูพรํ่าเพรือ่ ไมคุ่ม้ครอง 

ทวารในอนิทรยีทั์ง้หลาย ไมรู่จั้กประมาณในการบรโิภค ไมป่ระกอบความเพยีร 

เครือ่งตืน่อยู ่ไมมุ่ง่หวงัความเป็นสมณะ ไมม่คีวามเคารพอยา่งแรงกลา้ในสกิขา เป็น 

ผูม้ักมาก เป็นผูย้อ่หยอ่น เป็นผูนํ้าในโอกกมนธรรม๑ ทอดธรุะในปวเิวก เกยีจครา้น 

มคีวามเพยีรตํา่ หลงลมืสต ิไมม่สีมัปชญัญะ มจีติไมต่ัง้มั่น มจีติกวดัแกวง่ มปัีญญา 

ทราม เป็นคนเซอะ๒ คนเหลา่นัน้ เมือ่ถกูขา้พระองคก์ลา่วสอนอยา่งนี ้ยอ่มไม่ 

รับฟังโอวาทโดยเคารพ 

  สว่นกลุบตุรเหลา่ใดมศีรัทธาออกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติ ไมโ่ออ้วด ไมม่ ี

มารยา ไมเ่กเร ไมฟุ่้งซา่น ไมถ่อืตัว ไมโ่ลเล ไมป่ากกลา้ ไมพ่ดูพรํ่าเพรือ่ 

คุม้ครองทวารในอนิทรยีทั์ง้หลาย รูจั้กประมาณในการบรโิภค ประกอบความเพยีร 

เครือ่งตืน่อยู ่มุง่หวงัความเป็นสมณะ มคีวามเคารพอยา่งแรงกลา้ในสกิขา 

ไมม่ักมาก ไมย่อ่หยอ่น หมดธรุะในโอกกมนธรรม เป็นผูนํ้าในปวเิวก ปรารภ 

ความเพยีร อทุศิกายและใจ มสีตติัง้มั่น มสีมัปชญัญะ มจีติตัง้มั่น มจีติแน่วแน่ 

มปัีญญา ไมเ่ป็นคนเซอะ กลุบตุรเหลา่นัน้ เมือ่ถกูขา้พระองคก์ลา่วสอนอยา่งนี้ 

ยอ่มรับฟังโอวาทโดยเคารพ” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “สารบีตุร บคุคลเหลา่ใด ไมม่ศีรัทธา ตอ้งการ 

เลีย้งชวีติ ไมม่ศีรัทธาออกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติ เป็นผูโ้ออ้วด มมีารยา เกเร 

ฟุ้งซา่น ถอืตัว โลเล ปากกลา้ พดูพรํ่าเพรือ่ ไมคุ่ม้ครองทวารในอนิทรยีทั์ง้หลาย 

ไมรู่จั้กประมาณในการบรโิภค ไมป่ระกอบความเพยีรเครือ่งตืน่อยู ่ไมมุ่ง่หวงัความ 

 

เชงิอรรถ : 

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

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

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

๒
 ดเูชงิอรรถที ่๔ ขอ้ ๑๑๒ (ปัจฉาสมณสตูร) หนา้ ๑๙๐ ในเลม่นี้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๒๘๑ } 



๒๘๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๔. จตตุถปัณณาสก]์ 

๒. อาฆาตวรรค ๘. สลีสตูร 

เป็นสมณะ ไมม่คีวามเคารพอยา่งแรงกลา้ในสกิขา เป็นผูม้ักมาก เป็นผูย้อ่หยอ่น 

เป็นผูนํ้าในโอกกมนธรรม ทอดธรุะในปวเิวก เกยีจครา้น มคีวามเพยีรตํา่ หลงลมืสต ิ

ไมม่สีมัปชญัญะ มจีติไมต่ัง้มั่น มจีติกวดัแกวง่ มปัีญญาทราม เป็นคนเซอะ บคุคล 

เหลา่นัน้ จงยกไว ้

  สารบีตุร สว่นกลุบตุรเหลา่ใดมศีรัทธาออกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติ ไมโ่ออ้วด 

ไมม่มีารยา ไมเ่กเร ไมฟุ่้งซา้น ไมถ่อืตัว ไมโ่ลเล ไมป่ากกลา้ ไมพ่ดูพรํ่าเพรือ่ 

คุม้ครองทวารในอนิทรยีทั์ง้หลาย รูจั้กประมาณในการบรโิภค ประกอบความเพยีร 

เครือ่งตืน่อยู ่มุง่หวงัความเป็นสมณะ มคีวามเคารพอยา่งแรงกลา้ในสกิขา ไมม่ักมาก 

ไมย่อ่หยอ่น หมดธรุะในโอกกมนธรรม เป็นผูนํ้าในปวเิวก ปรารภความเพยีร อทุศิ 

กายและใจ มสีตติัง้มั่น มสีมัปชญัญะ มจีติตัง้มั่น มจีติแน่วแน่ มปัีญญา ไมเ่ป็น 

คนเซอะ สารบีตุร เธอพงึวา่กลา่วกลุบตุรเหลา่นัน้ จงกลา่วสอนเพือ่นพรหมจารี 

ทัง้หลาย จงพรํ่าสอนเพือ่นพรหมจารทัีง้หลายดว้ยหวงัวา่ „เราจักยกเพือ่นพรหมจาร ี

ทัง้หลายขึน้จากอสทัธรรม ใหต้ัง้อยูใ่นสทัธรรม‟ 

  สารบีตุร เธอพงึสําเหนยีกอยา่งนีแ้ล” 

โจทนาสตูรที ่๗ จบ 

๘. สลีสตูร 

วา่ดว้ยโทษแหง่ความทศุลีและคณุแหง่ความมศีลี 

  [๑๖๘] ณ ทีนั่น้ ทา่นพระสารบีตุรเรยีกภกิษุทัง้หลายมากลา่ววา่ “ผูม้อีาย ุ

ทัง้หลาย สมัมาสมาธขิองบคุคลผูท้ศุลี มศีลีวบิัต ิชือ่วา่มเีหตถุกูขจัดแลว้ เมือ่ 

สมัมาสมาธไิมม่ ียถาภตูญาณทัสสนะของบคุคลผูม้สีมัมาสมาธวิบิัต ิชือ่วา่มเีหตถุกู 

ขจัดแลว้ เมือ่ยถาภตูญาณทัสสนะไมม่ ีนพิพทิาและวริาคะของบคุคลผูม้ยีถาภตู- 

ญาณทัสสนะวบิัต ิชือ่วา่มเีหตถุกูขจัดแลว้ เมือ่นพิพทิาและวริาคะไมม่ ีวมิตุตญิาณ- 

ทัสสนะของบคุคลผูม้นีพิพทิาและวริาคะวบิัต ิชือ่วา่มเีหตถุกูขจัดแลว้ 

  สมัมาสมาธขิองบคุคลผูท้ศุลี มศีลีวบิัต ิชือ่วา่มเีหตถุกูขจัดแลว้ เมือ่สมัมา- 

สมาธไิมม่ ียถาภตูญาณทัสสนะของบคุคลผูม้สีมัมาสมาธวิบิัต ิชือ่วา่มเีหตถุกู 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๒๘๒ } 



๒๘๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๔. จตตุถปัณณาสก]์ 

๒. อาฆาตวรรค ๙. ขปิปนสินัตสิตูร 

ขจัดแลว้ เมือ่ยถาภตูญาณทัสสนะไมม่ ีนพิพทิาและวริาคะของบคุคลผูม้ยีถาภตู- 

ญาณทัสสนะวบิัต ิชือ่วา่มเีหตถุกูขจัดแลว้ เมือ่นพิพทิาและวริาคะไมม่ ีวมิตุตญิาณ- 

ทัสสนะของบคุคลผูม้นีพิพทิาและวริาคะวบิัต ิชือ่วา่มเีหตถุกูขจัดแลว้ เปรยีบ 

เหมอืนตน้ไมท้ีม่กี ิง่และใบวบิัตแิลว้ สะเก็ด เปลอืก กระพี ้แมแ้กน่ของตน้ไมนั้น้ 

ยอ่มไมถ่งึความบรบิรูณ์ ฉะนัน้ 

  สมัมาสมาธขิองบคุคลผูม้ศีลี สมบรูณ์ดว้ยศลี ชือ่วา่มเีหตสุมบรูณ์ เมือ่สมัมา- 

สมาธมิ ียถาภตูญาณทัสสนะของบคุคลผูส้มบรูณ์ดว้ยสมัมาสมาธ ิชือ่วา่มเีหต ุ

สมบรูณ์ เมือ่ยถาภตูญาณทัสสนะม ีนพิพทิาและวริาคะของบคุคลผูส้มบรูณ์ดว้ย 

ยถาภตูญาณทัสสนะ ชือ่วา่มเีหตสุมบรูณ์ เมือ่นพิพทิาและวริาคะม ีวมิตุตญิาณ- 

ทัสสนะของบคุคลผูส้มบรูณ์ดว้ยนพิพทิาและวริาคะ ชือ่วา่มเีหตสุมบรูณ์ 

  ผูม้อีายทัุง้หลาย สมัมาสมาธขิองบคุคลผูม้ศีลี สมบรูณ์ดว้ยศลี ชือ่วา่มเีหต ุ

สมบรูณ์ เมือ่สมัมาสมาธมิ ียถาภตูญาณทัสสนะของบคุคลผูส้มบรูณ์ดว้ยสมัมา- 

สมาธ ิชือ่วา่มเีหตสุมบรูณ์ เมือ่ยถาภตูญาณทัสสนะม ีนพิพทิาและวริาคะของ 

บคุคลผูส้มบรูณ์ดว้ยดว้ยยถาภตูญาณทัสสนะ ชือ่วา่มเีหตสุมบรูณ์ เมือ่นพิพทิา 

และวริาคะม ีวมิตุตญิาณทัสสนะของบคุคลผูส้มบรูณ์ดว้ยนพิพทิาและวริาคะ ชือ่วา่ 

มเีหตสุมบรูณ์ เปรยีบเหมอืนตน้ไมท้ีม่กี ิง่และใบสมบรูณ์ สะเก็ด เปลอืก กระพี ้

แมแ้กน่ของตน้ไมนั้น้ ยอ่มถงึความบรบิรูณ์ ฉะนัน้ 

สลีสตูรที ่๘ จบ 

๙. ขปิปนสินัตสิูตร 

วา่ดว้ยเหตใุหใ้ครค่รวญไดเ้ร็ว 

  [๑๖๙] ครัง้นัน้ ทา่นพระอานนทเ์ขา้ไปหาทา่นพระสารบีตุรถงึทีอ่ยู ่ไดส้นทนา 

ปราศรัยพอเป็นทีบ่ันเทงิใจ พอเป็นทีร่ะลกึถงึกันแลว้จงึน่ัง ณ ทีส่มควร ไดถ้าม 

ทา่นพระสารบีตุรดังนีว้า่ 

  “ทา่นสารบีตุร ดว้ยเหตเุพยีงเทา่ไร ภกิษุจงึเป็นผูใ้ครค่รวญไดเ้ร็ว เรยีนไดเ้ร็ว 

เรยีนไดม้ากในกศุลธรรมทัง้หลาย และสิง่ทีเ่ธอเรยีนแลว้จะไมเ่ลอืนหายไป” 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๒๘๓ } 



๒๘๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๔. จตตุถปัณณาสก]์ 

๒. อาฆาตวรรค ๙. ขปิปนสินัตสิตูร 

  ทา่นพระสารบีตุรตอบวา่ “ทา่นอานนทเ์ป็นพหสูตู เฉพาะทา่นอานนทเ์ทา่นัน้ 

ทีจ่ะสามารถอธบิายเนือ้ความนีใ้หแ้จม่แจง้ได ้๑” 

  พระอานนทก์ลา่ววา่ “ทา่นสารบีตุร ถา้เชน่นัน้ ทา่นจงฟัง จงใสใ่จใหด้ ี

ผมจักกลา่ว” ทา่นพระสารบีตุรรับคําแลว้ ทา่นพระอานนทจ์งึไดก้ลา่วเรือ่งนีว้า่ 

  “ทา่นสารบีตุร ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. เป็นผูฉ้ลาดในอรรถ 

   ๒. เป็นผูฉ้ลาดในธรรม 

   ๓. เป็นผูฉ้ลาดในพยัญชนะ 

   ๔. เป็นผูฉ้ลาดในนริตุต ิ

   ๕. เป็นผูฉ้ลาดในเบือ้งตน้และเบือ้งปลาย๒ 

  ดว้ยเหตเุพยีงเทา่นีแ้ล ภกิษุจงึเป็นผูใ้ครค่รวญไดเ้ร็ว เรยีนไดด้ ีเรยีนไดม้าก 

ในกศุลธรรมทัง้หลาย และสิง่ทีเ่ธอเรยีนแลว้ยอ่มไมเ่ลอืนหายไป” 

  พระสารบีตุรกลา่ววา่ “ผูม้อีาย ุน่าอัศจรรยจ์รงิ ไมเ่คยปรากฏตามทีท่า่น 

อานนทก์ลา่วไวด้แีลว้นี ้เราทัง้หลายขอทรงจําไวว้า่ ทา่นอานนทม์ธีรรม ๕ ประการนี ้

ทา่นอานนทเ์ป็นผูฉ้ลาดในอรรถ ฉลาดในธรรม ฉลาดในพยัญชนะ ฉลาดในนริตุต ิ

และฉลาดในเบือ้งตน้และเบือ้งปลาย” 

ขปิปนสินัตสิตูรที ่๙ จบ 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 แปลจากบาลวีา่ “ปฏภิาต ุอายสฺมนฺตญฺเ ว อานนฺทํ” มขีอ้สังเกตวา่ โครงสรา้งประโยคเชน่นี ้เป็นประโยค 

   ธรรมเนยีมการใหโ้อกาส การเชญิ หรอืการมอบหมายใหแ้สดงธรรมตาม „ความถนัดสว่นบคุคล‟ มปีรากฏ 

   ในพระไตรปิฎกหลายเลม่ เชน่ 

    ปรากฏใน ท.ีส.ี ๙/๓๑๘/๑๒๔, ม.ม.ู ๑๒/๔๗๓/๔๒๒, องฺ.ตกิ. ๒๐/๖๙/๑๙๔ วา่ “สาธุ วต ภนฺเต 

   ภควนฺตํเยว โคตมํ ปฏภิาตุ เอตสฺส ภาสติสฺส อตฺโถ” 

    ปรากฏใน ม.ม.ู ๑๒/๖๓/๔๑ วา่ “อปุมา มํ อาวโุส สารปีตฺุต ปฏภิาต,ิ ปฏภิาต ุตํ อาวโุส 

   โมคคลฺลาน” และปรากฏใน องฺ.ทสก. ๒๔/๖๗/๙๗ วา่ “ปฏภิาต ุตํ สารปีตฺุต ภกฺิขนํู ธมฺมกีถา” 

๒
 ฉลาดในอรรถ หมายถงึฉลาดในอรรถกถา ฉลาดในธรรม หมายถงึฉลาดในพระบาล ีฉลาดในพยญัชนะ 

   หมายถงึฉลาดในดา้นอักษรศาสตร ์ฉลาดในนริตุต ิหมายถงึฉลาดในภาษาศาสตร ์(องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๑๖๙/ 

   ๖๕) ฉลาดในเบือ้งตน้และเบือ้งปลาย ในทีน่ีห้มายถงึฉลาดในเบือ้งตน้เบือ้งปลาย ๕ ประการ คอื 

   (๑) เบือ้งตน้และเบือ้งปลายแห่งอรรถ (๒) เบือ้งตน้และเบือ้งปลายแหง่ธรรม (๓) เบือ้งตน้และเบือ้งปลาย 

   แหง่บท (๔) เบือ้งตน้และเบือ้งปลายแหง่อักขระ (๕) เบือ้งตน้และเบือ้งปลายแหง่อนุสนธ ิ(องฺ.ปญฺจก.อ. 

   ๓/๑๖๙/๖๕-๖๖) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๒๘๔ } 



๒๘๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๔. จตตุถปัณณาสก]์ 

๒. อาฆาตวรรค ๑๐. ภัททชสิตูร 

๑๐. ภทัทชสิตูร 

วา่ดว้ยทา่นพระภทัทช ิ

  [๑๗๐] สมัยหนึง่ ทา่นพระอานนทอ์ยู ่ณ โฆสติาราม เขตกรงุโกสมัพ ี

ครัง้นัน้แล ทา่นพระภัททชไิดเ้ขา้ไปหาทา่นพระอานนทถ์งึทีอ่ยู ่ไดส้นทนาปราศรัย 

พอเป็นทีบ่ันเทงิใจ พอเป็นทีร่ะลกึถงึกันแลว้จงึน่ัง ณ ทีส่มควร ไดถ้ามทา่นพระ 

ภัททชดิังนีว้า่ 

  “ทา่นภัททช ิบรรดาการเห็นทัง้หลาย การเห็นชนดิไหนเป็นเลศิ บรรดาการได ้

ยนิทัง้หลาย การไดย้นิชนดิไหนเป็นเลศิ บรรดาสขุทัง้หลาย สขุชนดิไหนเป็นเลศิ 

บรรดาสญัญาทัง้หลาย สญัญาชนดิไหนเป็นเลศิ บรรดาภพทัง้หลาย ภพชนดิไหน 

เป็นเลศิ” 

  ทา่นภัททชติอบวา่ “ผูม้อีาย ุมพีรหมผูย้ ิง่ใหญ ่ไมม่ใีครครอบงําได ้เห็นทกุสิง่ 

มอํีานาจเหนอืผูอ้ ืน่ ผูใ้ดเห็นพรหมนัน้ การเห็นของผูนั้น้นีเ้ลศิกวา่การเห็นทัง้หลาย 

มเีทวดาเหลา่อาภัสสระ ผูเ้พยีบพรอ้มดว้ยความสขุ เทวดาเหลา่นัน้เปลง่อทุานบาง 

ครัง้บางแหง่วา่ “สขุหนอ ๆ” ผูใ้ดไดย้นิเสยีงนัน้ การไดย้นิของผูนั้น้นีเ้ลศิกวา่ 

การไดย้นิทัง้หลาย มเีทวดาเหลา่สภุกณิหะ เทวดาเหลา่นัน้ยนิดเีฉพาะสิง่ทีม่ ีเสวย 

สขุอยู ่การเสวยสขุนีเ้ลศิกวา่ความสขุทัง้หลาย มเีหลา่เทวดาผูเ้ขา้ถงึอากญิจัญญา- 

ยตนภพ การเขา้ถงึนีเ้ลศิกวา่สญัญาทัง้หลาย มเีหลา่เทวดาผูเ้ขา้ถงึเนวสญัญานา- 

สญัญายตนภพ การเขา้ถงึนีเ้ลศิกวา่ภพทัง้หลาย 

  พระอานนทก์ลา่ววา่ “คําพดูของทา่นภัททช ิก็เหมอืนกับคนจํานวนมาก” 

  พระภัททชกิลา่ววา่ “ทา่นอานนทเ์ป็นพหสูตู เฉพาะทา่นอานนทเ์ทา่นัน้ทีจ่ะ 

สามารถอธบิายเนือ้ความนีใ้หแ้จม่แจง้ได”้ 

  พระอานนทก์ลา่ววา่ “ทา่นภัททช ิถา้เชน่นัน้ทา่นจงฟัง จงใสใ่จใหด้ ีผมจัก 

กลา่ว” ทา่นพระภัททชรัิบคําแลว้ ทา่นพระอานนทจ์งึไดก้ลา่วเรือ่งนีว้า่ 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๒๘๕ } 



๒๘๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๔. จตตุถปัณณาสก]์ 

๒. อาฆาตวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

  “ผูม้อีาย ุความสิน้อาสวะยอ่มมใีนลําดับแแกบ่คุคลผูเ้ห็นตามความเป็นจรงิ 

การเห็นนีเ้ลศิกวา่การเห็นทัง้หลาย ความสิน้อาสวะยอ่มมใีนลําดับแกบ่คุคลผูไ้ดย้นิ 

ตามความเป็นจรงิ การไดย้นินีเ้ลศิกวา่การไดย้นิทัง้หลาย ความสิน้อาสวะยอ่มม ี

ในลําดับแกบ่คุคลผูไ้ดรั้บความสขุตามความเป็นจรงิ ความสขุนีเ้ลศิกวา่ความสขุ 

ทัง้หลาย ความสิน้อาสวะยอ่มมใีนลําดับแกบ่คุคลผูม้สีญัญาตามความเป็นจรงิ 

สญัญานีเ้ลศิกวา่สญัญาทัง้หลาย ความสิน้อาสวะยอ่มมใีนลําดับแกบ่คุคลผูเ้ป็นอยู ่

ตามความเป็นจรงิ ความเป็นอยูน่ีเ้ลศิกวา่ภพทัง้หลาย” 

ภทัทชสิตูรที ่๑๐ จบ 

อาฆาตวรรคที ่๒ จบ 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

   ๑. ปฐมอาฆาตปฏวินิยสตูร   ๒. ทตุยิอาฆาตปฏวินิยสตูร 

   ๓. สากัจฉสตูร    ๔. อาชวีสตูร 

   ๕. ปัญหาปจุฉาสตูร    ๖. นโิรธสตูร 

   ๗. โจทนาสตูร    ๘. สลีสตูร 

   ๙. ขปิปนสินัตสิตูร    ๑๐. ภัททชสิตูร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๒๘๖ } 



๒๘๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๔. จตตุถปัณณาสก]์ 

๓. อปุาสกวรรค ๑. สารัชชสตูร 

๓. อปุาสกวรรค 

หมวดวา่ดว้ยอบุาสก๑ 

๑. สารชัชสตูร 

วา่ดว้ยธรรมทีเ่ป็นเหตใุหค้ร ัน่ครา้ม 

  [๑๗๑] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อารามของอนาถ- 

บณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีณ ทีนั่น้แล พระผูม้พีระภาคไดรั้บสัง่เรยีกภกิษุ 

ทัง้หลายมาตรัสวา่ ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุเหลา่นัน้ทลูรับสนองพระดํารัสแลว้ พระผูม้ ี

พระภาคจงึไดต้รัสเรือ่งนีว้า่ 

  ภกิษุทัง้หลาย อบุาสกประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการ ยอ่มถงึความคร่ันครา้ม 

  ธรรม ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. เป็นผูฆ้า่สตัว ์

   ๒. เป็นผูล้ักทรัพย ์

   ๓. เป็นผูป้ระพฤตผิดิในกาม 

   ๔. เป็นผูพ้ดูเท็จ 

   ๕. เป็นผูเ้สพของมนึเมาคอืสรุาและเมรัยอันเป็นเหตแุหง่ความประมาท 

  ภกิษุทัง้หลาย อบุาสกประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการนีแ้ล ยอ่มถงึความ 

คร่ันครา้ม 

  ภกิษุทัง้หลาย อบุาสกประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการ ยอ่มเป็นผูแ้กลว้กลา้ 

  ธรรม ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. เป็นผูเ้วน้ขาดจากการฆา่สตัว ์

   ๒. เป็นผูเ้วน้ขาดจากการลักทรัพย ์

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 อบุาสก หมายถงึผูเ้ขา้ถงึพระรัตนตรัย คอืพระพทุธ พระธรรม และพระสงฆ ์เป็นทีพ่ ึง่ (องฺ.ทกุ.อ. ๒/๑๖/๒๔) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๒๘๗ } 



๒๘๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๔. จตตุถปัณณาสก]์ 

๓. อปุาสกวรรค ๒. วสิารทสตูร 

   ๓. เป็นผูเ้วน้ขาดจากการประพฤตผิดิในกาม 

   ๔. เป็นผูเ้วน้ขาดจากการพดูเท็จ 

   ๕. เป็นผูเ้วน้ขาดจากการเสพของมนึเมาคอืสรุาและเมรัยอันเป็นเหต ุ

       แหง่ความประมาท 

  ภกิษุทัง้หลาย อบุาสกประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการนีแ้ล ยอ่มเป็นผู ้

แกลว้กลา้ 

สารชัชสตูรที ่๑ จบ 

๒. วสิารทสตูร 

วา่ดว้ยธรรมทีเ่ป็นเหตใุหแ้กลว้กลา้ 

  [๑๗๒] ภกิษุทัง้หลาย อบุาสกประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการ เป็นผูไ้ม ่

แกลว้กลา้อยูค่รองเรอืน 

  ธรรม ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. เป็นผูฆ้า่สตัว ์

     ฯลฯ๑ 

   ๕. เป็นผูเ้สพของมนึเมาคอืสรุาและเมรัยอันเป็นเหตแุหง่ความประมาท 

  ภกิษุทัง้หลาย อบุาสกประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการนีแ้ล เป็นผูไ้มแ่กลว้กลา้ 

อยูค่รองเรอืน 

  ภกิษุทัง้หลาย อบุาสกประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการ เป็นผูแ้กลว้กลา้อยู ่

ครองเรอืน 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 ฯลฯ ทีป่รากฏในขอ้ ๑๗๑,๑๗๒ ดคูวามเต็มในสารัชชสตูร 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๒๘๘ } 



๒๘๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๔. จตตุถปัณณาสก]์ 

๓. อปุาสกวรรค ๓. นริยสตูร 

  ธรรม ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. เป็นผูเ้วน้ขาดจากการฆา่สตัว ์

     ฯลฯ 

   ๕. เป็นผูเ้วน้ขาดจากการเสพของมนึเมาคอืสรุาและเมรัยอันเป็นเหตุ 

       แหง่ความประมาท 

  ภกิษุทัง้หลาย อบุาสกประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการนีแ้ล เป็นผูแ้กลว้กลา้ 

อยูค่รองเรอืน 

วสิารทสตูรที ่๒ จบ 

๓. นริยสูตร 

วา่ดว้ยธรรมทีเ่ป็นเหตใุหต้กนรก 

  [๑๗๓] อบุาสกประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการ ยอ่มดํารงอยูใ่นนรก เหมอืน 

ถกูนําไปฝังไว ้

  ธรรม ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. เป็นผูฆ้า่สตัว ์

     ฯลฯ 

   ๕. เป็นผูเ้สพของมนึเมาคอืสรุาและเมรัยอันเป็นเหตแุหง่ความประมาท 

  ภกิษุทัง้หลาย อบุาสกประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการนีแ้ล ยอ่มดํารงอยู ่

ในนรก เหมอืนถกูนําไปฝังไว ้

  ภกิษุทัง้หลาย อบุาสกประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการ ยอ่มดํารงอยูใ่น 

สวรรค ์เหมอืนไดรั้บอัญเชญิไปประดษิฐานไว ้

  ธรรม ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. เป็นผูเ้วน้ขาดจากการฆา่สตัว ์

     ฯลฯ 

   ๕. เป็นผูเ้วน้ขาดจากการเสพของมนึเมาคอืสรุาและเมรัยอันเป็นเหตุ 

       แหง่ความประมาท 

  ภกิษุทัง้หลาย อบุาสกประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการนีแ้ล ยอ่มดํารงอยูใ่น 

สวรรค ์เหมอืนไดรั้บอัญเชญิไปประดษิฐานไว ้

นริยสตูรที ่๓ จบ 

 
{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๒๘๙ } 



๒๙๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๔. จตตุถปัณณาสก]์ 

๓. อปุาสกวรรค ๔. เวรสตูร 

๔. เวรสตูร 

วา่ดว้ยภยัเวร 

  [๑๗๔] ครัง้นัน้ อนาถบณิฑกิคหบดเีขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ 

ถวายอภวิาทแลว้น่ัง ณ ทีส่มควร พระผูม้พีระภาคไดต้รัสกับอนาถบณิฑกิคหบด ี

ดังนีว้า่ 

  คหบด ีอบุาสกละภัย๑เวร๒ ๕ ประการไมไ่ด ้เราเรยีกวา่ „ผูท้ศุลี‟ และเขายอ่ม 

ไปเกดิในนรก 

  ภัยเวร ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. การฆา่สตัว ์

   ๒. การลักทรัพย ์

   ๓. การประพฤตผิดิในกาม 

   ๔. การพดูเท็จ 

   ๕. การเสพของมนึเมาคอืสรุาและเมรัยอันเป็นเหตแุหง่ความประมาท 

  คหบด ีอบุาสกละภัยเวร ๕ ประการนีแ้ลไมไ่ด ้เราเรยีกวา่ „ผูท้ศุลี‟ และเขา 

ยอ่มไปเกดิในนรก 

  อบุาสกละภัยเวร ๕ ประการไดแ้ลว้ เราเรยีกวา่ „ผูม้ศีลี‟ และเขายอ่มไปเกดิ 

ในสคุต ิ

  ภัยเวร ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. การฆา่สตัว ์

   ๒. การลักทรัพย ์

   ๓. การประพฤตผิดิในกาม 

   ๔. การพดูเท็จ 

   ๕. การเสพของมนึเมาคอืสรุาและเมรัยอันเป็นเหตแุหง่ความประมาท 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 ภยั หมายถงึสิง่ทีทํ่าใหจ้ติสะดุง้ (องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๑๗๔/๖๗) 

๒
 เวร หมายถงึอกศุลกรรม และบุคคลผูก้อ่เวร (องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๑๗๔/๖๗) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๒๙๐ } 



๒๙๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๔. จตตุถปัณณาสก]์ 

๓. อปุาสกวรรค ๔. เวรสตูร 

  คหบด ีอบุาสกละภัยเวร ๕ ประการนีแ้ลไดแ้ลว้ เราเรยีกวา่ „ผูม้ศีลี‟ และเขา 

ยอ่มไปเกดิในสคุต ิ

  คหบด ีอบุาสกผูฆ้า่สตัวย์อ่มประสพภัยเวรใดทัง้ในภพนีแ้ละภพหนา้ เสวย 

ทกุขโทมนัส๑ทางใจใดเพราะมกีารฆา่สตัวเ์ป็นปัจจัย อบุาสกผูเ้วน้ขาดจากการฆา่สตัว ์

ยอ่มไมป่ระสพภัยเวรนัน้ทัง้ในภพนีแ้ละภพหนา้ ยอ่มไมเ่สวยทกุขโทมนัสทางใจนัน้ 

ภัยเวรนัน้ของอบุาสกผูเ้วน้ขาดจากการฆา่สตัว ์ยอ่มสงบระงับไปดว้ยประการฉะนี ้

  อบุาสกผูล้ักทรัพย ์ฯลฯ 

  อบุาสกผูป้ระพฤตผิดิในกาม ฯลฯ 

  อบุาสกผูพ้ดูเท็จ ฯลฯ 

  อบุาสกผูเ้สพของมนึเมาคอืสรุาและเมรัยอันเป็นเหตแุหง่ความประมาท ยอ่ม 

ประสพภัยเวรใดทัง้ในภพนีแ้ละภพหนา้ เสวยทกุขโทมนัสทางใจใดเพราะมกีาร 

เสพของมนึเมาคอืสรุาและเมรัยอันเป็นเหตแุหง่ความประมาทเป็นปัจจัย อบุาสกผู ้

เวน้ขาดจากการเสพของมนึเมาคอืสรุาและเมรัยอันเป็นเหตแุหง่ความประมาท ยอ่ม 

ไมป่ระสพภัยเวรนัน้ทัง้ในภพนีแ้ละภพหนา้ ยอ่มไมเ่สวยทกุขโทมนัสทีเ่ป็นไป 

ทางใจนัน้ ภัยเวรนัน้ของอบุาสกผูเ้วน้ขาดจากการเสพของมนึเมาคอืสรุาและเมรัย 

อันเป็นเหตแุหง่ความประมาท ยอ่มสงบระงับไปดว้ยประการฉะนี้ 

    นรชนใดในโลกฆา่สตัว ์ลักทรัพย ์

   คบชูก้ับภรรยาของผูอ้ ืน่ พดูเท็จ 

   และหมกมุน่ในการดืม่สรุาและเมรัย๒ 

    นรชนนัน้ละเวร ๕ ประการไมไ่ด ้

   เราเรยีกวา่ „ผูท้ศุลี‟ 

   เขาผูม้ปัีญญาทราม ตายไปแลว้ยอ่มไปเกดิในนรก 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 ทกุข ์คอืทกุขท์ีม่กีายประสาทเป็นทีต่ัง้ หมายถงึความไมส่บายกายหรอืทกุขท์างกาย 

   โทมนสั คอื โทมนัสเวทนา หมายถงึความไมส่บายใจหรอืทกุขใ์จ (องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๑๗๔/๖๗) 

๒
 ด ูข.ุธ. ๒๕/๒๔๖/๕๙ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๒๙๑ } 



๒๙๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๔. จตตุถปัณณาสก]์ 

๓. อปุาสกวรรค ๕. จัณฑาลสตูร 

    นรชนใดในโลกไมฆ่า่สตัว ์ไมล่ักทรัพย ์

   ไมค่บชูก้ับภรรยาของผูอ้ืน่ ไมพ่ดูเท็จ 

   และไมห่มกมุน่ในการดืม่สรุาและเมรัย 

    นรชนนัน้ละเวร ๕ ประการได ้

   เราเรยีกวา่ „ผูม้ศีลี‟ 

   เขาผูม้ปัีญญา ตายไปแลว้ยอ่มไปเกดิในสคุต ิ

เวรสตูรที ่๔ จบ 

๕. จณัฑาลสตูร 

วา่ดว้ยอบุาสกจณัฑาล 

  [๑๗๕] ภกิษุทัง้หลาย อบุาสกประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการ เป็นอบุาสก 

จัณฑาล เป็นอบุาสกเศรา้หมอง และเป็นอบุาสกน่ารังเกยีจ๑ 

  ธรรม ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. เป็นผูไ้มม่ศีรัทธา 

   ๒. เป็นผูท้ศุลี 

   ๓. เป็นผูถ้อืมงคลตืน่ขา่ว๒เชือ่มงคล ไมเ่ชือ่กรรม 

   ๔. แสวงหาผูรั้บทักษิณานอกศาสนานี้ 

   ๕. ทําอปุการะ๓นอกศาสนากอ่น 

  ภกิษุทัง้หลาย อบุาสกประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการนีแ้ล เป็นอบุาสกจัณฑาล 

เป็นอบุาสกเศรา้หมอง และเป็นอบุาสกน่ารังเกยีจ 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 อบุาสกนา่รงัเกยีจ ในทีน่ีห้มายถงึอบุาสกชัน้เลว (อปุาสกปัจฉมิกะ) (องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๑๗๕/๖๗) 

๒
 ผูถ้อืมงคลตืน่ขา่ว หมายถงึบคุคลผูป้ระกอบดว้ย (๑) ทฏิฐมงคล (เชือ่วา่รปูเป็นมงคล) (๒) สตุมงคล 

   (เชือ่วา่เสยีงเป็นมงคล) (๓) มตุมงคล (เชือ่วา่กลิน่ รส โผฏฐัพพะเป็นมงคล) กลา่วคอืตา่งก็มคีวามเชือ่ที ่

   แตกตา่งกันไปว่า “สิง่นี ้ๆ เป็นมงคล อะไร ๆ จักสําเร็จไดด้ว้ยสิง่นี ้ๆ” (องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๑๗๕/๖๗) 

๓
 ท าอปุการะ ในทีน่ีห้มายถงึทํากจิทีเ่ป็นกศุลมกีารใหท้านเป็นตน้ (องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๑๗๕/๖๗) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๒๙๒ } 



๒๙๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๔. จตตุถปัณณาสก]์ 

๓. อปุาสกวรรค ๖. ปีตสิตูร 

  ภกิษุทัง้หลาย อบุาสกประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการ เป็นอบุาสกแกว้ เป็น 

อบุาสกปทมุ และเป็นอบุาสกบณุฑรกิ 

  ธรรม ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. เป็นผูม้ศีรัทธา 

   ๒. เป็นผูม้ศีลี 

   ๓. เป็นผูไ้มถ่อืมงคลตืน่ขา่ว เชือ่กรรม ไมเ่ชือ่มงคล 

   ๔. ไมแ่สวงหาผูรั้บทักษิณานอกศาสนานี้ 

   ๕. ทําอปุการะในศาสนานี้กอ่น 

  ภกิษุทัง้หลาย อบุาสกประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการนีแ้ล เป็นอบุาสกแกว้ 

เป็นอบุาสกปทมุ และเป็นอบุาสกบณุฑรกิ 

จณัฑาลสตูรที ่๕ จบ 

๖. ปีตสิตูร 

วา่ดว้ยปีต ิ

  [๑๗๖] ครัง้นัน้ อนาถบณิฑกิคหบด ีมอีบุาสกประมาณ ๕๐๐ คนแวดลอ้ม 

เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวายอภวิาทแลว้น่ัง ณ ทีส่มควร พระผูม้ ี

พระภาคไดต้รัสเรือ่งนีว้า่ 

  คหบด ีทา่นทัง้หลายไดบํ้ารงุภกิษุสงฆด์ว้ยจวีร บณิฑบาต เสนาสนะ และ 

คลิานปัจจัยเภสชัชบรขิาร ทา่นทัง้หลายไมค่วรทําความยนิดดีว้ยเหตเุพยีงเทา่นีว้า่ 

„เราไดบํ้ารงุภกิษุสงฆด์ว้ยจวีร บณิฑบาต เสนาสนะ และคลิานปัจจัยเภสชัชบรขิาร‟ 

เพราะเหตนัุน้แล ทา่นทัง้หลายพงึสําเหนยีกอยา่งนี้วา่ „พวกเราพงึบรรลปีุตทิีเ่กดิ 

จากวเิวก๑อยูต่ามกาลอันควรดว้ยอบุายอยา่งไร‟ ทา่นทัง้หลายพงึสําเหนยีกอยา่ง 

นีแ้ล 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 ปีตทิ ีเ่กดิจากวเิวก ในทีน่ีห้มายถงึปีตทิีเ่กดิขึน้เพราะอาศัยปฐมฌานและทตุยิฌาน (องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๑๗๖/ 

   ๖๘) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๒๙๓ } 



๒๙๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๔. จตตุถปัณณาสก]์ 

๓. อปุาสกวรรค ๖. ปีตสิตูร 

  เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสอยา่งนีแ้ลว้ ทา่นพระสารบีตุรไดก้ราบทลูวา่ “ขา้แต ่

พระองคผ์ูเ้จรญิ น่าอัศจรรยจ์รงิ ไมเ่คยปรากฏ ตามทีพ่ระผูม้พีระภาคไดต้รัสพระ 

ดํารัสนีว้า่ „คหบด ีทา่นทัง้หลายไดบํ้ารงุภกิษุสงฆด์ว้ยจวีร บณิฑบาต เสนาสนะ 

และคลิานปัจจัยเภสชัชบรขิาร เพราะเหตนัุน้แล ทา่นทัง้หลายพงึสําเหนยีกอยา่ง 

นีว้า่ „พวกเราพงึบรรลปีุตทิีเ่กดิจากวเิวกอยูต่ามกาลอันควร ดว้ยอบุายอยา่งไร 

ทา่นทัง้หลายพงึสําเหนยีกอยา่งนีแ้ล‟ ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ สมัยใดอรยิสาวกบรรล ุ

ปีตทิีเ่กดิจากวเิวกอยู ่สมยันัน้ อรยิสาวกนัน้ยอ่มไมม่ฐีานะ ๕ ประการ คอื 

   ๑. ไมม่ทีกุขโทมนัสอันประกอบดว้ยกาม๑ 

   ๒. ไมม่สีขุโสมนัสอันประกอบดว้ยกาม 

   ๓. ไมม่ทีกุขโทมนัสอันประกอบดว้ยอกศุล๒ 

   ๔. ไมม่สีขุโสมนัสอันประกอบดว้ยอกศุล 

   ๕. ไมม่ทีกุขโทมนัสอันประกอบดว้ยกศุล 

  ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ สมยัใด อรยิสาวกบรรลปีุตทิีเ่กดิจากวเิวกอยู ่สมัยนัน้ 

อรยิสาวกนัน้ยอ่มไมม่ฐีานะ ๕ ประการนี”้ 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ดลีะ ดลีะ สารบีตุร สมยัใด อรยิสาวกบรรลปีุตทิีเ่กดิ 

จากวเิวกอยู ่สมัยนัน้ อรยิสาวกนัน้ยอ่มไมม่ฐีานะ ๕ ประการ คอื 

   ๑. ไมม่ทีกุขโทมนัสอันประกอบดว้ยกาม 

   ๒. ไมม่สีขุโสมนัสอันประกอบดว้ยกาม 

   ๓. ไมม่ทีกุขโทมนัสอันประกอบดว้ยอกศุล 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ ทกุขโทมนสัอนัประกอบดว้ยกาม หมายถงึทกุขโทมนัสทีเ่กดิขึน้เพราะกาม ๒ ประเภท คอืวัตถกุาม และ 

   กเิลสกาม (องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๑๗๖/๖๘) 

๒
 ทกุขโทมนสัอนัประกอบดว้ยอกศุล หมายถงึเมือ่บคุคลทําอกศุลกรรมเชน่ยงิลกูศรไปดว้ยคดิวา่จะฆา่เนือ้ 

   และสกุร แตเ่มือ่ลกูศรผดิเป้าหมายไปก็เกดิทกุขโทมนัสขึน้วา่ „เรายงิพลาด‟ (องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๑๗๖/๖๘) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๒๙๔ } 



๒๙๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๔. จตตุถปัณณาสก]์ 

๓. อปุาสกวรรค ๗. วณชิชาสตูร 

   ๔. ไมม่สีขุโสมนัสอันประกอบดว้ยอกศุล 

   ๕. ไมม่ทีกุขโทมนัสอันประกอบดว้ยกศุล 

  สารบีตุร สมัยใด อรยิสาวกบรรลปีุตทิีเ่กดิแตว่เิวกอยู ่สมัยนัน้ อรยิสาวกนัน้ 

ยอ่มไมม่ฐีานะ ๕ ประการนี”้ 

ปีตสิตูรที ่๖ จบ 

๗. วณิชชาสตูร 

วา่ดว้ยการคา้ขายทีอ่บุาสกไมค่วรประกอบ 

  [๑๗๗] ภกิษุทัง้หลาย อบุาสกไมค่วรทําการคา้ขาย ๕ ประการนี้ 

  การคา้ขาย ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. การคา้ขายศัสตราวธุ๑ 

   ๒. การคา้ขายสตัว์๒ 

   ๓. การคา้ขายเนือ้๓ 

   ๔. การคา้ขายของมนึเมา๔ 

   ๕. การคา้ขายยาพษิ๕ 

  ภกิษุทัง้หลาย อบุาสกไมค่วรทําการคา้ขาย ๕ ประการนีแ้ล 

วณิชชาสตูรที ่๗ จบ 

 
เชงิอรรถ : 

๑
 การคา้ขายศสัตราวธุ หมายถงึการใหส้รา้งอาวธุแลว้ขายอาวธุนัน้ (องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๑๗๗/๖๘) ทีห่า้ม 

   คา้ขาย ก็เพราะการคา้ขายอาวธุ เป็นเหตใุหทํ้าความผดิกอ่โทษแกผู่อ้ ืน่ได ้(องฺ.ปญฺจก.ฏกีา ๓/๑๗๗-๘/๖๖) 

๒
 การคา้ขายสตัว ์ในทีน่ีห้มายถงึการคา้ขายมนุษย ์ทีห่า้มคา้ขาย ก็เพราะการคา้ขายมนุษยทํ์าใหม้นุษย ์

   หมดอสิรภาพ (องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๑๗๗/๖๘, องฺ.ปญฺจก.ฏกีา. ๓/๑๗๗-๘/๖๖) 

๓
 การคา้ขายเนือ้ หมายถงึการเลีย้งสัตวม์สีกุรเป็นตน้ไวข้าย หรอืการขายเนือ้สัตว ์ทีห่า้มคา้ขาย ก็เพราะ 

   การคา้ขายเนือ้เป็นเหตใุหต้อ้งฆา่สัตว ์(องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๑๗๗/๖๘, องฺ.ปญฺจก.ฏกีา. ๓/๑๗๗-๘/๖๖) 

๔
 การคา้ขายของมนึเมา หมายถงึการใหป้รงุของมนึเมาชนดิใดชนดิหนึง่แลว้ขาย ทีห่า้มคา้ขาย ก็เพราะ 

   การคา้ขายของมนึเมาเป็นเหตใุหม้กีารดืม่แลว้เกดิความประมาท (องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๑๗๗/๖๘, องฺ.ปญฺจก.ฏกีา 

   ๓/๑๗๗-๘/๖๖) 

๕
 การคา้ขายยาพษิ หมายถงึการใหทํ้ายาพษิแลว้คา้ขายยาพษินัน้ 

    การคา้ขาย ๕ ประการนี ้อบุาสกไม่ควรทําทัง้ดว้ยตนเองและไมค่วรชักชวนบคุคลอืน่ใหทํ้าดว้ย 

(องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๑๗๗/๖๘) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๒๙๕ } 



๒๙๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๔. จตตุถปัณณาสก]์ 

๓. อปุาสกวรรค ๘. ราชสตูร 

๘. ราชสตูร 

วา่ดว้ยพระราชา 

  [๑๗๘] “ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายเขา้ใจเรือ่งนัน้อยา่งไร คอื เธอทัง้หลาย 

เคยไดเ้ห็นเคยไดฟั้งมาบา้งหรอืไมว่า่ „คนผูน้ีเ้ป็นผูล้ะเวน้ขาดจากการฆา่สตัว ์พระ 

ราชาจับเขาแลว้ประหาร จองจํา เนรเทศ หรอืทําตามพระราชประสงค ์เพราะการ 

งดเวน้จากการฆา่สตัวเ์ป็นเหต”ุ 

  ภกิษุทัง้หลายกราบทลูวา่ “ไมเ่คยไดเ้ห็น ไมเ่คยไดฟั้งมาอยา่งนัน้เลย พระ 

พทุธเจา้ขา้” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ดลีะ ภกิษุทัง้หลาย แมเ้ราก็ไมเ่คยไดเ้ห็น ไมเ่คยได ้

ฟังมาอยา่งนัน้เลยวา่ „คนผูน้ีเ้ป็นผูล้ะเวน้ขาดจากการฆา่สตัว ์พระราชาจับเขาแลว้ 

ประหาร จองจํา เนรเทศ หรอืทําตามพระราชประสงค ์เพราะการงดเวน้จากการฆา่ 

สตัวเ์ป็นเหต‟ุ แตถ่า้บาปกรรมของเขานัน้เองปรากฏใหรู้ว้า่ „คนผูน้ีฆ้า่บรุุษหรอืสตร ี

ตอ่มาพระราชาจับเขาแลว้ประหาร จองจํา เนรเทศ หรอืทําตามพระราชประสงค ์

เพราะการงดเวน้จากการฆา่สตัวเ์ป็นเหต‟ุ เธอทัง้หลายเคยไดเ้ห็น เคยไดฟั้ง 

บาปกรรมเชน่นีบ้า้งหรอืไม”่ 

  ภกิษุทัง้หลายกราบทลูวา่ “ขา้พระองคทั์ง้หลายเคยไดเ้ห็นมาแลว้ เคยไดฟั้ง 

มาแลว้ และจักไดฟั้งตอ่ไป พระพทุธเจา้ขา้” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายเขา้ใจเรือ่งนัน้อยา่งไร คอื 

เธอทัง้หลายเคยไดเ้ห็นเคยไดฟั้งมาบา้งหรอืไมว่า่ „คนผูน้ีเ้ป็นผูล้ะเวน้ขาดจากการ 

ลักทรัพย ์พระราชาจับเขาแลว้ประหาร จองจํา เนรเทศ หรอืทําตามพระราช 

ประสงค ์เพราะการงดเวน้จากการลักทรัพยเ์ป็นเหต”ุ 

  ภกิษุทัง้หลายกราบทลูวา่ “ไมเ่คยไดเ้ห็นไมเ่คยไดฟั้งมาอยา่งนัน้เลย พระ 

พทุธเจา้ขา้” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ดลีะ ภกิษุทัง้หลาย แมเ้ราก็ไมเ่คยไดเ้ห็น ไมเ่คยได ้

ฟังมาอยา่งนัน้เลยวา่ „คนผูน้ีเ้ป็นผูล้ะเวน้ขาดจากการลักทรัพย ์พระราชาจับเขาแลว้  

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๒๙๖ } 



๒๙๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๔. จตตุถปัณณาสก]์ 

๓. อปุาสกวรรค ๘. ราชสตูร 

ประหาร จองจํา เนรเทศ หรอืทําตามพระราชประสงค ์เพราะการงดเวน้จากการ 

ลักทรัพยเ์ป็นเหต‟ุ แตถ่า้บาปกรรมของเขาน่ันเอง ปรากฏใหรู้ว้า่ „คนผูน้ีล้ักทรัพย ์

เขามาจากบา้นหรอืจากป่า พระราชาจับเขาแลว้ประหาร จองจํา เนรเทศ หรอืทํา 

ตามพระราชประสงค ์เพราะการลักทรัพยเ์ป็นเหต ุเธอทัง้หลายเคยไดเ้ห็น เคยไดฟั้ง 

บาปกรรมเชน่นีบ้า้งหรอืไม”่ 

  ภกิษุทัง้หลายกราบทลูวา่ “ขา้พระองคทั์ง้หลายเคยไดเ้ห็นมาแลว้ เคยไดฟั้ง 

มาแลว้ และจักไดฟั้งตอ่ไป พระพทุธเจา้ขา้” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายเขา้ใจเรือ่งนัน้อยา่งไร คอื 

เธอทัง้หลายเคยไดเ้ห็น เคยไดฟั้งมาบา้งหรอืไมว่า่ „คนผูน้ีเ้ป็นผูล้ะเวน้ขาดจากการ 

ประพฤตผิดิในกาม พระราชาจับเขาแลว้ประหาร จองจํา เนรเทศ หรอืทําตามพระ 

ราชประสงค ์เพราะการงดเวน้จากการประพฤตผิดิในกามเป็นเหตุ” 

  ภกิษุทัง้หลายกราบทลูวา่ “ไมเ่คยไดเ้ห็น ไมเ่คยไดฟั้งมาอยา่งนัน้เลย พระ 

พทุธเจา้ขา้” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ดลีะ ภกิษุทัง้หลาย แมเ้ราก็ไมเ่คยไดเ้ห็น ไมเ่คยได ้

ฟังมาอยา่งนัน้เลยวา่ „คนผูน้ีเ้ป็นผูล้ะเวน้ขาดจากการประพฤตผิดิในกาม พระราชา 

จับเขาแลว้ประหาร จองจํา เนรเทศ หรอืทําตามพระราชประสงค ์เพราะการงดเวน้ 

จากการประพฤตผิดิในกามเป็นเหต‟ุ แตถ่า้บาปกรรมของเขาน่ันเองปรากฏใหรู้ว้า่ 

„คนผูน้ีป้ระพฤตลิว่งในหญงิหรอืลกูสาวของผูอ้ืน่ พระราชาจับเขาแลว้ประหาร จองจํา 

เนรเทศ หรอืทําตามพระราชประสงค ์เพราะการประพฤตผิดิในกามเป็นเหต ุ

เธอทัง้หลายเคยไดเ้ห็น เคยไดฟั้งบาปกรรมเชน่นีบ้า้งหรอืไม”่ 

  ภกิษุทัง้หลายกราบทลูวา่ “ขา้พระองคทั์ง้หลายเคยไดเ้ห็นมาแลว้ เคยไดฟั้ง 

มาแลว้ และจักไดฟั้งตอ่ไป พระพทุธเจา้ขา้” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายเขา้ใจเรือ่งนัน้อยา่งไร 

คอื เธอทัง้หลายเคยไดเ้ห็น เคยไดฟั้งมาบา้งหรอืไมว่า่ „คนผูน้ีเ้ป็นผูล้ะเวน้ขาด 

จากการพดูเท็จ พระราชาจับเขาแลว้ประหาร จองจํา เนรเทศ หรอืทําตามพระราช 

ประสงค ์เพราะการงดเวน้จากการพดูเท็จเป็นเหต”ุ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๒๙๗ } 



๒๙๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๔. จตตุถปัณณาสก]์ 

๓. อปุาสกวรรค ๘. ราชสตูร 

  ภกิษุทัง้หลายกราบทลูวา่ “ไมเ่คยไดเ้ห็น ไมเ่คยไดฟั้งมาอยา่งนัน้เลย พระ 

พทุธเจา้ขา้” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ดลีะ ภกิษุทัง้หลาย แมเ้ราก็ไมเ่คยไดเ้ห็น ไมเ่คยได ้

ฟังมาอยา่งนัน้เลยวา่ „คนผูน้ีเ้ป็นผูล้ะเวน้ขาดจากการพดูเท็จ พระราชาจับเขาแลว้ 

ประหาร จองจํา เนรเทศ หรอืทําตามพระราชประสงค ์เพราะการงดเวน้จากการพดู 

เท็จเป็นเหต‟ุ แตถ่า้บาปกรรมของเขาน่ันเองปรากฏใหรู้ว้า่ „คนผูน้ีทํ้าลายประโยชน์ 

ของคหบด ีหรอืบตุรของคหบดดีว้ยการพดูเท็จ พระราชาจับเขาแลว้ประหาร จองจํา 

เนรเทศ หรอืทําตามพระราชประสงค ์เพราะการพดูเท็จเป็นเหต ุเธอทัง้หลายเคย 

ไดเ้ห็น เคยไดฟั้งบาปกรรมเชน่นีบ้า้งหรอืไม”่ 

  ภกิษุทัง้หลายกราบทลูวา่ “ขา้พระองคทั์ง้หลายเคยไดเ้ห็นมาแลว้ เคยไดฟั้ง 

มาแลว้ และจักไดฟั้งตอ่ไป พระพทุธเจา้ขา้” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายเขา้ใจเรือ่งนัน้อยา่งไร คอื 

เธอทัง้หลายเคยไดเ้ห็น เคยไดฟั้งมาบา้งหรอืไมว่า่ „คนผูน้ีเ้ป็นผูล้ะเวน้ขาดจากการ 

เสพของมนึเมาคอืสรุาและเมรัยอันเป็นเหตแุหง่ความประมาท พระราชาจับเขาแลว้ 

ประหาร จองจํา เนรเทศ หรอืทําตามพระราชประสงค ์เพราะการงดเวน้จากการเสพ 

ของมนึเมาคอืสรุาและเมรัยอันเป็นเหตแุหง่ความประมาทเป็นเหต”ุ 

  ภกิษุทัง้หลายกราบทลูวา่ “ไมเ่คยไดเ้ห็นไมเ่คยไดฟั้งมาอยา่งนัน้เลย พระ 

พทุธเจา้ขา้” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ดลีะ ภกิษุทัง้หลาย แมเ้ราก็ไมเ่คยไดเ้ห็น ไมเ่คยได ้

ฟังมาอยา่งนัน้เลยวา่ „คนผูน้ีเ้ป็นผูล้ะเวน้ขาดจากการเสพของมนึเมาคอืสรุาและเมรัย 

อันเป็นเหตแุหง่ความประมาท พระราชาจับเขาแลว้ประหาร จองจํา เนรเทศ หรอื 

ทําตามพระราชประสงค ์เพราะการงดเวน้จากการเสพของมนึเมาคอืสรุาและเมรัย 

อันเป็นเหตแุหง่ความประมาทเป็นเหต‟ุ แตถ่า้บาปกรรมของเขาน่ันเองปรากฏใหรู้ว้า่ 

„คนผูน้ีห้มกมุน่การเสพของมนึเมาคอืสรุาและเมรัยอนัเป็นเหตแุหง่ความประมาท 

แลว้ฆา่หญงิหรอืชาย คนผูน้ีห้มกมุน่การเสพของมนึเมาคอืสรุาและเมรัยอันเป็นเหตุ 

แหง่ความประมาทแลว้ลักทรัพยจ์ากบา้นหรอืป่า คนผูน้ีห้มกมุน่การเสพของมนึเมา 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๒๙๘ } 



๒๙๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๔. จตตุถปัณณาสก]์ 

๓. อปุาสกวรรค ๙. คหิสิตูร 

คอืสรุาและเมรัยอันเป็นเหตแุหง่ความประมาทแลว้ประพฤตลิว่งในหญงิหรอืลกูสาว 

ของผูอ้ืน่ คนผูน้ีห้มกมุน่การเสพของมนึเมาคอืสรุาและเมรัยอันเป็นเหตแุหง่ความ 

ประมาทแลว้ทําลายประโยชนข์องคหบดหีรอืบตุรของคหบดดีว้ยการพดูเท็จ พระ 

ราชาจับเขาแลว้ประหาร จองจํา เนรเทศ หรอืทําตามพระราชประสงค ์เพราะการ 

เสพของมนึเมาคอืสรุาและเมรัยอันเป็นเหตแุหง่ความประมาทเป็นเหต ุเธอทัง้หลาย 

เคยไดเ้ห็น เคยไดฟั้งบาปกรรมเชน่นีบ้า้งหรอืไม”่ 

  ภกิษุทัง้หลายกราบทลูวา่ “ขา้พระองคทั์ง้หลายเคยไดเ้ห็นมาแลว้ เคยไดฟั้ง 

มาแลว้ และจักไดฟั้งตอ่ไป พระพทุธเจา้ขา้” 

ราชสตูรที ่๘ จบ 

๙. คหิสิูตร 

วา่ดว้ยคฤหสัถ ์

  [๑๗๙] ครัง้นัน้ อนาถบณิฑกิคหบด ีมอีบุาสกประมาณ ๕๐๐ คนแวดลอ้ม 

เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวายอภวิาทแลว้น่ัง ณ ทีส่มควร ลําดับนัน้ 

พระผูม้พีระภาคไดรั้บสัง่เรยีกทา่นพระสารบีตุรมาตรัสวา่ สารบีตุร เธอทัง้หลายพงึ 

รูจั้กคฤหัสถค์นหนึง่ผูนุ่้งหม่ผา้ขาว มกีารงานสํารวมดใีนสกิขาบท ๕ ประการ 

และเป็นผูไ้ดธ้รรมเป็นเครือ่งอยูเ่ป็นสขุในปัจจบุัน๑ อันมใีนจติยิง่๒ ๔ ประการ 

ตามความปรารถนา ไดโ้ดยไมย่าก ไดโ้ดยไมลํ่าบาก และคฤหสัถนั์น้เมือ่หวงัอยูก็่พงึ 

พยากรณ์ตนดว้ยตนเองไดว้า่ „เราเป็นผูม้นีรกสิน้แลว้ มกํีาเนดิสตัวด์รัิจฉานสิน้แลว้ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 ธรรมเป็นเครือ่งอยูเ่ป็นสขุในปจัจบุนั เป็นชือ่ของรปูาวจรฌาน และรปูาวจรฌานนีเ้อง ทีเ่รยีกวา่เป็น 

   ธรรมเครือ่งอยูเ่ป็นสขุในปัจจุบัน เพราะเป็นเหตใุหท้า่นผูบํ้าเพ็ญฌานไดป้ระสพเนกขัมมสขุทีไ่มเ่ศรา้หมอง 

   ในอัตภาพปัจจุบัน (องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๑๗๙/๖๖) 

๒ 
จติยิง่ (อภเิจตสกิ) ในทีน่ีห้มายถงึจติทีย่อดเยีย่ม(อตุตมจติ) ไดแ้กจ่ติทีบ่รสิทุธิ(์วสิทุธจติ) (องฺ.ปญฺจก.อ. 

   ๓/๑๗๙/๖๘-๖๙, องฺ.ปญฺจก.ฏกีา ๓/๑๗๙/๖๖) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๒๙๙ } 



๓๐๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๔. จตตุถปัณณาสก]์ 

๓. อปุาสกวรรค ๙. คหิสิตูร 

มเีปตวสิยัส ิน้แลว้ มอีบายสิน้แลว้ มทีคุตสิ ิน้แลว้ มวีนิบิาตสิน้แลว้ เป็นโสดาบัน 

ไมม่ทีางตกตํา่ มคีวามแน่นอนทีจ่ะสําเร็จสมัโพธิ๑ในวนัขา้งหนา้‟ 

  คฤหัสถเ์ป็นผูม้กีารงานสํารวมดใีนสกิขาบท ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

  อรยิสาวกในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. เป็นผูเ้วน้ขาดจากการฆา่สตัว ์

   ๒. เป็นผูเ้วน้ขาดจากการลักทรัพย ์

   ๓. เป็นผูเ้วน้ขาดจากการประพฤตผิดิในกาม 

   ๔. เป็นผูเ้วน้ขาดจากการพดูเท็จ 

   ๕. เป็นผูเ้วน้ขาดจากการเสพของมนึเมาคอืสรุาและเมรัยอันเป็นเหตแุหง่ 

       ความประมาท 

  คฤหัสถเ์ป็นผูม้กีารงานสํารวมดใีนสกิขาบท ๕ ประการนี ้

  คฤหัสถเ์ป็นผูไ้ดธ้รรมเป็นเครือ่งอยูเ่ป็นสขุในปัจจบุนัอันมใีนจติยิง่ ๔ ประการ 

ตามความปรารถนา ไดโ้ดยไมย่าก ไดโ้ดยไมลํ่าบาก อะไรบา้ง คอื 

  อรยิสาวกในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. เป็นผูป้ระกอบดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระพทุธเจา้วา่ 

       „แมเ้พราะเหตนุีพ้ระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้ เป็นพระอรหันต ์ตรัสรู ้

       ดว้ยพระองคเ์องโดยชอบ เพยีบพรอ้มดว้ยวชิชาและจรณะ เสด็จ 

       ไปด ีรูแ้จง้โลก เป็นสารถฝึีกผูท้ีค่วรฝึกไดอ้ยา่งยอดเยีย่ม เป็น 

       ศาสดาของเทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย เป็นพระพทุธเจา้ เป็นพระผู ้

       มพีระภาค‟ นีเ้ป็นธรรมเครือ่งอยูเ่ป็นสขุในปัจจบุันอันมใีนจติยิง่ 

       ประการที ่๑ อันอรยิสาวกนัน้ไดถ้งึแลว้ เพือ่ความหมดจดแหง่จติที ่

       ยังไมห่มดจด เพือ่ความผอ่งแผว้แหง่จติทีย่ังไมผ่อ่งแผว้ 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 สมัโพธ ิในทีน่ีห้มายถงึมรรค ๓ เบือ้งสงู คอืสกทาคามมิรรค อนาคามมิรรค และอรหัตตมรรค (องฺ.ตกิ.อ. 

   ๒/๘๗/๒๔๒, ท.ีส.ีอ. ๓๗๓/๒๘๑, องฺ.ตกิ.ฏกีา ๒/๘๗/๒๓๕) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๓๐๐ } 



๓๐๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๔. จตตุถปัณณาสก]์ 

๓. อปุาสกวรรค ๙. คหิสิตูร 

   ๒. เป็นผูป้ระกอบดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระธรรมวา่ 

       „พระธรรมเป็นธรรมทีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสไวด้แีลว้ ผูป้ฏบิัตจิะพงึ 

       เห็นชดัดว้ยตนเอง ไมป่ระกอบดว้ยกาล ควรเรยีกใหม้าด ูควรนอ้ม 

       เขา้มาในตน๑ อันวญิญชูนพงึรูเ้ฉพาะตน นีเ้ป็นธรรมเครือ่งอยูเ่ป็น 

       สขุในปัจจบุัน อันมใีนจติยิง่ประการที ่๒ อันอรยิสาวกนัน้ไดถ้งึแลว้ 

       เพือ่ความหมดจดแหง่จติทีย่ังไมห่มดจด เพือ่ความผอ่งแผว้แหง่จติ 

       ทีย่ังไมผ่อ่งแผว้ 

   ๓. เป็นผูป้ระกอบดว้ยความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระสงฆว์า่ 

       „พระสงฆส์าวกของพระผูม้พีระภาค เป็นผูป้ฏบิัตดิ ีปฏบิัตติรง 

       ปฏบิัตถิกูทาง ปฏบิัตสิมควร ไดแ้กอ่รยิบคุคล ๔ คู ่คอื ๘ บคุคล 

       พระสงฆส์าวกของพระผูม้พีระภาคนี ้เป็นผูค้วรแกข่องทีเ่ขานํามาถวาย 

       ควรแกข่องตอ้นรับ ควรแกทั่กษิณา ควรแกก่ารทําอัญชล ีเป็น 

       นาบญุอันยอดเยีย่มของโลก‟ นีเ้ป็นธรรมเครือ่งอยูเ่ป็นสขุในปัจจบุัน 

       อันมใีนจติยิง่ประการที ่๓ อันอรยิสาวกนัน้ไดถ้งึแลว้ เพือ่ความ 

       หมดจดแหง่จติทีย่ังไมห่มดจด เพือ่ความผอ่งแผว้แหง่จติทีย่ังไม่ 

       ผอ่งแผว้ 

   ๔. เป็นผูป้ระกอบดว้ยศลีทีพ่ระอรยิะใคร่๒ ไมข่าด ไมท่ะล ุไมด่า่ง 

       ไมพ่รอ้ย เป็นไท ทา่นผูรู้ส้รรเสรญิ ไมถ่กูตัณหาและทฏิฐคิรอบงํา 

       เป็นไปเพือ่สมาธ ินีเ้ป็นธรรมเครือ่งอยูเ่ป็นสขุในปัจจบุัน อันมใีนจติ 

       ยิง่ประการที ่๔ อันอรยิสาวกนัน้ไดถ้งึแลว้ เพือ่ความหมดจดแหง่ 

       จติทีย่ังไมห่มดจด เพือ่ความผอ่งแผว้แหง่จติทีย่ังไมผ่อ่งแผว้ 

  คฤหัสถผ์ูไ้ดธ้รรมเป็นเครือ่งอยูเ่ป็นสขุในปัจจบุันอนัมใีนจติยิง่ ๔ ประการนี ้

ตามความปรารถนา ไดโ้ดยไมย่าก ไดโ้ดยไมลํ่าบาก 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 ควรนอ้มเขา้มาในตน หมายถงึควรนอ้มเขา้มาสูจ่ติของตนหรอืควรนอ้มเขา้มาเพือ่การปฏบัิต ิ(องฺ.ตกิ.อ. 

   ๒/๕๔/๑๕๘) 

๒
 ศลีทีพ่ระอรยิะใคร ่ในทีน่ีห้มายถงึศลีในอรยิมรรค ศลีในอรยิผล (องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๑๗๙/๖๙) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๓๐๑ } 



๓๐๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๔. จตตุถปัณณาสก]์ 

๓. อปุาสกวรรค ๙. คหิสิตูร 

  สารบีตุร พวกเธอพงึรูจั้กคฤหัสถค์นใดคนหนึง่ผูนุ่้งหม่ผา้ขาว มกีารงาน 

สํารวมดใีนสกิขาบท ๕ ประการ และเป็นผูไ้ดธ้รรมเป็นเครือ่งอยูเ่ป็นสขุในปัจจบุัน 

อันมใีนจติยิง่ ๔ ประการนี ้ตามความปรารถนา ไดโ้ดยไมย่าก ไดโ้ดยไมลํ่าบาก 

และคฤหัสถนั์น้เมือ่หวงัอยู ่ก็พงึพยากรณ์ตนดว้ยตนเองไดว้า่ „เราเป็นผูม้นีรก 

สิน้แลว้ มกํีาเนดิสตัวด์รัิจฉานสิน้แลว้ มเีปตวสิยัส ิน้แลว้ มอีบายสิน้แลว้ มทีคุต ิ

สิน้แลว้ และมวีนิบิาตสิน้แลว้ เป็นโสดาบัน ไมม่ทีางตกตํา่ มคีวามแน่นอนทีจ่ะ 

สําเร็จสมัโพธใินวนัขา้งหนา้‟ 

    บัณฑติเห็นภัยในนรกแลว้ พงึเวน้บาปเสยี 

   สมาทานอรยิธรรม๑แลว้ พงึเวน้บาปเสยี 

   ก็ในเมือ่มคีวามพยายามอยู ่

   ไมพ่งึเบยีดเบยีนสตัวทั์ง้หลาย 

   ไมพ่งึกลา่วเท็จทัง้ทีรู่ ้

   ไมพ่งึหยบิฉวยสิง่ของทีเ่จา้ของไมไ่ดใ้ห ้

   พงึยนิดภีรยิาของตน ไมพ่งึยนิดภีรยิาผูอ้ ืน่ 

   ไมพ่งึดืม่สรุาเมรัย๒เครือ่งยังจติใหห้ลงไหล 

   พงึระลกึถงึพระสมัมาสมัพทุธเจา้ และพงึตรกึถงึพระธรรม๓ 

   พงึเจรญิจติอันปราศจากพยาบาท๔เพือ่เกือ้กลูแกเ่ทวโลก 

   ทักษิณาทีผู่ต้อ้งการบญุแสวงหาบญุอยูใ่หแ้ลว้ในสตับรุษุ๕เป็นอัน 

   ดับแรก 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 อรยิธรรม ในทีน่ีห้มายถงึศลี ๕ (องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๑๗๙/๖๙) 

๒
 ดเูชงิอรรถที ่๑ ขอ้ ๓๒ (จุนทสีตูร) หนา้ ๔๙ ในเลม่นี ้

๓
 ตรกึถงึพระธรรม ในทีน่ีห้มายถงึระลกึถงึโลกตุตรธรรม ๙ ประการ คอื มรรค ๔ ผล ๔ นพิพาน ๑ 

   (องฺ.ปญฺจก.อ.๓/๑๗๙/๖๙) 

๔
 จติอนัปราศจากพยาบาท ในทีน่ีห้มายถงึพรหมวหิารจติมเีมตตาจติเป็นตน้ ทีไ่มม่ทีกุข ์(องฺ.ปญฺจก.อ. 

   ๓/๑๗๙/๖๙) 

๕
 สตับรุษุ ในทีน่ีห้มายถงึพระพทุธเจา้ พระปัจเจกพทุธเจา้ และพระสาวกของพระพทุธเจา้ (องฺ.ปญฺจก.อ. 

   ๓/๑๗๙/๖๙) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๓๐๒ } 



๓๐๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๔. จตตุถปัณณาสก]์ 

๓. อปุาสกวรรค ๙. คหิสิตูร 

   ในเมือ่ไทยธรรมมอียูพ่รอ้ม ยอ่มมผีลไพบลูย ์

   สารบีตุร เราจักบอกสตับรุษุให ้จงฟังคําของเรา 

    โคผูท้ีฝึ่กแลว้เป็นโคใชง้านทีส่มบรูณ์ดว้ยกําลัง 

   มเีชาวนด์ ีและเป็นสตัวท์ีซ่ ือ่ตรง 

   จะเกดิในสสีนัใด ๆ คอื สดํีา สขีาว สแีดง 

   สเีขยีว สดีา่ง สตีามธรรมชาตขิองตน 

   สเีหมอืนโคธรรมดา หรอืสเีหมอืนนกพริาบก็ตาม 

   ชนทัง้หลายเทยีมมันเขา้ในแอก 

   ไมคํ่านงึถงึสสีนัของมัน ฉันใด 

    ผูท้ีฝึ่กตนดแีลว้ มคีวามประพฤตดิงีาม 

   ตัง้อยูใ่นธรรม สมบรูณ์ดว้ยศลี พดูคําสตัย ์

   มใีจประกอบดว้ยหริ ิก็ฉันนัน้เหมอืนกัน 

   จะเกดิในหมูม่นุษยชาตใิด ๆ คอื กษัตรยิ ์

   พราหมณ์ แพศย ์ศทูร คนจัณฑาล และคนเทขยะก็ตาม 

   ก็ละความเกดิและความตายได ้

   มพีรหมจรรยบ์รบิรูณ์ ปลงภาระไดแ้ลว้ 

   ไมป่ระกอบดว้ยกเิลส ทํากจิทีค่วรทําเสร็จแลว้ 

   ไมม่อีาสวะ รูจ้บธรรมทกุอยา่ง๑ 

   ดับสนทิเพราะไมถ่อืมั่น 

   ในเขตทีป่ราศจากธลุี๒เชน่นัน้แล 

   ทักษิณายอ่มมผีลมาก 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

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

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

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๓๐๓ } 



๓๐๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๔. จตตุถปัณณาสก]์ 

๓. อปุาสกวรรค ๑๐. ภเวสสีตูร 

    คนพาลไมรู่แ้จง้๑ ไมม่ปัีญญา ไมไ่ดส้ดับรับฟัง 

   ยอ่มใหท้านภายนอก๒ ไมเ่ขา้ไปหาสตับรุษุ 

    สว่นเหลา่ชนผูม้ศีรัทธาหยั่งลงตัง้มั่นในพระสคุต 

   ยอ่มเขา้ไปหาสตับรุษุผูม้ปัีญญา 

   ทีเ่ขายกยอ่งกันวา่เป็นนักปราชญ ์

   ทา่นเหลา่นัน้ผูเ้ป็นบัณฑติ ยอ่มไปสูเ่ทวโลก 

   หรอืไมก็่เกดิในตระกลูดใีนโลกนี้ 

   และบรรลนุพิพานไดโ้ดยลําดับ 

คหิสิตูรที ่๙ จบ 

๑๐. ภเวสสีตูร 

วา่ดว้ยภเวสอีบุาสก 

  [๑๘๐] สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาค เสด็จจารกิไปในแควน้โกศล พรอ้มดว้ย 

ภกิษุสงฆห์มูใ่หญ ่ขณะทีเ่สด็จพระดําเนนิไปตามหนทางไกล ไดท้อดพระเนตรเห็น 

ป่าสาละใหญ ่ณ สถานทีแ่หง่หนึง่ จงึทรงแวะลงจากทางเสด็จเขา้ไปสูป่่าสาละนัน้ 

ครัน้เสด็จถงึแลว้จงึไดท้รงแสดงการแยม้๓ ณ สถานทีแ่หง่หนึง่ 

  ครัง้นัน้ ทา่นพระอานนทไ์ดค้ดิวา่ “อะไรเป็นเหตเุป็นปัจจัยใหพ้ระผูม้พีระภาค 

ทรงแสดงอาการแยม้ พระตถาคตยอ่มไมท่รงแสดงอาการแยม้ใหป้รากฏโดยไมม่เีหตุ” 

จงึไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาควา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ อะไรเป็นเหตเุป็นปัจจัยให ้

พระผูม้พีระภาคทรงแสดงอาการแยม้ พระตถาคตยอ่มไมท่รงแสดงอาการแยม้โดย 

ไมม่เีหต”ุ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 ไมรู่แ้จง้ ในทีน่ีห้มายถงึไมรู่จั้กนาบญุ หรอืเขตบญุ (องฺ.ตกิ.อ. ๒/๕๘/๑๖๑) 

๒
 ภายนอก ในทีน่ีห้มายถงึนอกพุทธศาสนา (องฺ.ตกิ.อ. ๒/๕๘/๑๖๑) 

๓
 แสดงอาการแยม้ หมายถงึการยิม้นอ้ย ๆ เพยีงเห็นไรฟัน (องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๑๗๙/๖๙) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๓๐๔ } 



๓๐๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๔. จตตุถปัณณาสก]์ 

๓. อปุาสกวรรค ๑๐. ภเวสสีตูร 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “อานนท ์เรือ่งเคยมมีาแลว้ ณ สถานทีน่ี ้ไดม้เีมอืง 

มั่งคั่ง กวา้งขวาง มปีระชาชนมากมาย มมีนุษยห์นาแน่น พระผูม้พีระภาคพระนาม 

วา่กัสสปอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ทรงอาศัยอยูใ่นพระนครนัน้ อบุาสกชือ่วา่ภเวส ี

ของพระผูม้พีระภาคพระนามวา่กัสสปอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ เป็นผูม้ปีกตไิมทํ่า 

ศลีใหบ้รบิรูณ์๑ อบุาสก ๕๐๐ คน เป็นผูอ้ันภเวสอีบุาสกชีแ้จงชกัชวน เป็นผูม้ ี

ปกตไิมทํ่าศลีใหบ้รบิรูณ์ ตอ่มา ภเวสอีบุาสกมคีวามคดิวา่ “เราเป็นผูม้อีปุการะมาก 

เป็นหัวหนา้ เป็นผูช้กัชวนอบุาสก ๕๐๐ คนเหลา่นี ้ทัง้เราและอบุาสก ๕๐๐ คน 

เหลา่นีต้า่งก็เป็นผูม้ปีกตไิมทํ่าศลีใหบ้รบิรูณ์ ตา่งคนตา่งก็เทา่ ๆ กัน ไมย่ ิง่หยอ่นไป 

กวา่กัน เอาเถอะ เราควรปฏบิัตใิหย้ ิง่กวา่ 

  ตอ่มา ภเวสอีบุาสกไดเ้ขา้ไปหาอบุาสก ๕๐๐ คนเหลา่นัน้แลว้กลา่วดังนีว้า่ 

„ทา่นทัง้หลาย ตัง้แตว่นันี้เป็นตน้ไป ขอพวกทา่นจงจําขา้พเจา้ไวว้า่เป็นผูม้ปีกตทํิา 

ศลีใหบ้รบิรูณ์‟ 

  ครัง้นัน้ อบุาสก ๕๐๐ คนเหลา่นัน้มคีวามคดิวา่ „ภเวสอีบุาสกผูเ้ป็นนายม ี

อปุการะมาก เป็นหัวหนา้ เป็นผูช้กัชวนพวกเรา ก็ภเวสอีบุาสกผูเ้ป็นนายจักเป็นผูม้ ี

ปกตทํิาศลีใหบ้รบิรูณ์ ไฉนพวกเราจะเป็นเชน่นัน้บา้งไมไ่ดเ้ลา่‟ จงึพากันเขา้ไปหา 

ภเวสอีบุาสกแลว้กลา่ววา่ „ตัง้แตว่นันีเ้ป็นตน้ไป ขอภเวสอีบุาสกผูเ้ป็นนายจงจํา 

อบุาสก ๕๐๐ คนแมเ้หลา่นีว้า่เป็นผูม้ปีกตทํิาศลีใหบ้รบิรูณ์‟ 

  ครัน้ตอ่มา ภเวสอีบุาสกมคีวามคดิวา่ „เราแลเป็นผูม้อีปุการะมาก เป็น 

หัวหนา้ เป็นผูช้กัชวนอบุาสกประมาณ ๕๐๐ คนเหลา่นี ้ทัง้เราและอบุาสก ๕๐๐ คน 

เหลา่นี ้ตา่งก็เป็นผูม้ปีกตทํิาศลีใหบ้รบิรูณ์ ตา่งคนตา่งก็เทา่ ๆ กัน ไมย่ ิง่หยอ่นไป 

กวา่กัน เอาเถอะ เราควรปฏบิัตใิหย้ ิง่กวา่‟ จงึไดเ้ขา้ไปหาอบุาสก ๕๐๐ คนเหลา่นัน้ 

แลว้กลา่ววา่ „ทา่นทัง้หลาย ตัง้แตว่นันีเ้ป็นตน้ไป ขอพวกทา่นจงจําขา้พเจา้ไวว้า่ 

เป็นผูป้ระพฤตพิรหมจรรย ์เวน้หา่งไกลจากเมถนุธรรมอันเป็นกจิของชาวบา้น‟ 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 มปีกตไิมท่ าศลีใหบ้รบิรูณ ์หมายถงึไมรั่กษาศลีหา้ใหส้มํ่าเสมอ (องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๑๘๐/๗๐) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๓๐๕ } 



๓๐๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๔. จตตุถปัณณาสก]์ 

๓. อปุาสกวรรค ๑๐. ภเวสสีตูร 

  อบุาสก ๕๐๐ คนเหลา่นัน้มคีวามคดิวา่ „ภเวสอีบุาสกผูเ้ป็นนายมอีปุการะมาก 

เป็นหัวหนา้ เป็นผูช้กัชวนพวกเรา ภเวสอีบุาสกผูเ้ป็นนายจักประพฤตพิรหมจรรย ์

เวน้หา่งไกลจากเมถนุธรรมอันเป็นกจิของชาวบา้น ไฉนพวกเราจะเป็นเชน่นัน้บา้ง 

ไมไ่ดเ้ลา่‟ จงึไดเ้ขา้ไปหาภเวสอีบุาสกแลว้กลา่วดังนีว้า่ „ตัง้แตว่นันีเ้ป็นตน้ไป 

ขอภเวสอีบุาสกผูเ้ป็นนาย จงจําอบุาสก ๕๐๐ คนแมเ้หลา่นีว้า่เป็นผูป้ระพฤต ิ

พรหมจรรย ์เวน้หา่งไกลจากเมถนุธรรมอันเป็นกจิของชาวบา้น‟ 

  ครัน้ตอ่มา ภเวสอีบุาสกมคีวามคดิวา่ „เราเองเป็นผูม้อีปุการะมาก เป็นหัวหนา้ 

เป็นผูช้กัชวนอบุาสก ๕๐๐ คนเหลา่นี ้ทัง้เราและอบุาสก ๕๐๐ คนเหลา่นีต้า่งก็เป็นผูม้ ี

ปกตทํิาศลีใหบ้รบิรูณ์ เป็นผูป้ระพฤตพิรหมจรรย ์เวน้หา่งไกลจากเมถนุธรรมอัน 

เป็นกจิของชาวบา้น ตา่งคนตา่งก็เทา่ ๆ กัน ไมย่ิง่หยอ่นไปกวา่กัน เอาเถอะ เรา 

ควรปฏบิัตใิหย้ ิง่กวา่‟ จงึไดเ้ขา้ไปหาอบุาสก ๕๐๐ คนเหลา่นัน้แลว้กลา่วดังนี้วา่ 

„ทา่นทัง้หลาย ตัง้แตว่นันี้เป็นตน้ไป ขอพวกทา่นจงจําขา้พเจา้ไวว้า่เป็นผูบ้รโิภค 

มือ้เดยีว ไมบ่รโิภคตอนกลางคนื งดเวน้จากการบรโิภคในเวลาวกิาล‟ 

  อบุาสก ๕๐๐ คนเหลา่นัน้มคีวามคดิวา่ „ภเวสอีบุาสกเป็นนายผูม้อีปุการะมาก 

เป็นหัวหนา้ เป็นผูช้กัชวนพวกเรา ภเวสอีบุาสกผูเ้ป็นนายจักเป็นผูบ้รโิภคมือ้เดยีว 

ไมบ่รโิภคตอนกลางคนื งดเวน้จากการบรโิภคในเวลาวกิาล ไฉนพวกเราจะเป็นเชน่ 

นัน้บา้งไมไ่ดเ้ลา่‟ จงึไดเ้ขา้ไปหาภเวสอีบุาสกแลว้กลา่วดังนีว้า่ „ตัง้แตว่นันีเ้ป็นตน้ไป 

ขอภเวสอีบุาสกผูเ้ป็นนายจงจําอบุาสก ๕๐๐ คนแมเ้หลา่นีว้า่เป็นผูบ้รโิภคมือ้เดยีว 

ไมบ่รโิภคตอนกลางคนื งดเวน้จากการบรโิภคในเวลาวกิาล‟ 

  ครัน้ตอ่มา ภเวสอีบุาสกมคีวามคดิวา่ „เราแลเป็นผูม้อีปุการะมาก เป็นหัวหนา้ 

เป็นผูช้กัชวนอบุาสก ๕๐๐ คนเหลา่นี ้ทัง้เราและอบุาสก ๕๐๐ คนเหลา่นี ้ตา่งก็ 

เป็นผูม้ปีกตทํิาศลีใหบ้รบิรูณ์ เป็นผูป้ระพฤตพิรหมจรรย ์เวน้หา่งไกลจากเมถนุธรรม 

อันเป็นกจิของชาวบา้น เป็นผูบ้รโิภคมือ้เดยีว ไมบ่รโิภคตอนกลางคนื งดเวน้จาก 

การบรโิภคในเวลาวกิาล ตา่งคนตา่งก็เทา่ ๆ กัน ไมย่ิง่หยอ่นไปกวา่กัน เอาเถอะ 

เราควรปฏบิัตใิหย้ ิง่กวา่‟ เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคพระนามวา่กัสสปอรหันตสมัมา- 

สมัพทุธเจา้ถงึทีป่ระทับ แลว้ไดก้ราบทลูดังนีว้า่ „ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองค ์

พงึไดบ้รรพชาพงึไดอ้ปุสมบทในสํานักของพระผูม้พีระภาค‟ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๓๐๖ } 



๓๐๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๔. จตตุถปัณณาสก]์ 

๓. อปุาสกวรรค ๑๐. ภเวสสีตูร 

  ภเวสอีบุาสกไดบ้รรพชาไดอ้ปุสมบทในสํานักของพระผูม้พีระภาคพระนามวา่ 

กัสสปอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้แลว้แล ครัน้อปุสมบทแลว้ไมน่าน จงึหลกีไปอยูผู่เ้ดยีว 

ไมป่ระมาท มคีวามเพยีร อทุศิกายและใจอยู ่ไมน่านนัก ก็ทําใหแ้จง้ซึง่ประโยชน ์

ยอดเยีย่ม๑อันเป็นทีส่ดุแหง่พรหมจรรย ์ทีก่ลุบตุรออกจากเรอืนบวชเป็นบรรชติ 

โดยชอบ ตอ้งการดว้ยปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุัน ไดรู้ช้ดัวา่ „ชาตสิ ิน้แลว้ 

อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้ ทํากจิทีค่วรทําเสร็จแลว้ ไมม่กีจิอืน่เพือ่ความเป็นอยา่งนี้ 

อกีตอ่ไป‟ 

  อานนท ์ภเวสภีกิษุไดเ้ป็นพระอรหันตอ์งคห์นึง่ในบรรดาพระอรหันตทั์ง้หลาย 

  อานนท ์คราวนัน้ อบุาสก ๕๐๐ คนเหลา่นัน้ ไดม้คีวามคดิดังนีว้า่ „ภเวส ี

อบุาสกผูเ้ป็นนายมอีปุการะมาก เป็นหัวหนา้ เป็นผูช้ักชวนพวกเรา ภเวสอีบุาสกผู ้

เป็นนาย จักโกนผมและหนวดนุ่งหม่ผา้กาสาวพัสตรอ์อกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติ 

ไฉนพวกเราจักเป็นเชน่นัน้บา้งไมไ่ด‟้ จงึไดพ้ากันเขา้เฝ้าพระผูม้พีระภาคพระนามวา่ 

กัสสปอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ถงึทีป่ระทับแลว้กราบทลูวา่ „ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ 

ขา้พระองคทั์ง้หลายพงึไดบ้รรพชาพงึไดอ้ปุสมบทในสํานักพระผูม้พีระภาค‟ 

  อบุาสก ๕๐๐ คนเหลา่นัน้ไดบ้รรพชาไดอ้ปุสมบทในสํานักพระผูม้พีระภาค 

พระนามวา่กัสสปอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้แลว้แล 

  ตอ่มา ภเวสภีกิษุไดม้คีวามคดิดังนีว้า่ „เราเองเป็นผูไ้ดว้มิตุตสิขุอันยอดเยีย่มนี้ 

ตามความปรารถนา ไดโ้ดยไมย่าก ไดโ้ดยไมลํ่าบาก โอหนอ ภกิษุประมาณ ๕๐๐ รปู 

แมเ้หลา่นี ้ก็พงึเป็นผูไ้ดว้มิตุตสิขุอันยอดเยีย่มนี ้ตามความปรารถนา ไดโ้ดยไมย่าก 

ไดโ้ดยไมลํ่าบาก‟ 

  คราวนัน้ภกิษุ ๕๐๐ รปูเหลา่นัน้ ตา่งเป็นผูห้ลกีไปอยูผู่เ้ดยีว ไมป่ระมาท 

มคีวามเพยีร อทุศิกายและใจอยู ่ไมน่านนัก ก็ทําใหแ้จง้ซึง่ประโยชนย์อดเยีย่ม 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 ประโยชนย์อดเยีย่ม ในทีน่ีห้มายถงึอรหัตตผล หรอือรยิผลอันเป็นทีส่ดุแหง่มรรคพรหมจรรย ์(องฺ.ทกุ.อ. 

   ๒/๕/๗, ม.ม.อ. ๒/๘๒/๘๐) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๓๐๗ } 



๓๐๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๔. จตตุถปัณณาสก]์ 

๓. อปุาสกวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

อันเป็นทีส่ดุแหง่พรหมจรรย ์ทีก่ลุบตุรออกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติโดยชอบ 

ตอ้งการดว้ยปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุัน ไดรู้ช้ดัวา่ „ชาตสิ ิน้แลว้ อยูจ่บ 

พรหมจรรยแ์ลว้ ทํากจิทีค่วรทําเสร็จแลว้ ไมม่กีจิอืน่เพือ่ความเป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป‟ 

  ภกิษุ ๕๐๐ รปูเหลา่นัน้มภีเวสภีกิษุเป็นประมขุ พยายามบําเพ็ญธรรมทีส่งู ๆ 

ขึน้ไป ประณีตขึน้ไป ไดทํ้าใหแ้จง้ซึง่วมิตุตอิันยอดเยีย่ม ดว้ยประการฉะนี ้

  อานนท ์เพราะเหตนัุน้แล เธอทัง้หลายพงึสําเหนยีกอยา่งนีว้า่ „เราทัง้หลาย 

เมือ่พยายามบําเพ็ญธรรมทีส่งู ๆ ขึน้ไป ประณีตขึน้ไป ก็จักทําใหแ้จง้ซึง่วมิตุตอิัน 

ยอดเยีย่ม‟ เธอทัง้หลายพงึสําเหนยีกอยา่งนีแ้ล” 

ภเวสสีตูรที ่๑๐ จบ 

อปุาสกวรรคที ่๓ จบ 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

   ๑. สารัชชสตูร    ๒. วสิารทสตูร 

   ๓. นริยสตูร     ๔. เวรสตูร 

   ๕. จัณฑาลสตูร    ๖. ปีตสิตูร 

   ๗. วณชิชาสตูร    ๘. ราชสตูร 

   ๙. คหิสิตูร     ๑๐. ภเวสสีตูร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๓๐๘ } 



๓๐๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๔. จตตุถปัณณาสก]์ 

๔. อรัญญวรรค ๑. อารัญญกิสตูร 

๔. อรญัญวรรค 

หมวดวา่ดว้ยป่า 

๑. อารญัญกิสูตร 

วา่ดว้ยภกิษุผูอ้ยูป่่าเป็นวตัร 

  [๑๘๑] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุผูอ้ยูป่่าเป็นวตัร ๕ 

จําพวกนี ้

  ภกิษุผูอ้ยูป่่าเป็นวตัร ๕ จําพวกไหนบา้ง คอื 

   ๑. ภกิษุผูอ้ยูป่่าเป็นวตัรเพราะโงเ่ขลา เพราะหลงงมงาย๑ 

   ๒. ภกิษุผูม้คีวามปรารถนาชัว่ ถกูความปรารถนาครอบงํา๒ จงึอยูป่่า 

       เป็นวตัร 

   ๓. ภกิษุผูอ้ยูป่่าเป็นวตัรเพราะเป็นบา้ เพราะมจีติฟุ้งซา่น 

   ๔. ภกิษุผูอ้ยูป่่าเป็นวตัร เพราะรูว้า่ „เป็นวตัรทีพ่ระพทุธเจา้และสาวก 

       ของพระพทุธเจา้ทัง้หลายสรรเสรญิ‟ 

   ๕. ภกิษุผูอ้ยูป่่าเป็นวตัร เพราะอาศัยความมักนอ้ย ความสนัโดษ 

       ความขดัเกลา ความสงัด ความตอ้งการดว้ยขอ้ปฏบิัตอิันงามเชน่นี ้

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุผูอ้ยูป่่าเป็นวตัร ๕ จําพวกนีแ้ล 

  ภกิษุทัง้หลาย บรรดาภกิษุผูอ้ยูป่่าเป็นวตัร ๕ จําพวกนี ้ภกิษุผูอ้ยูป่่า 

เป็นวตัร เพราะอาศัยความมักนอ้ย ความสนัโดษ ความขดัเกลา ความสงัด 

ความตอ้งการดว้ยขอ้ปฏบิตัอิันงามเชน่นี ้เป็นผูเ้ลศิ เป็นผูป้ระเสรฐิ เป็นประธาน 

เป็นผูส้งูสดุ และเป็นผูป้ระเสรฐิสดุ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ 
เพราะโงเ่ขลา เพราะหลงงมงาย หมายถงึไมรู่ว้ธิปีฏบัิตสิมาทาน และไมรู่อ้านสิงสแ์หง่การปฏบัิต-ิ 

   สมาทาน (องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๑๘๑/๗๑) 

๒
 มคีวามปรารถนาช ัว่ ถกูความปรารถนาครอบง า หมายถงึมคีวามปรารถนาวา่ เมือ่เราอยูป่่า คนทัง้หลาย 

   ก็จักสักการะเราดว้ยปัจจัย ๔ ดว้ยคดิวา่ „ภกิษุรปูนีอ้ยูป่่าเป็นวัตร‟ ทัง้จักยกยอ่งเราวา่ „ภกิษุนีเ้ป็นลัชช ี

   ภกิษุนีช้อบสงัด‟ จงึอยูป่่า (องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๑๘๑/๗๑) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๓๐๙ } 



๓๑๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๔. จตตุถปัณณาสก]์ 

๔. อรัญญวรรค ๒. จวีรสตูร 

  เปรยีบเหมอืนนมสดเกดิจากแมโ่ค นมสม้เกดิจากนมสด เนยขน้เกดิจาก 

นมสม้ เนยใสเกดิจากเนยขน้ หัวเนยใสเกดิจากเนยใส บรรดาโครส ๕ ชนดินัน้ 

หัวเนยใส ชาวโลกกลา่ววา่เลศิ แมฉั้นใด 

  บรรดาภกิษุผูอ้ยูป่่าเป็นวตัร ๕ จําพวกนี ้ภกิษุผูอ้ยูป่่าเป็นวตัร เพราะอาศัย 

ความมักนอ้ย ความสนัโดษ ความขดัเกลา ความสงัด ความตอ้งการดว้ยขอ้ 

ปฏบิัตอิันงามเชน่นี ้เป็นผูเ้ลศิ เป็นผูป้ระเสรฐิ เป็นประธาน เป็นผูส้งูสดุ และเป็นผู ้

ประเสรฐิสดุ ฉันนัน้เหมอืนกัน 

อารญัญกิสตูรที ่๑ จบ 

๒. จวีรสตูร 

วา่ดว้ยภกิษุผูท้รงผา้บงัสกุลุเป็นวตัร 

  [๑๘๒] ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุผูท้รงผา้บังสกุลุเป็นวตัร ๕ จําพวกนี้ 

ภกิษุผูท้รงผา้บังสกุลุเป็นวตัร ๕ จําพวกไหนบา้ง คอื 

   ๑. ภกิษุผูท้รงผา้บังสกุลุเป็นวตัร เพราะโงเ่ขลา เพราะหลงงมงาย 

      ฯลฯ๑ 

   ๕. ภกิษุผูท้รงผา้บังสกุลุเป็นวตัร เพราะอาศัยความมักนอ้ย ความ 

       สนัโดษ ความขดัเกลา ความสงัด ความตอ้งการดว้ยขอ้ปฏบิัตอิัน 

       งามเชน่นี้ 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุผูท้รงผา้บังสกุลุเป็นวตัร ๕ จําพวกนีแ้ล 

จวีรสตูรที ่๒ จบ 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 “ฯลฯ” ทีป่รากฏในสตูรที ่๒-๙ ของวรรคนี ้มคีวามเต็มเหมอืนสตูรที ่๑ และสตูรที ่๑๐ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๓๑๐ } 



๓๑๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๔. จตตุถปัณณาสก]์ 

๔. อรัญญวรรค ๔. โสสานกิสตูร 

๓. รกุขมลูกิสตูร 

วา่ดว้ยภกิษุผูอ้ยูโ่คนไมเ้ป็นวตัร 

  [๑๘๓] ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุผูอ้ยูโ่คนไมเ้ป็นวตัร ๕ จําพวกนี ้

  ภกิษุผูอ้ยูโ่คนไมเ้ป็นวตัร ๕ จําพวกไหนบา้ง คอื 

   ๑. ภกิษุผูอ้ยูโ่คนไมเ้ป็นวัตร เพราะโงเ่ขลา เพราะหลงงมงาย 

      ฯลฯ 

   ๕. ภกิษุผูอ้ยูโ่คนไมเ้ป็นวัตร เพราะอาศัยความมักนอ้ย ความสนัโดษ 

       ความขดัเกลา ความสงัด ความตอ้งการดว้ยขอ้ปฏบิัตอิันงามเชน่นี ้

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุผูอ้ยูโ่คนไมเ้ป็นวตัร ๕ จําพวกนีแ้ล 

รกุขมลูกิสตูรที ่๓ จบ 

๔. โสสานกิสตูร 

วา่ดว้ยภกิษุผูอ้ยูป่่าชา้เป็นวตัร 

  [๑๘๔] ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุผูอ้ยูป่่าชา้เป็นวตัร ๕ จําพวกนี ้

  ภกิษุผูอ้ยูป่่าชา้เป็นวตัร ๕ จําพวกไหนบา้ง คอื 

   ๑. ภกิษุผูอ้ยูป่่าชา้เป็นวตัร เพราะโงเ่ขลา เพราะหลงงมงาย 

      ฯลฯ 

   ๕. ภกิษุผูอ้ยูป่่าชา้เป็นวตัร เพราะอาศัยความมักนอ้ย ความสนัโดษ 

       ความขดัเกลา ความสงัด ความตอ้งการดว้ยขอ้ปฏบิัตอิันงามเชน่นี ้

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุผูอ้ยูป่่าชา้เป็นวตัร ๕ จําพวกนีแ้ล 

โสสานกิสตูรที ่๔ จบ 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๓๑๑ } 



๓๑๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๔. จตตุถปัณณาสก]์ 

๔. อรัญญวรรค ๘. เอกาสนกิสตูร 

๕. อพัโภกาสกิสูตร 

วา่ดว้ยภกิษุผูอ้ยูก่ลางแจง้เป็นวตัร 

  [๑๘๕] ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุผูอ้ยูก่ลางแจง้เป็นวตัร ๕ จําพวกนี้ 

      ฯลฯ 

อพัโภกาสกิสตูรที ่๕ จบ 

๖. เนสชัชกิสตูร 

วา่ดว้ยภกิษุผูน้ ัง่เป็นวตัร 

  [๑๘๖] ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุผูน่ั้งเป็นวตัร ๕ จําพวกนี ้

      ฯลฯ 

เนสชัชกิสตูรที ่๖ จบ 

๗. ยถาสนัถตกิสูตร 

วา่ดว้ยภกิษุผูอ้ยูใ่นเสนาสนะตามทีจ่ดัไวเ้ป็นวตัร 

  [๑๘๗] ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุผูอ้ยูใ่นเสนาสนะตามทีจั่ดไวเ้ป็นวตัร ๕ จําพวกนี ้

      ฯลฯ 

ยถาสนัถตกิสตูรที ่๗ จบ 

๘. เอกาสนกิสตูร 

วา่ดว้ยภกิษุผูน้ ัง่ฉนัอาสนะเดยีวเป็นวตัร 

  [๑๘๘] ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุผูน่ั้งฉันอาสนะเดยีวเป็นวตัร ๕ จําพวกนี้ 

      ฯลฯ 

เอกาสนกิสตูรที ่๘ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๓๑๒ } 



๓๑๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๔. จตตุถปัณณาสก]์ 

๔. อรัญญวรรค ๑๐. ปัตตปิณฑกิสตูร 

๙. ขลปุจัฉาภตัตกิสตูร 

วา่ดว้ยภกิษุผูห้า้มภตัทีเ่ขาน ามาถวายภายหลงัเป็นวตัร 

  [๑๘๙] ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุผูห้า้มภัตทีเ่ขานํามาถวายภายหลังเป็นวตัร ๕ 

จําพวกนี ้

      ฯลฯ 

ขลปุจัฉาภตัตกิสตูรที ่๙ จบ 

๑๐. ปตัตปิณฑกิสตูร 

วา่ดว้ยภกิษุผูฉ้นัในบาตรเป็นวตัร 

  [๑๙๐] ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุผูฉั้นในบาตรเป็นวตัร ๕ จําพวกนี ้

  ภกิษุผูฉั้นในบาตรเป็นวตัร ๕ จําพวกไหนบา้ง คอื 

   ๑. ภกิษุผูฉั้นในบาตรเป็นวตัร เพราะโงเ่ขลา เพราะหลงงมงาย 

   ๒. ภกิษุผูม้คีวามปรารถนาชัว่ ถกูความปรารถนาครอบงํา จงึเป็นผูฉั้น 

       ในบาตรเป็นวตัร 

   ๓. ภกิษุผูฉั้นในบาตรเป็นวตัร เพราะเป็นบา้ เพราะมจีติฟุ้งซา่น 

   ๔. ภกิษุผูฉั้นในบาตรเป็นวตัร เพราะรูว้า่ „เป็นวตัรทีพ่ระพทุธเจา้และ 

       สาวกของพระพทุธเจา้ทัง้หลายสรรเสรญิ‟ 

   ๕. ภกิษุฉันในบาตรเป็นวัตร เพราะอาศัยความมักนอ้ย ความสนัโดษ 

       ความขดัเกลา ความสงัด ความตอ้งการดว้ยขอ้ปฏบิัตอิันงามเชน่นี ้

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุผูฉั้นในบาตรเป็นวตัร ๕ จําพวกนีแ้ล 

  ภกิษุทัง้หลาย บรรดาภกิษุผูฉั้นในบาตรเป็นวตัร ๕ จําพวกนี ้ภกิษุผูฉั้นใน 

บาตรเป็นวตัร เพราะอาศัยความมักนอ้ย ความสนัโดษ ความขดัเกลา ความสงัด 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๓๑๓ } 



๓๑๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๔. จตตุถปัณณาสก]์ 

๔. อรัญญวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

ความตอ้งการดว้ยขอ้ปฏบิตัอิันงามเชน่นี ้เป็นผูเ้ลศิ เป็นผูป้ระเสรฐิ เป็นประธาน 

เป็นผูส้งูสดุ และเป็นผูป้ระเสรฐิสดุ 

  เปรยีบเหมอืนนมสดเกดิจากแมโ่ค นมสม้เกดิจากนมสด เนยขน้เกดิจากนมสม้ 

เนยใสเกดิจากเนยขน้ หัวเนยใสเกดิจากเนยใส บรรดาโครส ๕ ชนดินัน้ หัวเนยใส 

ชาวโลกกลา่ววา่เลศิ แมฉั้นใด 

  บรรดาภกิษุผูฉั้นในบาตรเป็นวตัร ๕ จําพวกนี ้ภกิษุผูฉั้นในบาตรเป็นวตัร 

เพราะอาศัยความมักนอ้ย ความสนัโดษ ความขดัเกลา ความสงัด ความตอ้งการ 

ดว้ยขอ้ปฏบิัตอิันงามเชน่นี ้เป็นผูเ้ลศิ เป็นผูป้ระเสรฐิ เป็นประธาน เป็นผูส้งูสดุ 

และเป็นผูป้ระเสรฐิสดุ 

ปตัตปิณฑกิสตูรที ่๑๐ จบ 

อรญัญวรรคที ่๔ จบ 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

   ๑. อารัญญกิสตูร     ๒. จวีรสตูร 

   ๓. รกุขมลูกิสตูร     ๔. โสสานกิสตูร 

   ๕. อัพโภกาสกิสตูร     ๖. เนสชัชกิสตูร 

   ๗. ยถาสนัถตกิสตูร     ๘. เอกาสนกิสตูร 

   ๙. ขลปัุจฉาภัตตกิสตูร    ๑๐. ปัตตปิณฑกิสตูร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๓๑๔ } 



๓๑๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๔. จตตุถปัณณาสก]์ 

๕. พราหมณวรรค ๑. โสณสตูร 

๕. พราหมณวรรค 

หมวดวา่ดวัยพราหมณ์ 

๑. โสณสตูร 

วา่ดว้ยธรรมของพราหมณ์เปรยีบเทยีบกบัสนุขั 

  [๑๙๑] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ ภกิษุทัง้หลาย ธรรมของพราหมณ์ทีเ่กา่แก ่

๕ ประการนี ้บัดนี ้ปรากฏในพวกสนัุข ไมป่รากฏในพวกพราหมณ์ 

  ธรรมของพราหมณ์ทีเ่กา่แก ่๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ทราบวา่ เมือ่กอ่น พวกพราหมณ์สมสูก่ับพราหมณีเทา่นัน้ ไมส่มสู ่

       กับหญงิทีไ่มใ่ชพ่ราหมณี แตบ่ัดนี ้พวกพราหมณ์สมสูก่ับพราหมณี 

       บา้ง สมสูก่ับหญงิทีไ่มใ่ชพ่ราหมณีบา้ง บัดนี ้พวกสนัุขสมสูก่ับสนัุข 

       ตัวเมยีเทา่นัน้ ไมส่มสูก่ับสตัวต์ัวเมยีทีไ่มใ่ชส่นัุข นีเ้ป็นธรรมของ 

       พราหมณ์ทีเ่กา่แกป่ระการที ่๑ บัดนี ้ปรากฏในพวกสนัุข ไมป่รากฏ 

       ในพวกพราหมณ์ 

   ๒. ทราบวา่ เมือ่กอ่น พวกพราหมณ์สมสูก่ับพราหมณีทีม่รีะดเูทา่นัน้ 

       ไมส่มสูก่ับพราหมณีทีไ่มม่รีะด ูแตบ่ัดนี ้พวกพราหมณ์สมสูก่ับ 

       พราหมณีทีม่รีะดบูา้ง สมสูก่ับพราหมณีทีไ่มม่รีะดบูา้ง บัดนี ้

       พวกสนัุขสมสูก่ับสนัุขตัวเมยีทีม่รีะดเูทา่นัน้ ไมส่มสูก่ับสนัุขตัวเมยี 

        ทีไ่มม่รีะด ูนีเ้ป็นธรรมของพราหมณ์ทีเ่กา่แกป่ระการที ่๒ บัดนี ้

       ปรากฏในพวกสนัุข ไมป่รากฏในพวกพราหมณ์ 

   ๓. ทราบวา่ เมือ่กอ่น พวกพราหมณ์ไมซ่ือ้ไมข่ายพราหมณี ยังการอยู ่

       รว่มกันใหเ้ป็นไปดว้ยความรักดว้ยความผกูพัน แตบ่ัดนี ้พวก 

       พราหมณ์ซือ้บา้ง ขายบา้งซึง่พราหมณี ยังการอยูร่ว่มกันใหเ้ป็นไป 

       ดว้ยความรักดว้ยความผกูพัน บัดนี ้พวกสนัุขไมซ่ือ้ ไมข่ายสนัุข 

       ตัวเมยี ยังการอยูร่ว่มกันใหเ้ป็นไปดว้ยความรักดว้ยความผกูพัน 

       นีเ้ป็นธรรมของพราหมณ์ทีเ่กา่แกป่ระการที ่๓ บดันี ้ปรากฏใน 

       พวกสนัุข ไมป่รากฏในพวกพราหมณ์ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๓๑๕ } 



๓๑๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๔. จตตุถปัณณาสก]์ 

๕. พราหมณวรรค ๒. โทณพราหมณสตูร 

   ๔. ทราบวา่ เมือ่กอ่น พวกพราหมณ์ไมทํ่าการสะสมทรัพยบ์า้ง 

       ขา้วเปลอืกบา้ง เงนิบา้ง ทองบา้ง แตบ่ัดนี ้พวกพราหมณ์ทําการ 

       สะสมทรัพยบ์า้ง ขา้วเปลอืกบา้ง เงนิบา้ง ทองบา้ง บัดนี ้พวกสนัุข 

       ไมทํ่าการสะสมทรัพยบ์า้ง ขา้วเปลอืกบา้ง เงนิบา้ง ทองบา้ง นี้เป็น 

       ธรรมของพราหมณ์ทีเ่กา่แกป่ระการที ่๔ บัดนี ้ปรากฏในพวกสนัุข 

       ไมป่รากฏในพวกพราหมณ์ 

   ๕. ทราบวา่ เมือ่กอ่น พวกพราหมณ์แสวงหาอาหารเย็น เพือ่กนิใน 

       เวลาเย็น อาหารเชา้เพือ่กนิในเวลาเชา้ แตบ่ัดนี ้พวกพราหมณ์ 

       บรโิภคอาหารตามความตอ้งการจนอิม่ทอ้งแลว้ ถอืเอาสว่นทีเ่หลอื 

       ไป บัดนี ้พวกสนัุขก็แสวงหาอาหารเย็น เพือ่กนิในเวลาเย็น อาหาร 

       เชา้เพือ่กนิในเวลาเชา้ นีเ้ป็นธรรมของพราหมณ์ทีเ่กา่แกป่ระการที ่๕ 

       บัดนี ้ปรากฏในพวกสนัุข ไมป่รากฏในพวกพราหมณ์ 

  ภกิษุทัง้หลาย ธรรมของพราหมณ์ทีเ่กา่แก ่๕ ประการนีแ้ล บัดนี ้ปรากฏใน 

พวกสนัุข ไมป่รากฏในพวกพราหมณ์ 

โสณสตูรที ่๑ จบ 

๒. โทณพราหมณสตูร 

วา่ดว้ยโทณพราหมณ์ 

  [๑๙๒] ครัง้นัน้แล โทณพราหมณ์เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ 

ไดส้นทนาปราศรัยพอเป็นทีบ่ันเทงิใจ พอเป็นทีร่ะลกึถงึกันแลว้จงึน่ัง ณ ทีส่มควร 

ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ 

  “ขา้แตท่า่นพระโคดม ขา้พระองคไ์ดส้ดับมาดังนีว้า่ „พระสมณโคดม ไมไ่หว ้

ไมล่กุรับ หรอืไมเ่ชือ้เชญิพราหมณ์ผูแ้กเ่ฒา่ ผูเ้ป็นใหญ ่ลว่งกาลผา่นวยัมาแลว้ตาม 

ลําดับดว้ยอาสนะ พระโคดมผูเ้จรญิ ขอ้นีเ้ห็นจะเป็นอยา่งนัน้ เพราะทา่นพระโคดม 

ไมไ่หว ้ไมล่กุรับ หรอืไมเ่ชือ้เชญิพราหมณ์ผูแ้กเ่ฒา่ เป็นผูใ้หญ ่ลว่งกาลผา่นวยัมา 

แลว้ตามลําดับดว้ยอาสนะ ขอ้นีไ้มด่เีลย‟ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๓๑๖ } 



๓๑๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๔. จตตุถปัณณาสก]์ 

๕. พราหมณวรรค ๒. โทณพราหมณสตูร 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “โทณะ แมท้า่นก็ปฏญิญาวา่ เป็นพราหมณ์มใิชห่รอื” 

  โทณพราหมณ์กราบทลูวา่ “ขา้แตท่า่นพระโคดม ผูใ้ดเมือ่จะกลา่วใหถ้กูตอ้ง 

พงึกลา่ววา่เป็นพราหมณ์ ผูม้ชีาตกํิาเนดิดทัีง้ฝ่ายมารดาและฝ่ายบดิา ถอืปฏสินธ ิ

บรสิทุธิด์ตีลอดเจ็ดชัว่บรรพบรุษุ๑ ไมม่ใีครจะคดัคา้นตําหนไิดเ้พราะอา้งถงึชาตติระกลู 

เป็นผูค้งแกเ่รยีน ทรงจํามนตร ์รูจ้บไตรเพท๒ พรอ้มทัง้นฆิณัฑศุาสตร์๓ เกฏภุศาสตร์๔ 

อักษรศาสตร์๕ และประวตัศิาสตร์๖ เขา้ใจตัวบทและไวยากรณ์ ชํานาญโลกายต- 

ศาสตร์๗ และลักษณะมหาบรุษุ๘ ผูนั้น้เมือ่จะกลา่วใหถ้กูตอ้ง พงึหมายถงึขา้พระองค ์

ทเีดยีว เพราะขา้พระองคเ์ป็นพราหมณ์ เป็นผูม้ชีาตกํิาเนดิดทัีง้ฝ่ายมารดาและฝ่าย 

บดิา ถอืปฏสินธบิรสิทุธิด์ตีลอดเจ็ดชัว่บรรพบรุษุ ไมม่ใีครจะคัดคา้นตําหนไิดเ้พราะ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 ด ูเชงิอรรถที ่๓ ขอ้ ๑๓๔ (ยัสสังทสิังสตูร) หนา้ ๒๑๖ ในเลม่นี้ 

๒
 ไตรเภท หมายถงึคัมภรี ์คอื ฤคเวท (อริเุวท) ยชรุเวท และสามเวท (องฺ.ตกิ.อ. ๒/๕๙/๑๖๓) 

๓
 นฆิณัฑศุาสตร ์หมายถงึวชิาว่าดว้ยชือ่สิง่ของมตีน้ไมเ้ป็นตน้ (องฺ.ตกิ.อ. ๒/๕๙/๑๖๓) อกีนัยหนึง่หมายถงึ 

   คัมภรีป์ระเภทศัพทมลูวทิยา (Etymology) คลังศัพท ์(Lexicon) หรอือภธิานศัพท ์(Glossary) ทีร่วบรวม 

   คําศัพทใ์นพระเวทซึง่เป็นคํายาก หรอืคําทีเ่ลกิใชแ้ลว้ นํามาอธบิายความหมายเป็นสว่นหนึง่ของนริตุตซิ ึง่ 

   เป็นหนึง่ในเวทางคศาสตร ์๖ ของศาสนาพราหมณ์ ภาษาสันสกฤต เรยีกวา่ นฆิณัฏุ 

๔
 เกฏภุศาสตร ์หมายถงึตําราวา่ดว้ยวชิาการกว ีการแตง่ฉันท ์(องฺ.ตกิ.อ. ๒/๕๙/๑๖๓) อกีนัยหนึง่ หมายถงึ 

   คัมภรีว์า่ดว้ยกฎเกณฑก์ารใชถ้อ้ยคําใหเ้หมาะสมแกก่ารประกอบพธิกีรรมตา่ง ๆ เป็นสว่นหนึง่ของกัลปะ 

   ซึง่เป็น ๑ ในบรรดาเวทางคศาสตร ์๖ ของศาสนาพราหมณ์ ภาษาสันสกฤต เรยีกวา่ ไกฏภ 

๕
 อกัษรศาสตร ์หมายถงึคัมภรีว์่าดว้ยสกิขา (การเปลง่เสยีง, การออกเสยีง) และนริตุต ิ(การอธบิายคําศัพท ์

   โดยอาศัยประวัตแิละกําเนดิของคํา) 

๖
 ประวตัศิาสตร ์หมายถงึพงศาวดารเลา่เรือ่งเกา่ ๆ มักจะมคํีาวา่ สิง่นีเ้ป็นมาอยา่งนี ้(ท.ีส.ีอ. ๒๕๖/๒๒๒ 

   และด ูDawson, John. A classical Dictionary of Hindu Mythology (London: Routledge and Kegen 

   Paul. 1957) P.222 

๗
 โลกายตศาสตร ์ในทีน่ีห้มายถงึวตัิณฑวาทศาสตร ์คอื ศลิปะแหง่การเอาชนะผูอ้ ืน่ในเชงิวาทศลิป์ โดยการ 

   อา้งทฤษฎ ีและประเพณีทางสังคมมาหักลา้งสัจธรรม มุง่แสดงใหเ้ห็นวา่ตนฉลาดกว่า มไิดมุ้ง่สัจธรรมแต ่

   อย่างใด (ท.ีส.ีอ. ๒๕๖/๒๒๒) 

๘
 ลกัษณะมหาบรุษุ หมายถงึศาสตรว์า่ดว้ยลักษณะของบคุคลสําคัญมพีระพทุธเจา้เป็นตน้ อันมอียูใ่น 

   คัมภรีพ์ราหมณ์ซึง่เรยีกวา่ มนตร ์เฉพาะสว่นทีว่า่ดว้ยผูเ้ป็นพระพทุธเจา้ เรยีกวา่พทุธมนตรม์อียู ่๑๖,๐๐๐ 

   คาถา (ท.ีส.ีอ. ๒๕๖/๒๒๓) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๓๑๗ } 



๓๑๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๔. จตตุถปัณณาสก]์ 

๕. พราหมณวรรค ๒. โทณพราหมณสตูร 

อา้งถงึชาตติระกลู เป็นผูค้งแกเ่รยีน ทรงจํามนตร ์รูจ้บไตรเพท พรอ้มทัง้นฆิณัฑ-ุ 

ศาสตร ์เกฏภุศาสตร ์อกัษรศาสตร ์และประวตัศิาสตร ์เขา้ใจตัวบทและไวยากรณ์ 

ชํานาญโลกายตศาสตร ์และลักษณะมหาบรุษุ” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “โทณะ บรรดาฤๅษีผูเ้ป็นบรุพาจารยข์องพวกพราหมณ์ 

คอื ฤๅษีอัฏฐกะ ฤๅษีวามกะ ฤๅษีวามเทวะ ฤๅษีเวสสามติตะ ฤๅษียมทัคค ิ

ฤๅษีอังครีส ฤๅษีภารทวาชะ ฤๅษีวาเสฏฐะ ฤๅษีกัสสปะ ฤๅษีภค ุซึง่เป็นผูผ้กูมนตร ์

บอกมนตร ์พวกพราหมณ์ในปัจจบุันนีข้บัตาม กลา่วตามซึง่บทมนตรท์ีเ่กา่แกน่ีท้ี ่

ทา่นขบัแลว้ บอกแลว้ รวบรวมไวแ้ลว้ กลา่วไดถ้กูตอ้ง สาธยายไดถ้กูตอ้ง บอกได ้

ถกูตอ้ง ฤๅษีเหลา่นัน้บัญญัตพิราหมณ์ ๕ จําพวกนี้ไว ้คอื 

   ๑. พราหมณ์ผูเ้สมอดว้ยพรหม 

   ๒. พราหมณ์ผูเ้สมอดว้ยเทวดา 

   ๓. พราหมณ์ผูป้ระพฤตดิ ี

   ๔. พราหมณ์ผูป้ระพฤตทัิง้ดแีละชัว่ 

   ๕. พราหมณ์ผูเ้ป็นจัณฑาล 

  โทณะ ทา่นเป็นพราหมณ์จําพวกไหน ใน ๕ จําพวกนัน้” 

  โทณพราหมณ์กราบทลูวา่ “ขา้แตท่า่นพระโคดม ขา้พระองคไ์มรู่จั้กพราหมณ์ 

๕ จําพวกนี ้รูแ้ตว่า่เป็นพราหมณ์เทา่นัน้ ขอทา่นพระโคดมโปรดแสดงธรรมแก่ 

ขา้พระองค ์โดยวธิทีีข่า้พระองคจ์ะพงึรูจั้กพราหมณ์ ๕ จําพวกนีไ้ด”้ 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “โทณะ ถา้เชน่นัน้ ทา่นจงฟัง จงใสใ่จใหด้ ีเราจัก 

กลา่ว” โทณพราหมณ์ทลูรับสนองพระดํารัสแลว้ พระผูม้พีระภาคจงึไดต้รัสเรือ่งนีว้า่ 

  พราหมณ์ผูเ้สมอดว้ยพรหม เป็นอยา่งไร 

  คอื พราหมณ์ในโลกนีเ้ป็นผูม้ชีาตกํิาเนดิดทัีง้ฝ่ายมารดาและฝ่ายบดิา ถอืปฏสินธ ิ

บรสิทุธิด์ตีลอดเจ็ดชัว่บรรพบรุษุ ไมม่ใีครจะคัดคา้นตําหนไิดเ้พราะอา้งถงึชาตติระกลู 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๓๑๘ } 



๓๑๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๔. จตตุถปัณณาสก]์ 

๕. พราหมณวรรค ๒. โทณพราหมณสตูร 

เขาประพฤตโิกมารพรหมจรรย์๑เรยีนมนตรอ์ยูต่ลอด ๔๘ ปี แสวงหาทรัพยส์ําหรับ 

บชูาอาจารยเ์พือ่อาจารยโ์ดยชอบธรรมเทา่นัน้ ไมแ่สวงหาโดยไมช่อบธรรม 

  ความชอบธรรมในการแสวงหาน ัน้ เป็นอยา่งไร 

  คอื เขาไมแ่สวงหาดว้ยกสกิรรม ไมแ่สวงหาดว้ยพาณชิยกรรม(การคา้ขาย) 

ไมแ่สวงหาดว้ยโครักขกรรม(การเลีย้งโค) ไมแ่สวงหาดว้ยการเป็นนักรบ ไมแ่สวงหา 

ดว้ยการรับราชการ ไมแ่สวงหาดว้ยศลิปะอยา่งใดอยา่งหนึง่ เขาถอืกระเบือ้งเทีย่ว 

ขอทานอยา่งเดยีว มอบทรัพยส์ําหรับบชูาอาจารยเ์พือ่อาจารยแ์ลว้ โกนผมและ 

หนวด นุ่งหม่ผา้กาสาวพัสตรแ์ลว้ออกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติ เมือ่บวชแลว้อยา่งนี ้

มเีมตตาจติแผไ่ปตลอดทศิที ่๑ ทศิที ่๒ ทศิที ่๓ ทศิที ่๔ ทศิเบือ้งบน๒ ทศิเบือ้งลา่ง๓ 

ทศิเฉียง แผไ่ปตลอดโลกท่ัวทกุหมูเ่หลา่ ในทีท่กุสถาน ดว้ยเมตตาจติอันไพบลูย ์เป็น 

มหัคคตะ ไมม่ขีอบเขต ไมม่เีวร ไมม่คีวามเบยีดเบยีนอยู ่มกีรณุาจติ ฯลฯ 

มมีทุติาจติ ฯลฯ มอีเุบกขาจติแผไ่ปตลอดทศิที ่๑ ทศิที ่๒ ทศิที ่๓ ทศิที ่๔ ทศิ 

เบือ้งบน ทศิเบือ้งลา่ง ทศิเฉียง แผไ่ปตลอดโลกท่ัวทกุหมูเ่หลา่ ในทีท่กุสถาน ดว้ย 

อเุบกขาจติอันไพบลูย ์เป็นมหัคคตะ ไมม่ขีอบเขต ไมม่เีวร ไมม่คีวามเบยีดเบยีนอยู่ 

เธอเจรญิพรหมวหิาร ๔ ประการนีแ้ล หลังจากตายแลว้จงึไปเกดิในสคุตพิรหมโลก 

  พราหมณ์ผูเ้สมอดว้ยพรหม เป็นอยา่งนี้แล (๑) 

  พราหมณ์ผูเ้สมอดว้ยเทวดา เป็นอยา่งไร 

  คอื พราหมณ์ในโลกนีเ้ป็นผูม้ชีาตกํิาเนดิดทัีง้ฝ่ายมารดาและฝ่ายบดิา ถอืปฏสินธ ิ

บรสิทุธิด์ตีลอดเจ็ดชัว่บรรพบรุษุ ไมม่ใีครจะคัดคา้นตําหนไิดเ้พราะอา้งถงึชาตติระกลู 

เขาประพฤตโิกมารพรหมจรรย ์เรยีนมนตรอ์ยูต่ลอด ๔๘ ปี แสวงหาทรัพยส์ําหรับ 

บชูาอาจารยเ์พือ่อาจารยโ์ดยชอบธรรมเทา่นัน้ ไมแ่สวงหาโดยไมช่อบธรรม 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 โกมารพรหมจรรย ์หมายถงึพรหมจรรยท์ีป่ระพฤตสิบืตอ่มาตัง้แต่ยังเป็นเด็ก (องฺ.ปญฺจก.ฏกีา ๓/๑๙๒/ 

   ๗๑) 

๒
 ทศิเบือ้งบน หมายถงึเทวโลก (วสิทุธ.ิ มหาฏกีา ๑/๒๕๔/๔๓๕) 

๓
 ทศิเบือ้งลา่ง หมายถงึสัตวน์รก และนาค (วสิทุธ.ิมหาฏกีา ๑/๒๕๔/๔๓๕) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๓๑๙ } 



๓๒๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๔. จตตุถปัณณาสก]์ 

๕. พราหมณวรรค ๒. โทณพราหมณสตูร 

  ความชอบธรรมในการแสวงหานัน้ เป็นอยา่งไร 

  คอื เขาไมแ่สวงหาดว้ยกสกิรรม ไมแ่สวงหาดว้ยพาณชิยกรรม ไมแ่สวงหา 

ดว้ยโครักขกรรม ไมแ่สวงหาดว้ยการเป็นนักรบ ไมแ่สวงหาดว้ยการรับราชการ 

และไมแ่สวงหาดว้ยศลิปะอยา่งใดอยา่งหนึง่ เขาถอืกระเบือ้งเทีย่วภกิขาจารอยา่งเดยีว 

มอบทรัพยส์ําหรับบชูาอาจารยเ์พือ่อาจารยแ์ลว้ แสวงหาภรรยาโดยชอบธรรม ไม ่

แสวงหาโดยไมช่อบธรรม 

  ความชอบธรรมในการแสวงหานัน้ เป็นอยา่งไร 

  คอื เขาไมแ่สวงหาดว้ยการซือ้ ไมแ่สวงหาดว้ยการขาย แตแ่สวงหาเฉพาะ 

พราหมณีทีเ่ขายกใหด้ว้ยการหลั่งน้ํา เขาสมสูเ่ฉพาะพราหมณี ไมส่มสูก่ับสตรชีัน้ 

กษัตรยิ ์แพศย ์ศทูร จัณฑาล นายพราน ชา่งสาน ชา่งรถ คนขนขยะ สตรมีคีรรภ ์

สตรมีลีกูออ่น สตรหีมดระด ูเพราะเหตไุร พราหมณ์จงึไมส่มสูก่ับสตรมีคีรรภ ์

เพราะถา้พราหมณ์สมสูก่ับสตรมีคีรรภ ์มาณพหรอืมาณวกิา ชือ่วา่เป็นผูเ้กดิแตก่อง 

อจุจาระ ฉะนัน้ พราหมณ์จงึไมส่มสูก่ับสตรมีคีรรภ ์เพราะเหตไุร พราหมณ์จงึ 

ไมส่มสูก่ับสตรมีลีกูออ่น เพราะถา้พราหมณ์สมสูก่ับสตรมีลีกูออ่น มาณพหรอื 

มาณวกิาชือ่วา่เป็นผูด้ ืม่ของไมส่ะอาด ฉะนัน้ พราหมณ์จงึไมส่มสูก่ับสตรมีลีกูออ่น 

  พราหมณีนัน้เป็นพราหมณีของพราหมณ์ มใิชเ่พราะตอ้งการความใคร ่มใิช ่

เพราะตอ้งการความสนุก มใิชเ่พราะตอ้งการความยนิด ีแตเ่ป็นพราหมณีของ 

พราหมณ์ เพราะตอ้งการบตุรเทา่นัน้ พราหมณ์นัน้มบีตุรหรอืธดิาแลว้ จงึปลงผม 

และหนวด นุ่งหม่ผา้กาสาวพัสตรแ์ลว้ออกบวชเป็นบรรพชติ เขาบวชแลว้อยา่งนี้ 

ก็สงัดจากกาม ฯลฯ บรรลจุตตุถฌานทีไ่มม่ทีกุข ์ไมม่สีขุ มสีตบิรสิทุธิเ์พราะ 

อเุบกขาอยู ่เธอเจรญิฌานทัง้ ๔ ประการนีแ้ล หลังจากตายแลว้จะไปเกดิในสคุต ิ

โลกสวรรค ์

  พราหมณ์ผูเ้สมอดว้ยเทวดา เป็นอยา่งนีแ้ล (๒) 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๓๒๐ } 



๓๒๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๔. จตตุถปัณณาสก]์ 

๕. พราหมณวรรค ๒. โทณพราหมณสตูร 

  พราหมณ์ผูม้คีวามประพฤตดิ ีเป็นอยา่งไร 

  คอื พราหมณ์ในโลกนีเ้ป็นผูม้ชีาตกํิาเนดิดทัีง้ฝ่ายมารดาและฝ่ายบดิา ถอืปฏสินธ ิ

บรสิทุธิด์ตีลอดเจ็ดชัว่บรรพบรุษุ ไมม่ใีครจะคัดคา้นตําหนไิดเ้พราะอา้งถงึชาตติระกลู 

เขาประพฤตโิกมารพรหมจรรย ์เรยีนมนตรอ์ยู ่๔๘ ปี แสวงหาทรัพยส์ําหรับบชูา 

อาจารยเ์พือ่อาจารยโ์ดยชอบธรรมเทา่นัน้ ไมแ่สวงหาโดยไมช่อบธรรม 

  ความชอบธรรมในการแสวงหานัน้ เป็นอยา่งไร 

  คอื เขาไมแ่สวงหาดว้ยกสกิรรม ไมแ่สวงหาดว้ยพาณชิยกรรม ไมแ่สวงหา 

ดว้ยโครักขกรรม ไมแ่สวงหาดว้ยการเป็นนักรบ ไมแ่สวงหาดว้ยการรับราชการ 

และไมแ่สวงหาดว้ยศลิปะอยา่งใดอยา่งหนึง่ เขาถอืกระเบือ้งเทีย่วภกิขาจารอยา่งเดยีว 

มอบทรัพยส์ําหรับบชูาอาจารยเ์พือ่อาจารยแ์ลว้ แสวงหาภรรยาโดยชอบธรรม 

เทา่นัน้ ไมแ่สวงหาโดยไมช่อบธรรม 

  ความชอบธรรมในการแสวงหานัน้ เป็นอยา่งไร 

  คอื เขาไมแ่สวงหาดว้ยการซือ้ ไมแ่สวงหาดว้ยการขาย แตแ่สวงหาเฉพาะ 

พราหมณีทีเ่ขายกใหด้ว้ยการหลั่งน้ํา เขาสมสูเ่ฉพาะพราหมณี ไมส่มสูก่ับสตรชีัน้ 

กษัตรยิ ์แพศย ์ศทูร จัณฑาล นายพราน ชา่งสาน ชา่งรถ คนขนขยะ สตรมีคีรรภ ์

สตรมีลีกูออ่น สตรหีมดระด ูเพราะเหตไุร พราหมณ์จงึไมส่มสูก่ับสตรมีคีรรภ ์

เพราะถา้พราหมณ์สมสูก่ับสตรมีคีรรภ ์มาณพหรอืมาณวกิาชือ่วา่เป็นผูเ้กดิแตก่อง 

อจุจาระ ฉะนัน้ พราหมณ์จงึไมส่มสูก่ับสตรมีคีรรภ ์เพราะเหตไุร พราหมณ์จงึไม ่

สมสูก่ับสตรมีลีกูออ่น เพราะถา้พราหมณ์สมสูก่ับสตรมีลีกูออ่น มาณพหรอื 

มาณวกิาชือ่วา่เป็นผูด้ ืม่ของไมส่ะอาด ฉะนัน้ พราหมณ์จงึไมส่มสูก่ับสตรมีลีกูออ่น 

  พราหมณีนัน้เป็นพราหมณีของพราหมณ์ มใิชเ่พราะตอ้งการความใคร ่มใิช ่

เพราะตอ้งการความสนุก มใิชเ่พราะตอ้งการความยนิด ีแตเ่ป็นพราหมณีของ 

พราหมณ์นัน้ เพราะตอ้งการบตุรเทา่นัน้ พราหมณ์นัน้มบีตุรหรอืธดิาแลว้ ปรารถนา 

ความยนิดใีนบตุรหรอืธดิานัน้แล ครอบครองทรัพยส์มบัต ิไมอ่อกจากเรอืนบวชเป็น 

บรรพชติ ดํารงอยูใ่นความประพฤตดิขีองพราหมณ์แตป่างกอ่น ไมล่ว่งละเมดิความ 

ประพฤตดินัีน้ เพราะเหตดุงันีแ้ล ชาวโลกจงึเรยีกวา่ พราหมณ์ผูม้คีวามประพฤตดิ ี

  พราหมณผ์ูม้คีวามประพฤตดิ ีเป็นอยา่งนีแ้ล (๓) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๓๒๑ } 



๓๒๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๔. จตตุถปัณณาสก]์ 

๕. พราหมณวรรค ๒. โทณพราหมณสตูร 

  พราหมณ์ผูป้ระพฤตทิ ัง้ดแีละช ัว่ เป็นอยา่งไร 

  คอื พราหมณ์ในโลกนีเ้ป็นผูม้ชีาตกํิาเนดิดทัีง้ฝ่ายมารดาและฝ่ายบดิา ถอืปฏสินธ ิ

บรสิทุธิด์ตีลอดเจ็ดชัว่บรรพบรุษุ ไมม่ใีครคัดคา้นตําหนไิดเ้พราะอา้งถงึชาตติระกลู 

เขาประพฤตโิกมารพรหมจรรย ์เรยีนมนตรอ์ยูต่ลอด ๔๘ ปี แสวงหาทรัพยส์ําหรับ 

บชูาอาจารยเ์พือ่อาจารยโ์ดยชอบธรรมเทา่นัน้ ไมแ่สวงหาโดยไมช่อบธรรม 

  ความชอบธรรมในการแสวงหานัน้ เป็นอยา่งไร 

  คอื เขาไมแ่สวงหาดว้ยกสกิรรม ไมแ่สวงหาดว้ยพาณชิยกรรม ไมแ่สวงหา 

ดว้ยโครักขกรรม ไมแ่สวงหาดว้ยการเป็นนักรบ ไมแ่สวงหาดว้ยการรับราชการ 

ไมแ่สวงหาดว้ยศลิปะอยา่งใดอยา่งหนึง่ เขาถอืกระเบือ้งเทีย่วภกิขาจารอยา่งเดยีว 

มอบทรัพยส์ําหรับบชูาอาจารยเ์พือ่อาจารยแ์ลว้ แสวงหาภรรยาโดยชอบธรรมบา้ง 

ไมช่อบธรรมบา้ง แสวงหาดว้ยการซือ้บา้ง แสวงหาดว้ยการขายบา้ง แสวงหา 

พราหมณีทีเ่ขายกใหด้ว้ยการหลั่งน้ําบา้ง สมสูก่ับพราหมณีบา้ง สตรชีัน้กษัตรยิบ์า้ง 

แพศยบ์า้ง ศทูรบา้ง จัณฑาลบา้ง นายพรานบา้ง ชา่งสานบา้ง ชา่งรถบา้ง 

คนขนขยะบา้ง สตรมีคีรรภบ์า้ง สตรมีลีกูออ่นบา้ง สตรมีรีะดบูา้ง สตรหีมด 

ระดบูา้ง พราหมณีนัน้เป็นพราหมณีของพราหมณ์เพราะตอ้งการความใครบ่า้ง 

เพราะตอ้งการความสนุกบา้ง เพราะตอ้งการความยนิดบีา้ง เพราะตอ้งการบตุร 

บา้ง พราหมณ์ไมดํ่ารงอยูใ่นความประพฤตดิขีองพราหมณ์แตป่างกอ่น ลว่งละเมดิ 

ความประพฤตนัิน้ เพราะเหตดุังนีแ้ล ชาวโลกจงึเรยีกวา่ พราหมณ์ผูม้คีวามประพฤต ิ

ทัง้ดแีละชัว่ 

  พราหมณ์ผูป้ระพฤตทัิง้ดแีละชัว่ เป็นอยา่งนีแ้ล (๔) 

  พราหมณ์ผูเ้ป็นจณัฑาล เป็นอยา่งไร 

  คอื พราหมณ์ในโลกนีเ้ป็นผูม้ชีาตกํิาเนดิดทัีง้ฝ่ายมารดาและฝ่ายบดิา ถอืปฏสินธ ิ

บรสิทุธิด์ตีลอดเจ็ดชัว่บรรพบรุษุ ไมม่ใีครจะคัดคา้นตําหนไิดเ้พราะอา้งถงึชาตติระกลู 

เขาประพฤตโิกมารพรหมจรรย ์เรยีนมนตรอ์ยู ่๔๘ ปี แสวงหาทรัพยส์ําหรับบชูา 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๓๒๒ } 



๓๒๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๔. จตตุถปัณณาสก]์ 

๕. พราหมณวรรค ๒. โทณพราหมณสตูร 

อาจารยเ์พือ่อาจารยโ์ดยชอบธรรมบา้ง ไมช่อบธรรมบา้ง แสวงหาดว้ยกสกิรรมบา้ง 

แสวงหาดว้ยพาณชิยกรรมบา้ง แสวงหาดว้ยโครักขกรรมบา้ง แสวงหาดว้ยการเป็น 

นักรบบา้ง แสวงหาดว้ยการรับราชการบา้ง แสวงหาดว้ยศลิปะอยา่งใดอยา่งหนึง่บา้ง 

ถอืกระเบือ้งเทีย่วภกิขาจารบา้ง เขามอบทรัพยส์ําหรับบชูาอาจารยเ์พือ่อาจารยแ์ลว้ 

แสวงหาภรรยาโดยชอบธรรมบา้ง ไมช่อบธรรมบา้ง แสวงหาดว้ยการซือ้บา้ง 

แสวงหาดว้ยการขายบา้ง แสวงหาพราหมณีทีเ่ขายกใหด้ว้ยการหลั่งน้ําบา้ง สมสู ่

กับพราหมณีบา้ง สตรชีัน้กษัตรยิบ์า้ง แพศยบ์า้ง ศทูรบา้ง จัณฑาลบา้ง นายพราน 

บา้ง ชา่งสานบา้ง ชา่งรถบา้ง คนขนขยะบา้ง สตรมีคีรรภบ์า้ง สตรมีลีกูออ่นบา้ง 

สตรมีรีะดบูา้ง สตรหีมดระดบูา้ง พราหมณีนัน้เป็นพราหมณีของพราหมณ์เพราะ 

ตอ้งการความใครบ่า้ง เพราะตอ้งการความสนุกบา้ง เพราะตอ้งการความยนิดบีา้ง 

เพราะตอ้งการบตุรบา้ง เขาเลีย้งชพีดว้ยการงานทกุอยา่ง พวกพราหมณ์ไดก้ลา่วกับ 

เขาอยา่งนี้วา่ „ทา่นปฏญิญาวา่เป็นพราหมณ์ ผูเ้จรญิ เพราะเหตไุร จงึเลีย้งชพีดว้ย 

การงานทกุอยา่ง‟ เขาตอบอยา่งนีว้า่ „ทา่นผูเ้จรญิ เปรยีบเสมอืนไฟไหมข้องสะอาด 

บา้ง ไมส่ะอาดบา้ง แตไ่ฟไมย่ดึตดิกับสิง่นัน้ แมฉั้นใด ถงึแมพ้ราหมณ์เลีย้งชพีดว้ย 

การงานทกุอยา่งก็จรงิ แตพ่ราหมณ์ก็ไมย่ดึตดิกับการงานนัน้ ฉันนัน้เหมอืนกัน 

พราหมณ์จงึเลีย้งชพีดว้ยการงานทกุอยา่ง‟ เพราะเหตดุังนีแ้ล ชาวโลกจงึเรยีกวา่ 

พราหมณ์ผูเ้ป็นจัณฑาล 

  พราหมณ์ผูเ้ป็นจัณฑาล เป็นอยา่งนีแ้ล (๕) 

  โทณะ บรรดาฤๅษีผูเ้ป็นบรุพาจารยข์องพวกพราหมณ์ คอื ฤๅษีอัฏฐกะ ฤๅษี 

วามกะ ฤๅษีวามเทวะ ฤๅษีเวสสามติตะ ฤๅษียมทัคค ิฤๅษีอังครีส ฤๅษีภารทวาชะ 

ฤๅษีวาเสฏฐะ ฤๅษีกัสสปะ ฤๅษีภค ุซึง่เป็นผูผ้กูมนตร ์บอกมนตร ์พวกพราหมณ์ใน 

ปัจบุันนีข้บัตาม กลา่วตามซึง่บทมนตรท์ีเ่กา่แกน่ี ้ทีท่า่นขบัแลว้ บอกแลว้ รวบรวม 

ไวแ้ลว้ กลา่วไดถ้กูตอ้ง สาธยายไดถ้กูตอ้ง บอกไดถ้กูตอ้ง ฤๅษีเหลา่นัน้บัญญัต ิ

พราหมณ์ ๕ จําพวกนีไ้ว ้คอื 

   ๑. พราหมณ์ผูเ้สมอดว้ยพรหม 

   ๒. พราหมณ์ผูเ้สมอดว้ยเทวดา 

   ๓. พราหมณ์ผูป้ระพฤตดิ ี

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๓๒๓ } 



๓๒๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๔. จตตุถปัณณาสก]์ 

๕. พราหมณวรรค ๓. สงัคารวสตูร 

   ๔. พราหมณ์ผูป้ระพฤตทัิง้ดแีละชัว่ 

   ๕. พราหมณ์ผูเ้ป็นจัณฑาล 

  โทณะ บรรดาพราหมณ์ ๕ จําพวกนัน้ ทา่นเป็นพราหมณ์จําพวกไหน” 

  โทณพราหมณ์กราบทลูวา่ “ขา้แตท่า่นพระโคดม เมือ่เป็นเชน่นี ้แมแ้ตพ่ราหมณ์ 

ผูเ้ป็นจัณฑาล ขา้พระองคย์ังใหบ้รบิรูณ์ไมไ่ดเ้ลย ขา้แตท่า่นพระโคดม ภาษิตของ 

ทา่นพระโคดมชดัเจนไพเราะยิง่นัก ฯลฯ ขอทา่นพระโคดมจงทรงจําขา้พระองคว์า่ 

เป็นอบุาสกผูถ้งึสรณะ ตัง้แตว่นันีเ้ป็นตน้ไปจนตลอดชวีติเถดิ” 

โทณพราหมณสตูรที ่๒ จบ 

๓. สงัคารวสตูร 

วา่ดว้ยสงัคารวพราหมณ์ 

  [๑๙๓] ครัง้นัน้แล สงัคารวพราหมณ์เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ 

ไดส้นทนาปราศัยพอเป็นทีบ่ันเทงิใจ พอเป็นทีร่ะลกึถงึกันแลว้จงึน่ัง ณ ทีส่มควร 

ไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาควา่ “ขา้แตพ่ระโคดมผูเ้จรญิ อะไรหนอเป็นเหตปัุจจัย 

ใหม้นตรแ์มท้ีส่าธยายมาเป็นเวลานาน ก็ไมแ่จม่แจง้ไดใ้นกาลบางคราว ไมจํ่าเป็น 

ตอ้งพดูถงึมนตรท์ีไ่มไ่ดส้าธยายเลย และอะไรเป็นเหตปัุจจัยใหม้นตรแ์มท้ีไ่มไ่ด ้

สาธยายมาเป็นเวลานาน ก็แจม่แจง้ไดใ้นกาลบางคราว ไมจํ่าเป็นตอ้งพดูถงึมนตร ์

ทีไ่ดส้าธยายเลย” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ 

   ๑. สมัยใด บคุคลมใีจถกูกามราคะกลุม้รมุ ถกูกามราคะครอบงําอยู ่

       และไมรู่ช้ดัตามความเป็นจรงิซึง่ธรรมทีส่ลดั๑กามราคะทีเ่กดิขึน้แลว้ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 ธรรมทีส่ลดั ม ี๓ ประการ คอื (๑) ธรรมทีส่ลัดดว้ยการขม่ไว ้หมายถงึปฐมฌานทีม่อีสภุกัมมัฏฐานเป็น 

   อารมณ์ (๒) ธรรมทีส่ลัดดว้ยองคนั์น้ หมายถงึวปัิสสนากัมมัฏฐาน (๓) ธรรมทีส่ลัดดว้ยการถอนขึน้ 

   หมายถงึอรหัตตมรรค (องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๑๙๓/๗๓-๗๔) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๓๒๔ } 



๓๒๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๔. จตตุถปัณณาสก]์ 

๕. พราหมณวรรค ๓. สงัคารวสตูร 

       สมัยนัน้ บคุคลยอ่มไมรู่ ้ยอ่มไมเ่ห็นตามความเป็นจรงิซึง่ประโยชน ์

       ตน๑ ประโยชนผ์ูอ้ ืน่ และประโยชนทั์ง้ ๒ ฝ่าย มนตรแ์มท้ีส่าธยาย 

       มาเป็นเวลานาน ก็ไมแ่จม่แจง้ได ้ไมจํ่าเป็นตอ้งพดูถงึมนตรท์ีไ่ม ่

       ไดส้าธยายเลย 

    เปรยีบเหมอืนภาชนะทีเ่ต็มดว้ยน้ําซึง่ระคนดว้ยคร่ัง ขมิน้ ส ี

       เขยีว หรอืสเีหลอืงออ่น คนมตีาดมีองดเูงาหนา้ของตนในภาชนะ 

       ทีเ่ต็มดว้ยน้ํานัน้ ไมพ่งึรู ้ไมพ่งึเห็นตามความเป็นจรงิ แมฉั้นใด 

    สมัยใด บคุคลมจีติถกูกามราคะกลุม้รมุ ถกูกามราคะครอบงํา 

       อยู ่และไมรู่ช้ดัตามความเป็นจรงิซึง่ธรรมทีส่ลัดกามราคะทีเ่กดิขึน้แลว้ 

       สมัยนัน้ บคุคลยอ่มไมรู่ย้อ่มไมเ่ห็นตามความเป็นจรงิแมซ้ ึง่ 

       ประโยชนต์น ประโยชนผ์ูอ้ ืน่ และประโยชนทั์ง้ ๒ ฝ่าย มนตรแ์มท้ี ่

       สาธยายมาเป็นเวลานาน ก็ไมแ่จม่แจง้ได ้ไมจํ่าเป็นตอ้งพดูถงึ 

       มนตรท์ีไ่มไ่ดส้าธยายเลย ฉันนัน้เหมอืนกัน 

   ๒. สมัยใด บคุคลมจีติถกูพยาบาทกลุม้รมุ ถกูพยาบาทครอบงําอยู ่

       และไมรู่ช้ดัตามความเป็นจรงิซึง่ธรรมทีส่ลดัพยาบาททีเ่กดิขึน้แลว้ 

       ฯลฯ มนตรแ์มท้ีส่าธยายมาเป็นเวลานาน ก็ไมแ่จม่แจง้ได ้ไมจํ่าเป็น 

       ตอ้งพดูถงึมนตรท์ีไ่มไ่ดส้าธยายเลย 

    เปรยีบเหมอืนภาชนะทีเ่ต็มดว้ยน้ํารอ้นเพราะไฟ เดอืดพลา่น 

       เป็นไอ คนมตีาด ีมองดเูงาหนา้ของตนในภาชนะทีเ่ต็มดว้ยน้ํานัน้ 

       ไมพ่งึรูไ้มพ่งึเห็นตามความเป็นจรงิ แมฉั้นใด 

    สมัยใด บคุคลมจีติถกูพยาบาทกลุม้รมุ ถกูพยาบาทครอบงําอยู ่

       และไมรู่ช้ดัตามความเป็นจรงิซึง่ธรรมทีส่ลดัพยาบาททีเ่กดิขึน้แลว้ 

       ฯลฯ มนตรแ์มท้ีส่าธยายมาเป็นเวลานาน ก็ไมแ่จม่แจง้ได ้ไมจํ่าเป็น 

       ตอ้งพดูถงึมนตรท์ีไ่มไ่ดส้าธยายเลย ฉันนัน้เหมอืนกัน 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 ประโยชนต์น ในทีน่ีห้มายถงึอรหัตตผล (องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๑๙๓/๗๔) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๓๒๕ } 



๓๒๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๔. จตตุถปัณณาสก]์ 

๕. พราหมณวรรค ๓. สงัคารวสตูร 

    ๓. สมัยใด บคุคลมจีติถกูถนีมทิธะกลุม้รมุ ถกูถนีมทิธะครอบงําอยู่ 

       และไมรู่ช้ดัตามความเป็นจรงิซึง่ธรรมทีส่ลดัถนีมทิธะทีเ่กดิขึน้แลว้ฯลฯ 

       มนตรแ์มท้ีส่าธยายมาเป็นเวลานาน ก็ไมแ่จม่แจง้ได ้ไมจํ่าเป็นตอ้ง 

       พดูถงึมนตรท์ีไ่มไ่ดส้าธยายเลย 

    เปรยีบเหมอืนภาชนะทีเ่ต็มดว้ยน้ําถกูสาหรา่ยและแหนปกคลมุ 

       ไวแ้ลว้ คนมตีาดมีองดเูงาหนา้ของตนในภาชนะทีเ่ต็มดว้ยน้ํานัน้ 

       ไมพ่งึรู ้ไมพ่งึเห็นตามความเป็นจรงิ แมฉั้นใด 

    สมัยใด บคุคลมจีติถกูถนีมทิธะกลุม้รมุ ถกูถนีมทิธะครอบงํา 

       อยู ่และไมรู่ช้ดัตามความเป็นจรงิซึง่ธรรมทีส่ลัดถนีมทิธะทีเ่กดิขึน้แลว้ 

       ฯลฯ มนตรแ์มท้ีส่าธยายมาเป็นเวลานานก็ไมแ่จ่มแจง้ได ้ไมจํ่าเป็น 

       ตอ้งพดูถงึมนตรท์ีไ่มไ่ดส้าธยายเลย ฉันนัน้เหมอืนกัน 

   ๔. สมัยใด บคุคลมจีติถกูอทุธัจจกกุกจุจะกลุม้รมุ ถกูอทุธจัจกกุกจุจะ 

       ครอบงําอยู ่และไมรู่ช้ดัตามความเป็นจรงิซึง่ธรรมทีส่ลดัอทุธจัจ- 

       กกุกจุจะทีเ่กดิขึน้แลว้ ฯลฯ มนตรแ์มท้ีส่าธยายมาเป็นเวลานานก็ 

       ไมแ่จม่แจง้ได ้ไมจํ่าเป็นตอ้งพดูถงึมนตรท์ีไ่มไ่ดส้าธยายเลย 

    เปรยีบเหมอืนภาชนะทีเ่ต็มดว้ยน้ํา ถกูลมพัด ไหววนเป็นคลืน่ 

       คนมตีาดมีองดเูงาหนา้ของตนในภาชนะทีเ่ต็มดว้ยน้ํานัน้ ไมพ่งึรู ้

       ไมพ่งึเห็นตามความเป็นจรงิ แมฉั้นใด 

    สมัยใด บคุคลมใีจถกูอทุธัจจกกุกจุจะกลุม้รมุ ถกูอทุธัจจ- 

       กกุกจุจะครอบงําอยู ่และไมรู่ช้ดัตามความเป็นจรงิซึง่ธรรมทีส่ลดั 

       อทุธัจจกกุกจุจะทีเ่กดิขึน้แลว้ ฯลฯ มนตรแ์มท้ีส่าธยายมาเป็นเวลา 

       นานก็ไมแ่จม่แจง้ได ้ไมจํ่าเป็นตอ้งพดูถงึมนตรต์ท์ีไ่มไ่ด ้สาธยายเลย 

        ฉันนัน้เหมอืนกัน 

   ๕. สมัยใด บคุคลมจีติถกูวจิกิจิฉากลุม้รมุ ถกูวจิกิจิฉาครอบงําอยู่ 

       และไมรู่ช้ดัตามความเป็นจรงิซึง่ธรรมทีส่ลดัวจิกิจิฉาทีเ่กดิขึน้แลว้ 

       ฯลฯ มนตรแ์มท้ีส่าธยายมาเป็นเวลานาน ก็ไมแ่จม่แจง้ได ้ไมจํ่า 

       เป็นตอ้งพดูถงึมนตรท์ีไ่มไ่ดส้าธยายเลย 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๓๒๖ } 



๓๒๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๔. จตตุถปัณณาสก]์ 

๕. พราหมณวรรค ๓. สงัคารวสตูร 

    เปรยีบเหมอืนภาชนะทีเ่ต็มดว้ยน้ําขุน่มัว เป็นตม ทีเ่ขาวางไว ้

       ในทีม่ดื คนมตีาด ีมองดเูงาหนา้ของตนในภาชนะทีเ่ต็มดว้ยน้ํานัน้ 

       ไมพ่งึรู ้ไมพ่งึเห็นตามความเป็นจรงิ แมฉั้นใด 

    สมัยใด บคุคลมจีติถกูวจิกิจิฉากลุม้รมุ ถกูวจิกิจิฉาครอบงํา 

       อยู ่และไมรู่ช้ดัตามเป็นจรงิซึง่ธรรมทีส่ลดัวจิกิจิฉาทีเ่กดิขึน้แลว้ ฯลฯ 

       มนตรแ์มท้ีส่าธยายมาเป็นเวลานาน ก็ไมแ่จม่แจง้ได ้ไมจํ่าเป็นตอ้ง 

       พดูถงึมนตรท์ีไ่มส่าธยายเลย ฉันนัน้เหมอืนกัน 

  พราหมณ์ แต ่

   ๑. สมัยใด บคุคลมจีติไมถ่กูกามราคะกลุม้รมุ ไมถ่กูกามราคะครอบงํา 

       อยู ่และรูช้ดัตามความเป็นจรงิซึง่ธรรมทีส่ลดักามราคะทีเ่กดิขึน้แลว้ 

       สมัยนัน้ บคุคลยอ่มรู ้ยอ่มเห็นตามความเป็นจรงิแมซ้ ึง่ประโยชนต์น 

       ประโยชนผ์ูอ้ ืน่ และประโยชนทั์ง้ ๒ ฝ่าย มนตรแ์มท้ีไ่มส่าธยายมา 

       เป็นเวลานานก็แจม่แจง้ได ้ไมจํ่าเป็นตอ้งพดูถงึมนตรท์ีส่าธยายเลย 

    เปรยีบเหมอืนภาชนะทีเ่ต็มดว้ยน้ําซึง่ไมร่ะคนดว้ยคร่ัง ขมิน้ 

       สเีขยีวหรอืสเีหลอืงออ่น คนมตีาดมีองดเูงาหนา้ของตนในภาชนะ 

       ทีเ่ต็มดว้ยน้ํานัน้ พงึรูพ้งึเห็นตามความเป็นจรงิ แมฉั้นใด 

    สมัยใด บคุคลมจีติไมถ่กูกามราคะกลุม้รมุ ไมถ่กูกามราคะ 

       ครอบงําอยู ่และรูช้ดัตามความเป็นจรงิซึง่ธรรมทีส่ลัดกามราคะที ่

       เกดิขึน้แลว้ สมัยนัน้ บคุคลยอ่มรู ้ยอ่มเห็นตามความเป็นจรงิ 

       แมซ้ ึง่ประโยชนต์น ประโยชนผ์ูอ้ ืน่และประโยชนทั์ง้ ๒ ฝ่าย มนตร ์

       แมท้ีไ่มส่าธยายมาเป็นเวลานาน ก็แจม่แจง้ได ้ไมจํ่าเป็นตอ้ง พดูถงึ 

       มนตรท์ีส่าธยายเลย ฉันนัน้เหมอืนกัน 

   ๒. สมัยใด บคุคลมจีติไมถ่กูพยาบาทกลุม้รมุ ไมถ่กูพยาบาทครอบงํา 

       อยู ่และรูช้ดัตามความเป็นจรงิซึง่ธรรมทีส่ลดัพยาบาททีเ่กดิขึน้แลว้ 

       ฯลฯ มนตรแ์มท้ีไ่มส่าธยายมาเป็นเวลานาน ก็แจม่แจง้ได ้ไม่ 

       จําเป็นตอ้งพดูถงึมนตรท์ีส่าธยายเลย 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๓๒๗ } 



๓๒๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๔. จตตุถปัณณาสก]์ 

๕. พราหมณวรรค ๓. สงัคารวสตูร 

    เปรยีบเหมอืนภาชนะทีเ่ต็มดว้ยน้ํา ไมร่อ้นเพราะไฟ ไมเ่ดอืด 

       พลา่น ไมเ่ป็นไอ คนผูม้ตีาดมีองดเูงาหนา้ของตนในภาชนะทีเ่ต็ม 

       ดว้ยน้ํานัน้ พงึรู ้พงึเห็นตามความเป็นจรงิ แมฉั้นใด 

    สมัยใด บคุคลมจีติไมถ่กูพยาบาทกลุม้รมุ ไมถ่กูพยาบาท 

       ครอบงําอยู ่และรูช้ดัตามความเป็นจรงิซึง่ธรรมทีส่ลัดพยาบาททีเ่กดิ 

       ขึน้แลว้ ฯลฯ มนตรแ์มท้ีไ่มส่าธยายมาเป็นเวลานานก็แจม่แจง้ได ้

       ไมจํ่าเป็นตอ้งพดูถงึมนตรท์ีส่าธยายเลย ฉันนัน้ เหมอืนกัน 

    ๓. สมัยใด บคุคลมจีติไมถ่กูถนีมทิธะกลุม้รมุ ไมถ่กูถนีมทิธะครอบงํา 

       อยู ่และรูช้ดัตามความเป็นจรงิซึง่ธรรมทีส่ลดัถนีมทิธะทีเ่กดิขึน้แลว้ 

       ฯลฯ มนตรแ์มท้ีไ่มส่าธยายมาเป็นเวลานานก็แจม่แจง้ได ้ไมจํ่าเป็น 

       ตอ้งพดูถงึมนตรท์ีส่าธยายเลย 

    เปรยีบเหมอืนภาชนะทีเ่ต็มดว้ยน้ํา ไมถ่กูสาหร่ายและแหน 

       ปกคลมุแลว้ คนผูม้ตีาดมีองดเูงาหนา้ของตนในภาชนะทีเ่ต็มดว้ย 

       น้ํานัน้ พงึรู ้พงึเห็นตามความเป็นจรงิ แมฉั้นใด 

    สมัยใด บคุคลมจีติไมถ่กูถนีมทิธะกลุม้รมุ ไมถ่กูถนีมทิธะ 

       ครอบงําอยู ่และรูช้ดัตามความเป็นจรงิซึง่ธรรมทีส่ลัดถนีมทิธะ 

       ทีเ่กดิขึน้แลว้ ฯลฯ มนตรแ์มท้ีไ่มส่าธยายมาเป็นเวลานาน 

       ก็แจม่แจง้ได ้ไมจํ่าเป็นตอ้งพดูถงึมนตรท์ีส่าธยายเลย ฉันนัน้ 

       เหมอืนกัน 

   ๔. สมัยใด บคุคลมจีติไมถ่กูอทุธัจจกกุกจุจะกลุม้รมุ ไมถ่กูอทุธัจจ- 

       กกุกจุจะครอบงําอยู ่และรูช้ดัตามความเป็นจรงิซึง่ธรรมทีส่ลดั 

       อทุธัจจกกุกจุจะทีเ่กดิขึน้แลว้ ฯลฯ มนตรแ์มท้ีไ่มส่าธยายมาเป็น 

       เวลานานก็แจม่แจง้ได ้ไมจํ่าเป็นตอ้งพดูถงึมนตรท์ีส่าธยายเลย 

    เปรยีบเหมอืนภาชนะทีเ่ต็มดว้ยน้ํา ไมถ่กูลมพัด ก็ไมไ่หว 

      ไมว่น ไมเ่ป็นคลืน่ คนผูม้ตีาดมีองดเูงาหนา้ของตนในภาชนะที ่

       เต็มดว้ยน้ํานัน้ พงึรู ้พงึเห็นตามความเป็นจรงิ แมฉั้นใด 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๓๒๘ } 



๓๒๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๔. จตตุถปัณณาสก]์ 

๕. พราหมณวรรค ๓. สงัคารวสตูร 

    สมัยใด บคุคลมจีติไมถ่กูอทุธัจจกกุกจุจะกลุม้รมุ ไมถ่กู 

       อทุธัจจกกุกจุจะครอบงําอยู ่และรูช้ดัตามความเป็นจรงิซึง่ธรรมที ่

       สลัดอทุธัจจกกุกจุจะทีเ่กดิขึน้แลว้ ฯลฯ มนตรแ์มท้ีไ่มส่าธยายมา 

       เป็นเวลานานก็แจม่แจง้ได ้ไมจํ่าเป็นตอ้งพดูถงึมนตรท์ีส่าธยายเลย 

       ฉันนัน้เหมอืนกัน 

   ๕. สมัยใด บคุคลมจีติไมถ่กูวจิกิจิฉากลุม้รมุ ไมถ่กูวจิกิจิฉาครอบงําอยู่ 

      และรูช้ดัตามความเป็นจรงิซึง่ธรรมทีส่ลดัวจิกิจิฉาทีเ่กดิขึน้แลว้ ฯลฯ 

       มนตรแ์มท้ีไ่มส่าธยายมาเป็นเวลานาน ก็แจม่แจง้ได ้ไมจํ่าเป็นตอ้งพดู 

       ถงึมนตรท์ีส่าธยายเลย 

    เปรยีบเหมอืนภาชนะทีเ่ต็มดว้ยน้ําใส ไมขุ่น่มัว ทีเ่ขาวางไวใ้น 

       ทีแ่จง้ คนผูม้ตีาดมีองดเูงาหนา้ของตนในภาชนะทีเ่ต็มดว้ยน้ํานัน้ 

       พงึรู ้พงึเห็นตามความเป็นจรงิ แมฉั้นใด 

    สมัยใด บคุคลมจีติไมถ่กูวจิกิจิฉากลุม้รมุ ไมถ่กูวจิกิจิฉา 

       ครอบงําอยู ่และรูช้ดัตามความเป็นจรงิซึง่ธรรมทีส่ลัดวจิกิจิฉาทีเ่กดิ 

       ขึน้แลว้ ฯลฯ มนตรแ์มท้ีไ่มส่าธยายมาเป็นเวลานาน ก็แจม่แจง้ได ้

       ไมจํ่าเป็นตอ้งพดูถงึมนตรท์ีส่าธยายเลย ฉันนัน้ เหมอืนกัน 

  พราหมณ์ นีแ้ลเป็นเหตปัุจจัยใหม้นตรแ์มท้ีส่าธยายมาเป็นเวลานาน ก็ไมแ่จม่ 

แจง้ไดใ้นกาลบางคราว ไมจํ่าเป็นตอ้งพดูถงึมนตรท์ีไ่มไ่ดส้าธยายเลย และนีแ้ลเป็น 

เหตปัุจจัยใหม้นตรแ์มท้ีไ่มไ่ดส้าธยายมาเป็นเวลานาน ก็แจม่แจง้ไดใ้นกาลบางคราว 

ไมจํ่าเป็นตอ้งพดูถงึมนตรท์ีไ่ดส้าธยายเลย 

  สงัคารวพราหมณ์กราบทลูวา่ “ขา้แตท่า่นพระโคดม ภาษิตของทา่นพระโคดม 

ชดัเจน ไพเราะยิง่นัก ขอทา่นพระโคดมจงทรงจําขา้พระองคว์า่เป็นอบุาสกผูถ้งึสรณะ 

ตัง้แตว่นันีเ้ป็นตน้ไปจนตลอดชวีติเถดิ” 

สงัคารวสตูรที ่๓ จบ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๓๒๙ } 



๓๓๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๔. จตตุถปัณณาสก]์ 

๕. พราหมณวรรค ๔. การณปาลสีตูร 

๔. การณปาลบีตุร 

วา่ดว้ยพราหมณ์ชือ่การณปาล ี

  [๑๙๔] สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ กฏูาคารศาลา ป่ามหาวนั 

เขตกรงุเวสาล ีสมัยนัน้ การณปาลพีราหมณ์ใชค้นใหทํ้าการงาน๑ของเจา้ลจิฉวอียู ่

ไดเ้ห็นปิงคยิานพีราหมณ์๒เดนิมาแตไ่กล จงึถามวา่ “ทา่นปิงคยิานพีราหมณ์มา 

จากไหนแตย่ังวนั๓” 

  ปิงคยิานพีราหมณ์ตอบวา่ “ขา้พเจา้มาจากสํานักพระสมณโคดม” 

  การณปาลพีราหมณ์ถามวา่ “ทา่นปิงคยิานเีขา้ใจเรือ่งนัน้อยา่งไร คอื เขา้ใจ 

ความแจม่ชดัแหง่ปัญญาของพระสมณโคดมวา่ „เป็นบัณฑติ‟ ไดห้รอืไม”่ 

  ปิงคยิานพีราหมณ์ตอบวา่ “ทา่นผูเ้จรญิ ขา้พเจา้เป็นใคร จักรูค้วามแจม่ชดั 

แหง่ปัญญาของพระสมณโคดมเพราะเหตไุร ผูท้ีเ่ป็นเชน่เดยีวกับพระสมณโคดม 

เทา่นัน้จงึจะรูค้วามแจม่ชดัแหง่ปัญญาของพระสมณโคดม” 

  การณปาลกีลา่ววา่ “ทา่นปิงคยิานชีา่งสรรเสรญิพระสมณโคดมยิง่นัก” 

  ปิงคยิานพีราหมณ์กลา่ววา่ “ขา้พเจา้เป็นใคร และจักสรรเสรญิพระสมณโคดม 

เพราะหตไุร และทา่นพระสมณโคดมพระองคนั์น้เป็นผูอ้ันชาวโลกสรรเสรญิ เป็นผู ้

ประเสรฐิทีส่ดุกวา่เทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย” 

  การณปาลพีราหมณ์ถามวา่ “ทา่นปิงคยิานเีห็นอํานาจประโยชนอ์ะไร จงึ 

เลือ่มใสยิง่นักในพระสมณโคดมอยา่งนี้” 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 ใหท้ าการงาน หมายถงึใหส้รา้งประต ูป้อม และกําแพงทียั่งไมไ่ดส้รา้ง และหมายถงึใหซ้อ่มแซมประต ูป้อม 

   และกําแพงทีเ่กา่คร่ําครา่ (องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๑๙๔/๗๕) 

๒
 ปิงคยิานพีราหมณ ์คอืพราหมณ์ผูเ้ป็นอรยิสาวก ผูบ้รรลอุนาคามผิล เล่ากันวา่ พราหมณ์ผูน้ีทํ้ากจิวัตร 

   ประจําวันโดยการนําของหอม ระเบยีบ ดอกไมไ้ปบูชาพระศาสดาเป็นประจํา (องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๑๙๔/๗๕) 

๓
 แตย่งัวนั (ทวิา ทวิสฺส) หมายถงึในเวลาเทีย่งวัน (องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๑๙๔/๗๕) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๓๓๐ } 



๓๓๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๔. จตตุถปัณณาสก]์ 

๕. พราหมณวรรค ๔. การณปาลสีตูร 

  ปิงคยิานพีราหมณ์ตอบวา่ 

  ทา่นผูเ้จรญิ 

   ๑. บคุคลฟังธรรมของทา่นพระสมณโคดมพระองคนั์น้ โดยลักษณะใด ๆ 

       คอื โดยสตุตะ เคยยะ เวยยากรณะ หรอือัพภตูธรรมยอ่มไมป่รารถนา 

        ปวาทะ๑ของสมณะเป็นอันมากเหลา่อืน่โดยลักษณะนัน้ ๆ เปรยีบ 

       เหมอืนบรุษุผูอ้ ิม่ในรสอันเลศิแลว้ ไมป่รารถนารสทีเ่ลวเหลา่อืน่” 

   ๒. บคุคลฟังธรรมของทา่นพระสมณโคดมพระองคนั์น้โดยลักษณะใด ๆ 

       คอื โดยสตุตะ เคยยะ เวยยากรณะ หรอือัพภตูธรรม ยอ่มไดค้วาม 

       พอใจ ความเลือ่มใสแหง่ใจโดยลักษณะนัน้ ๆ เปรยีบเหมอืนบรุษุผู ้

       ถกูความหวิและความออ่นเพลยีครอบงํา ไดร้วงผึง้ เขาพงึไดล้ิม้รส 

       จากสว่นใด ๆ ยอ่มไดร้สดอีันไมม่สี ิง่เจอืปนจากสว่นนัน้ ๆ 

   ๓. บคุคลฟังธรรมของทา่นพระสมณโคดมพระองคนั์น้โดยลักษณะใด ๆ 

       คอื โดยสตุตะ เคยยะ เวยยากรณะหรอือัพภตูธรรม ยอ่มไดค้วาม 

       ปราโมทย ์โสมนัสโดยลักษณะนัน้ ๆ เปรยีบเหมอืนบรุษุไดไ้มจั้นทน์ 

       จะเป็นจันทนเ์หลอืง หรอืจันทนแ์ดงก็ตาม พงึสดูกลิน่จากสว่นใด ๆ 

       เชน่ จากราก จากลําตน้ หรอืจากยอด ยอ่มไดก้ลิน่หอมด ีกลิน่แท ้

       จากสว่นนัน้ ๆ 

   ๔. บคุคลฟังธรรมของทา่นพระสมณโคดมพระองคนั์น้โดยลักษณะใด ๆ 

       คอื โดยสตุตะ เคยยะ เวยยากรณะ หรอือัพภตูธรรม โสกะ (ความ 

       โศก) ปรเิทวะ (ความครํ่าครวญ) ทกุข ์(ความทกุขก์าย) โทมนัส 

       (ความทกุขใ์จ) อปุายาส (ความคับแคน้ใจ)ของเขา ยอ่มหมดไป 

       โดยลักษณะนัน้ ๆ เปรยีบเหมอืนบรุษุผูอ้าพาธ มทีกุข ์เป็นไขห้นัก 

       นายแพทยผ์ูฉ้ลาดพงึบําบัดอาพาธของเขาโดยเร็ว 

   ๕. บคุคลฟังธรรมของทา่นพระสมณโคดมพระองคนั์น้โดยลักษณะใด ๆ 

       คอื โดยสตุตะ เคยยะ เวยยากรณะ หรอือัพภตูธรรม ความ 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 ปวาทะ ในทีน่ีห้มายถงึลัทธ ิ(ความเชือ่ถอื) ของสมณพราหมณ์เหลา่อืน่ (องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๑๙๔/๗๗) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๓๓๑ } 



๓๓๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๔. จตตุถปัณณาสก]์ 

๕. พราหมณวรรค ๔. การณปาลสีตูร 

       กระวนกระวาย ความเหน็ดเหนือ่ย และความเรา่รอ้นทัง้ปวงของเขา 

       ยอ่มระงับไปโดยลักษณะนัน้ ๆ เปรยีบเหมอืนสระน้ําทีม่น้ํีาใส จดื 

       สนทิ สะอาด มทีา่เทยีบ น่ารืน่รมย ์บรุษุถกูความรอ้นแผดเผา 

       ถกูความรอ้นกระทบ เหน็ดเหนือ่ย หวิ กระหาย เดนิมาถงึ เขาลง 

       ไปในสระนัน้ อาบ และดืม่ พงึระงับความกระวนกระวาย ความ 

       เหน็ดเหนือ่ย และความเรา่รอ้นทัง้ปวง 

  เมือ่ปิงคยิานพีราหมณ์กลา่วอยา่งนี้แลว้ การณปาลพีราหมณ์ลกุจากทีน่ั่ง หม่ 

ผา้เฉวยีงบา่ขา้งหนึง่ คกุเขา่ขา้งขวาลงบนแผน่ดนิ ประคองอัญชลไีปทางทีพ่ระผูม้ ี

พระภาคประทับอยูเ่ปลง่อทุาน๑ ๓ ครัง้วา่ 

   “ขอนอบนอ้มพระผูม้พีระภาคอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้พระองคนั์น้ 

   ขอนอบนอ้มพระผูม้พีระภาคอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้พระองคนั์น้ 

   ขอนอบนอ้มพระผูม้พีระภาคอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้พระองคนั์น้” 

  แลว้กลา่วตอ่ไปวา่ “ทา่นปิงคยิาน ีภาษิตของทา่นปิงคยิานชีดัเจนไพเราะยิง่นัก 

ทา่นปิงคยิาน ีภาษิตของทา่นปิงคยิานชีดัเจนไพเราะยิง่นัก ทา่นปิงคยิานปีระกาศ 

ธรรมแจม่แจง้โดยประการตา่ง ๆ เปรยีบเหมอืนบคุคลหงายของทีค่วํา่ เปิดของทีปิ่ด 

บอกทางแกผู่ห้ลงทาง หรอืตามประทปีในทีม่ดืโดยตัง้ใจวา่ „คนมตีาดจัีกเห็นรปูได‟้ 

ขา้พเจา้นีข้อถงึทา่นพระสมณโคดมพระองคนั์น้ พรอ้มทัง้พระธรรมและพระสงฆเ์ป็น 

สรณะ ขอทา่นปิงคยิานจีงจําขา้พเจา้วา่เป็นอบุาสกผูถ้งึสรณะ ตัง้แตว่นันี้เป็นตน้ไป 

จนตลอดชวีติ” 

การณปาลสีตูรที ่๔ จบ 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 อทุาน หมายถงึคําทีเ่กดิจากปีตทิีไ่มส่ามารถเก็บไวใ้นใจได ้จงึเปลง่ออกมาภายนอก (องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/ 

   ๑๙๒/๗๗) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๓๓๒ } 



๓๓๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๔. จตตุถปัณณาสก]์ 

๕. พราหมณวรรค ๕. ปิงคยิานสีตูร 

๕. ปิงคยิานสีตูร 

วา่ดว้ยปิงคยิานพีราหมณ์ 

  [๑๙๕] สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยูท่ีก่ฏูาคารศาลา ป่ามหาวนั 

เขตกรงุเวสาล ีสมัยนัน้ เจา้ลจิฉวปีระมาณ ๕๐๐ คน เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาค 

เจา้ลจิฉวบีางพวกมตีัวเขยีว๑ มฉีววีรรณเขยีว มผีา้เขยีว มเีครือ่งประดับเขยีว๒ 

บางพวกมตีัวเหลอืง มฉีววีรรณเหลอืง มผีา้เหลอืง มเีครือ่งประดับเหลอืง บางพวก 

มตีัวแดง มฉีววีรรณแดง มผีา้แดง มเีครือ่งประดับแดง บางพวกมตีัวขาว มฉีววีรรณ 

ขาว มผีา้ขาว มเีครือ่งประดับขาว พระผูม้พีระภาคทรงรุง่เรอืงกวา่เจา้ลจิฉวเีหลา่นัน้ 

โดยพระฉววีรรณและพระยศ 

  ครัง้นัน้ ปิงคยิานพีราหมณ์ลกุจากทีน่ั่ง หม่ผา้เฉวยีงบา่ขา้งหนึง่ ประคอง 

อัญชลไีปทางทีพ่ระผูม้พีระภาคประทับอยู ่แลว้กราบทลูพระผูม้พีระภาควา่ 

  “ขา้แตพ่ระผูม้พีระภาค เนื้อความแจม่แจง้แกข่า้พระองค ์ขา้แตพ่ระสคุต 

เนือ้ความแจม่แจง้แกข่า้พระองค”์ 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ปิงคยิาน ีเนือ้ความจงแจม่แจง้แกเ่ธอเถดิ” 

  ลําดับนัน้ ปิงคยิานพีราหมณ์ไดช้มเชยพระผูม้พีระภาคตอ่พระพักตรด์ว้ย 

คาถาโดยยอ่วา่ 

    “เชญิทา่นดพูระอังครีส๓ผูท้รงรุง่โรจนอ์ยู ่

   เหมอืนดอกบัวชือ่โกกนุท มกีลิน่หอม 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 มตีวัเขยีว หมายถงึเขยีวเพราะการลบูไล ้(องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๑๙๕/๗๗) 

๒
 มเีครือ่งประดบัเขยีว หมายถงึประดับดว้ยแกว้สเีขยีวและดอกไมส้เีขยีว แมเ้ครือ่งประดับชา้ง เครือ่งประดับ 

   มา้ เครือ่งประดับรถ ผา้มา่น เพดาน และเกราะของเจา้ลจิฉวเีหลา่นัน้ก็เป็นสเีขยีวทัง้หมด(องฺ.ปญฺจก.อ. 

   ๓/๑๙๕/๗๗) 

๓
 พระองัครีส หมายถงึพระรัศมทีัง้หลายทีเ่ปลง่ออกจากพระวรกายของพระผูม้พีระภาค (องฺ.ปญฺจก.อ 

   ๓/๑๙๕/๗๘) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๓๓๓ } 



๓๓๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๔. จตตุถปัณณาสก]์ 

๕. พราหมณวรรค ๕. ปิงคยิานสีตูร 

   ไมป่ราศจากกลิน่ บานอยูใ่นเวลาเชา้ 

   และเหมอืนพระอาทติยเ์ปลง่รัศมอียูบ่นทอ้งฟ้า ฉะนัน้” 

  ครัง้นัน้ เจา้ลจิฉวเีหลา่นัน้ไดใ้หปิ้งคยิานพีราหมณ์หม่ผา้อตุตราสงค ์๕๐๐ ผนื 

ปิงคยิานไีดท้ลูถวายใหพ้ระผูม้พีระภาคครองผา้อตุตราสงค ์๕๐๐ ผนืเหลา่นัน้ 

พระผูม้พีระภาคตรัสกับเจา้ลจิฉวเีหลา่นัน้วา่ 

  “เจา้ลจิฉวทัีง้หลาย ความปรากฏแหง่แกว้ ๕ ประการ หาไดย้ากในโลก 

  ความปรากฏแหง่แกว้ ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ความปรากฏแหง่ตถาคตอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ หาไดย้ากในโลก 

   ๒. บคุคลผูแ้สดงธรรมวนัิยทีต่ถาคตประกาศไว ้หาไดย้ากในโลก 

   ๓. บคุคลผูรู้แ้จง้ธรรมวนัิยทีต่ถาคตประกาศไวซ้ ึง่ผูอ้ ืน่แสดงแลว้ หาได ้

       ยากในโลก 

   ๔. บคุคลผูรู้แ้จง้ธรรมวนัิยทีต่ถาคตประกาศไว ้ซึง่ผูอ้ ืน่แสดงแลว้ เป็น 

       ปฏบิัตธิรรมสมควรแกธ่รรม หาไดย้ากในโลก 

   ๕. กตัญญกูตเวทบีคุคล๑ หาไดย้ากในโลก 

  เจา้ลจิฉวทัีง้หลาย ความปรากฏแหง่แกว้ ๕ ประการนีแ้ล หาไดย้ากในโลก” 

ปิงคยิานสีตูรที ่๕ จบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 ดเูชงิอรรถที ่๒ ขอ้ ๑๔๓ (สารันททสตูร) หนา้ ๒๓๙ ในเลม่นี ้

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๓๓๔ } 



๓๓๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๔. จตตุถปัณณาสก]์ 

๕. พราหมณวรรค ๖. มหาสปิุนสตูร 

๖. มหาสปิุนสตูร 

วา่ดว้ยมหาสบุนิ 

  [๑๙๖] ภกิษุทัง้หลาย มหาสบุนิ๑ ๕ ประการ ปรากฏแกต่ถาคตอรหันต- 

สมัมาสมัพทุธเจา้ กอ่นจะตรัสรู ้ยังไมไ่ดต้รัสรู ้ยังเป็นพระโพธสิตัวอ์ยู ่

  มหาสบุนิ ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. แผน่ดนิใหญน่ี ้เป็นทีน่อนใหญ ่ขนุเขาหมิวนัตเ์ป็นเขนย(หมอน) 

       มอืซา้ยหยอ่นลงในสมทุรดา้นทศิตะวนัออก มอืขวาหยอ่นลงในสมทุร 

        ดา้นทศิตะวนัตก เทา้ทัง้สองหยอ่นลงในสมทุรดา้นทศิใต ้นีเ้ป็น 

       มหาสบุนิประการที ่๑ ปรากฏแกต่ถาคตอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ 

        กอ่นจะตรัสรู ้ยังไมไ่ดต้รัสรู ้ยังเป็นพระโพธสิตัวอ์ยู ่

   ๒. หญา้แพรกไดง้อกขึน้จากนาภขีองตถาคตอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ 

       กอ่นจะตรัสรู ้ยังไมไ่ดต้รัสรู ้ยังเป็นพระโพธสิตัวอ์ยู ่ตัง้จรดทอ้งฟ้า 

       นีเ้ป็นมหาสบุนิประการที ่๒ ปรากฏแกต่ถาคตอรหันตสมัมาสมั- 

       พทุธเจา้ กอ่นจะตรัสรู ้ยังไมไ่ดต้รัสรู ้ยังเป็นพระโพธสิตัวอ์ยู ่

   ๓. หมูห่นอนสขีาว มหีัวดํา ไดไ้ตข่ ึน้มาจากเทา้ของตถาคตอรหันต- 

       สมัมาสมัพทุธเจา้ กอ่นจะตรัสรู ้ยังไมไ่ดต้รัสรู ้ยังเป็นพระ 

       โพธสิตัวอ์ยู ่ปกปิดตัง้แตป่ลายเล็บจนถงึบรเิวณพระชาณุ นีเ้ป็น 

       มหาสบุนิประการที ่๓ ปรากฏแกต่ถาคตอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ 

       กอ่นจะตรัสรู ้ยังไมไ่ดต้รัสรู ้ยังเป็นพระโพธสิตัวอ์ยู ่

   ๔. นก ๔ เหลา่มสีตีา่ง ๆ กัน๒ บนิมาจากทศิทัง้ ๔ ตกลงแทบเทา้ 

       ของตถาคตอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ กอ่นจะตรัสรู ้ยังไมไ่ดต้รัสรู ้

 

เชงิอรรถ : 

๑
 มหาสบุนิ หมายถงึความฝันทีสํ่าคัญ ซึง่มเีหตุ ๔ อยา่ง คอื (๑) ธาตกํุาเรบิเป็นตน้ (๒) อารมณ์ทีเ่คย 

   รับรูม้ากอ่น (๓) เทวดาดลใจ (๔) ปพุพนมิติ (ลางบอกเหตดุเีหตุรา้ย) ในความฝัน ๔ อยา่งนี ้ความฝัน ๒ 

   อย่างแรก ไมเ่ป็นจรงิ ความฝันอยา่งที ่๓ เป็นจรงิก็ม ีไมเ่ป็นจรงิก็ม ีทีเ่ป็นอยา่งนี้ เพราะเทวดาบางเหลา่ 

   โกรธประสงคร์า้ย บางเหลา่ประสงคด์ ีความฝันอย่างที ่๔ เป็นจรงิแน่นอน (ตามนัย องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๑๙๖/ 

   ๗๘-๗๙, อภ.ิว.ิอ. ๓๖๖/๔๓๖) 

๒
 มสีตีา่ง ๆ กนั หมายถงึมสีเีขยีว สเีหลอืง สแีดง และสขีาว (องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๑๙๖/๘๑) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๓๓๕ } 



๓๓๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๔. จตตุถปัณณาสก]์ 

๕. พราหมณวรรค ๖. มหาสปิุนสตูร 

       ยังเป็นพระโพธสิตัวอ์ยู ่แลว้กลับกลายเป็นสขีาวทกุตัว นีเ้ป็น 

       มหาสบุนิประการที ่๔ ปรากฏแกต่ถาคตอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ 

       กอ่นจะตรัสรู ้ยังไมไ่ดต้รัสรู ้ยังเป็นพระโพธสิตัวอ์ยู ่

   ๕. ตถาคตอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ กอ่นจะตรัสรู ้ยงัไมไ่ดต้รัสรู ้ยัง 

       เป็นพระโพธสิตัวอ์ยู ่เดนิไปมาบนภเูขาคถูลกูใหญ่๑ (แต)่ ไมแ่ปดเป้ือน 

       ดว้ยคถู นี้เป็นมหาสบุนิประการที ่๕ ปรากฏแกต่ถาคตอรหันต- 

       สมัมาสมัพทุธเจา้ กอ่นจะตรัสรู ้ยังไมไ่ดต้รัสรู ้ยังเป็นพระ 

       โพธสิตัวอ์ยู ่

  ภกิษุทัง้หลาย การทีแ่ผน่ดนิใหญน่ีเ้ป็นทีน่อนใหญข่องตถาคตอรหันตสมัมา- 

สมัพทุธเจา้ กอ่นจะตรัสรู ้ยังไมไ่ดต้รัสรู ้ยังเป็นพระโพธสิตัวอ์ยู ่ขนุเขาหมิวันต ์

เป็นเขนย มอืซา้ยหยอ่นลงในสมทุรดา้นทศิตะวนัออก มอืขวาหยอ่นลงในสมทุรดา้น 

ทศิตะวนัตก เทา้ทัง้สองหยอ่นลงในสมทุรดา้นทศิใต ้นีเ้ป็นมหาสบุนิประการที ่๑ 

ปรากฏเป็นนมิติใหท้ราบวา่ ตถาคตอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ ไดต้รัสรูพ้ระสมัโพธญิาณ 

อันยอดเยีย่ม 

  การทีห่ญา้แพรกไดง้อกขึน้จากนาภขีองตถาคตอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ กอ่น 

จะตรัสรู ้ยังไมไ่ดต้รัสรู ้ยังเป็นพระโพธสิตัวอ์ยู ่ตัง้จรดทอ้งฟ้า นีเ้ป็นมหาสบุนิ 

ประการที ่๒ ปรากฏเป็นนมิติใหท้ราบวา่ ตถาคตอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ไดต้รัสรู ้

อรยิมรรคมอีงค ์๘ ประกาศดแีลว้ จนถงึเทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย 

  การทีห่มูห่นอนสขีาว มหีัวดํา ไดไ้ตข่ ึน้จากเทา้ของตถาคตอรหันตส์มัมา- 

สมัพทุธเจา้ กอ่นจะตรัสรู ้ยังไมไ่ดต้รัสรู ้ยังเป็นพระโพธสิตัวอ์ยู ่ปกปิดตลอดถงึ 

บรเิวณพระชาณุ นี้เป็นมหาสบุนิประการที ่๓ ปรากฏเป็นนมิติใหท้ราบวา่ คฤหัสถ ์

ผูนุ่้งหม่ผา้ขาวจํานวนมากไดถ้งึตถาคตเป็นสรณะตลอดชวีติ 

  การทีน่ก ๔ เหลา่มสีตีา่ง ๆ กันบนิมาจากทศิทัง้ ๔ ตกลงแทบเทา้ของ 

ตถาคตอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ กอ่นจะตรัสรู ้ยังไมไ่ดต้รัสรู ้ยังเป็นพระโพธสิตัว ์

อยู ่แลว้กลับกลายเป็นสขีาวทกุตัว นีเ้ป็นมหาสบุนิประการที ่๔ ปรากฏเป็นนมิติให ้

 

เชงิอรรถ : 

๑ 
ภเูขาคถูทีม่คีวามสงูถงึ ๓ โยชน ์(องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๑๙๖/๘๑) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๓๓๖ } 



๓๓๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๔. จตตุถปัณณาสก]์ 

๕. พราหมณวรรค ๗. วสัสสตูร 

ทราบวา่ วรรณะทัง้ ๔ นี้ คอื กษัตรยิ ์พราหมณ์ แพศย ์ศทูร ออกจากเรอืนบวช 

เป็นบรรพชติในธรรมวนัิยทีต่ถาคตประกาศแลว้ ทําใหแ้จง้ซึง่วมิตุตอิันยอดเยีย่ม 

  การทีต่ถาคตอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ กอ่นจะตรัสรู ้ยังไมไ่ดต้รัสรู ้ยังเป็น 

พระโพธสิตัวอ์ยู ่เดนิไปมาบนภเูขาคถูลกูใหญ ่(แต)่ ไมแ่ปดเป้ือนอจุจาระ นีเ้ป็น 

มหาสบุนิประการที ่๕ ปรากฏเป็นนมิติใหท้ราบวา่ ตถาคตไดจ้วีร บณิฑบาต 

เสนาสนะ และคลิานปัจจัยเภสชัชบรขิาร แลว้ไมลุ่ม่หลง ไมห่มกหมุน่ ไมพั่วพัน 

มปีกตเิห็นโทษ มปัีญญาเป็นเครือ่งสลัดออก บรโิภคอยู ่

  ภกิษุทัง้หลาย มหาสบุนิ ๕ ประการนี ้ปรากฏแกต่ถาคตอรหันตสมัมา- 

สมัพทุธเจา้ กอ่นจะตรัสรู ้ยังไมไ่ดต้รัสรู ้ยังเป็นพระโพธสิตัวอ์ยู ่

มหาสปิุนสตูรที ่๖ จบ 

๗. วสัสสตูร 

วา่ดว้ยอนัตรายของฝน 

  [๑๙๗] ภกิษุทัง้หลาย อันตรายของฝน ๕ ประการนี ้ซ ึง่พวกหมอดรููไ้มไ่ด ้

สายตาของพวกหมอดหูยัง่ไมถ่งึ 

  อันตราย ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. เตโชธาตุ๑กําเรบิบนอากาศ เมฆทีเ่กดิขึน้ยอ่มกระจายไป เพราะ 

       เตโชธาตทุีกํ่าเรบินัน้ นีเ้ป็นอันตรายของฝนประการที ่๑ ซึง่พวก 

       หมอดรููไ้มไ่ด ้สายตาของพวกหมอดหูยั่งไมถ่งึ 

   ๒. วาโยธาตกํุาเรบิบนอากาศ เมฆทีเ่กดิขึน้ยอ่มกระจายไป เพราะ 

       วาโยธาตทุีกํ่าเรบินัน้ นีเ้ป็นอันตรายของฝนประการที ่๒ ซึง่พวก 

       หมอดรููไ้มไ่ด ้สายตาของพวกหมอดหูยั่งไมถ่งึ 

   ๓. อสรุนิทราหใูชฝ่้ามอืรับน้ําแลว้ทิง้ลงในมหาสมทุร นีเ้ป็นอันตราย 

       ของฝนประการที ่๓ ซึง่พวกหมอดรููไ้มไ่ด ้สายตาของพวกหมอด ู

       หยั่งไมถ่งึ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ 
เตโชธาต ุในทีน่ีห้มายถงึกองไฟใหญ่ (องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๑๙๗/๘๑) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๓๓๗ } 



๓๓๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๔. จตตุถปัณณาสก]์ 

๕. พราหมณวรรค ๘. วาจาสตูร 

   ๔. วสัสวลาหกเทพบตุรเป็นผูป้ระมาท๑ นีเ้ป็นอันตรายของฝนประการ 

       ที ่๔ ซึง่พวกหมอดรููไ้มไ่ด ้สายตาของพวกหมอดหูยั่งไมถ่งึ 

   ๕. พวกมนุษยเ์ป็นผูไ้มดํ่ารงอยูใ่นธรรม นีเ้ป็นอันตรายของฝนประการ 

       ที ่๕ ซึง่พวกหมอดรููไ้มไ่ด ้สายตาของพวกหมอดหูยั่งไมถ่งึ 

  ภกิษุทัง้หลาย อันตรายของฝน ๕ ประการนีแ้ล ซึง่พวกหมอดรููไ้มไ่ด ้สายตา 

ของพวกหมอดหูยั่งไมถ่งึ 

วสัสสตูรที ่๗ จบ 

๘. วาจาสตูร 

วา่ดว้ยองคแ์หง่วาจาสภุาษติ 

  [๑๙๘] ภกิษุทัง้หลาย วาจาประกอบดว้ยองค ์๕ ประการ เป็นวาจาสภุาษิต 

ไมเ่ป็นวาจาทพุภาษิต เป็นวาจาไมม่โีทษ และทา่นผูรู้ไ้มต่เิตยีน 

  วาจาประกอบดว้ยองค ์๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. พดูถกูกาล 

   ๒. พดูคําจรงิ 

   ๓. พดูคําออ่นหวาน 

   ๔. พดูคําประกอบดว้ยประโยชน์ 

   ๕. พดูดว้ยเมตตาจติ 

  ภกิษุทัง้หลาย วาจาประกอบดว้ยองค ์๕ ประการนีแ้ล เป็นวาจาสภุาษิต 

ไมเ่ป็นวาจาทพุภาษิต เป็นวาจาไมม่โีทษ และทา่นผูรู้ไ้มต่เิตยีน 

วาจาสตูรที ่๘ จบ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ 
เพราะวัสสวลาหกเทพบตุรมัวเล่นกฬีาอยู ่จงึไมใ่หฝ้นตกในฤดกูาล ถอืเป็นอันตรายของฝน (องฺ.ปญฺจก.อ. 

   ๓/๑๙๗/๘๑-๘๒) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๓๓๘ } 



๓๓๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๔. จตตุถปัณณาสก]์ 

๕. พราหมณวรรค ๙. กลุสตูร 

๙. กลุสตูร 

วา่ดว้ยเหตใุหต้ระกลูประสพบญุ 

  [๑๙๙] ภกิษุทัง้หลาย บรรพชติผูม้ศีลีทัง้หลาย เขา้ไปยังตระกลูใด พวก 

มนุษยใ์นตระกลูนัน้ยอ่มประสพบญุเป็นอันมากโดยฐานะ ๕ ประการ 

  ฐานะ ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. สมัยใด เมือ่บรรพชติผูม้ศีลีเขา้ไปยังตระกลู พวกมนุษยเ์ห็นแลว้ม ี

       จติเลือ่มใส สมัยนัน้ ตระกลูนัน้ชือ่วา่ปฏบิัตปิฏปิทาทีย่ังสตัวใ์หเ้ป็น 

       ไปเพือ่เกดิในสวรรค ์

   ๒. สมัยใด เมือ่บรรพชติผูม้ศีลีเขา้ไปยังตระกลู พวกมนุษยล์กุรับ 

       อภวิาท ถวายอาสนะ สมัยนัน้ ตระกลูนัน้ชือ่วา่ปฏบิัตปิฏปิทา 

       ทีย่ังสตัวใ์หเ้ป็นไปเพือ่เกดิในตระกลูสงู 

   ๓. สมัยใด เมือ่บรรพชติผูม้ศีลีเขา้ไปยังตระกลู พวกมนุษยกํ์าจัดมลทนิ 

       คอืความตระหนีไ่ด ้สมัยนัน้ ตระกลูนัน้ชือ่วา่ปฏบิัตปิฏปิทาทีย่ังสตัว ์

       ใหเ้ป็นไปเพือ่ความเป็นผูม้ศีักดิใ์หญ ่

   ๔. สมัยใด เมือ่บรรพชติผูม้ศีลีเขา้ไปยังตระกลู พวกมนุษยจั์ดของถวาย 

       ตามความสามารถ ตามกําลัง สมัยนัน้ ตระกลูนัน้ชือ่วา่ปฏบิัต ิ

       ปฏปิทาทีย่ังสตัวใ์หเ้ป็นไปเพือ่ความเป็นผูม้โีภคทรัพยม์าก 

   ๕. สมัยใด เมือ่บรรพชติผูม้ศีลีเขา้ไปยังตระกลู พวกมนุษยไ์ตถ่าม 

       สอบถามฟังธรรม สมัยนัน้ ตระกลูนัน้ชือ่วา่ปฏบิัตปิฏปิทาทีย่ังสตัว ์

       ใหเ้ป็นไปเพือ่ความเป็นผูม้ปัีญญามาก 

  ภกิษุทัง้หลาย บรรพชติผูม้ศีลีเขา้ไปยังตระกลูใด พวกมนุษยใ์นตระกลูนัน้ 

ยอ่มประสพบญุเป็นอันมากโดยฐานะ ๕ ประการนีแ้ล 

กลุสตูรที ่๙ จบ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๓๓๙ } 



๓๔๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๔. จตตุถปัณณาสก]์ 

๕. พราหมณวรรค ๑๐. นสิสารณียสตูร 

๑๐. นสิสารณียสูตร 

วา่ดว้ยธาตทุีส่ลดั 

  [๒๐๐] ภกิษุทัง้หลาย ธาตุ๑ทีส่ลัด ๕ ประการนี ้

  ธาตทุีส่ลัด ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ภกิษุในธรรมวนัิยนี ้เมือ่มนสกิารกามทัง้หลาย๒ จติของเธอยอ่มไม ่

       แลน่ไป ไมเ่ลือ่มใส ไมต่ัง้อยู ่ไมน่อ้มไปในกามทัง้หลาย แตเ่มือ่เธอ 

       มนสกิารเนกขมัมะ๓ จติของเธอจงึแลน่ไป เลือ่มใส ตัง้อยู ่นอ้มไป 

       ในเนกขมัมะ จติ๔นัน้ของเธอชือ่วา่เป็นจติดําเนนิไปดแีลว้ เจรญิด ี

       แลว้ ตัง้อยูด่แีลว้ หลดุพน้ดแีลว้ พรากออกดแีลว้จากกามทัง้หลาย 

       เธอหลดุพน้แลว้จากอาสวะ๕ และความเร่ารอ้นทีก่อ่ความคับแคน้๖ 

       ซึง่เกดิขึน้เพราะกามเป็นปัจจัย เธอยอ่มไมเ่สวยเวทนานัน้ นีเ้รา 

       กลา่ววา่ธาตทุีส่ลัดกามทัง้หลาย 

   ๒. ภกิษุในธรรมวนัิยนี ้เมือ่มนสกิารพยาบาท จติของเธอยอ่มไม ่

       แลน่ไป ไมเ่ลือ่มใส ไมต่ัง้อยู ่ไมน่อ้มไปในพยาบาท แตเ่มือ่เธอ 

       มนสกิารความไมพ่ยาบาท จติของเธอจงึแลน่ไป เลือ่มใส ตัง้อยู ่

       นอ้มไปในความไมพ่ยาบาท จตินัน้ของเธอชือ่วา่เป็นจติดําเนนิไปด ี

 

เชงิอรรถ : 

๑ 
ธาต ุหมายถงึสภาวะทีว่า่งจากอตัตา (อัตตสญุญสภาวะ) (องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๒๐๐/๘๒) หรอืสภาวะที ่

   ปราศจากชวีะ ในทีน่ีห้มายถงึธัมมธาตแุละมโนวญิญาณธาตขุัน้พเิศษ (องฺ.ปญฺจก.ฏกีา ๓/๒๐๐/๙๑) 

๒
 มนสกิารถงึกามท ัง้หลาย ในทีน่ีห้มายถงึเมือ่ออกจากอสภุฌาน(เพง่ความไมง่าม)แลว้สง่จติคดิถงึกามคณุ 

   เพือ่ตรวจดจูติวา่ „บัดนี ้จติเราแน่วแน่ตอ่เนกขัมมะหรอืไม่ กามวติกยังเกดิขึน้อยูห่รอืไม‟่ เหมอืนคนจับงู 

   พษิเพือ่ทดลองดวูา่งูมพีษิหรอืไม ่(องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๒๐๐/๘๒, องฺ.ปญฺจก.ฏกีา ๓/๒๐๐/๙๑) 

๓
 เนกขมัมะ ในทีน่ีห้มายถงึปฐมฌานในอสภุะทัง้หลาย (องฺ.ปญฺจ.อ. ๓/๒๐๐/๘๒) 

๔
 จติ ในทนีีห้มายถงึอสภุฌานจติ (องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๒๐๐/๘๒) 

๕
 อาสวะ ในทีน่ีห้มายถงึอาสวะ ๔ คอื กามาสวะ อาสวะคอืกาม ภวาสวะ อาสวะคอืภพ ทฏิฐาสวะ อาสวะ 

   คอืทฏิฐ ิอวชิชาสวะ อาสวะคอือวชิชา (สํ.สฬา.อ. ๓/๕๓-๖๒/๑๔, องฺ.ฉกฺก.อ. ๓/๕๘/๑๔๐, องฺ.ฉกฺก.ฏกีา 

   ๓/๕๘/๑๕๔-๑๖๒) 

๖
 ความเรา่รอ้นทีก่อ่ความคบัแคน้ หมายถงึความเรา่รอ้นเพราะกเิลสหรอืความเรา่รอ้นเพราะวบิากกรรมที ่

   กอ่ความคับแคน้ใจ หรอืใหเ้กดิทกุขท์างกายและทกุขท์างใจอันเป็นผลมาจากอาสวะ (องฺ.ฉกฺก.อ. ๓/๕๘/๑๔๐, 

   องฺ.ฉกฺก.ฏกีา ๓/๕๘/๑๕๔) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๓๔๐ } 



๓๔๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๔. จตตุถปัณณาสก]์ 

๕. พราหมณวรรค ๑๐. นสิสารณียสตูร 

       แลว้ เจรญิดแีลว้ ตัง้อยูด่แีลว้ หลดุพน้ดแีลว้ พรากออกดแีลว้ 

       จากพยาบาท เธอหลดุพน้แลว้จากอาสวะ และความเร่ารอ้นทีก่อ่ 

       ความคับแคน้ซึง่เกดิขึน้เพราะพยาบาทเป็นปัจจัย เธอยอ่มไมเ่สวย 

       เวทนานัน้ นีเ้รากลา่ววา่ธาตทุีส่ลัดพยาบาท 

   ๓. ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ เมือ่มนสกิารวหิงิสา จติของเธอยอ่มไมแ่ลน่ไป 

       ไมเ่ลือ่มใส ไมต่ัง้อยู ่ไมน่อ้มไปในวหิงิสา แตเ่มือ่เธอมนสกิาร 

       อวหิงิสา จติของเธอจงึแลน่ไป เลือ่มใส ตัง้อยู ่นอ้มไปในอวหิงิสา 

       จตินัน้ของเธอชือ่วา่เป็นจติดําเนนิไปดแีลว้ เจรญิดแีลว้ ตัง้อยูด่แีลว้ 

       หลดุพน้ดแีลว้ พรากออกดแีลว้จากวหิงิสา เธอหลดุพน้แลว้จาก 

       อาสวะ และความเรา่รอ้นทีก่อ่ความคับแคน้ซึง่เกดิขึน้เพราะวหิงิสา 

       เป็นปัจจัย เธอยอ่มไมเ่สวยเวทนานัน้ นีเ้รากลา่ววา่ธาตทุีส่ลัด 

       วหิงิสา 

   ๔. ภกิษุในธรรมวนัิยนี ้เมือ่มนสกิารรปูทัง้หลาย จติของเธอยอ่มไม ่

       แลน่ไป ไมเ่ลือ่มใส ไมต่ัง้อยู ่ไมน่อ้มไปในรปูทัง้หลาย แตเ่มือ่เธอ 

       มนสกิารอรปู จติของเธอจงึแลน่ไป เลือ่มใส ตัง้อยู ่นอ้มไปในอรปู 

       จตินัน้ของเธอชือ่วา่เป็นจติดําเนนิไปดแีลว้ เจรญิดแีลว้ ตัง้อยูด่แีลว้ 

       หลดุพน้ดแีลว้ พรากออกดแีลว้จากรปูทัง้หลาย เธอหลดุพน้แลว้ 

       จากอาสวะ และความเรา่รอ้นทีก่อ่ความคับแคน้ซึง่เกดิขึน้เพราะรปู 

       เป็นปัจจัย เธอยอ่มไมเ่สวยเวทนานัน้ นีเ้รากลา่ววา่ธาตทุีส่ลัดรปู 

       ทัง้หลาย 

   ๕. ภกิษุในธรรมวนัิยนี ้เมือ่มนสกิารสกักายะ๑ จติของเธอยอ่มไมแ่ลน่ไป 

       ไมเ่ลือ่มใส ไมต่ัง้อยู ่ไมน่อ้มไปในสกักายะ แตเ่มือ่มนสกิารถงึ 

       สกักายนโิรธ(ความดับสกักายะ) จติของเธอจงึแลน่ไป เลือ่มใส ตัง้อยู ่

 

เชงิอรรถ : 

๑ 
มนสกิารสกักายะ หมายถงึวธิกีารทีพ่ระอรหันตส์กุขวปัิสสกะ(ผูบํ้าเพ็ญวปัิสสนาลว้น ๆ)ผูเ้ห็นนพิพานดว้ย 

   อรหัตตมรรคและอรหัตตผลออกจากผลสมาบัตแิลว้ สง่จติในอรหัตตผลสมาบัตไิปยังอปุาทานขันธ ์๕ คอื 

   รปู เวทนา สัญญา สังขาร วญิญาณเพือ่จะทดสอบดวูา่ „ความยดึมั่นรปู เวทนา สัญญา สังขาร วญิญาณ 

   วา่เป็นอัตตา ยังมอียูห่รอืไม่‟ (ตามนัย องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๒๐๐/๘๓) 

    อนึง่ ๔ วธิแีรก เป็นวธิขีองทา่นผูเ้ป็นสมถยานกิ (ผูบํ้าเพ็ญสมถกัมมัฏฐาน) แตว่ธิทีี ่๕ เป็นวธิขีอง 

   ทา่นผูเ้ป็นวปัิสสนายานกิ (ผูบํ้าเพ็ญวปัิสสนาลว้น) (องฺ.ปญฺจก.ฏกีา ๓/๒๐๐/๙๒) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๓๔๑ } 



๓๔๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๔. จตตุถปัณณาสก]์ 

๕. พราหมณวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

       นอ้มไปในสกักายนโิรธ จตินัน้ของเธอชือ่วา่เป็นจติดําเนนิไปดแีลว้ 

       เจรญิดแีลว้ ตัง้อยูด่แีลว้ หลดุพน้ดแีลว้ พรากออกดแีลว้จาก 

       สกักายะ เธอหลดุพน้แลว้จากอาสวะ และความเรา่รอ้นทีก่อ่ 

       ความคับแคน้ซึง่เกดิขึน้เพราะสกักายะเป็นปัจจัย เธอยอ่มไมเ่สวย 

       เวทนานัน้ นีเ้รากลา่ววา่ธาตทุีส่ลัดสกักายะ 

  ความเพลดิเพลนิในกามยอ่มไมเ่กดิแกเ่ธอ ความเพลดิเพลนิในพยาบาทก็ 

ไมเ่กดิ ความเพลดิเพลนิในวหิงิสาก็ไมเ่กดิ ความเพลดิเพลนิในรปูก็ไมเ่กดิ ความ 

เพลดิเพลนิในสกักายะก็ไมเ่กดิ 

  เพราะความเพลดิเพลนิในกามไมเ่กดิ เพราะความเพลดิเพลนิในพยาบาทไมเ่กดิ 

เพราะความเพลดิเพลนิในวหิงิสาไมเ่กดิ เพราะความเพลดิเพลนิในรปูไมเ่กดิ และ 

เพราะความเพลดิเพลนิในสกักายะไมเ่กดิแกเ่ธอ ภกิษุนีเ้ราจงึเรยีกวา่ เป็นผูไ้มม่ ี

อาลัย๑ ตัดตัณหาไดแ้ลว้ คลายสงัโยชนไ์ดแ้ลว้ ทําทีส่ดุทกุขไ์ดแ้ลว้ เพราะละมานะ 

ไดโ้ดยชอบ 

  ภกิษุทัง้หลาย ธาตทุีส่ลัด ๕ ประการนีแ้ล 

นสิสารณียสตูรที ่๑๐ จบ 

พราหมณวรรคที ่๕ จบ 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

  ๑. โสณสตูร     ๒. โทณพราหมณสตูร 

  ๓. สงัคารวสตูร    ๔. การณปาลสีตูร 

  ๕. ปิงคยิานสีตูร    ๖. มหาสปิุนสตูร 

  ๗. วสัสสตูร     ๘. วาจาสตูร 

  ๙. กลุสตูร     ๑๐. นสิสารณียสตูร 

จตตุถปณัณาสก ์จบ 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 อาลยั ในทีน่ีห้มายถงึกามคณุ ๕ (รปู เสยีง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ) หรอืหมายถงึวัฏฏะ (กเิลสวัฏฏะ, 

   กัมมวัฏฏะ, วปิากวัฏฏะ) (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๑๒๘/๓๗๗) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๓๔๒ } 



๓๔๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๕. ปัญจมปัณณาสก]์ 

๑. กมิพลิวรรค ๑. กมิพลิวรรค 

๕. ปญัจมปณัณาสก ์

๑. กมิพลิวรรค 

หมวดวา่ดว้ยพระกมิพลิะ 

๑. กมิพลิสตูร 

วา่ดว้ยทา่นพระกมิพลิะ 

  [๒๐๑] สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ ป่าไผ ่เขตเมอืงกมิลิา ครัง้นัน้ 

ทา่นพระกมิพลิะไดเ้ขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวายอภวิาทแลว้น่ัง ณ 

ทีส่มควร ไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่“ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ อะไรหนอเป็น 

เหตปัุจจัยใหพ้ระสทัธรรมไมดํ่ารงอยูไ่ดน้าน ในเมือ่พระตถาคตปรนิพิพานแลว้” 

พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “กมิพลิะ เมือ่ตถาคตปรนิพิพานแลว้ ภกิษุ ภกิษุณี 

อบุาสก อบุาสกิาในธรรมวนัิยนี ้

   ๑. อยูอ่ยา่งไมม่คีวามเคารพ ไมม่คีวามยําเกรงในศาสดา๑ 

   ๒. อยูอ่ยา่งไมม่คีวามเคารพ ไมม่คีวามยําเกรงในธรรม๒ 

   ๓. อยูอ่ยา่งไมม่คีวามเคารพ ไมม่คีวามยําเกรงในสงฆ์๓ 

   ๔. อยูอ่ยา่งไมม่คีวามเคารพ ไมม่คีวามยําเกรงในสกิขา๔ 

   ๕. อยูอ่ยา่งไมม่คีวามเคารพ ไมม่คีวามยําเกรงกันและกัน๕ 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 หมายถงึเมือ่ขึน้สูล่านเจดยีเ์ป็นตน้ ก็ไมห่บุรม่ ไมถ่อดรองเทา้ และกลา่วคําหยาบเป็นตน้ ซึง่แสดงถงึ 

   ความไมเ่คารพ (องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๒๐๑/๘๔) 

๒
 หมายถงึน่ังหลับและคุยกันในขณะฟังธรรม (องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๒๐๑/๘๔) 

๓
 หมายถงึอยูท่า่มกลางสงฆก็์ไมสํ่ารวมกายวาจาใหเ้รยีบรอ้ย และไม่มคีวามเคารพในพระเถระ ไดแ้ก ่พระผูม้ ี

   ระดับอาย ุคณุธรรม ความรูท้ีนั่บวา่เป็นพระผูใ้หญ ่คอืมพีรรษาตัง้แต ่๑๐ ขึน้ไป ในพระมัชฌมิะ ไดแ้ก่ 

   พระระดับกลาง มพีรรษาตัง้แตค่รบ ๕ แตยั่งไมถ่งึ ๑๐ ในพระนวกะ ไดแ้ก ่พระใหมม่รีะดับอายุ คณุธรรม 

   ความรูท้ีนั่บวา่ยังใหม ่มพีรรษาต่ํากวา่ ๕ ทียั่งตอ้งถอืนสิสัย) (ว.ิอ. ๑/๔๕/๒๕๓, องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๒๐๑/๘๔) 

๔
 หมายถงึไมบํ่าเพ็ญไตรสกิขา คอื ศลี สมาธ ิและปัญญา ใหบ้รบิรูณ์ (องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๒๐๑/๘๔) 

๕
 หมายถงึกอ่การทะเลาะววิาทกันเป็นตน้ (องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๒๐๑/๘๔) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๓๔๓ } 



๓๔๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๕. ปัญจมปัณณาสก]์ 

๑. กมิพลิวรรค ๒. ธัมมัสสวนสตูร 

  กมิพลิะ นีแ้ลเหตปัุจจัยใหส้ทัธรรมไมดํ่ารงอยูไ่ดน้าน ในเมือ่ตถาคต 

ปรนิพิพานแลว้” พระกมิพลิะทลูถามวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ อะไรเป็นเหตปัุจจัย 

ใหพ้ระสทัธรรมดํารงอยูไ่ดน้าน ในเมือ่พระตถาคตปรนิพิพานแลว้” พระผูม้พีระภาค 

ตรัสวา่ “กมิพลิะ เมือ่ตถาคตปรนิพิพานแลว้ ภกิษุ ภกิษุณี อบุาสก อบุาสกิาใน 

ธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. อยูอ่ยา่งมคีวามเคารพ มคีวามยําเกรงในศาสดา 

   ๒. อยูอ่ยา่งมคีวามเคารพ มคีวามยําเกรงในธรรม 

   ๓. อยูอ่ยา่งมคีวามเคารพ มคีวามยําเกรงในสงฆ ์

   ๔. อยูอ่ยา่งมคีวามเคารพ มคีวามยําเกรงในสกิขา 

   ๕. อยูอ่ยา่งมคีวามเคารพ มคีวามยําเกรงกันและกัน 

  กมิพลิะ นีแ้ลเป็นเหตปัุจจัยใหส้ทัธรรมดํารงอยูไ่ดน้าน ในเมือ่ตถาคต 

ปรนิพิพานแลว้” 

กมิพลิสตูรที ่๑ จบ 

๒. ธมัมสัสวนสตูร 

วา่ดว้ยการฟงัธรรม 

  [๒๐๒] ภกิษุทัง้หลาย การฟังธรรมมอีานสิงส ์๕ ประการนี ้

  อานสิงส ์๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ไดฟั้งสิง่ทีย่ังไมเ่คยฟัง 

   ๒. เขา้ใจชดัสิง่ทีไ่ดฟั้งแลว้ 

   ๓. บรรเทาความสงสยัเสยีได ้

   ๔. ทําความเห็นไดต้รง 

   ๕. จติของผูฟั้งธรรมยอ่มเลือ่มใส 

  ภกิษุทัง้หลาย การฟังธรรมมอีานสิงส ์๕ ประการนีแ้ล 

ธมัมสัสวนสตูรที ่๒ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๓๔๔ } 



๓๔๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๕. ปัญจมปัณณาสก]์ 

๑. กมิพลิวรรค ๓. อัสสาชานยีสตูร 

๓. อสัสาชานยีสูตร 

วา่ดว้ยองคป์ระกอบของมา้อาชาไนย๑ 

  [๒๐๓] ภกิษุทัง้หลาย มา้อาชาไนยพันธุด์ขีองพระราชา ประกอบดว้ยองค ์

๕ ประการ ยอ่มเป็นมา้ควรแกพ่ระราชา ควรเป็นมา้ตน้ นับวา่เป็นราชพาหนะ 

โดยแท ้

  องค ์๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ความตรง 

   ๒. ความมเีชาว ์

   ๓. ความออ่น 

   ๔. ความอดทน 

   ๕. ความเสงีย่ม 

  มา้อาชาไนยพันธุด์ขีองพระราชาประกอบดว้ยองค ์๕ ประการนีแ้ล ยอ่มเป็น 

มา้ควรแกพ่ระราชา ควรเป็นมา้ตน้ นับวา่เป็นราชพาหนะโดยแท ้ฉันใด 

  ภกิษุก็ฉันนัน้เหมอืนกันแล ประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการ ยอ่มเป็นผูค้วรแก ่

ของทีเ่ขานํามาถวาย ควรแกข่องตอ้นรับ ควรแกทั่กษิณา ควรแกก่ารทําอัญชล ี

เป็นนาบญุอันยอดเยีย่มของโลก 

  ธรรม ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ความตรง๒ 

   ๒. ความมเีชาว์๓ 

   ๓. ความออ่น๔ 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 มา้อาชาไนย หมายถงึมา้ทีเ่กดิในตระกลูมา้สนิธพ หรอืในตระกลูพญามา้วลาหก (ข.ุธ.อ. ๑๕๔/๑๐๕) 

   หรอืหมายถงึมา้ทีรู่เ้หตทุีค่วรและไมค่วร (องฺ.ตกิ.อ. ๒/๑๔๓/๒๗๓)และด ูองฺ.ตกิ. (แปล) ๒๐/๙๗/๓๓๐ 

๒
 ความตรงของมา้ หมายถงึความไปไดต้รง ไปไมค่ด ความตรงของพระ หมายถงึความมญีาณดําเนนิไปตรง 

   ( าณสฺส อชกุคมนํ) (องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๒๐๓-๒๐๔/๘๕) 

๓
 ความมเีชาวข์องมา้ หมายถงึมฝีีเทา้เร็ว (ปทชวะ) ความมเีชาวข์องพระ หมายถงึความมญีาณทีแ่กลว้กลา้ 

   ดําเนนิไป (สรูสฺส หตฺุวา าณสฺส คมนภาโว) (องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๒๐๓-๒๐๔/๘๕) 

๔ 
ความออ่นของมา้ หมายถงึรา่งกายออ่นนุ่ม (สรรีมทุตุา) ความออ่นของพระ หมายถงึความออ่นเพราะศลี 

   (สลีมัททวะ) (องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๒๐๓-๒๐๔/๘๕) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๓๔๕ } 



๓๔๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๕. ปัญจมปัณณาสก]์ 

๑. กมิพลิวรรค ๔. พลสตูร 

   ๔. ความอดทน๑ 

   ๕. ความเสงีย่ม๒ 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการนีแ้ล ยอ่มเป็นผูค้วรแก ่

ของทีเ่ขานํามาถวาย ควรแกข่องตอ้นรับ ควรแกทั่กษิณา ควรแกก่ารทําอัญชล ี

เป็นนาบญุอันยอดเยีย่มของโลก 

อสัสาชานยีสตูรที ่๓ จบ 

๔. พลสตูร 

วา่ดว้ยพละ 

  [๒๐๔] ภกิษุทัง้หลาย พละ ๕ ประการนี ้

  พละ ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. สทัธาพละ (กําลังคอืศรัทธา) 

   ๒. หริพิละ (กําลังคอืหริ)ิ 

   ๓. โอตตัปปพละ (กําลังคอืโอตตับปะ) 

   ๔. วริยิพละ (กําลังคอืวริยิะ) 

   ๕. ปัญญาพละ (กําลังคอืปัญญา) 

  ภกิษุทัง้หลาย พละ ๕ ประการนีแ้ล 

พลสตูรที ่๔ จบ 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 หมายถงึอธวิาสนขันต ิ(ความอดทนคอืความอดกลัน้) (องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๒๐๓-๒๐๔/๘๕) 

๒
 หมายถงึความมศีลีสะอาด บรสิทุธิ ์(องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๒๐๓-๒๐๔/๘๕) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๓๔๖ } 



๓๔๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๕. ปัญจมปัณณาสก]์ 

๑. กมิพลิวรรค ๕. เจโตขลิสตูร 

๕. เจโตขลิสตูร๑ 

วา่ดว้ยกเิลสเครือ่งตรงึจติดจุตะป ู

  [๒๐๕] ภกิษุทัง้หลาย กเิลสเครือ่งตรงึจติดจุตะปู๒ ๕ ประการนี ้

  กเิลสเครือ่งตรงึจติดจุตะป ู๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

  ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. เคลอืบแคลงสงสยั ไมน่อ้มใจเชือ่ ไมเ่ลือ่มใสในศาสดา๓ จติของภกิษุ 

       ผูเ้คลอืบแคลงสงสยั ไมน่อ้มใจเชือ่ ไมเ่ลือ่มใสในศาสดานัน้ ยอ่ม 

       ไมน่อ้มไปเพือ่ความเพยีร เพือ่ประกอบเนอืง ๆ เพือ่กระทําตอ่เนือ่ง 

       เพือ่บําเพ็ญเพยีร นีเ้ป็นกเิลสเครือ่งตรงึจติดจุตะปปูระการที ่๑ ของ 

       ภกิษุผูม้จีติไมน่อ้มไปเพือ่ความเพยีร เพือ่ประกอบเนอืง ๆ เพือ่ 

       กระทําตอ่เนือ่ง เพือ่บําเพ็ญเพยีร 

   ๒. เคลอืบแคลงสงสยั ไมน่อ้มใจเชือ่ ไมเ่ลือ่มใสในธรรม๔ ฯลฯ 

   ๓. เคลอืบแคลงสงสยั ไมน่อ้มใจเชือ่ ไมเ่ลือ่มใสในสงฆ์๕ ฯลฯ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ 
ด ูม.ม.ู ๑๒/๑๘๕-๑๘๙/๑๕๖-๑๖๑,องฺ.นวก. ๒๓/๗๑-๗๒/๓๘๐-๓๘๑, องฺ.ทสก. (แปล) ๒๔/๑๔/๒๒-๒๓, 

   อภ.ิว.ิ (แปล) ๓๕/๙๔๑/๕๙๔) 

๒
 กเิลสเครือ่งตรงึจติดจุตะปู (เจโตขลิา) หมายถงึสภาวะทีจ่ติแข็งกระดา้ง เป็นดจุหยากเยือ่ เป็นดจุตอ ไดแ้ก่ 

   วจิกิจิฉา (ความลังเลสงสัย) และโกธะ (ความโกรธ) เมือ่กเิลส ๒ ตัวนี ้เกดิขึน้ในจติของผูใ้ด จติของผูนั้น้ 

   ยอ่มแข็งกระดา้ง (องฺ.ปญฺจ.อ. ๓/๒๐๕/๘๕, องฺ.ปญฺจก.ฏกีา ๓/๒๐๕/๙๓) 

๓
 ไมเ่ลือ่มใสในศาสดา หมายถงึไมเ่ชือ่วา่พระสรรีะของพระพทุธเจา้ประกอบดว้ยมหาปรุสิลักษณะ ๓๒ 

   ประการ และไมเ่ชือ่วา่พระพทุธเจา้จะทรงพระสัพพัญญตุญาณทีส่ามารถรูอ้ดตี ปัจจุบัน และอนาคตได ้

   (องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๒๐๕/๘๕) 

๔
 ไมเ่ลือ่มใสในธรรม หมายถงึไมเ่ชือ่ในปรยัิตธิรรมวา่พระพทุธพจนค์อืพระไตรปิฎกม ี๘๔,๐๐๐ พระธรรม 

   ขันธ ์และไมเ่ชือ่ในปฏเิวธธรรมวา่ มรรคเกดิจากวปัิสสนา ผลเกดิจากมรรค และนพิพานคอืธรรมเป็นที ่

   สละคนืสังขารทัง้ปวง จะมอียูจ่รงิหรอืไม ่(องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๒๐๕/๘๕) 

๕
 ไมเ่ลือ่มใสในสงฆ ์หมายถงึไม่เชือ่ในพระอรยิบคุคล ๘ จําพวก ว่าเป็นผูป้ฏบัิตดิ ีปฏบัิตติรง และเป็นผู ้

   ดํารงอยูใ่นมรรค (ทางเขา้ถงึความเป็นอรยิบคุคล ๔ ประการ คอื (๑) โสตาปัตตมิรรค (๒) สกทาคามมิรรค 

   (๓) อนาคามมิรรค (๔) อรหัตตมรรค และดํารงอยูใ่นผล ๔ (ผลทีเ่กดิสบืเนือ่งจากการละกเิลสไดด้ว้ยมรรค) 

   คอื (๑) โสดาปัตตผิล (๒) สกทาคามผิล (๓) อนาคามผิล (๔) อรหัตตผล (องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๒๐๕/๘๕) และด ู

   อภ.ิว.ิ (แปล) ๓๕/๘๐๗/๕๑๙ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๓๔๗ } 



๓๔๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๕. ปัญจมปัณณาสก]์ 

๑. กมิพลิวรรค ๖. วนิพัินธสตูร 

   ๔. เคลอืบแคลงสงสยั ไมน่อ้มใจเชือ่ ไมเ่ลือ่มใสในสกิขา ฯลฯ 

   ๕. เป็นผูโ้กรธ ไมพ่อใจ มจีติถกูโทสะ(ความคดิประทษุรา้ย)กระทบ ม ี

       จติแข็งกระดา้งในเพือ่นพรหมจารทัีง้หลาย จติของภกิษุผูโ้กรธ ไมพ่อใจ 

       มจีติถกูโทสะกระทบ มจีติแข็งกระดา้งในเพือ่นพรหมจารทัีง้หลายนัน้ 

       ยอ่มไมน่อ้มไปเพือ่ความเพยีร เพือ่ประกอบเนอืง ๆ เพือ่กระทําตอ่ 

       เนือ่ง เพือ่บําเพ็ญเพยีร นีเ้ป็นกเิลสเครือ่งตรงึจติดจุตะปปูระการที ่๕ 

       ของภกิษุผูม้จีติไมน่อ้มไปเพือ่ความเพยีร เพือ่ประกอบเนอืง ๆ 

       เพือ่กระทําตอ่เนือ่ง เพือ่บําเพ็ญเพยีร 

  ภกิษุทัง้หลาย กเิลสเครือ่งตรงึจติดจุตะป ู๕ ประการนีแ้ล 

เจโตขลิสตูรที ่๕ จบ 

๖. วนิพินัธสตูร 

วา่ดว้ยกเิลสเครือ่งผกูใจ๑ 

  [๒๐๖] ภกิษุทัง้หลาย กเิลสเครือ่งผกูใจ ๕ ประการนี ้

  กเิลสเครือ่งผกูใจ ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

  ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. เป็นผูย้ังไมป่ราศจากความกําหนัด ไมป่ราศจากความพอใจ ไม่ 

       ปราศจากความรัก ไมป่ราศจากความกระหาย ไมป่ราศจากความ 

       เร่ารอ้น ไมป่ราศจากความอยากในกามทัง้หลาย๒ จติของภกิษุผูย้ัง 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 ด ูองฺ.ทสก. (แปล) ๒๔/๑๔/๒๓-๒๔, อภ.ิว.ิ (แปล) ๓๕/๙๔๑/๕๙๔) 

๒
 กามท ัง้หลาย ในทีน่ีห้มายถงึวัตถกุามและกเิลสกาม (องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๒๐๖/๘๖) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๓๔๘ } 



๓๔๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๕. ปัญจมปัณณาสก]์ 

๑. กมิพลิวรรค ๖. วนิพัินธสตูร 

       ไมป่ราศจากความกําหนัด ไมป่ราศจากความพอใจ ไมป่ราศจาก 

       ความรัก ไมป่ราศจากความกระหาย ไมป่ราศจากความเรา่รอ้น 

       ไมป่ราศจากความอยากในกามทัง้หลายนัน้ ยอ่มไมน่อ้มไปเพือ่ 

         ความเพยีร เพือ่ประกอบเนอืง ๆ เพือ่กระทําตอ่เนือ่ง เพือ่บําเพ็ญ 

       เพยีร นี้เป็นกเิลสเครือ่งผกูใจประการที ่๑ ของภกิษุผูม้จีติไมน่อ้ม 

       ไปเพือ่ความเพยีร เพือ่ประกอบเนอืง ๆ เพือ่กระทําตอ่เนือ่ง เพือ่ 

       บําเพ็ญเพยีร 

   ๒. เป็นผูย้ังไมป่ราศจากความกําหนัดในกาย๑ ฯลฯ 

   ๓. เป็นผูย้ังไมป่ราศจากความกําหนัดในรปู๒ ฯลฯ 

   ๔. ฉันอาหารตามความตอ้งการจนอิม่เกนิไป ประกอบความสขุในการ 

       นอนความสขุในการเอกเขนก ความสขุในการหลับอยู ่ฯลฯ 

   ๕. ประพฤตพิรหมจรรยด์ว้ยความปรารถนาเป็นเทพนกิายหมูใ่ดหมูห่นึง่ 

       วา่ „ดว้ยศลี วตัร ตบะ หรอืพรหมจรรย์๓นี ้เราจักเป็นเทพเจา้๔ 

       หรอืเทพตนใดตนหนึง่‟ จติของภกิษุผูป้ระพฤตพิรหมจรรยด์ว้ย 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ 
กาย ในทีน่ีห้มายถงึนามกายของตน หรอือัตภาพของตน (องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๒๐๖/๘๖, องฺ.ปญฺจก.ฏกีา 

   ๓/๒๐๖-๘/๙๔) 

๒
 รปู ในทีน่ีห้มายถงึรา่งกายของผูอ้ืน่ และรปูทีไ่มเ่กีย่วเนือ่งกับอนิทรยี ์(องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๒๐๖/๘๖) 

๓
 ศลี หมายถงึปารสิทุธศิลี ๔ ประการ (คอื (๑) ปาตโิมกขสังวรศลี ศลีคอืความสํารวมในพระปาตโิมกข ์

   เวน้จากขอ้หา้ม ทําตามขอ้อนุญาต ประพฤตเิครง่ครัดในสกิขาบททัง้หลาย (๒) อนิทรยีสังวรศลี ศลีคอื 

   ความสํารวมอนิทรยี ์ระวังไมใ่หบ้าปอกศุลครอบงํา เมือ่รับรูอ้ารมณ์ดว้ยอนิทรยีท์ัง้ ๖ (๓) อาชวีปารสิทุธศิลี 

   ศลีคอืความบรสิทุธิแ์หง่อาชวีะ เลีย้งชวีติโดยทางทีช่อบ ไมป่ระกอบอเนสนามหีลอกลวงเขาเลีย้งชพีเป็นตน้ 

   (๔) ปัจจัยสันนสิติศลี ศลีทีเ่กีย่วกับปัจจัย ๔ ไดแ้ก ่ปัจจัยปัจจเวกขณะ คอืพจิารณาใชส้อยปัจจัย ๔ ให ้

   เป็นไปตามความหมายและประโยชนข์องสิง่นัน้ ไมบ่รโิภคดว้ยตัณหา (วสิทุธ.ิ ๑/๑๔-๑๘/๑๗-๓๖) 

   วตัร หมายถงึวัตตสมาทาน การประพฤตขิอ้ปฏบัิต ิ

   ตบะ หมายถงึตปจรณะ (การประพฤตติบะ) 

   พรหมจรรย ์หมายถงึเมถนุวริัต ิ(การงดเวน้จากการรว่มประเวณี) (องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๒๐๖/๘๖) 

๔
 เทพเจา้ ในทีน่ีห้มายถงึเป็นเทวดาผูม้ศัีกดิห์รอืมอํีานาจมาก เทพตนใดตนหนึง่ หมายถงึเทวดาผูม้ศัีกดิห์รอื 

   มอํีานาจนอ้ย (องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๒๐๖/๘๖) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๓๔๙ } 



๓๕๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๕. ปัญจมปัณณาสก]์ 

๑. กมิพลิวรรค ๗. ยาคสุตูร 

       ความปรารถนาเป็นเทพนกิายหมูใ่ดหมูห่นึง่วา่ „ดว้ยศลี วตัร ตบะ 

       หรอืพรหมจรรยน์ี ้เราจักเป็นเทพเจา้ หรอืเทพตนใดตนหนึง่‟ นัน้ 

       ยอ่มไมน่อ้มไปเพือ่ความเพยีร เพือ่ประกอบเนอืง ๆ เพือ่กระทํา 

       ตอ่เนือ่ง เพือ่บําเพ็ญเพยีร นี้เป็นกเิลสเครือ่งผกูใจประการที ่๕ 

       ของภกิษุผูม้จีติไมน่อ้มไปเพือ่ความเพยีร เพือ่ประกอบเนอืง ๆ 

       เพือ่กระทําตอ่เนือ่ง เพือ่บําเพ็ญเพยีร 

  ภกิษุทัง้หลาย กเิลสเครือ่งผกูใจ ๕ ประการนีแ้ล 

วนิพินัธสตูรที ่๖ จบ 

๗. ยาคสุตูร 

วา่ดว้ยอานสิงสข์องยาค ู

  [๒๐๗] ภกิษุทัง้หลาย อานสิงสข์องยาค ู(ขา้วตม้) ๕ ประการนี ้

  อานสิงสข์องยาค ู๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. บรรเทาความหวิ 

   ๒. ระงับความกระหาย 

   ๓. ใหล้มเดนิคลอ่ง 

   ๔. ชําระลําไส ้

   ๕. เผาอาหารทีย่ังไมย่อ่ยใหย้อ่ย 

  ภกิษุทัง้หลาย อานสิงสข์องยาค ู๕ ประการนีแ้ล 

ยาคสุตูรที ่๗ จบ 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๓๕๐ } 



๓๕๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๕. ปัญจมปัณณาสก]์ 

๑. กมิพลิวรรค ๘. ทันตกฏัฐสตูร 

๘. ทนัตกฏัฐสูตร 

วา่ดว้ยไมส้ฟีนั 

  [๒๐๘] ภกิษุทัง้หลาย โทษของการไมเ่คีย้วไมส้ฟัีน ๕ ประการนี้ 

  โทษ ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ตาฝ้าฟาง 

   ๒. ปากเหม็น 

   ๓. ประสาททีนํ่ารสอาหาร ไมห่มดจดด ี

   ๔. ดแีละเสมหะหุม้หอ่อาหาร 

   ๕. อาหารไมอ่รอ่ยแกเ่ขา 

  ภกิษุทัง้หลาย โทษของการไมเ่คีย้วไมส้ฟัีน ๕ ประการนีแ้ล 

  ภกิษุทัง้หลาย อานสิงสข์องการเคีย้วไมส้ฟัีน ๕ ประการนี ้

  อานสิงส ์๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ตาสวา่ง 

   ๒. ปากไมเ่หม็น 

   ๓. ประสาททีนํ่ารสอาหาร หมดจดด ี

   ๔. ดแีละเสมหะไมหุ่ม้หอ่อาหาร 

   ๕. อาหารอรอ่ยแกเ่ขา 

   ภกิษุทัง้หลาย อานสิงสข์องการเคีย้วไมส้ฟัีน ๕ ประการนีแ้ล 

ทนัตกฏัฐสตูรที ่๘ จบ 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๓๕๑ } 



๓๕๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๕. ปัญจมปัณณาสก]์ 

๑. กมิพลิวรรค ๑๐. มฏุฐัสสตสิตูร 

๙. คตีสัสรสตูร 

วา่ดว้ยโทษของการแสดงธรรมดว้ยเสยีงขบัยาว 

  [๒๐๙] ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุผูก้ลา่วธรรมดว้ยเสยีงขับยาว๑ มโีทษ ๕ ประการนี ้

  โทษ ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. แมต้นเองก็กําหนัดในเสยีงนัน้ 

   ๒. แมผู้อ้ ืน่ก็กําหนัดในเสยีงนัน้ 

   ๓. แมพ้วกคหบดก็ีตําหนวิา่ „พวกสมณศากยบตุรเหลา่นี ้ยอ่มขบั 

       เหมอืนพวกเรา‟ 

   ๔. เมือ่ภกิษุพอใจการทําเสยีง ความเสือ่มแหง่สมาธิ๒ยอ่มม ี

   ๕. หมูค่นรุน่หลังพากันตามอยา่ง 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุผูก้ลา่วธรรมดว้ยเสยีงขบัยาวมโีทษ ๕ ประการนีแ้ล 

คตีสัสรสตูรที ่๙ จบ 

๑๐. มฏุฐสัสตสิตูร 

วา่ดว้ยภกิษุผูห้ลงลมืสต ิ

  [๒๑๐] ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุผูห้ลงลมืสต ิไมม่สีมัปชญัญะนอนหลับ มโีทษ 

๕ ประการนี ้

  โทษ ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. หลับเป็นทกุข ์   ๒. ตืน่เป็นทกุข ์

   ๓. ฝันลามก     ๔. เทวดาไมรั่กษา 

   ๕. น้ําอสจุเิคลือ่น 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 เสยีงขบัยาว หมายถงึการขับทํานองทีทํ่าใหอ้ักขระเพีย้นไปจนเป็นเหตทํุาลายวัตร (ขอ้ปฏบัิต)ิ ทีป่รากฏ 

   ในพระสตูร ปรากฏในคาถาใหส้ญูหายไป (องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๒๐๙/๘๗, องฺ.ปญฺจก.ฏกีา ๓/๒๐๙-๒๑๐/๙๕) 

๒ 
หมายถงึจติในระดับสมถกัมมัฏฐาน และวปัิสสนากัมมัฏฐานตอ้งมอีนัเสือ่มไป (องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๒๐๙/๘๗) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๓๕๒ } 



๓๕๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๕. ปัญจมปัณณาสก]์ 

๑. กมิพลิวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุผูห้ลงลมืสต ิไมม่สีมัปชญัญะนอนหลับ มโีทษ ๕ ประการ 

นีแ้ล 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุผูม้สีตติัง้มั่น มสีมัปชญัญะนอนหลับ มอีานสิงส ์๕ 

ประการนี ้

  อานสิงส ์๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. หลับเป็นสขุ    ๒. ตืน่เป็นสขุ 

   ๓. ไมฝั่นลามก    ๔. เทวดารักษา 

   ๕. น้ําอสจุไิมเ่คลือ่น 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุผูม้สีตติัง้มั่น มสีมัปชญัญะนอนหลับ มอีานสิงส ์๕ 

ประการนีแ้ล 

มฏุฐสัสตสิตูรที ่๑๐ จบ 

กมิพลิวรรคที ่๑ จบ 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

   ๑. กมิพลิสตูร     ๒. ธัมมัสสวนสตูร 

   ๓. อัสสาชานยีสตูร    ๔. พลสตูร 

   ๕. เจโตขลิสตูร    ๖. วนิพัินธสตูร 

   ๗. ยาคสุตูร     ๘. ทันตกัฏฐสตูร 

   ๙. คตีัสสรสตูร    ๑๐. มฏุฐัสสตสิตูร 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๓๕๓ } 



๓๕๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๕. ปัญจมปัณณาสก]์ 

๒. อักโกสกวรรค ๒. ภัณฑนการกสตูร 

๒. อกัโกสกวรรค 

หมวดวา่ดว้ยโทษของการดา่ 

๑. อกัโกสกสตูร 

วา่ดว้ยโทษของการดา่ 

  [๒๑๑] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุผูด้า่บรภิาษเพือ่น 

พรหมจาร ีวา่รา้ยพระอรยิะ พงึหวงัไดโ้ทษ ๕ ประการ 

  โทษ ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ตอ้งอาบัตปิาราชกิ หรอืตัดธรรมเป็นเครือ่งปิดกัน้๑ 

   ๒. ตอ้งอาบัตเิศรา้หมองกองใดกองหนึง่ 

   ๓. เป็นโรครา้ยแรง 

   ๔. หลงลมืสตมิรณภาพ 

   ๕. หลังจากมรณภาพแลว้ ยอ่มไปเกดิในอบาย ทคุต ิวนิบิาต นรก 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุผูด้า่บรภิาษเพือ่นพรหมจาร ีวา่รา้ยพระอรยิะ พงึหวงั 

ไดโ้ทษ ๕ ประการนีแ้ล 

อกัโกสกสตูรที ่๑ จบ 

๒. ภณัฑนการกสตูร 

วา่ดว้ยโทษแหง่การท าความบาดหมาง 

  [๒๑๒] ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุผูทํ้าความบาดหมาง ทะเลาะ ววิาท ทําความ 

อือ้ฉาว กอ่อธกิรณ์ในสงฆ ์พงึหวงัไดโ้ทษ ๕ ประการ 

  โทษ ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ไมบ่รรลธุรรม๒ทีย่ังไมไ่ดบ้รรล ุ

   ๒. เสือ่มจากธรรมทีไ่ดบ้รรลแุลว้ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ 
ธรรมเป็นเครือ่งปิดก ัน้ ในทีน่ีห้มายถงึโลกตุตรธรรมทีเ่ป็นเครือ่งปิดกัน้ทางไปอบาย (องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๒๑๑/ 

   ๘๗, อง.ปญฺจก.ฏกีา ๓/๒๑๑-๒/๙๖) 

๒
 ธรรม ในทีน่ีห้มายถงึคณุวเิศษ (องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๒๑๒/๘๗) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๓๕๔ } 



๓๕๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๕. ปัญจมปัณณาสก]์ 

๒. อักโกสกวรรค ๓. สลีสตูร 

   ๓. กติตศิัพทอ์ันชัว่ยอ่มกระฉ่อนไป 

   ๔. หลงลมืสตมิรณภาพ 

   ๕. หลังจากมรณภาพแลว้ ยอ่มไปเกดิในอบาย ทคุต ิวนิบิาต นรก 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุผูทํ้าความบาดหมาง ทะเลาะ ววิาท ทําความอือ้ฉาว 

กอ่อธกิรณ์ในสงฆ ์พงึหวงัไดโ้ทษ ๕ ประการนีแ้ล 

ภณัฑนการกสตูรที ่๒ จบ 

๓. สลีสตูร 

วา่ดว้ยศลี 

  [๒๑๓] ภกิษุทัง้หลาย บคุคลผูท้ศุลีเพราะศลีวบิัต ิมโีทษ ๕ ประการนี้ 

  โทษ ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. บคุคลผูท้ศุลี มศีลีวบิัตใินธรรมวนัิยนี ้ยอ่มถงึความเสือ่มโภคทรัพย ์

       เป็นอันมาก ซึง่มคีวามประมาทเป็นเหต ุนีเ้ป็นโทษประการที ่๑ ของ 

       บคุคลผูท้ศุลีเพราะศลีวบิัต ิ

   ๒. กติตศิัพทอ์ันชัว่ของบคุคลผูท้ศุลียอ่มกระฉ่อนไป นีเ้ป็นโทษประการ 

       ที ่๒ ของบคุคลผูท้ศุลีเพราะศลีวบิัต ิ

   ๓. บคุคลผูท้ศุลี มศีลีวบิัตจิะเขา้ไปยังบรษัิทใด ๆ จะเป็นขตัตยิบรษัิท 

       ก็ตาม พราหมณบรษัิทก็ตาม คหบดบีรษัิทก็ตาม สมณบรษัิทก็ตาม 

       ยอ่มไมแ่กลว้กลา้ เกอ้เขนิเขา้ไป นีเ้ป็นโทษประการที ่๓ ของบคุคล 

       ผูท้ศุลีเพราะศลีวบิัต ิ

   ๔. บคุคลผูท้ศุลี มศีลีวบิตั ิยอ่มหลงลมืสตติาย นีเ้ป็นโทษประการที ่๔ 

       ของบคุคลผูท้ศุลีเพราะศลีวบิัต ิ

   ๕. บคุคลผูท้ศุลี มศีลีวบิตั ิหลังจากตายแลว้ยอ่มไปเกดิในอบาย ทคุต ิ

       วนิบิาต นรก นีเ้ป็นโทษประการที ่๕ ของบคุคลผูท้ศุลีเพราะศลีวบิัต ิ

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคลผูท้ศุลีเพราะศลีวบิัต ิมโีทษ ๕ ประการนีแ้ล 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๓๕๕ } 



๓๕๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๕. ปัญจมปัณณาสก]์ 

๒. อักโกสกวรรค ๓. สลีสตูร 

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคลผูม้ศีลีเพราะสมบรูณ์ดว้ยศลี มอีานสิงส ์๕ ประการนี้ 

  อานสิงส ์๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. บคุคลผูม้ศีลี สมบรูณ์ดว้ยศลีในธรรมวนัิยนี ้ยอ่มมโีภคทรัพยเ์ป็น 

       อันมาก ซึง่มคีวามไมป่ระมาทเป็นเหต ุนีเ้ป็นอานสิงสป์ระการที ่๑ 

       ของบคุคลผูม้ศีลีเพราะสมบรูณ์ดว้ยศลี 

   ๒. กติตศิัพทอ์ันงามของบคุคลผูม้ศีลี สมบรูณ์ดว้ยศลียอ่มขจรไป 

       นีเ้ป็นอานสิงสป์ระการที ่๒ ของบคุคลผูม้ศีลีเพราะสมบรูณ์ดว้ยศลี 

   ๓. บคุคลผูม้ศีลี สมบรูณ์ดว้ยศลี จะเขา้ไปยังบรษัิทใด ๆ จะเป็นขตัตยิ- 

       บรษัิทก็ตาม พราหมณบรษัิทก็ตาม คหบดบีรษัิทก็ตาม สมณบรษัิท 

       ก็ตาม ยอ่มแกลว้กลา้ ไมเ่กอ้เขนิเขา้ไป นีเ้ป็นอานสิงสป์ระการที ่๓ 

       ของบคุคลผูม้ศีลีเพราะสมบรูณ์ดว้ยศลี 

   ๔. บคุคลผูม้ศีลี สมบรูณ์ดว้ยศลี ยอ่มไมห่ลงลมืสตติาย นีเ้ป็น 

       อานสิงสป์ระการที ่๔ ของบคุคลผูม้ศีลีเพราะสมบรูณ์ดว้ยศลี 

   ๕. บคุคลผูม้ศีลี สมบรูณ์ดว้ยศลี หลังจากตายแลว้ ยอ่มไปเกดิในสคุต ิ

       โลกสวรรค ์นีเ้ป็นอานสิงสป์ระการที ่๕ ของบคุคลผูม้ศีลีเพราะ 

       สมบรูณ์ดว้ยศลี 

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคลผูม้ศีลีเพราะสมบรูณ์ดว้ยศลีมอีานสิงส ์๕ ประการนีแ้ล 

สลีสตูรที ่๓ จบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๓๕๖ } 



๓๕๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๕. ปัญจมปัณณาสก]์ 

๒. อักโกสกวรรค ๕. ปฐมอักขนัตสิตูร 

๔. พหภุาณิสตูร 

วา่ดว้ยบคุคลผูพ้ดูมาก 

  [๒๑๔] ภกิษุทัง้หลาย บคุคลผูพ้ดูมาก๑ มโีทษ ๕ ประการนี ้

  โทษ ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. พดูเท็จ     ๒. พดูสอ่เสยีด 

   ๓. พดูคําหยาบ    ๔. พดูเพอ้เจอ้ 

   ๕. หลังจากตายแลว้ ยอ่มไปเกดิในอบาย ทคุต ิวนิบิาต นรก 

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคลผูพ้ดูมาก มโีทษ ๕ ประการนี้แล 

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคลผูพ้ดูดว้ยมันตา๒ มอีานสิงส ์๕ ประการนี ้

  อานสิงส ์๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ไมพ่ดูเท็จ     ๒. ไมพ่ดูสอ่เสยีด 

   ๓. ไมพ่ดูคําหยาบ    ๔. ไมพ่ดูเพอ้เจอ้ 

   ๕. หลังจากตายแลว้ ยอ่มไปเกดิในสคุตโิลกสวรรค ์

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคลผูพ้ดูดว้ยมันตา มอีานสิงส ์๕ ประการนีแ้ล 

พหภุาณิสตูรที ่๔ จบ 

๕. ปฐมอกัขนัตสิูตร 

วา่ดว้ยความไมอ่ดทน สตูรที ่๑ 

  [๒๑๕] ภกิษุทัง้หลาย ความไมอ่ดทนมโีทษ ๕ ประการนี ้

  โทษ ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ไมเ่ป็นทีรั่ก ไมเ่ป็นทีพ่อใจของคนหมูม่าก 

   ๒. เป็นผูม้ากดว้ยเวร๓ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ 
พดูมาก หมายถงึพดูไมป่ระกอบดว้ยปัญญา (องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๒๑๔/๘๙) 

๒ 
มนัตา เป็นชือ่เรยีกแทนปัญญา (องฺ.ปญฺจ.อ. ๓/๒๑๔/๘๙) 

๓
 มากดว้ยเวร หมายถงึมบีคุคลผูเ้ป็นเวรตอ่กันมาก มกีารประพฤตอิกศุลกรรมมาก (องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๒๑๕/๘๙) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๓๕๗ } 



๓๕๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๕. ปัญจมปัณณาสก]์ 

๒. อักโกสกวรรค ๖. ทตุยิอักขนัตสิตูร 

   ๓. เป็นผูม้ากดว้ยโทษ 

   ๔. เป็นผูห้ลงลมืสตติาย 

   ๕. หลังจากตายแลว้ ยอ่มไปเกดิในอบาย ทคุต ิวนิบิาต นรก 

  ภกิษุทัง้หลาย ความไมอ่ดทนมโีทษ ๕ ประการนีแ้ล 

  ภกิษุทัง้หลาย ความอดทนมอีานสิงส ์๕ ประการนี้ 

  อานสิงส ์๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. เป็นทีรั่กเป็นทีพ่อใจของคนหมูม่าก 

   ๒. เป็นผูไ้มม่ากดว้ยเวร 

   ๓. เป็นผูไ้มม่ากดว้ยโทษ 

   ๔. เป็นผูไ้มห่ลงลมืสตติาย 

   ๕. หลังจากตายแลว้ ยอ่มไปเกดิในสคุตโิลกสวรรค ์

  ภกิษุทัง้หลาย ความอดทนมอีานสิงส ์๕ ประการนีแ้ล 

ปฐมอกัขนัตสิตูรที ่๕ จบ 

๖. ทตุยิอกัขนัตสิตูร 

วา่ดว้ยความไมอ่ดทน สตูรที ่๒ 

  [๒๑๖] ภกิษุทัง้หลาย ความไมอ่ดทนมโีทษ ๕ ประการนี ้

  โทษ ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ไมเ่ป็นทีรั่กเป็นทีพ่อใจของคนหมูม่าก 

   ๒. เป็นผูด้รุา้ย 

   ๓. เป็นผูม้วีปิปฏสิาร 

   ๔. เป็นผูห้ลงลมืสตติาย 

   ๕. หลังจากตายแลว้ ยอ่มไปเกดิในอบาย ทคุต ิวนิบิาต นรก 

  ภกิษุทัง้หลาย ความไมอ่ดทนมโีทษ ๕ ประการนีแ้ล 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๓๕๘ } 



๓๕๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๕. ปัญจมปัณณาสก]์ 

๒. อักโกสกวรรค ๗. ปฐมอปาสาทกิสตูร 

  ภกิษุทัง้หลาย ความอดทนมอีานสิงส ์๕ ประการนี้ 

  อานสิงส ์๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. เป็นทีรั่กเป็นทีพ่อใจของคนหมูม่าก 

   ๒. เป็นผูไ้มด่รุา้ย 

   ๓. เป็นผูไ้มม่วีปิปฏสิาร 

   ๔. เป็นผูไ้มห่ลงลมืสตติาย 

   ๕. หลังจากตายแลว้ ยอ่มไปเกดิในสคุตโิลกสวรรค ์

  ภกิษุทัง้หลาย ความอดทนมอีานสิงส ์๕ ประการนีแ้ล 

ทตุยิอกัขนัตสิตูรที ่๖ จบ 

๗. ปฐมอปาสาทกิสตูร 

วา่ดว้ยบคุคลผูไ้มน่า่เล ือ่มใส๑ สตูรที ่๑ 

  [๒๑๗] ภกิษุทัง้หลาย บคุคลผูไ้มน่่าเลือ่มใส มโีทษ ๕ ประการนี้ 

  โทษ ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. แมต้นก็ตเิตยีนตนเองได ้

   ๒. ผูรู้ใ้ครค่รวญแลว้ยอ่มตเิตยีนได ้

   ๓. กติตศิัพทอ์ันชัว่ยอ่มกระฉ่อนไป 

   ๔. หลงลมืสตติาย 

   ๕. หลังจากตายแลว้ ยอ่มไปเกดิในอบาย ทคุต ิวนิบิาต นรก 

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคลผูไ้มน่่าเลือ่มใส มโีทษ ๕ ประการนีแ้ล 

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคลผูน่้าเลือ่มใส๒ มอีานสิงส ์๕ ประการนี ้

 

เชงิอรรถ : 

๑
 ผูไ้มน่า่เลือ่มใส หมายถงึผูป้ระกอบดว้ยกายทจุรติ วจทีจุรติ และมโนทจุรติทีไ่มน่่าเลือ่มใส (องฺ.ปญฺจก.อ. 

   ๓/๒๑๗/๘๙) และด ูองฺ.ทกุ. (แปล) ๒๐/๑๘/๗๑ 

๒
 ผูน้า่เลือ่มใส หมายถงึผูม้คีวามประพฤตอิันบรสิทุธิ ์กลา่วคอืประกอบกายสจุรติ วจสีจุรติ และมโนสจุรติ 

   อันนํามาซึง่ความเลือ่มใส (องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๒๑๗/๘๙) และด ูองฺ.ทกุ. (แปล) ๒๐/๑๘/๗๑ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๓๕๙ } 



๓๖๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๕. ปัญจมปัณณาสก]์ 

๒. อักโกสกวรรค ๘. ทตุยิอปาสาทกิสตูร 

  อานสิงส ์๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. แมต้นก็ตเิตยีนตนเองไมไ่ด ้

   ๒. ผูรู้ใ้ครค่รวญแลว้ยอ่มสรรเสรญิ 

   ๓. กติตศิัพทอ์ันงามยอ่มขจรไป 

   ๔. ไมห่ลงลมืสตติาย 

   ๕. หลังจากตายแลว้ ยอ่มไปเกดิในสคุตโิลกสวรรค ์

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคลผูน่้าเลือ่มใส มอีานสิงส ์๕ ประการนีแ้ล 

ปฐมอปาสาทกิสตูรที ่๗ จบ 

๘. ทตุยิอปาสาทกิสตูร 

วา่ดว้ยบคุคลผูไ้มน่า่เล ือ่มใส สตูรที ่๒ 

  [๒๑๘] ภกิษุทัง้หลาย บคุคลผูไ้มน่่าเลือ่มใส มโีทษ ๕ ประการนี้ 

  โทษ ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. คนทีย่ังไมเ่ลือ่มใส ยอ่มไมเ่ลือ่มใส 

   ๒. คนทีเ่ลือ่มใสแลว้ยอ่มกลายเป็นอืน่ 

   ๓. ไมป่ฏบิัตตินตามคําสอนของศาสดา 

   ๔. หมูค่นรุน่หลัง๑พากันตามอยา่ง 

   ๕. จติของเธอยอ่มไมเ่ลือ่มใส๒ 

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคลผูไ้มน่่าเลือ่มใส มโีทษ ๕ ประการนีแ้ล 

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคลผูน่้าเลือ่มใส มอีานสิงส ์๕ ประการนี ้

 

เชงิอรรถ : 

๑
 หมูค่นรุน่หลงั หมายถงึสัทธวิหิารกิ(ผูอ้ยูด่ว้ย) เป็นคําเรยีกผูไ้ดรั้บอปุสมบทจากพระอปัุชฌายแ์ละ 

   อันเตวาสกิ(ผูอ้ยูใ่นสํานัก) ม ี๔ ประเภท คอื (๑) ปัพพัชชนัเตวาสกิ (อันเตวาสกิในบรรพชา) 

   (๒) อปุสัมปทันเตวาสกิ (อันเตวาสกิในอปุสมบท) (๓) นสิสยันเตวาสกิ (อันเตวาสกิผูถ้อืนสิสัย) 

   (๔) ธัมมันเตวาสกิ (อันเตวาสกิผูเ้รยีนธรรม) (องฺ.ทกุ.อ. ๒/๔๕/๕๓) 

๒
 พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉบับ “PALI TEXT SOCIETY” แปลวา่ จติของเขาไม่บรรลคุวามสขุสงบ 

   (One„s heart wins not to peace) (The Book of the Gradual Sayings, VOL. III, P. 187) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๓๖๐ } 



๓๖๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๕. ปัญจมปัณณาสก]์ 

๒. อักโกสกวรรค ๙. อัคคสิตูร 

  อานสิงส ์๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. คนทีย่ังไมเ่ลือ่มใส ยอ่มเลือ่มใส 

   ๒. คนทีเ่ลือ่มใสแลว้ ยอ่มเลือ่มใสยิง่ขึน้ 

   ๓. ปฏบิัตตินตามคําสอนของศาสดา 

   ๔. หมูค่นรุน่หลังพากันตามอยา่ง 

   ๕. จติของเธอยอ่มเลือ่มใส 

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคลผูน่้าเลือ่มใส มอีานสิงส ์๕ ประการนีแ้ล 

ทตุยิอปาสาทกิสตูรที ่๘ จบ 

๙. อคัคสิตูร 

วา่ดว้ยโทษของไฟ 

  [๒๑๙] ภกิษุทัง้หลาย ไฟมโีทษ ๕ ประการ 

  โทษ ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ทําใหต้าฝ้าฟาง 

   ๒. ทําใหผ้วิหยาบกรา้น 

   ๓. ทําใหอ้อ่นกําลัง 

   ๔. เพิม่พนูการคลกุคลดีว้ยหมู ่

   ๕. เป็นเหตใุหส้นทนาตรัิจฉานกถา๑ 

  ภกิษุทัง้หลาย ไฟมโีทษ ๕ ประการนีแ้ล 

อคัคสิตูรที ่๙ จบ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 ตริจัฉานกถา หมายถงึถอ้ยคําอันขวางทางไปสูส่วรรคห์รอืนพิพาน ไดแ้ก ่เรือ่งราวทีภ่กิษุไมค่วรนํามาเป็น 

   ขอ้ถกเถยีงสนทนากัน เพราะทําใหเ้กดิฟุ้งซา่น และหลงเพลนิเสยีเวลา (ท.ีส.ีอ. ๑๗/๘๔) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๓๖๑ } 



๓๖๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๕. ปัญจมปัณณาสก]์ 

๒. อักโกสกวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

๑๐. มธรุาสตูร 

วา่ดว้ยนครมธุรา๑ 

  [๒๒๐] ภกิษุทัง้หลาย นครมธรุา มโีทษ ๕ ประการนี ้

  โทษ ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. มพีืน้ดนิไมร่าบเรยีบ 

   ๒. มฝีุ่ นละอองมาก 

   ๓. มสีนัุขด ุ

   ๔. มยีักษ์รา้ย 

   ๕. หาอาหารไดย้าก 

  ภกิษุทัง้หลาย นครมธรุา มโีทษ ๕ ประการนีแ้ล 

มธุราสตูรที ่๑๐ จบ 

อกัโกสกวรรคที ่๒ จบ 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

   ๑. อักโกสกสตูร    ๒. ภัณฑนการกสตูร 

   ๓. สลีสตูร     ๔. พหภุาณสิตูร 

   ๕. ปฐมอักขนัตสิตูร    ๖. ทตุยิอกัขนัตสิตูร 

   ๗. ปฐมอปาสาทกิสตูร   ๘. ทตุยิอปาสาทกิสตูร 

   ๙. อัคคสิตูร     ๑๐. มธรุาสตูร 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 นครมธุรา (Madhura) นีเ้ป็นเมอืงหลวงของแควน้สรุเสนะ ตัง้อยูร่มิฝ่ังแมน้ํ่ายมนุา มกีษัตรยิป์กครองพระ 

   นามวา่ อวันตบีตุร บางทเีมอืงนี ้เรยีกอกีชือ่วา่ อตุตรมธุรา (มธุราเหนอื) เพือ่ใหต้า่งจากเมอืงมธุราตอน 

   ใตข้องอนิเดยีทีม่ชี ือ่วา่ทักขณิมธุรา เมอืงอตุตรมธุรานี ้ปัจจุบันเรยีกวา่ มถรุา หรอืมตุตระ ตัง้อยูต่อน 

   เหนอืห่างจากทีต่ัง้เดมิระยะทาง ๕ ไมล ์และทีตั่ง้เดมิกลายเป็นเมอืงใหมช่ือ่มโหล ี(G.P. MALALASERA, 

   Dictionary of Pali Proper Names, London : Luzac Company Ltd, 46 Russell Street 1960.) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๓๖๒ } 



๓๖๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๕. ปัญจมปัณณาสก]์ 

๓. ทฆีจารกิวรรค ๑. ปฐมทฆีจารกิสตูร 

๓. ทฆีจารกิวรรค 

หมวดวา่ดว้ยการจารกิไปนาน 

๑. ปฐมทฆีจารกิสตูร 

วา่ดว้ยการจารกิไปนาน สตูรที ่๑ 

  [๒๒๑] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุผูจ้ารกิไปนาน จารกิไป 

ไมม่กํีาหนด มโีทษ ๕ ประการ 

  โทษ ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ไมไ่ดฟั้งสิง่ทีย่ังไมเ่คยฟัง 

   ๒. ไมเ่ขา้ใจชดัสิง่ทีไ่ดฟั้งแลว้ 

   ๓. ไมแ่กลว้กลา้ในเรือ่งทีไ่ดฟั้งแลว้๑ 

   ๔. เป็นโรครา้ยแรง 

   ๕. เป็นผูไ้มม่มีติร 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุผูจ้ารกิไปนาน จารกิไปไมม่กํีาหนด มโีทษ ๕ ประการนี้แล 

  ภกิษุทัง้หลาย การจารกิไปมกํีาหนดพอด ีมอีานสิงส ์๕ ประการนี ้

  อานสิงส ์๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ไดฟั้งสิง่ทีย่ังไมเ่คยฟัง 

   ๒. เขา้ใจชดัสิง่ทีไ่ดฟั้งแลว้ 

   ๓. แกลว้กลา้ในเรือ่งทีไ่ดฟั้งแลว้ 

   ๔. ไมเ่ป็นโรครา้ยแรง 

   ๕. เป็นผูม้มีติร 

  ภกิษุทัง้หลาย การจารกิไปมกํีาหนดพอด ีมอีานสิงส ์๕ ประการนีแ้ล 

ปฐมทฆีจารกิสตูรที ่๑ จบ 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 ไมแ่กลว้กลา้ในเร ือ่งทีไ่ดฟ้งัแลว้ หมายถงึไมเ่กดิโสมนัสดว้ยญาณทีม่อียู ่(องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๒๒๑/๙๐) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๓๖๓ } 



๓๖๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๕. ปัญจมปัณณาสก]์ 

๓. ทฆีจารกิวรรค ๒. ทตุยิทฆีจารกิสตูร 

๒. ทตุยิทฆีจารกิสตูร 

วา่ดว้ยการจารกิไปนาน สตูรที ่๒ 

  [๒๒๒] ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุผูจ้ารกิไปนาน จารกิไปไมม่กํีาหนด มโีทษ ๕ 

ประการนี ้

  โทษ ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ไมบ่รรลธุรรมทีย่ังไมไ่ดบ้รรล ุ

   ๒. เสือ่มจากธรรมทีไ่ดบ้รรลแุลว้ 

   ๓. ไมแ่กลว้กลา้ในธรรมทีไ่ดบ้รรลแุลว้ 

   ๔. เป็นโรครา้ยแรง 

   ๕. เป็นผูไ้มม่มีติร 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุผูจ้ารกิไปนาน จารกิไปไมม่กํีาหนด มโีทษ ๕ ประการนี้แล 

  ภกิษุทัง้หลาย การจารกิไปมกํีาหนดพอด ีมอีานสิงส ์๕ ประการนี ้

  อานสิงส ์๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ไดบ้รรลธุรรมทีย่ังไมบ่รรล ุ

   ๒. ไมเ่สือ่มจากธรรมทีไ่ดบ้รรลแุลว้ 

   ๓. แกลว้กลา้ในธรรมทีไ่ดบ้รรลแุลว้ 

   ๔. ไมเ่ป็นโรครา้ยแรง 

   ๕. เป็นผูม้มีติร 

  ภกิษุทัง้หลาย การจารกิไปมกํีาหนดพอด ีมอีานสิงส ์๕ ประการนีแ้ล 

ทตุยิทฆีจารกิสตูรที ่๒ จบ 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๓๖๔ } 



๓๖๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๕. ปัญจมปัณณาสก]์ 

๓. ทฆีจารกิวรรค ๓. อตนิวิาสสตูร 

๓. อตนิวิาสสตูร 

วา่ดว้ยการอยูป่ระจ าทีน่าน 

  [๒๒๓] ภกิษุทัง้หลาย การอยูป่ระจําทีน่าน มโีทษ ๕ ประการนี ้

  โทษ ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. มสี ิง่ของมาก สะสมสิง่ของมาก 

   ๒. มเีภสชัมาก สะสมเภสชัมาก 

   ๓. มกีจิมาก มหีนา้ทีท่ีจ่ะตอ้งทํามาก ยดึตดิในการงานทีจ่ะพงึทํา 

   ๔. อยูค่ลกุคลกีับคฤหัสถแ์ละบรรพชติดว้ยการคลกุคลอียา่งคฤหสัถอ์ัน 

       ไมส่มควร 

   ๕. เมือ่จากอาวาสนัน้ไป ก็จากไปทัง้ทีย่ังมคีวามหว่งใย 

  ภกิษุทัง้หลาย การอยูป่ระจําทีน่าน มโีทษ ๕ ประการนีแ้ล 

  ภกิษุทัง้หลาย การอยูม่กํีาหนดพอด ีมอีานสิงส ์๕ ประการนี ้

  อานสิงส ์๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ไมม่สี ิง่ของมาก ไมส่ะสมสิง่ของมาก 

   ๒. ไมม่เีภสชัมาก ไมส่ะสมเภสชัมาก 

   ๓. ไมม่กีจิมาก ไมม่หีนา้ทีท่ีจ่ะตอ้งทํามาก ไมย่ดึตดิในการงานทีจ่ะ 

       พงึทํา 

   ๔. ไมอ่ยูค่ลกุคลกีับคฤหสัถแ์ละบรรพชติดว้ยการคลกุคลอียา่งคฤหสัถ ์

       อันไมส่มควร 

   ๕. เมือ่จากอาวาสนัน้ไป ก็จากไปโดยไมม่คีวามหว่งใย 

  ภกิษุทัง้หลาย การอยูม่กํีาหนดพอด ีมอีานสิงส ์๕ ประการนีแ้ล 

อตนิวิาสสตูรที ่๓ จบ 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๓๖๕ } 



๓๖๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๕. ปัญจมปัณณาสก]์ 

๓. ทฆีจารกิวรรค ๔. มัจฉรสีตูร 

๔. มจัฉรสีตูร 

วา่ดว้ยความตระหนี ่

  [๒๒๔] ภกิษุทัง้หลาย การอยูป่ระจําทีน่าน มโีทษ ๕ ประการนี ้

  โทษ ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. เป็นผูต้ระหนีอ่าวาส 

   ๒. เป็นผูต้ระหนีต่ระกลู 

   ๓. เป็นผูต้ระหนีล่าภ 

   ๔. เป็นผูต้ระหนีว่รรณะ๑ 

   ๕. เป็นผูต้ระหนีธ่รรม๒ 

  ภกิษุทัง้หลาย การอยูป่ระจําทีน่าน มโีทษ ๕ ประการนีแ้ล 

  ภกิษุทัง้หลาย การอยูม่กํีาหนดพอด ีมอีานสิงส ์๕ ประการนี ้

  อานสิงส ์๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. เป็นผูไ้มต่ระหนีอ่าวาส 

   ๒. เป็นผูไ้มต่ระหนีต่ระกลู 

   ๓. เป็นผูไ้มต่ระหนีล่าภ 

   ๔. เป็นผูไ้มต่ระหนีว่รรณะ 

   ๕. เป็นผูไ้มต่ระหนีธ่รรม 

  ภกิษุทัง้หลาย การอยูม่กํีาหนดพอด ีมอีานสิงส ์๕ ประการนีแ้ล 

 

มจัฉรสีตูรที ่๔ จบ 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 ตระหนีว่รรณะ ในทีน่ีห้มายถงึตระหนีค่ณุความด ี(องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๒๒๓-๒๒๔/๙๐) 

๒
 ตระหนีธ่รรม ในทีน่ีห้มายถงึตระหนีป่รยัิต ิ(องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๒๒๓-๒๒๔/๙๐) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๓๖๖ } 



๓๖๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๕. ปัญจมปัณณาสก]์ 

๓. ทฆีจารกิวรรค ๕. ปฐมกลุปุกสตูร 

๕. ปฐมกลุปุกสตูร 

วา่ดว้ยภกิษุผูเ้ขา้ไปสูต่ระกลู สตูรที ่๑ 

  [๒๒๕] ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุผูเ้ขา้ไปสูต่ระกลู มโีทษ ๕ ประการนี้ 

  โทษ ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ตอ้งอาบัตเิพราะเทีย่วไปไมบ่อกลา๑ 

   ๒. ตอ้งอาบัตเิพราะน่ังในทีล่ับ๒ 

   ๓. ตอ้งอาบัตเิพราะน่ังบนอาสนะทีกํ่าบัง๓ 

   ๔. ตอ้งอาบัตเิพราะแสดงธรรมแกม่าตคุามเกนิกวา่ ๕-๖ คํา๔ 

   ๕. เป็นผูม้ากไปดว้ยความดํารใินกามอยู ่

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุผูเ้ขา้ไปสูต่ระกลู มโีทษ ๕ ประการนีแ้ล 

ปฐมกลุปุกสตูรที ่๕ จบ 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 ตอ้งอาบตัเิพราะเทีย่วไปไมบ่อกลา หมายถงึตอ้งอาบัตติามสกิขาบททีบั่ญญัตไิวว้่า“ภกิษุใดรับนมินตไ์วแ้ลว้ 

   มภีัตตาหารอยู่แลว้(ทีท่ายกจัดเตรยีมไวถ้วาย)เทีย่วสัญจรไปในตระกลูทัง้หลายกอ่นเวลาฉันภัตตาหาร 

   (ภกิษุนัน้)ตอ้งอาบัตปิาจติตยี”์ (องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๒๒๕-๒๒๖/๙๐) และด ูว.ิมหา. (แปล) ๒/๒๙๔-๒๙๗/ 

   ๔๓๗-๔๔๐ 

๒
 ตอ้งอาบตัเิพราะน ัง่ในทีล่บั ในทีน่ีห้มายถงึตอ้งอาบัตติามสกิขาบททีบั่ญญัตไิวว้า่ “ภกิษุใดน่ังในทีล่ับกับ 

   มาตคุามสองตอ่สอง(ภกิษุนัน้)ตอ้งอาบัตปิาจติตยี”์ (องฺ.ปญฺจก.ฏกีา ๓/๒๒๑-๒๓๐/๙๗) และด ูว.ิมหา. 

   (แปล) ๒/๒๘๙-๒๙๑/๔๓๔-๔๓๕ 

๓
 ตอ้งอาบตัเิพราะน ัง่บนอาสนะทีก่ าบงั หมายถงึตอ้งอาบัตติามสกิขาบททีบั่ญญัตไิวว้า่ “ภกิษุใดน่ังบน 

   อาสนะทีกํ่าบังกับมาตคุาม (ภกิษุนัน้) ตอ้งอาบัตปิาจติตยี”์ (องฺ.ปญฺจก.ฏกีา. ๓/๒๒๑-๒๓๐/๙๗) และด ู

   ว.ิมหา. (แปล) ๑/๔๔๔-๔๔๘/๔๗๔-๔๗๗ 

๔ 
ตอ้งอาบตัเิพราะแสดงธรรมแกม่าตคุามเกนิกวา่ ๕-๖ ค า หมายถงึตอ้งอาบัตติามสกิขาบททีบั่ญญัตไิว ้

   วา่ “ภกิษุใดแสดงธรรมแกม่าตคุามเกนิ ๕-๖ คํา (ภกิษุนัน้) ตอ้งอาบัตปิาจติตยี ์เวน้ไวแ้ตม่บีุรษุรูเ้ดยีงสา 

   อยู่ดว้ย” (องฺ.ปญฺจก.ฏกีา ๓/๒๒๑-๒๓๐/๙๗-๙๘) และด ูว.ิมหา. (แปล) ๒/๖๐-๖๕/๒๔๖-๒๕๐ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๓๖๗ } 



๓๖๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๕. ปัญจมปัณณาสก]์ 

๓. ทฆีจารกิวรรค ๗. โภคสตูร 

๖. ทตุยิกลุปุกสตูร 

วา่ดว้ยภกิษุผูเ้ขา้ไปสูต่ระกลู สตูรที ่๒ 

  [๒๒๖] ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุผูเ้ขา้ไปสูต่ระกลู อยูค่ลกุคลใีนตระกลูนานเกนิ 

เวลา มโีทษ ๕ ประการนี้ 

  โทษ ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ทําใหเ้ห็นมาตคุามเป็นประจํา 

   ๒. เมือ่มกีารเห็น ยอ่มมกีารคลกุคล ี

   ๓. เมือ่มกีารคลกุคล ียอ่มมคีวามคุน้เคย 

   ๔. เมือ่มคีวามคุน้เคย ยอ่มมจีติจดจอ่ 

   ๕. เมือ่มจีติจดจอ่ พงึหวงัไดว้า่ เธอจักไมย่นิดปีระพฤตพิรหมจรรย ์

       จักตอ้ง อาบัตเิศรา้หมองกองใดกองหนึง่ หรอืจักบอกคนืสกิขา กลับมา 

       เป็นคฤหัสถ ์

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุผูเ้ขา้ไปสูต่ระกลู อยูค่ลกุคลใีนตระกลูนานเกนิเวลา มโีทษ 

๕ ประการนีแ้ล 

ทตุยิกลุปุกสตูรที ่๖ จบ 

๗. โภคสูตร 

วา่ดว้ยโภคทรพัย ์

  [๒๒๗] ภกิษุทัง้หลาย โภคทรัพยม์โีทษ ๕ ประการนี ้

  โทษ ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. โภคทรัพยเ์ป็นสิง่ท่ัวไปแกไ่ฟ 

   ๒. โภคทรัพยเ์ป็นสิง่ท่ัวไปแกน้ํ่า 

   ๓. โภคทรัพยเ์ป็นสิง่ท่ัวไปแกพ่ระราชา 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๓๖๘ } 



๓๖๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๕. ปัญจมปัณณาสก]์ 

๓. ทฆีจารกิวรรค ๘. อสุสรูภัตตสตูร 

   ๔. โภคทรัพยเ์ป็นสิง่ท่ัวไปแกโ่จร 

   ๕. โภคทรัพยเ์ป็นสิง่ท่ัวไปแกท่ายาทผูไ้มเ่ป็นทีรั่ก 

  ภกิษุทัง้หลาย โภคทรัพยม์โีทษ ๕ ประการนีแ้ล 

  ภกิษุทัง้หลาย โภคทรัพยม์อีานสิงส ์๕ ประการนี้ 

  อานสิงส ์๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. บคุคลอาศัยโภคทรัพยจ์งึบํารงุตน บรหิารใหเ้ป็นสขุโดยชอบ 

   ๒. บคุคลอาศัยโภคทรัพยจ์งึบํารงุบดิามารดา บรหิารใหเ้ป็นสขุโดยชอบ 

   ๓. บคุคลอาศยัโภคทรัพยจ์งึบํารงุบตุร ภรรยา ทาส กรรมกร และ 

       คนใช ้บรหิารใหเ้ป็นสขุโดยชอบ 

   ๔. บคุคลอาศัยโภคทรัพยจ์งึบํารงุมติรอํามาตย์๑ บรหิารใหเ้ป็นสขุ 

       โดยชอบ 

   ๕. บคุคลอาศัยโภคทรัพยจ์งึบําเพ็ญทักษิณาในสมณพราหมณ์ซึง่มผีล 

       มากเป็นไปเพือ่ใหไ้ดอ้ารมณ์ด ีมสีขุเป็นผลใหเ้กดิในสวรรค ์

  ภกิษุทัง้หลาย โภคทรัพยม์อีานสิงส ์๕ ประการนีแ้ล 

โภคสตูรที ่๗ จบ 

๘. อสุสรูภตัตสตูร 

วา่ดว้ยภตัรหงุตม้ในเวลาสาย 

  [๒๒๘] ภกิษุทัง้หลาย ตระกลูมภีัตรทีห่งุตม้ในเวลาสาย มโีทษ ๕ ประการนี้ 

  โทษ ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ไมไ่ดต้อ้นรับแขกทีค่วรตอ้นรับตามเวลา 

   ๒. ไมไ่ดเ้ซน่ไหวเ้ทวดาผูรั้บพลกีรรมตามเวลา 

   ๓. ไมไ่ดถ้วายสมณพราหมณ์ผูฉั้นมือ้เดยีว ไมฉั่นตอนกลางคนื งดเวน้ 

       การฉันในเวลาวกิาลตามเวลา 

 

เชงิอรรถ : 

๑ 
ดเูชงิอรรถที ่๒ ขอ้ ๔๐ (มหาสาลปตุตสตูร) หนา้ ๖๓ ในเลม่นี้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๓๖๙ } 



๓๗๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๕. ปัญจมปัณณาสก]์ 

๓. ทฆีจารกิวรรค ๙. ปฐมกัณหสปัปสตูร 

   ๔. ทาส กรรมกร และคนใช ้หลบหนา้ทําการงาน 

   ๕. อาหารทีบ่รโิภคในเวลาไมค่วรเชน่นัน้ไมม่โีอชา 

  ภกิษุทัง้หลาย ตระกลูมภีัตรทีห่งุตม้ในเวลาสาย มโีทษ ๕ ประการนีแ้ล 

  ภกิษุทัง้หลาย ตระกลูมภัีตรทีห่งุตม้ตามเวลา มอีานสิงส ์๕ ประการนี้ 

  อานสิงส ์๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ไดต้อ้นรับแขกทีค่วรตอ้นรับตามเวลา 

   ๒. ไดเ้ซน่ไหวเ้ทวดาผูรั้บพลกีรรมตามเวลา 

   ๓. ไดถ้วายสมณพราหมณ์ผูฉั้นมือ้เดยีว ไมฉั่นตอนกลางคนื งดเวน้ 

       การฉันในเวลาวกิาลตามเวลา 

   ๔. ทาส กรรมกร และคนใช ้ไมห่ลบหนา้ทําการงาน 

   ๕. อาหารทีบ่รโิภคในเวลาทีค่วรเชน่นัน้มโีอชา 

  ภกิษุทัง้หลาย ตระกลูมภัีตรทีห่งุตม้ตามเวลา มอีานสิงส ์๕ ประการนีแ้ล 

อสุสรูภตัตสตูรที ่๘ จบ 

๙. ปฐมกณัหสปัปสตูร 

วา่ดว้ยงเูหา่ สตูรที ่๑ 

  [๒๒๙] ภกิษุทัง้หลาย งเูหา่มโีทษ ๕ ประการนี้ 

  โทษ ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. เป็นสตัวไ์มส่ะอาด 

   ๒. เป็นสตัวม์กีลิน่เหม็น 

   ๓. เป็นสตัวน่์ากลัว 

   ๔. เป็นสตัวม์ภัีย 

   ๕. เป็นสตัวม์ักทํารา้ยมติร 

  ภกิษุทัง้หลาย งเูหา่มโีทษ ๕ ประการนีแ้ล 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๓๗๐ } 



๓๗๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๕. ปัญจมปัณณาสก]์ 

๓. ทฆีจารกิวรรค ๑๐. ทตุยิกัณหสปัปสตูร 

  ภกิษุทัง้หลาย ในทํานองเดยีวกัน มาตคุามมโีทษ ๕ ประการนี ้

  โทษ ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. เป็นผูไ้มส่ะอาด 

   ๒. เป็นผูม้กีลิน่เหม็น 

   ๓. เป็นผูน่้ากลัวมาก 

   ๔. เป็นผูม้ภีัย 

   ๕. เป็นผูม้ักทํารา้ยมติร๑ 

  ภกิษุทัง้หลาย มาตคุามมโีทษ ๕ ประการนีแ้ล 

ปฐมกณัหสปัปสตูรที ่๙ จบ 

๑๐. ทตุยิกณัหสปัปสตูร 

วา่ดว้ยงเูหา่ สตูรที ่๒ 

  [๒๓๐] ภกิษุทัง้หลาย งเูหา่มโีทษ ๕ ประการนี้ 

  โทษ ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. เป็นสตัวม์ักโกรธ 

   ๒. เป็นสตัวม์ักผกูโกรธ 

   ๓. เป็นสตัวม์พีษิรา้ย 

   ๔. เป็นสตัวม์ลี ิน้สองแฉก 

   ๕. เป็นสตัวม์ักทํารา้ยมติร 

  ภกิษุทัง้หลาย งเูหา่มโีทษ ๕ ประการนีแ้ล 

  ภกิษุทัง้หลาย ในทํานองเดยีวกัน มาตคุามมโีทษ ๕ ประการนี ้

  โทษ ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. เป็นผูม้ักโกรธ 

   ๒. เป็นผูม้ักผกูโกรธ 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 ประทษุรา้ย เบยีดเบยีนแมม้ติรผูใ้หน้ํ้าและโภชนาหารแกต่น (องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๒๒๙/๙๑) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๓๗๑ } 



๓๗๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๕. ปัญจมปัณณาสก]์ 

๓. ทฆีจารกิวรร รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

   ๓. เป็นผูม้พีษิรา้ย 

   ๔. เป็นผูม้ลี ิน้สองแฉก 

   ๕. เป็นผูม้ักทํารา้ยมติร 

  ภกิษุทัง้หลาย บรรดาโทษ ๕ ประการนัน้ การทีม่าตคุามมพีษิรา้ย หมายถงึ 

สว่นมากมาตคุามมรีาคะจัด การทีม่าตคุามมลีิน้สองแฉก หมายถงึสว่นมาก 

มาตคุามมักพดูสอ่เสยีด การทีม่าตคุามมักทํารา้ยมติร หมายถงึสว่นมากมาตคุาม 

มักนอกใจ 

  ภกิษุทัง้หลาย มาตคุามมโีทษ ๕ ประการนีแ้ล 

ทตุยิกณัหสปัปสตูรที ่๑๐ จบ 

ทฆีจารกิวรรคที ่๓ จบ 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

   ๑. ปฐมทฆีจารกิสตูร    ๒. ทตุยิทฆีจารกิสตูร 

   ๓. อตนิวิาสสตูร    ๔. มัจฉรสีตูร 

   ๕. ปฐมกลุปุกสตูร    ๖. ทตุยิกลุปุกสตูร 

   ๗. โภคสตูร     ๘. อสุสรูภัตตสตูร 

   ๙. ปฐมกัณหสปัปสตูร   ๑๐. ทตุยิกัณหสปัปสตูร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๓๗๒ } 



๓๗๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๕. ปัญจมปัณณาสก]์ 

๔. อาวาสกิวรรค ๑. อาวาสกิสตูร 

๔. อาวาสกิวรรค 

หมวดวา่ดว้ยภกิษุผูเ้ป็นเจา้อาวาส 

๑. อาวาสกิสตูร 

วา่ดว้ยธรรมของเจา้อาวาส 

  [๒๓๑] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุเจา้อาวาสประกอบดว้ย 

ธรรม ๕ ประการ เป็นผูไ้มค่วรยกยอ่ง 

  ธรรม ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

  ภกิษุเจา้อาวาส 

   ๑. เป็นผูไ้มเ่พยีบพรอ้มดว้ยมรรยาท๑ ไมเ่พยีบพรอ้มดว้ยวตัร 

   ๒. ไมเ่ป็นพหสูตู ไมท่รงสตุะ 

   ๓. เป็นผูไ้มป่ระพฤตขิดัเกลา ไมย่นิดกีารหลกีเรน้ 

   ๔. เป็นผูไ้มย่นิดใีนกัลยาณธรรม ไมม่วีาจางาม ไมเ่จรจาถอ้ยคําไพเราะ 

   ๕. มปัีญญาทราม โงเ่ขลา เป็นคนเซอะ 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุเจา้อาวาสประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการนีแ้ล เป็นผูไ้มค่วร 

ยกยอ่ง 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุเจา้อาวาสประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการ เป็นผูค้วรยกยอ่ง 

  ธรรม ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

  ภกิษุเจา้อาวาส 

   ๑. เป็นผูเ้พยีบพรอ้มดว้ยมรรยาท เพยีบพรอ้มดว้ยวตัร 

   ๒. เป็นพหสูตู ทรงสตุะ 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 ไมเ่พยีบพรอ้มดว้ยมรรยาท (อากัปปะ) หมายถงึมรรยาทของความเป็นสมณะ (องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๒๓๑/๙๒) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๓๗๓ } 



๓๗๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๕. ปัญจมปัณณาสก]์ 

๔. อาวาสกิวรรค ๒. ปิยสตูร 

   ๓. เป็นผูป้ระพฤตขิดัเกลา ยนิดใีนการหลกีเรน้ 

   ๔. เป็นผูย้นิดใีนกัลยาณธรรม มวีาจางาม เจรจาถอ้ยคําไพเราะ 

   ๕. มปัีญญา ไมโ่งเ่ขลา ไมเ่ป็นคนเซอะ 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุเจา้อาวาสประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการนีแ้ล เป็นผูค้วร 

ยกยอ่ง 

อาวาสกิสตูรที ่๑ จบ 

๒. ปิยสตูร 

วา่ดว้ยธรรมทีเ่ป็นเหตใุหเ้ป็นทีร่กั 

  [๒๓๒] ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุเจา้อาวาสประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการ ยอ่ม 

เป็นทีรั่ก เป็นทีพ่อใจ เป็นทีเ่คารพ และเป็นทีย่กยอ่งของเพือ่นพรหมจารทัีง้หลาย 

  ธรรม ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

  ภกิษุเจา้อาวาส 

   ๑. เป็นผูม้ศีลี สํารวมดว้ยการสงัวรในปาตโิมกข ์เพยีบพรอ้มดว้ย 

       อาจาระและโคจร มปีกตเิห็นภัยในโทษแมเ้ล็กนอ้ย สมาทานศกึษา 

       อยูใ่นสกิขาบททัง้หลาย 

   ๒. เป็นพหสูตู ทรงสตุะ สัง่สมสตุะ เป็นผูไ้ดฟั้งธรรมทัง้หลายทีม่คีวาม 

        งามในเบือ้งตน้ มคีวามงามในทา่มกลาง มคีวามงามในทีส่ดุ ประกาศ 

       พรหมจรรยพ์รอ้มทัง้อรรถและพยัญชนะ บรสิทุธิ ์บรบิรูณ์ครบถว้น 

       แลว้ทรงจําไวไ้ด ้คลอ่งปาก ขึน้ใจ แทงตลอดดดีว้ยทฏิฐ ิ

   ๓. เป็นผูม้วีาจางาม เจรจาถอ้ยคําไพเราะอันประกอบดว้ยวาจาชาวเมอืง 

       ทีส่ละสลวย ไมห่ยาบคาย ใหรู้ค้วามหมายได ้

   ๔. เป็นผูไ้ดฌ้าน ๔ อันมใีนจติยิง่ ซึง่เป็นเครือ่งอยูเ่ป็นสขุในปัจจบุัน 

       ตามความปรารถนา ไดโ้ดยไมย่าก ไดโ้ดยไมลํ่าบาก 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๓๗๔ } 



๓๗๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๕. ปัญจมปัณณาสก]์ 

๔. อาวาสกิวรรค ๓. โสภณสตูร 

   ๕. ทําใหแ้จง้เจโตวมิตุต ิปัญญาวมิตุตอิันไมม่อีาสวะ เพราะอาสวะสิน้ไป 

       ดว้ยปัญญาอันยิง่เอง เขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุัน 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุเจา้อาวาสประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการนีแ้ล ยอ่มเป็น 

ทีรั่ก เป็นทีพ่อใจ เป็นทีเ่คารพ และเป็นทีย่กยอ่งของเพือ่นพรหมจารทัีง้หลาย 

ปิยสตูรที ่๒ จบ 

๓. โสภณสตูร 

วา่ดว้ยธรรมทีเ่ป็นเหตใุหอ้าวาสงดงาม 

  [๒๓๓] ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุเจา้อาวาสประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการ ยอ่ม 

ทําอาวาสใหง้ดงาม 

  ธรรม ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

  ภกิษุเจา้อาวาส 

   ๑. เป็นผูม้ศีลี สํารวม ฯลฯ๑ ศกึษาอยูใ่นสกิขาบททัง้หลาย 

   ๒. เป็นพหสูตู ฯลฯ แทงตลอดดดีว้ยทฏิฐ ิ

   ๓. เป็นผูม้วีาจางาม เจรจาถอ้ยคําไพเราะอันประกอบดว้ยวาจาชาวเมอืง 

       ทีส่ละสลวย ไมห่ยาบคาย ใหรู้ค้วามหมายได ้

   ๔. เป็นผูส้ามารถชีแ้จงบคุคลผูเ้ขา้ไปหาใหเ้ห็นชดั ชวนใจใหอ้ยากรับ 

       เอาไปปฏบิัต ิเรา้ใจใหอ้าจหาญแกลว้กลา้ ปลอบชโลมใจใหส้ดชืน่รา่เรงิ 

       ดว้ยธรรมกีถา 

   ๕. เป็นผูไ้ดฌ้าน ๔ อันมใีนจติยิง่ ซึง่เป็นเครือ่งอยูเ่ป็นสขุในปัจจบุัน 

       ตามความปรารถนา ไดโ้ดยไมย่าก ไดโ้ดยไมลํ่าบาก 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุเจา้อาวาสประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการนีแ้ล ยอ่มทํา 

อาวาสใหง้ดงาม 

โสภณสตูรที ่๓ จบ 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 ฯลฯ ทีป่รากฏในขอ้ ๒๓๓-๒๓๔ ดคูวามเต็มในขอ้ ๒๓๒ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๓๗๕ } 



๓๗๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๕. ปัญจมปัณณาสก]์ 

๔. อาวาสกิวรรค ๔. พหปูการสตูร 

๔. พหปูการสตูร 

วา่ดว้ยธรรมทีเ่ป็นเหตใุหม้อีปุการะมากแกอ่าวาส 

  [๒๓๔] ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุเจา้อาวาสประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการนี ้

ยอ่มเป็นผูม้อีปุการะมากแกอ่าวาส 

  ธรรม ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

  ภกิษุเจา้อาวาส 

   ๑. เป็นผูม้ศีลี ฯลฯ สมาทานศกึษาอยูใ่นสกิขาบททัง้หลาย 

   ๒. เป็นพหสูตู ฯลฯ แทงตลอดดดีว้ยทฏิฐ ิ

   ๓. ปฏสิงัขรณ์เสนาสนะทีป่รักหักพัง 

   ๔. เมือ่ภกิษุสงฆจํ์านวนมากเขา้มาถงึ หรอืภกิษุจากตา่งแควน้เขา้มาถงึ 

       เธอเขา้ไปบอก๑พวกคฤหัสถว์า่ „ผูม้อีายทัุง้หลาย ภกิษุสงฆจํ์านวน 

       มากเขา้มาถงึแลว้ ภกิษุจากตา่งแควน้เขา้มาถงึแลว้ ขอเชญิพวก 

       ทา่นทําบญุเถดิ นีเ้ป็นกาลสมัยทีจ่ะทําบญุ‟ 

   ๕. เป็นผูไ้ดฌ้าน ๔ อันมใีนจติยิง่ ซึง่เป็นเครือ่งอยูเ่ป็นสขุในปัจจบุัน 

        ตามความปรารถนา ไดโ้ดยไมย่าก ไดโ้ดยไมลํ่าบาก 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุเจา้อาวาสประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการนีแ้ล ยอ่มเป็น 

ผูม้อีปุการะมากแกอ่าวาส 

พหปูการสตูรที ่๔ จบ 

 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 บอก ในทีน่ีห้มายถงึบอกแกค่นในตระกลูทีไ่ดป้วารณาไว ้(องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๒๓๔/๙๒) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๓๗๖ } 



๓๗๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๕. ปัญจมปัณณาสก]์ 

๔. อาวาสกิวรรค ๕. อนุกมัปสตูร 

๕. อนกุมัปสตูร 

วา่ดว้ยธรรมทีเ่ป็นเหตอุนเุคราะหค์ฤหสัถ ์

  [๒๓๕] ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุเจา้อาวาสประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการ ยอ่ม 

อนุเคราะหค์ฤหัสถไ์ด ้

  ธรรม ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

  ภกิษุเจา้อาวาส 

   ๑. ใหค้ฤหัสถส์มาทานอธศิลี๑ 

   ๒. ใหค้ฤหัสถต์ัง้อยูใ่นการเห็นธรรม๒ 

   ๓. เขา้ไปหาคฤหัสถผ์ูเ้ป็นไขใ้หส้ตวิา่ „ทา่นทัง้หลายจงตัง้สตไิวต้อ่พระ 

       รัตนตรัยทีค่วรแกส่กัการะ‟ และเมือ่ภกิษุสงฆจํ์านวนมากเขา้มาถงึ 

       หรอืภกิษุจากตา่งแควน้เขา้มาถงึ เธอเขา้ไปบอกพวกคฤหสัถว์า่ 

       „ผูม้อีายทัุง้หลาย ภกิษุสงฆจํ์านวนมากเขา้มาถงึแลว้ ภกิษุจากตา่ง 

       แควน้เขา้มาถงึแลว้ ขอเชญิพวกทา่นทําบญุเถดิ นีเ้ป็นกาลสมัยที ่

       จะทําบญุ‟ 

   ๔. ฉันโภชนะทีพ่วกคฤหัสถนํ์ามาถวาย จะเลวหรอืประณีตก็ตาม 

       ดว้ยตนเอง 

   ๕. ไมทํ่าศรัทธาไทยใหต้กไป 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุเจา้อาวาสประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการนีแ้ล ยอ่ม 

อนุเคราะหค์ฤหัสถไ์ด ้

อนกุมัปสตูรที ่๕ จบ 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 อธศิลี ในทีน่ีห้มายถงึศลี ๕ ประการ (องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๒๓๕/๙๒) 

๒
 ธรรม ในทีน่ีห้มายถงึอรยิสัจ ๔ (องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๒๓๕/๙๒) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๓๗๗ } 



๓๗๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๕. ปัญจมปัณณาสก]์ 

๔. อาวาสกิวรรค ๖. ปฐมอวณัณารหสตูร 

๖. ปฐมอวณัณารหสตูร 

วา่ดว้ยคนทีค่วรตเิตยีน สตูรที ่๑ 

  [๒๓๖] ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุเจา้อาวาสประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการ ยอ่ม 

ดํารงอยูใ่นนรก เหมอืนถกูนําไปฝังไว ้

  ธรรม ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

  ภกิษุเจา้อาวาส 

   ๑. ไมพ่จิารณา ไมไ่ตรต่รอง สรรเสรญิคนทีค่วรตเิตยีน 

   ๒. ไมพ่จิารณา ไมไ่ตรต่รอง ตเิตยีนคนทีค่วรสรรเสรญิ 

   ๓. ไมพ่จิารณา ไมไ่ตรต่รอง ปลกูความเลือ่มใสในฐานะทีไ่มค่วรเลือ่มใส 

   ๔. ไมพ่จิารณา ไมไ่ตรต่รอง ปลกูความไมเ่ลือ่มใสในฐานะทีค่วรเลือ่มใส 

   ๕. ทําศรัทธาไทยใหต้กไป 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุเจา้อาวาสประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการนีแ้ล ยอ่มดํารง 

อยูใ่นนรก เหมอืนถกูนําไปฝังไว ้

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุเจา้อาวาสประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการ ยอ่มดํารงอยู ่

ในสวรรค ์เหมอืนไดรั้บอญัเชญิไปประดษิฐานไว ้

  ธรรม ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

  ภกิษุเจา้อาวาส 

   ๑. พจิารณา ไตรต่รองแลว้ ตเิตยีนคนทีค่วรตเิตยีน 

   ๒. พจิารณา ไตรต่รองแลว้ สรรเสรญิคนทีค่วรสรรเสรญิ 

   ๓. พจิารณา ไตรต่รองแลว้ ปลกูความไมเ่ลือ่มใสในฐานะทีไ่มค่วรเลือ่มใส 

   ๔. พจิารณา ไตรต่รองแลว้ ปลกูความเลือ่มใสในฐานะทีค่วรเลือ่มใส 

   ๕. ไมทํ่าศรัทธาไทยใหต้กไป 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุเจา้อาวาสประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการนีแ้ล ยอ่มดํารง 

อยูใ่นสวรรค ์เหมอืนไดรั้บอัญเชญิไปประดษิฐานไว ้

ปฐมอวณัณารหสตูรที ่๖ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๓๗๘ } 



๓๗๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๕. ปัญจมปัณณาสก]์ 

๔. อาวาสกิวรรค ๗. ทตุยิอวณัณารหสตูร 

๗. ทตุยิอวณัณารหสตูร 

วา่ดว้ยคนทีค่วรตเิตยีน สตูรที ่๒ 

  [๒๓๗] ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุเจา้อาวาสประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการ ยอ่ม 

ดํารงอยูใ่นนรก เหมอืนถกูนําไปฝังไว ้

  ธรรม ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

  ภกิษุเจา้อาวาส 

   ๑. ไมพ่จิารณา ไมไ่ตรต่รอง สรรเสรญิคนทีค่วรตเิตยีน 

   ๒. ไมพ่จิารณา ไมไ่ตรต่รอง ตเิตยีนคนทีค่วรสรรเสรญิ 

   ๓. เป็นผูต้ระหนีอ่าวาส หวงแหนอาวาส 

   ๔. เป็นผูต้ระหนีต่ระกลู หวงแหนตระกลู 

   ๕. ทําศรัทธาไทยใหต้กไป 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุเจา้อาวาสประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการนีแ้ล ยอ่มดํารง 

อยูใ่นนรก เหมอืนถกูนําไปฝังไว ้

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุเจา้อาวาสประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการ ยอ่มดํารงอยู ่

ในสวรรค ์เหมอืนไดรั้บอญัเชญิไปประดษิฐานไว ้

  ธรรม ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

  ภกิษุเจา้อาวาส 

   ๑. พจิารณา ไตรต่รองแลว้ ตเิตยีนคนทีค่วรตเิตยีน 

   ๒. พจิารณา ไตรต่รองแลว้ สรรเสรญิคนทีค่วรสรรเสรญิ 

   ๓. เป็นผูไ้มต่ระหนีอ่าวาส ไมห่วงแหนอาวาส 

   ๔. เป็นผูไ้มต่ระหนีต่ระกลู ไมห่วงแหนตระกลู 

   ๕. ไมทํ่าศรัทธาไทยใหต้กไป 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุเจา้อาวาสประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการนีแ้ล ยอ่มดํารง 

อยูใ่นสวรรค ์เหมอืนไดรั้บอัญเชญิไปประดษิฐานไว ้

ทตุยิอวณัณารหสตูรที ่๗ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๓๗๙ } 



๓๘๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๕. ปัญจมปัณณาสก]์ 

๔. อาวาสกิวรรค ๘. ตตยิอวณัณารหสตูร 

๘. ตตยิอวณัณารหสตูร 

วา่ดว้ยคนทีค่วรตเิตยีน สตูรที ่๓ 

  [๒๓๘] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุเจา้อาวาสประกอบดว้ย 

ธรรม ๕ ประการ ยอ่มดํารงอยูใ่นนรก เหมอืนถกูนําไปฝังไว ้

  ธรรม ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

  ภกิษุเจา้อาวาส 

   ๑. ไมพ่จิารณา ไมไ่ตรต่รอง สรรเสรญิคนทีค่วรตเิตยีน 

   ๒. ไมพ่จิารณา ไมไ่ตรต่รอง ตเิตยีนคนทีค่วรสรรเสรญิ 

   ๓. เป็นผูต้ระหนีอ่าวาส 

   ๔. เป็นผูต้ระหนีต่ระกลู 

   ๕. เป็นผูต้ระหนีล่าภ 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุเจา้อาวาสประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการนีแ้ล ยอ่มดํารง 

อยูใ่นนรก เหมอืนถกูนําไปฝังไว ้

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุเจา้อาวาสประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการ ยอ่มดํารงอยู ่

ในสวรรค ์เหมอืนไดรั้บอญัเชญิไปประดษิฐานไว ้

  ธรรม ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

  ภกิษุเจา้อาวาส 

   ๑. พจิารณา ไตรต่รองแลว้ ตเิตยีนคนทีค่วรตเิตยีน 

   ๒. พจิารณา ไตรต่รองแลว้ สรรเสรญิคนทีค่วรสรรเสรญิ 

   ๓. เป็นผูไ้มต่ระหนีอ่าวาส 

   ๔. เป็นผูไ้มต่ระหนีต่ระกลู 

   ๕. เป็นผูไ้มต่ระหนีล่าภ 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุเจา้อาวาสประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการนีแ้ล ยอ่มดํารง 

อยูใ่นสวรรค ์เหมอืนไดรั้บอัญเชญิไปประดษิฐานไว ้

ตตยิอวณัณารหสตูรที ่๘ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๓๘๐ } 



๓๘๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๕. ปัญจมปัณณาสก]์ 

๔. อาวาสกิวรรค ๙. ปฐมมัจฉรยิสตูร 

๙. ปฐมมจัฉรยิสูตร 

วา่ดว้ยความตระหนี ่สตูรที ่๑ 

  [๒๓๙] ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุเจา้อาวาสประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการ ยอ่ม 

ดํารงอยูใ่นนรก เหมอืนถกูนําไปฝังไว ้

  ธรรม ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

  ภกิษุเจา้อาวาส 

   ๑. เป็นผูต้ระหนีอ่าวาส 

   ๒. เป็นผูต้ระหนีต่ระกลู 

   ๓. เป็นผูต้ระหนีล่าภ 

   ๔. เป็นผูต้ระหนีว่รรณะ 

   ๕. ทําศรัทธาไทยใหต้กไป 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุเจา้อาวาสประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการนีแ้ล ยอ่มดํารง 

อยูใ่นนรก เหมอืนถกูนําไปฝังไว ้

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุเจา้อาวาสประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการ ยอ่มดํารงอยู ่

ในสวรรค ์เหมอืนไดรั้บอญัเชญิไปประดษิฐานไว ้

  ธรรม ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

  ภกิษุเจา้อาวาส 

   ๑. เป็นผูไ้มต่ระหนีอ่าวาส 

   ๒. เป็นผูไ้มต่ระหนีต่ระกลู 

   ๓. เป็นผูไ้มต่ระหนีล่าภ 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๓๘๑ } 



๓๘๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๕. ปัญจมปัณณาสก]์ 

๔. อาวาสกิวรรค ๑๐. ทตุยิมัจฉรยิสตูร 

   ๔. เป็นผูไ้มต่ระหนีว่รรณะ 

   ๕. ไมทํ่าศรัทธาไทยใหต้กไป 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุเจา้อาวาสประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการนีแ้ล ยอ่มดํารง 

อยูใ่นสวรรค ์เหมอืนไดรั้บอัญเชญิไปประดษิฐานไว ้

ปฐมมจัฉรยิสตูรที ่๙ จบ 

๑๐. ทตุยิมจัฉรยิสตูร 

วา่ดว้ยความตระหนี ่สตูรที ่๒ 

  [๒๔๐] ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุเจา้อาวาสประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการ ยอ่ม 

ดํารงอยูใ่นนรก เหมอืนถกูนําไปฝังไว ้

  ธรรม ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

  ภกิษุเจา้อาวาส 

   ๑. เป็นผูต้ระหนีอ่าวาส 

   ๒. เป็นผูต้ระหนีต่ระกลู 

   ๓. เป็นผูต้ระหนีล่าภ 

   ๔. เป็นผูต้ระหนีว่รรณะ 

   ๕. เป็นผูต้ระหนีธ่รรม 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุเจา้อาวาสประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการนีแ้ล ยอ่มดํารง 

อยูใ่นนรก เหมอืนถกูนําไปฝังไว ้

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุเจา้อาวาสประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการ ยอ่มดํารงอยู ่

ในสวรรค ์เหมอืนไดรั้บอญัเชญิไปประดษิฐานไว ้

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๓๘๒ } 



๓๘๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๕. ปัญจมปัณณาสก]์ 

๔. อาวาสกิวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

  ธรรม ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

  ภกิษุเจา้อาวาส 

   ๑. เป็นผูไ้มต่ระหนีอ่าวาส 

   ๒. เป็นผูไ้มต่ระหนีต่ระกลู 

   ๓. เป็นผูไ้มต่ระหนีล่าภ 

   ๔. เป็นผูไ้มต่ระหนีว่รรณะ 

   ๕. เป็นผูไ้มต่ระหนีธ่รรม 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุเจา้อาวาสประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการนีแ้ล ยอ่มดํารง 

อยูใ่นสวรรค ์เหมอืนไดรั้บอัญเชญิไปประดษิฐานไว ้

ทตุยิมจัฉรยิสตูรที ่๑๐ จบ 

อาวาสกิวรรคที ่๔ จบ 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

   ๑. อาวาสกิสตูร    ๒. ปิยสตูร 

   ๓. โสภณสตูร     ๔. พหปูการสตูร 

   ๕. อนุกัมปสตูร    ๖. ปฐมอวณัณารหสตูร 

   ๗. ทตุยิอวณัณารหสตูร   ๘. ตตยิอวณัณารหสตูร 

   ๙. ปฐมมัจฉรยิสตูร    ๑๐. ทตุยิมัจฉรยิสตูร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๓๘๓ } 



๓๘๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๕. ปัญจมปัณณาสก]์ 

๕. ทจุจรติวรรค ๑. ปฐมทจุจรติสตูร 

๕. ทจุจรติวรรค 

หมวดวา่ดว้ยทจุรติ 

๑. ปฐมทจุจรติสูตร 

วา่ดว้ยทจุรติ สตูรที ่๑ 

  [๒๔๑] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ ภกิษุทัง้หลาย ทจุรติมโีทษ ๕ ประการนี้ 

  โทษ ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. แมต้นก็ตเิตยีนตนเองได ้

   ๒. ผูรู้ใ้ครค่รวญแลว้ยอ่มตเิตยีนได ้

   ๓. กติตศิัพทอ์ันชัว่ยอ่มกระฉ่อนไป 

   ๔. หลงลมืสตติาย 

   ๕. หลังจากตายแลว้ ยอ่มไปเกดิในอบาย ทคุต ิวนิบิาต นรก 

  ภกิษุทัง้หลาย ทจุรติมโีทษ ๕ ประการนีแ้ล 

  ภกิษุทัง้หลาย สจุรติมอีานสิงส ์๕ ประการนี้ 

  อานสิงส ์๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. แมต้นก็ตเิตยีนตนเองไมไ่ด ้

   ๒. ผูรู้ใ้ครค่รวญแลว้ยอ่มสรรเสรญิ 

   ๓. กติตศิัพทอ์ันงามยอ่มขจรไป 

   ๔. ไมห่ลงลมืสตติาย 

   ๕. หลังจากตายแลว้ ยอ่มไปเกดิในสคุตโิลกสวรรค ์

  ภกิษุทัง้หลาย สจุรติมอีานสิงส ์๕ ประการนีแ้ล 

ปฐมทจุจรติสตูรที ่๑ จบ 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๓๘๔ } 



๓๘๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๕. ปัญจมปัณณาสก]์ 

๕. ทจุจรติวรรค ๔. ปฐมมโนทจุจรติสตูร 

๒. ปฐมกายทจุจรติสตูร 

วา่ดว้ยกายทจุรติ สตูรที ่๑ 

  [๒๔๒] ภกิษุทัง้หลาย กายทจุรติมโีทษ ๕ ประการนี ้

       ฯลฯ 

  ภกิษุทัง้หลาย กายสจุรติมอีานสิงส ์๕ ประการนี้ 

      ฯลฯ 

ปฐมกายทจุจรติที ่๒ จบ 

 

๓. ปฐมวจทีจุจรติสตูร 

วา่ดว้ยวจทีจุรติ สตูรที ่๑ 

  [๒๔๓] ภกิษุทัง้หลาย วจทีจุรติ มโีทษ ๕ ประการนี ้

      ฯลฯ 

  ภกิษุทัง้หลาย วจสีจุรติมอีานสิงส ์๕ ประการนี้ 

      ฯลฯ 

ปฐมวจทีจุจรติที ่๓ จบ 

 

๔. ปฐมมโนทจุจรติสตูร 

วา่ดว้ยมโนทจุรติ สตูรที ่๑ 

  [๒๔๔] ภกิษุทัง้หลาย มโนทจุรติมโีทษ ๕ ประการนี ้

  โทษ ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. แมต้นก็ตเิตยีนตนเองได ้

   ๒. ผูรู้ใ้ครค่รวญแลว้ยอ่มตเิตยีน 

   ๓. กติตศิัพทอ์ันชัว่ยอ่มกระฉ่อนไป 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๓๘๕ } 



๓๘๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๕. ปัญจมปัณณาสก]์ 

๕. ทจุจรติวรรค ๕. ทตุยิทจุจรติสตูร 

   ๔. หลงลมืสตติาย 

   ๕. หลังจากตายแลว้ ยอ่มไปเกดิในอบาย ทคุต ิวนิบิาต นรก 

  ภกิษุทัง้หลาย มโนทจุรติมโีทษ ๕ ประการนีแ้ล 

  ภกิษุทัง้หลาย มโนสจุรติมอีานสิงส ์๕ ประการนี้ 

  อานสิงส ์๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. แมต้นก็ตเิตยีนตนเองไมไ่ด ้

   ๒. ผูรู้ใ้ครค่รวญแลว้ยอ่มสรรเสรญิ 

   ๓. กติตศิัพทอ์ันงามยอ่มขจรไป 

   ๔. ไมห่ลงลมืสตติาย 

   ๕. หลังจากตายแลว้ยอ่มไปเกดิในอบาย ทคุต ิวนิบิาต นรก 

  ภกิษุทัง้หลาย มโนสจุรติมอีานสิงส ์๕ ประการนีแ้ล 

ปฐมมโนทจุจรติสตูรที ่๔ จบ 

๕. ทตุยิทจุจรติสูตร 

วา่ดว้ยทจุรติ สตูรที ่๒ 

  [๒๔๕] ภกิษุทัง้หลาย ทุจรติมโีทษ ๕ ประการนี ้

  โทษ ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. แมต้นก็ตเิตยีนตนเองได ้

   ๒. ผูรู้ใ้ครค่รวญแลว้ยอ่มตเิตยีน 

   ๓. กติตศิัพทอ์ันชัว่ยอ่มกระฉ่อนไป 

   ๔. เสือ่มจากสทัธรรม 

   ๕. ตัง้อยูใ่นอสทัธรรม๑ 

  ภกิษุทัง้หลาย ทจุรติมโีทษ ๕ ประการนีแ้ล 

  ภกิษุทัง้หลาย สจุรติมอีานสิงส ์๕ ประการนี้ 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 สทัธรรม หมายถงึกศุลกรรมบถ ๑๐ ประการ 

   อสทัธรรม หมายถงึ อกศุลกรรมบถ ๑๐ ประการ (องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๒๔๑-๒๔๘/๙๓) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๓๘๖ } 



๓๘๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๕. ปัญจมปัณณาสก]์ 

๕. ทจุจรติวรรค ๗. ทตุยิวจทีจุจรติสตูร 

  อานสิงส ์๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. แมต้นก็ตเิตยีนตนเองไมไ่ด ้

   ๒. ผูรู้ใ้ครค่รวญแลว้ยอ่มสรรเสรญิ 

   ๓. กติตศิัพทอ์ันงามยอ่มขจรไป 

   ๔. เสือ่มจากอสทัธรรม 

   ๕. ตัง้อยูใ่นสทัธรรม 

  ภกิษุทัง้หลาย สจุรติมอีานสิงส ์๕ ประการนีแ้ล 

ทตุยิทจุจรติสตูรที ่๕ จบ 

๖. ทตุยิกายทจุจรติสตูร 

วา่ดว้ยกายทจุรติ สตูรที ่๒ 

  [๒๔๖] ภกิษุทัง้หลาย กายทจุรติมโีทษ ๕ ประการนี ้

      ฯลฯ 

   ภกิษุทัง้หลาย กายสจุรติมอีานสิงส ์๕ ประการนี้ 

      ฯลฯ 

ทตุยิกายทจุจรติสตูรที ่๖ จบ 

๗. ทตุยิวจทีจุจรติสตูร 

วา่ดว้ยวจทีจุรติ สตูรที ่๒ 

  [๒๔๗] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ ภกิษุทัง้หลาย วจทีจุรติมโีทษ ๕ ประการนี ้

      ฯลฯ 

  ภกิษุทัง้หลาย วจสีจุรติมอีานสิงส ์๕ ประการนี้ 

      ฯลฯ 

ทตุยิวจทีจุจรติสตูรที ่๗ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๓๘๗ } 



๓๘๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๕. ปัญจมปัณณาสก]์ 

๕. ทจุจรติวรรค ๘. ทตุยิมโนทจุจรติสตูร 

๘. ทตุยิมโนทจุจรติสตูร 

วา่ดว้ยมโนทจุรติ สตูรที ่๒ 

  [๒๔๘] ภกิษุทัง้หลาย มโนทจุรติมโีทษ ๕ ประการนี ้

  โทษ ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. แมต้นก็ตเิตยีนตนเองได ้

   ๒. ผูรู้ใ้ครค่รวญแลว้ยอ่มตเิตยีน 

   ๓. กติตศิัพทอ์ันชัว่ยอ่มกระฉ่อนไป 

   ๔. เสือ่มจากสทัธรรม 

   ๕. ตัง้อยูใ่นอสทัธรรม 

  ภกิษุทัง้หลาย มโนทจุรติมโีทษ ๕ ประการนีแ้ล 

  ภกิษุทัง้หลาย มโนสจุรติมอีานสิงส ์๕ ประการนี้ 

  อานสิงส ์๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. แมต้นก็ตเิตยีนตนเองไมไ่ด ้

   ๒. ผูรู้ใ้ครค่รวญแลว้ยอ่มสรรเสรญิ 

   ๓. กติตศิัพทอ์ันงามยอ่มขจรไป 

   ๔. เสือ่มจากอสทัธรรม 

   ๕. ตัง้อยูใ่นสทัธรรม 

  ภกิษุทัง้หลาย มโนสจุรติมอีานสิงส ์๕ ประการนีแ้ล 

ทตุยิมโนทจุจรติสตูรที ่๘ จบ 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๓๘๘ } 



๓๘๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๕. ปัญจมปัณณาสก]์ 

๕. ทจุจรติวรรค ๙. สวีถกิสตูร 

๙. สวีถกิสตูร 

วา่ดว้ยป่าชา้ 

  [๒๔๙] ภกิษุทัง้หลาย ป่าชา้มโีทษ ๕ ประการ 

  โทษ ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ไมส่ะอาด 

   ๒. มกีลิน่เหม็น 

   ๓. มภีัย 

   ๔. เป็นทีอ่ยูข่องอมนุษยด์รุา้ย 

   ๕. เป็นทีค่รํ่าครวญของคนจํานวนมาก 

  ภกิษุทัง้หลาย ป่าชา้มโีทษ ๕ ประการนีแ้ล ฉันใด 

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคลผูเ้ปรยีบดว้ยป่าชา้ก็มโีทษ ๕ ประการนี ้ฉันนัน้เหมอืนกัน 

  โทษ ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. บคุคลบางคนในโลกนีป้ระกอบกายกรรมทีไ่มส่ะอาด ประกอบวจกีรรม 

       ทีไ่มส่ะอาด ประกอบมโนกรรมทีไ่มส่ะอาด เรากลา่วอยา่งนีเ้พราะ 

       เขาเป็นคนไมส่ะอาด เรากลา่ววา่บคุคลนีเ้ป็นเหมอืนป่าชา้ทีไ่มส่ะอาด 

   ๒. กติตศิัพทอ์ันชัว่ของเขาผูป้ระกอบกายกรรมทีไ่มส่ะอาด ประกอบ 

       วจกีรรมทีไ่มส่ะอาด ประกอบมโนกรรมทีไ่มส่ะอาด ยอ่มกระฉ่อนไป 

       เรากลา่วอยา่งนีเ้พราะเขาเป็นคนมกีลิน่เหม็น เรากลา่ววา่บคุคลนี้ 

       เป็นเหมอืนป่าชา้ทีม่กีลิน่เหม็น 

   ๓. เพือ่นพรหมจารทัีง้หลายผูม้ศีลีเป็นทีรั่กยอ่มเวน้หา่งไกลบคุคลผู ้

       ประกอบกายกรรมทีไ่มส่ะอาด ประกอบวจกีรรมทีไ่มส่ะอาด ประกอบ 

       มโนกรรมทีไ่มส่ะอาด เรากลา่วอยา่งนีเ้พราะเขามภีัย เรากลา่ววา่ 

       บคุคลนีเ้ป็นเหมอืนป่าชา้ทีม่ภัีย 

   ๔. เขาประกอบกายกรรมทีไ่มส่ะอาด ประกอบวจกีรรมทีไ่มส่ะอาด 

       ประกอบมโนกรรมทีไ่มส่ะอาด ยอ่มอยูร่ว่มกันกับบคุคลทีเ่หมอืนกัน 

       เรากลา่วอยา่งนีเ้พราะเขาเป็นทีอ่ยูท่ีด่รุา้ย เรากลา่ววา่บคุคลนีเ้ป็น 

       เหมอืนทีอ่ยูข่องอมนุษยด์รุา้ย 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๓๘๙ } 



๓๙๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๕. ปัญจมปัณณาสก]์ 

๕. ทจุจรติวรรค ๑๐. ปคุคลัปปสาทสตูร 

   ๕. เพือ่นพรหมจารทัีง้หลายผูม้ศีลีเป็นทีรั่กเห็นเขาประกอบกายกรรม 

       ทีไ่มส่ะอาด ประกอบวจกีรรมทีไ่มส่ะอาด ประกอบมโนกรรมทีไ่ม ่

       สะอาดแลว้ ยอ่มถงึกับหมดอาลัยเป็นธรรมดาวา่ „โอ เป็นทกุขจ์รงิ 

       หนอสําหรับเราผูจํ้าตอ้งอยูร่ว่มกับบคุคลเชน่นี‟้ เรากลา่วอยา่งนี้ 

       เพราะเขาเป็นทีค่รํ่าครวญ เรากลา่ววา่บคุคลนีเ้ป็นหมอืนป่าชา้เป็น 

       ทีค่รํ่าครวญของคนจํานวนมาก 

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคลผูเ้ปรยีบดว้ยป่าชา้มโีทษ ๕ ประการนีแ้ล 

สวีถกิสตูรที ่๙ จบ 

๑๐. ปคุคลปัปสาทสตูร 

วา่ดว้ยความเลือ่มใสเฉพาะบคุคล 

  [๒๕๐] ภกิษุทัง้หลาย ความเลือ่มใสทีเ่กดิขึน้เฉพาะบคุคล มโีทษ ๕ ประการนี ้

  โทษ ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. บคุคลผูเ้ลือ่มใสในบคุคลทีต่อ้งอาบัตเิป็นเหตใุหส้งฆย์กวตัร มคีวาม 

       คดิอยา่งนีว้า่ „บคุคลผูเ้ป็นทีรั่ก เป็นทีพ่อใจของเรานีถ้กูสงฆย์กวตัร 

       เสยีแลว้‟ จงึไมเ่ลือ่มใสในภกิษุทัง้หลาย เมือ่ไมเ่ลือ่มใสในภกิษุ 

       ทัง้หลาย จงึไมค่บภกิษุเหลา่อืน่ เมือ่ไมค่บภกิษุเหลา่อืน่ จงึไมฟั่ง 

       สทัธรรม เมือ่ไมฟั่งสทัธรรม จงึเสือ่มจากสทัธรรม นีเ้ป็นโทษของ 

       ความเลือ่มใสทีเ่กดิขึน้เฉพาะบคุคลประการที ่๑ 

   ๒. บคุคลผูเ้ลือ่มใสในบคุคลทีต่อ้งอาบัตเิป็นเหตใุหส้งฆส์ัง่ใหเ้ขาน่ังทา้ย๑ 

       มคีวามคดิอยา่งนีว้า่ „บคุคลผูเ้ป็นทีรั่ก เป็นทีพ่อใจของเรานีถ้กูสงฆ ์

       สัง่ใหน่ั้งทา้ยเสยีแลว้„จงึไมเ่ลือ่มใสในภกิษุทัง้หลาย เมือ่ไมเ่ลือ่มใส 

       ในภกิษุทัง้หลาย จงึไมค่บภกิษุเหลา่อืน่ เมือ่ไมค่บภกิษุเหลา่อืน่ 

       จงึไมฟั่งสทัธรรม เมือ่ไมฟั่งสทัธรรม จงึเสือ่มจากสทัธรรม นีเ้ป็น 

       โทษของความเลือ่มใสทีเ่กดิขึน้เฉพาะบคุคลประการที ่๒ 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 ทา้ย หมายถงึอาสนะสดุทา้ยของสงฆ ์(องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๒๕๐/๙๓) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๓๙๐ } 



๓๙๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต [๕. ปัญจมปัณณาสก]์ 

๕. ทจุจรติวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

   ๓. บคุคลผูเ้ลือ่มใสในบคุคลทีห่ลกีไปสูท่ศิ มคีวามคดิอยา่งนีว้า่ „บคุคล 

       ผูเ้ป็นทีรั่ก เป็นทีพ่อใจของเรานีห้ลกีไปสูท่ศิเสยีแลว้‟ จงึไมค่บภกิษุ 

       เหลา่อืน่ เมือ่ไมค่บภกิษุเหลา่อืน่ จงึไมฟั่งสทัธรรม เมือ่ไมฟั่ง 

       สทัธรรม จงึเสือ่มจากสทัธรรม นีเ้ป็นโทษของความเลือ่มใสทีเ่กดิ 

       ขึน้เฉพาะบคุคลประการที ่๓ 

   ๔. บคุคลผูเ้ลือ่มใสในบคุคลทีล่าสกิขา มคีวามคดิอยา่งนีว้า่ „บคุคลผู ้

       เป็นทีรั่ก เป็นทีพ่อใจของเรานีไ้ดล้าสกิขาไปแลว้‟ จงึไมค่บภกิษุ 

       เหลา่อืน่ เมือ่ไมค่บภกิษุเหลา่อืน่ จงึไมฟั่งสทัธรรม เมือ่ไมฟั่ง 

       สทัธรรม จงึเสือ่มจากสทัธรรม นีเ้ป็นโทษของความเลือ่มใสทีเ่กดิ 

       ขึน้เฉพาะบคุคลประการที ่๔ 

   ๕. บคุคลผูเ้ลือ่มใสในบคุคลทีต่ายแลว้ มคีวามคดิอยา่งนีว้า่ „บคุคลผู ้

       เป็นทีรั่ก เป็นทีพ่อใจของเรานีไ้ดต้ายเสยีแลว้‟ จงึไมค่บภกิษุเหลา่อืน่ 

       เมือ่ไมค่บภกิษุเหลา่อืน่ จงึไมฟั่งสทัธรรม เมือ่ไมฟั่งสทัธรรม 

       จงึเสือ่มจากสทัธรรม นีเ้ป็นโทษของความเลือ่มใสทีเ่กดิขึน้เฉพาะ 

       บคุคลประการที ่๕ 

  ภกิษุทัง้หลาย ความเลือ่มใสทีเ่กดิขึน้เฉพาะบคุคล มโีทษ ๕ ประการนีแ้ล 

ปคุคลปัปสาทสตูรที ่๑๐ จบ 

ทจุจรติวรรคที ่๕ จบ 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

  ๑. ปฐมทจุจรติสตูร    ๒. ปฐมกายทจุจรติสตูร 

  ๓. ปฐมวจทีจุจรติสตูร   ๔. ปฐมมโนทจุจรติสตูร 

   ๕. ทตุยิทจุจรติสตูร    ๖. ทตุยิกายทจุจรติสตูร 

  ๗. ทตุยิวจทีจุจรติสตูร   ๘. ทตุยิมโนทจุจรติสตูร 

  ๙. สวีถกิสตูร     ๑๐. ปคุคลัปปสาทสตูร 

ปญัจมปณัณาสก ์จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๓๙๑ } 



๓๙๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต ๖. อปุสมัปทาวรรค ๑. อปุสมัปาเทตัพพสตูร 

๖. อปุสมัปทาวรรค 

หมวดวา่ดว้ยการอปุสมบท 

๑. อปุสมัปาเทตพัพสตูร๑ 

วา่ดว้ยคณุสมบตัขิองภกิษุผูใ้หอ้ปุสมบท 

  [๒๕๑] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุประกอบดว้ยธรรม ๕ 

ประการ พงึใหก้ลุบตุรอปุสมบทได ้

  ธรรม ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

  ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. เป็นผูป้ระกอบดว้ยสลีขนัธท์ีเ่ป็นอเสขะ๒ 

   ๒. เป็นผูป้ระกอบดว้ยสมาธขินัธท์ีเ่ป็นอเสขะ 

   ๓. เป็นผูป้ระกอบดว้ยปัญญาขนัธท์ีเ่ป็นอเสขะ 

   ๔. เป็นผูป้ระกอบดว้ยวมิตุตขินัธท์ีเ่ป็นอเสขะ 

   ๕. เป็นผูป้ระกอบดว้ยวมิตุตญิาณทัสสนขนัธ์๓ทีเ่ป็นอเสขะ 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการนีแ้ล พงึใหก้ลุบตุร 

อปุสมบทได ้

อปุสมัปาเทตพัพสตูรที ่๑ จบ 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 ขอ้ ๒๕๑-๒๕๓ ด ูว.ิม. (แปล) ๔/๘๔/๑๒๓ 

๒ 
อเสขะ ในทีน่ีห้มายถงึธรรมระดับโลกตุตระของพระอเสขะ ไดแ้ก ่พระอรหันต ์(ว.ิอ. ๓/๘๔/๔๘, องฺ.ทสก.อ. 

   ๓/๑๒/๓๒๐) 

๓
 วมิตุตญิาณทสัสนขนัธ ์หมายถงึกองแหง่วมิตุตญิาณทัสสนะเป็นความรูข้ัน้สดุทา้ย แยกอธบิายไดว้่า 

   วมิตุต ิหมายถงึอรหัตตผล ญาณทสัสนะ หมายถงึปัจจเวกขณญาณ คอื ญาณทีเ่กดิขึน้ถัดจากการบรรลุ 

   มรรคผลดว้ยมรรคญาณและผลญาณ เพือ่พจิารณามรรคผล พจิารณากเิลสทีล่ะไดแ้ละเหลอือยูร่วมทัง้ 

   พจิารณานพิพาน จัดเป็นโลกยิะ สว่นสลีขันธเ์ป็นตน้นอกนีจั้ดเป็นโลกตุตระ (ว.ิอ. ๓/๘๔/๔๘, องฺ.ตกิ.อ. 

   ๒/๕๘/๑๖๐, องฺ.ทสก.อ. ๓/๑/๓๑๘) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๓๙๒ } 



๓๙๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต ๖. อปุสมัปทาวรรค ๓. สามเณรสตูร 

๒. นสิสยสตูร 

วา่ดว้ยคณุสมบตัขิองภกิษุผูใ้หน้สิสยั 

  [๒๕๒] ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการ พงึใหน้สิสยัได ้

  ธรรม ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

  ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. เป็นผูป้ระกอบดว้ยสลีขนัธท์ีเ่ป็นอเสขะ 

      ฯลฯ 

   ๕. เป็นผูป้ระกอบดว้ยวมิตุตญิาณทัสสนขนัธท์ีเ่ป็นอเสขะ 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการนีแ้ล พงึใหน้สิสยัได ้

นสิสยสตูรที ่๒ จบ 

๓. สามเณรสตูร 

วา่ดว้ยคณุสมบตัขิองภกิษุผูใ้หส้ามเณรอปุฏัฐาก 

  [๒๕๓] ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการนี ้

  ธรรม ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

  ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. เป็นผูป้ระกอบดว้ยสลีขนัธท์ีเ่ป็นอเสขะ 

      ฯลฯ 

   ๕. เป็นผูป้ระกอบดว้ยวมิตุตญิาณทัสสนขนัธท์ีเ่ป็นอเสขะ 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการนีแ้ล พงึใหส้ามเณรอปัุฏฐากได ้

สามเณรสตูรที ่๓ จบ 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๓๙๓ } 



๓๙๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต ๖. อปุสมัปทาวรรค ๕. มัจฉรยิปหานสตูร 

๔. ปญัจมจัฉรยิสูตร 

วา่ดว้ยความตระหนี ่๕ ประการ 

  [๒๕๔] ภกิษุทัง้หลาย ความตระหนี ่๕ ประการนี้ 

  ความตระหนี ่๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ความตระหนีอ่าวาส 

   ๒. ความตระหนีต่ระกลู 

   ๓. ความตระหนีล่าภ 

   ๔. ความตระหนีว่รรณะ 

   ๕. ความตระหนีธ่รรม 

  ภกิษุทัง้หลาย ความตระหนี ่๕ ประการนีแ้ล บรรดาความตระหนี ่๕ 

ประการนี ้ความตระหนีธ่รรมน่าเกลยีดทีส่ดุ 

ปญัจมจัฉรยิสตูรที ่๔ จบ 

๕. มจัฉรยิปหานสตูร 

วา่ดว้ยการละความตระหนี ่

  [๒๕๕] ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุอยูป่ระพฤตพิรหมจรรยเ์พือ่ละ เพือ่ตัดขาดซึง่ 

ความตระหนี ่๕ ประการ 

  ความตระหนี ่๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ความตระหนีอ่าวาส 

   ๒. ความตระหนีต่ระกลู 

   ๓. ความตระหนีล่าภ 

   ๔. ความตระหนีว่รรณะ 

   ๕. ความตระหนีธ่รรม 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุอยูป่ระพฤตพิรหมจรรยเ์พือ่ละ เพือ่ตดัขาดซึง่ความตระหนี ่

๕ ประการนีแ้ล 

มจัฉรยิปหานสตูรที ่๕ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๓๙๔ } 



๓๙๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต ๖. อปุสมัปทาวรรค ๖. ปฐมฌานสตูร 

๖. ปฐมฌานสตูร 

วา่ดว้ยปฐมฌาน 

  [๒๕๖] ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุยังละธรรม ๕ ประการไมไ่ด ้ก็ไมอ่าจบรรล ุ

ปฐมฌานอยูไ่ด ้

  ธรรม ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ความตระหนีอ่าวาส 

   ๒. ความตระหนีต่ระกลู 

   ๓. ความตระหนีล่าภ 

   ๔. ความตระหนีว่รรณะ 

   ๕. ความตระหนีธ่รรม 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุยังละธรรม ๕ ประการนีแ้ลไมไ่ด ้ก็ไมอ่าจบรรลปุฐมฌาน 

อยูไ่ด ้

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุละธรรม ๕ ประการไดแ้ลว้ จงึอาจบรรลปุฐมฌานอยูไ่ด ้

  ธรรม ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ความตระหนีอ่าวาส 

   ๒. ความตระหนีต่ระกลู 

   ๓. ความตระหนีล่าภ 

   ๔. ความตระหนีว่รรณะ 

   ๕. ความตระหนีธ่รรม 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุละธรรม ๕ ประการนีแ้ลไดแ้ลว้ จงึอาจบรรลปุฐมฌาน 

อยูไ่ด ้

ปฐมฌานสตูรที ่๖ จบ 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๓๙๕ } 



๓๙๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต ๖. อปุสมัปทาวรรค ๗-๑๓. ทตุยิฌานสตุตาทสิตัตกะ 

๗-๑๓. ทตุยิฌานสตุตาทสิตัตกะ 

วา่ดว้ยสตูร ๗ สตูร มทีุตยิฌานสตูรเป็นตน้ 

  [๒๕๗ - ๒๖๓] ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุยังละธรรม ๕ ประการไมไ่ด ้ก็ไมอ่าจ 

บรรลทุตุยิฌานอยูไ่ด ้ฯลฯ ตตยิฌาน ฯลฯ จตตุถฌาน ฯลฯ ก็ไมอ่าจทําใหแ้จง้ 

โสดาปัตตผิลได ้ฯลฯ สกทาคามผิล ฯลฯ อนาคามผิล ฯลฯ ก็ไมอ่าจทําใหแ้จง้ 

อรหัตตผลได ้

  ธรรม ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ความตระหนีอ่าวาส   ๒. ความตระหนีต่ระกลู 

   ๓. ความตระหนีล่าภ    ๔. ความตระหนีว่รรณะ 

   ๕. ความตระหนีธ่รรม 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุยังละธรรม ๕ ประการไมไ่ด ้ก็ไมอ่าจทําใหแ้จง้อรหัตตผลได ้

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุละธรรม ๕ ประการนีไ้ดแ้ลว้ จงึอาจบรรลทุตุยิฌาน 

อยูไ่ด ้ฯลฯ ตตยิฌาน ฯลฯ จตตุถฌาน ฯลฯ จงึอาจทําใหแ้จง้โสดาปัตตผิล ฯลฯ 

สกทาคามผิล ฯลฯ อนาคามผิล ฯลฯ จงึอาจทําใหแ้จง้อรหัตตผลได ้

  ธรรม ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ความตระหนีอ่าวาส   ๒. ความตระหนีต่ระกลู 

   ๓. ความตระหนีล่าภ    ๔. ความตระหนีว่รรณะ 

   ๕. ความตระหนีธ่รรม 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุละธรรม ๕ ประการนีแ้ลไดแ้ลว้ จงึอาจทําใหแ้จง้อรหัตต- 

ผลได ้

ทตุยิฌานสตุตาทสิตัตกที ่๗-๑๓ จบ 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๓๙๖ } 



๓๙๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต ๖. อปุสมัปทาวรรค ๑๕-๒๑. อปรทตุยิฌานสตุตาท ิ

๑๔. อปรปฐมฌานสตูร 

วา่ดว้ยปฐมฌาน อกีนยัหนึง่ 

  [๒๖๔] ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุยังละธรรม ๕ ประการไมไ่ด ้ก็ไมอ่าจบรรล ุ

ปฐมฌานอยูไ่ด ้

  ธรรม ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ความตระหนีอ่าวาส   ๒. ความตระหนีต่ระกลู 

   ๓. ความตระหนีล่าภ    ๔. ความตระหนีว่รรณะ 

   ๕. ความอกตัญญ ูความอกตเวท ี

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุยังละธรรม ๕ ประการนีแ้ลไมไ่ด ้ก็ไมอ่าจบรรลปุฐมฌาน 

อยูไ่ด ้

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุละธรรม ๕ ประการไดแ้ลว้ จงึอาจบรรลปุฐมฌานอยูไ่ด ้

  ธรรม ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ความตระหนีอ่าวาส   ๒. ความตระหนีต่ระกลู 

   ๓. ความตระหนีล่าภ    ๔. ความตระหนีว่รรณะ 

   ๕. ความอกตัญญ ูความอกตเวท ี

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุละธรรม ๕ ประการนีแ้ลไดแ้ลว้ จงึอาจบรรลปุฐมฌาน 

อยูไ่ด ้

อปรปฐมฌานสตูรที ่๑๔ จบ 

 

๑๕-๒๑. อปรทตุยิฌานสุตตาท ิ

วา่ดว้ยทตุยิฌานสตูรเป็นตน้ อกีนยัหนึง่ 

  [๒๖๕ – ๒๗๑] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุยังละธรรม ๕ 

ประการไมไ่ด ้ก็ไมอ่าจบรรลทุตุยิฌานอยูไ่ด ้ฯลฯ ตตยิฌาน ฯลฯ จตตุถฌาน ฯลฯ 

ก็ไมอ่าจทําใหรู้แ้จง้โสดาปัตตผิลได ้ฯลฯ สกทาคามผิล ฯลฯ อนาคามผิล ฯลฯ 

ก็ไมอ่าจทําใหแ้จง้อรหตัตผลได ้

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๓๙๗ } 



๓๙๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต ๖. อปุสมัปทาวรรค ๑๕-๒๑. อปรทตุยิฌานสตุตาท ิ

  ธรรม ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ความตระหนีอ่าวาส   ๒. ความตระหนีต่ระกลู 

   ๓. ความตระหนีล่าภ    ๔. ความตระหนีว่รรณะ 

   ๕. ความอกตัญญ ูความอกตเวท ี

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุละธรรม ๕ ประการนีแ้ลไมไ่ด ้ก็ไมอ่าจบรรลปุฐมฌาน 

อยูไ่ด ้

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุละธรรม ๕ ประการไดแ้ลว้ จงึอาจบรรลทุตุยิฌานอยูไ่ด ้

ฯลฯ จงึอาจทําใหแ้จง้อรหัตตผลได ้

  ธรรม ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ความตระหนีอ่าวาส   ๒. ความตระหนีต่ระกลู 

   ๓. ความตระหนีล่าภ    ๔. ความตระหนีว่รรณะ 

   ๕. ความอกตัญญ ูความอกตเวท ี

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุละธรรม ๕ ประการนีแ้ลไดแ้ลว้ จงึอาจทําใหแ้จง้ 

อรหัตตผลได ้

อปรทตุยิฌานสตุตาททิี ่๑๕-๒๑ จบ 

อปุสมัปทาวรรคที ่๖ จบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๓๙๘ } 



๓๙๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต ๑. สัมมตุเิปยยาล ๑. ภัตตทุเทสกสตูร 

๑. สมัมตุเิปยยาล 

๑. ภตัตทุเทสกสูตร 

วา่ดว้ยภกิษุภตัตทุเทสกะ๑ 

  [๒๗๒] พระผูม้พีระภาตรัสวา่ ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุประกอบดว้ยธรรม ๕ 

ประการ สงฆไ์มพ่งึแตง่ตัง้ใหเ้ป็นภัตตทุเทสกะ 

  ธรรม ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ลําเอยีงเพราะชอบ 

   ๒. ลําเอยีงเพราะชงั 

   ๓. ลําเอยีงเพราะหลง 

   ๔. ลําเอยีงเพราะกลัว 

   ๕. ไมรู่จั้กภัตตาหารทีแ่จกแลว้และภัตตาหารทีย่ังมไิดแ้จก๒ 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการนีแ้ล สงฆไ์มพ่งึแตง่ตัง้ให ้

เป็นภัตตทุเทสกะ 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการ สงฆพ์งึแตง่ตัง้ใหเ้ป็น 

ภัตตทุเทสกะ 

  ธรรม ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ไมลํ่าเอยีงเพราะชอบ   ๒. ไมลํ่าเอยีงเพราะชงั 

   ๓. ไมลํ่าเอยีงเพราะหลง   ๔. ไมลํ่าเอยีงเพราะกลัว 

   ๕. รูจั้กภัตตาหารทีแ่จกแลว้และภัตตาหารทีย่ังมไิดแ้จก 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 ภตัตทุเทสกะ แปลวา่ ผูแ้จกภัตตาหาร หมายถงึภกิษุผูไ้ดร้ับการแตง่ตัง้จากสงฆใ์หม้หีนา้ทีจั่ดพระรับ 

   ภัตตาหาร ดเูทยีบในว.ิมหา. (แปล) ๑/๓๘๐-๓๘๓/๔๑๒-๔๑๕, ว.ิจู. ๖/๑๘๙-๑๙๒/๒๒๒-๒๒๕, องฺ.จตกฺุก. 

   (แปล) ๒๑/๒๐/๓๑-๓๒, ว.ิอ. ๓/๓๒๕/๓๕๗-๓๖๗ ประกอบ 

๒
 ด ูว.ิม. (แปล) ๕/๓๔๒/๒๐๓ ประกอบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๓๙๙ } 



๔๐๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต ๑. สัมมตุเิปยยาล ๑. ภัตตทุเทสกสตูร 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการนีแ้ล สงฆพ์งึแตง่ตัง้ใหเ้ป็น 

ภัตตทุเทสกะ 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการ สงฆไ์มพ่งึแตง่ตัง้ใหเ้ป็น 

ภัตตทุเทสกะ ถงึแตง่ตัง้แลว้ ก็ไมพ่งึสง่ไป๑ ฯลฯ สงฆแ์ตง่ตัง้แลว้ พงึสง่ไป ฯลฯ 

พงึทราบวา่เป็นพาล ฯลฯ พงึทราบวา่เป็นบัณฑติ ฯลฯ บรหิารตนใหถ้กูกําจัด 

ถกูทําลาย ฯลฯ บรหิารตนไมใ่หถ้กูกําจัด ไมใ่หถ้กูทําลาย ฯลฯ ยอ่มดํารงอยู่ 

ในนรก เหมอืนถกูนําไปฝังไว ้ฯลฯ ยอ่มดํารงอยูใ่นสวรรค ์เหมอืนไดรั้บอัญเชญิไป 

ประดษิฐานไว ้

  ธรรม ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ไมลํ่าเอยีงเพราะชอบ   ๒. ไมลํ่าเอยีงเพราะชงั 

   ๓. ไมลํ่าเอยีงเพราะหลง   ๔. ไมลํ่าเอยีงเพราะกลัว 

   ๕. รูจั้กภัตตาหารทีแ่จกแลว้และภัตตาหารทีย่ังมไิดแ้จก 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุผูเ้ป็นภัตตทุเทสกะประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการนีแ้ล 

ยอ่มดํารงอยูใ่นสวรรค ์เหมอืนไดรั้บอัญเชญิไปประดษิฐานไว ้

ภตัตทุเทสกสตูรที ่๑ จบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 ไมพ่งึสง่ไป ในทีน่ีห้มายถงึไม่พงึใหจั้ดการเรือ่งกจินมินต ์(องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๒๗๒/๙๔) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๔๐๐ } 



๔๐๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต ๑. สัมมตุเิปยยาล ๒-๑๔. เสนาสนปัญญาปกสตุตาท ิ

๒-๑๔. เสนาสนปญัญาปกสตุตาท ิ

วา่ดว้ยภกิษุเสนาสนปญัญาปกะ๑เป็นตน้ 

  [๒๗๓ - ๒๘๕] ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการ สงฆไ์มพ่งึ 

แตง่ตัง้ใหเ้ป็นเสนาสนปัญญาปกะ ฯลฯ ไมรู่จั้กเสนาสนะทีจั่ดแจงแลว้และเสนาสนะ 

ทีย่ังมไิดจั้ดแจง ฯลฯ สงฆพ์งึแตง่ตัง้ใหเ้ป็นเสนาสนปัญญาปกะ ฯลฯ รูจั้กเสนาสนะ 

ทีจั่ดแจงแลว้และเสนาสนะทีย่ังมไิดจั้ดแจง ฯลฯ 

  สงฆไ์มพ่งึแตง่ตัง้ใหเ้ป็นเสนาสนคาหาปกะ๒ ฯลฯ ไมรู่จั้กเสนาสนะทีจั่ดแจงแลว้ 

และเสนาสนะทีย่ังมไิดจั้ดแจง ฯลฯ สงฆพ์งึแตง่ตัง้ใหเ้ป็นเสนาสนคาหาปกะ ฯลฯ 

รูจั้กเสนาสนะทีจั่ดแจงแลว้และเสนาสนะทีย่ังมไิดจั้ดแจง ฯลฯ 

  สงฆไ์มพ่งึแตง่ตัง้ใหเ้ป็นภัณฑาคารกิะ๓ ฯลฯ ไมรู่จั้กภัณฑะทีเ่ก็บแลว้และภัณฑะ 

ทีย่ังมไิดเ้ก็บ ฯลฯ สงฆพ์งึแตง่ตัง้ใหเ้ป็นภัณฑาคารกิะ ฯลฯ รูจั้กภัณฑะทีเ่ก็บแลว้ 

และภัณฑะทีย่ังมไิดเ้ก็บ ฯลฯ 

  สงฆไ์มพ่งึแตง่ตัง้ใหเ้ป็นจวีรปฏคิคาหกะ๔ ฯลฯ ไมรู่จั้กจวีรทีรั่บไวแ้ลว้และจวีร 

ทีย่ังมไิดรั้บไว ้ฯลฯ สงฆพ์งึแตง่ตัง้ใหเ้ป็นจวีรปฏคิคาหกะ ฯลฯ รูจั้กจวีรทีไ่ดรั้บแลว้ 

และจวีรทีย่ังมไิดรั้บ ฯลฯ 

  สงฆไ์มพ่งึแตง่ตัง้ใหเ้ป็นจวีรภาชกะ๕ ฯลฯ ไมรู่จั้กจวีรทีแ่จกแลว้และจวีรทีย่ัง 

มไิดแ้จก ฯลฯ สงฆพ์งึแตง่ตัง้ใหเ้ป็นจวีรภาชกะ ฯลฯ รูจั้กจวีรทีแ่จกแลว้และจวีรที ่

ยังไมไ่ดแ้จก ฯลฯ 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 เสนาสนปญัญาปกะ หมายถงึภกิษุผูไ้ดร้ับแตง่ตัง้จากสงฆใ์หเ้ป็นเจา้หนา้ทีจั่ดแจงเสนาสนะ ด ูว.ิจู. ๖/๑๘๙- 

   ๑๙๒/๒๒๒-๒๒๕ ประกอบ 

๒ 
เสนาสนคาหาปกะ หมายถงึภกิษุผูไ้ดร้ับแตง่ตัง้จากสงฆใ์หเ้ป็นเจา้หนา้ทีจั่ดเสนาสนะ(ตามนัย ว.ิอ. ๓/ 

   ๓๑๘/๒๒๘-๓๔๑) 

๓
 ภณัฑาคารกิะ หมายถงึภกิษุผูไ้ดร้ับแตง่ตัง้จากสงฆใ์หเ้ป็นเจา้หนา้ทีร่ักษาเรอืนคลัง ด ูว.ิม. ๕/๓๔๓/๑๔๔ 

๔
 จวีรปฏคิคาหกะ หมายถงึภกิษุผูไ้ดร้ับแตง่ตัง้จากสงฆใ์หเ้ป็นเจา้หนา้ทีร่ับจวีร ด ูว.ิม. ๕/๓๔๒/๑๔๓ 

๕ 
จวีรภาชกะ หมายถงึภกิษุผูไ้ดร้ับแตง่ตัง้จากสงฆใ์หเ้ป็นเจา้หนา้ทีแ่จกจวีร ดู ว.ิม. ๕/๓๔๓/๑๔๕ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๔๐๑ } 



๔๐๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต ๑. สัมมตุเิปยยาล ๒-๑๔. เสนาสนปัญญาปกสตุตาท ิ

  สงฆไ์มพ่งึแตง่ตัง้ใหเ้ป็นยาคภุาชกะ(ผูแ้จกขา้วตม้) ฯลฯ สงฆพ์งึแตง่ตัง้ใหเ้ป็น 

ยาคภุาชกะ ฯลฯ 

  สงฆไ์มพ่งึแตง่ตัง้ใหเ้ป็นผลภาชกะ (ผูแ้จกผลไม)้ ฯลฯ สงฆพ์งึแตง่ตัง้ใหเ้ป็น 

ผลภาชกะ ฯลฯ 

  สงฆไ์มพ่งึแตง่ตัง้ใหเ้ป็นขัชชกภาชกะ (ผูแ้จกของขบฉัน) ฯลฯ ไมรู่จั้กของขบฉัน 

ทีแ่จกแลว้และของขบฉันทีย่ังมไิดแ้จก ฯลฯ สงฆพ์งึแตง่ตัง้ใหเ้ป็นขชัชกภาชกะ ฯลฯ 

รูจั้กของขบฉันทีแ่จกแลว้และของขบฉันทีย่ังมไิดแ้จก ฯลฯ 

  สงฆไ์มพ่งึแตง่ตัง้ใหเ้ป็นอัปปมัตตกวสิชัชกะ (ผูแ้จกของเล็กนอ้ย) ฯลฯ ไมรู่จั้ก 

ของเล็กนอ้ยทีแ่จกแลว้และของเล็กนอ้ยทีย่ังมไิดแ้จก ฯลฯ สงฆพ์งึแตง่ตัง้ใหเ้ป็น 

อัปปมัตตกวสิชัชกะ ฯลฯ รูจั้กของเล็กนอ้ยทีแ่จกแลว้และของเล็กนอ้ยทีย่ังมไิดแ้จก 

ฯลฯ 

  สงฆไ์มพ่งึแตง่ตัง้ใหเ้ป็นสาฏยิคาหาปกะ (ผูใ้หรั้บผา้สาฎก) ฯลฯ ไมรู่จั้กผา้ 

สาฎกทีรั่บแลว้และผา้สาฎกทีย่ังมไิดรั้บ ฯลฯ สงฆพ์งึแตง่ตัง้ใหเ้ป็นสาฏยิคาหาปกะ 

ฯลฯ รูจั้กผา้สาฎกทีรั่บแลว้และผา้สาฎกทีย่ังมไิดรั้บ ฯลฯ 

  สงฆไ์มพ่งึแตง่ตัง้ใหเ้ป็นปัตตคาหาปกะ (ผูใ้หรั้บบาตร) ฯลฯ ไมรู่จั้กบาตรทีรั่บ 

แลว้และบาตรทีย่ังมไิดรั้บ ฯลฯ สงฆพ์งึแตง่ตัง้ใหเ้ป็นปัตตคาหาปกะ ฯลฯ รูจั้กบาตร 

ทีรั่บแลว้และบาตรทีย่ังมไิดรั้บ ฯลฯ 

  สงฆไ์มพ่งึแตง่ตัง้ใหเ้ป็นอารามเปสกะ (ผูใ้ชค้นวดั) ฯลฯ ไมรู่จั้กคนวดัทีใ่ชแ้ลว้ 

และคนวดัทีย่ังมไิดใ้ช ้ฯลฯ สงฆพ์งึแตง่ตัง้ใหเ้ป็นอารามเปสกะ ฯลฯ รูจั้กคนวดัทีใ่ช ้

แลว้และคนวดัทีย่ังมไิดใ้ช ้ฯลฯ 

  สงฆไ์มพ่งึแตง่ตัง้ใหเ้ป็นสามเณรเปสกะ (ผูใ้ชส้ามเณร) ฯลฯ สงฆพ์งึแตง่ตัง้ 

ใหเ้ป็นสามเณรเปสกะ ฯลฯ ถงึแตง่ตัง้แลว้ก็ไมพ่งึสง่ไป ฯลฯ สงฆแ์ตง่ตัง้แลว้พงึ 

สง่ไป พงึทราบวา่เป็นพาล ฯลฯ พงึทราบวา่เป็นบัณฑติ ฯลฯ บรหิารตนใหถ้กูกําจัด 

ถกูทําลาย ฯลฯ บรหิารตนไมใ่หถ้กูกําจัด ไมใ่หถ้กูทําลาย ฯลฯ ยอ่มดํารงอยูใ่นนรก 

เหมอืนถกูนําไปฝังไว ้ฯลฯ ไมรู่จั้กสามเณรทีใ่ชแ้ลว้และสามเณรทีย่ังมไิดใ้ช ้ฯลฯ 

ยอ่มดํารงอยูใ่นสวรรค ์เหมอืนไดรั้บอัญเชญิไปประดษิฐานไว ้

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๔๐๒ } 



๔๐๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต ๒. สกิขาปทเปยยาล ๑. ภกิขสุตูร 

  ธรรม ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ไมลํ่าเอยีงเพราะชอบ   ๒. ไมลํ่าเอยีงเพราะชงั 

   ๓. ไมลํ่าเอยีงเพราะกลัว   ๔. ไมลํ่าเอยีงเพราะหลง 

   ๕. รูจั้กสามเณรทีใ่ชแ้ลว้และสามเณรทีย่ังมไิดใ้ช ้

  ภกิษุผูเ้ป็นสามเณรเปสกะประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการนีแ้ล ยอ่มดํารงอยู ่

ในสวรรค ์เหมอืนไดรั้บอญัเชญิไปประดษิฐานไว ้

เสนาสนปญัญาปกสตุตาททิี ่๒-๑๔ จบ 

สมัมตุเิปยยาล จบ 

 

๒. สกิขาปทเปยยาล 

๑. ภกิขสุตูร 

วา่ดว้ยภกิษุ 

  [๒๘๖] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุประกอบดว้ยธรรม ๕ 

ประการ ยอ่มดํารงอยูใ่นนรก เหมอืนถกูนําไปฝังไว ้

  ธรรม ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. เป็นผูฆ้า่สตัว ์

   ๒. เป็นผูล้ักทรัพย ์

   ๓. เป็นผูป้ระพฤตผิดิพรหมจรรย ์

   ๔. เป็นผูพ้ดูเท็จ 

   ๕. เป็นผูเ้สพของมนึเมาคอืสรุาและเมรัยอันเป็นเหตแุหง่ความประมาท 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการนีแ้ล ยอ่มดํารงอยูใ่นนรก 

เหมอืนถกูนําไปฝังไว ้

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๔๐๓ } 



๔๐๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต ๒. สกิขาปทเปยยาล ๒-๗. ภกิขนุสีตุตาท ิ

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการ ยอ่มดํารงอยูใ่นสวรรค ์

เหมอืนไดรั้บอัญเชญิไปประดษิฐานไว ้

  ธรรม ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. เป็นผูเ้วน้ขาดจากการฆา่สตัว ์

   ๒. เป็นผูเ้วน้ขาดจากการลักทรัพย ์

   ๓. เป็นผูเ้วน้ขาดจากการประพฤตผิดิพรหมจรรย ์

   ๔. เป็นผูเ้วน้ขาดจากการพดูเท็จ 

   ๕. เป็นผูเ้วน้ขาดจากการเสพของมนึเมาคอืสรุาและเมรัยอันเป็นเหตแุหง่ 

       ความประมาท 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการนีแ้ล ยอ่มดํารงอยูใ่นสวรรค ์

เหมอืนไดรั้บอัญเชญิไปประดษิฐานไว ้

ภกิขสุตูรที ่๑ จบ 

 

๒-๗. ภกิขนุสีตุตาท ิ

วา่ดว้ยภกิษุณีเป็นตน้ 

  [๒๘๗ - ๒๙๒] ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุณีประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการ ฯลฯ 

สกิขมานา ฯลฯ สามเณร ฯลฯ สามเณร ีฯลฯ อบุาสก ฯลฯ อบุาสกิาประกอบ 

ดว้ยธรรม ๕ ประการ ยอ่มดํารงอยูใ่นนรก เหมอืนถกูนําไปฝังไว ้

  ธรรม ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. เป็นผูฆ้า่สตัว ์

   ๒. เป็นผูล้ักทรัพย ์

   ๓. เป็นผูป้ระพฤตผิดิในกาม 

   ๔. เป็นผูพ้ดูเท็จ 

   ๕. เป็นผูเ้สพของมนึเมาคอืสรุาและเมรัยอันเป็นเหตแุหง่ความประมาท 

  ภกิษุทัง้หลาย อบุาสกิาประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการนีแ้ล ยอ่มดํารงอยู ่

ในนรก เหมอืนถกูนําไปฝังไว ้

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๔๐๔ } 



๔๐๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต ๒. สกิขาปทเปยยาล ๘. อาชวีกสตูร 

  ภกิษุทัง้หลาย อบุาสกิาประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการ ยอ่มดํารงอยูใ่น 

สวรรค ์เหมอืนไดรั้บอัญเชญิไปประดษิฐานไว ้

  ธรรม ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. เป็นผูเ้วน้ขาดจากการฆา่สตัว ์

   ๒. เป็นผูเ้วน้ขาดจากการลักทรัพย ์

   ๓. เป็นผูเ้วน้ขาดจากการประพฤตผิดิในกาม 

   ๔. เป็นผูเ้วน้ขาดจากการพดูเท็จ 

   ๕. เป็นผูเ้วน้ขาดจากการเสพของมนึเมาคอืสรุาและเมรัยอันเป็นเหตแุหง่ 

       ความประมาท 

  ภกิษุทัง้หลาย อบุาสกิาประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการนีแ้ล ยอ่มดํารงอยูใ่น 

สวรรค ์เหมอืนไดรั้บอัญเชญิไปประดษิฐานไว ้

ภกิขนุสีตุตาททิี ่๒-๗ จบ 

 

๘. อาชวีกสตูร 

วา่ดว้ยอาชวีก 

  [๒๙๓] ภกิษุทัง้หลาย อาชวีก๑ประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการ ยอ่มดํารง 

อยูใ่นนรก เหมอืนถกูนําไปฝังไว ้

  ธรรม ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. เป็นผูฆ้า่สตัว ์

   ๒. เป็นผูล้ักทรัพย ์

   ๓. เป็นผูป้ระพฤตผิดิพรหมจรรย ์

   ๔. เป็นผูพ้ดูเท็จ 

   ๕. เป็นผูเ้สพของมนึเมาคอืสรุาและเมรัยอันเป็นเหตแุหง่ความประมาท 

  ภกิษุทัง้หลาย อาชวีกประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการนีแ้ล ยอ่มดํารงอยูใ่นนรก 

เหมอืนถกูนําไปฝ่ังไว ้

อาชวีกสตูรที ่๘ จบ 

 
เชงิอรรถ : 

๑ 
หมายถงึนักบวชเปลอืย (องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๒๙๓-๓๐๒/๙๔) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๔๐๕ } 



๔๐๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต ๒. สกิขาปทเปยยาล ๙-๑๗. นคิัณฐสตุตาท ิ

๙-๑๗. นคิณัฐสตุตาท ิ

วา่ดว้ยนคิรนถเ์ป็นตน้ 

  [๒๙๔ - ๓๐๒] ภกิษุทัง้หลาย นคิรนถ์๑ประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการ ฯลฯ 

มณุฑสาวก๒ ฯลฯ ชฏลิกะ๓ ฯลฯ ปรพิาชก๔ ฯลฯ มาคัณฑกิะ๕ ฯลฯ เตคัณฑกิะ ฯลฯ 

อารทุธกะ ฯลฯ โคตมกะ ฯลฯ เทวธัมมกิะ ฯลฯ ยอ่มดํารงอยูใ่นนรก เหมอืนถกู 

นําไปฝังไว ้

  ธรรม ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. เป็นผูฆ้า่สตัว ์

   ๒. เป็นผูล้ักทรัพย ์

   ๓. เป็นผูป้ระพฤตผิดิพรหมจรรย ์

   ๔. เป็นผูพ้ดูเท็จ 

   ๕. เป็นผูเ้สพของมนึเมาคอืสรุาและเมรัยอันเป็นเหตแุหง่ความประมาท 

  ภกิษุทัง้หลาย เทวธัมมกิะประกอบดว้ยธรรม ๕ ประการนีแ้ล ยอ่มดํารงอยู ่

ในนรกเหมอืนถกูนําไปฝังไว ้

นคิณัฐสตุตาททิี ่๙-๑๗ จบ 

สกิขาปทเปยยาล จบ 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 นคิรนถ ์หมายถงึปรพิาชกผูนุ่้งผา้ปกปิดเฉพาะอวัยวะสว่นหนา้ (องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๒๙๓-๓๐๒/๙๔) 

๒
 มณุฑสาวก หมายถงึสาวกของพวกนคิรนถ ์(องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๒๙๓-๓๐๒/๙๔) 

๓ ชฏลิกะ หมายถงึดาบส (องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๒๙๓-๓๐๒/๙๔) 

๔
 ปรพิาชก หมายถงึนักบวชผูนุ่้งผา้ (องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๒๙๓-๓๐๒/๙๔) 

๕ 
มาคณัฑกิะ เตคณัฑกิะ อารทุธกะ โคตมกะ เทวธมัมกิะ หมายถงึพวกเดยีรถยี ์คอืนักบวชผูถ้อืลัทธ ิ

   นอกพระพทุธศาสนา (ว.ิอ. ๓/๑๓๒/๑๐๕, องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๒๙๓-๓๐๒/๙๔) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๔๐๖ } 



๔๐๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต 

๓. ราคเปยยาล 

๓. ราคเปยยาล 

  [๓๐๓] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ ภกิษุทัง้หลาย บคุคลควรเจรญิธรรม ๕ 

ประการ เพือ่รูย้ ิง่ราคะ (ความกําหนัด) 

  ธรรม ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. อสภุสญัญา    ๒. มรณสญัญา 

   ๓. อาทนีวสญัญา    ๔. อาหาเร ปฏกิลูสญัญา 

   ๕. สพัพโลเก อนภริตสญัญา 

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคลควรเจรญิธรรม ๕ ประการนี ้เพือ่รูย้ ิง่ราคะ 

  [๓๐๔] ภกิษุทัง้หลาย บคุคลควรเจรญิธรรม ๕ ประการ เพือ่รูย้ ิง่ราคะ 

  ธรรม ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. อนจิจสญัญา    ๒. อนัตตสญัญา 

   ๓. มรณสญัญา    ๔. อาหาเร ปฏกิลูสญัญา 

   ๕. สพัพโลเก อนภริตสญัญา 

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคลควรเจรญิธรรม ๕ ประการนี ้เพือ่รูย้ ิง่ราคะ 

  [๓๐๕] ภกิษุทัง้หลาย บคุคลควรเจรญิธรรม ๕ ประการ เพือ่รูย้ ิง่ราคะ 

  ธรรม ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. อนจิจสญัญา    ๒. อนจิเจ ทกุขสญัญา 

   ๓. ทกุเข อนัตตสญัญา   ๔. ปหานสญัญา 

   ๕. วริาคสญัญา 

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคลควรเจรญิธรรม ๕ ประการนี ้เพือ่รูย้ ิง่ราคะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๔๐๗ } 



๔๐๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต ๓. ราคเปยยาล 

  [๓๐๖] ภกิษุทัง้หลาย บคุคลควรเจรญิธรรม ๕ ประการ เพือ่รูย้ ิง่ราคะ 

  ธรรม ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. สทัธนิทรยี ์    ๒. วริยินิทรยี ์

   ๓. สตนิทรยี ์    ๔. สมาธนิทรยี ์

   ๕. ปัญญนิทรยี ์

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคลควรเจรญิธรรม ๕ ประการนี ้เพือ่รูย้ ิง่ราคะ 

  [๓๐๗] ภกิษุทัง้หลาย บคุคลควรเจรญิธรรม ๕ ประการ เพือ่รูย้ ิง่ราคะ 

  ธรรม ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. สทัธาพละ     ๒. วริยิพละ 

   ๓. สตพิละ     ๔. สมาธพิละ 

   ๕. ปัญญาพละ 

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคลควรเจรญิธรรม ๕ ประการนี ้เพือ่รูย้ ิง่ราคะ 

  [๓๐๘ - ๑๑๕๑] ภกิษุทัง้หลาย บคุคลควรเจรญิธรรม ๕ ประการนี ้เพือ่ 

กําหนดรูร้าคะ 

   ... เพือ่ความสิน้ราคะ 

   ... เพือ่ละราคะ 

   ... เพือ่ความสิน้ไปแหง่ราคะ 

   ... เพือ่ความเสือ่มไปแหง่ราคะ 

   ... เพือ่ความคลายไปแหง่ราคะ 

   ... เพือ่ความดับไปแหง่ราคะ 

   ... เพือ่ความสละราคะ 

   ... เพือ่ความสละคนืราคะ 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๔๐๘ } 



๔๐๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต ๓. ราคเปยยาล รวมธรรมทีม่ใีนเปยยาลนี้ 

  ... โทสะ (ความคดิประทษุรา้ย) ... โมหะ (ความหลง) ... โกธะ (ความโกรธ) ... 

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

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

(ความโออ้วด) ... ถัมภะ (ความหัวดือ้) สารัมภะ (ความแขง่ด)ี ... มานะ (ความถอืตัว) 

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

  ธรรม ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. สทัธาพละ     ๒. วรียิพละ 

   ๓. สตพิละ     ๔. สมาธพิละ 

   ๕. ปัญญาพละ 

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคลควรเจรญิธรรม ๕ ประการนี ้เพือ่ความสละคนืปมาทะ 

ราคเปยยาล จบ 

รวมธรรมทีม่ใีนเปยยาลนี ้คอื 

ธรรม ๑๐ ประการนี ้คอื 

   ๑. อภญิญา (ความรูย้ ิง่)   ๒. ปรญิญา (การกําหนดรู)้ 

   ๓. ปรกิขยา (ความสิน้)   ๔. ปหานะ (การละ) 

   ๕. ขยะ (ความสิน้ไป)   ๖. วยะ (ความเสือ่มไป) 

   ๗. วริาคะ (ความคลายไป)   ๘. นโิรธะ (ความดับไป) 

   ๙. จาคะ (ความสละ)    ๑๐. ปฏนิสิสคัคะ (ความสละคนื) 

ปญัจกนบิาต จบบรบิรูณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๔๐๙ } 



๔๑๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ปัญจกนบิาต ๓. ราคเปยยาล รวมวรรคทีม่ใีนปัญจกนบิาต 

รวมวรรคทีม่ใีนปญัจกนบิาตนี ้คอื 

    ๑. เสขพลวรรค     ๒. พลวรรค 

    ๓. ปัญจังคกิวรรค     ๔. สมุนวรรค 

    ๕. มณุฑราชวรรค     ๖. นวีรณวรรค 

    ๗. สญัญาวรรค     ๘. โยธาชวีวรรค 

    ๙. เถรวรรค      ๑๐. กกธุวรรค 

    ๑๑. ผาสวุหิารวรรค     ๑๒. อันธกวนิทวรรค 

    ๑๓. คลิานวรรค     ๑๔. ราชวรรค 

    ๑๕. ตกิัณฑกวีรรค     ๑๖. สทัธัมมวรรค 

    ๑๗. อาฆาตวรรค     ๑๘. อปุาสกวรรค 

    ๑๙. อรัญญวรรค     ๒๐. พราหมณวรรค 

    ๒๑. กมิพลิวรรค     ๒๒. อักโกสกวรรค 

    ๒๓. ทฆีจารกิวรรค     ๒๔. อาวาสกิวรรค 

    ๒๕. ทจุรติวรรค     ๒๖. อปุสมัปทาวรรค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๔๑๐ } 



๔๑๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๑. อาหเุนยยวรรค ๑. ปฐมอาหเุนยยสตูร 

พระสตุตนัตปิฎก 

องัคตุตรนกิาย ฉกักนบิาต 
__________ 

ขอนอบนอ้มพระผูม้พีระภาคอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้พระองคน์ ัน้ 

๑. ปฐมปณัณาสก ์

๑. อาหเุนยยวรรค 

หมวดวา่ดว้ยพระอาหไุนยบคุคล 

๑. ปฐมอาหเุนยยสตูร 

วา่ดว้ยพระอาหไุนยบคุคล สตูรที ่๑ 

  [๑] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อารามของอนาถบณิฑกิ- 

เศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีณ ทีนั่น้แล พระผูม้พีระภาคไดรั้บสัง่เรยีกภกิษุทัง้หลายมา 

ตรัสวา่ ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุเหลา่นัน้ทลูรับสนองพระดํารัสแลว้ พระผูม้พีระภาคจงึ 

ไดต้รัสเรือ่งนีว้า่ 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุประกอบดว้ยธรรม ๖ ประการ เป็นผูค้วรแกข่องทีเ่ขานํา 

มาถวาย ควรแกข่องตอ้นรับ ควรแกทั่กษิณา ควรแกก่ารทําอัญชล ีเป็นนาบญุอัน 

ยอดเยีย่มของโลก 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๔๑๑ } 



๔๑๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๑. อาหเุนยยวรรค ๒. ทตุยิอาหเุนยยสตูร 

  ธรรม ๖ ประการ อะไรบา้ง คอื 

  ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. เห็นรปูทางตาแลว้ ไมด่ใีจ ไมเ่สยีใจ๑ มอีเุบกขา มสีตสิมัปชญัญะอยู ่

   ๒. ฟังเสยีงทางห ูฯลฯ 

   ๓. ดมกลิน่ทางจมกู ฯลฯ 

   ๔. ลิม้รสทางลิน้ ฯลฯ 

   ๕. ถกูตอ้งโผฏฐัพพะทางกาย ฯลฯ 

   ๖. รูแ้จง้ธรรมารมณ์ทางใจแลว้ ไมด่ใีจ ไมเ่สยีใจ มอีเุบกขา มสีต-ิ 

       สมัปชญัญะอยู ่

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุประกอบดว้ยธรรม ๖ ประการนี ้เป็นผูค้วรแกข่องทีเ่ขานํา 

มาถวาย ควรแกข่องตอ้นรับ ควรแกทั่กษิณา ควรแกก่ารทําอัญชล ีเป็นนาบญุอัน 

ยอดเยีย่มของโลก 

  เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสอยา่งนี ้ภกิษุเหลา่นัน้มใีจยนิดตีา่งชืน่ชมภาษิตของ 

พระผูม้พีระภาค 

ปฐมอาหเุนยยสตูรที ่๑ จบ 

๒. ทตุยิอาหเุนยยสตูร๒ 

วา่ดว้ยพระอาหไุนยบคุคล สตูรที ่๒ 

  [๒] ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุประกอบดว้ยธรรม ๖ ประการ เป็นผูค้วรแกข่อง 

ทีเ่ขานํามาถวาย ฯลฯ เป็นนาบญุอันยอดเยีย่มของโลก 

  ธรรม ๖ ประการ อะไรบา้ง คอื 

  ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. แสดงฤทธิไ์ดห้ลายอยา่ง คอื คนเดยีวแสดงเป็นหลายคนก็ได ้

       หลายคนแสดงเป็นคนเดยีวก็ได ้แสดงใหป้รากฏหรอืใหห้ายไปก็ได ้

 

เชงิอรรถ : 

๑
 ไมด่ใีจ หมายถงึไมกํ่าหนัดยนิดใีนอฏิฐารมณ์(อารมณ์ทีน่่าปรารถนา) 

   ไมเ่สยีใจ หมายถงึไมข่ัดเคอืงในอนฏิฐารมณ์(อารมณ์ทีไ่มน่่าปรารถนา) สตูรนีท้รงตรัสถงึธรรมทีเ่ป็น 

   คณุสมบัตขิองพระขณีาสพ (องฺ.ฉกฺก.อ. ๓/๑/๙๓) 

๒
 ด ูท.ีปา. ๑๑/๓๕๖/๒๕๖ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๔๑๒ } 



๔๑๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๑. อาหเุนยยวรรค ๒. ทตุยิอาหเุนยยสตูร 

       ทะลฝุากําแพง และภเูขาไปไดไ้มต่ดิขดัเหมอืนไปในทีว่า่งก็ได ้ผดุขึน้ 

       หรอืดําลงในแผน่ดนิเหมอืนไปในน้ําก็ได ้เดนิบนน้ําโดยทีน้ํ่าไมแ่ยก 

       เหมอืนเดนิบนแผน่ดนิก็ได ้น่ังขดัสมาธเิหาะไปในอากาศเหมอืนนก 

       บนิไปก็ได ้ใชฝ่้ามอืลบูคลําดวงจันทรแ์ละดวงอาทติยอ์ันมฤีทธิม์าก 

       มอีานุภาพมากก็ได ้ใชอํ้านาจทางกายไปจนถงึพรหมโลกก็ได ้

   ๒. ไดย้นิเสยีง ๒ ชนดิ คอื เสยีงทพิย ์และเสยีงมนุษย ์ทัง้ทีอ่ยูไ่กล 

       และอยูใ่กลด้ว้ยหทูพิยอ์ันบรสิทุธิเ์หนอืมนุษย ์

   ๓. กําหนดรูจ้ติของสตัวแ์ละบคุคลอืน่ไดด้ว้ยจติของตน คอื จติมรีาคะก็ 

       รูว้า่มรีาคะ หรอืปราศจากราคะก็รูว้า่ปราศจากราคะ จติมโีทสะก็รู ้

       วา่มโีทสะ หรอืปราศจากโทสะก็รูว้า่ปราศจากโทสะ จติมโีมหะก็รูว้า่ 

       มโีมหะ หรอืปราศจากโมหะก็รูว้า่ปราศจากโมหะ จติหดหูก็่รูว้า่ 

       หดหู ่หรอืฟุ้งซา่นก็รูว้า่ฟุ้งซา่น จติเป็นมหัคคตะ๑ก็รูว้า่เป็นมหัคคตะ 

       หรอืไมเ่ป็นมหัคคตะก็รูว้า่ไมเ่ป็นมหัคคตะ จติมจีติอืน่ยิง่กวา่ก็รูว้า่ม ี

       จติอืน่ยิง่กวา่ หรอืไมม่จีติอืน่ยิง่กวา่ก็รูว้า่ไมม่จีติอืน่ยิง่กวา่ จติเป็น 

       สมาธก็ิรูว้า่เป็นสมาธ ิหรอืไมเ่ป็นสมาธก็ิรูว้า่ไมเ่ป็นสมาธ ิจติหลดุ 

       พน้ก็รูว้า่หลดุพน้ หรอืไมห่ลดุพน้ก็รูว้า่ไมห่ลดุพน้ 

   ๔. 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 ตลอด 

       ววิฏัฏกัปเป็นอันมากบา้ง ตลอดสงัวฏัฏกัปและววิฏัฏกัปเป็นอันมาก 

       บา้งวา่ „ในภพโนน้ เรามชีือ่อยา่งนัน้ มตีระกลู มวีรรณะ มอีาหาร 

       เสวยสขุทกุข ์และมอีายอุยา่งนัน้ ๆ จตุจิากภพนัน้ก็ไปเกดิในภพโนน้ 

       แมใ้นภพนัน้เราก็มชีือ่อยา่งนัน้ มตีระกลู มวีรรณะ มอีาหาร เสวย 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ 
ดเูชงิอรรถที ่๒ ขอ้ ๒๓ (อปุกเิลสสตูร) หนา้ ๒๘ ในเลม่นี ้

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๔๑๓ } 



๔๑๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๑. อาหเุนยยวรรค ๒. ทตุยิอาหเุนยยสตูร 

       สขุทกุข ์และมอีายอุยา่งนัน้ ๆ จตุจิากภพนัน้จงึมาเกดิในภพนี้‟ 

       ระลกึชาตกิอ่นไดห้ลายชาต ิพรอ้มทัง้ลักษณะท่ัวไปและชวีประวตั ิ

       อยา่งนี้ 

   ๕. เห็นหมูส่ตัวผ์ูกํ้าลังจตุ ิกําลังเกดิ ทัง้ชัน้ตํา่และชัน้สงู งามและ 

       ไมง่าม๑ เกดิดแีละเกดิไมด่ดีว้ยตาทพิยอ์ันบรสิทุธิเ์หนอืมนุษย ์รูช้ดั 

       ถงึหมูส่ตัวผ์ูเ้ป็นไปตามกรรมวา่ „หมูส่ตัวท์ีป่ระกอบกายทจุรติ 

       วจทีจุรติ และมโนทจุรติ กลา่วรา้ยพระอรยิะ มคีวามเห็นผดิ ชกัชวน 

       ผูอ้ ืน่ใหทํ้ากรรมตามความเห็นผดิ พวกเขาหลังจากตายแลว้จะไปเกดิ 

       ในอบาย ทคุต ิวนิบิาต นรก แตห่มูส่ตัวท์ีป่ระกอบกายสจุรติ 

       วจสีจุรติ และมโนสจุรติ ไมว่า่รา้ยพระอรยิะ มคีวามเห็นชอบ 

       ชกัชวนผูอ้ืน่ใหทํ้ากรรมตามความเห็นชอบ พวกเขาหลังจากตายแลว้ 

       จะไปเกดิในสคุตโิลกสวรรค‟์ เธอเห็นหมูส่ตัวผ์ูกํ้าลังจตุ ิกําลังเกดิ 

       ทัง้ชัน้ตํา่และชัน้สงู งามและไมง่าม เกดิดแีละเกดิไมด่ดีว้ยตาทพิย ์

       อันบรสิทุธิเ์หนอืมนุษย ์รูช้ดัถงึหมูส่ตัวผ์ูเ้ป็นไปตามกรรมอยา่งนีแ้ล 

   ๖. ทําใหแ้จง้เจโตวมิตุต ิปัญญาวมิตุตอิันไมม่อีาสวะ เพราะอาสวะ 

       ส ิน้ไปดว้ยปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุัน 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุประกอบดว้ยธรรม ๖ ประการนีแ้ล เป็นผูค้วรแกข่อง 

ทีเ่ขานํามาถวาย ฯลฯ เป็นนาบญุอันยอดเยีย่มของโลก 

ทตุยิอาหเุนยยสตูรที ่๒ จบ 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 งาม ในทีน่ีห้มายถงึมผีวิพรรณทีน่่าปรารถนา น่าใคร ่น่าพอใจ เป็นผลแหง่ความไมม่โีทสะ 

   ไมง่าม ในทีน่ีห้มายถงึมผีวิพรรณไมน่่าปรารถนา ไมน่่าใคร่ ไมน่่าพอใจ เป็นผลแหง่โทสะ (ว.ิอ. ๑/๑๓/ ๑๖๔) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๔๑๔ } 



๔๑๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๑. อาหเุนยยวรรค ๔. พลสตูร 

๓. อนิทรยิสตูร 

วา่ดว้ยอนิทรยี ์

  [๓] ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุประกอบดว้ยธรรม ๖ ประการ เป็นผูค้วรแกข่อง 

ทีเ่ขานํามาถวาย ฯลฯ เป็นนาบญุอันยอดเยีย่มของโลก 

  ธรรม ๖ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. สทัธนิทรยี ์(อนิทรยีค์อืศรัทธา) 

   ๒. วริยินิทรยี ์(อนิทรยีค์อืวริยิะ) 

   ๓. สตนิทรยี ์(อนิทรยีค์อืสต)ิ 

   ๔. สมาธนิทรยี ์(อนิทรยีค์อืสมาธ)ิ 

   ๕. ปัญญนิทรยี ์(อนิทรยีค์อืปัญญา) 

   ๖. ทําใหแ้จง้เจโตวมิตุต ิปัญญาวมิตุตอิันไมม่อีาสวะ เพราะอาสวะ 

       ส ิน้ไป ดว้ยปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุัน 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุประกอบดว้ยธรรม ๖ ประการนี ้เป็นผูค้วรแกข่องทีเ่ขา 

นํามาถวาย ควรแกข่องตอ้นรับ ควรแกทั่กษิณา ควรแกก่ารทําอัญชล ีเป็นนาบญุ 

อันยอดเยีย่มของโลก 

อนิทรยิสตูรที ่๓ จบ 

 

๔. พลสตูร 

วา่ดว้ยพละ 

  [๔] ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุประกอบดว้ยธรรม ๖ ประการ เป็นผูค้วรแกข่อง 

ทีเ่ขานํามาถวาย ฯลฯ เป็นนาบญุอันยอดเยีย่มของโลก 

  ธรรม ๖ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. สทัธาพละ (กําลังคอืศรัทธา) 

   ๒. วริยิพละ (กําลังคอืวริยิะ) 

   ๓. สตพิละ (กําลังคอืสต)ิ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๔๑๕ } 



๔๑๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๑. อาหเุนยยวรรค ๕. ปฐมอาชานยีสตูร 

   ๔. สมาธพิละ (กําลังคอืสมาธ)ิ 

   ๕. ปัญญาพละ (กําลังคอืปัญญา) 

   ๖. ทําใหแ้จง้เจโตวมิตุต ิปัญญาวมิตุตอิันไมม่อีาสวะ เพราะอาสวะสิน้ไป 

       ดว้ยปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุัน 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุประกอบดว้ยธรรม ๖ ประการนี ้เป็นผูค้วรแกข่องทีเ่ขา 

นํามาถวาย ฯลฯ เป็นนาบญุอันยอดเยีย่มของโลก 

พลสตูรที ่๔ จบ 

 

๕. ปฐมอาชานยีสตูร 

วา่ดว้ยองคป์ระกอบของมา้อาชาไนย สตูรที ่๑ 

  [๕] ภกิษุทัง้หลาย มา้อาชาไนยพันธุด์ขีองพระราชา ประกอบดว้ยองค์๑ ๖ 

ประการ เป็นมา้ควรแกพ่ระราชา ควรเป็นมา้ตน้ นับวา่เป็นราชพาหนะโดยแท ้

  องค ์๖ ประการ อะไรบา้ง คอื 

  มา้อาชาไนยพันธุด์ขีองพระราชาในโลกนี้ 

   ๑. เป็นสตัวอ์ดทนตอ่รปู 

   ๒. เป็นสตัวอ์ดทนตอ่เสยีง 

   ๓. เป็นสตัวอ์ดทนตอ่กลิน่ 

   ๔. เป็นสตัวอ์ดทนตอ่รส 

   ๕. เป็นสตัวอ์ดทนตอ่โผฏฐัพพะ 

   ๖. เป็นสตัวส์มบรูณ์ดว้ยส ี

  ภกิษุทัง้หลาย มา้อาชาไนยพันธุด์ขีองพระราชา ประกอบดว้ยองค ์๖ ประการ 

นีแ้ล เป็นมา้ควรแกพ่ระราชา ควรเป็นมา้ตน้ นับวา่เป็นราชพาหนะโดยแท ้

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุประกอบดว้ยธรรม ๖ ประการนี ้ก็ฉันนัน้เหมอืนกัน 

เป็นผูค้วรแกข่องทีเ่ขานํามาถวาย ฯลฯ เป็นนาบญุอันยอดเยีย่มของโลก 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 องค ์ในทีน่ีห้มายถงึคณุสมบัต ิ(องฺ.ฉกฺก.อ.๓/๕-๗/๙๓) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๔๑๖ } 



๔๑๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๑. อาหเุนยยวรรค ๖. ทตุยิอาชานยีสตูร 

  ธรรม ๖ ประการ อะไรบา้ง คอื 

  ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. เป็นผูอ้ดทนตอ่รปู 

   ๒. เป็นผูอ้ดทนตอ่เสยีง 

   ๓. เป็นผูอ้ดทนตอ่กลิน่ 

   ๔. เป็นผูอ้ดทนตอ่รส 

   ๕. เป็นผูอ้ดทนตอ่โผฏฐัพพะ 

   ๖. เป็นผูอ้ดทนตอ่ธรรมารมณ์ 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุประกอบดว้ยธรรม ๖ ประการนีแ้ล เป็นผูค้วรแกข่องที ่

เขานํามาถวาย ฯลฯ เป็นนาบญุอันยอดเยีย่มของโลก 

ปฐมอาชานยีสตูรที ่๕ จบ 

๖. ทตุยิอาชานยีสตูร 

วา่ดว้ยองคป์ระกอบของมา้อาชาไนย สตูรที ่๒ 

  [๖] ภกิษุทัง้หลาย มา้อาชาไนยพันธุด์ขีองพระราชา ประกอบดว้ยองค ์๖ 

ประการ เป็นมา้ควรแกพ่ระราชา ควรเป็นมา้ตน้ นับวา่เป็นราชพาหนะโดยแท ้

  องค ์๖ ประการ อะไรบา้ง คอื 

  มา้อาชาไนยพันธุด์ขีองพระราชาในโลกนี้ 

   ๑. เป็นสตัวอ์ดทนตอ่รปู 

   ๒. เป็นสตัวอ์ดทนตอ่เสยีง 

   ๓. เป็นสตัวอ์ดทนตอ่กลิน่ 

   ๔. เป็นสตัวอ์ดทนตอ่รส 

   ๕. เป็นสตัวอ์ดทนตอ่โผฏฐัพพะ 

   ๖. เป็นสตัวส์มบรูณ์ดว้ยกําลัง 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๔๑๗ } 



๔๑๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๑. อาหเุนยยวรรค ๗. ตตยิอาชานยีสตูร 

  ภกิษุทัง้หลาย มา้อาชาไนยพันธุด์ขีองพระราชา ประกอบดว้ยองค ์๖ ประการ 

นีแ้ล เป็นมา้ควรแกพ่ระราชา ควรเป็นมา้ตน้ นับวา่เป็นราชพาหนะโดยแท ้

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุประกอบดว้ยธรรม ๖ ประการนี ้ก็ฉันนัน้เหมอืนกัน 

เป็นผูค้วรแกข่องทีเ่ขานํามาถวาย ฯลฯ เป็นนาบญุอันยอดเยีย่มของโลก 

  ธรรม ๖ ประการ อะไรบา้ง คอื 

  ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. เป็นผูอ้ดทนตอ่รปู 

   ๒. เป็นผูอ้ดทนตอ่เสยีง 

   ๓. เป็นผูอ้ดทนตอ่กลิน่ 

   ๔. เป็นผูอ้ดทนตอ่รส 

   ๕. เป็นผูอ้ดทนตอ่โผฏฐัพพะ 

   ๖. เป็นผูอ้ดทนตอ่ธรรมารมณ์ 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุประกอบดว้ยธรรม ๖ ประการนี ้เป็นผูค้วรแกข่องทีเ่ขา 

นํามาถวาย ฯลฯ เป็นนาบญุอันยอดเยีย่มของโลก 

ทตุยิอาชานยีสตูรที ่๖ จบ 

 

๗. ตตยิอาชานยีสตูร 

วา่ดว้ยองคป์ระกอบของมา้อาชาไนย สตูรที ่๓ 

  [๗] ภกิษุทัง้หลาย มา้อาชาไนยพันธุด์ขีองพระราชา ประกอบดว้ยองค ์๖ 

ประการ เป็นมา้ควรแกพ่ระราชา ควรเป็นมา้ตน้ นับวา่เป็นราชพาหนะโดยแท ้

  องค ์๖ ประการ อะไรบา้ง คอื 

  มา้อาชาไนยพันธุด์ขีองพระราชาในโลกนี้ 

   ๑. เป็นสตัวอ์ดทนตอ่รปู 

   ๒. เป็นสตัวอ์ดทนตอ่เสยีง 

   ๓. เป็นสตัวอ์ดทนตอ่กลิน่ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๔๑๘ } 



๔๑๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๑. อาหเุนยยวรรค ๘. อนุตตรยิสตูร 

   ๔. เป็นสตัวอ์ดทนตอ่รส 

   ๕. เป็นสตัวอ์ดทนตอ่โผฏฐัพพะ 

   ๖. เป็นสตัวส์มบรูณ์ดว้ยเชาว(์ฝีเทา้เร็ว) 

  ภกิษุทัง้หลาย มา้อาชาไนยพันธุด์ขีองพระราชาประกอบดว้ยองค ์๖ ประการนี ้

เป็นมา้ควรแกพ่ระราชา ควรเป็นมา้ตน้ นับวา่เป็นราชพาหนะโดยแท ้

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุประกอบดว้ยธรรม ๖ ประการนี ้เป็นผูค้วรแกข่องทีเ่ขา 

นํามาถวาย ฯลฯ เป็นนาบญุอันยอดเยีย่มของโลก 

  ธรรม ๖ ประการ อะไรบา้ง คอื 

  ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. เป็นผูอ้ดทนตอ่รปู 

     ฯลฯ 

   ๖. เป็นผูอ้ดทนตอ่ธรรมารมณ์ 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุประกอบดว้ยธรรม ๖ ประการนี ้เป็นผูค้วรแกข่องทีเ่ขา 

นํามาถวาย ฯลฯ เป็นนาบญุอันยอดเยีย่มของโลก 

ตตยิอาชานยีสตูรที ่๗ จบ 

 

๘. อนุตตรยิสตูร 

วา่ดว้ยอนตุตรยิะ๑ 

  [๘] ภกิษุทัง้หลาย อนุตตรยิะ(ภาวะอันยอดเยีย่ม) ๖ ประการนี ้

  อนุตตรยิะ ๖ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ทัสสนานุตตรยิะ (การเห็นอันยอดเยีย่ม) 

   ๒. สวนานุตตรยิะ (การฟังอันยอดเยีย่ม) 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 อนตุตรยิะ หมายถงึภาวะทีไ่มม่สี ิง่อืน่ยอดเยีย่มกวา่หรอืวเิศษกวา่ หรอืเรยีกสัน้ ๆ ว่า ภาวะอันยอดเยีย่ม 

   นําผลอันวเิศษมาให ้(องฺ.ฉกฺก.อ.๓/๘-๙/๙๔, องฺ.ฉกฺก.ฏกีา ๓/๘/๑๐๗) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๔๑๙ } 



๔๒๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๑. อาหเุนยยวรรค ๙. อนุสสตฎิฐานสตูร 

   ๓. ลาภานุตตรยิะ (การไดอ้ันยอดเยีย่ม) 

   ๔. สกิขานุตตรยิะ (การศกึษาอันยอดเยีย่ม) 

   ๕. ปารจิรยิานุตตรยิะ (การบํารงุอันยอดเยีย่ม) 

   ๖. อนุสสตานุตตรยิะ๑ (การระลกึอันยอดเยีย่ม) 

  ภกิษุทัง้หลาย อนุตตรยิะ ๖ ประการนีแ้ล 

อนตุตรยิสตูรที ่๘ จบ 

 

๙. อนสุสตฏิฐานสตูร 

วา่ดว้ยอนสุสตฏิฐาน๒ 

  [๙] ภกิษุทัง้หลาย อนุสสตฏิฐาน ๖ ประการนี ้

  อนุสสตฏิฐาน ๖ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. พทุธานุสสต ิ(การระลกึถงึพระพทุธเจา้) 

   ๒. ธัมมานุสสต ิ(การระลกึถงึพระธรรม) 

 
เชงิอรรถ : 
๑
 การเห็นรปู เชน่ เห็นพระทศพล และพระภกิษุสงฆด์ว้ยศรัทธาดว้ยความรักทีตั่ง้มั่น หรอืเห็นอารมณ์ 

   กัมมัฏฐานมกีสณิและอสภุนมิติเป็นตน้อยา่งใดอยา่งหนึง่ซ ึง่กอ่ใหเ้กดิความเจรญิใจ จัดเป็นทสัสนานตุตรยิะ 

   สว่นการเห็นสิง่ทีม่คีา่อืน่ ๆ มชีา้งแกว้ มา้แกว้ เป็นตน้ หาใชท่ัสสนานุตตรยิะไม่ 

   การไดฟั้งการพรรณาคณุพระรัตนตรัยดว้ยศรัทธา ดว้ยความรักทีต่ัง้มั่น หรอืการไดฟั้งพระพทุธพจนค์อื 

   พระไตรปิฎกจัดเป็น สวนานตุตรยิะ สว่นการฟังการพรรณนาคณุของบคุคอืน่หาใชส่วนานุตตรยิะไม่ 

   การไดอ้รยิทรัพย ์๗ อยา่ง จัดเป็น ลาภานตุตรยิะ สว่นการไดแ้กว้มณีเป็นตน้ หาใชล่าภานุตตรยิะไม ่

   การบําเพ็ญไตรสกิขา (สลี,สมาธ,ิปัญญา) จัดเป็น สกิขานตุตรยิะ สว่นการศกึษาศลิปะอยา่งอืน่ เชน่ 

   ศลิปะการฝึกชา้ง หาใชส่กิขานุตตรยิะไม่ 

   การบํารงุพระรัตนตรัย จัดเป็น ปารจิรยิานตุตรยิะ สว่นการบํารงุบุคคลอืน่ หาใชป่ารจิรยิานุตตรยิะไม่ 

   การระลกึถงึคณุพระรัตนตรัยจัดเป็น อนสุสตานตุตรยิะ สว่นการระลกึถงึคณุบคุคลอืน่ หาใชอ่นุสสตา- 

   นุตตรยิะไม ่ดรูายละเอยีดในฉักกนบิาตขอ้ ๓๐ 

    อนุตตรยิะ ๖ ประการนี ้เป็นทัง้โลกยิะ และโลกตุตระ (องฺ.ฉกฺก.อ.๓/๘-๙/๙๖,องฺ.ฉกฺก.ฏกีา ๓/๘/๑๐๗) 
๒
 อนสุสตฏิฐาน แปลว่า „ฐานคอือนุสสต‟ิ หมายถงึเหตคุอือนุสสต ิกลา่วคอืฌาน ๓ (องฺ.ฉกฺก.อ. ๓/๒๕/ 

   ๑๑๐,๒๙/๑๑๒) 

    อนุสสต ิทีเ่รยีกวา่ „ฐาน‟ เพราะเป็นเหตใุหไ้ดร้ับประโยชนเ์กือ้กลู และความสขุทัง้ในภพนีแ้ละภพหนา้ 

   เชน่ พทุธานุสสต ิ(การระลกึถงึพระพทุธคณุ)ยอ่มเป็นเหตใุหบ้รรลุคณุวเิศษ เพราะเมือ่บคุคลระลกึถงึพทุธ 

   คณุอยู ่ปีต(ิความอิม่ใจ)ยอ่มเกดิ จากนัน้จงึพจิารณาปีตใิหเ้ห็นความสิน้ไปเสือ่มไปจนไดบ้รรลุ 

   อรหัตตผล 

    อนุสสตฏิฐานนี ้จัดเป็นอปุจารกัมมฏัฐาน แมค้ฤหัสถก็์สามารถบําเพ็ญได ้(ข.ุป.อ. ๑/๒๕/๑๓๗, 

   องฺ.ฉกฺก.ฏกีา ๓/๙/๑๐๘) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๔๒๐ } 



๔๒๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๑. อาหเุนยยวรรค ๑๐. มหานามสตูร 

   ๓. สงัฆานุสสต ิ(การระลกึถงึพระสงฆ)์ 

   ๔. สลีานุสสต ิ(การระลกึถงึศลี) 

   ๕. จาคานุสสต ิ(การระลกึถงึการบรจิาค) 

   ๖. เทวตานุสสต ิ(ระลกึถงึเทวดา) 

  ภกิษุทัง้หลาย อนุสสตฏิฐาน ๖ ประการนีแ้ล 

อนสุสตฏิฐานสตูรที ่๙ จบ 

 

๑๐. มหานามสูตร 

วา่ดว้ยเจา้ศากยะมหานามะ 

  [๑๐] สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ นโิครธาราม เขตกรงุกบลิพัสดุ ์

แควน้สกักะ ครัง้นัน้แล เจา้ศากยะพระนามวา่มหานามะ๑ เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาค 

ถงึทีป่ระทับ ถวายอภวิาทแลว้น่ัง ณ ทีส่มควร ไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ อรยิสาวกผูไ้ดบ้รรลผุลแลว้๒ รูช้ดัศาสนาแลว้๓ สว่น 

มากยอ่มอยูด่ว้ยวหิารธรรมชนดิไหน พระพทุธเจา้ขา้” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “มหานามะ อรยิสาวกผูไ้ดบ้รรลผุลแลว้ รูช้ดัศาสนา 

แลว้ สว่นมากยอ่มอยูด่ว้ยวหิารธรรมนี ้คอื 

   ๑. อรยิสาวกในธรรมวนัิยนีร้ะลกึถงึตถาคตวา่ „แมเ้พราะเหตนุี ้พระผูม้ ี

       พระภาคพระองคนั์น้เป็นพระอรหันต ์ตรัสรูด้ว้ยพระองคเ์องโดยชอบ 

       เพยีบพรอ้มดว้ยวชิชาและจรณะ เสด็จไปด ีรูแ้จง้โลก เป็นสารถ ี

       ฝึกผูท้ีค่วรฝึกไดอ้ยา่งยอดเยีย่ม เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย ์

       ทัง้หลาย เป็นพระพทุธเจา้ เป็นพระผูม้พีระภาค‟ มหานามะ 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 หมายถงึเจา้ศากยะราชโอรสของพระเจา้อาวข์องพระผูม้พีระภาค (องฺ.ฉกฺก.อ. ๓/๑๐/๙๖) 

๒
 ผล ในทีน่ีห้มายถงึอรยิผล (องฺ.ฉกฺก.อ. ๓/๑๐/๙๖) 

๓
 รูช้ดัศาสนาแลว้ หมายถงึรูแ้จง้ไตรสกิขา คอื อธสิลีสกิขา อธจิติตสกิขา และอธปัิญญาสกิขา (องฺ.ฉกฺก.อ. 

   ๓/๑๐/๙๖) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๔๒๑ } 



๔๒๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๑. อาหเุนยยวรรค ๑๐. มหานามสตูร 

       สมัยใด อรยิสาวกระลกึถงึตถาคต สมัยนัน้ จติของอรยิสาวกนัน้ 

        ยอ่มไมถ่กูราคะกลุม้รมุ ไมถ่กูโทสะกลุม้รมุ ไมถ่กูโมหะกลุม้รมุ 

       สมัยนัน้ จติของอรยิสาวกนัน้ยอ่มปรารภตถาคตดําเนนิไปตรง 

       ทเีดยีว มหานามะ ก็อรยิสาวกผูม้จีติดําเนนิไปตรงแลว้ ยอ่มได ้

       ความปลาบปลืม้องิอรรถ ยอ่มไดค้วามปลาบปลืม้องิธรรม ยอ่มได ้

       ปราโมทยท์ีป่ระกอบดว้ยธรรม เมือ่มปีราโมทย ์ยอ่มเกดิปีต ิเมือ่ใจ 

       มปีีตกิายยอ่มสงบ เธอมกีายสงบยอ่มไดรั้บสขุ เมือ่มสีขุจติยอ่ม 

       ตัง้มั่น มหานามะ ตถาคตกลา่ววา่ อรยิสาวกนีเ้ป็นผูถ้งึความสงบ 

       อยูใ่นหมูส่ตัวผ์ูถ้งึความไมส่งบ เป็นผูไ้มม่พียาบาทอยูใ่นหมูส่ตัวผ์ูม้ ี

       พยาบาท เป็นผูถ้งึพรอ้มดว้ยกระแสธรรม เจรญิพทุธานุสสตอิยู ่

   ๒. อรยิสาวกระลกึถงึธรรมวา่ „พระธรรมเป็นธรรมทีพ่ระผูม้พีระภาค 

       ตรัสไวด้แีลว้ ผูป้ฏบิัตจิะพงึเห็นชดัดว้ยตนเอง ไมป่ระกอบดว้ยกาล๑ 

       ควรเรยีกใหม้าด ูควรนอ้มเขา้มาในตน อันวญิญชูนพงึรูเ้ฉพาะตน‟ 

       มหานามะ สมัยใด อรยิสาวกระลกึถงึธรรม สมัยนัน้ จติของ 

       อรยิสาวกนัน้ยอ่มไมถ่กูราคะกลุม้รมุ ไมถ่กูโทสะกลุม้รมุ ไมถ่กูโมหะ 

       กลุม้รมุ สมัยนัน้ จติของอรยิสาวกนัน้ยอ่มปรารภธรรมดําเนนิไป 

       ตรงทเีดยีว มหานามะ ก็อรยิสาวกผูม้จีติดําเนนิไปตรงแลว้ ยอ่มได ้

       ความปลาบปลืม้องิอรรถ ยอ่มไดค้วามปลาบปลืม้องิธรรม ยอ่มได ้

       ปราโมทยท์ีป่ระกอบดว้ยธรรม เมือ่มปีราโมทย ์ยอ่มเกดิปีต ิเมือ่ใจ 

       มปีีตกิายยอ่มสงบ เธอมกีายสงบยอ่มไดรั้บสขุ เมือ่มสีขุจติยอ่ม 

       ตัง้มั่น มหานามะ ตถาคตกลา่ววา่ อรยิสาวกนีเ้ป็นผูถ้งึความสงบ 

       อยูใ่นหมูส่ตัวผ์ูถ้งึความไมส่งบ เป็นผูไ้มม่พียาบาทอยูใ่นหมูส่ตัวผ์ูม้ ี

       พยาบาท เป็นผูถ้งึพรอ้มดว้ยกระแสธรรม เจรญิธมัมานุสสตอิยู ่

   ๓. อรยิสาวกระลกึถงึพระสงฆว์า่ „พระสงฆส์าวกของพระผูม้พีระภาค 

       เป็นผูป้ฏบิัตดิ ีปฏบิัตติรง ปฏบิัตถิกูทาง ปฏบิัตสิมควร ไดแ้ก ่

 

เชงิอรรถ : 

๑
 ไมป่ระกอบดว้ยกาล หมายถงึใหผ้ลไมจํ่ากัดกาล คอืไมข่ึน้กับกาลเวลา ใหผ้ลแกผู่ป้ฏบัิตทิกุเวลา ทกุโอกาส 

   บรรลเุมือ่ใดก็ไดร้ับผลเมือ่นัน้ (องฺ.ตกิ.อ. ๒/๕๔/๑๕๘) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เล่ม : ๒๒ หนา้ :๔๒๒ } 



๔๒๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๑. อาหเุนยยวรรค ๑๐. มหานามสตูร 

       อรยิบคุคล ๔ คูค่อื ๘ บคุคล๑ พระสงฆส์าวกของพระผูม้พีระภาคนี้ 

       เป็นผูค้วรแกข่องทีเ่ขานํามาถวาย ควรแกข่องตอ้นรับ ควรแกทั่กษิณา 

       ควรแกก่ารทําอัญชล ีเป็นนาบญุอันยอดเยีย่มของโลก‟ มหานามะ 

       สมัยใด อรยิสาวกระลกึถงึพระสงฆ ์สมัยนัน้ จติของอรยิสาวกนัน้ 

       ยอ่มไมถ่กูราคะกลุม้รมุ ไมถ่กูโทสะกลุม้รมุ ไมถ่กูโมหะกลุม้รมุ 

       สมัยนัน้ จติของอรยิสาวกนัน้ยอ่มปรารภพระสงฆดํ์าเนนิไปตรง 

       ทเีดยีว มหานามะ ก็อรยิสาวกผูม้จีติดําเนนิไปตรงแลว้ ยอ่มได ้

       ความปลาบปลืม้องิอรรถ ยอ่มไดค้วามปลาบปลืม้องิธรรม ยอ่มได ้

       ปราโมทยท์ีป่ระกอบดว้ยธรรม เมือ่มปีราโมทย ์ยอ่มเกดิปีต ิเมือ่ใจ 

       มปีีตกิายยอ่มสงบ เธอมกีายสงบยอ่มไดรั้บสขุ เมือ่มสีขุจติยอ่ม 

       ตัง้มั่น มหานามะ ตถาคตกลา่ววา่ อรยิสาวกนีเ้ป็นผูถ้งึความสงบ 

       อยูใ่นหมูส่ตัวผ์ูถ้งึความไมส่งบ เป็นผูไ้มม่พียาบาทอยูใ่นหมูส่ตัวผ์ูม้ ี

       พยาบาท เป็นผูถ้งึพรอ้มดว้ยกระแสธรรม เจรญิสงัฆานุสสตอิยู ่

   ๔. อรยิสาวกระลกึถงึศลีของตน ทีไ่มข่าด ไมท่ะล ุไมด่า่ง ไมพ่รอ้ย 

       เป็นไท ทา่นผูรู้ส้รรเสรญิ ไมถ่กูตัณหาและทฏิฐคิรอบงํา เป็นไปเพือ่ 

       สมาธ ิสมัยใด อรยิสาวกระลกึถงึศลี สมัยนัน้ จติของอรยิสาวกนัน้ 

       ยอ่มไมถ่กูราคะกลุม้รมุ ไมถ่กูโทสะกลุม้รมุ ไมถ่กูโมหะกลุม้รมุ 

       สมัยนัน้จติของอรยิสาวกนัน้ยอ่มปรารภศลีดําเนนิไปตรงทเีดยีว 

       มหานามะ ก็อรยิสาวกผูม้จีติดําเนนิไปตรงแลว้ ยอ่มไดค้วาม 

       ปลาบปลืม้องิอรรถ ยอ่มไดค้วามปลาบปลืม้องิธรรม ยอ่มได ้

       ปราโมทยท์ีป่ระกอบดว้ยธรรม เมือ่มปีราโมทย ์ยอ่มเกดิปีต ิเมือ่ใจ 

       มปีีตกิายยอ่มสงบ เธอมกีายสงบยอ่มไดรั้บสขุ เมือ่มสีขุจติยอ่ม 

       ตัง้มั่น มหานามะ ตถาคตกลา่ววา่ อรยิสาวกนีเ้ป็นผูถ้งึความสงบ 

       อยูใ่นหมูส่ตัวผ์ูถ้งึความไมส่งบ เป็นผูไ้มม่พียาบาทอยูใ่นหมูส่ตัวผ์ูม้ ี

       พยาบาท เป็นผูถ้งึพรอ้มดว้ยกระแสธรรม เจรญิสลีานุสสตอิยู ่

 

เชงิอรรถ : 

๑
 อรยิบคุคล ๔ คู ่คอื ๘ บคุคล ไดแ้ก ่(๑) พระผูบ้รรลโุสดาปัตตผิล (๒) พระผูดํ้ารงอยูใ่นโสดาปัตตมิรรค 

   (๓) พระผูบ้รรลสุกทาคามผิล (๔) พระผูดํ้ารงอยูใ่นสกทาคามมิรรค (๕) พระผูบ้รรลอุนาคามผิล 

   (๖) พระผูดํ้ารงอยูใ่นอนาคามมิรรค (๗) พระผูบ้รรลอุรหัตตผล (๘) พระผูดํ้ารงอยู่ในอรหัตตมรรค 

   (อภ.ิป.ุ (แปล) ๓๖/๒๐๗/๒๒๙) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๔๒๓ } 



๔๒๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๑. อาหเุนยยวรรค ๑๐. มหานามสตูร 

   ๕. อรยิสาวกระลกึถงึจาคะ(การสละ) ของตนวา่ „เป็นลาภของเราหนอ 

       เราไดด้แีลว้หนอ เมือ่หมูส่ตัวถ์กูความตระหนีอ่นัเป็นมลทนิกลุม้รมุ 

       เรามใีจปราศจากความตระหนีอ่ันเป็นมลทนิ มจีาคะอันสละแลว้ 

       มฝ่ีามอืชุม่ ยนิดใีนการสละ ควรแกก่ารขอ ยนิดใีนการแจกทาน 

       อยูค่รองเรอืน‟ มหานามะ สมัยใด อรยิสาวกระลกึถงึจาคะ สมัยนัน้ 

       จติของอรยิสาวกนัน้ยอ่มไมถ่กูราคะกลุม้รมุ ไมถ่กูโทสะกลุม้รมุ 

       ไมถ่กูโมหะกลุม้รมุ สมยันัน้ จติของอรยิสาวกนัน้ยอ่มปรารภจาคะ 

       ดําเนนิไปตรงทีเ่ดยีว มหานามะ ก็อรยิสาวกผูม้จีติดําเนนิไปตรงแลว้ 

       ยอ่มไดค้วามปลาบปลืม้องิอรรถ ยอ่มไดค้วามปลาบปลืม้องิธรรม 

       ยอ่มไดป้ราโมทยท์ีป่ระกอบดว้ยธรรม เมือ่มปีราโมทย ์ยอ่มเกดิปีต ิ

       เมือ่ใจมปีีตกิายยอ่มสงบ เธอมกีายสงบยอ่มไดรั้บสขุ เมือ่มสีขุจติ 

       ยอ่มตัง้มั่น มหานามะ ตถาคตกลา่ววา่ อรยิสาวกนีเ้ป็นผูถ้งึ 

       ความสงบอยูใ่นหมูส่ตัวผ์ูถ้งึความไมส่งบ เป็นผูไ้มม่พียาบาทอยู ่

       ในหมูส่ตัวผ์ูม้พียาบาท เป็นผูถ้งึพรอ้มดว้ยกระแสธรรม เจรญิ 

       จาคานุสสตอิยู ่

   ๖. อรยิสาวกเจรญิเทวตานุสสตวิา่ „มเีทวดาชัน้จาตมุหาราช เทวดา 

       ชัน้ดาวดงึส ์เทวดาชัน้ยามา เทวดาชัน้ดสุติ เทวดาชัน้นมิมานรด ี

       เทวดาชัน้ปรนมิมติวสวัตด ีเทวดาชัน้พรหมกาย เทวดาชัน้สงูขึน้ไป 

       กวา่นัน้ เทวดาเหลา่นัน้ประกอบดว้ยศรัทธาเชน่ใด จตุจิากโลกนี ้

       แลว้ไปเกดิในเทวโลกนัน้ แมเ้ราเองก็มศีรัทธาเชน่นัน้ เทวดา 

       เหลา่นัน้ประกอบดว้ยศลีเชน่ใด จตุจิากโลกนีแ้ลว้ไปเกดิในเทว- 

       โลกนัน้ แมเ้ราเองก็มศีลีเชน่นัน้ เทวดาเหลา่นัน้ประกอบดว้ยสตุะ 

       เชน่ใด จตุจิากโลกนีแ้ลว้ไปเกดิในเทวโลกนัน้ แมเ้ราเองก็มสีตุะ 

       เชน่นัน้ เทวดาเหลา่นัน้ประกอบดว้ยจาคะเชน่ใด จตุจิากโลกนีแ้ลว้ 

       ไปเกดิในเทวโลกนัน้ แมเ้ราเองก็มจีาคะเชน่นัน้ เทวดาเหลา่นัน้ 

       ประกอบดว้ยปัญญาเชน่ใด จตุจิากโลกนีแ้ลว้ไปเกดิในเทวโลกนัน้ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๔๒๔ } 



๔๒๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๑. อาหเุนยยวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

       แมเ้ราเองก็มปัีญญาเชน่นัน้‟ มหานามะ สมัยใด อรยิสาวกระลกึถงึ 

       ศรัทธา ศลี สตุะ จาคะ และปัญญาของตนและของเทวดาเหลา่นัน้ 

       สมัยนัน้ จติของอรยิสาวกนัน้ยอ่มไมถ่กูราคะกลุม้รมุ ไมถ่กูโทสะกลุม้รมุ 

       ไมถ่กูโมหะกลุม้รมุ สมยันัน้จติของอรยิสาวกนัน้ยอ่มปรารภเทวดา 

       ทัง้หลายดําเนนิไปตรงทเีดยีว มหานามะ ก็อรยิสาวกผูม้จีติดําเนนิ 

       ไปตรงแลว้ ยอ่มไดค้วามปลาบปลืม้องิอรรถ ยอ่มไดค้วามปลาบปลืม้ 

       องิธรรม ยอ่มไดป้ราโมทยท์ีป่ระกอบดว้ยธรรม เมือ่มปีราโมทย ์

       ยอ่มเกดิปีต ิเมือ่ใจมปีีตกิายยอ่มสงบ เธอมกีายสงบยอ่มไดรั้บสขุ 

       เมือ่มสีขุจติยอ่มตัง้มั่น มหานามะ ตถาคตกลา่ววา่ อรยิสาวกนี้ 

       เป็นผูถ้งึความสงบอยูใ่นหมูส่ตัวผ์ูถ้งึความไมส่งบ เป็นผูไ้มม่พียาบาท 

       อยูใ่นหมูส่ตัวผ์ูม้พียาบาท เป็นผูถ้งึพรอ้มดว้ยกระแสธรรม เจรญิ 

       เทวตานุสสตอิยู ่

  มหานามะ อรยิสาวกผูไ้ดบ้รรลผุลแลว้ รูช้ดัศาสนาแลว้ สว่นมากยอ่มอยูด่ว้ย 

วหิารธรรมนี้ 

มหานามสตูรที ่๑๐ จบ 

อาหเุนยยวรรคที ่๑ จบ 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

   ๑. ปฐมอาหเุนยยสตูร   ๒. ทตุยิอาหเุนยยสตูร 

   ๓. อนิทรยิสตูร    ๔. พลสตูร 

   ๕. ปฐมอาชานยีสตูร    ๖. ทตุยิอาชานยีสตูร 

   ๗. ตตยิอาชานยีสตูร    ๘. อนุตตรยิสตูร 

   ๙. อนุสสตฏิฐานสตูร    ๑๐. มหานามสตูร 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๔๒๕ } 



๔๒๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๒. สารณียวรรค ๑. ปฐมสารณียสตูร๒. สารณียวรรค 

หมวดวา่ดว้ยสารณียธรรม 

๑. ปฐมสารณียสูตร 

วา่ดว้ยสารณียธรรม สตูรที ่๑ 

  [๑๑] ภกิษุทัง้หลาย สารณียธรรม(ธรรมเป็นเหตใุหร้ะลกึถงึกัน) ๖ ประการนี ้

  สารณียธรรม ๖ ประการ อะไรบา้ง คอื 

  ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. ตัง้มั่นเมตตากายกรรม๑ ในเพือ่นพรหมจารทัีง้หลาย ทัง้ตอ่หนา้ 

       และลับหลัง แมน้ีก็้เป็นสารณียธรรม 

   ๒. ตัง้มั่นเมตตาวจกีรรมในเพือ่นพรหมจารทัีง้หลาย ทัง้ตอ่หนา้และ 

       ลับหลัง แมน้ีก็้เป็นสารณียธรรม 

   ๓. ตัง้มั่นเมตตามโนกรรมในเพือ่นพรหมจารทัีง้หลาย ทัง้ตอ่หนา้และ 

       ลับหลัง แมน้ีก็้เป็นสารณียธรรม 

   ๔. บรโิภคโดยไมแ่บง่แยก๒ลาภทัง้หลายทีป่ระกอบดว้ยธรรม ไดม้า 

       โดยธรรม โดยทีส่ดุแมเ้พยีงบณิฑบาต บรโิภครว่มกับเพือ่นพรหม- 

       จารทัีง้หลายผูม้ศีลี แมน้ีก็้เป็นสารณียธรรม 

   ๕. มศีลีทีไ่มข่าด ไมท่ะล ุไมด่า่ง ไมพ่รอ้ย เป็นไท ทา่นผูรู้ส้รรเสรญิ 

       ไมถ่กูตัณหาและทฏิฐคิรอบงํา เป็นไปเพือ่สมาธเิสมอกันกับเพือ่น 

       พรหมจารทัีง้หลาย ทัง้ตอ่หนา้และลับหลัง แมน้ีก็้เป็นสารณียธรรม 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 เมตตากายกรรม หมายถงึกายกรรมทีพ่งึทําดว้ยจติประกอบดว้ยเมตตา และเมตตาวจกีรรม เมตตามโน- 

   กรรมก็มอีรรถาธบิายเชน่เดยีวกันนี ้(องฺ.ฉกฺก.อ. ๓/๑๑/๙๗) 

๒
 ไมแ่บง่แยก หมายถงึไมแ่บง่แยกอามสิโดยคดิวา่ “จะใหเ้ทา่นี ้ๆ” และไมแ่บง่แยกบคุคลโดยคดิว่า 

   “จะใหแ้กค่นนัน้ ไมใ่หแ้กค่นนี”้ (องฺ.ฉกฺก.อ. ๓/๑๑/๙๙, องฺ.ฉกฺก.ฏกีา ๓/๑๑/๑๑๑) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๔๒๖ } 



๔๒๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๒. สารณียวรรค ๒. ทตุยิสารณียสตูร 

   ๖. มอีรยิทฏิฐิ๑ อันเป็นธรรมเครือ่งนําออก๒เพือ่ความสิน้ทกุขโ์ดยชอบ 

       แกผู่ทํ้าตาม เสมอกันกับเพือ่นพรหมจารทัีง้หลาย ทัง้ตอ่หนา้และ 

       ลับหลัง แมน้ีก็้เป็นสารณียธรรม 

  ภกิษุทัง้หลาย สารณียธรรม ๖ ประการนีแ้ล 

ปฐมสารณียสตูรที ่๑ จบ 

 

๒. ทตุยิสารณียสูตร 

วา่ดว้ยสารณียธรรม สตูรที ่๒ 

  [๑๒] ภกิษุทัง้หลาย สารณียธรรม ๖ ประการนี ้ทําใหเ้ป็นทีรั่ก ทําใหเ้ป็นที ่

เคารพ เป็นไปเพือ่ความสงเคราะหก์ัน เพือ่ความไมว่วิาทกัน เพือ่ความสามัคคกีัน 

เพือ่ความเป็นอันเดยีวกัน สารณียธรรม ๖ ประการ อะไรบา้ง คอื 

  ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. ตัง้มั่นเมตตากายกรรมในเพือ่นพรหมจารทัีง้หลาย ทัง้ตอ่หนา้และ 

       ลับหลัง แมน้ีก็้เป็นสารณียธรรมทีทํ่าใหเ้ป็นทีรั่ก ทําใหเ้ป็นที ่

       เคารพ เป็นไปเพือ่ความสงเคราะหก์ัน เพือ่ความไมว่วิาทกัน เพือ่ 

       ความสามัคคกีัน เพือ่ความเป็นอันเดยีวกัน 

   ๒. ตัง้มั่นเมตตาวจกีรรม ฯลฯ 

   ๓. ตัง้มั่นเมตตามโนกรรมในเพือ่นพรหมจารทัีง้หลาย ทัง้ตอ่หนา้และ 

       ลับหลัง แมน้ีก็้เป็นสารณียธรรมทีทํ่าใหเ้ป็นทีรั่ก ทําใหเ้ป็นทีเ่คารพ 

       เป็นไปเพือ่ความสงเคราะหก์ัน เพือ่ความไมว่วิาทกัน เพือ่ความ 

       สามัคคกีัน เพือ่ความเป็นอันเดยีวกัน 

   ๔. บรโิภคโดยไมแ่บง่แยกลาภทัง้หลายทีป่ระกอบดว้ยธรรม ไดม้าโดย 

       ธรรม โดยทีส่ดุแมเ้พยีงบณิฑบาต บรโิภครว่มกับเพือ่นพรหมจาร ี

 

เชงิอรรถ : 

๑
 อรยิทฏิฐ ิในทีน่ีห้มายถงึอรยิมัคคสัมมาทฏิฐ ิ(องฺ.ฉกฺก.อ. ๓/๑๑/๑๐๓) 

๒
 อนัเป็นธรรมเครือ่งน าออก หมายถงึมรรค ๔ (โสดาปัตตมิรรค สกทาคามมิรรค อนาคามมิรรค และ 

   อรหัตตมรรค) ทีต่ัดมลูเหตแุหง่วัฏฏะ ทํานพิพานใหเ้ป็นอารมณ์ แลว้ออกจากวัฏฏะได ้(อภ.ิสงฺ. (แปล) ๓๔/ 

   ๑๒๙๕/๓๒๗, อภ.ิสงฺ.อ. ๘๓-๑๐๐/๙๘) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๔๒๗ } 



๔๒๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๒. สารณียวรรค ๒. ทตุยิสารณียสตูร 

       ทัง้หลายผูม้ศีลี แมน้ีก็้เป็นสารณียธรรมทีทํ่าใหเ้ป็นทีรั่ก ทําใหเ้ป็น 

       ทีเ่คารพ เป็นไปเพือ่ความสงเคราะหก์ัน เพือ่ความไมว่วิาทกัน เพือ่ 

       ความสามัคคกีัน เพือ่ความเป็นอันเดยีวกัน 

   ๕. มศีลีทีไ่มข่าด ไมท่ะล ุไมด่า่ง ไมพ่รอ้ย เป็นไท ทา่นผูรู้ส้รรเสรญิ 

       ไมถ่กูตัณหาและทฏิฐคิรอบงํา เป็นไปเพือ่สมาธเิสมอกันกับเพือ่น 

       พรหมจารทัีง้หลาย ทัง้ตอ่หนา้และลับหลัง แมน้ีก็้เป็นสารณียธรรม 

       ทีทํ่าใหเ้ป็นทีรั่ก ทําใหเ้ป็นทีเ่คารพ เป็นไปเพือ่ความสงเคราะหก์ัน 

       เพือ่ความไมว่วิาทกัน เพือ่ความสามัคคกีัน เพือ่ความเป็นอัน 

       เดยีวกัน 

   ๖. มอีรยิทฏิฐ ิอันเป็นธรรมเครือ่งนําออกเพือ่ความสิน้ทกุขโ์ดยชอบ 

       แกผู่ทํ้าตาม เสมอกันกับเพือ่นพรหมจารทัีง้หลายทัง้ตอ่หนา้และ 

       ลับหลัง แมน้ีก็้เป็นสารณียธรรมทีทํ่าใหเ้ป็นทีรั่ก เป็นทีเ่คารพ เป็น 

       ไปเพือ่ความสงัเคราะหก์ัน เพือ่ความไมว่วิาทกัน เพือ่ความสามัคคกีัน 

       เพือ่ความเป็นอันเดยีวกัน 

  ภกิษุทัง้หลาย สารณียธรรม ๖ ประการนีแ้ล ทําใหเ้ป็นทีรั่ก ทําใหเ้ป็นที ่

เคารพ เป็นไปเพือ่ความสงเคราะหก์ัน เพือ่ความไมว่วิาทกัน เพือ่ความสามัคคกีัน 

เพือ่ความเป็นอันเดยีวกัน 

ทตุยิสารณียสตูรที ่๒ จบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๔๒๘ } 



๔๒๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๒. สารณียวรรค ๓. นสิสารณียสตูร 

๓. นสิสารณียสตูร 

วา่ดว้ยธาตทุีส่ลดั 

  [๑๓] ภกิษุทัง้หลาย ธาตทุีส่ลัด ๖ ประการนี ้

  ธาตุ๑ทีส่ลดั ๖ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ภกิษุในธรรมวนัิยนีพ้งึกลา่วอยา่งนีว้า่ „ขา้พเจา้ไดเ้จรญิเมตตา 

       เจโตวมิตุตแิลว้๒ ทําใหม้ากแลว้ ทําใหเ้ป็นดจุยานแลว้ ทําใหเ้ป็นที ่

       ตัง้แลว้ ใหต้ัง้มั่นแลว้ สัง่สมแลว้ ปรารภดแีลว้ แตพ่ยาบาทก็ยัง 

       ครอบงําจติของขา้พเจา้อยู‟่ ภกิษุทัง้หลายพงึกลา่วตักเตอืนเธอวา่ 

       „อยา่ไดก้ลา่วอยา่งนีเ้ลย ผูม้อีาย ุทา่นอยา่ไดก้ลา่วอยา่งนี้ อยา่ได ้

       กลา่วตูพ่ระผูม้พีระภาค เพราะการกลา่วตูพ่ระผูม้พีระภาคไมด่เีลย 

       พระผูม้พีระภาคไมต่รัสอยา่งนีเ้ลย ผูม้อีาย ุเป็นไปไมไ่ดเ้ลยทีภ่กิษุ 

       ไดเ้จรญิเมตตาโจโตวมิตุตแิลว้ ทําใหม้ากแลว้ ทําใหเ้ป็นดจุยานแลว้ 

       ทําใหเ้ป็นทีต่ัง้แลว้ ใหต้ัง้มั่นแลว้ สัง่สมแลว้ ปรารภดแีลว้ แต ่

       พยาบาทก็ยังครอบงําจติของภกิษุนัน้อยู‟่ ขอ้นัน้เป็นไปไมไ่ดเ้ลย 

       เพราะเมตตาเจโตวมิตุตนิีเ้ป็นธาตทุีส่ลัดพยาบาท 

   ๒. ภกิษุในธรรมวนัิยนีพ้งึกลา่วอยา่งนีว้า่ „ขา้พเจา้ไดเ้จรญิกรณุาเจโต- 

       วมิตุต ิทําใหม้ากแลว้ ทําใหเ้ป็นดจุยานแลว้ ทําใหเ้ป็นทีต่ัง้แลว้ 

       ใหต้ัง้มั่นแลว้ สัง่สมแลว้ ปรารภดแีลว้ แตว่หิงิสา (ความเบยีดเบยีน) 

       ก็ยังครอบงําจติของขา้พเจา้อยู‟่ ภกิษุทัง้หลายพงึกลา่วตักเตอืน 

       เธอวา่ „อยา่ไดก้ลา่วอยา่งนีเ้ลย ผูม้อีาย ุทา่นอยา่ไดก้ลา่วอยา่งนี้ 

       อยา่ไดก้ลา่วตูพ่ระผูม้พีระภาค เพราะการกลา่วตูพ่ระผูม้พีระภาค 

       ไมด่เีลย พระผูม้พีระภาคไมต่รัสอยา่งนีเ้ลย ผูม้อีาย ุเป็นไปไมไ่ด ้

       เลยทีภ่กิษุไดเ้จรญิกรณุาเจโตวมิตุตแิลว้ ทําใหม้ากแลว้ ทําใหเ้ป็น 

       ดจุยานแลว้ ทําใหเ้ป็นทีต่ัง้แลว้ ใหต้ัง้มั่นแลว้ สัง่สมแลว้ ปรารภ 

       ดแีลว้ แตว่หิงิสาก็ยังครอบงําจติของภกิษุนัน้อยู‟่ ขอ้นัน้เป็นไปไม ่

       ไดเ้ลย เพราะกรณุาเจโตวมิตุตนิีเ้ป็นธาตทุีส่ลดัวหิงิสา 

 
เชงิอรรถ : 
๑
 ธาต ุหมายถงึสภาวะทีว่า่งจากอตัตา (องฺ.ปญฺจก.อ. ๓/๒๐๐/๘๒) หรอืหมายถงึสภาวะทีป่ราศจากชวีะ ใน 

   ทีน่ีห้มายถงึธัมมธาตขุัน้พเิศษ (องฺ.ปญฺจก.ฏกีา ๓/๒๐๐/๙๑) 
๒ 
เมตตาเจโตวมิตุต ิหมายถงึเมตตาทีเ่กดิจากตตยิฌาน และจตตุถฌาน เพราะพน้จากปัจจนธีรรม (ธรรมที ่

   เป็นขา้ศกึ) กลา่วคอืนวิรณ์ ๕ ประการ ไดแ้ก ่กามฉันทะ พยาบาท ถนีมทิธะ อทุธัจจกกุกจุจะ วจิกิจิฉา 

   (องฺ.เอกก.อ.๑/๑๗/๔๒,องฺ.ฉกฺก.อ.๓/๑๓/๑๐๔) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๔๒๙ } 



๔๓๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๒. สารณียวรรค ๓. นสิสารณียสตูร 

   ๓. ภกิษุในธรรมวนัิยนีพ้งึกลา่วอยา่งนีว้า่ „ขา้พเจา้ไดเ้จรญิมทุติาเจโต- 

       วมิตุตแิลว้ ทําใหม้ากแลว้ ทําใหเ้ป็นดจุยานแลว้ ทําใหเ้ป็นที ่

       ตัง้แลว้ ใหต้ัง้มั่นแลว้ สัง่สมแลว้ ปรารภดแีลว้ แตอ่รต(ิความไม ่

       ยนิด)ี ก็ยังครอบงําจติของขา้พเจา้อยู‟่ ภกิษุทัง้หลายพงึกลา่ว 

       ตักเตอืนเธอวา่ „อยา่ไดก้ลา่วอยา่งนีเ้ลย ผูม้อีาย ุอยา่ไดก้ลา่ว 

       อยา่งนี้ อยา่ไดก้ลา่วตูพ่ระผูม้พีระภาค เพราะการกลา่วตูพ่ระผูม้ ี

       พระภาคไมด่เีลย พระผูม้พีระภาคไมต่รัสอยา่งนีเ้ลย ผูม้อีาย ุเป็น 

       ไปไมไ่ดเ้ลยทีภ่กิษุไดเ้จรญิมทุติาเจโตวมิตุตแิลว้ ทําใหม้ากแลว้ 

       ทําใหเ้ป็นดจุยานแลว้ ทําใหเ้ป็นทีต่ัง้แลว้ ใหต้ัง้มั่นแลว้ สัง่สมแลว้ 

       ปรารภดแีลว้ แตอ่รตก็ิยังครอบงําจติของภกิษุนัน้อยู่‟ ขอ้นัน้เป็น 

       ไปไมไ่ดเ้ลย เพราะมทุติาเจโตวมิตุตนิีเ้ป็นธาตทุีส่ลัดอรต ิ

   ๔. ภกิษุในธรรมวนัิยนีพ้งึกลา่วอยา่งนีว้า่ „ขา้พเจา้ไดเ้จรญิอเุบกขา- 

       เจโตวมิตุตแิลว้ ทําใหม้ากแลว้ ทําใหเ้ป็นดจุยานแลว้ ทําใหเ้ป็น 

       ทีต่ัง้แลว้ ใหต้ัง้มั่นแลว้ สัง่สมแลว้ ปรารภดแีลว้ แตร่าคะก็ยัง 

       ครอบงําจติของขา้พเจา้อยู‟่ ภกิษุทัง้หลายพงึกลา่วตักเตอืนเธอวา่ 

       „อยา่ไดก้ลา่วอยา่งนีเ้ลย ผูม้อีาย ุทา่นอยา่ไดก้ลา่วอยา่งนี้ อยา่ได ้

       กลา่วตูพ่ระผูม้พีระภาค เพราะการกลา่วตูพ่ระผูม้พีระภาคไมด่เีลย 

       พระผูม้พีระภาคไมต่รัสอยา่งนีเ้ลย ผูม้อีาย ุเป็นไปไมไ่ดเ้ลยทีภ่กิษุ 

       ไดเ้จรญิอเุบกขาเจโตวมิตุตแิลว้ ทําใหม้ากแลว้ ทําใหเ้ป็นดจุยานแลว้ 

       ทําใหเ้ป็นทีต่ัง้แลว้ ใหต้ัง้มั่นแลว้ สัง่สมแลว้ ปรารภดแีลว้ แตร่าคะ 

       ก็ยังครอบงําจติของภกิษุนัน้อยู‟่ ขอ้นัน้เป็นไปไมไ่ดเ้ลย เพราะ 

       อเุบกขาเจโตวมิตุตนิีเ้ป็นธาตทุีส่ลัดราคะ 

   ๕. ภกิษุในธรรมวนัิยนีพ้งึกลา่วอยา่งนีว้า่ „ขา้พเจา้เจรญิอนมิติตาเจโต- 

       วมิตุติ๑แลว้ ทําใหม้ากแลว้ ทําใหเ้ป็นดจุยานแลว้ ทําใหเ้ป็นที ่

 
เชงิอรรถ : 

๑
 อนมิติตาเจโตวมิตุต ิอรรถกถาอธบิายวา่ หมายถงึพลววปัิสสนา(วปัิสสนาทีม่พีลัง) กลา่วคอือรหัตตผล 

   สมาบัต ิทีช่ ือ่วา่ อนมิติ (ไมม่เีครือ่งหมาย) เพราะไมม่รีาคนมิติ (นมิติคอืราคะ) ไมม่โีทสนมิติ (นมิติคอื 

   โทสะ) ไมม่โีมหนมิติ (นมิติคอืโมหะ) ไมม่รีปูนมิติ (นมิติคอืรปู) ไม่มนีจิจนมิติ (นมิติคอืความเห็นว่าเทีย่ง) 

   (องฺ.ฉกฺก.อ. ๓/๑๓/๑๐๔) 

    อกีนัยหนึง่ อนมิติตาเจโตวมิตุต ิเป็นชือ่ของญาณ ๔ คอื (๑) ภยตุปัฏฐานญาณ (ความรูค้วามปรากฏแหง่ 

   ความเป็นของน่ากลัว) (๒) อาทนีวานุปัสสนาญาณ (ความรูใ้นการพจิารณาเห็นโทษ) (๓) มจุจติกุัมยตา- 

   ญาณ (ความรูค้วามเป็นผูใ้ครจ่ะพน้) (๔) ภังคญาณ (ความรูค้วามดับไป) (องฺ.ฉกฺก.ฏกีา ๓/๑๓/๑๑๗) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๔๓๐ } 



๔๓๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๒. สารณียวรรค ๓. นสิสารณียสตูร 

       ตัง้แลว้ ใหต้ัง้มั่นแลว้ สัง่สมแลว้ ปรารภดแีลว้ แตว่ญิญาณของ 

       ขา้พเจา้ก็ยังแสห่านมิติอยู‟่ ภกิษุทัง้หลายพงึกลา่วตักเตอืนเธอวา่ 

       „อยา่ไดก้ลา่วอยา่งนีเ้ลย ผูม้อีาย ุทา่นอยา่ไดก้ลา่วอยา่งนี้ อยา่ได ้

       กลา่วตูพ่ระผูม้พีระภาค เพราะการกลา่วตูพ่ระผูม้พีระภาคไมด่เีลย 

       พระผูม้พีระภาคไมต่รัสอยา่งนีเ้ลย ผูม้อีาย ุเป็นไปไมไ่ดเ้ลยที ่

       ภกิษุไดเ้จรญิอนมิติตาเจโตวมิตุตแิลว้ ทําใหม้ากแลว้ ทําใหเ้ป็นดจุ 

       ยานแลว้ ทําใหเ้ป็นทีต่ัง้แลว้ ใหต้ัง้มั่นแลว้ สัง่สมแลว้ ปรารภดแีลว้ 

       แตว่ญิญาณของภกิษุนัน้ก็ยังแสห่านมิติอยู‟่ ขอ้นัน้เป็นไปไมไ่ดเ้ลย 

       เพราะอนมิติตาเจโตวมิตุตนิีเ้ป็นธาตทุีส่ลดันมิติทัง้ปวง 

   ๖. ภกิษุในธรรมวนัิยนีพ้งึกลา่วอยา่งนีว้า่ „ขา้พเจา้ปราศจากอัสม-ิ 

       มานะ๑ และไมพ่จิารณาเห็นวา่ „เราเป็นนี้„๒ แตล่กูศรคอืความ 

       เคลอืบแคลงสงสยัก็ยงัครอบงําจติของขา้พเจา้อยู‟่ ภกิษุทัง้หลาย 

       พงึกลา่วตักเตอืนเธอวา่ „อยา่ไดก้ลา่วอยา่งนีเ้ลย ผูม้อีาย ุทา่น 

       อยา่ไดก้ลา่วอยา่งนี ้อยา่ไดก้ลา่วตูพ่ระผูม้พีระภาค เพราะการ 

       กลา่วตูพ่ระผูม้พีระภาคไมด่เีลย พระผูม้พีระภาคไมต่รัสอยา่งนีเ้ลย 

       ผูม้อีาย ุเป็นไปไมไ่ดเ้ลยทีภ่กิษุปราศจากอัสมมิานะแลว้ และไม่ 

       พจิารณาเห็นวา่ „เราเป็นนี‟้ แตล่กูศรคอืความเคลอืบแคลงสงสยั 

       ก็ยังครอบงําจติของภกิษุนัน้อยู‟่ ขอ้นัน้เป็นไปไมไ่ดเ้ลย เพราะสภาวะ 

       ทีถ่อนอัสมมิานะ๓นีเ้ป็นธาตทุีส่ลัดลกูศรคอืความเคลอืบแคลงสงสยั‟ 

  ภกิษุทัง้หลาย ธาตทุีส่ลัด ๖ ประการนีแ้ล 

นสิสารณียสตูรที ่๓ จบ 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 ดเูชงิอรรถที ่๑ ปัญจกนบิาต ขอ้ ๗๑ หนา้ ๑๒๑ ในเลม่นี้ 

๒
 ไมพ่จิารณาเห็นวา่ ‘เราเป็นนี‘้ เป็นคํากลา่วพยากรณ์อรหัตตผลว่า „ไมเ่ห็นวา่เป็นเรา ในเบญจขันธ‟์ 

   กล่าวคอืไมพ่จิารณาเห็นวา่เราเป็นรปู เป็นเวทนา เป็นสัญญา เป็นสังขาร เป็นวญิญาณ (องฺ.ฉกฺก.อ. ๓/๑๓/ 

   ๑๐๕) ดู อภ.ิว.ิ (แปล) ๓๕/๘๘๓/๕๕๙ 

๓
 สภาวะทีถ่อนอสัมมิานะ หมายถงึอรหัตตมรรค ทีเ่รยีกว่า สภาวะทีถ่อนอสัมมิานะ เพราะเมือ่เห็นนพิพาน 

   ดว้ยอํานาจผลทีเ่กดิจากอรหัตตมรรค อัสมมีานะยอ่มไมม่ ี(องฺ.ฉกฺก.อ. ๓/๑๓/๑๐๕) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๔๓๑ } 



๔๓๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๒. สารณียวรรค ๔. ภัททกสตูร 

๔. ภทัทกสตูร 

วา่ดว้ยการอยูอ่ยา่งมคีวามตายทีเ่จรญิ 

  [๑๔] ณ ทีนั่น้แล ทา่นพระสารบีตุรเรยีกภกิษุทัง้หลายมากลา่ววา่ ผูม้อีายุ 

ทัง้หลาย ภกิษุเหลา่นัน้รับคําแลว้ ทา่นพระสารบีตุรจงึไดก้ลา่วเรือ่งนีว้า่ 

  ผูม้อีายทัุง้หลาย ภกิษุสําเร็จการอยูอ่ยา่งมคีวามตายทีไ่มเ่จรญิ๑ มกีาลกริยิา 

ทีไ่มเ่จรญิ 

  ภกิษุส าเร็จการอยูอ่ยา่งมคีวามตายทีไ่มเ่จรญิ มกีาลกริยิาทีไ่มเ่จรญิ เป็น 

อยา่งไร 

  คอื ภกิษุในพระธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. เป็นผูช้อบการงาน๒ ยนิดใีนการงาน หมั่นประกอบความเป็นผูช้อบ 

       การงาน 

   ๒. เป็นผูช้อบการพดูคยุ๓ ยนิดใีนการพดูคยุ หมั่นประกอบความเป็น 

       ผูช้อบการพดูคยุ 

   ๓. เป็นผูช้อบการนอนหลับ ยนิดใีนการนอนหลับ หมั่นประกอบความ 

       เป็นผูช้อบการนอนหลบั 

   ๔. เป็นผูช้อบการคลกุคลดีว้ยหมู ่ยนิดใีนการคลกุคลดีว้ยหมู ่หมั่น 

       ประกอบความเป็นผูช้อบการคลกุคลดีว้ยหมู่ 

   ๕. เป็นผูช้อบคลกุคลกีับคฤหัสถ ์ยนิดใีนการคลกุคลกีับคฤหัสถ ์หมั่น 

       ประกอบความเป็นผูช้อบการคลกุคลกีับคฤหสัถ ์

   ๖. เป็นผูช้อบธรรมทีเ่ป็นเหตใุหเ้นิน่ชา้ ยนิดใีนธรรมทีเ่ป็นเหตใุหเ้นิน่ชา้ 

       หมั่นประกอบความเป็นผูช้อบธรรมทีเ่ป็นเหตใุหเ้นิน่ชา้ 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 ความตายทีไ่มเ่จรญิ หมายถงึความตายของผูม้คีวามหวาดกลัว 

   กาลกริยิาทีไ่มเ่จรญิ หมายถงึการถอืปฏสินธใินอบายภมู ิ(องฺ.ฉกฺก.อ. ๓/๑๔/๑๐๕) 

๒
 การงาน ในทีน่ีห้มายถงึงานนวกรรม คอืการกอ่สรา้งตา่ง ๆ เชน่ การกอ่สรา้งวหิารเป็นตน้ ความเป็นผูย้นิด ี

   แตก่ารกอ่สรา้งทีถ่อืวา่เป็นความเสือ่มในพระธรรมวนัิย เพราะทําใหล้ะเลยตอ่การบําเพ็ญคันถธุระและ 

   วปัิสสนาธุระ (องฺ.ฉกฺก.อ. ๓/๑๔/๑๐๕,องฺ.ฉกฺก.ฏกีา ๓/๑๔-๑๕/๑๑๘) 

๓
 พดูคยุ ในทีน่ีห้มายถงึการพดูเกีย่วกับเรือ่งผวิพรรณของสตรแีละผวิพรรณของบรุษุเป็นตน้ (องฺ.ฉกฺก.ฏกีา 

   ๓/๑๔-๑๕/๑๙๘) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๔๓๒ } 



๔๓๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๒. สารณียวรรค ๔. ภัททกสตูร 

  ภกิษุสําเร็จการอยูอ่ยา่งมคีวามตายทีไ่มเ่จรญิ มกีาลกริยิาทีไ่มเ่จรญิ เป็นอยา่ง 

นีแ้ล 

  ภกิษุนีเ้รยีกวา่ ผูย้นิดยี ิง่ในสกักายะ๑ ไมล่ะสกักายะเพือ่ทําทีส่ดุทกุขโ์ดยชอบ 

  ผูม้อีายทัุง้หลาย ภกิษุสําเร็จการอยูอ่ยา่งมคีวามตายทีเ่จรญิ มกีาลกริยิาทีเ่จรญิ 

  ภกิษุส าเร็จการอยูอ่ยา่งมคีวามตายทีเ่จรญิ มกีาลกริยิาทีเ่จรญิ เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในพระธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. เป็นผูไ้มช่อบการงาน ไมย่นิดใีนการงาน ไมห่มั่นประกอบความ 

       เป็นผูช้อบการงาน 

   ๒. เป็นผูไ้มช่อบการพดูคยุ ไมย่นิดใีนการพดูคยุ ไมห่มั่นประกอบ 

       ความเป็นผูช้อบการพดูคยุ 

   ๓. เป็นผูไ้มช่อบการนอนหลับ ไมย่นิดใีนการนอนหลับ ไมห่มั่นประกอบ 

       ความเป็นผูช้อบการนอนหลับ 

   ๔. เป็นผูไ้มช่อบการคลกุคลดีว้ยหมู ่ไมย่นิดกีารคลกุคลดีว้ยหมู ่ไม่ 

       หมั่นประกอบความเป็นผูค้ลกุคลดีว้ยหมู ่

   ๕. เป็นผูไ้มช่อบการคลกุคลกีับคฤหัสถ ์ไมย่นิดใีนการคลกุคลกีับ 

       คฤหัสถ ์ไมห่มั่นประกอบความเป็นผูช้อบการคลกุคลกีับคฤหัสถ ์

   ๖. เป็นผูไ้มช่อบธรรมทีเ่ป็นเหตใุหเ้นิน่ชา้ ไมย่นิดธีรรมทีเ่ป็นเหตใุหเ้นิน่ชา้ 

       ไมห่มั่นประกอบความเป็นผูช้อบธรรมทีเ่ป็นเหตใุหเ้นิน่ชา้ 

  ภกิษุสําเร็จการอยูอ่ยา่งมคีวามตายทีเ่จรญิ มกีาลกริยิาทีเ่จรญิ เป็นอยา่งนีแ้ล 

  ภกิษุนีเ้รยีกวา่ ผูย้นิดใีนนพิพาน ละสกักายะเพือ่ทําทีส่ดุทกุขโ์ดยชอบ 

  ทา่นพระสารบีตุรไดก้ลา่วเวยยากรณ์ภาษิตนีแ้ลว้ จงึไดก้ลา่วคาถาประพันธ ์

ตอ่ไปอกีวา่ 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 สกักายะ ในทีน่ีห้มายถงึวัฏฏะทีเ่กีย่วขอ้งอยูใ่นภมู ิ๓ คอื กามภมู ิรปูภมู ิและอรปูภมู ิ(ด ูอภ.ิสงฺ. (แปล) 

   ๓๔/๑๒๙๓/๓๒๖ ประกอบ) คําวา่วัฏฏะม ี๓ ประการ คอื (๑) กเิลสวฏัฏะ วงจรกเิลส ประกอบดว้ยอวชิชา 

   ตัณหา อปุาทาน (๒) กมัมวฏัฏะ วงจรกรรมประกอบดว้ยสังขาร และกรรมภพ (๓) วปิากวฏัฏะ วงจรวบิาก 

   ประกอบดว้ยวญิญาณ นามรปู สฬายตนะ ผัสสะ เวทนา ซึง่แสดงออกในรปูอปุปัตภิพ ชาต ิชรา มรณะ 

   เป็นตน้ (องฺ.ฉกฺก.อ. ๓/๑๔/๑๐๕,๖๑/๑๔๗, องฺ.ทสก.อ. ๓/๑๑๗-๑๑๘/๓๗๕ สารตฺถ.ฏกีา ๓/๕๔/๒๕๔) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๔๓๓ } 



๔๓๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๒. สารณียวรรค ๕. อนุตัปปิยสตูร 

    ผูใ้ดหมั่นประกอบธรรมทีเ่ป็นเหตใุหเ้นิน่ชา้ 

   ยนิดธีรรมทีเ่ป็นเหตใุหเ้นิน่ชา้ ผูเ้ป็นเชน่กับเนือ้ 

   ผูนั้น้ไมไ่ดช้มนพิพานอันเป็นแดนเกษมจากโยคะอนัยอดเยีย่ม 

     สว่นผูใ้ดละธรรมทีเ่ป็นเหตใุหเ้นิน่ชา้ไดแ้ลว้ 

   ยนิดใีนบทคอืธรรมทีไ่มเ่ป็นเหตใุหเ้นิน่ชา้ 

   ผูนั้น้ไดช้มนพิพานอันเป็นแดนเกษมจากโยคะอันยอดเยีย่ม 

ภทัทกสตูรที ่๔ จบ 

 

๕. อนตุปัปิยสตูร 

วา่ดว้ยการอยูอ่ยา่งมกีาลกริยิาทีเ่ดอืดรอ้น 

  [๑๕] ณ ทีนั่น้แล ทา่นพระสารบีตุรไดเ้รยีกภกิษุทัง้หลายมากลา่ววา่ ผูม้อีายุ 

ทัง้หลาย ภกิษุสําเร็จการอยูอ่ยา่งมกีาลกริยิาทีเ่ดอืดรอ้น 

  ภกิษุส าเร็จการอยูอ่ยา่งมกีาลกริยิาทีเ่ดอืดรอ้น เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในพระธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. เป็นผูช้อบการงาน ยนิดใีนการงาน หมั่นประกอบความเป็นผูช้อบ 

       การงาน 

   ๒. เป็นผูช้อบการพดูคยุ ... 

   ๓. เป็นผูช้อบการนอนหลับ ... 

   ๔. เป็นผูช้อบการคลกุคลดีว้ยหมู ่... 

   ๕. เป็นผูช้อบการคลกุคลกีับคฤหัสถ ์... 

   ๖. เป็นผูช้อบธรรมทีเ่ป็นเหตใุหเ้นิน่ชา้ ยนิดธีรรมทีเ่ป็นเหตใุหเ้นิน่ชา้ 

       หมั่นประกอบความเป็นผูช้อบธรรมทีเ่ป็นเหตใุหเ้นิน่ชา้ 

  ภกิษุสําเร็จการอยูอ่ยา่งมกีาลกริยิาทีเ่ดอืดรอ้น เป็นอยา่งนีแ้ล 

  ภกิษุนีเ้รยีกวา่ ผูย้นิดใีนสักกายะ ไมล่ะสกักายะเพือ่ทําทีส่ดุทกุขโ์ดยชอบ 

  ผูม้อีายทัุง้หลาย ภกิษุสําเร็จการอยูอ่ยา่งมกีาลกริยิาทีไ่มเ่ดอืดรอ้น 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๔๓๔ } 



๔๓๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๒. สารณียวรรค ๕. อนุตัปปิยสตูร 

  ภกิษุส าเร็จการอยูอ่ยา่งมกีาลกริยิาทีไ่มเ่ดอืดรอ้น เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในพระธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. เป็นผูไ้มช่อบการงาน ไมย่นิดใีนการงาน ไมห่มั่นประกอบความ 

       เป็นผูช้อบการงาน 

   ๒. เป็นผูไ้มช่อบการพดูคยุ ... 

   ๓. เป็นผูไ้มช่อบการนอนหลับ ... 

   ๔. เป็นผูไ้มช่อบการคลกุคลดีว้ยหมู ่... 

   ๕. เป็นผูไ้มช่อบการคลกุคลกีับคฤหัสถ ์... 

   ๖. เป็นผูไ้มช่อบธรรมทีเ่ป็นเหตใุหเ้นิน่ชา้ ไมย่นิดธีรรมทีเ่ป็นเหตใุห ้

       เนิน่ชา้ ไมห่มั่นประกอบความเป็นผูช้อบธรรมทีเ่ป็นเหตใุหเ้นิน่ชา้ 

  ภกิษุสําเร็จการอยูอ่ยา่งมกีาลกริยิาทีไ่มเ่ดอืดรอ้น เป็นอยา่งนีแ้ล 

  ภกิษุนีเ้รยีกวา่ ผูย้นิดใีนนพิพาน ละสกักายะเพือ่ทําทีส่ดุทกุขโ์ดยชอบ 

  ทา่นพระสารบีตุรไดก้ลา่วเวยยากรณ์ภาษิตนีแ้ลว้ จงึไดก้ลา่วคาถาประพันธ ์

ตอ่ไปอกีวา่ 

    ผูใ้ดหมั่นประกอบธรรมทีเ่ป็นเหตใุหเ้นิน่ชา้ 

   ยนิดธีรรมทีเ่ป็นเหตใุหเ้นิน่ชา้ ผูเ้ป็นเชน่กับเนือ้ 

   ผูนั้น้ไมไ่ดช้มนพิพานอันเป็นแดนเกษมจากโยคะอนัยอดเยีย่ม 

    สว่นผูใ้ดละธรรมทีเ่ป็นเหตใุหเ้นิน่ชา้ไดแ้ลว้ 

   ยนิดใีนบทคอืธรรมทีไ่มเ่ป็นเหตใุหเ้นิน่ชา้ 

   ผูนั้น้ไดช้มนพิพานอันเป็นแดนเกษมจากโยคะอันยอดเยีย่ม 

อนตุปัปิยสตูรที ่๕ จบ 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๔๓๕ } 



๔๓๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๒. สารณียวรรค ๖. นกลุปิตสุตูร 

๖. นกลุปิตสุตูร 

วา่ดว้ยนกลุปิตาคหบด ี

  [๑๖] สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ ป่าเภสกฬามคิทายวนั 

นครสงุสมุารครีะ แควน้ภัคคะ สมัยนัน้ นกลุปิตาคหบดมีคีวามเจ็บไข ้ไดรั้บทกุข ์

เป็นไขห้นัก ครัง้นัน้ นกลุมาตาคหปตานไีดก้ลา่วเตอืนนกลุปิตาคหบดวีา่ 

  คหบด ีทา่นอยา่ไดต้ายทัง้ทีย่ังมคีวามหว่งใย๑เลย เพราะการตายของผูท้ีย่ังม ี

ความหว่งใย เป็นทกุข ์และพระผูม้พีระภาคก็ทรงตเิตยีน 

   ๑. ทา่นมคีวามหว่งใยอยา่งนีห้รอืวา่ „เมือ่เราตายไปแลว้ นกลุมาตา- 

       คหปตานจัีกไมส่ามารถเลีย้งทารก และครองเรอืนอยูไ่ด‟้ ทา่นไม ่

       ควรคดิเห็นอยา่งนี ้เพราะดฉัินเป็นคนฉลาดป่ันฝ้าย ทําขนสตัว ์

       เมือ่ทา่นตายไปแลว้ ดฉัินสามารถเลีย้งดทูารก และครองเรอืนอยูไ่ด ้

       เพราะฉะนัน้แล ทา่นอยา่ไดต้ายทัง้ทีย่ังมคีวามหว่งใยเลย เพราะ 

       การตายของผูท้ีย่ังมคีวามหว่งใย เป็นทกุข ์และพระผูม้พีระภาคก็ 

       ทรงตเิตยีน 

   ๒. ทา่นมคีวามหว่งใยอยา่งนีห้รอืวา่ „เมือ่เราตายไปแลว้ นกลุมาตา- 

       คหปตานจัีกไดช้ายอืน่เป็นสาม‟ี ทา่นไมค่วรคดิเห็นอยา่งนี ้ทัง้ทา่น 

       และดฉัินยอ่มรูว้า่ไดอ้ยูร่ว่มกันประพฤตเิครง่ครัดตอ่ระเบยีบประเพณี 

       ของผูค้รองเรอืนตลอด ๑๖ ปี เพราะฉะนัน้แล ท่านอยา่ไดต้ายทัง้ 

       ทีย่ังมคีวามหว่งใยเลย เพราะการตายของผูท้ีย่ังมคีวามหว่งใย 

       เป็นทกุข ์และพระผูม้พีระภาคก็ทรงตเิตยีน 

   ๓. ทา่นมคีวามหว่งใยอยา่งนีห้รอืวา่ „เมือ่เราตายไปแลว้ นกลุมาตา- 

       คหปตานจัีกไมต่อ้งการเห็นพระผูม้พีระภาค ไมต่อ้งการเห็นภกิษุสงฆ‟์ 

       ทา่นไมค่วรคดิเห็นอยา่งนี ้เพราะดฉัินตอ้งการเห็นพระผูม้พีระภาค 

       อยา่งยิง่ ตอ้งการเห็นภกิษุสงฆอ์ยา่งยิง่ เพราะฉะนัน้แล ทา่นอยา่ 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 ความหว่งใย ในทีน่ีห้มายถงึตัณหา (องฺ.ฉกฺก.อ. ๓/๑๖/๑๐๖) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๔๓๖ } 



๔๓๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๒. สารณียวรรค ๖. นกลุปิตสุตูร 

       ไดต้ายทัง้ทีย่ังมคีวามหว่งใยเลย เพราะการตายของผูท้ีย่ังมคีวาม 

       หว่งใย เป็นทกุข ์และพระผูม้พีระภาคก็ทรงตเิตยีน 

   ๔. ทา่นมคีวามหว่งใยอยา่งนีห้รอืวา่ „เมือ่เราตายไปแลว้ นกลุมาตา- 

       คหปตานจัีกไมทํ่าศลีใหบ้รบิรูณ์‟ ทา่นไมค่วรคดิเห็นอยา่งนี ้เพราะ 

       สาวกิาทัง้หลายของพระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้ ทีย่ังเป็นคฤหัสถ ์

       นุ่งหม่ผา้ขาว บําเพ็ญศลีใหบ้รบิรูณ์ มจํีานวนเทา่ใด ดฉัินก็เป็น 

       คนหนึง่ในจํานวนสาวกิาเหลา่นัน้ ก็ผูใ้ดพงึมคีวามสงสยัหรอื 

       เคลอืบแคลง ผูนั้น้จงเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคอรหันตสมัมา- 

       สมัพทุธเจา้ผูกํ้าลังประทับอยู ่ณ ป่าเภสกฬามคิทายวนั นคร 

       สงุสมุารครีะ แควน้ภัคคะแลว้ทลูถามเถดิ เพราะฉะนัน้แล ทา่นอยา่ 

       ไดต้ายทัง้ทีย่ังมคีวามหว่งใยเลย เพราะการตายของผูท้ีย่ังมคีวาม 

       หว่งใย เป็นทกุข ์และพระผูม้พีระภาคก็ทรงตเิตยีน 

   ๕. ทา่นมคีวามหว่งใยอยา่งนี้หรอืวา่ „นกลุมาตาคหปตานจัีกไมไ่ด ้

       ความสงบใจในภายใน‟ ทา่นไมค่วรคดิเห็นอยา่งนี ้เพราะสาวกิา 

       ทัง้หลายของพระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้ ทีย่ังเป็นคฤหัสถนุ่์งหม่ 

       ผา้ขาว ไดค้วามสงบใจในภายใน มจํีานวนเทา่ใด ดฉัินก็เป็นคน 

       หนึง่ในจํานวนสาวกิาเหลา่นัน้ ก็ผูใ้ดมคีวามสงสยัหรอืเคลอืบแคลง 

       ผูนั้น้จงเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ผูกํ้าลัง 

       ประทับอยู ่ณ ป่าเภสกฬามคิทายวนั นครสงุสมุารครีะ แควน้ 

       ภัคคะ แลว้ทลูถามเถดิ เพราะฉะนัน้แล ทา่นอยา่ไดต้ายทัง้ทีย่ังม ี

       ความหว่งใยเลย เพราะการตายของผูท้ีย่ังมคีวามหว่งใย เป็นทกุข ์

        และพระผูม้พีระภาคก็ทรงตเิตยีน 

   ๖. ทา่นมคีวามหว่งใยอยา่งนีห้รอืวา่ „นกลุมาตาคหปตานยีังไมถ่งึการ 

       หยั่งลง ยังไมถ่งึทีพ่ ึง่ ยังไมถ่งึความเบาใจ ยังไมข่า้มพน้ความ 

       สงสยั ยังไมป่ราศจากความเคลอืบแคลง ยังไมถ่งึความแกลว้กลา้ 

       ยังไมป่ราศจากความมผีูอ้ ืน่เป็นปัจจัย๑ ในพระธรรมวนัิยนี ้อยูใ่น 

       ศาสนาของพระศาสดา‟ ทา่นไมค่วรคดิเห็นอยา่งนี ้เพราะสาวกิา 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 ความมผีูอ้ ืน่เป็นปจัจยั ในทีน่ีห้มายถงึอาศัยผูอ้ ืน่สนับสนุน (องฺ.ฉกฺก.อ. ๓/๑๖/๑๐๖) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๔๓๗ } 



๔๓๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๒. สารณียวรรค ๖. นกลุปิตสุตูร 

       ทัง้หลายของพระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้ ทีย่ังเป็นคฤหัสถนุ่์งหม่ 

       ผา้ขาว ถงึการหยั่งลง ถงึทีพ่ ึง่ ถงึความเบาใจ ขา้มพน้ความสงสยั 

       ปราศจากความเคลอืบแคลง ถงึความแกลว้กลา้ ปราศจากความม ี

       ผูอ้ ืน่เป็นปัจจัย ในพระธรรมวนัิยนี ้อยูใ่นศาสนาของพระศาสดาม ี

       จํานวนเทา่ใด ดฉัินก็เป็นคนหนึง่ในจํานวนสาวกิาเหลา่นัน้ ก็ผูใ้ด 

       พงึมคีวามสงสยัหรอืเคลอืบแคลง ผูนั้น้จงเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระ 

       ภาคอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ผูกํ้าลังประทับอยู ่ณ ป่าเภสกฬา- 

       มคิทายวนั นครสงุสมุารครีะ แควน้ภัคคะแลว้ทลูถามเถดิ เพราะ 

       ฉะนัน้แล ทา่นอยา่ไดต้ายทัง้ทีย่ังมคีวามหว่งใยเลย เพราะการตาย 

       ของผูท้ีย่ังมคีวามหว่งใย เป็นทกุข ์และพระผูม้พีระภาคก็ทรงตเิตยีน 

  ครัง้นัน้ เมือ่นกลุมาตาคหปตานกีลา่วเตอืนนกลุปิตาคหบดดีว้ยคําเตอืนนี้ 

ความเจ็บไขนั้น้ไดส้งบระงับโดยพลัน ทา่นนกลุปิตาคหบดไีดห้ายจากความเจ็บไขนั้น้ 

และนกลุปิตาคหบดลีะความเจ็บไขนั้น้ ละไดโ้ดยอาการอยา่งนัน้ 

  ครัง้นัน้แล นกลุปิตาคหบด ีพอหายจากความเจ็บไขเ้ทา่นัน้ ยังฟ้ืนจากไข ้

ไมน่าน ก็ถอืไมเ้ทา้เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวายอภวิาทแลว้น่ัง ณ 

ทีส่มควร พระผูม้พีระภาคไดต้รัสกับนกลุปิตาคหบด ีดังนีว้า่ 

  “คหบด ีเป็นลาภของทา่นหนอ ทา่นไดด้แีลว้หนอ ทีน่กลุมาตาคหปตานี 

เป็นผูอ้นุเคราะห ์หวงัประโยชนก์ลา่วตักเตอืนพรํ่าสอนทา่น คหบด ีสาวกิาทัง้หลาย 

ของเราทีย่ังเป็นคฤหัสถนุ่์งหม่ผา้ขาว ทําศลีใหบ้รบิรูณ์ มจํีานวนเทา่ใด นกลุมาตา- 

คหปตานก็ีเป็นคนหนึง่ในจํานวนสาวกิาเหลา่นัน้ คหบด ีสาวกิาทัง้หลายของเราทีย่ัง 

เป็นคฤหัสถนุ่์งหม่ผา้ขาว ไดค้วามสงบใจในภายใน มจํีานวนเทา่ใด นกลุมาตา- 

คหปตาน ีก็เป็นคนหนึง่ในจํานวนสาวกิาเหลา่นัน้ คหบด ีสาวกิาทัง้หลายของเราทีย่ัง 

เป็นคฤหัสถนุ่์งหม่ผา้ขาว ถงึการหยั่งลง ถงึทีพ่ ึง่ ถงึความเบาใจ ขา้มพน้ความสงสยั 

ปราศจากความเคลอืบแคลง ถงึความแกลว้กลา้ ปราศจากความมผีูอ้ ืน่เป็นปัจจัยใน 

ธรรมวนัิยนี ้อยูใ่นศาสนาของศาสดา มจํีานวนเทา่ใด นกลุมาตาคหปตานก็ีเป็นคน 

หนึง่ในจํานวนสาวกิาเหลา่นัน้ คหบด ีเป็นลาภของทา่นหนอ ทา่นไดด้แีลว้หนอ 

ทีน่กลุมาตาคหปตานเีป็นผูอ้นุเคราะห ์หวงัประโยชน ์กลา่วตักเตอืนพรํ่าสอนทา่น” 

นกลุปิตสุตูรที ่๖ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๔๓๘ } 



๔๓๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๒. สารณียวรรค ๗. โสปปสตูร 

๗. โสปปสตูร 

วา่ดว้ยการนอนหลบั 

  [๑๗] สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อารามของอนาถ- 

บณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้ พระผูม้พีระภาคเสด็จออกจากทีห่ลกีเรน้๑ใน 

เวลาเย็น เสด็จเขา้ไปยังหอฉัน ประทับน่ังบนพทุธอาสนท์ีป่ลูาดไว ้แมท้า่นพระ 

สารบีตุรก็ออกจากทีห่ลกีเรน้ในเวลาเย็นแลว้เขา้ไปยังหอฉัน ถวายอภวิาทพระผูม้ ี

พระภาค แลว้น่ัง ณ ทีส่มควร แมท้า่นพระโมคคัลลานะ แมท้า่นพระมหากัสสปะ 

แมท้า่นพระมหากัจจานะ แมท้า่นพระมหาโกฏฐกิะ แมท้า่นพระมหาจนุทะ แมท้า่น 

พระมหากัปปินะ แมท้า่นพระอนุรทุธะ แมท้า่นพระเรวตะ แมท้า่นพระอานนทก็์ 

ออกจากทีห่ลกีเรน้ในเวลาเย็น แลว้เขา้ไปยังหอฉัน ถวายอภวิาทพระผูม้พีระภาค 

แลว้น่ัง ณ ทีส่มควร ครัง้นัน้แล พระผูม้พีระภาคทรงใหร้าตรผีา่นไปนานดว้ยการ 

ประทับน่ัง แลว้เสด็จลกุจากพทุธอาสนเ์ขา้ไปสูว่หิาร เมือ่พระผูม้พีระภาคเสด็จ 

หลกีไปไมน่าน แมพ้ระเถระเหลา่นัน้ ตา่งก็ลกุจากอาสนะเขา้ไปยังทีอ่ยูข่องตน 

สว่นพวกภกิษุใหม ่บวชไมน่าน เพิง่มาสูพ่ระธรรมวนัิยนี ้ตา่งก็เขา้ไปสูท่ีอ่ยูข่องตน 

นอนหลับกรนอยูจ่นพระอาทติยข์ ึน้ พระผูม้พีระภาคไดท้อดพระเนตรเห็นภกิษุ 

เหลา่นัน้ผูน้อนหลับกรนอยู ่ดว้ยทพิยจักษุอันบรสิทุธิเ์หนอืมนุษย ์แลว้เสด็จเขา้ไป 

ยังหอฉัน ประทับน่ังบนพทุธอาสนท์ีป่ลูาดไว ้ไดเ้รยีกภกิษุทัง้หลายมาตรัสถามวา่ 

  “ภกิษุทัง้หลาย สารบีตุรไปไหน โมคคัลลานะไปไหน มหากัสสปะไปไหน 

มหากัจจายนะไปไหน มหาโกฏฐกิะไปไหน มหาจนุทะไปไหน มหากัปปินะไปไหน 

อนุรทุธะไปไหน เรวตะไปไหน อานนทไ์ปไหน สาวกชัน้เถระเหลา่นัน้ไปไหน” 

  ภกิษุเหลา่นัน้กราบทลูวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ เมือ่พระผูม้พีระภาคเสด็จ 

หลกีไปไมน่าน พระเถระเหลา่นัน้ตา่งก็ลกุจากอาสนะเขา้ไปยังทีอ่ยูข่องตน” 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 ทีห่ลกีเรน้ หมายถงึการอยู่ผูเ้ดยีว การอยูโ่ดยเพง่พนิจิธรรม หรอืการอยูด่ว้ยผลสมาบัต ิ(สํ.สฬา.อ. 

   ๓/๘๗/๒๐, องฺ.ฉกฺก.อ. ๓/๑๗/๑๐๖-๑๐๗) อกีนัยหนึง่ หมายถงึการทํานพิพานทีส่งบใหเ้ป็นอารมณ์ เขา้ 

   ผลสมาบัตใินเวลาเชา้ (ตามนัย ว.ิอ. ๑/๒๒/๒๐๔) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๔๓๙ } 



๔๔๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๒. สารณียวรรค ๗. โสปปสตูร 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายเป็นเถระหรอืหนอ 

เธอทัง้หลายเป็นภกิษุใหมน่อนหลับกรนอยูจ่นพระอาทติยข์ ึน้ เธอทัง้หลายเขา้ใจ 

เรือ่งนัน้อยา่งไร เธอทัง้หลายเคยไดเ้ห็นหรอืเคยไดย้นิบา้งไหมวา่ „กษัตราธริาชไดรั้บ 

มรูธาภเิษกแลว้ ทรงประกอบความสขุในการบรรทม๑ ความสขุในการเอกเขนก๒ 

ความสขุในการหลับอยูต่ามพระประสงค ์ครองราชยจ์นตลอดพระชนมชพี ยอ่มเป็น 

ทีรั่ก เป็นทีพ่อใจของชาวชนบท” 

  ภกิษุทัง้หลายกราบทลูวา่ “ไมเ่ป็นอยา่งนัน้เลย พระพทุธเจา้ขา้” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ดลีะ ภกิษุทัง้หลาย ขอ้นัน้แมเ้ราก็ไมเ่คยไดเ้ห็น 

ไมเ่คยไดย้นิมาเลยวา่ „กษัตราธริาชไดรั้บมรูธาภเิษกแลว้ ทรงประกอบความสขุใน 

การบรรทม ความสขุในการเอกเขนก ความสขุในการหลับอยูต่ามพระประสงค ์

ครองราชยจ์นตลอดพระชนมชพี ยอ่มเป็นทีรั่ก เป็นทีพ่อใจของชาวชนบท 

  ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายเขา้ใจเรือ่งนัน้อยา่งไร เธอทัง้หลายเคยไดเ้ห็นหรอื 

เคยไดย้นิมาบา้งไหมวา่ “ทา่นผูค้รองรัฐ ฯลฯ ทา่นผูเ้ป็นทายาทของตระกลู ฯลฯ 

ทา่นผูเ้ป็นเสนาบด ีฯลฯ ทา่นผูค้รองหมูบ่า้น ฯลฯ ทา่นผูเ้ป็นหัวหนา้คณะ 

ประกอบความสขุในการนอน ความสขุในการเอกเขนก ความสขุในการหลับอยูต่าม 

ความประสงค ์ปกครองหมูค่ณะจนตลอดชวีติ ยอ่มเป็นทีรั่ก เป็นทีพ่อใจของหมูค่ณะ” 

  ภกิษุทัง้หลายกราบทลูวา่ “ไมเ่ป็นอยา่งนัน้เลย พระพทุธเจา้ขา้” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ดลีะ ภกิษุทัง้หลาย ขอ้นัน้แมเ้ราก็ไมเ่คยไดเ้ห็น 

ไมเ่คยไดย้นิมาเลยวา่ „ทา่นผูเ้ป็นหัวหนา้คณะประกอบความสขุในการนอน ความสขุ 

ในการเอกเขนก ความสขุในการหลับอยูต่ามความประสงค ์ปกครองหมูค่ณะจน 

ตลอดชวีติ ยอ่มเป็นทีรั่ก เป็นทีพ่อใจของหมูค่ณะ‟ 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 ความสขุในการบรรทม หมายถงึความสขุทีเ่กดิจากการนอนบนพระแทน่บรรทม หรอืการแปรพระราช 

   ฐานพักผอ่นตามฤดู (องฺ.ปญฺจ.อ. ๓/๒๐๖/๘๖) 

๒
 ความสขุในการเอกเขนก หมายถงึความสขุในการบรรทมพลกิกลับไปมา (องฺ.ปญฺจ.อ. ๓/๒๐๖/๘๖) 

๓
 โพธปิกัขยิธรรม หมายถงึธรรมอันเป็นฝักฝ่ายแหง่การตรัสรู ้ม ี๓๗ ประการ คอื (๑) สตปัิฏฐาน ๔ 

   (๒) สัมมัปปธาน ๔ (๓) อทิธบิาท ๔ (๔) อนิทรยี ์๕ (๕) พละ ๕ (๖) โพชฌงค ์๗ (๗) มรรคมอีงค ์๘ 

   ดู ข.ุม. (แปล) ๒๙/๕๐/๑๗๔, อภ.ิว.ิ (แปล) ๓๕/๕๒๒/๓๙๒ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๔๔๐ } 



๔๔๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๒. สารณียวรรค ๗. โสปปสตูร 

  ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายเขา้ใจเรือ่งนัน้วา่อยา่งไร เธอทัง้หลายเคยไดเ้ห็นหรอื 

เคยไดย้นิมาบา้งไหมวา่ สมณะหรอืพราหมณ์ประกอบความสขุในการนอน ความสขุ 

ในการเอกเขนก ความสขุในการหลับอยูต่ามความประสงค ์ไมคุ่ม้ครองทวาร 

ในอนิทรยีทั์ง้หลาย ไมรู่จั้กประมาณในการบรโิภค ไมห่มั่นประกอบความเพยีรเป็น 

เครือ่งตืน่อยู ่ไมเ่ห็นแจง้กศุลธรรมทัง้หลาย ไมห่มั่นประกอบความเพยีรในการ 

เจรญิโพธปัิกขยิธรรม ทัง้เบือ้งตน้และเบือ้งปลายแหง่ราตรแีลว้ทําใหแ้จง้เจโตวมิตุต ิ

ปัญญาวมิตุตอิันไมม่อีาสวะ เพราะอาสวะสิน้ไปดว้ยปัญญาอันยิง่เอง เขา้ถงึอยูใ่น 

ปัจจบุัน” 

  ภกิษุทัง้หลายกราบทลูวา่ “ไมเ่ป็นอยา่งนัน้เลย พระพทุธเจา้ขา้” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ดลีะ ภกิษุทัง้หลาย ขอ้นัน้แมเ้ราก็ไมเ่คยไดเ้ห็น 

ไมเ่คยไดย้นิมาเลยวา่ „สมณะหรอืพราหมณ์ประกอบความสขุในการนอน ความสขุ 

ในการเอกเขนก ความสขุในการหลับอยูต่ามความประสงค ์ไมคุ่ม้ครองทวารใน 

อนิทรยีทั์ง้หลาย ไมรู่จั้กประมาณในการบรโิภค ไมห่มั่นประกอบความเพยีรเครือ่ง 

ตืน่อยู ่ไมเ่ห็นแจง้กศุลธรรมทัง้หลาย ไมห่มั่นประกอบความเพยีรในการเจรญิ 

โพธปัิกขยิธรรม ทัง้เบือ้งตน้และเบือ้งปลายแหง่ราตร ีทําใหแ้จง้เจโตวมิตุต ิปัญญา- 

วมิตุตอิันไมม่อีาสวะ เพราะอาสวะสิน้ไปดว้ยปัญญาอันยิง่เอง เขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุัน‟ 

  เพราะเหตนัุน้แล เธอทัง้หลายพงึสําเหนยีกอยา่งนีว้า่ „เราทัง้หลายจักคุม้ครอง 

ทวารในอนิทรยีทั์ง้หลาย จักเป็นผูรู้จั้กประมาณในการบรโิภค จักเป็นผูห้มั่น 

ประกอบความเพยีรเครือ่งตืน่อยู ่จักเป็นผูเ้ห็นแจง้กศุลธรรมทัง้หลาย จักเป็นผู ้

หมั่นประกอบความเพยีรในการเจรญิโพธปัิกขยิธรรม ทัง้เบือ้งตน้และเบือ้งปลายแหง่ 

ราตรอียู‟่ 

  ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายพงึสําเหนยีกอยา่งนีแ้ล” 

โสปปสตูรที ่๗ จบ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๔๔๑ } 



๔๔๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๒. สารณียวรรค ๘. มัจฉพันธสตูร 

๘. มจัฉพนัธสูตร 

วา่ดว้ยชาวประมงจบัปลา 

  [๑๘] สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคเสด็จจารกิไปในแควน้โกศลพรอ้มดว้ยภกิษุ 

สงฆห์มูใ่หญ ่พระผูม้พีระภาคทรงดําเนนิทางไกล ไดท้อดพระเนตรเห็นชาวประมง 

จับปลา ฆา่แลว้ขายอยู ่ในทอ้งถิน่แหง่หนึง่ ไดเ้สด็จแวะรมิทาง ประทับน่ังบน 

พทุธอาสนท์ีป่ลูาดไวท้ีโ่คนไมแ้หง่หนึง่ แลว้ไดต้รัสถามภกิษุทัง้หลายวา่ “ภกิษุ 

ทัง้หลาย เธอทัง้หลายเห็นชาวประมงโนน้ผูจั้บปลา ฆา่แลว้ขายอยูห่รอืไม”่ 

  ภกิษุทัง้หลายกราบทลูวา่ “เห็น พระพทุธเจา้ขา้” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายเขา้ใจเรือ่งนัน้อยา่งไร 

เธอทัง้หลายเคยไดเ้ห็นหรอืเคยไดย้นิมาบา้งไหมวา่ „ชาวประมงจับปลาฆา่แลว้ 

ขายอยู ่ไดเ้ป็นผูข้ ีช่า้ง ขีม่า้ ขีร่ถ ขีย่าน เป็นเจา้ของโภคทรัพย ์หรอืครอบครอง 

กองโภคทรัพยเ์ป็นอันมาก เพราะกรรมนัน้ เพราะอาชพีนัน้” 

  ภกิษุทัง้หลายกราบทลูวา่ “ไมเ่ป็นอยา่งนัน้เลย พระพทุธเจา้ขา้” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ดลีะ ภกิษุทัง้หลาย ขอ้นัน้แมเ้ราก็ไมเ่คยไดเ้ห็น 

ไมเ่คยไดย้นิมาเลยวา่ „ชาวประมงจับปลาฆา่แลว้ขายอยู ่ไดเ้ป็นผูข้ ีช่า้ง ขีม่า้ ขีร่ถ 

ขีย่าน เป็นเจา้ของโภคทรัพย ์หรอืครอบครองกองโภคทรัพยเ์ป็นอันมาก เพราะ 

กรรมนัน้ เพราะอาชพีนัน้‟ ขอ้นัน้เพราะเหตไุร เพราะเขาเพง่ดปูลาเหลา่นัน้ทีเ่ขา 

พงึฆา่ ทีพ่งึนํามาเพือ่ฆา่ดว้ยใจทีเ่ป็นบาป ฉะนัน้ เขาจงึไมไ่ดข้ีช่า้ง ไมไ่ดข้ีม่า้ 

ไมไ่ดข้ีร่ถ ไมไ่ดข้ีย่าน ไมไ่ดเ้ป็นเจา้ของโภคทรัพย ์ไมไ่ดค้รอบครองกองโภคทรัพย ์

เป็นอันมาก 

  ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายเขา้ใจเรือ่งนัน้อยา่งไร เธอทัง้หลายเคยไดเ้ห็น 

หรอืเคยไดย้นิมาบา้งไหมวา่ „คนฆา่โคฆา่โคแลว้ขายอยู ่ไดเ้ป็นผูข้ ีช่า้ง ขีม่า้ ขีร่ถ 

ขีย่าน เป็นเจา้ของโภคทรัพย ์หรอืครอบครองกองโภคทรัพยเ์ป็นอันมาก เพราะ 

กรรมนัน้ เพราะอาชพีนัน้” 

  ภกิษุทัง้หลายกราบทลูวา่ “ไมเ่ป็นอยา่งนัน้เลย พระพทุธเจา้ขา้” 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๔๔๒ } 



๔๔๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๒. สารณียวรรค ๘. มัจฉพันธสตูร 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ดลีะ ภกิษุทัง้หลาย ขอ้นัน้แมเ้ราก็ไมเ่คยไดเ้ห็น 

ไมเ่คยไดย้นิมาเลยวา่ „คนฆา่โคฆา่โคแลว้ขายอยู ่ไดเ้ป็นผูข้ ีช่า้ง ขีม่า้ ขีร่ถ ขีย่าน 

เป็นเจา้ของโภคทรัพย ์หรอืครอบครองกองโภคทรัพยเ์ป็นอันมากเพราะกรรมนัน้ 

เพราะอาชพีนัน้‟ ขอ้นัน้เพราะเหตไุร เพราะเขาเพง่ดโูคเหลา่นัน้ ทีเ่ขาพงึฆา่ ทีพ่งึนํา 

มาเพือ่ฆา่ดว้ยใจทีเ่ป็นบาป ฉะนัน้ เขาจงึไมไ่ดข้ีช่า้ง ไมไ่ดข้ีม่า้ ไมไ่ดข้ีร่ถ ไมไ่ดข้ีย่าน 

ไมไ่ดเ้ป็นเจา้ของโภคทรัพย ์ไมไ่ดค้รอบครองกองโภคทรัพยเ์ป็นอันมาก 

   ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายเขา้ใจเรือ่งนัน้อยา่งไร เธอทัง้หลายเคยไดเ้ห็นหรอื 

เคยไดย้นิมาบา้งไหมวา่ „คนฆา่แกะ ฯลฯ คนฆา่สกุร ฯลฯ พรานนก ฯลฯ พรานเนือ้ 

ฆา่เนือ้แลว้ขายอยู ่ไดเ้ป็นผูข้ ีช่า้ง ขีม่า้ ขีร่ถ ขีย่าน เป็นเจา้ของโภคทรัพย ์หรอืครอบ 

ครองกองโภคทรัพยเ์ป็นอนัมาก เพราะกรรมนัน้ เพราะอาชพีนัน้” 

  ภกิษุทัง้หลายกราบทลูวา่ “ไมเ่ป็นอยา่งนัน้เลย พระพทุธเจา้ขา้” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ดลีะ ภกิษุทัง้หลาย ขอ้นัน้แมเ้ราก็ไมเ่คยไดเ้ห็น 

ไมเ่คยไดย้นิมาเลยวา่ „พรานเนือ้ ฆา่เนือ้แลว้ขายอยู ่ไดเ้ป็นผูข้ ีช่า้ง ขีม่า้ ขีร่ถ 

ขีย่าน เป็นเจา้ของโภคทรัพย ์หรอืครอบครองกองโภคทรัพยเ์ป็นอันมาก เพราะ 

กรรมนัน้ เพราะอาชพีนัน้‟ ขอ้นัน้เพราะเหตไุร เพราะเขาเพง่ดเูนือ้ทีเ่ขาพงึฆา่ ทีนํ่า 

มาเพือ่ฆา่ดว้ยใจทีเ่ป็นบาป ฉะนัน้ เขาจงึไมไ่ดข้ีช่า้ง ไมไ่ดข้ีม่า้ ไมไ่ดข้ีร่ถ ไมไ่ดข้ีย่าน 

ไมไ่ดเ้ป็นเจา้ของโภคทรัพย ์ไมไ่ดค้รอบครองกองโภคทรัพยเ์ป็นอันมาก 

  ภกิษุทัง้หลาย เพราะเพง่ดสูตัวด์รัิจฉานเหลา่นัน้ทีเ่ขาพงึฆา่ ทีพ่งึนํามาเพือ่ฆา่ 

ดว้ยใจทีเ่ป็นบาป ฉะนัน้ เขาจงึไมไ่ดข้ีช่า้ง ไมไ่ดข้ีม่า้ ไมไ่ดข้ีร่ถ ไมไ่ดข้ีย่าน ไมไ่ดเ้ป็น 

เจา้ของโภคทรัพย ์ไมไ่ดค้รอบครองกองโภคทรัพยเ์ป็นอันมาก ไมจํ่าเป็นตอ้งพดูถงึผู ้

เพง่ดมูนุษยท์ีเ่ขาพงึฆา่ ทีพ่งึนํามาเพือ่ฆา่ดว้ยใจทีเ่ป็นบาป เพราะผลของกรรมนัน้ 

ยอ่มเป็นไปเพือ่ไมเ่กือ้กลู เพือ่ทกุขแ์กเ่ขาตลอดกาลนาน หลังจากตายแลว้ เขาจะไป 

เกดิในอบาย ทคุต ิวนิบิาต นรก” 

มจัฉพนัธสตูรที ่๘ จบ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๔๔๓ } 



๔๔๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๒. สารณียวรรค ๙. ปฐมมรณัสสตสิตูร 

๙. ปฐมมรณสัสตสิตูร 

วา่ดว้ยการเจรญิมรณสัสต ิสตูรที ่๑ 

  [๑๙] สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ คญิชกาวสถาราม๑ ใน 

นาทกิคาม ณ ทีนั่น้แล พระผูม้พีระภาคไดรั้บสัง่เรยีกภกิษุทัง้หลายมาตรัสวา่ 

ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุเหลา่นัน้ทลูรับสนองพระดํารัสแลว้ พระผูม้พีระภาคจงึไดต้รัส 

เรือ่งนีว้า่ 

  “ภกิษุทัง้หลาย มรณัสสตทิีบ่คุคลเจรญิทําใหม้ากแลว้ ยอ่มมผีลมาก 

มอีานสิงสม์าก หยั่งลงสูอ่มตะ๒ มอีมตะเป็นทีส่ดุ ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลาย 

ยังเจรญิมรณัสสตอิยูห่รอืไม”่ 

  เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสถามอยา่งนีแ้ลว้ ภกิษุรปูหนึง่ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระ 

ภาควา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ แมข้า้พระองคก็์ยังเจรญิมรณัสสตอิยู”่ 

  พระผูม้พีระภาคตรัสถามวา่ “ภกิษุ เธอเจรญิมรณัสสตอิยา่งไร” 

  ภกิษุกราบทลูวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ในเรือ่งนี ้ขา้พระองคม์คีวามคดิ 

อยา่งนีว้า่ „โอหนอ เราพงึเป็นอยูไ่ดต้ลอดคนืหนึง่และวนัหนึง่ เราพงึมนสกิาร 

ถงึคําสอนของพระผูม้พีระภาค เราพงึทํากจิใหม้ากหนอ‟ ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ 

ขา้พระองคเ์จรญิมรณัสสตอิยา่งนี้” 

  ภกิษุอกีรปูหนึง่กราบทลูพระผูม้พีระภาควา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ แมข้า้ 

พระองคก็์ยังเจรญิมรณัสสตอิยู”่ 

  พระผูม้พีระภาคตรัสถามวา่ “ภกิษุ เธอเจรญิมรณัสสตอิยา่งไร” 

  ภกิษุกราบทลูวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองคค์ดิอยา่งนีว้า่ „โอหนอ 

เราพงึเป็นอยูไ่ดต้ลอดวนัหนึง่ เราพงึมนสกิารถงึคําสอนของพระผูม้พีระภาค เราพงึ 

ทํากจิใหม้ากหนอ‟ ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองคเ์จรญิมรณัสสตอิยา่งนี้ 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 คญิชกาวสถาราม หมายถงึปราสาททีส่รา้งดว้ยอฐิ (องฺ.ฉกฺก.อ. ๓//๑๙/๑๐๗) 

๒
 ดเูชงิอรรถที ่๒ ปัญจกนบิาต ขอ้ ๖๑ หนา้ ๑๑๐ ในเลม่นี้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๔๔๔ } 



๔๔๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๒. สารณียวรรค ๙. ปฐมมรณัสสตสิตูร 

  ภกิษุอกีรปูหนึง่กราบทลูพระผูม้พีระภาควา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ แมข้า้ 

พระองคก็์ยังเจรญิมรณัสสตอิยู”่ 

  พระผูม้พีระภาคตรัสถามวา่ “ภกิษุ เธอเจรญิมรณัสสตอิยา่งไร” 

  ภกิษุกราบทลูวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ในเรือ่งนี ้ขา้พระองคม์คีวามคดิ 

อยา่งนีว้า่ „โอหนอ เราพงึเป็นอยูไ่ดเ้พยีงชัว่ขณะฉันบณิฑบาตมือ้หนึง่ เราพงึ 

มนสกิารถงึคําสอนของพระผูม้พีระภาค เราพงึทํากจิใหม้ากหนอ‟ ขา้แตพ่ระองค ์

ผูเ้จรญิ ขา้พระองคเ์จรญิมรณัสสตอิยา่งนี้” 

  ภกิษุอกีรปูหนึง่กราบทลูพระผูม้พีระภาควา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ แมข้า้ 

พระองคก็์ยังเจรญิมรณัสสตอิยู”่ 

  พระผูม้พีระภาคตรัสถามวา่ “ภกิษุ เธอเจรญิมรณัสสตอิยา่งไร” 

  ภกิษุกราบทลูวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองคม์คีวามคดิอยา่งนีว้า่ 

„โอหนอ เราพงึเป็นอยูไ่ดเ้พยีงชัว่ขณะเคีย้วกนิคําขา้ว ๔-๕ คํา เราพงึมนสกิาร 

ถงึคําสอนของพระผูม้พีระภาค เราพงึทํากจิใหม้ากหนอ‟ ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ 

ขา้พระองคเ์จรญิมรณัสสตอิยา่งนี้” 

  ภกิษุอกีรปูหนึง่ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาควา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ แมข้า้ 

พระองคก็์ยังเจรญิมรณัสสตอิยู”่ 

  พระผูม้พีระภาคตรัสถามวา่ “ภกิษุ เธอเจรญิมรณัสสตอิยา่งไร” 

  ภกิษุกราบทลูวา่ „ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ในเรือ่งนี ้ขา้พระองคม์คีวามคดิ 

อยา่งนีว้า่ „โอหนอ เราพงึเป็นอยูไ่ดเ้พยีงชัว่ขณะเคีย้วกนิคําขา้ว ๑ คํา เราพงึ 

มนสกิารถงึคําสอนของพระผูม้พีระภาค เราพงึทํากจิใหม้ากหนอ‟ ขา้แตพ่ระองค ์

ผูเ้จรญิ ขา้พระองคเ์จรญิมรณัสสตอิยา่งนี้” 

  ภกิษุอกีรปูหนึง่ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาควา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ แมข้า้ 

พระองคก็์ยังเจรญิมรณัสสตอิยู”่ 

  พระผูม้พีระภาคตรัสถามวา่ “ภกิษุ เธอเจรญิมรณัสสตอิยา่งไร” 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๔๔๕ } 



๔๔๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๒. สารณียวรรค ๙. ปฐมมรณัสสตสิตูร 

  ภกิษุกราบทลูวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ในเรือ่งนี ้ขา้พระองคม์คีวามคดิ 

อยา่งนีว้า่ „โอหนอ เราพงึเป็นอยูไ่ดเ้พยีงชัว่ขณะลมหายใจเขา้หายใจออก หรอืหาย 

ใจออกหายใจเขา้ เราพงึมนสกิารคําสอนของพระผูม้พีระภาค เราพงึทํากจิให ้

มากหนอ‟ ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองคเ์จรญิมรณัสสตอิยา่งนี้” 

  เมือ่ภกิษุเหลา่นัน้กราบทลูอยา่งนีแ้ลว้ พระผูม้พีระภาคจงึไดต้รัสวา่ 

  “ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุรปูใดเจรญิมรณัสสตวิา่ „โอหนอ เราพงึเป็นอยูไ่ดต้ลอด 

คนืหนึง่และวนัหนึง่ เราพงึมนสกิารถงึคําสอนของพระผูม้พีระภาค เราพงึทํากจิให ้

มากหนอ‟ 

  ภกิษุรปูใดเจรญิมรณัสสตอิยา่งนีว้า่ „โอหนอ เราพงึเป็นอยูไ่ดต้ลอดวนัหนึง่ 

เราพงึมนสกิารถงึคําสอนของพระผูม้พีระภาค เราพงึทํากจิใหม้ากหนอ‟ 

  ภกิษุรปูใดเจรญิมรณัสสตอิยา่งนีว้า่ „โอหนอ เราพงึเป็นอยูไ่ดเ้พยีงชัว่ขณะฉัน 

บณิฑบาตมือ้หนึง่ เราพงึมนสกิารถงึคําสอนของพระผูม้พีระภาค เราพงึทํากจิให ้

มากหนอ‟ 

  ภกิษุรปูใดเจรญิมรณัสสตอิยา่งนีว้า่ „โอหนอ เราพงึเป็นอยูไ่ดเ้พยีงชัว่ขณะ 

เคีย้วกนิคําขา้ว ๔-๕ คํา เราพงึมนสกิารถงึคําสอนของพระผูม้พีระภาค เราพงึ 

ทํากจิใหม้ากหนอ‟ 

  เรากลา่ววา่ ภกิษุเหลา่นีย้ังเป็นผูป้ระมาทอยู ่ยังเจรญิมรณัสสตอิยา่งเพลาเพือ่ 

ความสิน้อาสวะทัง้หลาย 

  สว่นภกิษุรปูใดเจรญิมรณัสสตอิยา่งนีว้า่ „โอหนอ เราพงึเป็นอยูไ่ดเ้พยีงชัว่ 

ขณะเคีย้วกนิคําขา้ว ๑ คํา เราพงึมนสกิารถงึคําสอนของพระผูม้พีระภาค เราพงึ 

ทํากจิใหม้ากหนอ‟ 

  และภกิษุรปูใดเจรญิมรณัสสตอิยา่งนีว้า่ „โอหนอ เราพงึเป็นอยูไ่ดเ้พยีงชัว่ขณะ 

ลมหายใจเขา้หายใจออก หรอืหายใจออกหายใจเขา้ เราพงึมนสกิารถงึคําสอนของ 

พระผูม้พีระภาค เราพงึทํากจิใหม้ากหนอ‟ 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๔๔๖ } 



๔๔๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๒. สารณียวรรค ๑๐. ทตุยิมรณัสสตสิตูร 

  ภกิษุทัง้หลาย เรากลา่ววา่ ภกิษุเหลา่นีเ้ป็นผูไ้มป่ระมาทอยู ่เจรญิมรณัสสต ิ

อยา่งแรงกลา้เพือ่ความสิน้อาสวะทัง้หลาย 

  เพราะเหตนัุน้แล เธอทัง้หลายพงึสําเหนยีกอยา่งนีว้า่ „เราทัง้หลายจักเป็นผูไ้ม ่

ประมาทอยู ่จักเจรญิมรณัสสตอิยา่งแรงกลา้เพือ่ความสิน้อาสวะทัง้หลาย‟ 

  ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หลายพงึสําเหนยีกอยา่งนีแ้ล” 

ปฐมมรณสัสตสิตูรที ่๙ จบ 

 

๑๐. ทตุยิมรณสัสตสิตูร 

วา่ดว้ยการเจรญิมรณสัสต ิสตูรที ่๒ 

  [๒๐] สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ คญิชกาวสถาราม ใน 

นาทกิคาม ณ ทีนั่น้แล พระผูม้พีระภาคไดรั้บสัง่เรยีกภกิษุทัง้หลายมาตรัสวา่ 

  “ภกิษุทัง้หลาย มรณัสสตทิีบ่คุคลเจรญิทําใหม้ากแลว้ ยอ่มมผีลมาก 

มอีานสิงสม์าก หยั่งลงสูอ่มตะ มอีมตะเป็นทีส่ดุ 

  มรณสัสตทิีบ่คุคลเจรญิท าใหม้ากแลว้ ยอ่มมผีลมาก มอีานสิงสม์าก หย ัง่ลง 

สูอ่มตะ มอีมตะเป็นทีส่ดุ เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี ้เมือ่กลางวนัผา่นไป กลางคนืยา่งเขา้มา พจิารณา 

เห็นดังนีว้า่ „ปัจจัยแหง่ความตายของเรามมีากแท ้คอื งพูงึกัดเราก็ได ้แมงป่อง 

พงึตอ่ยเราก็ได ้หรอืตะขาบพงึกัดเราก็ได ้เพราะเหตนัุน้ เราพงึตาย เราพงึม ี

อันตราย๑นัน้ เราพงึพลาดหกลม้ก็ได ้ภัตตาหารทีเ่ราฉันแลว้ไมพ่งึยอ่ยก็ได ้ดขีอง 

เราพงึกําเรบิก็ได ้เสมหะของเราพงึกําเรบิก็ได ้หรอืลมมพีษิดังศัสตราของเราพงึ 

กําเรบิก็ได ้เพราะเหตนัุน้ เราพงึตาย เราพงึมอีันตรายนัน้‟ ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุนัน้ 

พงึพจิารณาเห็นดังนีว้า่ „บาปอกศุลธรรมทีเ่รายังละไมไ่ด ้ซึง่จะพงึเป็นอันตรายแก ่

เราผูจ้ะตายในเวลากลางคนืมอียูห่รอืไม‟่ 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 อนัตราย ในทีน่ีห้มายถงึอันตราย ๓ อยา่ง คอื (๑) อันตรายตอ่ชวีติ (๒) อันตรายตอ่สมณธรรม (๓) อันตราย 

   ตอ่สวรรคแ์ละอันตรายตอ่มรรคสําหรับผูท้ีต่ายอย่างปถุชุน (องฺ.ฉกฺก.อ. ๓/๒๐/๑๐๘) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๔๔๗ } 



๔๔๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๒. สารณียวรรค ๑๐. ทตุยิมรณัสสตสิตูร 

  ถา้ภกิษุพจิารณาอยูรู่อ้ยา่งนีว้า่ „บาปอกศุลธรรมทีเ่รายังละไมไ่ด ้ซึง่จะพงึ 

เป็นอันตรายแกเ่ราผูจ้ะตายในเวลากลางคนืยังมอียู‟่ ภกิษุนัน้ควรทําความพอใจ 

ความพยายาม ความอตุสาหะ ความขะมักเขมน้ ความไมท่อ้ถอย สตแิละ 

สมัปชญัญะใหม้ปีระมาณยิง่ เพือ่ละบาปอกศุลธรรมเหลา่นัน้ 

  ภกิษุนัน้ควรทําความพอใจ ความพยายาม ความอตุสาหะ ความขะมักเขมน้ 

ความไมท่อ้ถอย สตแิละสมัปชญัญะใหม้ปีระมาณยิง่ เพือ่ละบาปอกศุลธรรม 

เหลา่นัน้ เปรยีบเหมอืนบคุคลผูม้ผีา้ทีถ่กูไฟไหม ้หรอืมศีรีษะถกูไฟไหม ้ควรทํา 

ความพอใจ ความพยายาม ความอตุสาหะ ความขะมักเขมน้ ความไมท่อ้ถอย 

สตแิละสมัปชญัญะใหม้ปีระมาณยิง่ เพือ่ดับไฟทีไ่หมผ้า้หรอืไฟทีไ่หมศ้รีษะนัน้ 

  ถา้ภกิษุพจิารณาอยูรู่อ้ยา่งนีว้า่ „บาปอกศุลธรรมทีเ่รายังละไมไ่ด ้ซึง่จะพงึ 

เป็นอันตรายแกเ่ราผูจ้ะตายในเวลากลางคนืไมม่‟ี ภกิษุนัน้พงึเป็นผูม้ปีีตแิละปราโมทย ์

นัน้แล ตามสําเหนยีกในกศุลธรรมทัง้หลายทัง้กลางวนัและกลางคนือยูเ่ถดิ 

  ภกิษุในธรรมวนัิยนี ้เมือ่กลางคนืผา่นไป กลางวนัยา่งเขา้มา พจิารณาเห็น 

ดังนีว้า่ „ปัจจัยแหง่ความตายของเรามมีากแท ้คอื งพูงึกัดเราก็ได ้แมงป่องพงึตอ่ย 

เราก็ได ้หรอืตะขาบพงึกัดเราก็ได ้เพราะเหตนัุน้ เราพงึตาย เราพงึมอีันตรายนัน้ 

เราพงึพลาดหกลม้ก็ได ้ภัตตาหารทีเ่ราฉันแลว้ไมพ่งึยอ่ยก็ได ้ดขีองเราพงึกําเรบิก็ได ้

เสมหะของเราพงึกําเรบิก็ได ้หรอืลมมพีษิดังศัสตราของเราพงึกําเรบิ เพราะเหตนัุน้ 

เราพงึตาย เราพงึมอีันตรายนัน้‟ ภกิษุนัน้พงึพจิารณาเห็นดังนีว้า่ „บาปอกศุลธรรมที ่

เรายังละไมไ่ด ้ซึง่จะพงึเป็นอันตรายแกเ่ราผูจ้ะตายในเวลากลางวันมอียูห่รอืไม‟่ 

  ถา้ภกิษุพจิารณาอยูรู่อ้ยา่งนีว้า่ „บาปอกศุลธรรมทีเ่รายังละไมไ่ด ้ซึง่จะพงึ 

เป็นอันตรายแกเ่ราผูจ้ะตายในเวลากลางวันยังมอียู‟่ ภกิษุนัน้ควรทําความพอใจ ความ 

พยายาม ความอตุสาหะ ความขะมักเขมน้ ความไมท่อ้ถอย สตแิละสมัปชญัญะ 

ใหม้ปีระมาณยิง่ เพือ่ละบาปอกศุลธรรมเหลา่นัน้ 

  ภกิษุนัน้ควรทําความพอใจ ความพยายาม ความอตุสาหะ ความขะมักเขมน้ 

ความไมท่อ้ถอย สตแิละสมัปชญัญะใหม้ปีระมาณยิง่ เพือ่ละบาปอกศุลธรรม 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๔๔๘ } 



๔๔๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๒. สารณียวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

เหลา่นัน้ เปรยีบเหมอืนบคุคลผูม้ผีา้ทีถ่กูไฟไหม ้หรอืมศีรีษะถกูไฟไหม ้พงึทําความ 

พอใจ ความพยายาม ความอตุสาหะ ความขะมักเขมน้ ความไมท่อ้ถอย สตแิละ 

สมัปชญัญะใหม้ปีระมาณยิง่ เพือ่ดับไฟทีไ่หมผ้า้หรอืไฟทีไ่หมศ้รีษะนัน้ 

  ภกิษุทัง้หลาย ถา้ภกิษุพจิารณาอยูรู่อ้ยา่งนีว้า่ „บาปอกศุลธรรมทีเ่รายังละไมไ่ด ้

ซึง่จะพงึเป็นอันตรายแกเ่ราผูจ้ะตายในเวลากลางวนัไมม่ ีภกิษุนัน้ พงึเป็นผูม้ปีีตแิละ 

ปราโมทยนั์น้แล ตามสําเหนยีกในกศุลธรรมทัง้หลาย ทัง้กลางวนักลางคนือยูเ่ถดิ 

  ภกิษุทัง้หลาย มรณัสสตทิีบ่คุคลเจรญิทําใหม้ากแลว้ ยอ่มมผีลมาก 

มอีานสิงสม์าก หยั่งลงสูอ่มตะ มอีมตะเป็นทีส่ดุ เป็นอยา่งนีแ้ล” 

ทตุยิมรณสัสตสิตูรที ่๑๐ จบ 

 

สารณียวรรคที ่๒ จบ 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

   ๑. ปฐมสารณียสตูร    ๒. ทตุยิสารณียสตูร 

   ๓. นสิสารณียสตูร    ๔. ภัททกสตูร 

   ๕. อนุตัปปิยสตูร    ๖. นกลุปิตสุตูร 

   ๗. โสปปสตูร     ๘. มัจฉพันธสตูร 

   ๙. ปฐมมรณัสสตสิตูร    ๑๐. ทตุยิมรณัสสตสิตูร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๔๔๙ } 



๔๕๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๓. อนุตตรยิวรรค ๑. สามกสตูร 

๓. อนตุตรยิวรรค 

หมวดวา่ดว้ยอนตุตรยิะ๑ 

๑. สามกสตูร 

วา่ดว้ยหมูบ่า้นสามะ 

  [๒๑] สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยูท่ีว่หิารชือ่โปกขรณีย ์ใกลห้มูบ่า้น 

สามะ แควน้สกักะ ครัง้นัน้ เมือ่ราตรผีา่นไป๒ เทวดาตนหนึง่มวีรรณะงดงามยิง่นัก 

เปลง่รัศมใีหส้วา่งท่ัวโปกขรณียว์หิาร เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวาย 

อภวิาทแลว้ยนือยู ่ณ ทีส่มควร ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ธรรม ๓ ประการนี ้ยอ่มเป็นไปเพือ่ความเสือ่มแกภ่กิษุ 

  ธรรม ๓ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ความเป็นผูช้อบการงาน๓ 

   ๒. ความเป็นผูช้อบการพดูคยุ๔ 

   ๓. ความเป็นผูช้อบการนอนหลับ๕ 

  ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ธรรม ๓ ประการนี ้ยอ่มเป็นไปเพือ่ความเสือ่มแกภ่กิษุ” 

  เมือ่เทวดานัน้ไดก้ราบทลูดังนีแ้ลว้ พระศาสดาทรงพอพระทัย ครัน้เทวดานัน้ 

รูว้า่ „พระศาสดาทรงพอพระทัยเรา‟ จงึถวายอภวิาททําประทักษิณแลว้หายไป ณ 

ทีนั่น้แล 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 ดเูชงิอรรถที ่๑ ฉักกนบิาต ขอ้ ๘ หนา้ ๔๑๙ ในเลม่นี้ 

๒
 เม ือ่ราตรผีา่นไป หมายถงึเมือ่ปฐมยามผา่นไป มัชฌมิยามยา่งเขา้มา (องฺ.ฉกฺก.อ. ๓/๒๑-๒๒/๑๐๘) 

๓
 ดเูชงิอรรถที ่๑ ปัญจกนบิาต ขอ้ ๘๙ (ปฐมเสขสตูร) หนา้ ๑๕๙ ในเลม่นี ้

๔ 
ชอบการพดูคยุ ในทีน่ีห้มายถงึชอบสนทนาเกีย่วกับบรุษุและสตรเีป็นตน้ ใหวั้นและคนืผา่นไปโดยเปลา่ 

   ประโยชน ์(องฺ.สตฺตก.อ. ๓/๒๔/๑๗๗) 

๕
 ชอบการนอนหลบั ในทีน่ีห้มายถงึภกิษุแมจ้ะยนืก็ตาม เดนิก็ตาม น่ังก็ตาม ก็ถกูถนีมทิธะ (ความหดหูแ่ละ 

   เซือ่งซมึ) ครอบงํา เอาแต่หลับถา่ยเดยีว (องฺ.สตฺตก.อ. ๓/๒๔/๑๗๗) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๔๕๐ } 



๔๕๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๓. อนุตตรยิวรรค ๑. สามกสตูร 

  ครัน้คนืนัน้ผา่นไป พระผูม้พีระภาคไดรั้บสัง่เรยีกภกิษุทัง้หลายมาตรัสวา่ “ภกิษุ 

ทัง้หลาย เมือ่คนืนี ้เมือ่ราตรผีา่นไป เทวดาตนหนึง่มวีรรรณะงดงามยิง่นัก เปลง่ 

รัศมใีหส้วา่งท่ัวโปกขรณียว์หิาร เขา้มาหาเราถงึทีอ่ยู ่ไหวแ้ลว้ยนือยู ่ณ ทีส่มควร 

ไดก้ลา่วกับเราดังนีว้า่ 

  „ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ธรรม ๓ ประการนี ้ยอ่มเป็นไปเพือ่ความเสือ่มแกภ่กิษุ 

  ธรรม ๓ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ความเป็นผูช้อบการงาน 

   ๒. ความเป็นผูช้อบการพดูคยุ 

   ๓. ความเป็นผูช้อบการนอนหลับ 

  ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ธรรม ๓ ประการนี ้ยอ่มเป็นไปเพือ่ความเสือ่มแกภ่กิษุ‟ 

  เทวดานัน้ครัน้ไดก้ลา่วดังนีแ้ลว้ จงึไหวเ้ราทําประทักษิณแลว้หายไป ณ ทีนั่น้แล 

ภกิษุทัง้หลาย ไมใ่ชล่าภของเธอทัง้หลาย เธอทัง้หลายไดช้ัว่แลว้หนอ ทีเ่ธอทัง้หลาย 

เสือ่มจากกศุลธรรม แมพ้วกเทวดาก็รู ้

  ภกิษุทัง้หลาย เราจักแสดงปรหิานยิธรรม (ธรรมทีเ่ป็นเหตแุหง่ความเสือ่ม) 

๓ ประการขอ้อืน่อกี เธอทัง้หลายจงฟัง จงใสใ่จใหด้ ีเราจักกลา่ว 

  ภกิษุเหลา่นัน้ทลูรับสนองพระดํารัสแลว้ พระผูม้พีระภาคจงึไดต้รัสเรือ่งนีว้า่ 

  ภกิษุทัง้หลาย ปรหิานยิธรรม ๓ ประการ 

  ปรหิานยิธรรม ๓ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ความเป็นผูช้อบการคลกุคลดีว้ยหมู่๑ 

   ๒. ความเป็นผูว้า่ยาก 

   ๓. ความเป็นผูม้ปีาปมติร(มติรชัว่) 

  ภกิษุทัง้หลาย ปรหิานยิธรรม ๓ ประการนีแ้ล 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 ชอบการคลกุคลดีว้ยหมู ่ในทีน่ีห้มายถงึชอบอยูค่ลกุคลกีับเพือ่น ๑ คนบา้ง ๒ คนบา้ง ๓ คนบา้ง เมือ่อยู ่

   คนเดยีวก็หาความสบายใจไมไ่ด ้(องฺ.สตฺตก.อ. ๓/๒๔/๑๗๗) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๔๕๑ } 



๔๕๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๓. อนุตตรยิวรรค ๒. อปรหิานยิสตูร 

  ภกิษุทัง้หลาย ชนทัง้หลายบางพวกในอดตีเสือ่มแลว้จากกศุลธรรมทัง้หลาย 

ชนเหลา่นัน้ทัง้หมดก็เสือ่มเพราะธรรม ๖ ประการนีแ้ล 

  ชนทัง้หลายบางพวกในอนาคตจักเสือ่มจากกศุลธรรมทัง้หลาย ชนเหลา่นัน้ 

ทัง้หมดก็จักเสือ่มเพราะธรรม ๖ ประการนีแ้ล 

  ชนทัง้หลายบางพวกในปัจจบุันกําลังเสือ่มจากกศุลธรรมทัง้หลาย ชนเหลา่นัน้ 

ทัง้หมดก็เสือ่มเพราะธรรม ๖ ประการนีแ้ล 

สามกสตูรที ่๑ จบ 

๒. อปรหิานยิสูตร 

วา่ดว้ยอปรหิานยิธรรม 

  [๒๒] ภกิษุทัง้หลาย เราจักแสดงอปรหิานยิธรรม(ธรรมทีไ่มเ่ป็นเหตแุหง่ 

ความเสือ่ม) ๖ ประการนี ้เธอทัง้หลายจงฟัง ฯลฯ 

  อปรหิานยิธรรม ๖ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ความเป็นผูไ้มช่อบการงาน๑ 

   ๒. ความเป็นผูไ้มช่อบการพดูคยุ๒ 

   ๓. ความเป็นผูไ้มช่อบการนอนหลับ๓ 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 ไมช่อบการงาน ในทีน่ีห้มายถงึเมือ่พวกภกิษุทํากจิมกีารทําจวีร ประคตเอว ผา้กรองน้ํา ไมก้วาด และ 

   ผา้เช็ดเทา้เป็นตน้ ภกิษุปฏเิสธกจิเหลา่นัน้เสยีดว้ยศรัทธา อนึง่ หมายถงึทํากจิเหลา่นัน้รว่มกับภกิษุทัง้หลาย 

   แลว้เรยีนอทุเทสในเวลาเรยีนอทุเทส สาธยายในเวลาสาธยาย กวาดลานพระเจดยีใ์นเวลากวาดลานพระเจดยี์ 

   มนสกิารในเวลามนสกิาร (องฺ.สตฺตก.อ. ๓/๒๔/๑๗๖-๑๗๗) 

๒
 ไมช่อบการพดูคยุ ในทีน่ีห้มายถงึไมส่นทนาเรือ่งเกีย่วกับบรุษุและสตรเีป็นตน้ แตส่นทนาเฉพาะเรือ่ง 

   เกีย่วกับธรรมในเวลากลางวันกลางคนืใหเ้ป็นประโยชน์ ตอบปัญหาธรรมตลอดวันและคนื พดูนอ้ย พดูมทีี ่

   จบ เพราะพทุธพจนว์า่ “ภกิษุผูน่ั้งประชมุกันมหีนา้ที ่๒ อยา่ง คอื สนทนาธรรม และเป็นผูน้ิง่อยา่งพระ 

   อรยิะ” (องฺ.สตฺตก.อ. ๓/๒๔/๑๗๗) และด ูม.ม.ู ๑๒/๒๗๓/๒๓๕ (ปาสราสสิตูร) 

๓
 ไมช่อบการนอนหลบั ในทีน่ีห้มายถงึจะยนืก็ตาม จะเดนิก็ตาม จะน่ังก็ตาม มจีติตกภวังค ์เพราะกรช- 

   กายมคีวามเจ็บป่วยก็ตาม ก็ไมถู่กถนีมทิธะครอบงํา เพราะฉะนัน้จงึมพีทุธพจนว์า่ “เรากลับจากบณิฑบาต 

   หลังจากฉันอาหารเสร็จแลว้ ปลูาดสังฆาฏ ิ๔ ชัน้ มสีตสิัมปชญัญะ หย่ังลงสูก่ารนอนหลับโดยพระปรัศว ์

   เบือ้งขวารูช้ดัอยู”่ (องฺ.สตฺตก.อ. ๓/๒๔/๑๗๗) และด ูม.ม.ู ๑๒/๓๘๗/๓๔๕ (มหาสัจจกสตูร) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๔๕๒ } 



๔๕๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๓. อนุตตรยิวรรค ๓. ภยสตูร 

   ๔. ความเป็นผูไ้มช่อบการคลกุคลดีว้ยหมู ่

   ๕. ความเป็นผูว้า่งา่ย 

   ๖. ความเป็นผูม้กีัลยาณมติร (มติรด)ี 

  ภกิษุทัง้หลาย อปรหิานยิธรรม ๖ ประการนีแ้ล 

  ภกิษุทัง้หลาย ชนทัง้หลายบางพวกในอดตีไมเ่สือ่มจากกศุลธรรมทัง้หลาย 

ชนเหลา่นัน้ทัง้หมดก็ไมเ่สือ่มเพราะธรรม ๖ ประการนีแ้ล 

  ชนทัง้หลายบางพวกในอนาคตจักไมเ่สือ่มจากกศุลธรรมทัง้หลาย ชนเหลา่นัน้ 

ทัง้หมดก็จักไมเ่สือ่มเพราะธรรม ๖ ประการนีแ้ล 

  ชนทัง้หลายบางพวกในปัจจบุันไมเ่สือ่มจากกศุลธรรมทัง้หลาย ชนเหลา่นัน้ 

ทัง้หมดก็ไมเ่สือ่มเพราะธรรม ๖ ประการนีแ้ล 

อปรหิานยิสตูรที ่๒ จบ 

๓. ภยสตูร 

วา่ดว้ยภยัเป็นชือ่ของกาม 

  [๒๓] ภกิษุทัง้หลาย 

   ๑. คําวา่ „ภัย‟ นีเ้ป็นชือ่ของกาม 

   ๒. คําวา่ „ทกุข‟์ นีเ้ป็นชือ่ของกาม 

   ๓. คําวา่ „โรค‟ นีเ้ป็นชือ่ของกาม 

   ๔. คําวา่ „ฝี‟ นีเ้ป็นชือ่ของกาม 

   ๕. คําวา่ „เครือ่งขอ้ง‟ นีเ้ป็นชือ่ของกาม 

   ๖. คําวา่ „เปือกตม‟ นีเ้ป็นชือ่ของกาม 

  คําวา่ „ภัย‟ นีเ้ป็นชือ่ของกาม เพราะเหตไุร 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๔๕๓ } 



๔๕๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๓. อนุตตรยิวรรค ๓. ภยสตูร 

  เพราะสตัวโ์ลกผูย้นิดดีว้ยกามราคะ ถกูฉันทราคะ๑เกีย่วพันไว ้ยอ่มไมพ่น้จาก 

ภัยทัง้ทีม่ใีนภพนี ้ทัง้ทีม่ใีนภพหนา้ ฉะนัน้ คําวา่ „ภัย‟ นีจ้งึเป็นชือ่ของกาม 

  คําวา่ „ทกุข‟์ ฯลฯ คําวา่ „โรค‟ ฯลฯ คําวา่ „ฝี‟ ฯลฯ คําวา่ „เครือ่งขอ้ง‟ ฯลฯ 

  คําวา่ „เปือกตม‟ นีเ้ป็นชือ่ของกาม เพราะเหตไุร 

  เพราะสตัวโ์ลกผูย้นิดดีว้ยกามราคะ ถกูฉันทราคะเกีย่วพันไว ้ยอ่มไมพ่น้จาก 

เปือกตมทัง้ทีม่ใีนภพนี ้ทัง้ทีม่ใีนภพหนา้ ฉะนัน้ คําวา่ „เปือกตม‟ นีจ้งึเป็นชือ่ 

ของกาม 

  พระผูม้พีระภาคผูส้คุตศาสดาครัน้ตรัสเวยยากรณ์ภาษิตนีแ้ลว้ จงึไดต้รัสคาถา 

ประพันธต์อ่ไปอกีวา่ 

    ภัย ทกุข ์โรค (ฝี) เครือ่งขอ้งและเปือกตม 

   เหลา่นีเ้ราเรยีกวา่กามทีข่อ้งของปถุชุน 

    ชนทัง้หลายเห็นภัยในอปุาทาน๒ 

   อันเป็นแดนเกดิแหง่ชาตแิละมรณะ 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 ฉนัทราคะ หมายถงึความกําหนัดดว้ยอํานาจความพอใจกลา่วคอืตัณหา (องฺ.ตกิ.อ. ๒/๑๑๓/๒๖๐) 

   ทัง้ กามราคะ และ ฉันทราคะ เป็นชือ่เรยีกกเิลสกามในจํานวนชือ่เรยีก ๑๘ ชือ่ คอื (๑) ฉันทะ (ความพอใจ) 

   (๒) ราคะ (ความกําหนัด) (๓) ฉันทราคะ (ความกําหนัดดว้ยอํานาจความพอใจ) (๔) สังกัปปะ (ความดําร)ิ 

   (๕) ราคะ (ความกําหนัด) (๖) สังกัปปราคะ (ความกําหนัดอํานาจความดําร)ิ (๗) กามฉันทะ (ความพอใจ 

   ดว้ยอํานาจความใคร)่ (๘) กามราคะ (ความกําหนัดดว้ยอํานาจความใคร)่ (๙) กามนันทะ (ความเพลดิ 

   เพลนิดว้ยอํานาจความใคร)่ (๑๐) กามตัณหา (ความทะยานอยากดว้ยอํานาจความใคร)่ (๑๑) กามเสนหะ 

   (ความเยือ่ใยดว้ยอํานาจความใคร)่ (๑๒) กามปรฬิาหะ (ความเร่ารอ้นดว้ยอํานาจความใคร)่ (๑๓) กามมจุฉา 

   (ความสยบดว้ยอํานาจความใคร่) (๑๔) กามัชโฌสานะ (ความตดิใจดว้ยอํานาจความใคร)่ (๑๕) กาโมฆะ 

   (หว้งน้ําคอืความใคร)่ (๑๖) กามโยคะ (กเิลสเครือ่งประกอบคอืความใคร)่ (๑๗) กามปุาทานะ (กเิลส 

   เครือ่งยดึมั่นคอืความใคร)่ (๑๘) กามัจฉันทนวีรณะ (กเิลสเครือ่งกัน้จติคอืความพอใจดว้ยอํานาจความใคร)่ 

   (ข.ุม. (แปล) ๒๙/๑/๒) 

๒
 อปุาทาน (ความยดึมั่น) ๔ คอื (๑) กามปุาทาน ความยดึมั่นในกาม (๒) ทฏิฐปุาทาน ความยดึมั่นในทฏิฐ ิ

   (๓) สลัีพพตปุาทาน ความยดึมั่นในศลีและวัตร (๔) อัตตวาทปุาทาน ความยดึมั่นในวาทะวา่ตัวตน (ท.ีปา. 

   ๑๑/๓๑๒/๒๐๕, ม.ม.ู ๑๒/๑๔๓/๑๐๑, อภ.ิว.ิ (แปล) ๓๕/๙๓๘/๕๘๘) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๔๕๔ } 



๔๕๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๓. อนุตตรยิวรรค ๔. หมิวนัตสตูร 

   ยอ่มหลดุพน้ในธรรมเป็นทีส่ ิน้ไปแหง่ชาตแิละมรณะ๑ 

   เพราะไมถ่อืมั่น 

    ชนเหลา่นัน้ถงึธรรมเป็นแดนเกษม 

   มคีวามสขุ ดับสนทิในปัจจบุัน 

   ลว่งทกุขทั์ง้หมดไปได ้พน้เวรทัง้ปวง 

ภยสตูรที ่๓ จบ 

 

๔. หมิวนัตสตูร 

วา่ดว้ยขนุเขาหมิพานต ์

  [๒๔] ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุประกอบดว้ยธรรม ๖ ประการ พงึทําลายขนุเขา 

หมิพานตไ์ด ้ไมจํ่าเป็นตอ้งพดูถงึอวชิชาอันเลวทรามเลย 

  ธรรม ๖ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. เป็นผูฉ้ลาดในการเขา้สมาธิ๒ 

   ๒. เป็นผูฉ้ลาดในการใหส้มาธติัง้อยูไ่ด ้๓ 

   ๓. เป็นผูฉ้ลาดในการออกจากสมาธิ๔ 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 ธรรมเป็นทีส่ ิน้ไปแหง่ชาต ิและมรณะ ในทีน่ีห้มายถงึนพิพาน (องฺ.ฉกฺก.อ. ๓/๒๔/๑๐๙) 

๒
 ฉลาดในการเขา้สมาธ ิหมายถงึฉลาดเลอืกอาหารและฤดทูีเ่หมาะแกก่ารเจรญิสมาธ ิ(องฺ.ฉกฺก.อ. 

   ๓/๒๔/๑๐๙) 

๓
 ฉลาดในการใหส้มาธติ ัง้อยูไ่ด ้หมายถงึสามารถรักษาสมาธใิหดํ้ารงอยูไ่ดน้าน (องฺ.ฉกฺก.อ. ๓/๒๔/๑๐๙) 

๔
 ฉลาดในการออกจากสมาธ ิในทีน่ีห้มายถงึกําหนดเวลาทีจ่ะออกจากสมาธไิด ้(องฺ.ฉกฺก.อ. ๓/๒๔/๑๐๙) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๔๕๕ } 



๔๕๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๓. อนุตตรยิวรรค ๕. อนุสสตฏิฐานสตูร 

   ๔. เป็นผูฉ้ลาดในความพรอ้มแหง่สมาธิ๑ 

   ๕. เป็นผูฉ้ลาดในอารมณ์แหง่สมาธิ๒ 

   ๖. เป็นผูฉ้ลาดในอภนิหิารแหง่สมาธิ๓ 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุประกอบดว้ยธรรม ๖ ประการนีแ้ล พงึทําลายขนุเขา 

หมิพานตไ์ด ้ไมจํ่าเป็นตอ้งพดูถงึอวชิชาทีเ่ลวทรามเลย 

หมิวนัตสตูรที ่๔ จบ 

 

๕. อนสุสตฏิฐานสตูร 

วา่ดว้ยอนสุสตฏิฐาน๔ 

  [๒๕] ภกิษุทัง้หลาย อนุสสตฏิฐาน ๖ ประการนี ้

  อนุสสตฏิฐาน ๖ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. อรยิสาวกในธรรมวนัิยนีร้ะลกึถงึตถาคตวา่ „แมเ้พราะเหตนุี ้พระผูม้ ี

       พระภาคพระองคนั์น้ ฯลฯ เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย ์

       ทัง้หลาย เป็นพระพทุธเจา้ เป็นพระผูม้พีระภาค‟ สมัยใด อรยิสาวก 

       ระลกึถงึตถาคตแลว้ สมัยนัน้ จติของเธอยอ่มไมถ่กูราคะกลุม้รมุ 

       ไมถ่กูโทสะกลุม้รมุ ไมถ่กูโมหะกลุม้รมุ เป็นจติดําเนนิไปตรงทเีดยีว 

       เป็นจติออกไป พน้ไป หลดุไปจากความกําหนัด คําวา่ „กําหนัด‟ 

       นีเ้ป็นชือ่ของกามคณุ ๕ 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 ฉลาดในความพรอ้มแหง่สมาธ ิหมายถงึสามารถทําสมาธจิติใหม้คีวามรา่เรงิได(้องฺ.ฉกฺก.อ. ๓/๒๔/๑๐๙) 

๒ ฉลาดในอารมณแ์หง่สมาธ ิหมายถงึฉลาดในการเวน้ธรรมทีไ่มเ่ป็นอปุการะแกส่มาธแิลว้เลอืกเจรญิแต่ 

   ธรรมทีเ่ป็นสัปปายะและเป็นอปุการะโดยรูว้า่ “นีค้อือารมณ์ทีเ่ป็นนมิติ (เครือ่งหมาย) สําหรับใหจ้ติกําหนด 

   นีค้อือารมณ์ทีเ่ป็นไตรลักษณ์” (องฺ.ฉกฺก.อ. ๓/๒๔/๑๐๙) 

๓
 ฉลาดในอภนิหิารแหง่สมาธ ิหมายถงึฉลาดในการเจรญิสมาธใินชัน้ปฐมฌาน ทตุยิฌาน ตตยิฌาน และ 

   จตตุถฌาน ตามลําดับจนเกดิความชํานาญแลว้เขา้สมาธชิัน้สงูขึน้ไป (องฺ.ฉกฺก.อ. ๓/๒๔/๑๑๐) 

๔ 
ดเูชงิอรรถที ่๒ ขอ้ ๙ (อนุสสตฏิฐานสตูร) หนา้ ๔๒๐ ในเลม่นี้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๔๕๖ } 



๔๕๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๓. อนุตตรยิวรรค ๕. อนุสสตฏิฐานสตูร 

  ภกิษุทัง้หลาย สตัวบ์างพวกในโลกนีทํ้าพทุธานุสสตนิีใ้หเ้ป็นอารมณ์ ยอ่ม 

บรสิทุธิ์๑ไดอ้ยา่งนีแ้ล 

   ๒. อรยิสาวกระลกึถงึธรรมวา่ „พระธรรมเป็นธรรมทีพ่ระผูม้พีระภาค 

       ตรัสไวด้แีลว้ ฯลฯ อันวญิญชูนพงึรูเ้ฉพาะตน‟ สมยัใด อรยิสาวก 

       ระลกึถงึธรรม สมัยนัน้ จติของเธอยอ่มไมถ่กูราคะกลุม้รมุ ไมถ่กู 

       โทสะกลุม้รมุ ไมถ่กูโมหะกลุม้รมุ เป็นจติดําเนนิไปตรงทเีดยีว เป็น 

       จติออกไป พน้ไป หลดุไปจากความกําหนัด คําวา่ „กําหนัด‟ นีเ้ป็น 

       ชือ่ของกามคณุ ๕ 

  ภกิษุทัง้หลาย สตัวบ์างพวกในโลกนีทํ้าธัมมานุสสตนิีใ้หเ้ป็นอารมณ์ ยอ่ม 

บรสิทุธิไ์ดอ้ยา่งนีแ้ล 

   ๓. อรยิสาวกระลกึถงึสงฆว์า่ „พระสงฆส์าวกของพระผูม้พีระภาคเป็นผู ้

       ปฏบิัตดิ ีฯลฯ เป็นนาบญุอันยอดเยีย่มของโลก‟ สมัยใด อรยิสาวก 

       ระลกึถงึสงฆ ์สมัยนัน้ จติของเธอยอ่มไมถ่กูราคะกลุม้รมุ ไมถ่กู 

       โทสะกลุม้รมุ ไมถ่กูโมหะกลุม้รมุ เป็นจติดําเนนิไปตรงทเีดยีว เป็น 

       จติออกไป พน้ไป หลดุไปจากความกําหนัด คําวา่ „กําหนัด‟ นีเ้ป็น 

       ชือ่ของกามคณุ ๕ 

  ภกิษุทัง้หลาย สตัวบ์างพวกในโลกนีทํ้าสงัฆานุสสตนิีใ้หเ้ป็นอารมณ์ ยอ่ม 

บรสิทุธิไ์ดอ้ยา่งนีแ้ล 

   ๔. อรยิสาวกระลกึถงึศลีของตนทีไ่มข่าด ฯลฯ เป็นไปเพือ่สมาธ ิสมัยใด 

       อรยิสาวกระลกึถงึศลี สมัยนัน้ จติของเธอยอ่มไมถ่กูราคะกลุม้รมุ 

       ไมถ่กูโทสะกลุม้รมุ ไมถ่กูโมหะกลุม้รมุ เป็นจติดําเนนิไปตรงทเีดยีว 

       เป็นจติออกไป พน้ไป หลดุไปจากความกําหนัด คําวา่ „กําหนัด‟ 

       นีเ้ป็นชือ่ของกามคณุ ๕ 

  ภกิษุทัง้หลาย สตัวบ์างพวกในโลกนีทํ้าสลีานุสสตนิีใ้หเ้ป็นอารมณ์ ยอ่มบรสิทุธิ ์

ไดอ้ยา่งนีแ้ล 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 บรสิทุธิ ์ในทีน่ีห้มายถงึบรรลนุพิพานทีบ่รสิทุธิอ์ยา่งยิง่ (องฺ.ฉกฺก.อ. ๓/๒๕/๑๑๐) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๔๕๗ } 



๔๕๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๓. อนุตตรยิวรรค ๕. อนุสสตฏิฐานสตูร 

   ๕. อรยิสาวกระลกึถงึจาคะของตนวา่ ‘เป็นลาภของเราหนอ เราไดด้ ี

        แลว้หนอ ฯลฯ ควรแกก่ารขอ ยนิดใีนการแจกทานอยูค่รองเรอืน’ 

       สมัยใด อรยิสาวกระลกึถงึจาคะ สมัยนัน้ จติของเธอยอ่มไมถู่ก 

       ราคะกลุม้รมุ ไมถ่กูโทสะกลุม้รมุ ไมถ่กูโมหะกลุม้รมุ เป็นจติดําเนนิ 

       ไปตรงทเีดยีว เป็นจติออกไป พน้ไป หลดุไปจากความกําหนัด 

       คําวา่ ‘กําหนัด’ นีเ้ป็นชือ่ของกามคณุ ๕ 

  ภกิษุทัง้หลาย สตัวบ์างพวกในโลกนีทํ้าจาคานุสสตนิีใ้หเ้ป็นอารมณ์ ยอ่ม 

บรสิทุธิไ์ดอ้ยา่งนีแ้ล 

    ๖. อรยิสาวกระลกึถงึเทวดาทัง้หลายวา่ ‘มเีทวดาชัน้จาตมุหาราช 

       เทวดาชัน้ดาวดงึส ์เทวดาชัน้ยามา เทวดาชัน้ดสุติ เทวดาชัน้ 

       นมิมานรด ีเทวดาชัน้ปรนมิมติวสวตัด ีเทวดาชัน้พรหมกาย เทวดา 

       ชัน้สงูขึน้ไปกวา่นัน้ เทวดาเหลา่นัน้ประกอบดว้ยศรัทธาเชน่ใด จตุ ิ

       จากโลกนีแ้ลว้ไปเกดิในเทวโลกนัน้ แมเ้ราเองก็มศีรัทธาเชน่นัน้ 

       เทวดาเหลา่นัน้ประกอบดว้ยศลีเชน่ใด ... สตุะ ... จาคะ ... ปัญญา 

       เชน่ใด จตุจิากโลกนีแ้ลว้ไปเกดิในเทวโลกนัน้ แมเ้ราเองก็มปัีญญา 

       เชน่นัน้’ สมัยใด อรยิสาวกระลกึถงึศรัทธา ศลี สตุะ จาคะ และ 

       ปัญญาของตน และของเทวดาเหลา่นัน้ สมัยนัน้ จติของเธอยอ่ม 

       ไมถ่กูราคะกลุม้รมุ ไมถ่กูโทสะกลุม้รมุ ไมถ่กูโมหะกลุม้รมุ เป็นจติ 

       ดําเนนิไปตรงทเีดยีว เป็นจติออกไป พน้ไป หลดุไปจากความกําหนัด 

       คําวา่ ‘กําหนัด’ นีเ้ป็นชือ่ของกามคณุ ๕ 

  ภกิษุทัง้หลาย สตัวบ์างพวกในโลกนีทํ้าอนุสสตทัิง้ ๖ นีใ้หเ้ป็นอารมณ์ ยอ่ม 

บรสิทุธิไ์ดอ้ยา่งนีแ้ล 

  ภกิษุทัง้หลาย อนุสสตฏิฐาน ๖ ประการนีแ้ล 

อนสุสตฏิฐานสตูรที ่๕ จบ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๔๕๘ } 



๔๕๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๓. อนุตตรยิวรรค ๖. มหากัจจานสตูร 

๖. มหากจัจานสูตร 

วา่ดว้ยพระมหากจัจานะ๑ 

  [๒๖] ณ ทีนั่น้แล ทา่นพระมหากัจจานะ เรยีกภกิษุทัง้หลายมากลา่ววา่ 

ผูม้อีายทัุง้หลาย ภกิษุเหลา่นัน้รับคําแลว้ ทา่นพระมหากัจจานะจงึไดก้ลา่วดังนีว้า่ 

  ผูม้อีายทัุง้หลาย น่าอัศจรรยจ์รงิ ไมเ่คยปรากฏ พระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้ 

ผูท้รงรู ้ทรงเห็น เป็นพระอรหันต ์ตรัสรูด้ว้ยพระองคเ์องโดยชอบ ไดต้รัสรูว้ธิ ี

บรรลชุอ่งวา่งในทีค่ับแคบ๒คอือนุสสตฏิฐาน ๖ ประการ เพือ่ความบรสิทุธิข์องสตัว ์

ทัง้หลาย เพือ่กา้วลว่งโสกะ(ความเศรา้โศก)และปรเิทวะ(ความรํ่าไร) เพือ่ดับทกุข ์

(ความทกุขก์าย)และโทมนัส(ความทกุขใ์จ) เพือ่บรรลญุายธรรม๓ เพือ่ทําใหแ้จง้ 

นพิพาน 

  อนุสสตฏิฐาน ๖ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. อรยิสาวกในพระธรรมวนัิยนีร้ะลกึถงึพระตถาคตวา่ „แมเ้พราะเหตนุี ้

       พระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้ ฯลฯ เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย ์

       ทัง้หลาย เป็นพระพทุธเจา้ เป็นพระผูม้พีระภาค‟ สมัยใด อรยิสาวก 

       ระลกึถงึพระตถาคต สมัยนัน้ จติของอรยิสาวกนัน้ยอ่มไมถ่กูราคะ 

       กลุม้รมุ ไมถ่กูโทสะกลุม้รมุ ไมถ่กูโมหะกลุม้รุม เป็นจติดําเนนิไป 

       ตรงทเีดยีว เป็นจติออกไป พน้ไป หลดุไปจากความกําหนัด คําวา่ 

       „กําหนัด‟ นี ้เป็นชือ่ของกามคณุ ๕ อรยิสาวกนัน้แล มจีติเสมอ 

       อากาศ อันไพบลูย ์เป็นมหัคคตะ ไมม่ขีอบเขต ไมม่เีวร ไมม่คีวาม 

       เบยีดเบยีน๔อยูโ่ดยประการทัง้ปวง 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 คัมภรีบ์างแหง่ใชว้า่ มหากัจจายนะ 

๒
 ชอ่งวา่งในทีค่บัแคบ หมายถงึทางหลดุพน้จากกามคณุ ๕ (รปู เสยีง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ) ทางหลุดพน้ 

   นัน้คอือนุสสตฏิฐาน ๖ ประการ (องฺ.ฉกฺก.อ. ๓/๒๖/๑๑๐) 

๓
 ญายธรรม หมายถงึอรยิมัคคธรรม (สํ.ม. ๑๙/๒๔/๑๕, สํ.ม.อ. ๓/๒๑-๓๐/๑๙๕) 

๔
 จติเสมออากาศ หมายถงึจติทีไ่มต่อ้งเกีย่วขอ้ง ไมต่อ้งผกูพัน 

   ไพบลูย ์หมายถงึจติไมใ่ชน่ดิหน่อย 

   มหคัคตะ หมายถงึจติทีย่ ิง่ใหญ่ หรอืเป็นจติทีพ่ระอรยิสาวกจํานวนมากปฏบัิตมิา 

   ไมม่ขีอบเขต หมายถงึประมาณไมไ่ด ้

   ไมม่เีวร หมายถงึปราศจากอกศุลเวรและบคุคลผูเ้ป็นเวรกัน 

   ไมม่คีวามเบยีดเบยีน หมายถงึปราศจากความโกรธและความทกุข ์(องฺ.ฉกฺก.อ. ๓/๒๖/๑๑๐) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๔๕๙ } 



๔๖๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๓. อนุตตรยิวรรค ๖. มหากัจจานสตูร 

  ผูม้อีายทัุง้หลาย สตัวบ์างพวกในโลกนีทํ้าพทุธานุสสตนิีใ้หเ้ป็นอารมณ์ ยอ่ม 

เป็นผูม้คีวามบรสิทุธิเ์ป็นธรรมดาอยา่งนีแ้ล 

   ๒. อรยิสาวกระลกึถงึพระธรรมวา่ „พระธรรมเป็นธรรมทีพ่ระผูม้พีระ 

       ภาคตรัสไวด้แีลว้ ฯลฯ อันวญิญชูนพงึรูเ้ฉพาะตน‟ สมัยใด อรยิสาวก 

       ระลกึถงึพระธรรม สมัยนัน้ จติของอรยิสาวกนัน้ยอ่มไมถ่กูราคะ 

       กลุม้รมุ ไมถ่กูโทสะกลุม้รมุ ไมถ่กูโมหะกลุม้รมุ ยอ่มเป็นจติดําเนนิ 

       ไปตรงทเีดยีว เป็นจติออกไป พน้ไป หลดุไปจากความกําหนัด คําวา่ 

       „กําหนัด‟ นีเ้ป็นชือ่ของกามคณุ ๕ อรยิสาวกนัน้แล มจีติเสมอ 

       อากาศ อันไพบลูย ์เป็นมหัคคตะ ไมม่ขีอบเขต ไมม่เีวร ไมม่คีวาม 

       เบยีดเบยีนอยู ่โดยประการทัง้ปวง 

  ผูม้อีายทัุง้หลาย สตัวบ์างพวกในโลกนีทํ้าธัมมานุสสตนิีใ้หเ้ป็นอารมณ์ ยอ่ม 

เป็นผูม้คีวามบรสิทุธิเ์ป็นธรรมดาอยา่งนีแ้ล 

   ๓. อรยิสาวกระลกึถงึพระสงฆว์า่ „พระสงฆส์าวกของพระผูม้พีระภาค 

       เป็นผูป้ฏบิัตดิ ีฯลฯ เป็นนาบญุอันยอดเยีย่มของโลก‟ สมัยใด 

       อรยิสาวกระลกึถงึพระสงฆ ์สมัยนัน้ จติของอรยิสาวกนัน้ยอ่มไม่ 

       ถกูราคะกลุม้รมุ ไมถ่กูโทสะกลุม้รมุ ไมถ่กูโมหะกลุม้รมุ ยอ่มเป็น 

       จติดําเนนิไปตรงทเีดยีว เป็นจติออกไป พน้ไป หลดุไปจากความ 

       กําหนัด คําวา่ „กําหนัด‟ นีเ้ป็นชือ่ของกามคณุ ๕ อรยิสาวกนัน้แล 

       มจีติเสมออากาศ อันไพบลูย ์เป็นมหัคคตะ ไมม่ขีอบเขต ไมม่เีวร 

       ไมม่คีวามเบยีดเบยีนอยูโ่ดยประการทัง้ปวง 

  ผูม้อีายทัุง้หลาย สตัวบ์างพวกในโลกนีทํ้าสงัฆานุสสตนิีใ้หเ้ป็นอารมณ์ ยอ่ม 

เป็นผูม้คีวามบรสิทุธิเ์ป็นธรรมดาอยา่งนีแ้ล 

   ๔. อรยิสาวกระลกึถงึศลีของตน ทีไ่มข่าด ฯลฯ เป็นไปเพือ่สมาธ ิ

       สมัยใด อรยิสาวกระลกึถงึศลีของตน สมัยนัน้ จติของอรยิสาวก 

       นัน้ยอ่มไมถ่กูราคะกลุม้รมุ ไมถ่กูโทสะกลุม้รมุ ไมถ่กูโมหะกลุม้รมุ 

       ยอ่มเป็นจติดําเนนิไปตรงทเีดยีว เป็นจติออกไป พน้ไป หลดุไปจาก 

       ความกําหนัด คําวา่ „กําหนัด‟ นีเ้ป็นชือ่ของกามคณุ ๕ อรยิสาวก 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๔๖๐ } 



๔๖๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๓. อนุตตรยิวรรค ๖. มหากัจจานสตูร 

       นัน้แล มจีติเสมออากาศ อันไพบลูย ์เป็นมหัคคตะ ไมม่ขีอบเขต 

       ไมม่เีวร ไมม่คีวามเบยีดเบยีนอยู ่โดยประการทัง้ปวง 

  ผูม้อีายทัุง้หลาย สตัวบ์างพวกในโลกนีทํ้าสลีานุสสตนิีใ้หเ้ป็นอารมณ์ ยอ่ม 

เป็นผูม้คีวามบรสิทุธิเ์ป็นธรรมดาอยา่งนีแ้ล 

   ๕. อรยิสาวกระลกึถงึจาคะของตนวา่ „เป็นลาภของเราหนอ เราไดด้ ี

       แลว้หนอ ฯลฯ ควรแกก่ารขอ ยนิดใีนการแจกทานอยูค่รองเรอืน‟ 

       สมัยใด อรยิสาวกระลกึถงึจาคะของตน สมัยนัน้ จติของอรยิสาวก 

       นัน้ยอ่มไมถ่กูราคะกลุม้รมุ ไมถ่กูโทสะกลุม้รมุ ไมถ่กูโมหะกลุม้รมุ 

       เป็นจติดําเนนิไปตรงทเีดยีว เป็นจติออกไป พน้ไป หลดุไปจาก 

       ความกําหนัด คําวา่ „กําหนัด‟ นี ้เป็นชือ่ของกามคณุ ๕ อรยิสาวก 

       นัน้แลมจีติเสมออากาศ อันไพบลูย ์เป็นมหัคคตะ ไมม่ขีอบเขต 

       ไมม่เีวร ไมม่คีวามเบยีดเบยีนอยู ่โดยประการทัง้ปวง 

  ผูม้อีายทัุง้หลาย สตัวบ์างพวกในโลกนีทํ้าจาคานุสสตนิีใ้หเ้ป็นอารมณ์ ยอ่ม 

เป็นผูม้คีวามบรสิทุธิเ์ป็นธรรมดาอยา่งนีแ้ล 

   ๖. อรยิสาวกระลกึถงึเทวดาวา่ „มเีทวดาชัน้จาตมุหาราช ฯลฯ เทวดา 

       ชัน้สงูขึน้ไปกวา่นัน้ เทวดาเหลา่นัน้ประกอบดว้ยศรัทธาเชน่ใด จตุ ิ

       จากโลกนีแ้ลว้ไปเกดิในเทวโลกนัน้ แมเ้ราเองก็มศีรัทธาเชน่นัน้ 

       เทวดาเหลา่นัน้ประกอบดว้ยศลีเชน่ใด... สตุะ... จาคะ... ปัญญาเชน่ใด 

       แมเ้ราเองก็มปัีญญาเชน่นัน้ สมัยใด อรยิสาวกระลกึถงึศรัทธา 

       ศลี สตุะ จาคะ และปัญญาของตน และของเทวดาเหลา่นัน้ 

       สมัยนัน้ จติของอรยิสาวกนัน้ยอ่มไมถ่กูราคะกลุม้รมุ ไมถ่กูโทสะ 

       กลุม้รมุ ไมถ่กูโมหะกลุม้รมุ เป็นจติดําเนนิไปตรงทเีดยีว เป็นจติ 

       ออกไป พน้ไป หลดุไปจากความกําหนัด คําวา่ „กําหนัด‟ นีเ้ป็นชือ่ 

       ของกามคณุ ๕ อรยิสาวกนัน้แลมจีติเสมอดว้ยอากาศ อันไพบลูย ์

       เป็นมหัคคตะ ไมม่ขีอบเขต ไมม่เีวร ไมม่คีวามเบยีดเบยีนอยูโ่ดย 

       ประการทัง้ปวง 

  ผูม้อีายทัุง้หลาย สตัวบ์างพวกในโลกนีทํ้าเทวตานุสสตนิีใ้หเ้ป็นอารมณ์ ยอ่ม 

เป็นผูม้คีวามบรสิทุธิเ์ป็นธรรมดาอยา่งนีแ้ล

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๔๖๑ } 



๔๖๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๓. อนุตตรยิวรรค ๗. ปฐมสมยสตูร 

  ผูม้อีายทัุง้หลาย น่าอัศจรรยจ์รงิ ไมเ่คยปรากฏ พระผูม้พีระภาคพระองคนั์้น 

ผูท้รงรู ้ทรงเห็น เป็นพระอรหันต ์ตรัสรูด้ว้ยพระองคเ์องโดยชอบ ไดต้รัสรูว้ธิบีรรลุ 

ชอ่งวา่งในทีค่ับแคบ คอื อนุสสตฏิฐาน ๖ ประการนี ้เพือ่ความบรสิทุธิข์องสตัว ์

ทัง้หลาย เพือ่กา้วลว่งโสกะ และปรเิทวะ เพือ่ดับทกุข ์และโทมนัส เพือ่บรรลุ 

ญายธรรม เพือ่ทําใหแ้จง้นพิพาน 

มหากจัจานสตูรที ่๖ จบ 

 

๗. ปฐมสมยสูตร 

วา่ดว้ยสมยัทีค่วรพบผูเ้จรญิภาวนา สตูรที ่๑ 

  [๒๗] ครัง้นัน้แล ภกิษุรปูหนึง่เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวาย 

อภวิาทแลว้น่ัง ณ ทีส่มควร ไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ สมัยทีค่วรเขา้ไปพบภกิษุผูเ้จรญิภาวนาทางใจ มเีทา่ไร 

หนอแล” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุ สมัยทีค่วรเขา้ไปพบภกิษุผูเ้จรญิภาวนาทางใจ 

๖ ประการนี ้

  สมัยทีค่วรเขา้ไปพบภกิษุผูเ้จรญิภาวนาทางใจ ๖ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. สมัยใด ภกิษุในธรรมวนัิยนีม้จีติถกูกามราคะ๑กลุม้รมุ ถกูกามราคะ 

       ครอบงําอยู ่และเธอไมท่ราบชดัซึง่อบุายเครือ่งสลัดกามราคะทีเ่กดิ 

       ขึน้ตามความเป็นจรงิ สมัยนัน้ ภกิษุนัน้พงึเขา้ไปพบภกิษุผูเ้จรญิ 

       ภาวนาทางใจแลว้ถามอยา่งนีว้า่ ‘ผูม้อีาย ุผมมจีติถกูกามราคะ 

       กลุม้รมุ ถกูกามราคะครอบงําอยู ่และผมก็ไมท่ราบชดัซึง่อบุาย 

       เครือ่งสลัดกามราคะทีเ่กดิขึน้ตามความเป็นจรงิ ขอผูม้อีายโุปรด 

       แสดงธรรมเพือ่ละกามราคะแกผ่มเถดิ’ ภกิษุผูเ้จรญิภาวนาทางใจ 

       ยอ่มแสดงธรรม๒เพือ่ละกามราคะแกเ่ธอ นีเ้ป็นสมัยที ่๑ ทีค่วร 

       เขา้ไปพบภกิษุผูเ้จรญิภาวนาทางใจ 

 

เชงิอรรถ : 
๑
 ดเูชงิอรรถที ่๑ ฉักกนบิาต ขอ้ ๒๓ หนา้ ๔๕๔ ในเลม่นี ้

๒
 หมายถงึแสดงอสภุกัมมฏัฐาน (องฺ.ฉกฺก.อ. ๓/๒๗/๑๑๑) สาระในสตูรนี ้ด ูองฺ.เอกก. (แปล) ๒๐/๑๑-๒๐/ 

   ๒-๔ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๔๖๒ } 



๔๖๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๓. อนุตตรยิวรรค ๗. ปฐมสมยสตูร 

   ๒. สมัยใด ภกิษุมจีติถกูพยาบาท(ความคดิรา้ย)กลุม้รมุ ถกูพยาบาท 

       ครอบงําอยู ่และเธอไมท่ราบชดัซึง่อบุายเครือ่งสลัดพยาบาททีเ่กดิ 

       ขึน้ตามความเป็นจรงิ สมัยนัน้ ภกิษุนัน้พงึเขา้ไปหาภกิษุผูเ้จรญิ 

       ภาวนาทางใจแลว้กลา่วอยา่งนีว้า่ „ผูม้อีาย ุผมมจีติถกูพยาบาท 

       กลุม้รมุ ถกูพยาบาทครอบงําอยู ่และผมก็ไมท่ราบชดัซึง่อบุาย 

       เครือ่งสลัดพยาบาททีเ่กดิขึน้ตามความเป็นจรงิ ขอผูม้อีายโุปรด 

       แสดงธรรมเพือ่ละพยาบาทแกผ่มเถดิ‟ ภกิษุผูเ้จรญิภาวนาทางใจ 

       ยอ่มแสดงธรรม๑เพือ่ละพยาบาทแกเ่ธอ นีเ้ป็นสมัยที ่๒ ทีค่วร 

       เขา้ไปพบภกิษุผูเ้จรญิภาวนาทางใจ 

   ๓. สมัยใด ภกิษุมจีติถกูถนีมทิธะ(ความหดหูแ่ละเซือ่งซมึ)กลุม้รมุ 

       ถกูถนีมทิธะครอบงําอยู ่และเธอไมท่ราบชดัซึง่อบุายเครือ่งสลดั 

       ถนีมทิธะทีเ่กดิขึน้ตามความเป็นจรงิ สมัยนัน้ ภกิษุนัน้พงึเขา้ไปหา 

       ภกิษุผูเ้จรญิภาวนาทางใจแลว้กลา่วอยา่งนีว้า่ „ผูม้อีาย ุผมมจีติถกู 

       ถนีมทิธะกลุม้รมุ ถกูถนีมทิธะครอบงําอยู ่และผมก็ไมท่ราบชดัซึง่ 

       อบุายเครือ่งสลัดถนีมทิธะทีเ่กดิขึน้ตามความเป็นจรงิ ขอผูม้อีายไุด ้

       โปรดแสดงธรรมเพือ่ละถนีมทิธะแกผ่มเถดิ‟ ภกิษุผูเ้จรญิภาวนา 

       ทางใจ ยอ่มแสดงธรรม๒เพือ่ละถนีมทิธะแกเ่ธอ นีเ้ป็นสมัยที ่๓ ที ่

       ควรเขา้ไปพบภกิษุผูเ้จรญิภาวนาทางใจ 

   ๔. สมัยใด ภกิษุมจีติถกูอทุธัจจกกุกจุจะ(ความฟุ้งซา่นและรอ้นใจ) 

       กลุม้รมุ ถกูอทุธัจจกกุกจุจะครอบงําอยู ่และเธอไมท่ราบชดัซึง่อบุาย 

       เครือ่งสลัดอทุธัจจกกุกจุจะทีเ่กดิขึน้แลว้ออกไปตามความเป็นจรงิ 

       สมัยนัน้ ภกิษุนัน้พงึเขา้ไปหาภกิษุผูเ้จรญิภาวนาทางใจแลว้กลา่ว 

       อยา่งนี้วา่ „ผูม้อีาย ุผมมจีติถกูอทุธัจจกกุกจุจะกลุม้รมุ ถกู 

       อทุธัจจกกุกจุจะครอบงําอยู ่และผมก็ไมท่ราบชดัซึง่อบุายเครือ่งสลัด 

       อทุธัจจกกุกจุจะทีเ่กดิขึน้ตามความเป็นจรงิ ขอผูม้อีายโุปรดแสดง 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 หมายถงึแสดงเมตตากัมมัฏฐาน (องฺ.ฉกฺก.อ. ๓/๒๗/๑๑๑) 

๒
 หมายถงึแสดงอาโลกสัญญา หรอืเหตปุรารภความเพยีรบางอยา่ง (องฺ.ฉกฺก.อ. ๓/๒๗/๑๑๑) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๔๖๓ } 



๔๖๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๓. อนุตตรยิวรรค ๗. ปฐมสมยสตูร 

       ธรรมเพือ่ละอทุธัจจกกุกจุจะแกผ่มเถดิ‟ ภกิษุผูเ้จรญิภาวนาทางใจ 

       ยอ่มแสดงธรรม๑เพือ่ละอทุธัจจกกุกจุจะแกเ่ธอ นีเ้ป็นสมัยที ่๔ ที ่

       ควรเขา้ไปพบภกิษุผูเ้จรญิภาวนาทางใจ 

   ๕. สมัยใด ภกิษุมจีติถกูวจิกิจิฉา(ความลังเลสงสยั)กลุม้รมุ ถกูวจิกิจิฉา 

       ครอบงําอยู ่และเธอไมท่ราบชดัซึง่อบุายเครือ่งสลัดวจิกิจิฉาทีเ่กดิ 

       ขึน้ตามความเป็นจรงิ สมัยนัน้ ภกิษุนัน้พงึเขา้ไปหาภกิษุผูเ้จรญิ 

       ภาวนาทางใจแลว้กลา่วอยา่งนีว้า่ „ผูม้อีาย ุผมมจีติถกูวจิกิจิฉา 

       กลุม้รมุ ถกูวจิกิจิฉาครอบงําอยู ่และผมก็ไมท่ราบชดัซึง่อบุายเครือ่ง 

       สลัดวจิกิจิฉาทีเ่กดิขึน้ตามความเป็นจรงิ ขอผูม้อีายโุปรดแสดง 

       ธรรมเพือ่ละวจิกิจิฉาแกผ่มเถดิ‟ ภกิษุผูเ้จรญิภาวนาทางใจยอ่มแสดง 

       ธรรม๒เพือ่ละวจิกิจิฉาแกเ่ธอ นีเ้ป็นสมัยที ่๕ ทีค่วรเขา้ไปพบภกิษุ 

       ผูเ้จรญิภาวนาทางใจ 

   ๖. สมัยใด ภกิษุไมรู่ไ้มเ่ห็นนมิติซึง่เป็นทีส่ ิน้อาสวะโดยลําดับสําหรับผู ้

       อาศัยมนสกิารอยู ่สมัยนัน้ ภกิษุนัน้พงึเขา้ไปหาภกิษุผูเ้จรญิภาวนา 

       ทางใจแลว้กลา่วอยา่งนีว้า่ „ผูม้อีาย ุผมไมรู่ไ้มเ่ห็นนมิติซึง่เป็นทีส่ ิน้ 

       อาสวะโดยลําดับสําหรับผูอ้าศัยมนสกิารอยู ่ขอผูม้อีายโุปรดแสดง 

       ธรรมเพือ่ความสิน้ไปแหง่อาสวะทัง้หลายแกผ่มเถดิ‟ ภกิษุผูเ้จรญิ 

       ภาวนาทางใจยอ่มแสดงธรรมเพือ่ความสิน้ไปแหง่อาสวะแกเ่ธอ นี ้

       เป็นสมัยที ่๖ ทีค่วรเขา้ไปพบภกิษุผูเ้จรญิภาวนาทางใจ 

  ภกิษุ สมัยทีค่วรเขา้ไปพบภกิษุผูเ้จรญิภาวนาทางใจ ๖ ประการนีแ้ล” 

ปฐมสมยสตูรที ่๗ จบ 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 หมายถงึแสดงสมถกัมมัฏฐาน (องฺ.ฉกฺก.อ. ๓/๒๗/๑๑๑) 

๒ 
หมายถงึแสดงคณุพระรัตนตรัย (องฺ.ฉกฺก.อ. ๓/๒๗/๑๑๑) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๔๖๔ } 



๔๖๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๓. อนุตตรยิวรรค ๘. ทตุยิสมยสตูร 

๘. ทตุยิสมยสูตร 

วา่ดว้ยสมยัทีค่วรพบผูเ้จรญิภาวนา สตูรที ่๒ 

  [๒๘] สมัยหนึง่ ภกิษุเถระจํานวนมาก อยู ่ณ ป่าอสิปิตนมฤคทายวนั 

เขตกรงุพาราณส ีครัง้นัน้ เมือ่ภกิษุเถระเหลา่นัน้กลับจากบณิฑบาต ภายหลังฉัน 

อาหารเสร็จแลว้ น่ังประชมุกันในโรงฉัน๑ ไดเ้กดิการสนทนากันขึน้ในระหวา่งวา่ 

  “ผูม้อีายทัุง้หลาย สมัยไหนเป็นสมัยทีค่วรเขา้ไปพบภกิษุผูเ้จรญิภาวนาทางใจ” 

  เมือ่กลา่วถามกันอยา่งนีแ้ลว้ ภกิษุรปูหนึง่ไดก้ลา่วกับภกิษุเถระดังนีว้า่ “ผูม้ ี

อาย ุสมัยใด ภกิษุผูเ้จรญิภาวนาทางใจกลับจากบณิฑบาตภายหลังฉันอาหารเสร็จ 

ลา้งเทา้แลว้ น่ังคูบ้ัลลังกต์ัง้กายตรง ดํารงสตไิวเ้ฉพาะหนา้๒ สมัยนัน้ เป็นสมัยทีค่วร 

เขา้ไปพบภกิษุผูเ้จรญิภาวนาทางใจ” 

  เมือ่ภกิษุนัน้กลา่วอยา่งนี้แลว้ ภกิษุอกีรปูหนึง่ไดก้ลา่วกับภกิษุนัน้ดังนีว้า่ 

  “ผูม้อีาย ุสมัยนัน้ ไมใ่ชส่มัยทีค่วรเขา้ไปพบภกิษุผูเ้จรญิภาวนาทางใจ เพราะ 

สมัยใด ภกิษุผูเ้จรญิภาวนาทางใจ กลับจากบณิฑบาตภายหลังฉันอาหารเสร็จ 

ลา้งเทา้แลว้ น่ังคูบ้ัลลังก ์ตัง้กายตรง ดํารงสตไิวเ้ฉพาะหนา้ สมัยนัน้ ความ 

เหน็ดเหนือ่ยเพราะการเทีย่วบณิฑบาตของภกิษุผูเ้จรญิภาวนาทางใจนัน้ยังไมส่งบระงับ 

และความเหน็ดเหนือ่ยเพราะการฉันอาหารของภกิษุผูเ้จรญิภาวนาทางใจนัน้ก็ยังไม่ 

สงบระงับ ฉะนัน้ สมัยนัน้จงึไมใ่ชส่มัยทีค่วรเขา้ไปพบภกิษุผูเ้จรญิภาวนาทางใจนัน้ 

  แตส่มัยใด ภกิษุผูเ้จรญิภาวนาทางใจ ออกจากทีห่ลกีเรน้ในเวลาเย็น น่ังคู ้

บัลลังก ์ตัง้กายตรง ดํารงสตไิวเ้ฉพาะหนา้ทีร่ม่เงาวหิาร สมัยนัน้ ควรเขา้ไปพบภกิษุ 

ผูเ้จรญิภาวนาทางใจ” 

  เมือ่ภกิษุนัน้กลา่วอยา่งนี้แลว้ ภกิษุอกีรปูหนึง่ไดก้ลา่วกับภกิษุนัน้ดังนีว้า่ 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 โรงฉนั แปลจากภาษาบาลวีา่ „มณฺฑลมาเฬ‟ หมายถงึ(โภชนสาลา)โรงฉันทีส่รา้งเป็นปะรํามลีักษณะกลม 

   (องฺ.ฉกฺก.อ. ๓/๒๘/๑๑๑, องฺ.ฉกฺก.ฏกีา ๓/๒๘/๑๒๖) 

๒
 ดเูชงิอรรถที ่๕ ปัญจกนบิาต ขอ้ ๗๕ หนา้ ๑๒๙ ในเลม่นี้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๔๖๕ } 



๔๖๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๓. อนุตตรยิวรรค ๘. ทตุยิสมยสตูร 

  “ผูม้อีาย ุสมัยนัน้ ไมใ่ชส่มัยทีค่วรเขา้ไปพบภกิษุผูเ้จรญิภาวนาทางใจ เพราะ 

สมัยใด ภกิษุผูเ้จรญิภาวนาทางใจ ออกจากทีห่ลกีเรน้ในเวลาเย็น น่ังคูบ้ัลลังก ์

ตัง้กายตรง ดํารงสตไิวเ้ฉพาะหนา้ทีร่ม่เงาวหิาร สมัยนัน้ สมาธนิมิติทีท่า่นมนสกิาร 

ในเวลากลางวนั ก็ยังฟุ้งซา่นอยู ่ฉะนัน้ สมัยนัน้จงึไมใ่ชส่มัยทีค่วรเขา้ไปพบภกิษุ 

ผูเ้จรญิภาวนาทางใจ แตส่มัยใด ภกิษุผูเ้จรญิภาวนาทางใจ ลกุขึน้แตเ่ชา้ตรู ่น่ังคู ้

บัลลังก ์ตัง้กายตรง ดํารงสตไิวเ้ฉพาะหนา้ สมัยนัน้ เป็นสมัยทีค่วรเขา้ไปพบภกิษุผู ้

เจรญิภาวนาทางใจ” 

  เมือ่ภกิษุนัน้กลา่วอยา่งนี้แลว้ ภกิษุอกีรปูหนึง่ จงึกลา่วกับภกิษุนัน้ดังนีว้า่ 

  “ผูม้อีาย ุสมัยนัน้ ก็ไมใ่ชส่มัยทีค่วรเขา้ไปพบภกิษุผูเ้จรญิภาวนาทางใจ 

แตส่มัยใด ภกิษุผูเ้จรญิภาวนาทางใจลกุขึน้แตเ่ชา้ตรู ่น่ังคูบ้ัลลังก ์ตัง้กายตรง ดํารง 

สตไิวเ้ฉพาะหนา้ สมัยนัน้ กายของทา่นตัง้อยูใ่นโอชารส ความสบายยอ่มมแีกท่า่น 

เพือ่มนสกิารถงึคําสอนของพระพทุธเจา้ ฉะนัน้ สมัยนัน้ จงึเป็นสมัยทีค่วรเขา้ไปพบ 

ภกิษุผูเ้จรญิภาวนาทางใจ” 

  เมือ่ภกิษุนัน้กลา่วอยา่งนี้แลว้ ทา่นพระมหากัจจานะจงึไดก้ลา่วกับภกิษุเถระ 

ทัง้หลายดังนีว้า่ “ผูม้อีายทัุง้หลาย ขอ้นัน้ผมไดส้ดบัรับมาเฉพาะพระพักตรพ์ระผูม้ ี

พระภาควา่ „ภกิษุ สมัยทีค่วรเขา้ไปพบภกิษุผูเ้จรญิภาวนาทางใจ ๖ ประการนี้ 

  สมัยทีค่วรเขา้ไปพบภกิษุผูเ้จรญิภาวนาทางใจ ๖ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. สมัยใด ภกิษุในธรรมวนัิยนีม้จีติถกูกามราคะกลุม้รมุ ถกูกามราคะ 

       ครอบงําอยู ่และเธอก็ไมท่ราบชดัซึง่อบุายเครือ่งสลัดกามราคะที ่

       เกดิขึน้ตามความเป็นจรงิ สมัยนัน้ ภกิษุนัน้พงึเขา้ไปหาภกิษุผู ้

       เจรญิภาวนาทางใจแลว้กลา่วอยา่งนีว้า่ „ผูม้อีาย ุผมมจีติถกู 

       กามราคะกลุม้รมุ ถกูกามราคะครอบงําอยู ่และผมก็ไมท่ราบชดัซึง่ 

       อบุายเครือ่งสลัดกามราคะทีเ่กดิขึน้ตามความเป็นจรงิ ขอผูม้อีายุ 

       โปรดแสดงธรรมเพือ่ละกามราคะแกผ่มเถดิ‟ ภกิษุผูเ้จรญิภาวนา 

       ทางใจยอ่มแสดงธรรมเพือ่ละกามราคะแกเ่ธอ นีเ้ป็นสมัยที ่๑ ที ่

       ควรไปพบภกิษุผูเ้จรญิภาวนาทางใจ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๔๖๖ } 



๔๖๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๓. อนุตตรยิวรรค ๙. อทุายสีตูร 

   ๒. สมัยใด ภกิษุมจีติถกูพยาบาทกลุม้รมุ ฯลฯ๑ 

   ๓. สมัยใด ภกิษุมจีติถกูถนีมทิธะกลุม้รมุ ฯลฯ 

   ๔. สมัยใด ภกิษุมจีติถกูอทุธัจจกกุกจุจะกลุม้รมุ ฯลฯ 

   ๕. สมัยใด ภกิษุมจีติถกูวจิกิจิฉากลุม้รมุ ฯลฯ 

   ๖. สมัยใด ภกิษุไมรู่ไ้มเ่ห็นนมิติซึง่เป็นทีส่ ิน้อาสวะโดยลําดับสําหรับผู ้

       อาศัยมนสกิารอยู ่สมัยนัน้ ภกิษุนัน้พงึเขา้ไปหาภกิษุผูเ้จรญิภาวนา 

       ทางใจแลว้กลา่วอยา่งนีว้า่ „ผูม้อีาย ุผมไมรู่ไ้มเ่ห็นนมิติซึง่เป็นทีส่ ิน้ 

       อาสวะโดยลําดับสําหรับผูอ้าศัยมนสกิารอยู ่ขอผูม้อีายโุปรดแสดง 

       ธรรมเพือ่ความสิน้ไปแหง่อาสวะทัง้หลายแกผ่มเถดิ‟ ภกิษุผูเ้จรญิ 

       ภาวนาทางใจยอ่มแสดงธรรมเพือ่ความสิน้ไปแหง่อาสวะทัง้หลาย 

       แกเ่ธอ นีเ้ป็นสมัยที ่๖ ทีค่วรเขา้ไปพบภกิษุผูเ้จรญิภาวนาทางใจ 

  ผูม้อีายทัุง้หลาย ขอ้นัน้ผมไดส้ดับรับมาเฉพาะพระพักตรพ์ระผูม้พีระภาควา่ 

„ภกิษุ สมัยทีค่วรเขา้ไปพบภกิษุผูเ้จรญิภาวนาทางใจ ๖ ประการนีแ้ล” 

ทตุยิสมยสตูรที ่๘ จบ 

 

๙. อทุายสีตูร 

วา่ดว้ยทา่นพระอทุาย ี

  [๒๙] ครัง้นัน้ พระผูม้พีระภาครับสัง่เรยีกทา่นพระอทุายมีาตรัสถามวา่ 

“อทุาย ีอนุสสตฏิฐาน๒ มเีทา่ไรหนอ” เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสถามอยา่งนี ้ทา่นพระ 

อทุายไีดน้ิง่อยู ่

  แมค้รัง้ที ่๒ พระผูม้พีระภาคก็รับสัง่เรยีกทา่นพระอทุายมีาตรัสถามวา่ “อทุาย ี

อนุสสตฏิฐาน มเีทา่ไรหนอ” เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสถามแลว้อยา่งนี้ แมค้รัง้ที ่๒ 

ทา่นพระอทุายก็ีนิง่อยู ่

 

เชงิอรรถ : 

๑
 ดคูวามเต็มในปฐมสมยสตูร 

๒
 ดเูชงิอรรถที ่๒ ขอ้ ๙ (อนุสสตฏิฐานสตูร) หนา้ ๔๒๐ ในเลม่นี้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๔๖๗ } 



๔๖๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๓. อนุตตรยิวรรค ๙. อทุายสีตูร 

  แมค้รัง้ที ่๓ พระผูม้พีระภาคก็รับสัง่เรยีกทา่นพระอทุายมีาตรัสถามวา่ “อทุาย ี

อนุสสตฏิฐาน มเีทา่ไรหนอ” แมค้รัง้ที ่๓ ทา่นพระอทุายก็ีนิง่อยู ่

  ครัง้นัน้ ทา่นพระอานนทไ์ดก้ลา่วกับทา่นพระอทุายวีา่ “ทา่นอทุาย ีพระศาสดา 

ตรัสถามทา่น” 

  ทา่นพระอทุายตีอบวา่ “ทา่นอานนท ์ผมไดย้นิพระดํารัสของพระผูม้ ี

พระภาคอยู”่ และไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาคตอ่ไปอกีวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ 

ภกิษุในธรรมวนัิยนีร้ะลกึชาตกิอ่นไดห้ลายชาต ิคอื ๑ ชาตบิา้ง ๒ ชาตบิา้ง ฯลฯ 

ระลกึชาตกิอ่นไดห้ลายชาต ิพรอ้มทัง้ลักษณะท่ัวไปและชวีประวตัอิยา่งนี ้ขา้แต ่

พระองคผ์ูเ้จรญิ นีเ้ป็นอนุสสตฏิฐาน” 

  ครัง้นัน้ พระผูม้พีระภาคไดรั้บสัง่เรยีกทา่นพระอานนทม์าตรัสวา่ “อานนท ์

เรารูแ้ลว้ อทุายนีีเ้ป็นโมฆบรุษุ ไมป่ระกอบอธจิติ๑อยู”่ แลว้ตรัสถามทา่นพระ 

อานนทต์อ่ไปวา่ “อานนท ์อนุสสตฏิฐาน มเีทา่ไร” 

  ทา่นพระอานนทก์ราบทลูวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ อนุสสตฏิฐาน ม ี๕ 

ประการ 

  อนุสสตฏิฐาน ๕ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ภกิษุในธรรมวนัิยนีส้งัดจากกามและอกศุลธรรมแลว้บรรลปุฐมฌาน 

       ทีม่วีติกวจิาร ปีตแิละสขุเกดิจากวเิวกอยู ่เพราะวติกวจิารสงบระงับ 

       ไปภกิษุบรรลทุตุยิฌานมคีวามผอ่งใสภายใน มภีาวะทีจ่ติเป็นหนึง่ 

       ผดุขึน้ ไมม่วีติกไมม่วีจิาร มแีตปี่ตแิละสขุเกดิจากสมาธอิยู ่เพราะ 

       ปีตจิางคลายไปภกิษุมอีเุบกขามสีตมิสีมัปชญัญะเสวยสขุดว้ยนาม 

       กายบรรลตุตยิฌานทีพ่ระอรยิะทัง้หลายสรรเสรญิวา่ „ผูม้อีเุบกขา 

       มสีตอิยูเ่ป็นสขุ‟ อยู ่ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ นีเ้ป็นอนุสสตฏิฐาน 

       ทีภ่กิษุเจรญิทําใหม้ากแลว้อยา่งนี ้ยอ่มเป็นไปเพือ่อยูเ่ป็นสขุใน 

       ปัจจบุัน 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 อธจิติ หมายถงึสมาธจิติและวปัิสสนาจติ (องฺ.ฉกฺก.อ. ๓/๒๙/๑๑๒) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๔๖๘ } 



๔๖๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๓. อนุตตรยิวรรค ๙. อทุายสีตูร 

   ๒. ภกิษุมนสกิารอาโลกสญัญา ตัง้สญัญาไวว้า่เป็นกลางวนัอยู ่มนสกิาร 

       อาโลกสญัญาวา่กลางวนัอยา่งไร กลางคนืก็อยา่งนัน้ กลางคนื 

       อยา่งไร กลางวนัก็อยา่งนัน้ ภกิษุนัน้มจีติปลอดโปรง่ไมถ่กูนวิรณ์ 

       พัวพัน ยอ่มเจรญิจติทีม่คีวามสวา่ง๑ดว้ยประการอยา่งนี ้นีเ้ป็น 

       อนุสสตฏิฐาน ทีภ่กิษุเจรญิทําใหม้ากแลว้อยา่งนี ้ยอ่มเป็นไปเพือ่ได ้

       ญาณทัสสนะ๒ 

   ๓. ภกิษุพจิารณาเห็นกายนีเ้ทา่นัน้ ตัง้แตพ่ืน้เทา้ขึน้ไป ตัง้แตป่ลายผม 

       ลงมา มหีนังหุม้อยูโ่ดยรอบ เต็มไปดว้ยของไมส่ะอาดประการตา่ง ๆ 

       วา่ „ในกายนีม้ ีผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เนือ้ เอ็น กระดกู เยือ่ใน 

       กระดกู ไต๓ หัวใจ ตับ พังผดื มา้ม๔ ปอด ไสใ้หญ ่ไสน้อ้ย อาหารใหม ่

       อาหารเกา่ ด ีเสลด หนอง เลอืด เหงือ่ มันขน้ น้ําตา เปลวมัน 

       น้ําลาย น้ํามกู ไขขอ้ มตูร๕‟ นีเ้ป็นอนุสสตฏิฐาน ทีภ่กิษุเจรญิทําให ้

       มากแลว้อยา่งนี ้ยอ่มเป็นไปเพือ่ละกามราคะ 

   ๔. ภกิษุเห็นสรรีะทีถ่กูทิง้ไวใ้นป่าชา้ ตายแลว้วนัหนึง่ สองวนั หรอื 

       สามวนั พองขึน้ มสีเีขยีวคล้ํา มหีนองไหลออกอยา่งไร ก็นอ้ม 

 

เชงิอรรถ : 

๑ 
เจรญิจติทีม่คีวามสวา่ง หมายถงึเจรญิพอกพนูจติทีม่โีอภาสเพือ่บรรลทุพิพจักขญุาณซึง่ตา่งจากการ 

   มนสกิารอาโลกสัญญาทีมุ่ง่บรรเทาถนีมทิธะ (องฺ.ฉกฺก.อ. ๓/๒๙/๑๑๒) 

๒
 ญาณทสัสนะ ในทีน่ีห้มายถงึทพิพจักขญุาณ (องฺ.ฉกฺก.อ. ๓/๒๙/๑๑๒) 

๓
 ไต แปลจากคําวา่ „วกฺก‟ (โบราณแปลว่า มา้ม) ไดแ้ก ่กอ้นเนือ้ ๒ กอ้นมขีัว้เดยีวกัน รปูรา่งคลา้ยลกู 

   สะบา้ของเด็ก ๆ หรอืคลา้ยผลมะมว่ง ๒ ผลทีต่ดิอยูใ่นขัว้เดยีวกัน มเีอ็นใหญร่งึรัดจากลําคอลงไปถงึหัว 

   ใจแลว้แยกออกหอ้ยอยูท่ัง้ ๒ ขา้ง (ข.ุข.ุอ. ๓/๔๓); พจนานุกรมฉบับราชบัณฑติยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕ ใหบ้ท 

   นยิามของคําว่า “ไต” วา่ อวัยวะคูห่นึง่ของคนและสัตว ์อยูใ่นชอ่งทอ้งใกลก้ระดกูสันหลัง ทําหนา้ทีข่ับของ 

   เสยีออกมากับน้ําปัสสาวะ; Buddhadatta Mahathera, A. Concise Pali-English Dictionary, 1985, 

   (224) และ Rhys Davids, T.W. Pali-English Dictionary, 1921-1925,(591) ใหค้วามหมายของคําวา่ 

   “วกฺก” ตรงกับคําวา่ “ไต” (Kidney) 

๔
 มา้ม แปลจากคําวา่ „ปิหก‟ ตาม (ข.ุข.ุอ. ๓/๔๕) (โบราณแปลวา่ไต); พจนานุกรมฉบับราชบัณฑติยสถาน 

   พ.ศ. ๒๕๒๕ ใหบ้ทนยิามไวว้า่ “อวัยวะภายในร่างกาย รมิกระเพาะอาหารขา้งซา้ย มหีนา้ทีทํ่าลายเม็ด 

   เลอืดแดง สรา้งเม็ดเลอืดเหลอืงและสรา้งภมูคิุม้กันแกร่า่งกาย” 

๕
 มตูร หมายถงึน้ําปัสสาวะ ซึง่มทีีอ่ยูค่อืกระเพาะปัสสาวะน่ันเอง (วสิทฺุธ.ิ ๑/๒๑๓/๒๘๘) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๔๖๙ } 



๔๗๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๓. อนุตตรยิวรรค ๙. อทุายสีตูร 

       กายนีแ้ล เขา้ไปเปรยีบอยา่งนัน้วา่ „แมก้ายนีก็้เป็นธรรมดาอยา่งนี้ 

       มภีาวะอยา่งนี ้ไมล่ว่งพน้อยา่งนีไ้ปได„้๑ 

  ภกิษุนัน้เห็นสรรีะทีถ่กูทิง้ไวใ้นป่าชา้ ถกูฝงูกา นกเหยีย่ว นกแรง้ สนัุข สนัุข 

จิง้จอกหรอืสตัวม์ชีวีติชนดิตา่ง ๆ กําลังกัดกนิอยา่งไร ก็นอ้มกายนีแ้ลเขา้ไปเปรยีบ 

อยา่งนัน้วา่ „แมก้ายนีก็้เป็นธรรมดาอยา่งนี ้มภีาวะอยา่งนี ้ไมล่ว่งพน้อยา่งนีไ้ปได ‟้ 

  ภกิษุนัน้เห็นสรรีะทีถ่กูทิง้ไวใ้นป่าชา้ มโีครงกระดกู มเีนือ้และเลอืด มเีอ็น 

รงึรัดไว ้ฯลฯ มแีตโ่ครงกระดกู ไมม่เีนือ้และเลอืด มเีอ็นรงึรัดไว ้ฯลฯ มแีตโ่ครง 

กระดกู ปราศจากเนือ้และเลอืด ยังมเีอ็นรงึรัดไว ้ฯลฯ มแีตท่อ่นกระดกูปราศจาก 

เครือ่งผกู กระจัดกระจายไปคนละทศิละทาง คอื กระดกูมอืไปทางหนึง่ กระดกูเทา้ 

ไปทางหนึง่ กระดกูแขง้ไปทางหนึง่ กระดกูขาไปทางหนึง่ กระดกูสะเอวไปทางหนึง่ 

กระดกูสนัหลังไปทางหนึง่ กระโหลกศรีษะไปทางหนึง่อยา่งไร ก็นอ้มกายนีแ้ลเขา้ไป 

เปรยีบอยา่งนัน้วา่ „แมก้ายนี ้ก็เป็นธรรมดาอยา่งนี ้มภีาวะอยา่งนี ้ไมล่ว่งพน้ 

อยา่งนีไ้ปได‟้ 

  หรอืภกิษุนัน้เห็นสรรีะทีถ่กูทิง้ไวใ้นป่าชา้ เป็นกระดกูมสีขีาวเหมอืนสสีงัข ์เป็น 

กระดกูทีส่ตัวทํ์าใหเ้ป็นกอง ๆ เกนิหนึง่ปี เป็นกระดกูผแุตกเป็นชิน้เล็กๆ อยา่งไร 

ก็นอ้มกายนีแ้ลเขา้ไปเปรยีบอยา่งนัน้วา่ „แมก้ายนี ้ก็เป็นธรรมดาอยา่งนี ้มภีาวะ 

อยา่งนี ้ไมล่ว่งพน้อยา่งนี้ไปได‟้ นีเ้ป็นอนุสสตฏิฐานทีภ่กิษุเจรญิทําใหม้ากแลว้อยา่งนี้ 

ยอ่มเป็นไปเพือ่ถอนอัสมมิานะ๒ได ้

   ๕. ภกิษุ เพราะละสขุและทกุขไ์ด ้เพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปกอ่น 

       จงึบรรลจุตตุถฌานทีไ่มม่ทีกุข ์ไมม่สีขุ มสีตบิรสิทุธิเ์พราะอเุบกขา 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 เป็นธรรมดาอยา่งนี ้หมายถงึสิง่ ๓ สิง่ คอื อาย ุไออุน่ และวญิญาณ เป็นปัจจัยทีทํ่าใหก้ายนีอ้ดทนต่อ 

   อริยิาบถมกีารยนืและการเดนิเป็นตน้ได ้แตเ่มือ่สิง่ ๓ สิง่นีข้าดไป กายนีจ้งึมคีวามเน่าเป่ือยเป็นธรรมดา 

   มภีาวะอยา่งนี ้หมายถงึจักมกีารพองขึน้เป็นตน้อยา่งนีท้เีดยีว 

   ไมล่ว่งพน้อยา่งนีไ้ปได ้หมายถงึไมล่ว่งพน้จากการพองขึน้เป็นตน้ไปได ้(องฺ.ฉกฺก.อ. ๓/๒๙/๑๑๓) 

๒
 ดเูชงิอรรถที ่๑ ปัญจกนบิาต ขอ้ ๗๑ หนา้ ๑๒๑ ในเลม่นี้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๔๗๐ } 



๔๗๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๓. อนุตตรยิวรรค ๑๐. อนุตตรยิสตูร 

       อยู ่นีเ้ป็นอนุสสตฏิฐานทีภ่กิษุเจรญิทําใหม้ากแลว้อยา่งนี ้ยอ่มเป็น 

       ไปเพือ่การรูแ้จง้ธาตหุลายชนดิ๑ 

  ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิอนุสสตฏิฐาน ๕ ประการนีแ้ล” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ดลีะ ดลีะ อานนท ์ถา้อยา่งนัน้ เธอจงทรงจํา 

อนุสสตฏิฐาน ขอ้ที ่๖ นี ้คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี ้มสีตกิา้วไป มสีตถิอยกลับ๒ มสีต ิ

ยนือยู ่มสีตน่ัิงอยู ่มสีตนิอนอยู ่มสีตปิระกอบการงานอยู่ 

  อานนท ์นีเ้ป็นอนุสสตฏิฐาน ทีภ่กิษุเจรญิทําใหม้ากแลว้อยา่งนี ้ยอ่มเป็นไป 

เพือ่สตสิมัปชญัญะ” 

อทุายสีตูรที ่๙ จบ 

 

๑๐. อนุตตรยิสูตร 

วา่ดว้ยอนตุตรยิะ๓ 

  [๓๐] ภกิษุทัง้หลาย อนุตตรยิะ (ภาวะอันยอดเยีย่ม) ๖ ประการนี ้

  อนุตตรยิะ ๖ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ทัสสนานุตตรยิะ (การเห็นอันยอดเยีย่ม) 

   ๒. สวนานุตตรยิะ (การฟังอันยอดเยีย่ม) 

   ๓. ลาภานุตตรยิะ (การไดอ้ันยอดเยีย่ม) 

   ๔. สกิขานุตตรยิะ (การศกึษาอันยอดเยีย่ม) 

   ๕. ปารจิรยิานุตตรยิะ (การบํารงุอันยอดเยีย่ม) 

   ๖. อนุสสตานุตตรยิะ (การระลกึอันยอดเยีย่ม) 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 ธาตหุลายชนดิ หมายถงึ ธาตุ ๑๘ มจัีกขธุาตเุป็นตน้ (องฺ.เอกก.อ. ๑/๕๗๗/๔๗๓) และด ูอภ.ิว.ิ (แปล) 

   ๓๕/๑๘๓/๑๔๒) 

๒
 มสีตกิา้วไป หมายถงึเมือ่เดนิก็เดนิไปอยา่งมสีตแิละปัญญา (องฺ.ฉกฺก.อ. ๓/๒๙/๑๑๓) 

   มสีตถิอยกลบั หมายถงึแมเ้มือ่จะกลับ ก็กลับอยา่งมสีตแิละปัญญา (องฺ.ฉกฺก.อ. ๓/๒๙/๑๑๓) 

๓
 ดเูชงิอรรถที ่๑ ฉักกนบิาต ขอ้ ๘ หนา้ ๔๑๙ ในเลม่นี้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๔๗๑ } 



๔๗๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๓. อนุตตรยิวรรค ๑๐. อนุตตรยิสตูร 

  ทสัสนานตุตรยิะ เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีไ้ปเพือ่เห็นชา้งแกว้บา้ง ไปเพือ่เห็นมา้แกว้บา้ง 

ไปเพือ่เห็นแกว้มณีบา้ง ไปเพือ่เห็นของสงูของตํา่บา้ง หรอืไปเพือ่เห็นสมณะหรอื 

พราหมณ์ผูเ้ห็นผดิปฏบิัตผิดิบา้ง ภกิษุทัง้หลาย การเห็นนีม้อียู ่เราไมก่ลา่ววา่ 

ไมม่ ีแตว่า่การเห็นนีย้ังเป็นการเห็นทีเ่ลว เป็นของชาวบา้น เป็นของปถุชุน ไมใ่ช ่

อรยิะ๑ ไมป่ระกอบดว้ยประโยชน์๒ ไมเ่ป็นไปเพือ่ความเบือ่หน่าย ไมเ่ป็นไปเพือ่ 

คลายกําหนัด ไมเ่ป็นไปเพือ่ดับ ไมเ่ป็นไปเพือ่สงบระงับ ไมเ่ป็นไปเพือ่รูย้ ิง่ ไมเ่ป็นไป 

เพือ่ตรัสรู ้ไมเ่ป็นไปเพือ่นพิพาน 

  สว่นบคุคลใดมศีรัทธาตัง้มั่น มคีวามรักตัง้มั่น บรรลทุีส่ดุ๓ มคีวามเลือ่มใส 

อยา่งยิง่ ไปเพือ่เห็นตถาคตหรอืสาวกของตถาคต ภกิษุทัง้หลาย การเห็นนีข้อง 

บคุคลนัน้ เป็นการเห็นทีย่อดเยีย่มกวา่การเห็นทัง้หลาย เป็นไปเพือ่ความบรสิทุธิ ์

ของสตัวทั์ง้หลาย เพือ่กา้วลว่งโสกะและปรเิทวะ เพือ่ดับทกุขแ์ละโทมนัส เพือ่บรรล ุ

ญายธรรม เพือ่ทําใหแ้จง้นพิพาน 

  การทีบ่คุคลผูม้ศีรัทธาตัง้มั่น มคีวามรักตั่งมั่น บรรลทุีส่ดุ มคีวามเลือ่มใส 

อยา่งยิง่ ไปเพือ่เห็นตถาคตหรอืสาวกของพระตถาคต นีเ้รยีกวา่ ทัสสนานุตตรยิะ 

  ทัสสนานุตตรยิะ เป็นอยา่งนี้ 

  สวนานตุตรยิะ เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีไ้ปเพือ่ฟังเสยีงกลองบา้ง ไปเพือ่ฟังเสยีงพณิบา้ง 

ไปเพือ่ฟังเสยีงเพลงขบับา้ง ไปเพือ่ฟังเสยีงสงูเสยีงตํา่บา้ง หรอืไปเพือ่ฟังธรรมของ 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 ไมใ่ชอ่รยิะ ในทีน่ีห้มายถงึ ไม่ประเสรฐิ ไมส่งูสดุ ไมบ่รสิทุธิ ์อันพระอรยิะทัง้หลายไมเ่สพ (องฺ.ฉกฺก.อ. 

   ๓/๓๐/๑๑๔, องฺ.ฉกฺก.ฏกีา. ๓/๓๐/๑๒๘) 

๒
 ไมป่ระกอบดว้ยประโยชน ์หมายถงึไมป่ระกอบดว้ยประโยชนท์ีไ่พบลูยต์่าง ๆ เชน่ทฏิฐธัมมกิัตถประโยชน ์ 

   (ประโยชนภ์พนี)้ และสัมปรายกิัตถประโยชน ์(ประโยชนใ์นภพหนา้) (องฺ.ฉกฺก.อ. ๓/๓๐/๑๑๔,องฺ.ฉกฺก.ฏกีา. 

   ๓/๓๐/๑๒๘) 

๓
 บรรลทุ ีส่ดุ ในทีน่ีห้มายถงึถงึความไมห่ว่ันไหว (องฺ.ฉกฺก.อ. ๓/๓๐/๑๑๔) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๔๗๒ } 



๔๗๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๓. อนุตตรยิวรรค ๑๐. อนุตตรยิสตูร 

สมณะหรอืพราหมณ์ผูเ้ห็นผดิปฏบิัตผิดิบา้ง ภกิษุทัง้หลาย การฟังนีม้อียู ่เราไม่ 

กลา่ววา่ ไมม่ ีแตว่า่การฟังนี ้ยังเป็นการฟังทีเ่ลว เป็นของชาวบา้น เป็นของปถุชุน 

ไมใ่ชอ่รยิะ ไมป่ระกอบดว้ยประโยชน ์ไมเ่ป็นไปเพือ่ความเบือ่หน่าย ไมเ่ป็นไปเพือ่ 

คลายกําหนัด ไมเ่ป็นไปเพือ่ดับ ไมเ่ป็นไปเพือ่สงบระงับ ไมเ่ป็นไปเพือ่รูย้ ิง่ ไมเ่ป็นไป 

เพือ่ตรัสรู ้ไมเ่ป็นไปเพือ่นพิพาน 

  สว่นบคุคลใดมศีรัทธาตัง้มั่น มคีวามรักตัง้มั่น บรรลทุีส่ดุ มคีวามเลือ่มใส 

อยา่งยิง่ ไปเพือ่ฟังธรรมของตถาคตหรอืสาวกของตถาคต ภกิษุทัง้หลาย การฟังนี้ 

ของบคุคลนัน้ เป็นการฟังทีย่อดเยีย่มกวา่การฟังทัง้หลาย เป็นไปเพือ่ความบรสิทุธิ ์

ของสตัวทั์ง้หลาย เพือ่กา้วลว่งโสกะและปรเิทวะ เพือ่ดับทกุขแ์ละโทมนัส เพือ่บรรล ุ

ญายธรรม เพือ่ทําใหแ้จง้นพิพาน 

  การทีบ่คุคลผูม้ศีรัทธาตัง้มั่น มคีวามรักตัง้มั่น บรรลทุีส่ดุ มคีวามเลือ่มใส 

อยา่งยิง่ ไปเพือ่ฟังธรรมของตถาคต หรอืสาวกของพระตถาคต นีเ้รยีกวา่ 

สวนานุตตรยิะ 

  ทัสสนานุตตรยิะ สวนานุตตรยิะ เป็นอยา่งนี้ 

  ลาภานตุตรยิะ เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีไ้ดบ้ตุรบา้ง ไดภ้รรยาบา้ง ไดท้รัพยบ์า้ง ไดข้องสงู 

ของตํา่บา้งหรอืไดศ้รัทธาในสมณะหรอืพราหมณ์ผูเ้ห็นผดิปฏบิัตผิดิบา้ง ภกิษุ 

ทัง้หลาย การไดนั้น้มอียู ่เราไมก่ลา่ววา่ ไมม่ ีแตว่า่การไดน้ีย้ังเป็นการไดท้ีเ่ลว 

เป็นของชาวบา้น เป็นของปถุชุน ไมใ่ชอ่รยิะ ไมป่ระกอบดว้ยประโยชน ์ไมเ่ป็นไปเพือ่ 

ความเบือ่หน่าย ไมเ่ป็นไปเพือ่คลายกําหนัด ไมเ่ป็นไปเพือ่ดับ ไมเ่ป็นไปเพือ่สงบระงับ 

ไมเ่ป็นไปเพือ่รูย้ ิง่ ไมเ่ป็นไปเพือ่ตรัสรู ้ไมเ่ป็นไปเพือ่นพิพาน 

  สว่นบคุคลใดมศีรัทธาตัง้มั่น มคีวามรักตัง้มั่น บรรลทุีส่ดุ มคีวามเลือ่มใส 

อยา่งยิง่ ไดศ้รัทธาในตถาคต หรอืสาวกของตถาคต ภกิษุทัง้หลาย การไดน้ีข้อง 

บคุคลนัน้เป็นการไดท้ีย่อดเยีย่มกวา่การไดทั้ง้หลาย เป็นไปเพือ่ความบรสิทุธิข์องสตัว ์

ทัง้หลาย เพือ่กา้วลว่งโสกะและปรเิทวะ เพือ่ดับทกุขแ์ละโทมนัส เพือ่บรรลญุายธรรม 

เพือ่ทําใหแ้จง้นพิพาน 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๔๗๓ } 



๔๗๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๓. อนุตตรยิวรรค ๑๐. อนุตตรยิสตูร 

  การทีบ่คุคลมศีรัทธาตัง้มัน่ มคีวามรักตัง้มั่น บรรลทุีส่ดุ มคีวามเลือ่มใส 

อยา่งยิง่ ไดศ้รัทธาในตถาคต หรอืสาวกของตถาคต นีเ้รยีกวา่ ลาภานุตตรยิะ 

  ทัสสนานุตตรยิะ สวนานุตตรยิะ ลาภานุตตรยิะ เป็นอยา่งนี้ 

  สกิขานตุตรยิะ เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีศ้กึษาศลิปะเกีย่วกับชา้งบา้ง ศกึษาศลิปะเกีย่วกับ 

มา้บา้ง ศกึษาศลิปะเกีย่วกับรถบา้ง ศกึษาศลิปะเกีย่วกับธนูบา้ง ศกึษาศลิปะ 

เกีย่วกับดาบบา้ง ศกึษาศลิปะชัน้สงูชัน้ตํา่บา้ง หรอืศกึษาศลิปะจากสมณะหรอื 

พราหมณ์ผูเ้ห็นผดิปฏบิัตผิดิบา้ง ภกิษุทัง้หลาย การศกึษานัน้มอียู ่เราไมก่ลา่ววา่ 

ไมม่ ีแตว่า่การศกึษานีย้ังเป็นการศกึษาทีเ่ลว เป็นของชาวบา้น เป็นของปถุชุน 

ไมใ่ชอ่รยิะ ไมป่ระกอบดว้ยประโยชน ์ไมเ่ป็นไปเพือ่ความเบือ่หน่าย ไมเ่ป็นไปเพือ่ 

คลายกําหนัด ไมเ่ป็นไปเพือ่ดับ ไมเ่ป็นไปเพือ่สงบระงับ ไมเ่ป็นไปเพือ่รูย้ ิง่ ไมเ่ป็นไป 

เพือ่ตรัสรู ้ไมเ่ป็นไปเพือ่นพิพาน 

  สว่นบคุคลใดมศีรัทธาตัง้มั่น มคีวามรักตัง้มั่น บรรลทุีส่ดุ มคีวามเลือ่มใส 

อยา่งยิง่ ศกึษาอธศิลีบา้ง ศกึษาอธจิติบา้ง ศกึษาอธปัิญญาบา้ง ในธรรมวนัิยที ่

ตถาคตประกาศไว ้การศกึษานีข้องบคุคลนัน้เป็นการศกึษาทีย่อดเยีย่มกวา่การศกึษา 

ทัง้หลาย เป็นไปเพือ่ความบรสิทุธิข์องสตัวทั์ง้หลาย เพือ่กา้วลว่งโสกะและปรเิทวะ 

เพือ่ดับทกุขแ์ละโทมนัส เพือ่บรรลญุายธรรม เพือ่ทําใหแ้จง้นพิพาน 

  การทีบ่คุคลมศีรัทธาตัง้มัน่ มคีวามรักตัง้มั่น บรรลทุีส่ดุ มคีวามเลือ่มใส 

อยา่งยิง่ ศกึษาอธศิลีบา้ง ศกึษาอธจิติบา้ง ศกึษาอธปัิญญาบา้ง ในธรรมวนัิยที ่

ตถาคตประกาศไว ้นีเ้รยีกวา่ สกิขานุตตรยิะ 

  ทัสสนานุตตรยิะ สวนานุตตรยิะ ลาภานุตตรยิะ สกิขานุตตรยิะ เป็นอยา่งนี ้

  ปารจิรยิานตุตรยิะ เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีบํ้ารงุกษัตรยิบ์า้ง บํารุงพราหมณ์บา้ง บํารงุคหบดบีา้ง 

บํารงุคนชัน้สงูชัน้ตํา่บา้ง หรอืบํารงุสมณะหรอืพราหมณ์ผูเ้ห็นผดิปฏบิัตผิดิบา้ง ภกิษุ 

ทัง้หลาย การบํารงุนัน้มอียู ่เราไมก่ลา่ววา่ ไมม่ ีแตว่า่การบํารุงนีย้ังเป็นการบํารงุ 

ทีเ่ลว เป็นของชาวบา้น เป็นของปถุชุน ไมใ่ชอ่รยิะ ไมป่ระกอบดว้ยประโยชน ์

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๔๗๔ } 



๔๗๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๓. อนุตตรยิวรรค ๑๐. อนุตตรยิสตูร 

ไมเ่ป็นไปเพือ่ความเบือ่หน่าย ไมเ่ป็นไปเพือ่คลายกําหนัด ไมเ่ป็นไปเพือ่ดับ ไมเ่ป็น 

ไปเพือ่สงบระงับ ไมเ่ป็นไปเพือ่รูย้ ิง่ ไมเ่ป็นไปเพือ่ตรัสรู ้ไมเ่ป็นไปเพือ่นพิพาน 

  สว่นบคุคลใดมศีรัทธาตัง้มั่น มคีวามรักตัง้มั่น บรรลทุีส่ดุ มคีวามเลือ่มใส 

อยา่งยิง่ บํารงุตถาคตหรอืสาวกของตถาคต การบํารุงนีข้องบคุคลนัน้เป็นการบํารงุที่ 

ยอดเยีย่มกวา่การบํารงุทัง้หลาย เป็นไปเพือ่ความบรสิทุธิข์องสตัวทั์ง้หลาย เพือ่กา้ว 

ลว่งโสกะและปรเิทวะ เพือ่ดับทกุขแ์ละโทมนัส เพือ่บรรลญุายธรรม เพือ่ทําใหแ้จง้ 

นพิพาน 

  การทีบ่คุคลมศีรัทธาตัง้มัน่ มคีวามรักตัง้มั่น บรรลทุีส่ดุ มคีวามเลือ่มใส 

อยา่งยิง่ บํารงุตถาคตหรอืสาวกของตถาคต นีเ้รยีกวา่ ปารจิรยิานุตตรยิะ 

  ทัสสนานุตตรยิะ สวนานุตตรยิะ ลาภานุตตรยิะ สกิขานุตตรยิะ ปารจิรยิา- 

นุตตรยิะ เป็นอยา่งนี้ 

  อนสุสตานตุตรยิะ เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีร้ะลกึถงึการไดบ้ตุรบา้ง ระลกึถงึการไดภ้รรยาบา้ง 

ระลกึถงึการไดท้รัพยบ์า้ง ระลกึถงึการไดข้องสงูของตํา่บา้ง หรอืระลกึถงึสมณะ 

หรอืพราหมณ์ผูเ้ห็นผดิปฏบิัตผิดิบา้ง ภกิษุทัง้หลาย การระลกึนัน้มอียู ่เราไม ่

กลา่ววา่ ไมม่ ีแตว่า่การระลกึนีย้ังเป็นการระลกึทีเ่ลว เป็นของชาวบา้น เป็นของ 

ปถุชุน ไมใ่ชอ่รยิะ ไมป่ระกอบดว้ยประโยชน ์ไมเ่ป็นไปความเบือ่หน่าย ไมเ่ป็นไป 

เพือ่คลายกําหนัด ไมเ่ป็นไปเพือ่ดับ ไมเ่ป็นไปเพือ่สงบระงับ ไมเ่ป็นไปเพือ่รูย้ ิง่ 

ไมเ่ป็นไปเพือ่ตรัสรู ้ไมเ่ป็นไปเพือ่นพิพาน 

  สว่นบคุคลใดมศีรัทธาตัง้มั่น มคีวามรักตัง้มั่น บรรลทุีส่ดุ มคีวามเลือ่มใส 

อยา่งยิง่ ระลกึถงึตถาคตหรอืสาวกของตถาคต ภกิษุทัง้หลาย การระลกึถงึนีข้อง 

บคุคลนัน้ เป็นการระลกึถงึทีย่อดเยีย่มกวา่การระลกึถงึทัง้หลาย เป็นไปเพือ่ความ 

บรสิทุธิข์องสตัวทั์ง้หลาย เพือ่กา้วลว่งโสกะและปรเิทวะ เพือ่ดับทกุขแ์ละโทมนัส 

เพือ่บรรลญุายธรรม เพือ่ทําใหแ้จง้นพิพาน 

  การทีบ่คุคลมศีรัทธาตัง้มัน่ มคีวามรักตัง้มั่น บรรลทุีส่ดุ มคีวามเลือ่มใส 

อยา่งยิง่ นีเ้รยีกวา่ อนุสสตานุตตรยิะ 

  ภกิษุทัง้หลาย อนุตตรยิะ ๖ ประการนีแ้ล 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๔๗๕ } 



๔๗๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๓. อนุตตรยิวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

    ภกิษุเหลา่ใดไดทั้สสนานุตตรยิะ 

   สวนานุตตรยิะ ลาภานุตตรยิะ 

   ยนิดใีนสกิขานุตตรยิะ ตัง้มั่นปารจิรยิานุตตรยิะ 

   เจรญิอนุสสตานุตตรยิะอันประกอบดว้ยวเิวก๑ 

   อันเกษม ใหถ้งึอมตธรรม 

   เป็นผูย้นิดใีนความไมป่ระมาท 

   มปัีญญาเครือ่งรักษาตน สํารวมในศลี 

   ภกิษุเหลา่นัน้แล ยอ่มรูท้ีเ่ป็นทีด่ับแหง่ทกุขต์ามกาลอันควร 

อนตุตรยิสตูรที ่๑๐ จบ 

อนตุตรยิวรรคที ่๓ จบ 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

   ๑. สามกสตูร     ๒. อปรหิานยิสตูร 

   ๓. ภยสตูร     ๔. หมิวนัตสตูร 

   ๕. อนุสสตฏิฐานสตูร    ๖. มหากัจจานสตูร 

   ๗. ปฐมสมยสตูร    ๘. ทตุยิสมยสตูร 

   ๙. อทุายสีตูร     ๑๐. อนุตตรยิสตูร 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 ทัง้ ๓ คํา คอื วเิวก อมตธรรม และ ทีเ่ป็นทีด่บัแหง่ทกุข ์ในคาถานีห้มายถงึนพิพาน (องฺ.ฉกฺก.อ. 

   ๓/๓๐/๑๑๔) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๔๗๖ } 



๔๗๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๔. เทวตาวรรค ๑. เสขสตูร 

๔. เทวตาวรรค 

หมวดวา่ดว้ยเทวดา 

๑. เสขสตูร 

วา่ดว้ยธรรมของพระเสขะ๑ 

  [๓๑] ภกิษุทัง้หลาย ธรรม ๖ ประการนี ้ยอ่มเป็นไปเพือ่ความเสือ่มแก ่

ภกิษุผูเ้ป็นเสขะ 

  ธรรม ๖ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ความเป็นผูช้อบการงาน 

   ๒. ความเป็นผูช้อบการพูดคยุ 

   ๓. ความเป็นผูช้อบการนอนหลับ 

   ๔. ความเป็นผูช้อบการคลกุคลดีว้ยหมู ่

   ๕. ความเป็นผูไ้มคุ่ม้ครองทวารในอนิทรยีทั์ง้หลาย๒ 

   ๖. ความเป็นผูไ้มรู่จั้กประมาณในการบรโิภค 

  ภกิษุทัง้หลาย ธรรม ๖ ประการนีแ้ล ยอ่มเป็นไปเพือ่ความเสือ่มแกภ่กิษุผูเ้ป็นเสขะ 

  ภกิษุทัง้หลาย ธรรม ๖ ประการนี ้ยอ่มเป็นไปเพือ่ความไมเ่สือ่มแกภ่กิษุผูเ้ป็นเสขะ 

  ธรรม ๖ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ความเป็นผูไ้มช่อบการงาน 

   ๒. ความเป็นผูไ้มช่อบการพดูคยุ 

   ๓. ความเป็นผูไ้มช่อบการนอนหลับ 

   ๔. ความเป็นผูไ้มช่อบการคลกุคลดีว้ยหมู ่

   ๕. ความเป็นผูคุ้ม้ครองทวารในอนิทรยีทั์ง้หลาย 

   ๖. ความเป็นผูรู้จั้กประมาณในการบรโิภค 

  ภกิษุทัง้หลาย ธรรม ๖ ประการนี้แล ยอ่มเป็นไปเพือ่ความไมเ่สือ่มแกภ่กิษุผูเ้ป็นเสขะ 

เสขสตูรที ่๑ จบ 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 ดเูชงิอรรถที ่๑ ขอ้ ๑ หนา้ ๑ ในเลม่นี ้

๒
 คุม้ครองทวารในอนิทรยีท์ ัง้หลาย ในทีน่ีห้มายถงึ สํารวมระวังอายตนะภายใน ๖ คอื ตา ห ูจมกู ลิน้ กาย 

   และใจ (ท.ีปา. ๑๑/๓๒๓/๒๑๕, ม.อ.ุ ๑๔/๓๐๕/๒๗๙, อภ.ิว.ิ (แปล) ๓๕/๒๒๙/๒๒๐) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๔๗๗ } 



๔๗๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๔. เทวตาวรรค ๒. ปฐมอปรหิานสตูร 

๒. ปฐมอปรหิานสตูร 

วา่ดว้ยอปรหิานยิธรรม สตูรที ่๑ 

  [๓๒] ครัง้นัน้ เมือ่ราตรผีา่นไป๑ เทวดาตนหนึง่มวีรรณะงดงามยิง่นัก เปลง่ 

รัศมใีหส้วา่งท่ัวพระเชตวนั เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวายอภวิาทแลว้ 

ยนือยู ่ณ ทีส่มควร ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ 

  ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ธรรม ๖ ประการนี ้ยอ่มเป็นไปเพือ่ความไมเ่สือ่มแกภ่กิษุ 

  ธรรม ๖ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ความเป็นผูม้คีวามเคารพในพระศาสดา 

   ๒. ความเป็นผูม้คีวามเคารพในพระธรรม 

   ๓. ความเป็นผูม้คีวามเคารพในพระสงฆ ์

   ๔. ความเป็นผูม้คีวามเคารพในสกิขา 

   ๕. ความเป็นผูม้คีวามเคารพในความไมป่ระมาท 

   ๖. ความเป็นผูม้คีวามเคารพในปฏสินัถาร๒ 

  ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ธรรม ๖ ประการนีแ้ล ยอ่มเป็นไปเพือ่ความไมเ่สือ่มแก ่

ภกิษุ 

  เมือ่เทวดานัน้ไดก้ราบทลูดังนีแ้ลว้ พระศาสดาทรงพอพระทัย ครัน้เทวดานัน้ 

รูว้า่ „พระศาสดาทรงพอพระทัยเรา‟ จงึถวายอภวิาท ทําประทักษิณ๓แลว้หายไป 

ณ ทีนั่น้แล 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 ดเูชงิอรรถที ่๑ ขอ้ ๒๑ ฉักกนบิาต (สามกสตูร) หนา้ ๔๕๐ ในเลม่นี ้

๒
 ปฏสินัถาร ในทนีีห้มายถงึการตอ้นรับม ี๒ อย่าง คอื (๑) อามสิปฏสิันถาร (การตอ้นรับดว้ยอามสิ) 

   (๒) ธัมมปฏสิันถาร (การตอ้นรับดว้ยธรรม) ดู องฺ.ทกุ. (แปล) ๒๐/๑๕๓/๑๒๓ 

๓
 ท าประทกัษณิ หมายถงึเดนิเวยีนขวาโดยการประนมมอืเวยีนไปทางขวาตามเข็มนาฬกิา ๓ รอบ มผีูท้ ีต่น 

   เคารพอยูท่างขวา เสร็จแลว้หันหนา้ไปทางผูท้ีต่นเคารพ เดนิถอยหลังจนสดุสายตา จนมองไมเ่ห็นผูท้ี ่

   ตนเคารพแลว้คกุเขา่ลงกราบดว้ยเบญจางคประดษิฐ ์(การกราบดว้ยตัง้อวัยวะทัง้ ๕ อย่างลงกับพืน้คอื 

   กราบเอาเขา่ทัง้สอง มอืทัง้สอง และศรษีะ (หนา้ผาก) จรดลงกับพืน้)แลว้ลกุขึน้เดนิจากไป (ว.ิอ. ๑/๑๕/ 

   ๑๗๖-๑๗๗) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๔๗๘ } 



๔๗๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๔. เทวตาวรรค ๒. ปฐมอปรหิานสตูร 

  ครัน้คนืนัน้ผา่นไป พระผูม้พีระภาคไดรั้บสัง่เรยีกภกิษุทัง้หลายมาตรัสวา่ “ภกิษุ 

ทัง้หลาย เมือ่คนืนี ้เมือ่ราตรผีา่นไป เทวดาตนหนึง่มวีรรณะงดงามยิง่นัก เปลง่ 

รัศมใีหส้วา่งท่ัวพระเชตวนั เขา้มาหาเราถงึทีอ่ยู ่ไหวแ้ลว้ยนือยู ่ณ ทีส่มควร ได ้

กลา่วกับเราดังนีว้า่ 

  „ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ธรรม ๖ ประการนี ้ยอ่มเป็นไปเพือ่ความไมเ่สือ่มแก ่

ภกิษุ 

  ธรรม ๖ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ความเป็นผูม้คีวามเคารพในพระศาสดา 

   ๒. ความเป็นผูม้คีวามเคารพในพระธรรม 

   ๓. ความเป็นผูม้คีวามเคารพในพระสงฆ ์

   ๔. ความเป็นผูม้คีวามเคารพในสกิขา 

   ๕. ความเป็นผูม้คีวามเคารพในความไมป่ระมาท 

   ๖. ความเป็นผูม้คีวามเคารพในปฏสินัถาร 

  ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ธรรม ๖ ประการนีแ้ล ยอ่มเป็นไปเพือ่ความไมเ่สือ่มแกภ่กิษุ‟ 

  ภกิษุทัง้หลาย เทวดานัน้ครัน้ไดก้ลา่วดังนีแ้ลว้ จงึไหวเ้ราทําประทักษิณแลว้ 

หายไป ณ ทีนั่น้แล 

    ภกิษุมคีวามเคารพในศาสดา 

   มคีวามเคารพในธรรม 

   มคีวามเคารพอยา่งแรงกลา้ในสงฆ ์

   มคีวามเคารพในความไมป่ระมาท 

   มคีวามเคารพในปฏสินัถาร 

   เป็นผูไ้มค่วรเสือ่ม ดํารงอยูใ่กลน้พิพานทเีดยีว๑” 

ปฐมอปรหิานสตูรที ่๒ จบ 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 องฺ.สตฺตก. ๒๓/๓๒/๒๖ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๔๗๙ } 



๔๘๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๔. เทวตาวรรค ๓. ทตุยิอปรหิานสตูร 

๓. ทตุยิอปรหิานสตูร 

วา่ดว้ยอปรหิานยิธรรม สตูรที ่๒ 

  [๓๓] ภกิษุทัง้หลาย เมือ่คนืนี ้เมือ่ราตรผีา่นไป เทวดาตนหนึง่มวีรรณะ 

งดงามยิง่นัก เปลง่รัศมใีหส้วา่งท่ัวพระเชตวนั เขา้มาหาเราถงึทีอ่ยู ่ไหวแ้ลว้ยนือยู ่

ณ ทีส่มควร ไดก้ลา่วกับเราดังนีว้า่ 

  ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ธรรม ๖ ประการนี ้ยอ่มเป็นไปเพือ่ความไมเ่สือ่มแกภ่กิษุ 

  ธรรม ๖ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ความเป็นผูม้คีวามเคารพในพระศาสดา 

   ๒. ความเป็นผูม้คีวามเคารพในพระธรรม 

   ๓. ความเป็นผูม้คีวามเคารพในพระสงฆ ์

   ๔. ความเป็นผูม้คีวามเคารพในสกิขา 

   ๕. ความเป็นผูม้คีวามเคารพในหริ ิ(ความอายบาป) 

   ๖. ความเป็นผูม้คีวามเคารพในโอตตัปปะ (ความกลัวบาป) 

  ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ธรรม ๖ ประการนี ้ยอ่มเป็นไปเพือ่ความไมเ่สือ่มแกภ่กิษุ 

  ภกิษุทัง้หลาย เทวดานัน้ครัน้ไดก้ลา่วดังนีแ้ลว้ จงึไหวเ้ราทําประทักษิณแลว้ 

หายไป ณ ทีนั่น้แล 

    ภกิษุมคีวามเคารพในศาสดา 

   มคีวามเคารพในธรรม 

   มคีวามเคารพอยา่งแรงกลา้ในสงฆ ์

   ถงึพรอ้มดว้ยหริแิละโอตตปัปะ 

   มคีวามยําเกรง มคีวามเคารพ 

   เป็นผูไ้มค่วรเสือ่ม ดํารงอยูใ่กลน้พิพานทเีดยีว 

ทตุยิอปรหิานสตูรที ่๓ จบ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๔๘๐ } 



๔๘๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๔. เทวตาวรรค ๔. มหาโมคคัลลานสตูร 

๔. มหาโมคคลัลานสตูร 

วา่ดว้ยพระมหาโมคคลัลานะ 

  [๓๔] สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อารามของ 

อนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้ ทา่นพระโมคคัลลานะหลกีเรน้อยูใ่น 

ทีส่งัด เกดิความคดิคํานงึขึน้ในจติวา่ “เทวดาเหลา่ไหนมญีาณอยา่งนีว้า่ „เราเป็น 

โสดาบัน ไมม่ทีางตกตํา่ มคีวามแน่นอนทีจ่ะสําเร็จสมัโพธิ๑ในวนัขา้งหนา้” 

  สมัยนัน้แล ภกิษุชือ่วา่ตสิสะมรณภาพไมน่าน ไดบ้ังเกดิในพรหมโลกชัน้หนึง่ 

ณ พรหมโลกชัน้นัน้ เทวดาทัง้หลายก็รูจั้กพรหมนัน้วา่ “ตสิสพรหมมฤีทธิม์าก 

มอีานุภาพมาก” 

  ครัง้นัน้ ทา่นพระมหาโมคคัลลานะไดห้ายไปจากพระเชตวนัมาปรากฏใน 

พรหมโลกนัน้ เหมอืนบรุษุผูม้กํีาลังเหยยีดแขนออกหรอืคูแ้ขนเขา้ ตสิสพรหมไดเ้ห็น 

ทา่นพระมหาโมคคัลลานะมาแตไ่กลทเีดยีว จงึไดก้ลา่วกับทา่นพระโมคคลัลานะวา่ 

“ทา่นพระโมคคัลลานะผูไ้มม่ทีกุข ์ขอทา่นจงมาเถดิ ทา่นมาดแีลว้ ทา่นจัดลําดับใน 

การมาในทีน่ีน้านจรงิหนอ ขอนมินตน่ั์งเถดิ นี้อาสนะทีป่ลูาดไว”้ 

  ทา่นพระมหาโมคคัลลานะน่ังบนอาสนะทีเ่ขาปลูาดไวแ้ลว้ ฝ่ายตสิสพรหม 

ไหวท้า่นพระมหาโมคคัลลานะแลว้จงึน่ัง ณ ทีส่มควร ทา่นพระมหาโมคคัลลานะได ้

ถามตสิสพรหมดังนีว้า่ 

  “ตสิสพรหม เทวดาชัน้ไหนหนอ มญีาณอยา่งนี้วา่ „เราเป็นโสดาบัน ไมม่ทีาง 

ตกตํา่ มคีวามแน่นอนทีจ่ะสําเร็จสมัโพธใินวนัขา้งหนา้” 

  ตสิสพรหมตอบวา่ “ทา่นพระโมคคลัลานะผูไ้มม่ทีกุข ์เทวดาชัน้จาตมุหาราชม ี

ญาณอยา่งนี้วา่ „เราเป็นโสดาบัน ไมม่ทีางตกตํา่ มคีวามแน่นอนทีจ่ะสําเร็จสมัโพธ ิ

ในวนัขา้งหนา้” 

  ทา่นพระโมคคัลลานะถามวา่ “ตสิสพรหม เทวดาชัน้จาตมุหาราชทัง้หมดเลย 

หรอื ทีม่ญีาณอยา่งนีว้า่ „เราเป็นโสดาบัน ไมม่ทีางตกตํา่ มคีวามแน่นอนทีจ่ะสําเร็จ 

สมัโพธใินวนัขา้งหนา้” 

 

เชงิอรรถ : 

๑ 
ดเูชงิอรรถที ่๑ ปัญจกนบิาต ขอ้ ๑๗๙ หนา้ ๓๐๐ ในเลม่นี้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๔๘๑ } 



๔๘๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๔. เทวตาวรรค ๔. มหาโมคคัลลานสตูร 

  ตสิสพรหมตอบวา่ “ทา่นพระโมคคลัลานะผูไ้มม่ทีกุข ์ไมใ่ชเ่ทวดาชัน้ 

จาตมุหาราชทัง้หมดทีม่ญีาณอยา่งนี้วา่ „เราเป็นโสดาบัน ไมม่ทีางตกตํา่ มคีวามแน่ 

นอนทีจ่ะสําเร็จสมัโพธใินวนัขา้งหนา้‟ ทา่นพระมหาโมคคัลลานะผูไ้มม่ทีกุข ์เทวดา 

ชัน้จาตมุหาราชเหลา่ใด ไมม่คีวามเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระพทุธเจา้ ไมม่คีวาม 

เลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระธรรม ไมม่คีวามเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระสงฆ ์ไมม่ ี

ศลีทีพ่ระอรยิะใคร ่เทวดาชัน้จาตมุหาราชเหลา่นัน้ก็ไมม่ญีาณอยา่งนี้วา่ „เราเป็น 

โสดาบัน ไมม่ทีางตกตํา่ มคีวามแน่นอนทีจ่ะสําเร็จสมัโพธใินวนัขา้งหนา้‟ ทา่นพระ 

มหาโมคคัลลานะผูไ้มม่ทีกุข ์สว่นเทวดาชัน้จาตมุหาราชเหลา่ใด มคีวาม เลือ่มใส 

อันไมห่วัน่ไหวในพระพทุธเจา้ มคีวามเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระธรรม มคีวาม 

เลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระสงฆ ์มศีลีทีพ่ระอรยิะใคร ่เทวดาชัน้จาตมุหาราช 

เหลา่นัน้จงึมญีาณอยา่งนี้วา่ „เราเป็นโสดาบัน ไมม่ทีางตกตํา่ มคีวามแน่นอน 

ทีจ่ะสําเร็จสมัโพธใินวนัขา้งหนา้” 

  ทา่นพระโมคคัลลานะถามวา่ “ตสิสพรหม เทวดาชัน้จาตมุหาราชเทา่นัน้หรอื 

ทีม่ญีาณอยา่งนีว้า่ „เราเป็นโสดาบัน ไมม่ทีางตกตํา่ มคีวามแน่นอนทีจ่ะสําเร็จ 

สมัโพธใินวนัขา้งหนา้‟ หรอืวา่แมเ้ทวดาชัน้ดาวดงึส ์ฯลฯ แมเ้ทวดาชัน้ยามา ฯลฯ 

แมเ้ทวดาชัน้ดสุติ ฯลฯ แมเ้ทวดาชัน้นมิมานรด ีฯลฯ แมเ้ทวดาชัน้ปรนมิมติวสวตัด ี

ก็มญีาณอยา่งนีว้า่ „เราเป็นโสดาบัน ไมม่ทีางตกตํา่ มคีวามแน่นอนทีจ่ะสําเร็จ 

สมัโพธใินวนัขา้งหนา้” 

  ตสิสพรหมตอบวา่ “ทา่นพระโมคคลัลานะผูไ้มม่ทีกุข ์เทวดาชัน้ปรนมิมติว- 

สวตัดมีญีาณอยา่งนีว้า่ „เราเป็นโสดาบัน ไมม่ทีางตกตํา่ มคีวามแน่นอนทีจ่ะสาํเร็จ 

สมัโพธใินวนัขา้งหนา้” 

  ทา่นพระโมคคัลลานะถามวา่ “ตสิสพรหม เทวดาชัน้ปรนมิมติวสวตัดทัีง้หมด 

เลยหรอืทีม่ญีาณอยา่งนีว้า่ „เราเป็นโสดาบัน ไมม่ทีางตกตํา่ มคีวามแน่นอนทีจ่ะ 

สําเร็จสมัโพธใินวนัขา้งหนา้” 

  ตสิสพรหมตอบวา่ “ทา่นพระโมคคลัลานะผูไ้มม่ทีกุข ์ไมใ่ชเ่ทวดาชัน้ 

ปรนมิมติวสวตัดทัีง้หมดทีม่ญีาณอยา่งนี้วา่ „เราเป็นโสดาบัน ไมม่ทีางตกตํา่ 

มคีวามแน่นอนทีจ่ะสําเร็จสมัโพธใินวนัขา้งหนา้‟ ทา่นพระโมคคัลลานะผูไ้มม่ทีกุข ์

เทวดาชัน้ปรนมิมติวสวตัดเีหลา่ใด ไมม่คีวามเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระพุทธเจา้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๔๘๒ } 



๔๘๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๔. เทวตาวรรค ๕. วชิชาภาคยิสตูร 

ไมม่คีวามเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระธรรม ไมม่คีวามเลือ่มใสในอันไมห่วัน่ไหวใน 

พระสงฆ ์ไมม่ศีลีทีพ่ระอรยิะใครเ่ทวดาชัน้ปรนมิมติวสวตัดเีหลา่นัน้ไมม่ญีาณอยา่ง 

นีว้า่ „เราเป็นโสดาบัน ไมม่ทีางตกตํา่ มคีวามแน่นอนทีจ่ะสําเร็จสมัโพธใินวนั 

ขา้งหนา้‟ ทา่นพระโมคคัลลานะผูไ้มม่ทีกุข ์สว่นเทวดาชัน้ปรนมิมติวสวตัดเีหลา่ใด 

มคีวามเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระพทุธเจา้ มคีวามเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระธรรม 

มคีวามเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในพระสงฆ ์มศีลีทีพ่ระอรยิะใคร ่เทวดาชัน้ปรนมิ- 

มติวสวตัดเีหลา่นัน้จงึมญีาณอยา่งนี้วา่ „เราเป็นโสดาบัน ไมม่ทีางตกตํา่ มคีวามแน่ 

นอนทีจ่ะสําเร็จสมัโพธใินวนัขา้งหนา้” 

  ลําดับนัน้ ทา่นพระโมคคัลลานะชืน่ชมอนุโมทนาภาษิตของตสิสพรหมแลว้ 

หายไปจากพรหมโลกมาปรากฏ ณ พระเชตวนั เหมอืนบรุษุผูม้กํีาลังเหยยีดแขนออก 

หรอืคูแ้ขนเขา้ 

มหาโมคคลัลานสตูรที ่๔ จบ 

 

๕. วชิชาภาคยิสูตร 

วา่ดว้ยธรรมทีเ่ป็นสว่นแหง่วชิชา 

  [๓๕] ภกิษุทัง้หลาย ธรรม ๖ ประการนี ้เป็นสว่นแหง่วชิชา 

ธรรม๑ ๖ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. อนจิจสญัญา 

   ๒. อนจิเจ ทกุขสญัญา 

   ๓. ทกุเข อนัตตสญัญา 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 อนจิจสญัญา หมายถงึสัญญาทีเ่กดิขึน้ในญาณทีพ่จิารณาเห็นความไมเ่ทีย่ง 

   อนจิเจ ทกุขสญัญา หมายถงึสัญญาทีเ่กดิขึน้ในญาณทีพ่จิารณาเห็นความเป็นทกุขใ์นความไมเ่ทีย่ง 

   ทกุเข อนตัตสญัญา หมายถงึสัญญาทีเ่กดิขึน้ในญาณทีพ่จิารณาเห็นความเป็นอนัตตาในความเป็นทกุข ์

   ปหานสญัญา หมายถงึสัญญาทีเ่กดิขึน้ในญาณทีพ่จิารณาเห็นการละกเิลส 

   วริาคสญัญา หมายถงึสัญญาทีเ่กดิขึน้ในญาณทีพ่จิารณาเห็นวริาคะ (ความคลายกําหนัด) 

   นโิรธสญัญา หมายถงึสัญญาทีเ่กดิขึน้ในญาณทีพ่จิารณาเห็นนโิรธ (ความดับแหง่กเิลส) (องฺ.ฉกฺก.อ. ๓/๓๕/ 

   ๑๑๖) และด ูองฺ.สตฺตก. ๒๓/๔๘-๔๙/๔๐-๔๖, องฺ.ทสก. (แปล) ๒๔/๕๖/๑๒๓ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๔๘๓ } 



๔๘๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๔. เทวตาวรรค ๖. ววิาทมลูสตูร 

   ๔. ปหานสญัญา 

   ๕. วริาคสญัญา 

   ๖. นโิรธสญัญา 

  ภกิษุทัง้หลาย ธรรม ๖ ประการนี ้ยอ่มเป็นสว่นแหง่วชิชา 

วชิชาภาคยิสตูรที ่๕ จบ 

 

๖. ววิาทมลูสตูร 

วา่ดว้ยมลูเหตแุหง่ววิาท 

  [๓๖] ภกิษุทัง้หลาย มลูเหตแุหง่ววิาท ๖ ประการนี้ 

  มลูเหตแุหง่ววิาท ๖ ประการ อะไรบา้ง คอื 

  ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. เป็นผูม้ักโกรธ ผกูโกรธไว ้ภกิษุใดเป็นผูม้ักโกรธ ผกูโกรธไว ้ภกิษุ 

       นัน้ไมม่คีวามเคารพ ไมม่คีวามยําเกรงในศาสดา ไมม่คีวามเคารพ 

       ไมม่คีวามยําเกรงในธรรม ไมม่คีวามเคารพ ไมม่คีวามยําเกรงในสงฆ ์

       และไมทํ่าสกิขาใหบ้รบิรูณ์ ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุผูไ้มม่คีวามเคารพ 

       ไมม่คีวามยําเกรงในศาสดา ไมม่คีวามเคารพ ไมม่คีวามยําเกรง 

       ในธรรม ไมม่คีวามเคารพ ไมม่คีวามยําเกรงในสงฆ ์และไมทํ่าสกิขา 

       ใหบ้รบิรูณ์ ยอ่มกอ่ววิาทใหเ้กดิขึน้ในสงฆ ์ซึง่เป็นไปเพือ่ไมเ่กือ้กลู 

       แกค่นหมูม่าก เพือ่ไมใ่ชส่ขุแกค่นหมูม่าก เพือ่ไมใ่ชป่ระโยชนแ์กค่น 

       หมูม่าก เพือ่ไมเ่กือ้กลู เพือ่ทกุขแ์กเ่ทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย 

       ภกิษุทัง้หลาย ถา้เธอทัง้หลายพจิารณาเห็นมลูเหตแุหง่ววิาทเชน่นี ้

       ภายในหรอืภายนอก เธอทัง้หลายพงึพยายามเพือ่ละมลูเหตแุหง่ 

       ววิาททีเ่ป็นบาปภายในหรอืภายนอกนัน้แล ถา้เธอทัง้หลายไม ่

       พจิารณาเห็นมลูเหตแุหง่ววิาทเชน่นีภ้ายในหรอืภายนอก เธอทัง้หลาย 

       พงึปฏบิัตเิพือ่ใหม้ลูเหตแุหง่ววิาททีเ่ป็นบาปนัน้แลไมย่ดืเยือ้ตอ่ไป 

       การละมลูเหตแุหง่ววิาททีเ่ป็นบาปนัน้ยอ่มมไีด ้และมลูเหตแุหง่ววิาท 

       ทีเ่ป็นบาปนัน้ ยอ่มไมย่ดืเยือ้ตอ่ไป 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๔๘๔ } 



๔๘๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๔. เทวตาวรรค ๖. ววิาทมลูสตูร 

   ๒. เป็นผูล้บหลู ่ตเีสมอ ฯลฯ 

   ๓. เป็นผูร้ษิยา มคีวามตระหนี ่ฯลฯ 

   ๔. เป็นผูโ้ออ้วด มมีายา ฯลฯ 

   ๕. เป็นผูม้คีวามปรารถนาชัว่เป็นมจิฉาทฏิฐิ๑ ฯลฯ 

   ๖. เป็นผูย้ดึมั่นทฏิฐขิองตน มคีวามถอืรัน้ สละสิง่ทีต่นยดึมั่นไดย้าก 

       ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุใด เป็นผูย้ดึมั่นทฏิฐขิองตน มคีวามถอืรัน้ 

       สละสิง่ทีต่นยดึมั่นไดย้าก ภกิษุนัน้ยอ่มไมม่คีวามเคารพ ไมม่คีวาม 

       ยําเกรงแมใ้นศาสดา ไมม่คีวามเคารพ ไมม่คีวามยําเกรงแม ้

       ในธรรม ไมม่คีวามเคารพ ไมม่คีวามยําเกรงแมใ้นพระสงฆ ์และไม่ 

       ทําสกิขาใหบ้รบิรูณ์ ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุผูไ้มม่คีวามเคารพ ไมม่ ี

       ความยําเกรงในศาสดา ฯลฯ และไมทํ่าสกิขาใหบ้รบิรูณ์ ยอ่มกอ่การ 

       ววิาทใหเ้กดิขึน้ในสงฆ ์ซึง่เป็นไปเพือ่ไมเ่กือ้กลูแกค่นหมูม่าก เพือ่ 

       ไมใ่ชส่ขุแกค่นหมูม่าก เพือ่ไมใ่ชป่ระโยชนแ์กค่นหมูม่าก เพือ่ไม ่

       เกือ้กลู เพือ่ทกุขแ์กเ่ทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย ภกิษุทัง้หลาย 

       ถา้เธอทัง้หลายพจิารณาเห็นมลูเหตแุหง่ววิาทเชน่นี ้ทัง้ภายในหรอื 

       ภายนอก เธอทัง้หลายพงึพยายามเพือ่ละมลูเหตแุหง่ววิาททีเ่ป็น 

       บาปนัน้แลทัง้ภายในหรอืภายนอกนัน้ ถา้เธอทัง้หลายไมพ่จิารณา 

       เห็นมลูเหตแุหง่ววิาทเชน่นี ้ทัง้ภายในหรอืภายนอก เธอทัง้หลาย 

       พงึปฏบิัตเิพือ่ใหม้ลูเหตแุหง่ววิาททีเ่ป็นบาปนัน้แลไมย่ดืเยือ้ตอ่ไป 

       การละมลูเหตแุหง่ววิาททีเ่ป็นบาปนัน้แลยอ่มมไีด ้และมลูเหตแุหง่ 

       ววิาททีเ่ป็นบาปนัน้ ยอ่มไมย่ดืเยือ้ตอ่ไป 

  ภกิษุทัง้หลาย มลูเหตแุหง่ววิาท ๖ ประการ นีแ้ล 

ววิาทมลูสตูรที ่๖ จบ 

 

เชงิอรรถ : 

๑ 
เป็นมจิฉาทฏิฐ ิหมายถงึเป็นมจิฉาทฏิฐบิคุคลประเภทนัตถกิวาทะ (ลัทธทิีถ่อืวา่ทานทีบ่คุคลใหแ้ลว้ไมม่ผีล) 

   อเหตกุวาทะ (ลัทธทิีถ่อืวา่ไมม่เีหตปัุจจัยเพือ่ความบรสิทุธิแ์หง่สัตวท์ัง้หลาย) และอกริยิวาทะ (ลัทธทิีถ่อืวา่ 

   การกระทําทกุอยา่งไมม่ผีล ทําดก็ีไมไ่ดด้ ีทําชั่วก็ไมไ่ดช้ัว่ เป็นความเห็นทีป่ฏเิสธกฎแหง่กรรม) (องฺ.ฉกฺก.อ. 

   ๓/๓๖/๑๑๗) และด ูท.ีส.ี (แปล) ๙/๑๖๕/๕๓, ๑๖๗/๕๔,๑๗๓/๕๗ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๔๘๕ } 



๔๘๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๔. เทวตาวรรค ๗. ทานสตูร 

๗. ทานสตูร 

วา่ดว้ยองคแ์หง่ทกัษณิาทาน 

  [๓๗] สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อารามของ 

อนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีสมัยนัน้ อบุาสกิาชือ่นันทมาตา ชาวเมอืง 

เวฬกุัณฑกะ ถวายทักษิณาอันประกอบดว้ยองค ์๖ ในหมูภ่กิษุมพีระสารบีตุรและ 

พระโมคคลัลานะเป็นประธาน พระผูม้พีระภาคไดท้รงเห็นอบุาสกิาชือ่นันทมาตา 

ชาวเมอืงเวฬกุัณฑกะนัน้แลว้ จงึรับสัง่เรยีกภกิษุทัง้หลายมาตรัสวา่ ภกิษุทัง้หลาย 

อบุาสกิาชือ่นันทมาตาชาวเมอืงเวฬกุัณฑกะนัน้ ถวายทานอันประกอบดว้ยองค ์๖ 

ในหมูภ่กิษุมสีารบีตุรและโมคคัลลานะเป็นประธาน 

  ทักษิณาอันประกอบดว้ยองค ์๖ เป็นอยา่งไร 

  คอื ฝ่ายทายก(ผูใ้ห)้มอีงค ์๓ ประการ ฝ่ายปฏคิาหก (ผูรั้บ) มอีงค ์๓ ประการ 

  องค ์๓ ประการ ของทายก อะไรบา้ง คอื 

  ทายกในธรรมวนัิยนี ้

   ๑. กอ่นใหก็้มใีจด ี

   ๒. กําลังใหก็้ทําจติใหเ้ลือ่มใส 

   ๓. ครัน้ใหแ้ลว้ก็มใีจเบกิบาน 

  นีค้อืองค ์๓ ประการ ของทายก 

  องค ์๓ ประการ ของปฏคิาหก อะไรบา้ง คอื 

  ปฏคิาหกในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. เป็นผูป้ราศจากราคะ หรอืปฏบิัตเิพือ่กําจัดราคะ 

   ๒. เป็นผูป้ราศจากโทสะ หรอืปฏบิัตเิพือ่กําจัดโทสะ 

   ๓. เป็นผูป้ราศจากโมหะ หรอืปฏบิัตเิพือ่กําจัดโมหะ 

  นีค้อืองค ์๓ ประการ ของปฏคิาหก 

  องค ์๓ ประการ ของทายก องค ์๓ ประการ ของปฏคิาหก มดีว้ยประการฉะนี ้

  ภกิษุทัง้หลาย ทักษิณาอันประกอบดว้ยองค ์๖ เป็นอยา่งนีแ้ล 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๔๘๖ } 



๔๘๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๔. เทวตาวรรค ๗. ทานสตูร 

  ภกิษุทัง้หลาย การกําหนดประมาณบญุแหง่ทักษิณาอันประกอบดว้ยองค ์๖ 

อยา่งนีว้า่ „หว้งบญุ หว้งกศุลมปีระมาณเทา่นี้ นําความสขุมาให ้มอีารมณ์ดเีลศิ๑ 

มวีบิากเป็นสขุ เป็นไปเพือ่สวรรค ์เป็นไปเพือ่เกือ้กลู เพือ่สขุทีน่่าปรารถนา น่าใคร ่

น่าพอใจ‟ มใิชทํ่าไดง้า่ย แทจ้รงิ หว้งบญุ หว้งกศุลแหง่ทักษิณานัน้ถงึการนับวา่ 

„เป็นกองบญุใหญท่ีนั่บไมไ่ด ้ประมาณไมไ่ด‟้ 

  เปรยีบเหมอืนการกําหนดปรมิาณของน้ําในมหาสมทุรวา่ „น้ํามปีรมิาณเทา่นี้ 

อาฬหกะ น้ํามปีรมิาณเทา่นี ้๑๐๐ อาฬหกะ น้ํามปีรมิาณเทา่นี ้๑,๐๐๐ อาฬหกะ 

หรอืน้ํามปีรมิาณเทา่นี ้๑๐๐,๐๐๐ อาฬหกะ‟ มใิชทํ่าไดง้า่ย แทจ้รงิ น้ําในมหาสมทุร 

นัน้ถงึการนับวา่ „เป็นหว้งน้ําใหญท่ีนั่บไมไ่ด ้ประมาณไมไ่ด‟้ ฉันใด 

  ภกิษุทัง้หลาย การกําหนดประมาณบญุแหง่ทักษิณาอันประกอบดว้ยองค ์๖ 

อยา่งนีว้า่ „หว้งบญุ หว้งกศุลมปีระมาณเทา่นี ้นําความสขุมาให ้มอีารมณ์ดเีลศิ 

มวีบิากเป็นสขุ เป็นไปเพือ่สวรรค ์เป็นไปเพือ่เกือ้กลู เพือ่สขุทีน่่าปรารถนา น่าใคร ่

น่าพอใจ‟ มใิชทํ่าไดง้า่ย แทจ้รงิ หว้งบญุ หว้งกศุลของทักษิณานัน้ ถงึการนับวา่ 

„เป็นกองบญุใหญท่ีนั่บไมไ่ด ้ประมาณไมไ่ด‟้ ฉันนัน้ 

    ทายก กอ่นใหก็้มใีจด ี

   เมือ่กําลังใหก็้ทําจติใหเ้ลือ่มใส 

   ครัน้ใหแ้ลว้ก็มใีจเบกิบาน 

   นีเ้ป็นความถงึพรอ้มแหง่ยัญ๒ 

    ปฏคิาหกผูส้ํารวมประพฤตพิรหมจรรยทั์ง้หลาย 

   คอื ทา่นผูป้ราศจากราคะ ปราศจากโทสะ 

   ปราศจากโมหะ ไมม่อีาสวะ 

   ยอ่มเป็นเขตทีส่มบรูณ์แหง่การให ้

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 มอีารมณด์เีลศิ ในทีน่ีห้มายถงึใหก้ามคณุ ๕ ประการ มรีปูเป็นตน้ทีเ่ลศิ (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๕๑/๓๔๘) 

๒
 ยญั ในทีน่ีห้มายถงึทาน หรอืเครือ่งไทยธรรม (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๔๐/๓๔๑, องฺ.ฉกฺก.อ. ๓/๓๗/๑๑๘) และดู 

   ข.ุเปต. (แปล) ๒๖/๓๐๕/๒๑๖ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๔๘๗ } 



๔๘๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๔. เทวตาวรรค ๘. อัตตการสีตูร 

    ทายกตอ้นรับปฏคิาหกดว้ยตนเอง 

   ถวายทานดว้ยมอืตนเอง 

   ยัญนัน้ยอ่มมผีลมาก 

   เพราะตน (ทายกผูใ้หท้าน) และเพราะผูอ้ ืน่ (ปฏคิาหก) 

    เป็นบัณฑติผูเ้ป็นนักปราชญ ์มศีรัทธา 

   มใีจพน้แลว้๑บชูายัญอยา่งนี ้

   ยอ่มเขา้ถงึโลกทีป่ราศจากความเบยีดเบยีนเป็นสขุ 

ทานสตูรที ่๗ จบ 

 

๘. อตัตการสีูตร 

วา่ดว้ยอตัตการ 

  [๓๘] ครัง้นัน้แล พราหมณ์คนหนึง่ เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ 

ไดส้นทนาปราศรัย พอเป็นทีบ่ันเทงิใจ พอเป็นทีร่ะลกึถงึกันแลว้น่ัง ณ ทีส่มควร 

ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ 

  „ขา้แตท่า่นพระโคดม ขา้พระองคม์วีาทะอยา่งนี ้มทีฏิฐอิยา่งนีว้า่ „ไมม่อีัตตการ 

(มตีนเป็นตัวการ) ไมม่ปีรการ๒(มสี ิง่อืน่เป็นตัวการ)‟ 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “พราหมณ์ เราไมเ่คยไดเ้ห็นไมเ่คยไดฟั้งคําของบคุคล 

ผูม้วีาทะอยา่งนี ้มทีฏิฐอิยา่งนีเ้ลย ก็บคุคลเมือ่กา้วไปขา้งหนา้เองได ้ถอยกลับ 

เองได ้ไฉนจงึจักกลา่วอยา่งนีว้า่ „ไมม่อีัตตการ ไมม่ปีรการ‟ พราหมณ์ 

ทา่นเขา้ใจเรือ่งนัน้อยา่งไร อารัพภธาตุ๓มอียูห่รอืไม”่ 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 มใีจพน้แลว้ หมายถงึมใีจพน้จากความตระหนีล่าภเป็นตน้ (องฺ.ฉกฺก.อ. ๓/๓๗/๑๑๘) 

๒
 พราหมณ์พูดตามลัทธมิักขลโิคศาลทีถ่อืวา่สัตวท์ัง้หลายบรสิทุธิ ์หรอืเศรา้หมองเอง ไมใ่ชตั่วเองเป็นตัวการ 

   และไมใ่ชเ่พราะสิง่อืน่เป็นตัวการ ด ูท.ีส.ี (แปล) ๙/๑๖๘/๕๔-๕๖, ท.ีส.ีอ. ๑๖๘/๑๔๖ คําว่า อัตตการ 

   และปรการนี้ บางทใีชใ้นความหมายเดยีวกับสยังกตา ปรังกตา ดู สํ.น.ิ ๑๖/๑๗/๑๙, สํ.น.ิอ. ๒/๑๗/๔๐ 

๓
 อารพัภธาต ุหมายถงึความเพยีรรเิริม่ในการทําความด ีเป็นธรรมเครือ่งป้องกันถนีมทิธะ(ความหดหูแ่ละ 

   เซือ่งซมึ)มใิหเ้กดิขึน้และกําจัดถนีมทิธะทีเ่กดิขึน้แลว้ (องฺ.ฉกฺก.อ. ๓/๓๘/๑๑๘, องฺ.ฉกฺก.ฏกีา ๓/๓๘-๔๑/ 

   ๑๓๓) และด ูท.ีปา. ๑๑/๓๓๕/๒๒๕, องฺ.เอกก. (แปล) ๒๐/๑๘/๔ ประกอบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๔๘๘ } 



๔๘๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๔. เทวตาวรรค ๘. อัตตการสีตูร 

  พราหมณ์กราบทลูวา่ “ม ีทา่นพระโคดม” 

  “เมือ่มอีารัพภธาต ุสตัวทั์ง้หลายผูม้คีวามเพยีรรเิริม่ยังมปีรากฏอยูห่รอืไม”่ 

  “ยังมปีรากฏ ทา่นพระโคดม” 

  “พราหมณ์ การทีเ่มือ่มอีารัพภธาต ุสตัวทั์ง้หลายผูม้คีวามเพยีรรเิริม่ยังม ี

ปรากฏอยู ่นีแ้ลคอือัตตการ นีแ้ลคอืปรการของสตัวทั์ง้หลาย‟ 

  พราหมณ์ ทา่นเขา้ใจเรือ่งนัน้อยา่งไร นกิกมธาตมุอียูห่รอืไม ่ฯลฯ ปรักกมธาต ุ

มอียูห่รอืไม ่ฯลฯ ถามธาตมุอียูห่รอืไม ่ฯลฯ ธติธิาตมุอียูห่รอืไม ่ฯลฯ อปัุกกมธาตุ๑ 

มอียูห่รอืไม ่ฯลฯ” 

  “ม ีทา่นพระโคดม” 

  “พราหมณ์ เมือ่มอีปัุกกมธาต ุสตัวทั์ง้หลายผูม้คีวามพยายามยังมปีรากฏอยู ่

หรอืไม”่ 

  “ยังมปีรากฏ ทา่นพระโคดม” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “พราหมณ์ การทีเ่มือ่มอีปัุกกมธาต ุสตัวทั์ง้หลายผูม้ ี

ความพยายามยังมปีรากฏอยู ่นีแ้ลคอือัตตการ นีแ้ลคอืปรการของสตัวทั์ง้หลาย 

  พราหมณ์ เราไมเ่คยไดเ้ห็นไมเ่คยไดฟั้งคําของบคุคลผูม้วีาทะอยา่งนี ้ผูม้ทีฏิฐ ิ

อยา่งนีเ้ลย ก็บคุคลเมือ่กา้วไปขา้งหนา้เองได ้ถอยกลับเองได ้ไฉนจงึจักกลา่ว 

อยา่งนีว้า่ „ไมม่อีัตตการ ไมม่ปีรการ” 

  พราหมณ์กราบทลูวา่ „ทา่นพระโคดม ภาษิตของทา่นพระโคดมชดัเจนไพเราะ 

ยิง่นัก ฯลฯ ขา้พระองคว์า่เป็นอบุาสกผูถ้งึสรณะ ตัง้แตว่นันีเ้ป็นตน้ไปจนตลอดชวีติ” 

อตัตการสีตูรที ่๘ จบ 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 นกิกมธาต ุหมายถงึสภาวะทีพ่ากเพยีรออกจากความเกยีจครา้น 

   ปรกักมธาต ุหมายถงึสภาวะทีบ่ากบ่ันรดุไปขา้งหนา้ไม่หยดุหยอ่น 

   ถามธาต ุหมายถงึสภาวะทีม่พีลังเขม้แข็ง 

   ธติธิาต ุหมายถงึสภาวะทีต่ัง้มั่นไมห่ว่ันไหว 

   อปุกักมธาต ุหมายถงึสภาวะทีม่คีวามพยายาม 

    ธาตทุัง้หมดนีเ้ป็นชือ่ของ วริยิะ ทีม่อีาการตา่งกัน (องฺ.ฉกฺก.อ. ๓/๓๘/๑๑๘, องฺ.ฉกฺก.ฏกีา ๓/๓๘- 

   ๔๑/๑๓๓) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๔๘๙ } 



๔๙๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๔. เทวตาวรรค ๙. นทิานสตูร 

๙. นทิานสตูร 

วา่ดว้ยเหตใุหเ้กดิกรรม 

  [๓๙] ภกิษุทัง้หลาย เหตใุหเ้กดิกรรม(ชัว่) ๓ ประการนี้ 

  เหตใุหเ้กดิกรรม ๓ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. โลภะ(ความอยากได)้เป็นเหตใุหเ้กดิกรรม 

   ๒. โทสะ(ความคดิประทษุรา้ย)เป็นเหตใุหเ้กดิกรรม 

   ๓. โมหะ(ความหลง)เป็นเหตใุหเ้กดิกรรม 

  ภกิษุทัง้หลาย อโลภะไมเ่กดิขึน้เพราะโลภะ แทจ้รงิ โลภะเทา่นัน้เกดิขึน้เพราะ 

โลภะ 

  อโทสะไมเ่กดิขึน้เพราะโทสะ แทจ้รงิ โทสะเทา่นัน้เกดิขึน้เพราะโทสะ 

  อโมหะไมเ่กดิขึน้เพราะโมหะ แทจ้รงิ โมหะเทา่นัน้เกดิขึน้เพราะโมหะ 

  เทวดา มนุษย ์หรอืแมส้คุตอิยา่งใดอยา่งหนึง่ ไมป่รากฏเพราะกรรมทีเ่กดิจาก 

โลภะ เพราะกรรมทีเ่กดิจากโทสะ และเพราะกรรมทีเ่กดิจากโมหะ 

  แทจ้รงินรก กําเนดิสตัวด์รัิจฉาน แดนเปรต หรอืแมท้คุตอิยา่งใดอยา่งหนึง่ 

ยอ่มปรากฏเพราะกรรมทีเ่กดิจากโลภะ เพราะกรรมทีเ่กดิจากโทสะ และเพราะกรรม 

ทีเ่กดิจากโมหะ 

  ภกิษุทัง้หลาย เหตใุหเ้กดิกรรม ๓ ประการนีแ้ล 

  ภกิษุทัง้หลาย เหตใุหเ้กดิกรรม (ด)ี ๓ ประการนี ้

  เหตใุหเ้กดิกรรม ๓ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. อโลภะ(ความไมอ่ยากได)้เป็นเหตใุหเ้กดิกรรม 

   ๒. อโทสะ(ความไมค่ดิประทษุรา้ย)เป็นเหตใุหเ้กดิกรรม 

   ๓. อโมหะ(ความไมห่ลง)เป็นเหตใุหเ้กดิกรรม 

  ภกิษุทัง้หลาย โลภะไมเ่กดิขึน้เพราะอโลภะ แทจ้รงิ อโลภะเทา่นัน้เกดิขึน้เพราะ 

อโลภะ 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๔๙๐ } 



๔๙๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๔. เทวตาวรรค ๑๐. กมิมลิสตูร 

  โทสะไมเ่กดิขึน้เพราะอโทสะ แทจ้รงิ อโทสะเทา่นัน้เกดิขึน้เพราะอโทสะ 

  โมหะไมเ่กดิขึน้เพราะอโมหะ แทจ้รงิ อโมหะเทา่นัน้เกดิขึน้เพราะอโมหะ 

  นรก กําเนดิสตัวด์รัิจฉาน แดนเปรต หรอืแมท้คุตอิยา่งใดอยา่งหนึง่ไมป่รากฏ 

เพราะกรรมทีเ่กดิจากอโลภะ เพราะกรรมทีเ่กดิจากอโทสะ และเพราะกรรมทีเ่กดิ 

จากอโมหะ 

  แทจ้รงิ เทวดา มนุษยทั์ง้หลาย หรอืแมส้คุตอิยา่งใดอยา่งหนึง่ ยอ่มปรากฏ 

เพราะกรรมทีเ่กดิจากอโลภะ เพราะกรรมทีเ่กดิจากอโทสะ และเพราะกรรมทีเ่กดิ 

จากอโมหะ 

  ภกิษุทัง้หลาย เหตใุหเ้กดิกรรม ๓ ประการนีแ้ล 

นทิานสตูรที ่๙ จบ 

 

๑๐. กมิมลิสตูร 

วา่ดว้ยทา่นพระกมิมลิะ 

  [๔๐] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ ป่าไผ ่เขตเมอืงกมิมลิา ครัง้นัน้ 

ทา่นพระกมิมลิะเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวายอภวิาทแลว้น่ัง ณ ที่ 

สมควร ไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ อะไรหนอ 

เป็นเหตปัุจจัยใหพ้ระสทัธรรมไมดํ่ารงอยูไ่ดน้าน ในเมือ่พระตถาคตปรนิพิพานแลว้” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “กมิมลิะ เมือ่ตถาคตปรนิพิพานแลว้ ภกิษุ ภกิษุณี 

อบุาสก อบุาสกิาในธรรมวนัิยนี ้

   ๑. อยูอ่ยา่งไมม่คีวามเคารพ ไมม่คีวามยําเกรงในศาสดา 

   ๒. อยูอ่ยา่งไมม่คีวามเคารพ ไมม่คีวามยําเกรงในธรรม 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๔๙๑ } 



๔๙๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๔. เทวตาวรรค ๑๐. กมิมลิสตูร 

   ๓. อยูอ่ยา่งไมม่คีวามเคารพ ไมม่คีวามยําเกรงในสงฆ ์

   ๔. อยูอ่ยา่งไมม่คีวามเคารพ ไมม่คีวามยําเกรงในสกิขา 

   ๕. อยูอ่ยา่งไมม่คีวามเคารพ ไมม่คีวามยําเกรงในความไมป่ระมาท 

   ๖. อยูอ่ยา่งไมม่คีวามเคารพ ไมม่คีวามยําเกรงในปฏสินัถาร 

  กมิมลิะ นีแ้ล เป็นเหตปัุจจัยใหส้ทัธรรมไมดํ่ารงอยูไ่ดน้าน ในเมือ่ตถาคต 

ปรนิพิพานแลว้” 

  ทา่นกมิมลิะทลูถามวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ อะไรหนอเป็นเหตปัุจจัยให ้

พระสทัธรรมดํารงอยูไ่ดน้าน ในเมือ่พระตถาคตปรนิพิพานแลว้” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “กมิมลิะ เมือ่ตถาคตปรนิพิพานแลว้ ภกิษุ ภกิษุณี 

อบุาสก อบุาสกิาในธรรมวนัิยนี ้

   ๑. อยูอ่ยา่งมคีวามเคารพ มคีวามยําเกรงในศาสดา 

   ๒. อยูอ่ยา่งมคีวามเคารพ มคีวามยําเกรงในธรรม 

   ๓. อยูอ่ยา่งมคีวามเคารพ มคีวามยําเกรงในสงฆ ์

   ๔. อยูอ่ยา่งมคีวามเคารพ มคีวามยําเกรงในสกิขา 

   ๕. อยูอ่ยา่งมคีวามเคารพ มคีวามยําเกรงในความไมป่ระมาท 

   ๖. อยูอ่ยา่งมคีวามเคารพ มคีวามยําเกรงในปฏสินัถาร 

  กมิมลิะ นีแ้ล เป็นเหตปัุจจัยใหส้ทัธรรมดํารงอยูไ่ดน้าน ในเมือ่ตถาคต 

ปรนิพิพานแลว้” 

กมิมลิสตูรที ่๑๐ จบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๔๙๒ } 



๔๙๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๔. เทวตาวรรค ๑๑. ทารุกขนัธสตูร 

๑๑. ทารกุขนัธสตูร 

วา่ดว้ยกองฟืน 

  [๔๑] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ ภเูขาคชิฌกฏู๑ เขตกรงุราชคฤห ์

ครัง้นัน้ เวลาเชา้ ทา่นพระสารบีตุรครองอันตรวาสกถอืบาตรและจวีรลงจากภเูขา 

คชิฌกฏู พรอ้มดว้ยภกิษุจํานวนมาก ไดเ้ห็นกองฟืนใหญใ่นทีแ่หง่หนึง่ จงึถามภกิษุ 

ทัง้หลายวา่ “ผูม้อีายทัุง้หลาย ทา่นทัง้หลายเห็นกองฟืนใหญโ่นน้หรอืไม่” 

  ภกิษุเหลา่นัน้ตอบวา่ “เห็น ผูม้อีาย”ุ 

  ทา่นพระสารบีตุรจงึกลา่ววา่ ผูม้อีายทัุง้หลาย 

   ๑. ภกิษุผูม้ฤีทธิ ์บรรลคุวามชํานาญทางใจ เมือ่ตอ้งการ พงึนอ้มจติถงึ 

       กองฟืนโนน้วา่ „ดนิ‟ ก็ได ้ขอ้นัน้เพราะเหตไุร เพราะทีก่องฟืนโนน้ม ี

       ปฐวธีาต(ุธาตดุนิ)อยู ่ซ ึง่ภกิษุผูม้ฤีทธิ ์บรรลคุวามชํานาญทางใจ 

       จะพงึอาศัยนอ้มจติถงึกองฟืนโนน้วา่ „ดนิ‟ 

   ๒. ภกิษุผูม้ฤีทธิ ์บรรลคุวามชํานาญทางใจ เมือ่ตอ้งการ พงึนอ้มจติ 

       ถงึกองฟืนโนน้วา่ „น้ํา‟ ฯลฯ 

   ๓. ภกิษุผูม้ฤีทธิ ์บรรลคุวามชํานาญทางใจ เมือ่ตอ้งการ พงึนอ้มจติ 

       ถงึกองฟืนโนน้วา่ „ไฟ‟ ฯลฯ 

   ๔. ภกิษุผูม้ฤีทธิ ์บรรลคุวามชํานาญทางใจ เมือ่ตอ้งการ พงึนอ้มจติ 

       ถงึกองฟืนโนน้วา่ „ลม‟ ฯลฯ 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 คชิฌกฏู ม ี๒ ความหมาย คอื (๑) มคีวามหมายวา่ ยอดแรง้ เพราะเป็นทีอ่ยูอ่าศัยของฝงูแรง้ 

   (๒) มคีวามหมายวา่ ยอดคลา้ยแรง้ เพราะมยีอดคลา้ยศรีษะของแรง้ (ว.ิอ. ๑/๘๔/๓๐๗) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๔๙๓ } 



๔๙๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๔. เทวตาวรรค ๑๒. นาคติสตูร 

   ๕. ภกิษุผูม้ฤีทธิ ์บรรลคุวามชํานาญทางใจ เมือ่ตอ้งการพงึนอ้มจติถงึ 

       กองฟืนโนน้วา่ „งาม‟ ฯลฯ 

   ๖. ภกิษุผูม้ฤีทธิ ์บรรลคุวามชํานาญทางใจ เมือ่ตอ้งการ พงึนอ้มจติ 

       ถงึกองฟืนโนน้วา่ „ไมง่าม‟ ก็ได ้ขอ้นัน้เพราะเหตไุร เพราะที ่

       กองฟืนโนน้มอีสภุธาตุ๑อยู ่ซ ึง่ภกิษุผูม้ฤีทธิ ์บรรลคุวามชํานาญ 

       ทางใจ จะพงึอาศัยนอ้มจติถงึกองฟืนโนน้วา่ „ไมง่าม‟ 

ทารกุขนัธสตูรที ่๑๑ จบ 

 

๑๒. นาคติสูตร๒ 

วา่ดว้ยทา่นพระนาคติะ 

  [๔๒] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี ้

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคเสด็จจารกิไปในแควน้โกศลพรอ้มดว้ยภกิษุสงฆ ์

หมูใ่หญ ่เสด็จถงึหมูบ่า้นพราหมณ์แควน้โกศลชือ่อจิฉานังคละ เลา่กันวา่คราวนัน้ 

พระผูม้พีระภาคประทับอยูท่ีร่าวป่าชือ่อจิฉานังคละ ใกลห้มูบ่า้นพราหมณ์ชือ่ 

อจิฉานังคละ 

  พวกพราหมณ์และคหบดชีาวบา้นอจิฉานังคละไดท้ราบขา่ววา่ “ทา่นผูเ้จรญิ 

ขา่ววา่พระสมณโคดมศากยบตุรทรงออกผนวชจากศากยตระกลู เสด็จถงึบา้น 

อจิฉานังคละ ประทับอยูท่ีร่าวป่าชือ่อจิฉานังคละ ใกลห้มูบ่า้นพราหมณ์ชือ่ 

อจิฉานังคละ ทา่นพระสมณโคดมพระองคนั์น้มกีติตศิัพทอ์ันงามขจรไปอยา่งนีว้า่ 

„แมเ้พราะเหตนุี ้พระผูม้พีระภาคพระองคนั์น้ เป็นพระอรหันต ์ตรัสรูด้ว้ยพระองค ์

เองโดยชอบ เพยีบพรอ้มดว้ยวชิชาและจรณะ ฯลฯ เป็นพระพทุธเจา้ เป็นพระผูม้ ี

พระภาค‟ พระองคท์รงรูแ้จง้โลกนีพ้รอ้มทัง้เทวโลก มารโลก ฯลฯ การไดพ้บพระ 

อรหันตเ์ชน่นี ้เป็นความดอียา่งแทจ้รงิ” 

 

เชงิอรรถ : 

๑ 
อสภุธาต ุหมายถงึสภาวะทีผ่พัุง มสีไีมน่่ายนิด ี(องฺ.ฉกฺก.อ. ๓/๔๑/๑๑๙) 

๒
 ด ูปัญจกนบิาต ขอ้ ๓๐ หนา้ ๔๑ ในเลม่นี ้

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๔๙๔ } 



๔๙๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๔. เทวตาวรรค ๑๒. นาคติสตูร 

  ครัน้คนืนัน้ผา่นไป พราหมณ์และคหบดชีาวบา้นอจิฉานังคละ จงึพากันถอืเอา 

ของเคีย้วของฉันเป็นอันมากเขา้ไปถงึราวป่าชือ่อจิฉานังคละ ไดย้นืชมุนุมกันสง่เสยีง 

อือ้องึทีซุ่ม้ประตดูา้นนอก 

  สมัยนัน้แล ทา่นพระนาคติะเป็นอปัุฏฐากของพระผูม้พีระภาค พระผูม้ ี

พระภาคไดรั้บสัง่เรยีกทา่นพระนาคติะมาตรัสถามวา่ “นาคติะ คนพวกไหนสง่เสยีง 

อือ้องึอยูนั่น้ คลา้ยพวกชาวประมงแยง่ปลากัน” 

  ทา่นพระนาคติะกราบทลูวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ พราหมณ์และคหบด ี

ชาวบา้นอจิฉานังคละเหลา่นัน้พากันถอืเอาของเคีย้วของฉันเป็นอันมากมายนืชมุนุม 

กันอยูท่ีซุ่ม้ประตดูา้นนอกเพือ่ถวายพระผูม้พีระภาคและภกิษุสงฆ”์ 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “นาคติะ เราไมต่ดิยศ และยศก็ไมต่ดิเรา ผูใ้ดแลไมไ่ด ้

ตามความปรารถนา ไมไ่ดโ้ดยไมย่าก ไมไ่ดโ้ดยไมลํ่าบากซึง่เนกขมัมสขุ ปวเิวกสขุ 

อปุสมสขุ สมัโพธสขุทีเ่ราไดต้ามความปรารถนา ไดโ้ดยไมย่าก ไดโ้ดยไมลํ่าบากนี ้

ผูนั้น้ชือ่วา่ยนิดสีขุทีไ่มส่ะอาด สขุในการนอนหลับ และสขุทีอ่งิอาศัยลาภสกัการะ 

และการสรรเสรญิ” 

  ทา่นพระนาคติะกราบทลูวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ บัดนี ้ขอพระผูม้พีระภาค 

ผูส้คุตจงทรงรับ บัดนีเ้ป็นเวลาทีพ่ระผูม้พีระภาคจะทรงรับ พระองคจั์กเสด็จไป 

ทางใด ๆ พราหมณ์ คหบดชีาวนคิม และชาวชนบทก็จักหลั่งไหลไปทางนัน้ ๆ เปรยีบ 

เหมอืนเมือ่ฝนเม็ดใหญต่กลงมา น้ํายอ่มไหลไปตามทีลุ่ม่ ขอ้นัน้เพราะเหตไุร เพราะ 

พระผูม้พีระภาคทรงมศีลีและปัญญา” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “นาคติะ เราไมต่ดิยศ และยศก็ไมต่ดิเรา ผูใ้ดแลไมไ่ด ้

ตามความปรารถนา ไมไ่ดโ้ดยไมย่าก ไมไ่ดโ้ดยไมลํ่าบากซึง่เนกขมัมสขุ ปวเิวกสขุ 

อปุสมสขุ สมัโพธสขุทีเ่ราไดต้ามความปรารถนา ไดโ้ดยไมย่าก ไดโ้ดยไมลํ่าบากนี ้

ผูนั้น้ชือ่วา่ยนิดสีขุทีไ่มส่ะอาด สขุในการนอนหลับ และสขุทีอ่งิอาศัยลาภสกัการะ 

และการสรรเสรญิ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๔๙๕ } 



๔๙๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๔. เทวตาวรรค ๑๒. นาคติสตูร 

  นาคติะ 

   ๑. เราเห็นภกิษุในธรรมวนัิยนีผู้อ้ยูใ่นเสนาสนะใกลห้มูบ่า้น มสีมาธ ิ

       น่ังอยู ่เรามคีวามคดิอยา่งนีว้า่ „บัดนี ้คนวดัจักรบกวนทา่นผูน้ี้ 

       หรอืสมณุทเทส๑จักทําใหท้า่นเคลือ่นจากสมาธ‟ิ เพราะเหตนัุน้ เรา 

       จงึไมย่นิดกีารอยูใ่นเสนาสนะใกลบ้า้นของภกิษุนัน้ 

   ๒. เราเห็นภกิษุในธรรมวนัิยนีผู้อ้ยูป่่าเป็นวตัร น่ังโงกงว่งอยูใ่นป่า เรา 

       มคีวามคดิอยา่งนีว้า่ „บัดนี ้ทา่นผูน้ีจั้กบรรเทาความลําบากคอืการ 

       หลับนี ้แลว้มนสกิารความกําหนดหมายวา่ป่าเป็นเอกัคคตารมณ์‟ 

        เพราะเหตนัุน้ เราจงึยนิดกีารอยูใ่นป่าของภกิษุนัน้ 

   ๓. เราเห็นภกิษุในธรรมวนัิยนีผู้อ้ยูป่่าเป็นวตัร ไมม่สีมาธน่ัิงอยูใ่นป่า 

       เรามคีวามคดิอยา่งนีว้า่ „บัดนี ้ทา่นผูน้ีจั้กตัง้จติทีไ่มเ่ป็นสมาธ ิ

       ใหเ้ป็นสมาธ ิหรอืจักตามรักษาจติทีเ่ป็นสมาธไิว‟้ เพราะเหตนัุน้ 

       เราจงึยนิดกีารอยูใ่นป่าของภกิษุนัน้ 

   ๔. เราเห็นภกิษุในธรรมวนัิยนีผู้อ้ยูป่่าเป็นวตัร มสีมาธน่ัิงอยูใ่นป่า 

       เรามคีวามคดิอยา่งนีว้า่ „บัดนี ้ทา่นผูน้ีจั้กเปลือ้งจติทีย่ังไมห่ลดุพน้ 

       ใหห้ลดุพน้๒ หรอืวา่จักตามรักษาจติทีห่ลดุพน้แลว้ไวไ้ด‟้ เพราะ 

       เหตนัุน้ เราจงึยนิดกีารอยูใ่นป่าของภกิษุนัน้ 

   ๕. เราเห็นภกิษุในธรรมวนัิยนีผู้อ้ยูใ่นเสนาสนะใกลบ้า้น ไดจ้วีร บณิฑบาต 

       เสนาสนะ และคลิานปัจจัยเภสชัชบรขิาร เธอพอใจลาภสกัการะและ 

       การสรรเสรญินัน้ ละทิง้การหลกีเรน้ ละทิง้เสนาสนะอันเงยีบสงัด 

       คอืป่าโปรง่และป่าทบึ หรอืเขา้มารวมกันอยูย่ังหมูบ่า้น ตําบล และ 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ 
สมณุทเทส หมายถงึสามเณร (ว.ิมหา. (แปล) ๒/๔๓๐/๕๔๐) 

๒
 หมายถงึใหห้ลดุพน้ดว้ยวมิตุต ิ๕ ประการ มตีทังควมิตุต ิเป็นตน้ (องฺ.ฉกฺก.อ. ๓/๔๒/๑๑๙, องฺ.ฉกฺก.ฏกีา 

   ๓/๔๒/๑๓๓) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๔๙๖ } 



๔๙๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๔. เทวตาวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

       เมอืงหลวง‟ เพราะเหตนัุน้ เราจงึไมย่นิดกีารอยูใ่นเสนาสนะใกลห้มู ่

       บา้นของภกิษุนัน้ 

   ๖. เราเห็นภกิษุในธรรมวนัิยนีผู้อ้ยูป่่าเป็นวตัร ไดจ้วีร บณิฑบาต 

       เสนาสนะ และคลิานปัจจัยเภสชัชบรขิาร เธอสลดัลาภสกัการะ 

       และการสรรเสรญินัน้ ไมล่ะทิง้การหลกีเรน้ ไมล่ะทิง้เสนาสนะ 

       อันเงยีบสงัดคอืป่าโปรง่และป่าทบึ‟ เพราะเหตนัุน้ เราจงึยนิดกีาร 

       อยูใ่นป่าของภกิษุนัน้ 

  อนึง่ สมัยใด เราเดนิทางไกล ไมเ่ห็นใครขา้งหนา้หรอืขา้งหลัง สมัยนัน้ เรายอ่ม 

มคีวามผาสกุ โดยทีส่ดุ แมด้ว้ยการถา่ยอจุจาระและปัสสาวะ” 

นาคติสตูรที ่๑๒ จบ 

เทวตาวรรคที ่๔ จบ 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

   ๑. เสขสตูร     ๒. ปฐมอปรหิานสตูร 

   ๓. ทตุยิอปรหิานสตูร    ๔. มหาโมคคัลลานสตูร 

   ๕. วชิชาภาคยิสตูร    ๖. ววิาทมลูสตูร 

   ๗. ทานสตูร     ๘. อัตตการสีตูร 

   ๙. นทิานสตูร     ๑๐. กมิมลิสตูร 

   ๑๑. ทารกุขนัธสตูร    ๑๒. นาคติสตูร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๔๙๗ } 



๔๙๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๕. ธัมมกิวรรค ๑. นาคสตูร 

๕. ธมัมกิวรรค 

หมวดวา่ดว้ยพระธมัมกิะ 

๑. นาคสูตร 

วา่ดว้ยนาค๑ 

  [๔๓] สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อารามของ 

อนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีครัง้นัน้ เวลาเชา้ พระผูม้พีระภาคทรงครอง 

อันตรวาสกถอืบาตรและจวีรเสด็จเขา้ไปบณิฑบาตยังกรงุสาวตัถ ีครัน้เสด็จกลบัจาก 

บณิฑบาตภายหลังเสวยพระกระยาหารเสร็จแลว้ ไดรั้บสัง่เรยีกทา่นพระอานนท ์

มาตรัสวา่ “มาเถดิ อานนท ์เราจักเขา้ไปยังปราสาทมคิารมาตา ณ บพุพารามวหิาร 

เพือ่พักกลางวนั” ทา่นพระอานนทท์ลูรับสนองพระดํารัสแลว้ 

  ครัง้นัน้ พระผูม้พีระภาคพรอ้มกับทา่นพระอานนทไ์ดเ้สด็จเขา้ไปยังปราสาท 

ของมคิารมาตา ณ บพุพารามวหิาร ตอ่มาในเวลาเย็น พระผูม้พีระภาคเสด็จออก 

จากทีห่ลกีเรน้ ไดรั้บสัง่เรยีกทา่นพระอานนทม์าตรัสวา่ “มาเถดิ อานนท ์เราจัก 

เขา้ไปยังทา่น้ําปพุพโกฏฐกะเพือ่สรงน้ํา” ทา่นพระอานนทท์ลูรับสนองพระดํารัสแลว้ 

ลําดับนัน้ พระผูม้พีระภาคพรอ้มกับทา่นพระอานนท ์ไดเ้สด็จเขา้ไปยังทา่น้ํา 

ปพุพโกฏฐกะเพือ่สรงน้ํา ครัน้แลว้ เสด็จขึน้มามจีวีรผนืเดยีวผึง่พระวรกายอยู่ 

  สมัยนัน้ พระเศวตกญุชร๒ของพระเจา้ปเสนทโิกศล ขึน้จากทา่น้ําปพุพโกฏฐกะ 

เพราะเสยีงดนตรใีหญท่ีเ่ขาตปีระโคม เหลา่ชนเห็นชา้งนัน้แลว้จงึกลา่วชมอยา่งนีว้า่ 

“นาคของพระราชาชา่งงามยิง่นัก นาคของพระราชาชา่งน่าด ูนาคของพระราชา 

ชา่งน่าเลือ่มใส นาคของพระราชามอีวยัวะสมบรูณ์” 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 คําวา่ „นาค‟ มคีวามหมาย ๓ นัย คอื (๑) หมายถงึผูไ้มทํ่าความชัว่ทางกาย วาจา และใจทีเ่ป็นเหตแุหง่ 

   ความเศรา้หมองมทีกุขเ์ป็นวบิาก (๒) หมายถงึผูไ้มถ่งึอคต ิ๔ ไมดํ่าเนนิไปดว้ยอํานาจราคะ โทสะ โมหะ 

   มานะ ทฏิฐ ิอทุธัจจ วจิกิจิฉา และอนุสัย (๓) หมายถงึไมห่วนกลับมาหากเิลสทีล่ะไดแ้ลว้ (องฺ.ฉกฺก.อ. ๓/๔๓/ 

   ๑๒๑) และด ูข.ุม. (แปล) ๒๙/๘๐/๒๓๘, ข.ุจู. (แปล) ๓๐/๒๗/๑๔๕-๑๔๖,๑๐๒/๓๔๘,๑๓๙/๔๔๘ 

๒
 หมายถงึชา้งเผอืก แปลจากคําว่า “นาโค” ในจํานวนศัพทท์ีเ่ป็นชือ่ของชา้ง ๑๐ ศัพท ์คอื กญฺุชโร วารโณ 

   หตฺถ ีมาตงฺโค ทฺวริโท คโช นาโค ทฺวโิป อโิภ ทนฺต ี(อภธิา.คาถาที ่๓๖๐) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๔๙๘ } 



๔๙๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๕. ธัมมกิวรรค ๑. นาคสตูร 

  เมือ่มหาชนกลา่วชมอยา่งนีแ้ลว้ ทา่นพระอทุายี๑ไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาควา่ 

“ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ คนทัง้หลายเห็นชา้งเชอืกใหญ ่สงู มอีวยัวะสมบรูณ์เทา่นัน้ 

หรอื จงึไดก้ลา่วอยา่งนีว้า่ „นาค น่าอัศจรรยจ์รงิ ทา่นผูเ้จรญิ นาค น่าอัศจรรยจ์รงิ‟ 

หรอืวา่เห็นสตัวช์นดิอืน่ทีใ่หญ ่สงู มอีวยัวะสมบรูณ์จงึไดก้ลา่วอยา่งนีว้า่ „นาค 

น่าอัศจรรยจ์รงิ ทา่นผูเ้จรญิ นาค น่าอัศจรรยจ์รงิ‟ 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “อทุาย ีคนทัง้หลายเห็นชา้งเชอืกใหญ ่สงู 

มอีวยัวะสมบรูณ์ จงึไดก้ลา่วอยา่งนี้วา่ „นาค น่าอัศจรรยจ์รงิ ทา่นผูเ้จรญิ นาค 

น่าอัศจรรยจ์รงิ‟ บา้ง เห็นมา้ตัวใหญ ่สงู ฯลฯ เห็นโคตัวใหญ ่สงู ฯลฯ เห็นงตูัวใหญ่ 

ยาว ฯลฯ เห็นตน้ไมใ้หญ ่สงู ฯลฯ เห็นมนุษยผ์ูม้รีา่งกายใหญ ่สงู มอีวยัวะสมบรูณ์ 

จงึไดก้ลา่วอยา่งนีว้า่ „นาค น่าอัศจรรยจ์รงิ ทา่นผูเ้จรญิ นาค น่าอัศจรรยจ์รงิ‟ บา้ง 

  อทุาย ีแตเ่ราเรยีกบคุคลผูไ้มทํ่าความชัว่ทางกาย ทางวาจา ทางใจ ในโลกนี ้

พรอ้มทัง้เทวโลก มารโลก พรหมโลก และหมูส่ตัวพ์รอ้มทัง้สมณพราหมณ์เทวดา 

และมนุษยนั์น้วา่ „นาค” 

  ทา่นพระอทุายกีราบทลูวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ น่าอัศจรรยจ์รงิ ไมเ่คย 

ปรากฏ พระดํารัสทีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสไวว้า่ „อทุาย ีเราเรยีกบคุคลผูไ้มทํ่าความชัว่ 

ทางกาย ทางวาจา ทางใจ ในโลกนีพ้รอ้มทัง้เทวโลก มารโลก พรหมโลก และหมู ่

สตัวพ์รอ้มทัง้สมณพราหมณ์ เทวดา และมนุษยว์า่ „นาค” 

  ทา่นพระอทุายไีดก้ราบทลูตอ่ไปวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองค ์

ขออนุโมทนาภาษิตทีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสไวด้แีลว้นีด้ว้ยคาถาเหลา่นี้วา่ 

    ขา้พระองคไ์ดส้ดับมาจากพระองคผ์ูเ้ป็นพระอรหันตว์า่ 

   มนุษยทั์ง้หลายนอบนอ้มพระสมัพทุธเจา้ ผูเ้ป็นมนุษย ์

   ทรงฝึกพระองคแ์ลว้๒ มพีระทัยตัง้มั่นแลว้ 

   ผูท้รงดําเนนิไปในทางประเสรฐิ 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 หมายถงึพระกาฬุทายเีถระผูบ้รรลปุฏสิัมภทิา (องฺ.ฉกฺก.อ. ๓/๔๓/๑๒๑) 

๒
 ทรงฝึกพระองคแ์ลว้ หมายถงึทรงฝึกฝนพระองคใ์นฐานะ ๖ ประการ คอื ทางตา ทางห ูทางจมกู ทางลิน้ 

   ทางกาย ทางใจ (องฺ.ฉกฺก.อ. ๓/๔๓/๑๒๑) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๔๙๙ } 



๕๐๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๕. ธัมมกิวรรค ๑. นาคสตูร 

   ผูท้รงยนิดใีนความสงบแหง่จติ๑ 

   ผูท้รงถงึฝ่ังแหง่ธรรมทัง้ปวง๒ 

    แมเ้ทวดาทัง้หลายก็นอบนอ้มพระสมัพทุธเจา้พระองคนั์น้ 

   ผูท้รงกา้วลว่งสงัโยชนทั์ง้ปวงได ้

   ทรงบรรลนุพิพานซึง่เป็นทางออกจากป่าคอืกเิลส 

   ผูท้รงยนิดใีนเนกขมัมะ๓ 

   ผูห้ลดุพน้แลว้ เหมอืนทองคําทีพ่น้จากหนิ 

    พระองคผ์ูท้รงพระนามวา่นาค รุง่เรอืงลว่งสรรพสตัว ์

   เหมอืนภเูขาหมิพานตท์ีส่งูกวา่ภเูขาลกูอืน่ ๆ 

   พระองคผ์ูท้รงพระนามวา่นาคอันเป็นพระนามจรงิ 

   ทีย่อดเยีย่มกวา่เทวดาผูม้นีามวา่นาคทกุจําพวก 

   ขา้พระองคจั์กประกาศพระองคผ์ูท้รงพระนามวา่นาค 

   เพราะพระองคไ์มท่รงทําความชัว่ 

    พระองคผ์ูท้รงพระนามวา่นาค 

   ทรงมโีสรัจจะและอวหิงิสาเป็นเทา้หนา้ทัง้สอง 

   ทรงมตีบะและพรหมจรรย ์เป็นเทา้หลังทัง้สอง 

   ทรงเป็นดจุชา้งตัวประเสรฐิ 

   ทรงมศีรัทธาเป็นงวง มอีเุบกขาเป็นงาขาว 

   มสีตเิป็นคอ มปัีญญาเป็นเศยีร 

   มกีารสอดสอ่งธรรมเป็นปลายงวง 

   มธีรรมเครือ่งเผากเิลสเป็นทอ้ง มวีเิวกเป็นหาง 

 

เชงิอรรถ : 

๑ 
ยนิดใีนความสงบแหง่จติ หมายถงึยนิดใีนความสงบแหง่จติทีร่ะงับนวิรณ์ ๕ ไดด้ว้ยปฐมฌาน ระงับ 

   วติกวจิารไดด้ว้ยทตุยิฌาน ระงับปีตไิดด้ว้ยตตยิฌาน ระงับสขุและทกุขไ์ดด้ว้ยจตตุถฌาน (องฺ.ฉกฺก.อ. 

   ๓/๔๓/๑๒๒) 

๒
 ถงึฝั่งแหง่ธรรมท ัง้ปวง หมายถงึรูย้ ิง่ กําหนดรู ้ละ เจรญิ ทําใหแ้จง้ และเขา้ถงึธรรมทัง้ปวง คอื ขันธ ์๕ 

   อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘ (องฺ.ฉกฺก.อ. ๓/๔๓/๑๒๒) 

๓
 เนกขมัมะ หมายถงึบรรพชา สมาบัต ิและอรยิมรรค เพราะเป็นเครือ่งออกจากกาม ๒ ประเภท คอืกเิลสกาม 

   และวัตถกุาม (องฺ.ฉกฺก.อ. ๓/๔๓/๑๒๒) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๕๐๐ } 



๕๐๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๕. ธัมมกิวรรค ๑. นาคสตูร 

    พระองคผ์ูท้รงมฌีาน ทรงยนิดลีมอสัสาสะปัสสาสะ๑ 

   ทรงมจีติตัง้มั่นดภีายใน 

   ดําเนนิไปก็ทรงมจีติตัง้มั่น ประทับยนืก็ทรงมจีติตัง้มัน่ 

   บรรทมก็ทรงมจีติตัง้มั่น ประทับน่ังก็ทรงมจีติตัง้มั่น 

   ทรงสํารวมแลว้ในทวารทัง้ปวง 

   นีเ้ป็นสมบัตขิองพระองคผ์ูท้รงพระนามวา่นาค 

    พระองคผ์ูท้รงพระนามวา่นาค 

   เสวยแตส่ ิง่ทีไ่มม่โีทษ ไมเ่สวยสิง่ทีม่โีทษ 

   ไดอ้าหารและเครือ่งนุ่งหม่แลว้ 

   ทรงเวน้การสะสม 

   ทรงตัดสงัโยชนเ์ครือ่งผกูพันนอ้ยใหญทั่ง้ปวงได ้

   จะเสด็จไป ณ ทีใ่ด ๆ ก็ไมม่คีวามหว่งใยเสด็จไปในทีนั่น้ ๆ 

    ดอกบัวขาว มกีลิน่หอม 

   น่ารืน่รมยใ์จ เกดิในน้ํา 

   เจรญิในน้ํา ไมแ่ปดเป้ือนดว้ยน้ํา ฉันใด 

   พระองค ์ก็ฉันนัน้เหมอืนกนั 

   ทรงอบุัตดิแีลว้ในโลก เป็นพระพทุธเจา้ในโลก 

   แตไ่มต่ดิอยูก่ับโลก 

   เหมอืนดอกบัวหลวงไมเ่ปียกน้ํา ฉะนัน้ 

    ไฟกองใหญล่กุโชนโชตชิว่ง 

   ยอ่มดับเพราะหมดเชือ้ ฉันใด 

   พระองคก็์ฉันนัน้เหมอืนกนั 

   เมือ่สงัขารทัง้หลายสงบระงับไปแลว้ 

   ชาวโลกก็เรยีกกันวา่ทรงนพิพานแลว้ 

   ขอ้อปุมาทีใ่หรู้เ้นือ้ความชดัแจง้นี ้

 

เชงิอรรถ : 

๑
 ลมอสัสาสะปสัสาสะ ในทีน่ีห้มายถงึผลสมาบัต ิ(องฺ.ฉกฺก.อ. ๓/๔๓/๑๒๔) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๕๐๑ } 



๕๐๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๕. ธัมมกิวรรค ๒. มคิสาลาสตูร 

   อันวญิญชูนทัง้หลายแสดงไวแ้ลว้ 

   พระอรหันตทั์ง้หลายผูเ้ป็นมหานาค 

   จักรูแ้จง้พระองคผ์ูท้รงพระนามวา่นาค 

   ทีท่า่นผูเ้ป็นนาคแสดงไวแ้ลว้ 

    พระองคผ์ูท้รงพระนามวา่นาค 

   ทรงปราศจากราคะ ปราศจากโทสะ 

   ปราศจากโมหะ ไมม่อีาสวะ 

   เมือ่ทรงละสรรีะ จักเป็นผูไ้มม่อีาสวะ ปรนิพิพาน” 

นาคสตูรที ่๑ จบ 

๒. มคิสาลาสตูร๑ 

วา่ดว้ยอบุาสกิาชือ่มคิสาลา 

  [๔๔] ครัง้นัน้ในเวลาเชา้ ทา่นพระอานนทค์รองอันตรวาสกถอืบาตรและจวีร๒ 

แลว้เขา้ไปยังทีอ่ยูข่องมคิสาลาอบุาสกิา น่ังบนอาสนะทีป่ลูาดไว ้ลําดับนัน้แล 

มคิสาลาอบุาสกิาไดเ้ขา้ไปหาทา่นพระอานนทอ์ภวิาทแลว้น่ัง ณ ทีส่มควร ไดเ้รยีน 

ถามทา่นดังนี้วา่ 

  “ทา่นอานนท ์ธรรมนีท้ีพ่ระผูม้พีระภาคทรงแสดงวา่ „คน ๒ คน คอื คนหนึง่ 

ประพฤตพิรหมจรรย ์อกีคนหนึง่ไมป่ระพฤตพิรหมจรรย ์เป็นผูม้คีตเิสมอเหมอืนกัน 

ในสมัปรายภพ‟ จะพงึรูไ้ดอ้ยา่งไร ทา่นผูเ้จรญิ บดิาของดฉัินชือ่วา่ปรุาณะ เป็นผู ้

ประพฤตพิรหมจรรย ์ประพฤตหิา่งไกล งดเวน้จากเมถนุ๓ซึง่เป็นธรรมของชาวบา้น 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 ด ูองฺ.ทสก. (แปล) ๒๔/๗๕/๑๖๗ 

๒ 
คําวา่ ครองอนัตรวาสกถอืบาตรและจวีร นีม้ใิชว่่ากอ่นหนา้นี ้พระอานนทม์ไิดนุ่้งสบง มใิชว่า่พระอานนท ์

   ถอืบาตรและจวีรไปโดยเปลอืยกายสว่นบน แตคํ่าวา่ ครองอนัตรวาสก หมายถงึทา่นผลัดเปลีย่นสบงหรอื 

   ขยับสบงทีนุ่่งอยูใ่หก้ระชบั คําว่า ถอืบาตรและจวีร หมายถงึถอืบาตรดว้ยมอืถอืจวีรดว้ยกาย คอืหม่จวีร 

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

๓
 เมถนุ หมายถงึอสัทธรรมซึง่เป็นประเวณีของชาวบา้น มารยาทของคนชัน้ต่ํา กริยิาชัว่หยาบ มน้ํีาเป็นทีส่ดุ 

   เป็นกจิทีต่อ้งทําในทีล่ับ ตอ้งทํากันสองตอ่สอง ด ูว.ิมหา. (แปล) ๑/๕๕/๔๒ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๕๐๒ } 



๕๐๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๕. ธัมมกิวรรค ๒. มคิสาลาสตูร 

ทา่นถงึแกก่รรมแลว้ พระผูม้พีระภาคทรงพยากรณ์วา่เป็นสกทาคามบีคุคลเกดิใน 

หมูเ่ทพชัน้ดสุติ 

  เพือ่นรักของบดิาดฉัิน ชือ่วา่อสิทัิตตะ ถงึไมป่ระพฤตพิรหมจรรย ์แตถ่อื 

สทารสนัโดษ(ยนิดดีว้ยภรรยาของตน) แมเ้ขาถงึแกก่รรมแลว้ พระผูม้พีระภาคก็ทรง 

พยากรณ์วา่เป็นสกทาคามบีคุคลเกดิในหมูเ่ทพชัน้ดสุติ ทา่นอานนท ์ธรรมนีท้ี ่

พระผูม้พีระภาคทรงแสดงวา่ „คน ๒ คน คอื คนหนึง่ประพฤตพิรหมจรรย ์อกีคน 

หนึง่ไมป่ระพฤตพิรหมจรรย ์เป็นผูม้คีตเิสมอเหมอืนกันในสมัปรายภพ‟ จะพงึรูไ้ด ้

อยา่งไร” 

  ทา่นพระอานนทต์อบวา่ “นอ้งหญงิ ขอ้นีพ้ระผูม้พีระภาคไดท้รงพยากรณ์ไว ้

แลว้อยา่งนีเ้หมอืนกัน” 

  ครัง้นัน้แล ทา่นพระอานนทรั์บบณิฑบาต ณ ทีอ่ยูข่องมคิสาลาอบุาสกิาแลว้ 

ลกุจากอาสนะหลกีไป ครัน้ในเวลาหลังภัตตาหาร ทา่นพระอานนทก์ลับจาก 

บณิฑบาตแลว้ เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวายอภวิาทแลว้น่ัง ณ ที ่

สมควร ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขอประทานวโรกาส เวลาเชา้ ขา้พระองคค์รอง 

อันตรวาสก ถอืบาตรและจวีรเขา้ไปยังทีอ่ยูข่องมคิสาลาอบุาสกิา น่ังบนอาสนะที ่

ปลูาดไว ้ลําดับนัน้แล นางไดเ้ขา้ไปหาขา้พระองค ์อภวิาทแลว้น่ัง ณ ทีส่มควร 

ไดถ้ามขา้พระองคว์า่ 

  „ทา่นอานนท ์ธรรมนีท้ีพ่ระผูม้พีระภาคทรงแสดงวา่ „คน ๒ คน คอื คนหนึง่ 

ประพฤตพิรหมจรรย ์อกีคนหนึง่ไมป่ระพฤตพิรหมจรรย ์เป็นผูม้คีตเิสมอเหมอืนกัน 

ในสมัปรายภพ‟ จะพงึรูไ้ดอ้ยา่งไร ทา่นผูเ้จรญิ บดิาของดฉัินชือ่ปรุาณะ เป็นผู ้

ประพฤตพิรหมจรรย ์ประพฤตหิา่งไกล งดเวน้จากเมถนุซึง่เป็นธรรมของชาวบา้น 

ทา่นถงึแกก่รรมแลว้ พระผูม้พีระภาคทรงพยากรณ์วา่เป็นสกทาคามบีคุคลเกดิใน 

หมูเ่ทพชัน้ดสุติ 

  เพือ่นรักของบดิาดฉัิน ชือ่วา่อสิทัิตตะ ถงึไมป่ระพฤตพิรหมจรรย ์แตถ่อื 

สทารสนัโดษ แมเ้ขาถงึแกก่รรมแลว้ พระผูม้พีระภาคก็ทรงพยากรณ์วา่เป็น 

สกทาคามบีคุคลเกดิในหมูเ่ทพชัน้ดสุติ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๕๐๓ } 



๕๐๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๕. ธัมมกิวรรค ๒. มคิสาลาสตูร 

  ทา่นอานนท ์ธรรมนีท้ีพ่ระผูม้พีระภาคทรงแสดงวา่ „คน ๒ คน คอืคนหนึง่ 

ประพฤตพิรหมจรรย ์อกีคนหนึง่ไมป่ระพฤตพิรหมจรรย ์เป็นผูม้คีตเิสมอ 

เหมอืนกันในสมัปรายภพ‟ จะพงึรูไ้ดอ้ยา่งไร‟ เมือ่มคิสาลาอบุาสกิากลา่วอยา่งนีแ้ลว้ 

ขา้พระองคจ์งึตอบวา่ „นอ้งหญงิ ขอ้นีพ้ระผูม้พีระภาคไดท้รงพยากรณ์ไวแ้ลว้อยา่งนี้ 

เหมอืนกัน” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “อานนท ์ในเรือ่งญาณเป็นเครือ่งกําหนดรูอ้นิทรยี ์

แกก่ลา้และอนิทรยีอ์อ่นของบคุคล ใครกันเลา่คอื มคิสาลาอบุาสกิาผูเ้ขลา ไมฉ่ลาด 

ไมห่ลักแหลม มปัีญญาทบึ และใครกันเลา่ คอื พระสมัมาสมัพทุธเจา้ผูม้วีสิยัทีไ่มม่ ี

อะไรขดัขวางได ้๑ 

  อานนท ์บคุคล ๖ จําพวกนี ้มปีรากฏอยูใ่นโลก คอื 

   ๑. บคุคลบางคนในโลกนีเ้ป็นผูง้ดเวน้จากบาป มกีารอยูร่ว่มเป็นสขุ 

       เพือ่นพรหมจารทัีง้หลายยอ่มยนิดยีิง่ดว้ยการอยูร่ว่มกัน บคุคลนัน้ 

       ไมทํ่ากจิดว้ยการฟัง ไมทํ่ากจิดว้ยความเป็นพหสูตู และไมไ่ดแ้ทง 

       ตลอดดดีว้ยทฏิฐ ิไมไ่ดว้มิตุตติามเวลาอันควร๒ หลังจากตายแลว้ 

       เขายอ่มไปทางเสือ่ม ไมไ่ปทางเจรญิ ยอ่มถงึความเสือ่มอยา่งเดยีว 

       ไมถ่งึความเจรญิ 

   ๒. บคุคลบางคนในโลกนีเ้ป็นผูง้ดเวน้จากบาป มกีารอยูร่ว่มเป็นสขุ 

       เพือ่นพรหมจารทัีง้หลายยอ่มยนิดยีิง่ดว้ยการอยูร่ว่มกัน บคุคลนัน้ 

       ทํากจิดว้ยการฟัง ทํากจิดว้ยความเป็นพหสูตู แทงตลอดดดีว้ยทฏิฐ ิ

       และไดว้มิตุตติามเวลาอันควร หลังจากตายแลว้เขายอ่มไปทางเจรญิ 

       ไมไ่ปทางเสือ่ม ยอ่มถงึความเจรญิอยา่งเดยีว ไมถ่งึความเสือ่ม 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 เนือ้ความพระดํารัสนี ้พระพทุธเจา้มพีระประสงคจ์ะแสดงใหเ้ห็นวา่การทีจ่ะเปรยีบเทยีบตัดสนิหรอืวัด 

   คณุสมบัตขิองบคุคลดา้นการกําหนดรูอ้นิทรยีแ์กก่ลา้หรอืออ่นนัน้ มใิชว่สิัยของมคิสาลาอบุาสกิา หรอื 

   สามัญชนผูป้ราศจากญาณทั่วไป แตเ่ป็นวสิัยของพระสัมมาสัมพทุธเจา้ผูม้ญีาณวสิัยทีไ่มม่อีะไรขัดขวางไดเ้ทา่นัน้ 

   (องฺ.ฉกฺก.อ. ๓/๔๔/๑๒๕) 

๒
 ไมไ่ดว้มิตุตติามเวลาอนัควร หมายถงึไมไ่ดปี้ตแิละปราโมทยท์ีเ่กดิจากการฟังธรรมตามกาลอันควร 

   (องฺ.ฉกฺก.อ. ๓/๔๔/๑๒๕) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๕๐๔ } 



๕๐๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๕. ธัมมกิวรรค ๒. มคิสาลาสตูร 

  บคุคลผูถ้อืประมาณ๑ยอ่มถอืประมาณขอ้นัน้วา่ „ธรรมแมข้องบคุคลนีก็้คอื 

ธรรมของอกีคนหนึง่น่ันแล บรรดาบคุคล ๒ คนนัน้ เพราะเหตไุร คนหนึง่จงึเลว 

คนหนึง่จงึด‟ี แทจ้รงิ การถอืประมาณของผูถ้อืประมาณเหลา่นัน้ เป็นไปเพือ่มใิช ่

ประโยชนเ์กือ้กลู เพือ่ทกุขต์ลอดกาลนาน 

  บรรดาบคุคล ๒ คนนัน้ บคุคลใดเป็นผูง้ดเวน้จากบาป มกีารอยูร่ว่มเป็นสขุ 

เพือ่นพรหมจารทัีง้หลายยอ่มยนิดยีิง่ดว้ยการอยูร่ว่มกัน บคุคลนัน้ทํากจิดว้ยการฟัง 

ทํากจิดว้ยความเป็นพหสูตู แทงตลอดดดีว้ยทฏิฐ ิและไดว้มิตุตติามเวลาอันควร 

บคุคลนีด้กีวา่ และประณีตกวา่บคุคลทีก่ลา่วขา้งตน้โนน้ ขอ้นัน้เพราะเหตไุร เพราะ 

บคุคลนีห้ยั่งลงสูอ่รยิภมู ิใครเลา่จะพงึรูเ้หตนัุน้ไดน้อกจากตถาคต เพราะเหตนัุน้แล 

เธอทัง้หลายอยา่ไดเ้ป็นผูช้อบถอืประมาณในบคุคล และอยา่ถอืประมาณในบคุคล 

เพราะบคุคลผูถ้อืประมาณในบคุคล ยอ่มทําลายคณุวเิศษของตน สว่นเราหรอืผู ้

เหมอืนเราพงึถอืประมาณในบคุคลได ้

   ๓. บคุคลบางคนในโลกนีเ้ป็นผูม้ักโกรธและถอืตัว และบางครัง้บางคราว 

       โลภธรรมยอ่มเกดิขึน้แกเ่ขา บคุคลนัน้ไมทํ่ากจิดว้ยการฟัง ไมทํ่า 

       กจิดว้ยความเป็นพหสูตู ไมแ่ทงตลอดดดีว้ยทฏิฐ ิและไมไ่ดว้มิตุต ิ

       ตามเวลาอันควร หลังจากตายแลว้เขายอ่มไปทางเสือ่ม ไมไ่ป 

       ทางเจรญิ ยอ่มถงึความเสือ่มอยา่งเดยีว ไมถ่งึความเจรญิ 

   ๔. บคุคลบางคนในโลกนีเ้ป็นผูม้ักโกรธและถอืตัว และบางครัง้บางคราว 

       โลภธรรมยอ่มเกดิขึน้แกเ่ขา บคุคลนัน้ทํากจิดว้ยการฟัง ทํากจิ 

       ดว้ยความเป็นพหสูตู แทงตลอดดดีว้ยทฏิฐแิละไดว้มิตุตติามเวลา 

       อันควร หลังจากตายแลว้เขายอ่มไปทางเจรญิ ไมไ่ปทางเสือ่ม 

       ยอ่มถงึความเจรญิอยา่งเดยีว ไมถ่งึความเสือ่ม 

  บคุคลผูถ้อืประมาณ ยอ่มถอืประมาณในขอ้นัน้วา่ ฯลฯ สว่นเราหรอืผูเ้หมอืน 

เราพงึถอืประมาณในบคุคลได ้

 

เชงิอรรถ : 

๑
 ถอืประมาณ ในทีน่ีห้มายถงึเปรยีบเทยีบตัดสนิหรอืจัดคณุสมบัต ิหรอืคณุธรรมดา้นเดยีวกันระหว่างบคุคล 

   หนึง่กับอกีบคุคลหนึง่วา่ ใครมคีุณนอ้ย ใครมคีณุมากทีส่ดุ (เทยีบ องฺ.ฉกฺก.อ. ๓/๔๔/๑๒๕, องฺ.ทสก.อ. 

   ๓/๗๕/๓๖๐) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๕๐๕ } 



๕๐๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๕. ธัมมกิวรรค ๒. มคิสาลาสตูร 

   ๕. บคุคลบางคนในโลกนีเ้ป็นผูม้ักโกรธและถอืตัว และบางครัง้บางคราว 

       วจสีงัขาร๑ยอ่มเกดิขึน้แกเ่ขา บคุคลนัน้ไมทํ่ากจิดว้ยการฟัง ไมทํ่า 

       กจิดว้ยความเป็นพหสูตู ไมแ่ทงตลอดดดีว้ยทฏิฐ ิและไมไ่ดว้มิตุต ิ

       ตามเวลาอันควร หลังจากตายแลว้เขายอ่มไปทางเสือ่ม ไมไ่ปทางเจรญิ 

       ยอ่มถงึความเสือ่มอยา่งเดยีว ไมถ่งึความเจรญิ 

   ๖. บคุคลบางคนในโลกนีเ้ป็นผูม้ักโกรธและถอืตัว และบางครัง้บางคราว 

       วจสีงัขารยอ่มเกดิขึน้แกเ่ขา บคุคลนัน้ทํากจิดว้ยการฟัง ทํากจิดว้ย 

       ความเป็นพหสูตู แทงตลอดดดีว้ยทฏิฐ ิและไดว้มิตุตติามเวลา 

       อันควร หลังจากตายแลว้เขายอ่มไปทางเจรญิ ไมไ่ปทางเสือ่ม 

       ยอ่มถงึความเจรญิอยา่งเดยีว ไมถ่งึความเสือ่ม 

  อานนท ์บคุคลผูถ้อืประมาณยอ่มถอืประมาณในขอ้นัน้วา่ „ธรรมแมข้องบคุคล 

นีก็้คอืธรรมของอกีคนหนึง่น่ันแล บรรดาบคุคล ๒ คนนัน้ เพราะเหตไุร คนหนึง่ 

จงึเลว คนหนึง่จงึด‟ี แทจ้รงิการถอืประมาณของผูถ้อืประมาณเหลา่นัน้ เป็นไปเพือ่ 

มใิชป่ระโยชนเ์กือ้กลู เพือ่ทกุขต์ลอดกาลนาน 

  บรรดาบคุคล ๒ คนนัน้ บคุคลใดเป็นผูม้ักโกรธและถอืตัว บางครัง้บางคราว 

วจสีงัขารยอ่มเกดิขึน้แกเ่ขา บคุคลนัน้ทํากจิดว้ยการฟัง ทํากจิดว้ยความเป็นพหสูตู 

แทงตลอดดดีว้ยทฏิฐ ิและไดว้มิตุตติามเวลาอันควร บคุคลนีด้กีวา่และประณีตกวา่ 

บคุคลทีก่ลา่วขา้งตน้โนน้ ขอ้นัน้เพราะเหตไุร เพราะบคุคลนีห้ยั่งลงสูอ่รยิภมู ิใครเลา่ 

จะพงึรูเ้หตนัุน้ได ้นอกจากตถาคต เพราะเหตนัุน้แล เธอทัง้หลายอยา่ไดเ้ป็นผูช้อบ 

ถอืประมาณในบคุคล และอยา่ถอืประมาณในบคุคล เพราะบคุคลผูถ้อืประมาณใน 

บคุคล ยอ่มทําลายคณุวเิศษของตน สว่นเราหรอืผูเ้หมอืนเราพงึถอืประมาณใน 

บคุคลได ้

  ในเรือ่งญาณเป็นเครือ่งกําหนดรูอ้นิทรยีแ์กก่ลา้ และอนิทรยีอ์อ่นของบคุคล 

ใครกันเลา่ คอืมคิสาลาอบุาสกิาผูเ้ขลา ไมฉ่ลาด ไมห่ลักแหลม มปัีญญาทบึ และ 

ใครกันเลา่ คอื พระสมัมาสมัพทุธเจา้ผูม้วีสิยัทีไ่มม่อีะไรขดัขวางได ้

 

เชงิอรรถ : 

๑
 วจสีงัขาร หมายถงึการสนทนาปราศรัย (องฺ.ฉกฺก.อ. ๓/๔๔/๑๒๖) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๕๐๖ } 



๕๐๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๕. ธัมมกิวรรค ๓. อณิสตูร 

  อานนท ์บคุคล ๖ จําพวกนีแ้ล มปีรากฏอยูใ่นโลก 

  บรุษุชือ่วา่ปรุาณะเป็นผูป้ระกอบดว้ยศลีเชน่ใด บรุษุชือ่วา่อสิทัิตตะก็เป็นผู ้

ประกอบดว้ยศลีเชน่นัน้ บรุษุชือ่วา่ปรุาณะจะไดรู้แ้มค้ตขิองบรุษุชือ่วา่อสิทัิตตะ 

ในโลกนี ้ก็หามไิด ้บรุษุชือ่วา่อสิทัิตตะเป็นผูป้ระกอบดว้ยปัญญาเชน่ใด บรุษุชือ่วา่ 

ปรุาณะก็เป็นผูป้ระกอบดว้ยปัญญาเชน่นัน้ บรุษุชือ่วา่อสิทัิตตะจะไดรู้แ้มค้ตขิองบรุษุ 

ชือ่วา่ปรุาณะในโลกนีก็้หามไิด ้

  อานนท ์บคุคล ๒ คนนีแ้ล เป็นผูตํ้า่กวา่กันดว้ยองคค์ณุคนละอยา่ง อยา่งนีแ้ล 

มคิสาลาสตูรที ่๒ จบ 

 

๓. อณิสตูร 

วา่ดว้ยความเป็นหนี ้

  [๔๕] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย ความยากจนเป็นทกุขข์อง 

กามโภคบีคุคล๑ในโลก” 

  ภกิษุทัง้หลายกราบทลูวา่ “อยา่งนัน้ พระพทุธเจา้ขา้” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย คนจนเข็ญใจยากไร ้ยอ่มกูห้นี ้

แมก้ารกูห้นีก็้เป็นทกุขข์องกามโภคบีคุคลในโลก” 

  “อยา่งนัน้ พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ภกิษุทัง้หลาย คนจนเข็ญใจยากไร ้ครัน้กูห้นีแ้ลว้ ยอ่มใชด้อกเบีย้ แมก้ารใช ้

ดอกเบีย้ก็เป็นทกุขข์องกามโภคบีคุคลในโลก” 

  “อยา่งนัน้ พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ภกิษุทัง้หลาย คนจนเข็ญใจยากไร ้ครัน้ใชด้อกเบีย้แลว้ ไมใ่หด้อกเบีย้ตาม 

กําหนดเวลา พวกเจา้หนีย้อ่มตามทวงเขา แมก้ารตามทวงก็เป็นทกุขข์องกามโภค-ี 

บคุคลในโลก” 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 กามโภคบีคุคล หมายถงึผูบ้รโิภคกามคณุ คอื คฤหัสถผ์ูค้รองเรอืน (องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๑๕/๒๙๓, องฺ.ฉกฺก.อ. 

   ๓/๔๕/๑๒๖) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๕๐๗ } 



๕๐๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๕. ธัมมกิวรรค ๓. อณิสตูร 

  “อยา่งนัน้ พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ภกิษุทัง้หลาย คนจนเข็ญใจยากไร ้เมือ่ถกูเจา้หนีท้วง ยังไมใ่ห ้พวกเจา้หนี้ 

ยอ่มตดิตาม แมก้ารถกูตดิตามก็เป็นทกุขข์องกามโภคบีคุคลในโลก” 

  “อยา่งนัน้ พระพทุธเจา้ขา้” 

  “ภกิษุทัง้หลาย คนจนเข็ญใจยากไร ้ถกูเจา้หนีต้ดิตามทัน ยังไมทั่นให ้

พวกเจา้หนีย้อ่มจองจําเขา แมก้ารถกูจองจําก็เป็นทกุขข์องกามโภคบีคุคลในโลก” 

  “อยา่งนัน้ พระพทุธเจา้ขา้” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย แมค้วามยากจนก็เป็นทกุขข์อง 

กามโภคบีคุคลในโลก แมก้ารกูห้นีก็้เป็นทกุขข์องกามโภคบีคุคลในโลก แมก้ารใช ้

ดอกเบีย้ก็เป็นทกุขข์องกามโภคบีคุคลในโลก แมก้ารถกูทวงก็เป็นทกุขข์องกามโภค-ี 

บคุคลในโลก แมก้ารถกูตติตามก็เป็นทกุขข์องกามโภคบีคุคลในโลก แมก้ารถกูจอง 

จําก็เป็นทกุขข์องกามโภคบีคุคลในโลก ดว้ยประการฉะนี ้ฉันใด 

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคลบางคน ก็ฉันนัน้เหมอืนกันแล ไมม่ศีรัทธาในกศุลธรรม 

ไมม่หีริใินกศุลธรรม ไมม่โีอตตัปปะในกศุลธรรม ไมม่วีริยิะในกศุลธรรม ไมม่ปัีญญา 

ในกศุลธรรม บคุคลนีเ้ราก็เรยีกวา่ เป็นคนจนเข็ญใจยากไรใ้นอรยิวนัิย 

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคลนัน้น่ันแลผูเ้ป็นคนจนเข็ญใจยากไร ้เมือ่ไมม่ศีรัทธาใน 

กศุลธรรม เมือ่ไมม่หีริใินกศุลธรรม เมือ่ไมม่โีอตตัปปะในกศุลธรรม เมือ่ไมม่วีริยิะ 

ในกศุลธรรม เมือ่ไมม่ปัีญญาในกศุลธรรม ยอ่มประพฤตกิายทจุรติ ประพฤต ิ

วจทีจุรติ ประพฤตมิโนทจุรติ 

  เรากลา่ววา่การประพฤตทิจุรติเชน่นีข้องเขา เป็นการกูห้นี ้

  เพราะการปกปิดกายทจุรติเป็นเหต ุเขาจงึตัง้ความปรารถนาอันชัว่วา่ „ขอชน 

เหลา่อืน่อยา่รูเ้ราเลย‟ ดํารวิา่ „ขอชนเหลา่อืน่อยา่รูเ้ราเลย‟ พดูวา่ „ขอชนเหลา่อืน่ 

อยา่รูเ้ราเลย‟ พยายามดว้ยกายวา่ „ขอชนเหลา่อืน่อยา่รูเ้ราเลย‟ 

  เพราะการปกปิดวจทีจุรติเป็นเหต ุเขาจงึตัง้ความปรารถนาอันชัว่ ฯลฯ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๕๐๘ } 



๕๐๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๕. ธัมมกิวรรค ๓. อณิสตูร 

  เพราะการปกปิดมโนทจุรติเป็นเหต ุเขาจงึตัง้ความปรารถนาชัว่วา่ „ขอชนเหลา่ 

อืน่อยา่รูเ้ราเลย‟ ดํารวิา่ “ขอชนเหลา่อืน่อยา่รูเ้ราเลย‟ พดูวา่ „ขอชนเหลา่อืน่อยา่รู ้

เราเลย‟ พยายามดว้ยกายวา่ „ขอชนเหลา่อืน่อยา่รูเ้ราเลย‟ 

  เรากลา่ววา่การปกปิดทจุรติเป็นเหตนัุน้ เป็นการใชด้อกเบีย้ 

  เพือ่นพรหมจารผีูม้ศีลีเป็นทีรั่กไดก้ลา่วกับบคุคลนัน้อยา่งนีว้า่ „ผูม้อีายนุีเ้ป็นผู ้

ทําอยา่งนี ้เป็นผูป้ระพฤตอิยา่งนี้‟ 

  เรากลา่ววา่การถกูวา่กลา่วเชน่นีข้องเขา เป็นการทวงหนี้ 

  บาปอกศุลวติกทีป่ระกอบดว้ยวปิปฏสิาร(ความรอ้นใจ) ยอ่มครอบงําบคุคล 

นัน้ผูไ้ปสูป่่า ไปสูโ่คนไม ้หรอืไปสูเ่รอืนวา่ง 

  เรากลา่ววา่การถกูบาปอกศุลวติกครอบงําเชน่นีข้องเขา เป็นการถกูตดิตาม 

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคลนัน้น่ันแล เป็นคนจนเข็ญใจยากไร ้ครัน้ประพฤต ิ

กายทจุรติ ประพฤตวิจทีจุรติ และประพฤตมิโนทจุรติ หลังจากตายแลว้ยอ่มถกู 

จองจําในเรอืนจําคอืนรก หรอืในเรอืนจําคอืกําเนดิสตัวด์รัิจฉาน 

  ภกิษุทัง้หลาย เราไมเ่ห็นเรอืนจําอืน่แมอ้ยา่งหนึง่ ทีร่า้ยกาจอยา่งนี ้เป็นทกุข ์

อยา่งนี ้และทําอันตรายแกก่ารบรรลนุพิพานซึง่เป็นแดนเกษมจากโยคะอันยอดเยีย่ม 

อยา่งนี ้เหมอืนเรอืนจําคอืนรก หรอืเรอืนจําคอืกําเนดิสตัวด์รัิจฉานนีเ้ลย 

    ความยากจน และการกูห้นี ้

   เราเรยีกวา่เป็นทกุขใ์นโลก 

   คนจนเมือ่กูห้นีใ้ชส้อยอยู ่ยอ่มเดอืดรอ้น 

    เพราะการไมใ่ชค้นืนัน้ พวกเจา้หนีจ้งึตดิตามเขา 

   เขายอ่มเขา้ถงึการถกูจองจํา 

   การถกูจองจํานัน้แลเป็นทกุขข์องหมูช่นผูป้รารถนากาม 

    ในอรยิวนัิย ก็เชน่เดยีวกัน 

   ผูใ้ดไมม่ศีรัทธา ไมม่หีริ ิ

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๕๐๙ } 



๕๑๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๕. ธัมมกิวรรค ๓. อณิสตูร 

   ไมม่โีอตตัปปะ พอกพนูบาปกรรม 

   ทํากายทจุรติ วจทีจุรติ และมโนทจุรติ 

   ปรารถนาวา่ „ชนทัง้หลายอยา่รูจั้กเรา‟ 

    ผูนั้น้ยอ่มดิน้รนพอกพนูบาปกรรม 

   ทัง้ทางกาย ทางวาจา และทางใจ ในทีนั่น้ๆ บอ่ยๆ 

   เขาผูม้บีาปกรรม มปัีญญาทราม 

   รูก้ารทําชัว่ของตนอยู ่เป็นคนจน 

   กูห้นีใ้ชส้อยอยู ่ยอ่มเดอืดรอ้น 

    ลําดับนัน้ ความดํารเิกดิแตว่ปิปฏสิารกอ่ทกุขท์างใจ 

   ยอ่มตติตามเขาทัง้ในบา้นหรอืในป่า 

   เขาผูม้บีาปกรรม มปัีญญาทราม รูก้ารทําชัว่ของตนอยู ่

   ยอ่มไปสูกํ่าเนดิสตัวด์รัิจฉานหรอืถกูจองจําในนรก 

    สว่นนักปราชญผ์ูทํ้าจติใหเ้ลือ่มใส 

   ใหท้านดว้ยโภคทรัพยทั์ง้หลายทีไ่ดม้าโดยชอบธรรม 

   ยอ่มพน้จากการจองจําทีเ่ป็นทกุขนั์น้ 

   เขาเป็นผูถ้อืชยัชนะในประโยชนทั์ง้สอง 

   ของผูม้ศีรัทธาอยูค่รองเรอืน 

   คอื ประโยชนเ์กือ้กลูในภพนี ้และสขุในภพหนา้ 

   บญุคอืการบรจิาคของคฤหัสถนั์น้ ยอ่มเพิม่พนู 

    อนึง่ ผูใ้ดมศีรัทธาตัง้มั่นในอรยิวนัิย 

   มจีติประกอบดว้ยหริ ิมโีอตตัปปะ 

   มปัีญญา และสํารวมในศลี 

   เราเรยีกผูนั้น้แลวา่ „ผูม้ชีวีติเป็นสขุในอรยิวนัิย‟ 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๕๑๐ } 



๕๑๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๕. ธัมมกิวรรค ๓. อณิสตูร 

    เขาไดส้ขุทีไ่มอ่งิอามสิ๑ 

   อเุบกขา๒ตัง้มั่น ละนวิรณ์ ๕ ประการได ้

   ปรารภความเพยีรเป็นนติย ์

   บรรลฌุานทัง้หลายมเีอกคัคตาจติปรากฏ 

   มปัีญญารักษาตน มสีต ิรูช้ดัเหตนัุน้ตามความเป็นจรงิ 

   ในธรรมเป็นทีส่ ิน้ไปแหง่สงัโยชนทั์ง้ปวง๓ 

   จติยอ่มหลดุพน้โดยชอบ เพราะไมถ่อืมั่นโดยสิน้เชงิ 

    หากวา่เขามจีติหลดุพน้โดยชอบ 

   เป็นผูค้งทีใ่นธรรมเป็นทีส่ ิน้ไปแหง่ภวสงัโยชน ์

   มญีาณหยั่งรูว้า่ „วมิตุตขิองเราไมกํ่าเรบิ๔‟ 

    ญาณน่ันแลป็นญาณชัน้เยีย่ม 

   ญาณน่ันแลเป็นสขุอันยอดเยีย่ม 

   ญาณนัน้ไมม่คีวามโศก ปราศจากธลุ ี

   มคีวามเกษมสงูสดุกวา่ความไมม่หีนี้ 

อณิสตูรที ่๓ จบ 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 สขุทีไ่มอ่งิอามสิ หมายถงึสขุในปฐมฌาน ทตุยิฌาน และตตยิฌาน (องฺ.ฉกฺก.อ. ๓/๔๕/๑๒๗) 

๒
 อเุบกขา ในทีน่ีห้มายถงึอเุบกขาในจตตุถฌาน (องฺ.ฉกฺก.อ. ๓/๔๕/๑๒๗) 

๓
 ธรรมเป็นทีส่ ิน้ไปแหง่สงัโยชนท์ ัง้ปวง หมายถงึพระนพิพาน สังโยชนท์ัง้ปวง ไดแ้ก ่(๑) กามราคะ 

   (ความกําหนัดในกาม) (๒) ปฏฆิะ(ความขัดใจ) (๓) มานะ(ความถอืตัว) (๔) ทฏิฐ(ิความเห็นผดิ) (๕) วจิกิจิฉา 

   (ความลังเลสงสัย) (๖) สลัีพพตปรามาส(ความถอืมั่นศลีพรต) (๗) ภวราคะ(ความตดิใจปรารถนาในภพ) 

   (๘) อสิสา(ความรษิยา) (๙) มัจฉรยิะ(ความตระหนี)่ (๑๐) อวชิชา(ความไมรู่แ้จง้) (องฺ.ฉกฺก.อ. ๓/๔๕/๑๒๗, 

   องฺ.ฉกฺก.ฏกีา ๓/๔๕-๔๘/๑๔๑) 

๔
 หมายถงึมปัีจจเวกขณญาณหย่ังรูว้า่มัคควมิตุต ิหรอืผลวมิตุตไิมกํ่าเรบิ เพราะไมม่กีเิลสทีก่อ่ความกําเรบิ 

   คอืราคะเป็นตน้ (องฺ.ฉกฺก.อ. ๓/๔๕/๑๒๗,องฺ.ฉกฺก.ฏกีา ๓/๔๕-๔๘/๑๔๑) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๕๑๑ } 



๕๑๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๕. ธัมมกิวรรค ๔. มหาจนุทสตูร 

๔. มหาจนุทสตูร 

วา่ดว้ยพระมหาจนุทะ๑ 

  [๔๖] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี ้

  สมัยหนึง่ ทา่นพระมหาจนุทะอยู ่ณ นคิมชือ่วา่สญัชาต ิในแควน้เจต ีสมัย 

นัน้แล ทา่นพระมหาจนุทะเรยีกภกิษุทัง้หลายมากลา่ววา่ ผูม้อีายทัุง้หลาย ภกิษุ 

เหลา่นัน้รับคําแลว้ ทา่นพระมหาจนุทะจงึไดก้ลา่วเรือ่งนีว้า่ 

  ผูม้อีายทัุง้หลาย ในพระธรรมวนัิยนี ้พวกภกิษุผูป้ระกอบธรรม๒รกุรานพวก 

ภกิษุผูเ้พง่ฌานวา่ “ภกิษุเหลา่นี ้เพง่ พนิจิ ยดึ หน่วงฌานอยูว่า่ „พวกเราเป็น 

ผูเ้พง่ฌาน พวกเราเป็นผูเ้พง่ฌาน‟ ภกิษุเหลา่นีเ้พง่ฌานทําไม เพง่ฌานเพือ่อะไร 

เพง่ฌานเพราะเหตไุร” 

  พวกภกิษุผูป้ระกอบธรรม ไมเ่ลือ่มใสในพวกภกิษุผูเ้พง่ฌานนัน้ และพวกภกิษุ 

ผูเ้พง่ฌานก็ไมเ่ลือ่มใสในพวกภกิษุผูป้ระกอบธรรมนัน้ ทัง้ไมป่ฏบิัตเิพือ่เกือ้กลูแก่ 

คนหมูม่าก เพือ่สขุแกค่นหมูม่าก เพือ่ประโยชนแ์กค่นหมูม่าก เพือ่เกือ้กลู เพือ่สขุ 

แกเ่ทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย 

  ผูม้อีายทัุง้หลาย พวกภกิษุผูเ้พง่ฌานรกุรานพวกภกิษุผูป้ระกอบธรรมวา่ 

“ภกิษุเหลา่นีค้ดิวา่ „พวกเราเป็นผูป้ระกอบธรรม พวกเราเป็นผูป้ระกอบธรรม‟ เป็น 

ผูฟุ้้ งซา่น ถอืตัว โลเล ปากกลา้ พดูพรํ่าเพรือ่ หลงลมืสต ิไมม่สีมัปชญัญะ มจีติ 

ไมต่ัง้มั่น มจีติกวดัแกวง่ ไมส่ํารวมอนิทรยี ์ภกิษุเหลา่นีป้ระกอบธรรมทําไม 

ประกอบธรรมเพือ่อะไร ประกอบธรรมเพราะเหตไุร” 

  พวกภกิษุผูเ้พง่ฌานไมเ่ลือ่มใสในพวกภกิษุผูป้ระกอบธรรมนัน้ และพวกภกิษุ 

ผูป้ระกอบธรรมก็ไมเ่ลือ่มใสในพวกภกิษุผูเ้พง่ฌานนัน้ ทัง้ไมป่ฏบิัตเิพือ่เกือ้กลูแกค่น 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 หมายถงึพระมหาจุนทะผูเ้ป็นนอ้งชายของพระธรรมเสนาบด ี(องฺ.ฉกฺก.อ. ๓/๔๖/๑๒๘) 

๒
 ภกิษุผูป้ระกอบธรรม ในทีน่ีห้มายถงึพระธรรมกถกึ (องฺ.ฉกฺก.อ. ๓/๔๖/๑๒๘) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๕๑๒ } 



๕๑๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๕. ธัมมกิวรรค ๔. มหาจนุทสตูร 

หมูม่าก เพือ่สขุแกค่นหมูม่าก เพือ่ประโยชนแ์กค่นหมูม่าก เพือ่เกือ้กลู เพือ่สขุ แก ่

เทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย 

  พวกภกิษุผูป้ระกอบธรรมสรรเสรญิพวกภกิษุผูป้ระกอบธรรมเทา่นัน้ ไมส่รรเสรญิ 

พวกภกิษุผูเ้พง่ฌาน พวกภกิษุผูป้ระกอบธรรมไมเ่ลือ่มใสในพวกภกิษุผูเ้พง่ฌานนัน้ 

และพวกภกิษุผูเ้พง่ฌานก็ไมเ่ลือ่มใสในพวกภกิษุผูป้ระกอบธรรมนัน้ ทัง้ไมป่ฏบิัตเิพือ่ 

เกือ้กลูแกค่นหมูม่าก เพือ่สขุแกค่นหมูม่าก เพือ่ประโยชนแ์กค่นหมูม่าก เพือ่เกือ้กลู 

เพือ่สขุแกเ่ทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย 

  พวกภกิษุผูเ้พง่ฌานสรรเสรญิพวกภกิษุผูเ้พง่ฌานเทา่นัน้ ไม่สรรเสรญิพวกภกิษุ 

ผูป้ระกอบธรรม และพวกภกิษุผูเ้พง่ฌานไมเ่ลือ่มใสในพวกภกิษุผูป้ระกอบธรรมนัน้ 

และพวกภกิษุผูป้ระกอบธรรมก็ไมเ่ลือ่มใสในพวกภกิษุผูเ้พง่ฌานนัน้ ทัง้ไมป่ฏบิัตเิพือ่ 

เกือ้กลูแกค่นหมูม่าก เพือ่สขุแกค่นหมูม่าก เพือ่ประโยชนแ์กค่น หมูม่าก เพือ่เกือ้กลู 

เพือ่สขุแกเ่ทวดาและมนุษยทั์ง้หลาย 

  ผูม้อีายทัุง้หลาย เพราะเหตนัุน้แล ทา่นทัง้หลายพงึสําเหนยีกอยา่งนีว้า่ 

„พวกเราทัง้หลายเมือ่เป็นผูป้ระกอบธรรม จักสรรเสรญิพวกภกิษุผูเ้พง่ฌาน‟ ทา่น 

ทัง้หลายพงึสําเหนยีกอยา่งนีแ้ล ขอ้นัน้เพราะเหตไุร เพราะบคุคลผูถ้กูตอ้งอมตธาต ุ

ดว้ยกาย เป็นอัจฉรยิบคุคล หาไดย้ากในโลก 

  เพราะเหตนัุน้แล ทา่นทัง้หลายพงึสําเหนยีกอยา่งนี้วา่ „เราทัง้หลายเมือ่เป็น 

ผูเ้พง่ฌาน จักสรรเสรญิพวกภกิษุผูป้ระกอบธรรม‟ ทา่นทัง้หลายพงึสําเหนยีก 

อยา่งนีแ้ล ขอ้นัน้เพราะเหตไุร เพราะบคุคลผูรู้แ้จง้ เห็นอัตถบทอันลกึซึง้๑ดว้ย 

ปัญญานัน้ เป็นอัจฉรยิบคุคล หาไดย้ากในโลก 

มหาจนุทสตูรที ่๔ จบ 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 อตัถบทอนัลกึซึง้ หมายถงึขอ้ความทีม่ขีันธ ์ธาต ุและอายตนะ เป็นตน้ (องฺ.ฉกฺก.อ. ๓/๔๖/๑๒๘) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๕๑๓ } 



๕๑๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๕. ธัมมกิวรรค ๕. ปฐมสนัทฏิฐกิสตูร 

๕. ปฐมสนัทฏิฐกิสตูร 

วา่ดว้ยธรรมทีผู่ป้ฏบิตัพิงึเห็นชดัดว้ยตนเอง สตูรที ่๑ 

  [๔๗] ครัง้นัน้ โมฬยิสวีกปรพิาชกเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ 

ไดส้นทนาปราศัย พอเป็นทีบ่ันเทงิใจ พอเป็นทีร่ะลกึถงึกันแลว้น่ัง ณ ทีส่มควร 

ไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ พระองคต์รัสวา่ „ธรรมอันผูป้ฏบิัตพิงึเห็นชดัดว้ย 

ตนเอง ธรรมอันผูป้ฏบิัตพิงึเห็นชดัดว้ยตนเอง‟ ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ธรรมอันผู ้

ปฏบิัตพิงึเห็นชดัดว้ยตนเอง ไมป่ระกอบดว้ยกาล๑ควรเรยีกใหม้าด ูควรนอ้มเขา้มา 

ในตน อันวญิญชูนพงึรูเ้ฉพาะตน ยอ่มมดีว้ยเหตเุพยีงไรหนอ” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “สวีกะ ถา้อยา่งนัน้ เราจักยอ้นถามทา่นในเรือ่งนี้ 

ทา่นพงึพยากรณ์เรือ่งนัน้ตามสมควรแกท่า่น สวีกะ ทา่นเขา้ใจเรือ่งนัน้อยา่งไร 

ทา่นรูช้ดัโลภะทีม่อียูภ่ายในวา่ „โลภะมอียูภ่ายในเรา‟ รูช้ดัโลภะทีไ่มม่อียูภ่ายในวา่ 

„โลภะไมม่อียูภ่ายในเรา‟ หรอืไม”่ 

  สวีกปรพิาชกกราบทลูวา่ “รูช้ดั พระพทุธเจา้ขา้” 

  “สวีกะ การทีท่า่นรูช้ดัโลภะทีม่อียูภ่ายในวา่ „โลภะมอียูภ่ายในเรา‟ รูช้ดัโลภะที ่

ไมม่อียูภ่ายในวา่ „โลภะไมม่อียูภ่ายในเรา‟ อยา่งนีแ้ลคอืธรรมอันผูป้ฏบิัตพิงึเห็นชดั 

ดว้ยตนเอง ฯลฯ 

   สวีกะ ทา่นเขา้ใจเรือ่งนัน้อยา่งไร ทา่นรูช้ดัโทสะทีม่อียูภ่ายใน ฯลฯ โมหะ 

ทีม่อียูภ่ายใน ฯลฯ ธรรมทีป่ระกอบดว้ยโลภะทีม่อียูภ่ายใน ฯลฯ ธรรมทีป่ระกอบ 

ดว้ยโทสะทีม่อียูภ่ายใน ฯลฯ รูช้ดัธรรมทีป่ระกอบดว้ยโมหะทีม่อียูใ่นภายในวา่ 

„ธรรมทีป่ระกอบดว้ยโมหะทีม่อียูภ่ายในเรา‟ รูช้ดัธรรมทีป่ระกอบดว้ยโมหะทีไ่มม่อียู ่

ภายในวา่ „ธรรมทีป่ระกอบดว้ยโมหะไมม่อียูภ่ายในเรา‟ หรอืไม”่ 

  สวีกปรพิาชกกราบทลูวา่ “รูช้ดั พระพทุธเจา้ขา้” 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 ดเูชงิอรรถที ่๑ ฉักกนบิาต ขอ้ ๑๐ หนา้ ๔๒๒ ในเลม่นี้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๕๑๔ } 



๕๑๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๕. ธัมมกิวรรค ๖. ทตุยิสนัทฏิฐกิสตูร 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “สวีกะ การทีท่า่นรูช้ดัธรรมทีป่ระกอบดว้ยโมหะทีม่ ี

อยูภ่ายในวา่ „ธรรมทีป่ระกอบดว้ยโมหะมอียูภ่ายในเรา‟ รูช้ดัธรรมทีป่ระกอบดว้ย 

โมหะทีไ่มม่อียูภ่ายในวา่ „ธรรมทีป่ระกอบดว้ยโมหะไมม่อียูภ่ายในเรา‟ อยา่งนี้แล 

คอืธรรมอันผูป้ฏบิัตพิงึเห็นชดัดว้ยตนเอง ไมป่ระกอบดว้ยกาล ควรเรยีกใหม้าด ู

ควรนอ้มเขา้มาในตน อันวญิญชูนพงึรูเ้ฉพาะตน” 

  สวีกปรพิาชกกราบทลูวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ภาษิตของพระผูม้พีระภาค 

ชดัเจนไพเราะยิง่นัก ฯลฯ ขอพระผูม้พีระภาคจงทรงจําขา้พระองคว์า่เป็นอบุาสกผู ้

ถงึสรณะ ตัง้แตว่นันีเ้ป็นตน้ไปจนตลอดชวีติ” 

ปฐมสนัทฏิฐกิสตูรที ่๕ จบ 

 

๖. ทตุยิสนัทฏิฐกิสตูร 

วา่ดว้ยธรรมทีผู่ป้ฏบิตัพิงึเห็นชดัดว้ยตนเอง สตูรที ่๒ 

  [๔๘] ครัง้นัน้ พราหมณ์คนหนึง่เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ 

ไดส้นทนาปราศัย พอเป็นทีบ่ันเทงิใจ พอเป็นทีร่ะลกึถงึกันแลว้น่ัง ณ ทีส่มควร 

ไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ 

  “ขา้แตท่า่นพระโคดม พระองคต์รัสวา่ „ธรรมอันผูป้ฏบิัตพงึเห็นชดัดว้ยตนเอง 

ธรรมอันผูป้ฏบิัตพิงึเห็นชดัดว้ยตนเอง‟ ขา้แตท่า่นพระโคดม ธรรมอันผูป้ฏบิัตพิงึ 

เห็นชดัดว้ยตนเอง ไมป่ระกอบดว้ยกาล ควรเรยีกใหม้าด ูควรนอ้มเขา้มาในตน 

อันวญิญชูนพงึรูเ้ฉพาะตน ยอ่มมดีว้ยเหตเุพยีงไรหนอ” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “พราหมณ์ ถา้อยา่งนัน้ เราจักยอ้นถามทา่นในเรือ่งนี้ 

ทา่นพงึพยากรณ์เรือ่งนัน้ตามสมควรแกท่า่น พราหมณ์ ทา่นเขา้ใจเรือ่งนัน้อยา่งไร 

ทา่นรูช้ดัราคะทีม่อียูภ่ายในวา่ „ราคะมอียูภ่ายในเรา‟ รูช้ดัราคะทีไ่มม่อียูภ่ายในวา่ 

„ราคะไมม่อียูภ่ายในเรา‟ หรอืไม”่ 

  พราหมณ์กราบทลูวา่ “รูช้ดั พระพทุธเจา้ขา้” 

  “พราหมณ์ การทีท่า่นรูช้ดัราคะทีม่อียูภ่ายในวา่ „ราคะมอียูภ่ายในเรา‟ รูช้ดั 

ราคะทีไ่มม่อียูภ่ายในวา่ „ราคะไมม่อียูภ่ายในเรา‟ อยา่งนีแ้ลคอื ธรรมอันผูป้ฏบิัต ิ

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๕๑๕ } 



๕๑๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๕. ธัมมกิวรรค ๗. เขมสตูร 

พงึเห็นชดัดว้ยตนเอง ฯลฯ พราหมณ์ ทา่นเขา้ใจเรือ่งนัน้อยา่งไร ทา่นรูช้ดัโทสะทีม่ ี

อยูภ่ายใน ฯลฯ โมหะทีม่อียูภ่ายใน ฯลฯ เหตเุครือ่งประทษุรา้ยทางกายทีม่อียู ่

ภายใน ฯลฯ เหตเุครือ่งประทษุรา้ยทางวาจาทีม่อียูภ่ายใน ฯลฯ รูช้ดัเหตเุครือ่ง 

ประทษุรา้ยทางใจทีม่อียูภ่ายในวา่ „เหตเุครือ่งประทษุรา้ยทางใจมอียูภ่ายในเรา‟ 

รูช้ดัเหตเุครือ่งประทษุรา้ยทางใจทีไ่มม่อียูภ่ายในวา่ „เหตเุครือ่งประทษุรา้ยทางใจ 

ไมม่อียูภ่ายในเรา‟ หรอืไม”่ 

  พราหมณ์กราบทลูวา่ “รูช้ดั พระพทุธเจา้ขา้” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “พราหมณ์ การทีท่า่นรูช้ดัเหตเุครือ่งประทษุรา้ย 

ทางใจทีม่อียูภ่ายในวา่ „เหตเุครือ่งประทษุรา้ยทางใจมอียูภ่ายในเรา‟ รูช้ดัเหตเุครือ่ง 

ประทษุรา้ยทางใจทีไ่มม่อียูภ่ายในวา่ „เหตเุครือ่งประทษุรา้ยทางใจไมม่อียูภ่ายในเรา‟ 

อยา่งนีแ้ลคอื ธรรมอันผูป้ฏบิัตพิงึเห็นชดัดว้ยตนเอง ไมป่ระกอบดว้ยกาล ควรเรยีก 

ใหม้าด ูควรนอ้มเขา้มาในตน อันวญิญชูนพงึรูเ้ฉพาะตน” 

  พราหมณ์กราบทลูวา่ “ขา้แตท่า่นพระโคดม ภาษิตของทา่นพระโคดมชดัเจน 

ไพเราะยิง่นัก ฯลฯ ขอทา่นพระโคดมจงทรงจําขา้พระองคว์า่เป็นอบุาสกผูถ้งึสรณะ 

ตัง้แตว่นันีเ้ป็นตน้ไปจนตลอดชวีติ” 

ทตุยิสนัทฏิฐกิสตูรที ่๖ จบ 

๗. เขมสตูร 

วา่ดว้ยพระเขมะ 

  [๔๙] สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ พระเชตวนั อารามของ 

อนาถบณิฑกิเศรษฐ ีเขตกรงุสาวตัถ ีสมัยนัน้แล ทา่นพระเขมะและทา่นพระสมุนะ 

อยูท่ีป่่าอันธวนั เขตกรงุสาวตัถ ีไดเ้ขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวาย 

อภวิาทแลว้น่ังลง ณ ทีส่มควร ทา่นพระเขมะไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๕๑๖ } 



๕๑๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๕. ธัมมกิวรรค ๗. เขมสตูร 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ภกิษุใดเป็นพระอรหันตขณีาสพ อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้ 

ทํากจิทีค่วรทํา๑เสร็จแลว้ ปลงภาระ๒ไดแ้ลว้ บรรลปุระโยชนต์น๓โดยลําดับแลว้ 

สิน้ภวสงัโยชนแ์ลว้ หลดุพน้เพราะรูโ้ดยชอบ๔ ภกิษุนัน้ไมม่คีวามคดิอยา่งนี้วา่ „ผูท้ี ่

ประเสรฐิกวา่เรามอียู‟่ วา่ „ผูท้ีเ่สมอกับเรามอียู‟่ หรอืวา่ „ผูท้ีด่อ้ยกวา่เรามอียู”่ 

  เมือ่ทา่นพระเขมะกราบทลูแลว้อยา่งนี ้พระศาสดาทรงพอพระทัย ลําดับนัน้ 

ทา่นพระเขมะรูว้า่ „พระศาสดาทรงพอพระทัยเรา‟ จงึลกุจากอาสนะ ถวายอภวิาท 

พระผูม้พีระภาค ทําประทักษิณแลว้หลกีไป 

  ครัง้นัน้แล เมือ่ทา่นพระเขมะหลกีไปไมน่าน ทา่นพระสมุนะไดก้ราบทลูพระผูม้ ี

พระภาคดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ภกิษุใดเป็นพระอรหันตขณีาสพ อยูจ่บ 

พรหมจรรยแ์ลว้ ทํากจิทีค่วรทําเสร็จแลว้ ปลงภาระไดแ้ลว้ บรรลปุระโยชนต์น 

โดยลําดับแลว้ สิน้ภวสงัโยชนแ์ลว้ หลดุพน้เพราะรูโ้ดยชอบ ภกิษุนัน้ไมม่คีวามคดิ 

อยา่งนีว้า่ „ผูท้ีป่ระเสรฐิกวา่เราไมม่‟ี วา่ „ผูท้ีเ่สมอกับเราไมม่‟ี หรอืวา่ „ผูท้ีด่อ้ย 

กวา่เราไมม่”ี 

  เมือ่ทา่นพระสมุนะกราบทลูอยา่งนีแ้ลว้ พระศาสดาทรงพอพระทัย ลําดับนัน้ 

ทา่นพระสมุนะรูว้า่ „พระศาสดาทรงพอพระทัยเรา‟ จงึลกุจากอาสนะถวายอภวิาท 

พระผูม้พีระภาค ทําประทักษิณแลว้หลกีไป 

  ครัง้นัน้แล เมือ่ทา่นพระเขมะและทา่นพระสมุนะหลกีไปไมน่าน พระผูม้ ี

พระภาคไดรั้บสัง่เรยีกภกิษุทัง้หลายมาตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย กลุบตุรทัง้หลาย 

พยากรณ์อรหัตตผลอยา่งนี ้กลา่วแตเ่นือ้ความ และไมน่อ้มตนเขา้ไปหา สว่น 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 ดเูชงิอรรถที ่๒ ปัญจกนบิาต ขอ้ ๕๖ (อปัุชฌายสตูร) หนา้ ๙๘ ในเลม่นี ้

๒
 ภาระ ในทีน่ีห้มายถงึภาระคอืขันธ ์ภาระคอืกเิลส และภาระคอือภสิงัขาร (องฺ.ฉกฺก.อ. ๓/๔๙/๑๒๘) 

๓
 ประโยชนต์น ในทีน่ีห้มายถงึพระอรหัตตผล ทีเ่รยีกว่า ประโยชน์ตน เพราะมนัีย ๓ ประการ คอื (๑) เพราะ 

   เกีย่วขอ้งกับโยนโิสมนสกิารของตน (๒) เพราะไมล่ะตนโดยนับเนือ่งในสันดานของตน (๓) เพราะเป็นประโยชน ์

   สงูสดุสําหรับตน (องฺ.ฉกฺก.อ. ๓/๔๙/๑๒๘) 

๔
 รูโ้ดยชอบ หมายถงึรูอ้รยิสัจ ๔ มทีกุขเ์ป็นตน้ตามความเป็นจรงิ ดว้ยมัคคปัญญา (องฺ.ฉกฺก.ฏกีา ๓/๔๙/ 

๑๔๒) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๕๑๗ } 



๕๑๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๕. ธัมมกิวรรค ๘. อนิทรยิสงัวรสตูร 

โมฆบรุษุ บางพวกในธรรมวนัิยนี ้เหมอืนจะรา่เรงิกลา่วพยากรณ์อรหัตตผลอยู ่เขา 

เหลา่นัน้ยอ่มถงึความคับแคน้ในภายหลัง 

    พระขณีาสพทัง้หลาย 

   ไมน่อ้มตนเขา้ไปเปรยีบเทยีบกับบคุคลทีด่กีวา่ 

   ไมน่อ้มตนเขา้ไปเปรยีบเทยีบกับบคุคลทีด่อ้ยกวา่ 

   ไมน่อ้มตนเขา้ไปเปรยีบเทยีบกับบคุคลทีเ่สมอกัน 

   มชีาตสิ ิน้แลว้ อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้ 

   เป็นผูห้ลดุพน้จากสงัโยชนทั์ง้ปวงเทีย่วไปอยู ่

เขมสตูรที ่๗ จบ 

 

๘. อนิทรยิสงัวรสตูร 

วา่ดว้ยอนิทรยีสงัวร๑ 

  [๕๐] ภกิษุทัง้หลาย เมือ่อนิทรยีสงัวรไมม่ ีศลีของบคุคลผูม้อีนิทรยีสงัวร- 

วบิัต ิชือ่วา่มเีหตถุกูขจัดแลว้ เมือ่ศลีไมม่ ีสมัมาสมาธขิองบคุคลผูม้ศีลีวบิัต ิชือ่วา่ 

มเีหตถุกูขจัดแลว้ เมือ่สมัมาสมาธไิมม่ ียถาภตูญาณทัสสนะ๒ของบคุคลผูม้สีมัมา- 

สมาธวิบิัต ิชือ่วา่มเีหตถุกูขจัดแลว้ เมือ่ยถาภตูญาณทัสสนะไมม่ ีนพิพทิาและ 

วริาคะ๓ของบคุคลผูม้ยีถาภตูญาณทัสสนะวบิัต ิชือ่วา่มเีหตถุกูขจัดแลว้ เมือ่นพิพทิา 

และวริาคะไมม่ ีวมิตุตญิาณทัสสนะ๔ของบคุคลผูม้นีพิพทิาและวริาคะวบิัต ิชือ่วา่ม ี

เหตถุกูขจัดแลว้ 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 หมายถงึการปิดกัน้ การคุม้ครอง สํารวมระวังทวารทัง้ ๖ (ท.ีม.อ. ๓๖๕/๓๕๑) 

๒
 ยถาภตูญาณทสัสนะ หมายถงึตรณุวปัิสสนาญาณ คอื วปัิสสนาทียั่งออ่นกําลัง เป็นความรูข้ัว้ตอ่ทีต่ัดแยก 

   ระหวา่งความเป็นปถุชุนกับความเป็นอรยิบคุคล ยังไมใ่ชค่วามรูข้ัน้สดูทา้ย (องฺ.ฉกฺก.อ. ๓/๕๐/๑๒๙) 

๓
 นพิพทิา หมายถงึพลววปัิสสนา วริาคะ หมายถงึอรยิมรรค (องฺ.ฉกฺก.อ. ๓/๕๐/๑๒๙) 

๔
 วมิตุตญิาณทสัสนะ เป็นความรูข้ัน้สดุทา้ย แยกอธบิายวา่ วมิตุต ิหมายถงึอรหัตตผลหรอืพระสัพพัญญตุ- 

   ญาณ ญาณทสัสนะ หมายถงึปัจจเวกขณญาณ คอืญาณหย่ังรูด้ว้ยการพจิารณาทบทวนมรรคผล กเิลสที ่

   ละไดแ้ละนพิพาน (องฺ.ตกิ.อ. ๒/๗๕/๒๒๖, ๑๐๔/๒๕๗, องฺ.ฉกฺก.อ. ๓/๕๐/๑๒๙) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๕๑๘ } 



๕๑๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๕. ธัมมกิวรรค ๙. อานันทสตูร 

  เมือ่อนิทรยีสงัวรไมม่ ีศลีของบคุคลผูม้อีนิทรยีสงัวรวบิัต ิชือ่วา่มเีหตถุกู 

ขจัดแลว้ ฯลฯ วมิตุตญิาณทัสนะของบคุคลผูม้นีพิพทิาและวริาคะวบิัต ิชือ่วา่มเีหตถุกู 

ขจัดแลว้ เปรยีบเหมอืนตน้ไมท้ีม่กี ิง่และใบวบิัตแิลว้ สะเก็ด เปลอืก กระพี ้แมแ้กน่ของ 

ตน้ไมนั้น้ ยอ่มไมถ่งึความบรบิรูณ์ ฉันนัน้ 

  เมือ่อนิทรยีสงัวรม ีศลีของบคุคลผูส้มบรูณ์ดว้ยอนิทรยีสงัวร ชือ่วา่มเีหต ุ

สมบรูณ์ เมือ่ศลีม ีสมัมาสมาธขิองบคุคลผูส้มบรูณ์ดว้ยศลี ชือ่วา่มเีหตสุมบรูณ์ 

เมือ่สมัมาสมาธมิ ียถาภตูญาณทัสสนะของบคุคลผูส้มบรูณ์ดว้ยสมัมาสมาธ ิชือ่วา่ 

มเีหตสุมบรูณ์ เมือ่ยถาภตูญาณทัสสนะม ีนพิพทิาและวริาคะของบคุคลผูส้มบรูณ์ 

ดว้ยยถาภตูญาณทัสสนะ ชือ่วา่มเีหตสุมบรูณ์ เมือ่นพิพทิาและวริาคะม ีวมิตุต-ิ 

ญาณทัสสนะของบคุคลผูส้มบรูณ์ดว้ยนพิพทิาและวริาคะ ชือ่วา่มเีหตสุมบรูณ์ 

   ภกิษุทัง้หลาย เมือ่อนิทรยีสงัวรม ีศลีของบคุคลผูส้มบรูณ์ดว้ยอนิทรยีสงัวร 

ชือ่วา่มเีหตสุมบรูณ์ ฯลฯ วมิตุตญิาณทัสสนะของบคุคลผูส้มบรูณ์ดว้ยนพิพทิาและ 

วริาคะ ชือ่วา่มเีหตสุมบรูณ์ เปรยีบเหมอืนตน้ไมท้ีม่กี ิง่และใบสมบรูณ์ สะเก็ด เปลอืก 

กระพี ้แมแ้กน่ของตน้ไมนั้น้ยอ่มถงึความสมบรูณ์ 

อนิทรยิสงัวรสตูรที ่๘ จบ 

 

๙. อานนัทสูตร 

วา่ดว้ยคณุธรรมของพระอานนท ์

  [๕๑] ครัง้นัน้ ทา่นพระอานนทเ์ขา้ไปหาทา่นพระสารบีตุรถงึทีอ่ยู ่ไดส้นทนา 

ปราศัย พอเป็นทีบ่ันเทงิใจ พอเป็นทีร่ะลกึถงึกันแลว้น่ัง ณ ทีส่มควร ไดเ้รยีนถาม 

ทา่นพระสารบีตุรดังนีว้า่ 

  “ทา่นสารบีตุร ภกิษุไดฟั้งธรรมทีย่ังไมเ่คยฟัง ธรรมทีภ่กิษุนัน้เคยฟังแลว้ไมถ่งึ 

ความเลอะเลอืน ธรรมทีภ่กิษุนัน้เคยสมัผัสดว้ยใจมากอ่น ปรากฏแกเ่ธอ และภกิษุ 

นัน้ยอ่มรูธ้รรมทีย่ังไมเ่คยรูด้ว้ยเหตเุทา่ไรหนอ” 

  ทา่นพระสารบีตุรกลา่ววา่ “ทา่นอานนท ์เป็นพหสูตู เฉพาะทา่นอานนทเ์ทา่นัน้ 

ทีจ่ะอธบิายเนือ้ความแหง่ภาษิตนัน้ใหแ้จม่แจง้ได”้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๕๑๙ } 



๕๒๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๕. ธัมมกิวรรค ๙. อานันทสตูร 

  ทา่นพระอานนทก์ลา่ววา่ “ทา่นสารบีตุร ถา้เชน่นัน้ ทา่นจงฟัง จงใสใ่จใหด้ ี

ผมจักกลา่ว” ทา่นพระสารบีตุรรับคําแลว้ ทา่นพระอานนทจ์งึไดก้ลา่วเรือ่งนีว้า่ 

  “ทา่นสารบีตุร ภกิษุในพระธรรมวนัิยนีเ้รยีนธรรมคอื สตุตะ เคยยะ เวยยา- 

กรณะ คาถา อทุาน อติวิตุตกะ ชาตกะ อัพภตูธรรม เวทัลละ เธอแสดงธรรม 

ตามทีต่นไดส้ดับมา ตามทีต่นไดเ้รยีนมาแกผู่อ้ ืน่โดยพสิดาร บอกธรรมตามทีต่นได ้

สดับมา ตามทีต่นไดเ้รยีนมาแกผู่อ้ ืน่โดยพสิดาร สาธยายธรรมตามทีต่นไดส้ดบัมา 

ตามทีต่นไดเ้รยีนมาโดยพสิดาร ตรกึตาม ตรองตาม เพง่ตามดว้ยใจซึง่ธรรมตามที ่

ตนไดส้ดับมา ตามทีต่นไดเ้รยีนมา อยูจํ่าพรรษาในอาวาสทีม่ภีกิษุเถระผูเ้ป็นพหสูตู 

เรยีนจบคัมภรี ์ทรงธรรม ทรงวนัิย ทรงมาตกิาอยู ่เขา้ไปหาภกิษุเถระเหลา่นัน้ใน 

เวลาทีส่มควร แลว้สอบถาม ไตถ่ามวา่ „พระพทุธพจนน์ีเ้ป็นอยา่งไร เนือ้ความ 

แหง่พระพทุธพจนน์ีเ้ป็นอยา่งไร‟ ภกิษุผูเ้ถระเหลา่นัน้ยอ่มเปิดเผยขอ้ทีย่ังไมเ่ปิดเผย 

ทําขอ้ทีเ่ขา้ใจยากใหเ้ขา้ใจงา่ย และบรรเทาความสงสยัในธรรมทีน่่าสงสยัหลาย 

อยา่งแกภ่กิษุนัน้ ทา่นสารบีตุร ภกิษุไดฟั้งธรรมทีย่ังไมเ่คยฟัง ธรรมทีภ่กิษุนัน้เคย 

ฟังแลว้ ยอ่มไมถ่งึความเลอะเลอืน ธรรมทีภ่กิษุนัน้เคยสมัผัสดว้ยใจมากอ่น ปรากฏ 

แกเ่ธอ และภกิษุนัน้รูธ้รรมทีย่ังไมเ่คยรูช้ดัดว้ยเหตเุทา่นีแ้ล” 

  ทา่นพระสารบีตุรกลา่ววา่ “ผูม้อีาย ุน่าอัศจรรยจ์รงิ ไมเ่คยปรากฏ ทา่น 

อานนท ์ไดก้ลา่วไวด้แีลว้ พวกผมจะทรงจําทา่นอานนทว์า่เป็นผูป้ระกอบดว้ยธรรม 

๖ ประการนี ้เพราะทา่นอานนท ์

   ๑. เรยีนธรรม คอื สตุตะ เคยยะ เวยยากรณะ คาถา อทุาน อติวิตุตกะ 

       ชาตกะ อัพภตูธรรม เวทัลละ 

   ๒. แสดงธรรมตามทีต่นไดส้ดับมา ตามทีต่นไดเ้รยีนมาแกผู่อ้ ืน่โดย 

       พสิดาร 

   ๓. บอกธรรมตามทีต่นไดส้ดับมา ตามทีต่นไดเ้รยีนมาแกผู่อ้ ืน่โดยพสิดาร 

   ๔. สาธยายธรรมตามทีต่นไดส้ดับมา ตามทีต่นไดเ้รยีนมาโดยพสิดาร 

   ๕. ตรกึตาม ตรองตาม เพง่ตามดว้ยใจซึง่ธรรมตามทีต่นไดส้ดับมา 

       ตามทีต่นไดเ้รยีนมา 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๕๒๐ } 



๕๒๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๕. ธัมมกิวรรค ๑๐. ขตัตยิสตูร 

   ๖. อยูจํ่าพรรษาในอาวาสทีม่ภีกิษุเถระผูเ้ป็นพหสูตู เรยีนจบคัมภรี ์

       ทรงธรรม ทรงวนัิย ทรงมาตกิา เขา้ไปหาภกิษุเถระเหลา่นัน้ตาม 

       กาลอันควร แลว้สอบถามไตถ่ามวา่ „พระพทุธพจนน์ีเ้ป็นอยา่งไร 

       เนือ้ความแหง่พระพทุธพจนน์ีเ้ป็นอยา่งไร‟ ภกิษุเหลา่นัน้ ยอ่มเปิด 

       เผยขอ้ทีย่ังไมเ่ปิดเผย ทําขอ้ทีเ่ขา้ใจยากใหเ้ขา้โดยงา่ย และบรรเทา 

       ความสงสยัในธรรมทีน่่าสงสยัหลายอยา่งแกภ่กิษุนัน้” 

อานนัทสตูรที ่๙ จบ 

 

๑๐. ขตัตยิสตูร 

วา่ดว้ยความประสงคข์องกษตัรยิ ์

  [๕๒] ครัง้นัน้ ชาณุสโสณพิราหมณ์เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ 

ไดส้นทนาปราศรัย พอเป็นทีบ่ันเทงิใจ พอเป็นทีร่ะลกึถงึกันแลว้น่ัง ณ ทีส่มควร 

ไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ 

  “ขา้แตท่า่นพระโคดม กษัตรยิทั์ง้หลายมคีวามประสงคอ์ะไร นยิมอะไร มั่นใจ 

อะไร ตอ้งการอะไร มอีะไรเป็นทีส่ดุ” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “กษัตรยิทั์ง้หลายมคีวามประสงคโ์ภคทรัพย ์นยิม 

ปัญญา มั่นใจในกําลังทหาร ตอ้งการไดเ้ป็นเจา้แผน่ดนิ มคีวามเป็นใหญเ่ป็นทีส่ดุ” 

  ชาณุสโสณพิราหมณ์ทลูถามวา่ “ขา้แตท่า่นพระโคดม พราหมณ์ทัง้หลายม ี

ความประสงคอ์ะไร นยิมอะไร มั่นใจอะไร ตอ้งการอะไร มอีะไรเป็นทีส่ดุ” 

  “พราหมณ์ทัง้หลายมคีวามประสงคโ์ภคทรัพย ์นยิมปัญญา มั่นใจในมนตร ์

ตอ้งการบชูายัญ มพีรหมโลกเป็นทีส่ดุ” 

  “ขา้แตท่า่นพระโคดม คหบดทัีง้หลายมคีวามประสงคอ์ะไร นยิมอะไร มั่นใจ 

อะไร ตอ้งการอะไร มอีะไรเป็นทีส่ดุ” 

  “คหบดทัีง้หลายมคีวามประสงคโ์ภคทรัพย ์นยิมปัญญา มั่นใจในศลิปะ 

ตอ้งการการงาน มกีารงานทีทํ่าเสร็จแลว้เป็นทีส่ดุ” 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๕๒๑ } 



๕๒๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๕. ธัมมกิวรรค ๑๐. ขตัตยิสตูร 

  “ขา้แตท่า่นพระโคดม สตรทัีง้หลายมคีวามประสงคอ์ะไร นยิมอะไร มั่นใจ 

อะไร ตอ้งการอะไร มอีะไรเป็นทีส่ดุ” 

  “สตรทัีง้หลายมคีวามประสงคบ์รุษุ นยิมเครือ่งประดบั มั่นใจในบตุร ไมต่อ้งการ 

หญงิอืน่รว่มสาม ีมคีวามเป็นใหญใ่นบา้นเป็นทีส่ดุ” 

  “ขา้ทา่นแตพ่ระโคดม โจรทัง้หลายมคีวามประสงคอ์ะไร นยิมอะไร มั่นใจอะไร 

ตอ้งการอะไร มอีะไรเป็นทีส่ดุ” 

  “พราหมณ์ โจรทัง้หลายมคีวามประสงคก์ารลักทรัพยผ์ูอ้ ืน่ นยิมทีเ่รน้ลับ มั่นใจ 

ในศัสตรา ตอ้งการทีม่ดื มผีูอ้ ืน่ไมเ่ห็นเป็นทีส่ดุ” 

  “ขา้แตท่า่นพระโคดม สมณะทัง้หลายมคีวามประสงคอ์ะไร นยิมอะไร มั่นใจ 

อะไร ตอ้งการอะไร มอีะไรเป็นทีส่ดุ” 

  “สมณะทัง้หลายมคีวามประสงคข์นัตแิละโสรัจจะ นยิมปัญญา มั่นใจในศลี 

ตอ้งการความไมม่กีเิลสเครือ่งกังวล มนีพิพานเป็นทีส่ดุ” 

  ชาณุสโสณพิราหมณ์กราบทลูวา่ “ขา้แตท่า่นพระโคดม น่าอัศจรรยจ์รงิ 

ไมเ่คยปรากฏ ทา่นพระโคดมทรงทราบความประสงค ์ความนยิม ความมั่นใจ 

ความตอ้งการ และสิง่อันเป็นทีส่ดุ แมแ้หง่กษัตรยิทั์ง้หลาย ฯลฯ แมแ้หง่พราหมณ์ 

ทัง้หลาย ฯลฯ แมแ้หง่คหบดทัีง้หลาย ฯลฯ แมแ้หง่สตรทัีง้หลาย ฯลฯ แมแ้หง่โจร 

ทัง้หลาย ฯลฯ ทา่นพระโคดมทรงทราบความประสงค ์ความนยิม ความมั่นใจ 

ความตอ้งการและสิง่อันเป็นทีส่ดุ แมแ้หง่สมณะทัง้หลาย ขา้แตท่า่นพระโคดม 

ภาษิตของทา่นพระโคดม ชดัเจนไพเราะยิง่นัก ฯลฯ ขอทา่นพระโคดมจงทรงจํา 

ขา้พระองคว์า่เป็นอบุาสกผูถ้งึสรณะ ตัง้แตว่นันี้เป็นตน้ไปจนตลอดชวีติ” 

ขตัตยิสตูรที ่๑๐ จบ 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๕๒๒ } 



๕๒๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๕. ธัมมกิวรรค ๑๑. อัปปมาทสตูร 

๑๑. อปัปมาทสตูร 

วา่ดว้ยความไมป่ระมาท 

  [๕๓] ครัง้นัน้ พราหมณ์คนหนึง่เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ 

ไดส้นทนาปราศัย พอเป็นทีบ่ันเทงิใจ พอเป็นทีร่ะลกึถงึกันแลว้น่ัง ณ ทีส่มควร 

ไดท้ลูถามพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ 

  “ขา้แตท่า่นพระโคดม ธรรมอยา่งหนึง่ทีบ่คุคลเจรญิทําใหม้ากแลว้ ยอ่มยดึถอื 

ไวไ้ดซ้ ึง่ประโยชนทั์ง้สอง คอื ประโยชนใ์นภพนี ้และประโยชนใ์นภพหนา้ มอียูห่รอื” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “พราหมณ์ ธรรมอยา่งหนึง่ทีบ่คุคลเจรญิทําให ้

มากแลว้ ยอ่มยดึถอืไวไ้ดซ้ ึง่ประโยชนทั์ง้สอง คอื ประโยชนใ์นภพนี ้และประโยชนใ์น 

ภพหนา้ มอียู”่ 

  พราหมณ์ทลูถามวา่ “ขา้แตท่า่นพระโคดม ก็ธรรมอยา่งหนึง่ทีบ่คุคลเจรญิ 

ทําใหม้ากแลว้ ยอ่มยดึถอืไวไ้ดซ้ ึง่ประโยชนทั์ง้สอง คอื ประโยชนใ์นภพนี ้และ 

ประโยชนใ์นภพหนา้เป็นอยา่งไร” 

   พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “พราหมณ์ ธรรมอยา่งหนึง่คอืความไมป่ระมาท 

ทีบ่คุคลเจรญิ ทําใหม้ากแลว้ ยอ่มยดึถอืไวไ้ดซ้ ึง่ประโยชนทั์ง้สอง คอื ประโยชนใ์น 

ภพนี ้และประโยชนใ์นภพหนา้ 

  เปรยีบเหมอืนรอยเทา้ชนดิใดของสตัวทั์ง้หลายผูส้ญัจรไปบนแผน่ดนิ รอยเทา้ 

เหลา่นัน้ทัง้หมดยอ่มถงึความรวมลงในรอ้ยเทา้ชา้ง รอยเทา้ชา้ง ชาวโลกกลา่ววา่ 

เป็นเลศิกวา่รอยเทา้เหลา่นัน้ เพราะรอยเทา้ชา้งเป็นรอยเทา้ใหญ ่ฉันใด 

  ธรรมอยา่งหนึง่คอืความไมป่ระมาททีบ่คุคลเจรญิทําใหม้ากแลว้ ยอ่มยดึถอืไว ้

ไดซ้ ึง่ประโยชนทั์ง้สอง คอื ประโยชนใ์นภพนี ้และประโยชนใ์นภพหนา้ ก็ฉันนัน้ 

เหมอืนกัน 

  เปรยีบเหมอืนกลอนชนดิใดชนดิหนึง่แหง่เรอืนยอด กลอนเหลา่นัน้ทัง้หมด 

ยอ่มโนม้นอ้มรวมเขา้หายอดเรอืน ยอดเรอืน ชาวโลกกลา่ววา่เป็นเลศิกวา่กลอน 

เหลา่นัน้ ฉันใด 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๕๒๓ } 



๕๒๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๕. ธัมมกิวรรค ๑๑. อัปปมาทสตูร 

  ธรรมอยา่งหนึง่คอืความไมป่ระมาททีบ่คุคลเจรญิทําใหม้ากแลว้ ฯลฯ ก็ฉันนัน้ 

เหมอืนกัน 

  เปรยีบเหมอืนบคุคลผูเ้กีย่วหญา้ เกีย่วหญา้แลว้ก็จับทีย่อดสลดัลงฟาดไป 

เคาะไป ฉันใด ธรรมอยา่งหนึง่คอืความไมป่ระมาททีบ่คุคลเจรญิทําใหม้ากแลว้ ฯลฯ 

ก็ฉันนัน้เหมอืนกัน 

  เปรยีบเหมอืนเมือ่พวงผลมะมว่งถกูตัดทีข่ัว้ ผลมะมว่งลกูใดลกูหนึง่ทีต่ดิอยู่ 

กับขัว้ ผลมะมว่งเหลา่นัน้ทัง้หมดยอ่มเป็นของตดิไปกับขัว้ ฉันใด 

  ธรรมอยา่งหนึง่คอืความไมป่ระมาททีบ่คุคลเจรญิทําใหม้ากแลว้ ฯลฯ ก็ฉันนัน้ 

เหมอืนกัน 

  เปรยีบเหมอืนพระราชาผูป้กครองประเทศเล็ก ๆ พระองคใ์ดพระองคห์นึง่ 

พระราชาเหลา่นัน้ทัง้หมด ยอ่มเป็นผูข้ ึน้ตรงตอ่พระเจา้จักรพรรด ิพระเจา้จักรพรรด ิ

ชาวโลกกลา่ววา่เป็นเลศิกวา่พระราชาเหลา่นัน้ ฉันใด 

  ธรรมอยา่งหนึง่คอืความไมป่ระมาท ทีบ่คุคลเจรญิทําใหม้ากแลว้ ฯลฯ ก็ฉันนัน้ 

เหมอืนกัน 

  เปรยีบเหมอืนแสงสวา่งชนดิใดชนดิหนึง่แหง่ดวงดาว แสงสวา่งเหลา่นัน้ทัง้หมด 

ไมถ่งึสว่นทีส่บิหกแหง่แสงสวา่งของดวงจันทร ์แสงสวา่งของดวงจันทร ์ชาวโลก 

กลา่ววา่เป็นเลศิกวา่แสงสวา่งแหง่ดวงดาวเหลา่นัน้ ฉันใด 

  ธรรมอยา่งหนึง่ คอื ความไมป่ระมาททีบ่คุคลเจรญิทําใหม้ากแลว้ ยอ่มยดึถอื 

ไวไ้ดซ้ ึง่ประโยชนทั์ง้สอง คอื ประโยชนใ์นภพนี ้และประโยชนใ์นภพหนา้ ก็ฉันนัน้ 

เหมอืนกัน 

  พราหมณ์ ธรรมอยา่งหนึง่คอืความไมป่ระมาททีบ่คุคลเจรญิทําใหม้ากแลว้ 

ยอ่มยดึถอืไวไ้ดซ้ ึง่ประโยชนทั์ง้สองคอื ประโยชนใ์นภพนี ้และประโยชนใ์นภพหนา้” 

  พราหมณ์กราบทลูวา่ “ขา้แตท่า่นพระโคดม ภาษิตของทา่นพระโคดม ชดัเจน 

ไพเราะยิง่นัก ขา้แตท่า่นพระโคดม ภาษิตของทา่นพระโคดม ชดัเจนไพเราะยิง่นัก ฯลฯ 

ขอทา่นพระโคดมจงทรงจําขา้พระองคว์า่เป็นอบุาสกผูถ้งึสรณะ ตัง้แตว่นันีเ้ป็นตน้ไป 

จนตลอดชวีติ” 

อปัปมาทสตูรที ่๑๑ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๕๒๔ } 



๕๒๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๕. ธัมมกิวรรค ๑๒. ธัมมกิสตูร 

๑๒. ธมัมกิสตูร 

วา่ดว้ยทา่นพระธมัมกิะ 

  [๕๔] สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยูท่ีภ่เูขาคชิฌกฏู๑ เขตกรงุราชคฤห ์

สมัยนัน้ ทา่นพระธัมมกิะเป็นเจา้อาวาส อยูใ่นอาวาส ๗ แหง่ ในชาตภิมูชินบท 

ทัง้หมด ทราบวา่ ทา่นพระธัมมกิะดา่ บรภิาษ เบยีดเบยีน ทิม่แทง เสยีดสพีวกภกิษุ 

อาคันตกุะดว้ยวาจา และภกิษุอาคันตกุะเหลา่นัน้เมือ่ถกูทา่นพระธัมมกิะดา่ บรภิาษ 

เบยีดเบยีน ทิม่แทง เสยีดสดีว้ยวาจา จงึหลกีไป ไมอ่ยู ่ละทิง้อาวาส 

  ครัง้นัน้ พวกอบุาสกและอบุาสกิาชาวชาตภิมูชินบทมคีวามคดิดังนีว้า่ “พวกเรา 

ไดบํ้ารงุภกิษุสงฆด์ว้ยจวีร บณิฑบาต เสนาสนะ และคลิานปัจจัยเภสชัชบรขิาร 

แตพ่วกภกิษุอาคันตกุะก็หลกีไป ไมอ่ยู ่ละทิง้อาวาส อะไรหนอเป็นเหตปัุจจัยให ้

พวกภกิษุอาคันตกุะหลกีไป ไมอ่ยู ่ละทิง้อาวาส” 

  ตอ่มา พวกอบุาสกและอบุาสกิาชาวชาตภิมูชินบทคดิกันวา่ “ทา่นพระธัมมกิะ 

นีเ้อง ดา่ บรภิาษ เบยีดเบยีน ทิม่แทง เสยีดสภีกิษุอาคันตกุะดว้ยวาจา และภกิษุ 

อาคันตกุะเหลา่นัน้เมือ่ถกูทา่นพระธัมมกิะดา่ บรภิาษ เบยีดเบยีน ทิม่แทง เสยีดส ี

ดว้ยวาจา จงึหลกีไป ไมอ่ยู ่ละทิง้อาวาส ทางทีด่พีวกเราพงึชว่ยกันขบัไลท่า่น 

พระธัมมกิะใหห้นไีป” จงึเขา้ไปหาทา่นพระธัมมกิะถงึทีอ่ยู ่ไดก้ลา่วกับทา่นพระ 

ธัมมกิะดังนีว้า่ “ขา้แตท่า่นผูเ้จรญิ ขอทา่นพระธัมมกิะจงหลกีไปจากอาวาสนี ้ทา่น 

ไมค่วรอยูใ่นอาวาสนี้” 

  ภายหลังตอ่มา ทา่นพระธัมมกิะไดจ้ากอาวาสนัน้ไปสูอ่าวาสอืน่ ทราบวา่ แมท้ี ่

อาวาสนัน้ ทา่นพระธัมมกิะก็ดา่ บรภิาษ เบยีดเบยีน ทิม่แทง เสยีดสพีวกภกิษุ 

อาคันตกุะดว้ยวาจา และภกิษุอาคันตกุะเหลา่นัน้เมือ่ถกูทา่นพระธัมมกิะดา่ บรภิาษ 

เบยีดเบยีน ทิม่แทง เสยีดสดีว้ยวาจา หลกีไป ไมอ่ยู ่ละทิง้อาวาส 

  ครัง้นัน้ พวกอบุาสกและอบุาสกิาชาวชาตภิมูชินบทมคีวามคดิดังนีว้า่ “พวกเรา 

ไดบํ้ารงุภกิษุสงฆด์ว้ยจวีร บณิฑบาต เสนาสนะ และคลิานปัจจัยเภสชัชบรขิาร 

 

เชงิอรรถ : 

๑ 
ดเูชงิอรรถที ่๑ ฉักกนบิาต ขอ้ ๔๑ (ทารกุขันธสตูร) หนา้ ๔๙๓ ในเลม่นี ้

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๕๒๕ } 



๕๒๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๕. ธัมมกิวรรค ๑๒. ธัมมกิสตูร 

แตพ่วกภกิษุอาคันตกุะก็หลกีไป ไมอ่ยู ่ละทิง้อาวาส อะไรหนอเป็นเหตปัุจจัยใหพ้วก 

ภกิษุอาคันตกุะหลกีไป ไมอ่ยู ่ละทิง้อาวาส” 

  พวกอบุาสกและอบุาสกิาชาวชาตภิมูชินบทคดิกันวา่ “ทา่นพระธัมมกิะนีเ้อง 

ดา่ บรภิาษ เบยีดเบยีน ทิม่แทง เสยีดสพีวกภกิษุอาคันตกุะดว้ยวาจา และภกิษุ 

อาคันตกุะเหลา่นัน้เมือ่ถกูทา่นพระธัมมกิะดา่ บรภิาษ เบยีดเบยีน ทิม่แทง เสยีดส ี

ดว้ยวาจา จงึหลกีไป ไมอ่ยู ่ละทิง้อาวาส ทางทีด่ ีพวกเราพงึชว่ยกันขบัไลท่า่น 

พระธัมมกิะใหห้นไีป” จงึเขา้ไปหาทา่นพระธัมมกิะถงึทีอ่ยู ่แลว้ไดก้ลา่วกับทา่นพระ 

ธัมมกิะดังนีว้า่ “ขา้แตท่า่นผูเ้จรญิ ขอทา่นพระธัมมกิะจงหลกีไปจากอาวาสนี ้ทา่น 

ไมค่วรอยูใ่นอาวาสนี้” 

  ภายหลังตอ่มา ทา่นพระธัมมกิะไดจ้ากอาวาสแมนั้น้ไปสูอ่าวาสอืน่ ทราบวา่ 

แมท้ีอ่าวาสนัน้ ทา่นพระธัมมกิะก็ดา่ บรภิาษ เบยีดเบยีน ทิม่แทง เสยีดสพีวกภกิษุ 

อาคันตกุะดว้ยวาจา และภกิษุอาคันตกุะเหลา่นัน้ เมือ่ถกูทา่นพระธัมมกิะดา่ บรภิาษ 

เบยีดเบยีน ทิม่แทง เสยีดสดีว้ยวาจา ก็หลกีไป ไมอ่ยู ่ละทิง้อาวาส 

  ครัง้นัน้ พวกอบุาสกและอบุาสกิาชาวชาตภิมูชินบทมคีวามคดิดังนีว้า่ “พวกเรา 

ไดบํ้ารงุภกิษุสงฆด์ว้ยจวีร บณิฑบาต เสนาสนะ และคลิานปัจจัยเภสชัชบรขิาร 

แตพ่วกภกิษุอาคันตกุะหลกีไป ไมอ่ยู ่ละทิง้อาวาส อะไรหนอเป็นเหตปัุจจัยใหพ้วก 

ภกิษุอาคันตกุะหลกีไป ไมอ่ยู ่ละทิง้อาวาส” 

  ตอ่มา พวกอบุาสกและอบุาสกิาชาวชาตภิมูชินบทคดิกันวา่ “ฯลฯ ทางทีด่ ี

พวกเราพงึชว่ยกันขบัไลท่า่นพระธัมมกิะใหห้ลกีไปจากอาวาสทัง้ ๗ แหง่ ในชาตภิมู ิ

ชนบททัง้หมด” จงึเขา้ไปหาพระธัมมกิะถงึทีอ่ยูแ่ลว้ไดก้ลา่วกับทา่นพระธัมมกิะดังนี้ 

วา่ “ขา้แตท่า่นผูเ้จรญิ ขอทา่นพระธัมมกิะจงหลกีไปจากอาวาสทัง้ ๗ แหง่ ในชาต-ิ 

ภมูทัิง้หมด” 

  ครัง้นัน้ ทา่นพระธัมมกิะไดม้คีวามคดิดังนีว้า่ “เราถกูพวกอบุาสกและอบุาสกิา 

ชาวชาตภิมูชินบทขบัไลอ่อกจากอาวาสทัง้ ๗ แหง่ในชาตภิมูชินบททัง้หมด บัดนีเ้รา 

จักไปทีไ่หนหนอ” ครัง้นัน้ ทา่นพระธัมมกิะไดม้คีวามคดิวา่ “ทางทีด่ ีเราควรจะ 

เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ” 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๕๒๖ } 



๕๒๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๕. ธัมมกิวรรค ๑๒. ธัมมกิสตูร 

  ลําดับนัน้ ทา่นพระธัมมกิะถอืบาตรและจวีรหลกีไปทางกรงุราชคฤห ์ไปถงึกรงุ 

ราชคฤหแ์ละภเูขาคชิฌกฏูโดยลําดับ เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวาย 

อภวิาทแลว้น่ัง ณ ทีส่มควร พระผูม้พีระภาคไดต้รัสดังนีว้า่ “พราหมณ์ธัมมกิะ 

เชญิเถดิ ทา่นมาจากไหนหรอื” 

  ทา่นพระธัมมกิะกราบทลูวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองคถ์กูพวกอบุาสก 

และอบุาสกิาชาวชาตภิมูชินบทขบัไลอ่อกจากอาวาสทัง้ ๗ แหง่ ในชาตภิมูชินบท 

ทัง้หมด” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “พราหมณ์ธัมมกิะ จะมปีระโยชนอ์ะไรแกเ่ธอดว้ยการ 

อยูใ่นชาตภิมูชินบทนี ้ควรแลว้ทีเ่ธอถกูขบัไลใ่หอ้อกจากอาวาสนัน้ ๆ แลว้มาใน 

สํานักของเรา เรือ่งเคยมมีาแลว้ พวกพอ่คา้ทางทะเล จับนกทีค่น้หาฝ่ังแลว้ ออกเรอื 

เดนิทางไปยังสมทุร เมือ่เดนิเรอืไปไมเ่ห็นฝ่ัง พวกเขาก็ปลอ่ยนกคน้หาฝ่ัง มันบนิไป 

ทางทศิตะวนัออก บนิไปทางทศิตะวนัตก บนิไปทางทศิเหนอื บนิไปทางทศิใต ้

บนิขึน้สงู บนิไปทางทศิเฉียง ถา้มันเห็นฝ่ังอยูใ่กล ้ก็บนิเขา้ไปหาฝ่ังทเีดยีว แตถ่า้ 

มันไมเ่ห็นฝ่ังอยูใ่กล ้มันก็จะกลับมายังเรอืนัน้ ฉันใด พราหมณ์ธัมมกิะ เธอถกูขบัไล่ 

ใหอ้อกจากอาวาสนัน้ ๆ แลว้มายังสํานักของเราก็ฉันนัน้เหมอืนกัน 

  เรือ่งเคยมมีาแลว้ ตน้ไทรใหญช่ือ่สปุตฏิฐะของพระเจา้โกรัพยะม ี๕ กิง่ มรีม่ 

เงาเย็น น่ารืน่รมยใ์จ ก็ตน้ไทรใหญช่ือ่สปุตฏิฐะ มกี ิง่กา้นแผไ่ปถงึ ๑๒ โยชน์ มรีาก 

แผไ่ปได ้๕ โยชน ์มผีลใหญเ่หมอืนกระทะหงุขา้วสารไดอ้าฬหกะหนึง่ มผีลอรอ่ย 

เหมอืนรวงผึง้เล็ก ซึง่ไมม่โีทษ พระราชาเสวยผลไทรใหญช่ือ่สปุตฏิฐะกิง่หนึง่พรอ้ม 

กับนางสนม หมูท่หารบรโิภคกิง่หนึง่ ชาวนคิมและชาวชนบทบรโิภคกิง่หนึง่ สมณ- 

พราหมณ์บรโิภคกิง่หนึง่ เนือ้และนกกนิกิง่หนึง่ ไมม่ใีครหวงแหนผลของตน้ไทรใหญ่ 

ชือ่สปุตฏิฐะไว ้และไมม่ใีคร ๆ แยง่ชงิผลของกันและกัน ตอ่มาบรุษุคนหนึง่บรโิภคผล 

ของตน้ไทรใหญช่ือ่สปุตฏิฐะพอแกค่วามตอ้งการแลว้หักกิง่หลกีไป 

  ครัง้นัน้ เทวดาผูส้งิสถติอยูท่ีต่น้ไทรใหญช่ือ่สปุตฏิฐะมคีวามคดิดังนีว้า่ “ทา่น 

ผูเ้จรญิ น่าอัศจรรยจ์รงิ ไมเ่คยปรากฏหนอ คนชัว่นีบ้รโิภคผลของตน้ไทรใหญช่ือ่ 

สปุตฏิฐะจนพอแกค่วามตอ้งการแลว้หักกิง่หลกีไป ทําอยา่งไร ตน้ไทรใหญช่ือ่สปุตฏิฐะ 

จะไมพ่งึออกผลตอ่ไป” หลังจากนัน้ ตน้ไทรใหญช่ือ่สปุตฏิฐะไมไ่ดอ้อกผลอกีตอ่ไป 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๕๒๗ } 



๕๒๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๕. ธัมมกิวรรค ๑๒. ธัมมกิสตูร 

  ครัน้ตอ่มา พระเจา้โกรัพยะเสด็จเขา้ไปหาทา้วสกักะจอมเทพถงึทีป่ระทับไดท้ลู 

ทา้วสกักะวา่ “ขอเดชะ ทา่นผูน้ริทกุข ์พระองคพ์งึทราบเถดิวา่ ตน้ไทรใหญช่ือ่ 

สปุตฏิฐะไมอ่อกผล” ทนัีน้ทา้วสกักะจอมเทพทรงบันดาลใหม้ลีมฝนอยา่งแรงพัด 

โคน่ตน้ไทรใหญช่ือ่สปุตฏิฐะลม้ลง ทําใหม้รีากขึน้เบือ้งบนดว้ยฤทธิ ์ลําดับนัน้ เทวดา 

ผูส้งิสถติอยูท่ีต่น้ไทรใหญช่ือ่สปุตฏิฐะเป็นทกุข ์เสยีใจ ไดย้นืรอ้งไหน้ํ้าตานองหนา้อยู ่

ณ ทีส่มควร 

  ภายหลัง ทา้วสกักะจอมเทพเขา้ไปหาเทวดาผูส้งิสถติอยูท่ีต่น้ไทรใหญช่ือ่สปุตฏิฐะ 

ถงึทีอ่ยูแ่ลว้ถามวา่ “เทวดา ทําไมหนอเธอจงึเป็นทกุข ์เสยีใจ ยนืรอ้งไหน้ํ้าตานอง 

หนา้อยู ่ณ ทีส่มควร” 

  เทวดานัน้ทลูวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูน้ริทกุข ์เพราะลมฝนอยา่งแรงพัดโคน่ทีอ่ยู ่

ของขา้พระองคล์ม้ลง ทําใหม้รีากขึน้เบือ้งบน พระเจา้ขา้” 

  “เทวดา ก็เมือ่เธอดํารงอยูใ่นรกุขธรรม (ธรรมทีเ่ทวดาผูส้งิสถติอยูท่ีต่น้ไมพ้งึ 

ประพฤต)ิ แลว้ ลมฝนอยา่งแรงไดพั้ดมาโคน่ทีอ่ยูข่องเธอลม้ลง ทําใหม้รีากขึน้เบือ้ง 

บนไดอ้ยา่งไร” 

  เทวดาทลูถามวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูน้ริทกุข ์เทวดาผูส้งิสถติอยูท่ีต่น้ไม ้ดํารง 

อยูใ่นรกุขธรรมเป็นอยา่งไร” 

  “เทวดา หมูค่นในโลกนี ้ผูต้อ้งการรากยอ่มนํารากของตน้ไมไ้ป ผูต้อ้งการ 

เปลอืกยอ่มนําเปลอืกไป ผูต้อ้งการใบยอ่มนําใบไป ผูต้อ้งการดอกยอ่มนําดอกไป 

ผูต้อ้งการผลยอ่มนําผลไป แตเ่ทวดาไมพ่งึดใีจหรอืเสยีใจเพราะการกระทํานัน้ ๆ 

เทวดาผูส้งิสถติอยูท่ีต่น้ไมดํ้ารงอยูใ่นรกุขธรรมเป็นอยา่งนีแ้ล” 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูน้ริทกุข ์ขา้พระองคไ์มดํ่ารงอยูใ่นรกุขธรรมเป็นแน่ ลมฝน 

อยา่งแรงจงึไดพั้ดโคน่ทีอ่ยูข่องขา้พระองคใ์หล้ม้ลง ทําใหม้รีากขึน้เบือ้งบน” 

  “เทวดา ถา้เธอพงึดํารงอยูใ่นรกุขธรรม ทีอ่ยูข่องเธอก็จะพงึมเีหมอืนกาลกอ่น” 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูน้ริทกุข ์ขา้พระองคจ์ะดํารงอยูใ่นรกุขธรรม ขอใหท้ีอ่ยูข่องขา้ 

พระองคจ์งมเีหมอืนกาลกอ่นเถดิ” 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๕๒๘ } 



๕๒๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๕. ธัมมกิวรรค ๑๒. ธัมมกิสตูร 

  ลําดับนัน้ ทา้วสกักะจอมเทพไดท้รงบันดาลใหม้ลีมฝนอยา่งแรงพัดตน้ไทรใหญ ่

ชือ่สปุตฏิฐะใหก้ลับตัง้ข ึน้ดังเดมิดว้ยฤทธิ ์ตน้ไทรใหญช่ือ่สปุตฏิฐะไดม้เีปลอืกมรีาก 

ตัง้อยูด่ังเดมิ ฉันใด 

  พราหมณ์ธัมมกิะ อบุาสกอบุาสกิาชาวชาตภิมูชินบททัง้หลาย ไดข้บัไลเ่ธอ 

ผูต้ัง้อยูใ่นสมณธรรมใหอ้อกจากอาวาสทัง้ ๗ แหง่ในชาตภิมูชินบททัง้หมดฉันนัน้ 

เหมอืนกัน” 

  ทา่นพระธัมมกิะทลูถามวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ สมณะดํารงอยูใ่นสมณธรรม 

เป็นอยา่งไร” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “พราหมณ์ธัมมกิะ สมณะในธรรมวนัิยนีไ้มด่า่ 

ตอบบคุคลผูด้า่อยู ่ไมเ่สยีดสตีอบบคุคลผูเ้สยีดสอียู ่ไมป่ระหารตอบบคุคลผูป้ระหาร 

อยู ่พราหมณ์ธัมมกิะ สมณะดํารงอยูใ่นสมณธรรมเป็นอยา่งนีแ้ล” 

  ทา่นพระธัมมกิะทลูถามวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ พวกอบุาสกชาวชาตภิมู ิ

ชนบท ไดข้บัไลข่า้พระองคผ์ูไ้มดํ่ารงอยูใ่นสมณธรรมใหอ้อกจากอาวาสทัง้ ๗ แหง่ 

ในชาตภิมูชินบททัง้หมด พระพทุธเจา้ขา้” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “พราหมณ์ธัมมกิะ เรือ่งเคยมมีาแลว้ มคีรชูือ่สเุนตตะ 

เป็นเจา้ลัทธผิูป้ราศจากความกําหนัดในกามทัง้หลาย มสีาวกหลายรอ้ยคน ไดแ้สดง 

ธรรมแกส่าวกทัง้หลายเพือ่ความเป็นผูเ้กดิในพรหมโลก สาวกเหลา่ใดเมือ่ครสูเุนตตะ 

แสดงธรรมเพือ่ความเป็นผูเ้กดิในพรหมโลกอยู ่ไมทํ่าจติใหเ้ลือ่มใส สาวกเหลา่นัน้ 

หลังจากตายแลว้ไดไ้ปเกดิในอบาย ทคุต ิวนิบิาต นรก สว่นสาวกเหลา่ใด เมือ่คร ู

สเุนตตะแสดงธรรมเพือ่ความเป็นผูเ้กดิในพรหมโลกอยู ่ไดทํ้าจติใหเ้ลือ่มใส สาวก 

เหลา่นัน้หลังจากตายแลว้ไดไ้ปเกดิในสคุตโิลกสวรรค ์

  เรือ่งเคยมมีาแลว้ มคีรชูือ่มคูปักขะ ฯลฯ มคีรชูือ่อรเนม ิฯลฯ มคีรชูือ่ 

กทุทาลกะ ฯลฯ มคีรชูือ่หตัถปิาละ ฯลฯ มคีรชูือ่โชตปิาละ เป็นเจา้ลัทธผิู ้

ปราศจากความกําหนัดในกามทัง้หลาย มสีาวกหลายรอ้ยคน ไดแ้สดงธรรมเพือ่ 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เล่ม : ๒๒ หนา้ :๕๒๙ } 



๕๓๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๕. ธัมมกิวรรค ๑๒. ธัมมกิสตูร 

ความเป็นผูเ้กดิในพรหมโลก สาวกเหลา่ใด เมือ่ครโูชตปิาละแสดงธรรมเพือ่ความ 

เป็นผูเ้กดิในพรหมโลกอยู ่ไมทํ่าจติใหเ้ลือ่มใส สาวกเหลา่นัน้หลังจากตายแลว้ได ้

ไปเกดิในอบาย ทคุต ิวนิบิาต นรก สว่นสาวกเหลา่ใด เมือ่ครโูชตปิาละแสดงธรรม 

เพือ่ความเป็นผูเ้กดิในพรหมโลกอยู ่ไดทํ้าจติใหเ้ลือ่มใส สาวกเหลา่นัน้หลังจากตายแลว้ 

ไดไ้ปเกดิในสคุตโิลกสวรรค ์

  พราหมณ์ธัมมกิะ เธอเขา้ใจเรือ่งนัน้อยา่งไร ผูใ้ดมจีติถกูโทสะประทษุรา้ย 

พงึดา่ บรภิาษ ครทัูง้ ๖ นี้ ผูเ้ป็นเจา้ลัทธ ิผูป้ราศจากความกําหนัดในกามทัง้หลาย 

มบีรวิารหลายรอ้ยคน พรอ้มทัง้หมูส่าวก ผูนั้น้พงึประสพสิง่ทีม่ใิชบ่ญุเป็นอันมาก 

หรอืไม”่ 

  ทา่นพระธรรมกิกราบทลูวา่ “พงึประสพ พระพทุธเจา้ขา้” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “พราหมณ์ธัมมกิะ ผูใ้ดมจีติถกูโทสะประทษุรา้ย 

พงึดา่ พงึบรภิาษครทัูง้ ๖ นี ้ผูเ้ป็นเจา้ลัทธ ิผูป้ราศจากความกําหนัดในกาม 

ทัง้หลาย มบีรวิารหลายรอ้ยคน พรอ้มทัง้หมูส่าวก ผูนั้น้พงึประสพสิง่ทีม่ใิชบ่ญุ 

เป็นอันมาก ผูใ้ดมจีติถกูโทสะประทษุรา้ย พงึดา่ บรภิาษบคุคลผูถ้งึพรอ้มดว้ยทฏิฐิ๑ 

คนเดยีว ผูนั้น้ยอ่มประสพสิง่ทีม่ใิชบ่ญุมากกวา่บคุคลผูด้า่ บรภิาษครทัูง้ ๖ นัน้ 

ขอ้นัน้เพราะเหตไุร เพราะเราไมก่ลา่ววา่การขดุโคน่คณุความดขีองตนเชน่นี ้จะม ี

ภายนอกศาสนานี ้เหมอืนการดา่ การบรภิาษเพือ่นพรหมจาร ี

  พราหมณ์ธัมมกิะ เพราะเหตนัุน้แล เธอพงึสําเหนยีกอยา่งนีว้า่ „จติของเรา 

จักไมป่ระทษุรา้ยในเพือ่นพรหมจารผีูเ้สมอตน‟ 

  พราหมณ์ธัมมกิะ เธอพงึสาํเหนยีกอยา่งนีแ้ล” 

    ครทัูง้ ๖ ผูม้ยีศ ไดรั้บยกยอ่งวา่เป็นเจา้ลัทธใินอดตี 

   คอืครสูเุนตตะ ครมูคูปักขะ ครอูรเนม ิ

 

เชงิอรรถ : 

๑
 ผูถ้งึพรอ้มดว้ยทฏิฐ ิในทีน่ีห้มายถงึพระอรยิบคุคลชัน้โสดาบันซึง่มชีือ่วา่ „ผูถ้งึพรอ้มดว้ยทัสสนะ‟ บา้ง 

   „ผูม้าสูพ่ระสัทธรรม‟ บา้ง „ผูป้ระกอบดว้ยญาณของพระเสขะ‟ บา้ง „ผูป้ระกอบดว้ยวชิชาของพระเสขะ‟ บา้ง 

   „ผูเ้ขา้ถงึกระแสธรรม‟ บา้ง „ผูม้ปัีญญาแทงตลอด‟ บา้ง „ผูย้นืจรดประตอูมตะ‟ บา้ง (องฺ.เอกก.อ. ๑/๒๖๘/ 

   ๔๐๒, องฺ.ฉกฺก.อ. ๓/๕๔/๑๓๓) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๕๓๐ } 



๕๓๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๕. ธัมมกิวรรค ๑๒. ธัมมกิสตูร 

   ครกูทุทาลกะ ครหูัตถปิาลมาณพ 

   และครโูชตปิาละผูเ้ป็นพราหมณ์ปโุรหติ 

   ของพระราชา ๗ พระองค ์เป็นเจา้ของโค 

    ทา่นเหลา่นัน้ เป็นผูห้มดกลิน่สาบ๑ 

   มุง่มั่นในกรณุา ลว่งพน้กามสงัโยชน ์

   คลายกามราคะเสยีได ้

   เป็นผูเ้ขา้ถงึพรหมโลกแลว้ 

    แมส้าวกหลายรอ้ยคนของครเูหลา่นัน้ 

   ก็เป็นผูห้มดกลิน่สาบ มุง่มัน่ในกรณุา 

   ลว่งพน้กามสงัโยชน ์คลายกามราคะเสยีได ้

   เป็นผูเ้ขา้ถงึพรหมโลกแลว้ 

    นรชนใด มคีวามดํารทิางใจถกูโทสะประทษุรา้ยแลว้ 

   บรภิาษทา่นผูเ้ป็นฤๅษีทัง้หลายภายนอกศาสนา 

   ผูป้ราศจากความกําหนัด มจีติตัง้มั่นแลว้ 

   นรชนนัน้ยอ่มประสพสิง่ทีไ่มใ่ชบ่ญุเป็นอันมาก 

    สว่นนรชนใดมคีวามดํารทิางใจถกูโทสะประทษุรา้ยแลว้ 

   บรภิาษภกิษุผูเ้ป็นพทุธสาวกมทีฏิฐสิมบรูณ์รปูเดยีว 

   นรชนนีย้อ่มประสพสิง่ทีไ่มใ่ชบ่ญุ 

   มากกวา่ผูบ้รภิาษครเูหลา่นัน้ 

    นรชนไมพ่งึเสยีดสทีา่นผูม้คีวามด ีผูล้ะทฏิฐิ๒ไดแ้ลว้ 

   เราเรยีกบคุคลผูม้อีนิทรยี ์๕ ทีย่ังออ่น 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ 
กลิน่สาบ ในทีน่ีห้มายถงึความโกรธ (องฺ.ฉกฺก.อ. ๓/๕๔/๑๓๔) 

๒
 ทฏิฐ ิในทีน่ีห้มายถงึทฏิฐ ิ๖๒ ประการ (องฺ.ฉกฺก.อ. ๓/๕๔/๑๓๔) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๕๓๑ } 



๕๓๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต [๑. ปฐมปัณณาสก]์ 

๕. ธัมมกิวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

   คอื ศรัทธา สต ิวริยิะ สมถะ และวปัิสสนา 

   ยังไมป่ราศจากความกําหนัดในกามทัง้หลาย 

   วา่เป็นบคุคลที ่๗๑ แหง่อรยิสงฆ ์

    นรชนใดเบยีดเบยีนทํารา้ยบคุคลเชน่นัน้ 

   ผูเ้ป็นภกิษุในกาลกอ่น 

   นรชนนัน้ชือ่วา่ทํารา้ยตนเอง 

   บั่นรอนอรหัตตผลในภายหลัง 

    สว่นนรชนใดรักษาตน 

   นรชนนัน้ชือ่วา่เป็นผูรั้กษาตนในภายนอก 

   เพราะเหตนัุน้ บัณฑติไมพ่งึขดุโคน่คณุความดขีองตน 

   พงึรักษาตนทกุเมือ่เถดิ 

ธมัมกิสตูรที ่๑๒ จบ 

ธมัมกิวรรคที ่๕ จบ 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

   ๑. นาคสตูร     ๒. มคิสาลาสตูร 

   ๓. อณิสตูร     ๔. มหาจนุทสตูร 

   ๕. ปฐมสนัทฏิฐกิสตูร    ๖. ทตุยิสนัทฏิฐกิสตูร 

   ๗. เขมสตูร     ๘. อนิทรยิสงัวรสตูร 

   ๙. อานันทสตูร    ๑๐. ขตัตยิสตูร 

   ๑๑. อัปปมาทสตูร    ๑๒. ธัมมกิสตูร 

ปฐมปณัณาสก ์จบ 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 บคุคลที ่๗ หมายถงึพระสกทาคาม ีโดยนับจากพระอรหันตล์งมา (องฺ.ฉกฺก.อ. ๓/๕๔/๑๓๔, องฺ.ฉกฺก.ฏกีา 

   ๓/๕๔/๑๔๖) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๕๓๒ } 



๕๓๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๖. มหาวรรค ๑. โสณสตูร 

๒. ทตุยิปณัณาสก ์

๖. มหาวรรค 

หมวดวา่ดว้ยเรือ่งใหญ ่

๑. โสณสตูร 

วา่ดว้ยพระโสณะ 

  [๕๕] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ ภเูขาคชิฌกฏู เขตกรงุราชคฤห ์

สมัยนัน้ ทา่นพระโสณะอยูท่ีป่่าสตีวนั เขตกรงุราชคฤห ์ครัง้นัน้ ทา่นพระโสณะ 

หลกีเรน้อยูใ่นทีส่งดัเกดิความคดิคํานงึในจติดังนีว้า่ “ในบรรดาพระสาวกของพระผูม้ ี

พระภาคทีป่รารภความเพยีร เราก็เป็นรปูหนึง่ แตไ่ฉนจติของเราจงึยังไมห่ลดุพน้ 

จากอาสวะโดยไมย่ดึมั่นถอืมั่นเลา่ ทรัพยส์มบัตใินตระกลูของเรามอียู ่เราอาจใช ้

สอยทรัพยส์มบัตแิละบําเพ็ญบญุได ้ทางทีด่ ีเราควรบอกคนืสกิขากลับมาเป็นคฤหัสถ ์

ใชส้อยทรัพยส์มบัต ิและบําเพ็ญบญุ๑” 

  ครัง้นัน้ พระผูม้พีระภาคทรงทราบดว้ยพระทัยถงึความคดิคํานงึในจติของ 

ทา่นพระโสณะ จงึทรงหายไปจากภเูขาคชิฌกฏู มาปรากฏพระองคท์ีป่่าสตีวนั 

เหมอืนบรุษุผูม้กํีาลังเหยยีดแขนออกหรอืคูแ้ขนเขา้ ประทับน่ังบนพทุธอาสนท์ีป่ลูาดไว ้๒ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ 
ทา่นพระโสณะปรารภความเพยีรหนักเกนิไปโดยเดนิจงกรมจนฝ่าเทา้แตก และเมือ่เปลีย่นมาใชว้ธิคีลาน 

   จงกรม เขา่และฝ่ามอืก็แตกเป็นแผลอกี จงึมจีติฟุ้ งซา่นทอ้แทว้า่ “ถา้เราเป็นบคุคลประเภทอคุฆฏติัญญ ู

   (ผูรู้เ้ขา้ใจไดฉั้บพลัน) วปิจติัญญ ู(ผูรู้เ้มือ่ขยายความ) เนยยะ (ผูท้ีพ่อจะแนะนําได)้ จติของเราพงึหลุดพน้ 

   จากกเิลสไดเ้ป็นแน่ แตเ่ราคงเป็นบคุคลประเภทปทปรมะ (ผูม้บีทเป็นอยา่งยิง่) จติของเราจงึไมห่ลดุพน้” 

   (องฺ.ฉกฺก.อ. ๓/๕๕/๑๓๕) และด ูว.ิม. ๕/๒๔๓/๔ 

๒
 พทุธอาสนท์ีป่ลูาดไว ้หมายถงึตั่ง เตยีง แผน่กระดาน แผน่หนิ หรอืกองทรายทีภ่กิษุผูบํ้าเพ็ญเพยีรปูลาด 

   ไวเ้พือ่เป็นทีป่ระทับของพระผูม้พีระภาคทีจ่ะเสด็จมาใหโ้อวาท แกอ้ารมณ์กัมมัฏฐานถงึทีอ่ยูข่องตน ถา้หา 

   อาสนะนัน้ไมไ่ด ้จะใชใ้บไมเ้กา่ ๆ ปลูาดก็ได ้โดยลาดสังฆาฏไิวบ้น นีเ้ป็นธรรมเนยีมปฏบัิตสํิาหรับภกิษุ 

   นักปฏบัิต ิในทีน่ีจ้งึหมายถงึพทุธอาสนนั์น้ (องฺ.ฉกฺก.อ. ๓/๕๕/๑๓๕,อ.ฉกฺก.ฏกีา ๓/๕๕/๑๔๗) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๕๓๓ } 



๕๓๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๖. มหาวรรค ๑. โสณสตูร 

แมท้า่นพระโสณะก็ถวายอภวิาทพระผูม้พีระภาคแลว้น่ัง ณ ทีส่มควร พระผูม้ ี

พระภาคไดต้รัสกับทา่นพระโสณะดังนีว้า่ 

  “โสณะ เธอหลกีเรน้อยูใ่นทีส่งัด มคีวามคดิคํานงึในจติดังนีว้า่ „ในบรรดา 

พระสาวกของพระผูม้พีระภาคทีป่รารภความเพยีร เราก็เป็นรปูหนึง่ แตไ่ฉนจติ 

ของเราจงึยังไมห่ลดุพน้จากอาสวะโดยไมย่ดึมั่นถอืมั่นเลา่ ทรัพยส์มบัตใินตระกลู 

ของเรามอียู ่เราอาจใชส้อยทรัพยส์มบตัแิละบําเพ็ญบญุได ้ทางทีด่ ีเราควรบอกคนื 

สกิขากลับมาเป็นคฤหัสถใ์ชส้อยทรัพยส์มบัตแิละบําเพ็ญบญุ‟ มใิชห่รอื” 

  ทา่นพระโสณะทลูรับวา่ “อยา่งนัน้ พระพทุธเจา้ขา้” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสถามวา่ “โสณะ เธอเขา้ใจเรือ่งนัน้อยา่งไร เมือ่ครัง้ทีเ่ธอ 

อยูค่รองเรอืนนัน้ เธอเป็นผูเ้ชีย่วชาญในการดดีพณิมใิชห่รอื” 

  ทา่นพระโสณะทลูรับวา่ “อยา่งนัน้ พระพทุธเจา้ขา้” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสถามวา่ “โสณะ เธอเขา้ใจเรือ่งนัน้อยา่งไร เวลาสายพณิ 

ของเธอตงึเกนิไป พณิของเธอมเีสยีงใชก้ารไดห้รอื” 

  ทา่นพระโสณะกราบทลูวา่ “ใชก้ารไมไ่ด ้พระพทุธเจา้ขา้” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสถามวา่ “โสณะ เธอเขา้ใจเรือ่งนัน้อยา่งไร เวลาสายพณิ 

ของเธอหยอ่นเกนิไป พณิของเธอมเีสยีงใชก้ารไดห้รอื” 

  ทา่นพระโสณะกราบทลูวา่ “ใชก้ารไมไ่ด ้พระพทุธเจา้ขา้” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสถามวา่ “โสณะ เธอเขา้ใจเรือ่งนัน้อยา่งไร เวลาสายพณิ 

ของเธอไมต่งึ ไมห่ยอ่นเกนิไป ขงึอยูใ่นระดับทีพ่อเหมาะ พณิของเธอมเีสยีงใช ้

การไดห้รอื” 

  ทา่นพระโสณะทลูรับวา่ “ใชก้ารได ้พระพทุธเจา้ขา้” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “โสณะ เชน่เดยีวกัน ความเพยีรทีป่รารภเกนิไป 

ยอ่มเป็นไปเพือ่ความฟุ้งซา่น ความเพยีรทีย่อ่หยอ่นเกนิไป ยอ่มเป็นไปเพือ่ความ 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๕๓๔ } 



๕๓๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๖. มหาวรรค ๑. โสณสตูร 

เกยีจครา้น ฉะนัน้ เธอจงตัง้ความเพยีรใหพ้อด ีจงปรับอนิทรยีใ์หเ้สมอกัน๑ และจง 

ถอืเอานมิติ๒ในความเสมอกันนัน้” 

  ทา่นพระโสณะทลูรับสนองพระดํารัสแลว้ 

  ลําดับนัน้ พระผูม้พีระภาคทรงสอนทา่นพระโสณะดว้ยพระโอวาทขอ้นีแ้ลว้ 

ทรงหายไปจากป่าสตีวนัตอ่หนา้ทา่นพระโสณะมาปรากฏพระองคท์ีภ่เูขาคชิฌกฏู 

เหมอืนบรุษุผูม้กํีาลังเหยยีดแขนออกหรอืคูแ้ขนเขา้ ฉะนัน้ 

  ครัน้ตอ่มา ทา่นพระโสณะไดต้ัง้ความเพยีรใหพ้อด ีปรับอนิทรยีใ์หเ้สมอกัน 

และถอืเอานมิติในความเสมอกันนัน้ ไดห้ลกีไปอยูผู่เ้ดยีว ไมป่ระมาท มคีวามเพยีร 

อทุศิกายและใจอยู ่ไมน่านนัก ก็ไดทํ้าใหแ้จง้ประโยชนย์อดเยีย่มอันเป็นทีส่ดุแหง่ 

พรหมจรรยท์ีเ่หลา่กลุบตุรผูอ้อกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติโดยชอบตอ้งการดว้ยปัญญา 

อันยิง่เองเขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุันแท ้รูช้ดัวา่ “ชาตสิ ิน้แลว้ อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้ 

ทํากจิทีค่วรทํา๓เสร็จแลว้ ไมม่กีจิอืน่เพือ่ความเป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป๔” ทา่นพระโสณะ 

ไดเ้ป็นพระอรหันตร์ปูหนึง่ในจํานวนพระอรหันตทั์ง้หลาย 

 

เชงิอรรถ : 

๑ 
คําวา่ อนิทรยี ์ในคําว่า ปรบัอนิทรยีใ์หเ้สมอกนั นัน้ หมายถงึอนิทรยี ์๕ คอื ศรัทธา วริยิะ สต ิสมาธ ิ

   และปัญญา ทีพ่ระผูบํ้าเพ็ญกัมมัฏฐานตอ้งปรับใหเ้สมอกัน กลา่วคอื (๑) ปรบัศรทัธากบัปญัญาให ้

   เสมอกนั เพราะถา้ศรัทธามากกวา่ปัญญาบุคคลก็จะเลือ่มใสจนเกนิไป หรอืเลือ่มใสในเหตทุีไ่มน่่าเลือ่มใส 

   ถา้ปัญญามากกวา่ศรัทธา บคุคลก็จะหนักไปขา้งอวดดเีป็นเหมอืนโรคดือ้ยารักษาใหห้ายยาก ถา้ธรรมทัง้สอง 

   เสมอกัน บคุคลจะเลือ่มใสในเหตทุีน่่าเลือ่มใส (๒) ปรบัสมาธกิบัวริยิะใหเ้สมอกนั เพราะถา้สมาธมิากกวา่ 

   วริยิะ ความเกยีจครา้นจะครอบงํา เนือ่งจากสมาธเิป็นฝ่ายเดยีวกันกับความเกยีจครา้น ถา้วริยิะมากกวา่ 

   สมาธ ิความฟุ้งซา่นจะครอบงํา เนือ่งจากวริยิะเป็นฝ่ายเดยีวกันกับความกันฟุ้งซา่น ดังนัน้ สมาธทิีป่ระกอบ 

   ควบคูก่ับวริยิะ จติจะไมต่กไปในฝ่ายความเกยีจครา้น วริยิะทีป่ระกอบควบคูก่ับสมาธ ิจติจะไมต่กไป 

   ในฝ่ายความฟุ้งซา่น 

    แตสํ่าหรับ สต ินัน้ พระผูบํ้าเพ็ญกัมมัฏฐานควรบําเพ็ญใหม้พีลังทกุทีทุ่กเวลา ดจุเกลอื จําตอ้งมใีน 

   กับขา้วทกุอยา่ง ดจุอํามาตยผ์ูชํ้านาญการ จําตอ้งปรารถนาในราชการทกุอยา่ง (เทยีบ ว.ิอ. ๓/๒๔๓/๑๖๔, 

   องฺ. ฉกฺก.อ. ๓/๕๕/๑๓๖, วสิทุธ.ิ ๑/๖๒/๑๔๐-๑๔๑, สารตฺถ.ฏกีา ๓/๒๔๓/๓๕๓) 

๒
 ถอืเอานมิติ ในทีน่ีห้มายถงึเพิม่พนูใหส้มถนมิติ วปัิสสนานมิติ มัคคนมิติ และผลนมิติเกดิขึน้ (องฺ.ฉกฺก.อ. ๓/ 

   ๕๕/๑๓๖, สารัตถ.ฏกีา ๓/๒๔๓/๓๕๓) 

๓ 
ดเูชงิอรรถที ่๒ ปัญจกนบิาต ขอ้ ๕๖ (อปัุชฌายสตูร) หนา้ ๙๘ ในเลม่นี ้

๔
 ไมม่กีจิอ ืน่เพือ่ความเป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป หมายถงึไมม่หีนา้ทีใ่นการบําเพ็ญมัคคญาณเพือ่ความสิน้ 

   กเิลสอกีตอ่ไป เพราะพระพทุธศาสนาถอืวา่ การบรรลอุรหัตตผลเป็นจุดหมายสงูสดุ (ท.ีส.ีอ. ๒๔๓/๒๐๓) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๕๓๕ } 



๕๓๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๖. มหาวรรค ๑. โสณสตูร 

  ครัง้นัน้ ทา่นพระโสณะผูไ้ดบ้รรลอุรหัตตผลแลว้ ไดม้คีวามคดิดังนีว้า่ “ทาง 

ทีด่ ีเราควรเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ แลว้พยากรณ์อรหัตตผลในสํานัก 

พระผูม้พีระภาคเถดิ” จงึเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวายอภวิาทแลว้น่ัง 

ณ ทีส่มควร ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ภกิษุเป็นพระอรหันตขณีาสพ อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้ 

ทํากจิทีค่วรทําเสร็จแลว้ ปลงภาระไดแ้ลว้ บรรลปุระโยชนต์นแลว้ สิน้ภวสงัโยชนแ์ลว้ 

หลดุพน้เพราะรูโ้ดยชอบ ยอ่มนอ้มไป๑ในฐานะ ๖ ประการ๒ คอื 

   ๑. นอ้มไปในเนกขมัมะ 

    ๒. นอ้มไปในปวเิวก 

   ๓. นอ้มไปในความไมเ่บยีดเบยีน 

   ๔. นอ้มไปในความสิน้ตัณหา 

   ๕. นอ้มไปในความสิน้อปุาทาน 

   ๖. นอ้มไปในความไมลุ่ม่หลง 

  บางทจีะมบีางทา่นในพระธรรมวนัิยนีส้ําคัญไปวา่ „ทา่นรปูนีอ้าศัยคณุเพยีง 

ศรัทธาอยา่งเดยีวเป็นแน่ จงึนอ้มไปในเนกขมัมะ‟ แตข่อ้นีไ้มพ่งึเห็นอยา่งนัน้ 

เพราะพระขณีาสพผูอ้ยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้ ทํากจิทีค่วรทําเสร็จแลว้ ไมเ่ห็นวา่ตน 

ยังจะตอ้งทํากจิอะไรอกี หรอืตอ้งไปสัง่สมกจิทีทํ่าแลว้๓ ยอ่มนอ้มไปในเนกขมัมะ 

เพราะสิน้ราคะ เพราะปราศจากราคะ ยอ่มนอ้มไปในเนกขมัมะเพราะสิน้โทสะ เพราะ 

ปราศจากโทสะ ยอ่มนอ้มไปในเนกขมัมะเพราะสิน้โมหะ เพราะปราศจากโมหะ 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 คําวา่ นอ้มไป แปลจากบาลวี่า „อธมิตฺุโต‟ หมายถงึ „ปฏวิชิฺฌตฺิวา ปจฺจกฺขํ กตฺวา _โต‟ แปลว่า “แทงตลอด 

   แลว้ ทําใหป้ระจักษ์ชดัแลว้ ดํารงอยู”่ (องฺ.ฉกฺก.อ. ๓/๕๕/๑๓๗) 

๒
 ฐานะ ในทีน่ีห้มายถงึเหต ุ๖ ประการเป็นคําใชแ้ทนอรหัตตผล ทีม่ชี ือ่เรยีกวา่ เนกขมัมะ เพราะออกไป 

   จากกเิลสทัง้ปวงได ้ทีม่ชี ือ่เรยีกวา่ ปวเิวก เพราะสงัดจากกเิลสทัง้หลาย ทีม่ชี ือ่เรยีกวา่ ความไมเ่บยีด 

   เบยีนกนั (อัพยาบาท) เพราะไมม่คีวามเบยีดเบยีน ทีม่ชี ือ่เรยีกว่า ความสิน้ตณัหา (ตัณหักขยะ) เพราะ 

   เกดิขึน้ในทีส่ดุแหง่การสิน้ตัณหา ทีม่ชี ือ่เรยีกวา่ ความสิน้อปุาทาน (อปุาทานักขยะ) เพราะเกดิขึน้ 

   ในทีส่ดุแหง่การสิน้อปุาทาน ทีม่ชี ือ่เรยีกวา่ ความไมลุ่ม่หลง (อสัมโมหะ) เพราะปราศจากความลุม่หลง 

   (องฺ.ฉกฺก.อ. ๓/๕๕/๑๓๗) 

๓
 หมายถงึไมเ่ห็นว่าจะตอ้งทํากจิ ๔ อยา่ง มปีรญิญากจิ (หนา้ทีกํ่าหนดรูท้กุข)์ เป็นตน้ (ดรูายละเอยีดในเชงิ 

   อรรถขอ้ ๕๖ หนา้ ๙๘) และไมเ่ห็นวา่จะตอ้งเพิม่พนูกศุลธรรมและอกศุลธรรมทีเ่คยทํามากอ่นอกี (องฺ.ฉกฺก.อ. 

   ๓/๕๕/๑๓๗, ข.ุเถร.อ. ๖๔๔/๒๖๒) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๕๓๖ } 



๕๓๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๖. มหาวรรค ๑. โสณสตูร 

  บางทจีะมบีางทา่นในพระธรรมวนัิยนีส้ําคัญไปวา่ „ทา่นรปูนีต้อ้งการลาภ 

สกัการะและการสรรเสรญิเป็นแน่ จงึนอ้มไปในปวเิวก๑‟ „แตข่อ้นีก็้ไมพ่งึเห็นอยา่งนัน้ 

เพราะพระขณีาสพผูอ้ยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้ ทํากจิทีค่วรทําเสร็จแลว้ ไมเ่ห็นวา่ตน 

ยังจะตอ้งทํากจิอะไรอกี หรอืตอ้งไปสัง่สมกจิทีทํ่าแลว้ ยอ่มนอ้มไปในปวเิวกเพราะสิน้ 

ราคะ เพราะปราศจากราคะ ยอ่มนอ้มไปในปวเิวก เพราะสิน้โทสะ เพราะปราศจาก 

โทสะ ยอ่มนอ้มไปในปวเิวกเพราะสิน้โมหะ เพราะปราศจากโมหะ 

  บางทจีะมบีางทา่นในพระธรรมวนัิยนีส้ําคัญไปวา่ „ทา่นรปูนีถ้อืสลีัพพต- 

ปรามาส๒เป็นสาระเป็นแน่ จงึนอ้มไปในความไมเ่บยีดเบยีน‟ แตข่อ้นีก็้ไมพ่งึเห็น 

อยา่งนัน้ เพราะพระขณีาสพผูอ้ยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้ ทํากจิทีค่วรทําเสร็จแลว้ 

ไมเ่ห็นวา่ตนยังจะตอ้งทํากจิอะไรอกี หรอืตอ้งไปสัง่สมกจิทีทํ่าแลว้ ยอ่มนอ้มไปใน 

ความไมเ่บยีดเบยีนเพราะสิน้ราคะ เพราะปราศจากราคะ ยอ่มนอ้มไปในความไม ่

เบยีดเบยีนเพราะสิน้โทสะ เพราะปราศจากโทสะ ยอ่มนอ้มความไมเ่บยีดเบยีน 

เพราะสิน้โมหะ เพราะปราศจากโมหะ 

  บางทจีะมบีางทา่นในพระธรรมวนัิยนี ้ฯลฯ ยอ่มนอ้มไปในความสิน้ตัณหา 

เพราะสิน้ราคะ เพราะปราศจากราคะ ยอ่มนอ้มไปในความสิน้ตัณหา เพราะสิน้ 

โทสะ เพราะปราศจากโทสะ ยอ่มนอ้มไปในความสิน้ตัณหา เพราะสิน้โมหะ เพราะ 

ปราศจากโมหะ 

  บางทจีะมบีางทา่นในพระธรรมวนัิยนี ้ฯลฯ ยอ่มนอ้มไปในความสิน้อปุาทาน 

เพราะสิน้ราคะ เพราะปราศจากราคะ ยอ่มนอ้มไปความสิน้อปุาทานเพราะสิน้ 

โทสะ เพราะปราศจากโทสะ ยอ่มนอ้มไปในความสิน้อปุาทาน เพราะสิน้โมหะ 

เพราะปราศจากโมหะ 

  บางทจีะมบีางทา่นในพระธรรมวนัิยนี ้ฯลฯ ยอ่มนอ้มไปในความไมลุ่ม่หลง 

เพราะสิน้ราคะ เพราะปราศจากราคะ ยอ่มนอ้มไปในความไมลุ่ม่หลงเพราะสิน้ 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 ขอ้ความวา่ “ทา่นรปูนีต้อ้งการลาภสักการะและการสรรเสรญิเป็นแน่ จงึนอ้มไปในวเิวก” นี ้อรรถกถา 

   อธบิายขยายความวา่ “ทา่นรปูนีต้อ้งการลาภสักการะและการสรรเสรญิเป็นแน่ จงึพยากรณ์พระอรหัตต- 

   ผลอยา่งนี้วา่ „เรานอ้มไปในปวเิวก” (องฺ.ฉกฺก.อ. ๓/๕๕/๑๓๗) 

๒
 สลีพัพตปรามาส คอืความยดึถอืวา่บคุคลบรสิทุธิห์ลดุพน้ไดด้ว้ยศลี และวัตร (ว.ิอ. ๓/๒๔๓/๑๖๕) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๕๓๗ } 



๕๓๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๖. มหาวรรค ๑. โสณสตูร 

โทสะ เพราะปราศจากโทสะ ยอ่มนอ้มไปในความไมลุ่ม่หลง เพราะสิน้โมหะ เพราะ 

ปราศจากโมหะ 

  ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ถา้รูปารมณ์ทีร่นุแรงทีจ่ะพงึรูแ้จง้ทางตา มาปรากฏ 

ทางตาของภกิษุผูม้จีติหลดุพน้แลว้โดยชอบอยา่งนี ้รปูารมณ์เหลา่นัน้ยอ่มไมค่รอบงํา 

จติของภกิษุนัน้ไดเ้ลย จติของภกิษุนัน้ไมถ่กูอารมณ์ครอบงํา เป็นธรรมชาตมิั่นคง 

หนักแน่น และภกิษุนัน้ก็พจิารณาเห็นความเกดิดับของจตินัน้ 

  ถา้สทัทารมณ์ทีร่นุแรงทีจ่ะพงึรูแ้จง้ทางห ูฯลฯ 

  ถา้คันธารมณ์ทีร่นุแรงทีจ่ะพงึรูแ้จง้ทางจมกู ฯลฯ 

  ถา้รสารมณ์ทีร่นุแรงทีจ่ะพงึรูแ้จง้ทางลิน้ ฯลฯ 

  ถา้โผฏฐัพพารมณ์ทีร่นุแรงทีจ่ะพงึรูแ้จง้ทางกาย ฯลฯ 

  แมถ้า้ธรรมารมณ์ทีร่นุแรงทีจ่ะพงึรูแ้จง้ทางใจ มาปรากฏทางใจของภกิษุผูม้จีติ 

หลดุพน้แลว้โดยชอบอยา่งนี ้ธรรมารมณ์เหลา่นัน้ยอ่มไมค่รอบงําจติของภกิษุนัน้ 

ไดเ้ลย จติของภกิษุนัน้ไมถ่กูอารมณ์ครอบงํา เป็นธรรมชาตมิั่นคงหนักแน่น 

และภกิษุนัน้ก็พจิารณาเห็นความเกดิดับของจตินัน้ 

    จติของพระขณีาสพผูน้อ้มไปในเนกขมัมะ 

   นอ้มไปในปวเิวก นอ้มไปในความไมเ่บยีดเบยีน 

   นอ้มไปในความสิน้อปุาทาน 

   นอ้มไปในความสิน้ตัณหา และนอ้มไปในความไมลุ่ม่หลง 

   ยอ่มหลดุพน้โดยชอบเพราะเห็นความเกดิแหง่อายตนะ๑ 

    ภกิษุผูม้จีติสงบระงับหลดุพน้โดยชอบ 

   ยอ่มไมม่กีารสัง่สมกจิทีทํ่าแลว้ 

   ทัง้ไมม่กีจิทีจ่ะตอ้งทําอกี 

    ภเูขาหนิแทง่ทบึยอ่มไมส่ะเทอืนเพราะลม ฉันใด 

   รปู เสยีง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ และธรรมารมณ์ทัง้มวล 

 

เชงิอรรถ : 

๑ 
รวมถงึความดับแหง่อายตนะดว้ย (ว.ิอ. ๓/๒๔๓-๒๔๔/๑๖๕, สารตฺถ.ฏกีา ๓/๒๔๔/๓๕๕) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๕๓๘ } 



๕๓๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๖. มหาวรรค ๒. ผัคคณุสตูร 

   ทัง้ทีเ่ป็นอฏิฐารมณ์ และอนฏิฐารมณ์ 

   ยอ่มทําจติของผูค้งทีใ่หห้วัน่ไหวไมไ่ด ้ฉันนัน้ 

    จติของผูค้งทีนั่น้เป็นจติตัง้มั่น ไมห่วัน่ไหว 

   ไมเ่กาะเกีย่วดว้ยอารมณ์อะไร 

   เพราะทา่นผูค้งทีพ่จิารณาเห็นความเกดิดับของจตินัน้๑ 

โสณสตูรที ่๑ จบ 

 

๒. ผคัคณุสตูร 

วา่ดว้ยพระผคัคณุะอาพาธ 

  [๕๖] สมัยนัน้แล ทา่นพระผัคคณุะ อาพาธ ไดรั้บทกุข ์เป็นไขห้นัก ครัง้นัน้ 

ทา่นพระอานนทเ์ขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวายอภวิาทแลว้น่ัง ณ ที่ 

สมควร ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ทา่นพระผัคคณุะ 

อาพาธ มทีกุข ์เป็นไขห้นัก ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขอประทานวโรกาส ขอพระผูม้ ี

พระภาคทรงอาศัยความอนุเคราะห ์เสด็จเขา้ไปเยีย่มทา่นพระผัคคณุะถงึทีอ่ยูเ่ถดิ 

พระผูม้พีระภาคทรงรับดว้ยพระอาการดษุณี 

  ครัน้เวลาเย็น พระผูม้พีระภาคเสด็จออกจากทีห่ลกีเรน้๒เสด็จเขา้ไปหาทา่น 

พระผัคคณุะถงึทีอ่ยู ่ทา่นพระผัคคณุะไดเ้ห็นพระผูม้พีระภาคกําลังเสด็จมาแตไ่กล 

จงึลกุขึน้จากเตยีง ลําดับนัน้ พระผูม้พีระภาคไดต้รัสกับทา่นพระผัคคณุะวา่ “อยา่เลย 

ผัคคณุะ เธออยา่ลกุจากเตยีงเลย อาสนะทีภ่กิษุอืน่ปลูาดไวย้ังมอียู ่เราจักน่ังบน 

อาสนะนัน้” พระผูม้พีระภาคประทับน่ังบนพทุธอาสนท์ีป่ลูาดไว ้ไดต้รัสถามทา่น 

พระผัคคณุะดังนีว้า่ 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 คําวา่ “ความเกดิดับของจตินัน้” แปลตามนัย องฺ.ฉกฺก.อ. ๓/๕๕/๑๓๘ แตใ่น ขทุทกนกิาย แปลวา่ 

   “ความเสือ่มไปแหง่อารมณ์นัน้” ตามนัย ข.ุเถร.อ. ๒/๖๔๔/๒๖๓ ดู ว.ิม. ๕/๒๔๓/๔-๕, ข.ุเถร. (แปล) 

   ๒๖/๖๔๐-๖๔๔/๔๕๐ 

๒
 ดเูชงิอรรถที ่๑ ขอ้ ๑๗ (โสปปสูตร) หนา้ ๔๓๙ ในเลม่นี้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๕๓๙ } 



๕๔๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๖. มหาวรรค ๒. ผัคคณุสตูร 

  “ผัคคณุะ เธอยังสบายดหีรอื ยังพอเป็นอยูไ่ดห้รอื ทกุขเวทนาทเุลา ไมกํ่าเรบิ 

หรอือาการทเุลาปรากฏ อาการกําเรบิไมป่รากฏหรอื๑” 

  ทา่นพระผัคคณุะกราบทลูวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองคไ์มส่บาย 

จะเป็นอยูไ่มไ่ด ้ทกุขเวทนาของขา้พระองคม์แีตกํ่าเรบิหนักขึน้ ไมท่เุลาลงเลย อาการ 

กําเรบิปรากฏ อาการทเุลาไมป่รากฏ 

  เปรยีบเหมอืนคนทีแ่ข็งแรงใชเ้หล็กแหลมทีค่มแทงศรีษะ ฉันใด ลมอันแรงกลา้ 

ก็เสยีดแทงศรีษะของขา้พระองค ์ฉันนัน้เหมอืนกัน ขา้พระองคไ์มส่บาย จะเป็นอยู ่

ไมไ่ด ้ทกุขเวทนาของขา้พระองคม์แีตกํ่าเรบิหนักขึน้ ไมท่เุลาลงเลย อาการกําเรบิ 

ปรากฏ อาการทเุลาไมป่รากฏ 

  เปรยีบเหมอืนคนทีแ่ข็งแรง พงึใชเ้ชอืกหนังทีเ่หนยีวรัดทีศ่รีษะ ฉันใด ความ 

เจ็บปวดในศรีษะของขา้พระองคก็์มปีระมาณยิง่ฉันนัน้เหมอืนกัน ขา้พระองคไ์มส่บาย 

จะเป็นอยูไ่มไ่ด ้ทกุขเวทนาของขา้พระองคม์แีตกํ่าเรบิหนักขึน้ ไมท่เุลาลงเลย อาการ 

กําเรบิปรากฏ อาการทเุลาไมป่รากฏ 

  เปรยีบเหมอืนคนฆา่โคหรอืลกูมอืของคนฆา่โคผูช้ํานาญพงึใชม้ดีแลเ่นือ้ทีค่ม 

กรดีทอ้ง ฉันใด ลมอันแรงกลา้ก็เสยีดแทงทอ้งของขา้พระองค ์ฉันนัน้เหมอืนกัน 

ขา้พระองคไ์มส่บาย จะเป็นอยูไ่มไ่ด ้ทกุขเวทนาของขา้พระองคม์แีตกํ่าเรบิหนักขึน้ 

ไมท่เุลาลงเลย อาการกําเรบิปรากฏ อาการทเุลาไมป่รากฏ 

  เปรยีบเหมอืนคนทีแ่ข็งแรง ๒ คนพงึจับแขนคนทีอ่อ่นแอกวา่คนละขา้ง ยา่งให ้

รอ้นบนหลมุถา่นเพลงิ ฉันใด ความเรา่รอ้นในกายของขา้พระองคก็์มมีากยิง่ฉันนัน้ 

เหมอืนกัน ขา้พระองคไ์มส่บาย จะเป็นอยูไ่มไ่ด ้ทกุขเวทนาของขา้พระองคม์แีต่ 

กําเรบิหนักขึน้ ไมท่เุลาลงเลย อาการกําเรบิปรากฏ อาการทเุลาไมป่รากฏ๒ 

  ลําดับนัน้แล พระผูม้พีระภาคไดท้รงชีแ้จงใหท้า่นพระผัคคณุะเห็นชดั ชวนใจ 

ใหอ้ยากรับเอาไปปฏบิัต ิเรา้ใจใหอ้าจหาญแกลว้กลา้ ปลอบชโลมใจใหส้ดชืน่รา่เรงิ 

ดว้ยธรรมกีถาแลว้ เสด็จลกุจากพทุธอาสนจ์ากไป 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 ด ูสํ.สฬา. ๑๘/๗๔/๖๖ 

๒
 ด ูม.ม.ู ๑๒/๓๗๘/๓๓๙-๓๔๐, สํ.สฬา. (แปล) ๑๘/๘๗/๘๑ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๕๔๐ } 



๕๔๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๖. มหาวรรค ๒. ผัคคณุสตูร 

  ครัง้นัน้ เมือ่พระผูม้พีระภาคเสด็จหลกีไปไมน่าน ทา่นพระผัคคณุะไดม้รณภาพ 

แลว้ ในเวลามรณภาพ อนิทรยี์๑ของทา่นผอ่งใสยิง่นัก ตอ่มา ทา่นพระอานนทเ์ขา้ไป 

เฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวายอภวิาทแลว้น่ัง ณ ทีส่มควร ไดก้ราบทลูพระ 

ผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ เมือ่พระผูม้พีระภาคเสด็จหลกีไปไม่นาน 

ทา่นพระผัคคณุะไดม้รณภาพแลว้ และในเวลามรณภาพอนิทรยีข์องทา่นผอ่งใสยิง่นัก” 

อานสิงสก์ารฟงัธรรม 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “อานนท ์อนิทรยีข์องผัคคณุภกิษุจักไมผ่อ่งใสได ้

อยา่งไร แรกทเีดยีวจติของผัคคณุภกิษุยังไมห่ลดุพน้จากโอรัมภาคยิสงัโยชน ์

(สงัโยชนเ์บือ้งตํา่) ๕ ประการ แตเ่พราะไดฟั้งธรรมเทศนานัน้ จติของผัคคณุภกิษุ 

จงึหลดุพน้จากโอรัมภาคยิสงัโยชน ์๕ ประการ 

  อานนท ์การฟังธรรมตามกาล การพจิารณาเนือ้ความตามกาลมอีานสิงส ์๖ 

ประการนี ้

  อานสิงส ์๖ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ภกิษุในธรรมวนัิยนีม้จีติยังไมห่ลดุพน้จากโอรัมภาคยิสงัโยชน ์๕ 

       ประการ ในเวลาใกลต้าย ในเวลานัน้ เธอไดเ้ห็นตถาคต ตถาคต 

       แสดงธรรมทีม่คีวามงามในเบือ้งตน้ มคีวามงามในทา่มกลาง ม ี

       ความงามในทีส่ดุ ประกาศพรหมจรรยพ์รอ้มทัง้อรรถและพยัญชนะ 

       บรสิทุธิบ์รบิรูณ์ครบถว้นแกเ่ธอ เพราะไดฟั้งธรรมเทศนานัน้ จติของ 

       เธอจงึหลดุพน้จากโอรัมภาคยิสงัโยชน ์๕ ประการ นีเ้ป็นอานสิงส ์

       ประการที ่๑ ในการฟังธรรมตามกาล 

   ๒. ภกิษุในธรรมวนัิยนีม้จีติยังไมห่ลดุพน้จากโอรัมภาคยิสงัโยชน ์๕ 

       ประการ ในเวลาใกลต้าย ในเวลานัน้ เธอไมไ่ดเ้ห็นตถาคตเลย แตไ่ด ้

       เห็นสาวกของตถาคต สาวกของตถาคตแสดงธรรมทีม่คีวามงามใน 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 อนิทรยี ์ในทีน่ีห้มายถงึอนิทรยี ์๖ คอื ตา หู จมกู ลิน้ กาย ใจ (องฺ.ฉกฺก.อ. ๓/๕๖/๑๓๘) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๕๔๑ } 



๕๔๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๖. มหาวรรค ๒. ผัคคณุสตูร 

       เบือ้งตน้ มคีวามงามในทา่นกลาง มคีวามงามในทีส่ดุ ประกาศ 

       พรหมจรรยพ์รอ้มทัง้อรรถและพยัญชนะ บรสิทุธิ ์บรบิรูณ์ครบถว้น 

       แกเ่ธอ เพราะไดฟั้งธรรมเทศนานัน้ จติของเธอจงึหลดุพน้จาก 

       โอรัมภาคยิสงัโยชน ์๕ ประการ นีเ้ป็นอานสิงสป์ระการที ่๒ ในการ 

       ฟังธรรมตามกาล 

   ๓. ภกิษุในธรรมวนัิยนีม้จีติยังไมห่ลดุพน้จากโอรัมภาคยิสงัโยชน ์๕ 

       ประการ ในเวลาใกลต้าย ในเวลานัน้ เธอไมไ่ดเ้ห็นตถาคต ทัง้ไมไ่ด ้

       เห็นสาวกของตถาคต แตต่รกึตาม ตรองตาม เพง่ตามดว้ยใจ 

       ซึง่ธรรม ตามทีต่นไดส้ดับมา ตามทีต่นไดเ้รยีนมา เมือ่เธอตรกึ 

       ตามตรองตามเพง่ตามดว้ยใจซึง่ธรรมตามทีต่นไดส้ดับมา ตามทีไ่ด ้

       เรยีนมา จติของเธอจงึหลดุพน้จากโอรัมภาคยิสงัโยชน ์๕ ประการ 

       นีเ้ป็นอานสิงสป์ระการที ่๓ ในการพจิารณาเนือ้ความตามกาล 

   ๔. ภกิษุในธรรมวนัิยนีม้จีติหลดุพน้แลว้จากโอรัมภาคยิสงัโยชน ์๕ 

       ประการ แตจ่ติของเธอยังไมน่อ้มไปในธรรมเป็นทีส่ ิน้ไปแหง่อปุธ-ิ 

       กเิลสอันยอดเยีย่ม๑ ในเวลาใกลต้าย ในเวลานัน้ เธอไดเ้ห็นตถาคต 

       ตถาคตยอ่มแสดงธรรมทีม่คีวามงามในเบือ้งตน้ มคีวามงามใน 

       ทา่มกลาง ฯลฯ ประกาศพรหมจรรยบ์รสิทุธิ ์บรบิรูณ์ครบถว้น 

       แกเ่ธอ เพราะไดฟั้งธรรมเทศนานัน้ จติของเธอจงึนอ้มไปในธรรม 

       เป็นทีส่ ิน้ไปแหง่อปุธกิเิลสอันยอดเยีย่ม นีเ้ป็นอานสิงสป์ระการที ่๔ 

       ในการฟังธรรมตามกาล 

   ๕. ภกิษุในธรรมวนัิยนีม้จีติหลดุพน้แลว้จากโอรัมภาคยิสงัโยชน ์๕ 

       ประการ แตจ่ติของเธอไมน่อ้มไปในธรรมเป็นทีส่ ิน้ไปแหง่อปุธกิเิลส 

       อันยอดเยีย่ม ในเวลาใกลต้าย ในเวลานัน้ เธอไมไ่ดเ้ห็นตถาคต 

       แตเ่ธอไดเ้ห็นสาวกของตถาคต สาวกของตถาคตแสดงธรรมทีม่ ี

       ความงามในเบือ้งตน้ ฯลฯ ประกาศพรหมจรรยบ์รสิทุธิ ์บรบิรูณ์ 

       ครบถว้นแกเ่ธอ เพราะไดฟั้งธรรมเทศนานัน้ จติของเธอจงึนอ้มไป 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 ธรรมเป็นทีส่ ิน้ไปแหง่อปุธกิเิลสอนัยอดเยีย่ม ในทีน่ีห้มายถงึนพิพาน (องฺ.ฉกฺก.อ. ๓/๕๖/๑๓๘) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๕๔๒ } 



๕๔๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๖. มหาวรรค ๓. ฉฬภชิาตสิตูร 

       ในธรรมเป็นทีส่ ิน้ไปแหง่อปุธกิเิลสอันยอดเยีย่ม นีเ้ป็นอานสิงส ์

       ประการที ่๕ ในการฟังธรรมตามกาล 

   ๖. ภกิษุในธรรมวนัิยนีม้จีติหลดุพน้แลว้จากโอรัมภาคยิสงัโยชน ์๕ 

       ประการ แตจ่ติของเธอไมน่อ้มไปในธรรมเป็นทีส่ ิน้ไปแหง่อปุธกิเิลส 

       อันยอดเยีย่ม ในเวลาใกลต้าย ในเวลานัน้ เธอไมไ่ดเ้ห็นทัง้ตถาคต 

       ทัง้ไมไ่ดเ้ห็นสาวกของตถาคต แตเ่ธอตรกึตาม ตรองตาม เพง่ตาม 

       ดว้ยใจซึง่ธรรมตามทีต่นไดส้ดับมา ตามทีต่นไดเ้รยีนมา เมือ่เธอ 

       ตรกึตาม ตรองตาม เพง่ตามดว้ยใจซึง่ธรรมตามทีต่นไดส้ดับมา 

       ตามทีต่นไดเ้รยีนมา จติของเธอจงึนอ้มไปในธรรมเป็นทีส่ ิน้ไปแหง่ 

       อปุธกิเิลสอันยอดเยีย่ม นีเ้ป็นอานสิงสป์ระการที ่๖ ในการพจิารณา 

       เนือ้ความตามกาล 

  อานนท ์การพจิารณาเนือ้ความตามกาลมอีานสิงส ์๖ ประการนีแ้ล 

ผคัคณุสตูรที ่๒ จบ 

 

๓. ฉฬภชิาตสิตูร 

วา่ดว้ยอภชิาติ๑ ๖ จ าพวก 

  [๕๗] สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ ภเูขาคชิฌกฏู เขตกรงุ 

ราชคฤห ์ครัง้นัน้แล ทา่นพระอานนทเ์ขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวาย 

อภวิาทแลว้น่ัง ณ ทีส่มควร ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ปรูณะ กัสสปะบัญญัตอิภชิาต ิ๖ จําพวก คอื 

   ๑. บัญญัตกิัณหาภชิาต ิ(ชาตดํิา) 

   ๒. บัญญัตนิลีาภชิาต ิ(ชาตเิขยีว) 

   ๓. บัญญัตโิลหติาภชิาต ิ(ชาตแิดง) 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 อภชิาต ิในทีน่ีห้มายถงึการกําหนดหมายชนเป็นชัน้ เป็นกลุม่ เชน่หมูค่นทีป่ระพฤตอิยา่งนี ้ๆ กําหนดเรยีก 

   อย่างนี ้ๆ (ท.ีส.ีอ. ๑๖๘/๑๔๗) หรอืหมายถงึชาตกํิาเนดิ (องฺ.ฉกฺก.อ. ๓/๕๗/๑๓๙, องฺ.ฉกฺก.ฏกีา ๓/๕๗/ 

   ๑๕๐) และด ูท.ีส.ี (แปล) ๙/๑๖๘/๕๕ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๕๔๓ } 



๕๔๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๖. มหาวรรค ๓. ฉฬภชิาตสิตูร 

   ๔. บัญญัตหิลทิทาภชิาต ิ(ชาตเิหลอืง) 

   ๕. บัญญัตสิกุกาภชิาต ิ(ชาตขิาว) 

   ๖. บัญญัตปิรมสกุกาภชิาต ิ(ชาตขิาวยิง่) 

  ปรูณะ กัสสปะบัญญัตคินฆา่แพะ คนฆา่สกุร พรานนก พรานเนือ้ ชาวประมง 

โจร เพชฌฆาต เจา้หนา้ทีเ่รอืนจํา หรอืคนทํางานทีโ่หดรา้ยอืน่ ๆ วา่เป็นกัณหาภชิาต ิ

  บัญญัตพิวกภกิษุผูโ้นม้เอยีงไปในฝ่ายดํา หรอืพวกกัมมวาทะ กริยิวาทะอืน่ ๆ 

วา่เป็นนลีาภชิาต ิ

  บัญญัตนิคิรนถผ์ูใ้ชผ้า้ผนืเดยีววา่เป็นโลหติาภชิาต ิ

  บัญญัตคิฤหัสถผ์ูนุ่้งผา้ขาว หรอืสาวกของอเจลก๑วา่เป็นหลทิทาภชิาต ิ

  บัญญัตอิาชวีกหรอือาชวีกิาวา่เป็นสกุกาภชิาต ิ

  บัญญัตเิจา้ลัทธชิือ่วา่ นันทวจัฉโคตร เจา้ลัทธชิือ่กสิสงักจิจโคตร เจา้ลัทธ ิ

ชือ่มักขลโิคสาลวา่เป็นปรมสกุกาภชิาต ิ

  ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ปรูณะ กัสสปะบัญญัตอิภชิาต ิ๖ ประการนีไ้ว”้ 

  พระผูม้พีระภาคตรัสถามวา่ “อานนท ์การทีป่รูณะ กสัสปะบัญญัตอิภชิาต ิ๖ 

ประการนีไ้ว ้ชาวโลกทัง้ปวงเห็นคลอ้ยตามดว้ยหรอื” 

  พระอานนทก์ราบทลูวา่ “ไมเ่ป็นอยา่งนัน้เลย พระพทุธเจา้ขา้” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “อานนท ์คนทัง้หลายบังคับบรุษุยากจน ขดัสน 

เข็ญใจ ผูไ้มป่รารถนาสว่นเนือ้วา่ „แน่ะบรุษุผูเ้จรญิ ทา่นพงึกนิเนือ้นี ้และตอ้งให ้

คา่เนือ้‟ ฉันใด ปรูณะ กัสสปะก็ฉันนัน้เหมอืนกัน บัญญัตอิภชิาต ิ๖ ประการนี ้

สําหรับสมณพราหมณ์เหลา่นัน้ไว ้โดยทีช่าวโลกทัง้ปวงก็ไมย่อมรับ เหมอืนคนพาล 

ไมเ่ฉียบแหลม ไมรู่ห้ลักการบัญญัต ิไมฉ่ลาด 

  อานนท ์เราก็บัญญัตอิภชิาต ิ๖ ประการไว ้ขอเธอจงฟัง จงใสใ่จใหด้ ี

เราจักกลา่ว” 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 สาวกของอเจลก หมายถงึสาวกของอาชวีก (นักบวชเปลอืย) ซึง่ถอืตัววา่ตนมจีติขาวสะอาดบรสิทุธิก์วา่ 

   พวกนคิรนถแ์ละยกยอ่งผูท้ีใ่หปั้จจัยแกต่นวา่ประเสรฐิกวา่พวกนคิรนถเ์ชน่กัน (องฺ.ฉกฺก.ฏกีา ๓/๕๗/๑๕๐) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๕๔๔ } 



๕๔๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๖. มหาวรรค ๓. ฉฬภชิาตสิตูร 

  ทา่นพระอานนทท์ลูรับสนองพระดํารัสแลว้ พระผูม้พีระภาคจงึไดต้รัสเรือ่งนีว้า่ 

  อานนท ์อภชิาต ิ๖ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. บคุคลบางคนในโลกนีเ้ป็นกัณหาภชิาต ิประพฤตธิรรมดํา 

   ๒. บคุคลบางคนในโลกนีเ้ป็นกัณหาภชิาต ิประพฤตธิรรมขาว 

   ๓. บคุคลบางคนในโลกนีเ้ป็นกัณหาภชิาต ิบรรลนุพิพานทีไ่มดํ่าไมข่าว 

   ๔. บคุคลบางคนในโลกนีเ้ป็นสกุกาภชิาต ิประพฤตธิรรมดํา 

   ๕. บคุคลบางคนในโลกนีเ้ป็นสกุกาภชิาต ิประพฤตธิรรมขาว 

   ๖. บคุคลบางคนในโลกนีเ้ป็นสกุกาภชิาต ิบรรลนุพิพานทีไ่ม่ดําไมข่าว 

  บคุคลเป็นกณัหาภชิาต ิประพฤตธิรรมด า เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีเ้ป็นผูเ้กดิในตระกลูตํา่ คอื ตระกลูจัณฑาล ตระกลู 

นายพราน ตระกลูชา่งสาน ตระกลูชา่งรถ หรอืตระกลูคนขนขยะ ซึง่เป็นตระกลู 

ยากจน มขีา้วน้ําและสิง่ของเครือ่งใชน้อ้ย เป็นไปอยา่งฝืดเคอืง เป็นแหลง่ทีห่าของ 

กนิและเครือ่งนุ่งหม่ไดย้าก และเขามผีวิพรรณหมน่หมอง ไมน่่าด ูตํา่เตีย้ มคีวาม 

เจ็บป่วยมาก ตาบอด เป็นงอ่ย เป็นคนกระจอกหรอืเป็นโรคอัมพาต มักไมไ่ดข้า้ว 

น้ํา ผา้ ยาน ดอกไม ้ของหอม เครือ่งลบูไล ้ทีน่อน ทีพั่ก และเครือ่งประทปี 

และเขายังประพฤตกิายทจุรติ วจทีจุรติ และมโนทจุรติ หลังจากตายแลว้จงึไปเกดิใน 

อบาย ทคุต ิวนิบิาต๑ นรก 

  บคุคลเป็นกัณหาภชิาต ิประพฤตธิรรมดํา เป็นอยา่งนีแ้ล 

  บคุคลเป็นกณัหาภชิาต ิประพฤตธิรรมขาว เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีเ้ป็นผูเ้กดิในตระกลูตํา่ คอื ตระกลูจัณฑาล ฯลฯ 

มักไมไ่ดข้า้ว น้ํา ผา้ ยาน ดอกไม ้ของหอม เครือ่งลบูไล ้ทีน่อน ทีพั่ก และเครือ่ง 

ประทปี แตเ่ขาประพฤตกิายสจุรติ วจสีจุรติ และมโนสจุรติ หลังจากตายแลว้จงึไป 

เกดิในสคุตโิลกสวรรค ์

  บคุคลเป็นกัณหาภชิาต ิประพฤตธิรรมขาว เป็นอยา่งนีแ้ล 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 อบาย ทคุต ิวนิบิาต ทัง้ ๓ คํานีเ้ป็นไวพจนข์องนรก (องฺ.เอกก.อ. ๑/๔๓/๕๐) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๕๔๕ } 



๕๔๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๖. มหาวรรค ๓. ฉฬภชิาตสิตูร 

  บคุคลเป็นกณัหาภชิาต ิบรรลนุพิพานทีไ่มด่ าไมข่าว เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีเ้ป็นผูเ้กดิในตระกลูตํา่ คอื ตระกลูจัณฑาล ฯลฯ 

และเขามผีวิพรรณหมน่หมอง ไมน่่าด ูตํา่เตีย้ เขาโกนผมและหนวด นุ่งหม่ผา้ 

กาสาวพัสตร ์ออกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติ เขาผูบ้วชแลว้อยา่งนี ้ละนวิรณ์ ๕ 

ประการอันเป็นเครือ่งเศรา้หมองใจ ทอนกําลังปัญญา มจีติตัง้มั่นดใีนสตปัิฏฐาน ๔ 

ประการ๑ เจรญิโพชฌงค ์๗ ประการ๒ ตามความเป็นจรงิแลว้ บรรลนุพิพานทีไ่มดํ่า 

ไมข่าว 

  บคุคลเป็นกัณหาภชิาต ิบรรลนุพิพานทีไ่มดํ่าไมข่าว เป็นอยา่งนีแ้ล 

  บคุคลเป็นสกุกาภชิาต ิประพฤตธิรรมด า เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีเ้ป็นผูเ้กดิในตระกลูสงู คอื ตระกลูขตัตยิมหาศาล 

ตระกลูพราหมณมหาสาล ตระกลูคหบดมีหาศาล ซึง่เป็นตระกลูมั่งคั่ง มทีรัพย ์

มาก มโีภคะมาก มทีองและเงนิมาก มเีครือ่งใชท้ีน่่าปลืม้ใจมาก มทีรัพยแ์ละขา้ว 

เปลอืกมาก๓ และเขามรีปูงาม น่าด ูน่าเลือ่มใส มฉีววีรรณผดุผอ่งยิง่นัก มักไดข้า้ว 

น้ํา ผา้ ยาน ดอกไม ้ของหอม เครือ่งลบูไล ้ทีน่อน ทีพั่ก และเครือ่งประทปี แตเ่ขา 

ประพฤตกิายทจุรติ วจทีจุรติ และมโนทจุรติ หลังจากตายแลว้จงึไปเกดิในอบาย 

ทคุต ิวนิบิาต นรก 

  บคุคลเป็นสกุกาภชิาต ิประพฤตธิรรมดํา เป็นอยา่งนี้แล 

  บคุคลเป็นสกุกาภชิาต ิประพฤตธิรรมขาว เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีเ้ป็นผูเ้กดิในตระกลูสงู คอื ตระกลูขตัตยิมหาศาล ฯลฯ 

มักไดข้า้ว น้ํา ผา้ ยาน ดอกไมข้องหอม และเครือ่งลบูไล ้ทีน่อน ทีพั่ก และเครือ่ง 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ 
ด ูท.ีม. ๑๐/๓๗๒-๓๗๔/๒๔๘-๒๔๙, อภ.ิว.ิ (แปล) ๓๕/๓๕๕/๓๐๖, ๓๗๔/๓๑๙ 

๒
 ด ูท.ีปา. ๑๑/๓๓๐/๒๒๑, องฺ.ตกิ. (แปล) ๒๐/๑๕๗-๑๖๓/๔๐๔, อภ.ิว.ิ (แปล) ๓๕/๔๖๖-๔๗๑/๓๕๘-๓๖๑ 

๓
 มทีรพัยแ์ละขา้วเปลอืกมาก ในทีน่ีห้มายถงึมทีรัพยค์อืโคเป็นตน้ และมปีพุพัณณชาต ิไดแ้ก ่ธัญญชาต ิ

   ๗ ชนดิ คอื (๑) ขา้วเปลอืก (๒) ขา้วเจา้ (๓) หญา้กับแก ้(๔) ขา้วละมาน (๕) ลกูเดอืย (๖) ขา้วเหนียว 

   (๗) ขา้วละมาน ตลอดถงึมอีปรัณณชาต ิไดแ้ก ่ถั่วเขยีว ถั่วราชมาส งา พชืผักทีก่นิหลังอาหารมากมาย 

   (ว.ิอ. ๑/๑๐๔/๓๖๘, สารตฺถ.ฏกีา ๒/๑๐๔/๑๗๖, สํ.สฬา.อ. ๑/๑๑๔/๑๓๑) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๕๔๖ } 



๕๔๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๖. มหาวรรค ๔. อาสวสตูร 

ประทปี และเขายังประพฤตกิายสจุรติ วจสีจุรติ และมโนสจุรติ หลังจากตายแลว้ 

จงึไปเกดิในสคุตโิลกสวรรค ์

  บคุคลเป็นสกุกาภชิาต ิประพฤตธิรรมขาว เป็นอยา่งนี้แล 

  บคุคลเป็นสกุกาภชิาต ิบรรลนุพิพานทีไ่มด่ าไมข่าว เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีเ้ป็นผูเ้กดิในตระกลูสงู คอืตระกลูขตัตยิมหาศาล 

ตระกลูพราหมณมหาศาล ตระกลูคหบดมีหาศาล ซึง่เป็นตระกลูมั่งคั่ง มทีรัพย ์

มาก มโีภคะมาก มทีองและเงนิมาก มเีครือ่งใชท้ีน่่าปลืม้ใจมาก มทีรัพยแ์ละขา้ว 

เปลอืกมาก และเขามรีปูงาม น่าด ูน่าเลือ่มใส มฉีววีรรณผดุผอ่งยิง่นัก เขาโกน 

ผมและหนวด นุ่งหม่ผา้กาสาวพัสตร ์ออกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติ เขาผูบ้วช 

แลว้อยา่งนี ้ละนวิรณ์ ๕ ประการ อันเป็นเครือ่งเศรา้หมองใจ ทอนกําลังปัญญา 

มจีติตัง้มั่นดใีนสตปัิฏฐาน ๔ ประการ เจรญิโพชฌงค ์๗ ประการ ตามความ 

เป็นจรงิแลว้ บรรลนุพิพานทีไ่มดํ่าไมข่าวอยา่งนี้ 

  บคุคลเป็นสกุกาภชิาต ิบรรลนุพิพานทีไ่มดํ่าไมข่าว เป็นอยา่งนีแ้ล 

  อานนท ์อภชิาต ิ๖ ประการนีแ้ล 

ฉฬภชิาตสิตูรที ่๓ จบ 

 

๔. อาสวสตูร 

วา่ดว้ยอาสวธรรม๑ 

  [๕๘] ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุประกอบดว้ยธรรม ๖ ประการ เป็นผูค้วรแก ่

ของทีเ่ขานํามาถวาย ควรแกข่องตอ้นรับ ควรแกทั่กษิณา ควรแกก่ารทําอัญชล ี

เป็นนาบญุอันยอดเยีย่มของโลก 

  ธรรม ๖ ประการ อะไรบา้ง คอื 

  ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. ละอาสวะทีจ่ะพงึละไดด้ว้ยการสงัวร๒ 

   ๒. ละอาสวะทีจ่ะพงึละไดด้ว้ยการใชส้อย 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 ด ูท.ีม. ๑๐/๑๔๒/๗๓, สํ.สฬา. (แปล) ๑๘/๓๒๑/๓๔๐, อภ.ิว.ิ (แปล) ๓๕/๙๓๗/๕๘๖-๕๘๗ 

๒
 สงัวร เป็นชือ่ของสต ิหมายถงึการระวัง การปิด การกัน้ (องฺ.ฉกฺก.อ. ๓/๕๘/๑๓๙) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๕๔๗ } 



๕๔๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๖. มหาวรรค ๔. อาสวสตูร 

   ๓. ละอาสวะทีจ่ะพงึละไดด้ว้ยความอดกลัน้ 

   ๔. ละอาสวะทีจ่ะพงึละไดด้ว้ยการเวน้ 

   ๕. ละอาสวะทีจ่ะพงึละไดด้ว้ยการบรรเทา๑ 

   ๖. ละอาสวะทีจ่ะพงึละไดด้ว้ยการเจรญิ 

  ภกิษุละอาสวะทีจ่ะพงึละไดด้ว้ยการสงัวร เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนี ้พจิารณาโดยแยบคายแลว้๒ เป็นผูส้ํารวมดว้ยการสงัวร 

ในจักขนุทรยีอ์ยู ่ซ ึง่เมือ่เธอไมส่ํารวมอยู ่อาสวะ๓และความเรา่รอ้นทีก่อ่ความคบัแคน้ 

ก็จะพงึเกดิขึน้ เมือ่เธอสํารวมอยู ่อาสวะและความเรา่รอ้นทีก่อ่ความคับแคน้ยอ่ม 

ไมม่แีกเ่ธอ ดว้ยอาการอยา่งนี ้ภกิษุพจิารณาโดยแยบคายแลว้เป็นผูส้ํารวมดว้ยการ 

สงัวรในโสตนิทรยี ์... ฆานนิทรยี ์... ชวิหนิทรยี ์... กายนิทรยี ์... เป็นผูส้ํารวมดว้ย 

การสงัวรในมนนิทรยีอ์ยู ่ซ ึง่เมือ่เธอไมส่ํารวมอยู ่อาสวะและความเรา่รอ้นทีก่อ่ 

ความคับแคน้ก็จะพงึเกดิขึน้ เมือ่เธอสํารวมอยู ่อาสวะและความเรา่รอ้นทีก่อ่ความ 

คับแคน้ยอ่มไมม่แีกเ่ธอ ดว้ยอาการอยา่งนี้ 

  ภกิษุทัง้หลาย นีเ้รยีกวา่ ภกิษุละอาสวะทีจ่ะพงึละไดด้ว้ยการสงัวร 

  ภกิษุละอาสวะทีจ่ะพงึละไดด้ว้ยการใชส้อย เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีพ้จิารณาโดยแยบคายแลว้ใชส้อยจวีรเพยีงเพือ่ป้องกัน 

ความหนาว ความรอ้น เหลอืบยงุ ลม แดด และสมัผัสแหง่สตัวเ์ลือ้ยคลาน 

 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 ด ูอปัสเสนธรรม ๔ ประการ ใน องฺ.ทสก. (แปล) ๒๔/๒๐/๔๐, ท.ีปา ๑๑/๓๐๘/๒๐๐, ท.ีปา.อ. ๓๐๘/๒๐๔ 

๒
 โดยแยบคาย ในทีน่ีห้มายถงึโดยอบุายหรอืแนวทาง ไดแ้ก ่พจิารณาเห็นโทษของการไมสํ่ารวมจักขนุทรยี ์

   เป็นตน้ เชน่ พจิารณาเปรยีบเทยีบวา่การถกูทิม่แทงดว้ยหลาวเหล็กแดงอันรอ้นลกุโชน ยังดกีวา่การไม ่

   พจิารณาแลว้เกดิอฏิฐารมณ์หรอือนฏิฐารมณ์ในรปูเป็นตน้ (องฺ.ฉกฺก.อ. ๓/๕๘/๑๓๙) 

๓
 ดเูชงิอรรถที ่๕ ปัญจกนบิาต ขอ้ ๒๐๐ (นสิสารณียสตูร) หนา้ ๓๔๐ ในเลม่นี ้

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๕๔๘ } 



๕๔๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๖. มหาวรรค ๔. อาสวสตูร 

เพือ่ปกปิดอวยัวะทีน่่าละอาย พจิารณาโดยแยบคายแลว้ฉันบณิฑบาต ไมใ่ชเ่พือ่ 

เลน่ ไมใ่ชเ่พือ่ความมัวเมา๑ ไมใ่ชเ่พือ่ประดับ๒ ไมใ่ชเ่พือ่ตกแตง่๓ แตเ่พือ่กายนีดํ้ารง 

อยูไ่ด ้เพือ่ใหช้วีตินิทรยีเ์ป็นไป เพือ่บําบัดความหวิ เพือ่อนุเคราะหพ์รหมจรรย ์

ดว้ยคดิเห็นวา่ „โดยอบุายนีเ้ราจักกําจัดเวทนาเกา่เสยีได ้และจักไมใ่หเ้วทนาใหม ่

เกดิขึน้ ความดํารงอยูแ่หง่ชวีติ ความไมม่โีทษ และการอยูโ่ดยผาสกุจักมแีกเ่รา‟ 

พจิารณาโดยแยบคายแลว้ใชส้อยเสนาสนะเพือ่ป้องกันความหนาว ความรอ้น 

เหลอืบ ยงุ ลม แดด และสมัผัสแหง่สตัวเ์ลือ้ยคลาน เพือ่บรรเทาอันตรายทีเ่กดิ 

จากฤด ูและยนิดใีนการหลกีเรน้ พจิารณาโดยแยบคายแลว้ใชส้อยคลิานปัจจัย- 

เภสชัชบรขิาร๔ เพือ่บรรเทาเวทนาทีเ่กดิจากอาพาธตา่ง ๆ ทีเ่กดิขึน้แลว้ เพือ่ไมม่ ี

ความเบยีดเบยีนเป็นทีส่ดุ๕ ซึง่เมือ่เธอไมใ่ชส้อยอยู ่อาสวะและความเรา่รอ้นทีก่อ่ 

ความคับแคน้ก็จะพงึเกดิขึน้ เมือ่เธอใชสัอยอยู ่อาสวะและความเรา่รอ้นทีก่อ่ความ 

คับแคน้ ยอ่มไมม่แีกเ่ธอ ดว้ยอาการอยา่งนี้ 

  ภกิษุทัง้หลาย นีเ้รยีกวา่ ภกิษุละอาสวะทีจ่ะพงึละไดด้ว้ยการใชส้อย 

  ภกิษุละอาสวะทีจ่ะพงึละไดด้ว้ยความอดกล ัน้ เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีพ้จิารณาโดยแยบคายแลว้เป็นผูอ้ดทนตอ่ความหนาว 

ความรอ้น ความหวิ กระหาย เหลอืบ ยงุ ลม แดด และสมัผัสแหง่สตัวเ์ลือ้ยคลาน 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 เพือ่ความมวัเมา หมายถงึความถอืตัว ความลําพองตน ความทะนงตน ความเหอ่เหมิ ในทีน่ีห้มายถงึ 

   ความถอืตัววา่มกํีาลังเหมอืนนักมวยปล้ํา ความถอืตัวเพราะมานะ และความถอืตัววา่เป็นชาย (องฺ.ฉกฺก.ฏกีา 

   ๓/๕๘/๑๕๕) และดู อภ.ิว.ิ (แปล) ๓๕/๘๔๕/๕๕๐ 

๒
 เพือ่ประดบั ในทีน่ีห้มายถงึเพือ่ใหร้า่งกายอว้นพอีวบอิม่เหมอืนหญงิแพศยา (องฺ.ฉกฺก.ฏกีา. ๓/๕๘/๑๕๕, 

   วสิทุธ.ิ ๑/๑๘/๓๓) 

๓ 
เพือ่ตกแตง่ ในทีน่ีห้มายถงึเพือ่ประเทอืงผวิใหง้ดงามเหมอืนหญงินักฟ้อน (องฺ.ฉกฺก.ฏกีา. ๓/๕๘/๑๕๕, 

   วสิทุธ.ิ ๑/๑๘/๓๓) 

๔
 คําวา่ คลิานปจัจยัเภสชัชบรขิาร แยกอธบิายความหมายดังนี ้ยาทีช่ ือ่วา่ คลิานปจัจยั เพราะเป็นเครือ่ง 

   ปราบโรค ทีช่ ือ่วา่ เภสชั เพราะเป็นวัตถทุีห่มออนุญาตใหใ้ชไ้ด ้และทีช่ ือ่วา่ บรขิาร เพราะเป็นสัมภาระ 

   เครือ่งนําชวีติใหดํ้ารงอยูไ่ด ้(องฺ.ฉกฺก.ฏกีา ๓/๕๘/๑๕๗, วสิทฺุธ ิ๑/๑๘/๓๖) 

๕
 เพือ่ไมม่คีวามเบยีดเบยีนเป็นทีส่ดุ หมายถงึเพือ่ไมใ่หม้คีวามทกุขท์ัง้หลายทัง้ปวง (องฺ.ฉกฺก.ฏกีา ๓/๕๘/ 

   ๑๕๗, วสิทุธ.ิ ๑/๑๘/๓๖) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๕๔๙ } 



๕๕๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๖. มหาวรรค ๔. อาสวสตูร 

เป็นผูอ้ดกลัน้ตอ่คําหยาบ คําสอ่เสยีด ตอ่เวทนาทัง้หลายอันมใีนรา่งกายเป็นทกุข ์

กลา้แข็ง เผ็ดรอ้น ไมน่่ายนิด ีไมน่่าพอใจ พรากชวีติได ้ซึง่เมือ่เธอไมอ่ดกลัน้อยู ่

อาสวะและความเรา่รอ้นทีก่อ่ความคับแคน้ก็จะพงึเกดิขึน้ เมือ่เธออดกลัน้อยู ่อาสวะ 

และความเรา่รอ้นทีก่อ่ความคับแคน้ยอ่มไมม่แีกเ่ธอ ดว้ยอาการอยา่งนี้ 

  ภกิษุทัง้หลาย นีเ้รยีกวา่ ภกิษุละอาสวะทีจ่ะพงึละไดด้ว้ยความอดกลัน้ 

  ภกิษุละอาสวะทีจ่ะพงึละไดด้ว้ยการเวน้ เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีพ้จิารณาโดยแยบคายแลว้เวน้ชา้งดรุา้ย เวน้มา้ดรุา้ย 

เวน้โคดรุา้ย เวน้สนัุขดรุา้ย เวน้ง ูหลัก ตอ สถานทีม่หีนาม หลมุ เหว บอ่น้ําครํา 

บอ่โสโครก และพจิารณาโดยแยบคายแลว้เวน้สถานทีไ่มค่วรน่ัง สถานทีไ่มค่วร 

เทีย่วไป และมติรชัว่ ทีเ่พือ่นพรหมจารผีูรู้ทั้ง้หลายลงความเห็นวา่เป็นฐานะทีเ่ป็น 

บาปเสยี ซึง่เมือ่เธอไมเ่วน้อยู ่อาสวะและความเรา่รอ้นทีก่อ่ความคับแคน้ก็จะพงึ 

เกดิขึน้ เมือ่เธอเวน้อยู ่อาสวะและความเรา่รอ้นทีก่อ่ความคับแคน้ยอ่มไมม่แีกเ่ธอ 

ดว้ยอาการอยา่งนี ้

  ภกิษุทัง้หลาย นีเ้รยีกวา่ ภกิษุละอาสวะทีจ่ะพงึละไดด้ว้ยการเวน้ 

  ภกิษุละอาสวะทีจ่ะพงึละไดด้ว้ยการบรรเทา เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีพ้จิารณาโดยแยบคายแลว้ไมรั่บกามวติกทีเ่กดิขึน้ ละ 

บรรเทา ทําใหส้ ิน้สดุ ทําใหถ้งึความเกดิขึน้ไมไ่ดอ้กีตอ่ไป พจิารณาโดยแยบคายแลว้ 

ไมรั่บพยาบาทวติกทีเ่กดิขึน้ ฯลฯ ไมรั่บวหิงิสาวติกทีเ่กดิขึน้ ฯลฯ ไมรั่บบาป 

อกศุลธรรมทีเ่กดิขึน้แลว้เกดิขึน้อกี ละ บรรเทา ทําใหส้ ิน้สดุ ทําใหถ้งึความเกดิขึน้ 

ไมไ่ดอ้กีตอ่ไป ซึง่เมือ่เธอไมบ่รรเทาอยู ่อาสวะและความเรา่รอ้นทีก่อ่ความคบัแคน้ 

ก็จะพงึเกดิขึน้ เมือ่เธอบรรเทาอยู ่อาสวะและความเรา่รอ้นทีก่อ่ความคับแคน้ยอ่ม 

ไมม่แีกเ่ธอ ดว้ยอาการอยา่งนี้ 

  ภกิษุทัง้หลาย นีเ้รยีกวา่ ภกิษุละอาสวะทีจ่ะพงึละไดด้ว้ยการบรรเทา 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๕๕๐ } 



๕๕๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๖. มหาวรรค ๔. อาสวสตูร 

  ภกิษุละอาสวะทีจ่ะพงึละไดด้ว้ยการเจรญิ เป็นอยา่งไร 

  คอื ภกิษุในธรรมวนัิยนีพ้จิารณาโดยแยบคายแลว้เจรญิสตสิมัโพชฌงคท์ีอ่าศยั 

วเิวก๑ อาศัยวริาคะ (ความคลายกําหนัด) อาศัยนโิรธ (ความดับ) นอ้มไปในการสละ 

พจิารณาโดยแยบคายแลว้เจรญิธัมมวจิยสมัโพชฌงค ์ฯลฯ เจรญิวริยิสมัโพชฌงค ์

ฯลฯ เจรญิปีตสิมัโพชฌงค ์ฯลฯ เจรญิปัสสทัธสิมัโพชฌงค ์ฯลฯ เจรญิสมาธ-ิ 

สมัโพชฌงค ์ฯลฯ เจรญิอเุบกขาสมัโพชฌงคท์ีอ่าศยัวเิวก อาศัยวริาคะ อาศัยนโิรธ 

นอ้มไปในการสละ ซึง่เมือ่เธอไมเ่จรญิอยู ่อาสวะและความเรา่รอ้นทีก่อ่ความคบัแคน้ 

ก็จะพงึเกดิขึน้ เมือ่เธอเจรญิอยู ่อาสวะและความเรา่รอ้นทีก่อ่ความคับแคน้ยอ่มไมม่ ี

แกเ่ธอ ดว้ยอาการอยา่งนี้ 

  ภกิษุทัง้หลาย นีเ้รยีกวา่ ภกิษุละอาสวะทีจ่ะพงึละไดด้ว้ยการเจรญิ 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุประกอบดว้ยธรรม ๖ ประการนีแ้ล เป็นผูค้วรแกข่องทีเ่ขา 

นํามาถวาย ควรแกข่องตอ้นรับ ควรแกทั่กษิณา ควรแกก่ารทําอัญชล ีเป็นนาบญุ 

อันยอดเยีย่มของโลก 

อาสวสตูรที ่๔ จบ 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 วเิวก ในทีน่ีห้มายถงึวเิวก (ความสงัด) ๕ ประการ คอื (๑) วกิขัมภนวเิวก (สงัดดว้ยการขม่ไว ้คอืการสงัด 

   จากกเิลสของทา่นผูบํ้าเพ็ญฌาน ยอ่มขม่นวิรณ์ไวไ้ดต้ลอดเวลาทีอ่ยูใ่นฌานนัน้) (๒) ตทังควเิวก (สงัด 

   ดว้ยองคนั์น้ ๆ คอื สงัดจากกเิลสดว้ยธรรมทีเ่ป้นคูป่รับหรอืธรรมทีต่รงกันขา้ม เชน่ สงัดจากสักกายทฏิฐ ิ

   ดว้ยความรูท้ีกํ่าหนดแยกนามรปูออกได ้เป็นการสงัดชัว่คราวในกรณีนัน้ ๆ) (๓) สมจุเฉทวเิวก (สงัดดว้ย  

   การตัดขาดคอืสงัดจากกเิลสไดเ้ด็ดขาดดว้ยโลกตุตรมรรค ในขณะแหง่มรรคนัน้ ๆ) (๔) ปัสสัทธวิเิวก (สงัด 

   ดว้ยการสงบระงับ คอือาศัยโลกุตตรมรรค สงัดจากกเิลสไดเ้ด็ดขาดบรรลโุลกุตตรผล กเิลสเป็นอันสงบ 

   ระงับไปหมดแลว้ไมต่อ้งขวนขวายเพือ่สงัดอกีในขณะแหง่ผลนัน้ ๆ) (๕) นสิสรณวเิวก (สงัดดว้ยการสลัด 

   ออกได ้คอืสงัดจากกเิลสไดห้มดสิน้ ดํารงอยูใ่นภาวะทีก่เิลสสงัดแลว้ย่ังยนืตลอดไป) ไดแ้ก ่อมตธาตคุอื 

   นพิพาน (องฺ.ทกุ.อ. ๒/๑๒/๑๐) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๕๕๑ } 



๕๕๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๖. มหาวรรค ๕. ทารกุัมมกิสตูร 

๕. ทารกุมัมกิสตูร 

วา่ดว้ยคหบดชีือ่ทารกุมัมกิะ 

  [๕๙] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี ้

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ คญิชกาวสถาราม ครัง้นัน้ คหบด ี

ชือ่วา่ทารกุัมมกิะ๑ เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวายอภวิาทแลว้น่ัง 

ณ ทีส่มควร พระผูม้พีระภาคไดต้รัสถามดังนีว้า่ 

  “คหบด ีทานประจําตระกลูทา่นยังใหอ้ยูห่รอื” 

  คหบดกีราบทลูวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ทานประจําตระกลูขา้พระองคย์ัง 

ใหอ้ยู ่ทัง้ทานนัน้ขา้พระองคใ์หใ้นภกิษุผูเ้ป็นพระอรหันต ์หรอืผูบ้รรลอุรหตัตมรรค 

ผูอ้ยูป่่าเป็นวตัร ผูเ้ทีย่วบณิฑบาตเป็นวตัร ผูท้รงผา้บังสกุลุเป็นวตัร” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสถามวา่ “คหบด ีทา่นผูเ้ป็นคฤหสัถ ์เป็นกามโภค ี

อยูค่รองเรอืน นอนเบยีดเสยีดบตุร ใชส้อยผงแกน่จันทนจ์ากแควน้กาส ีทัดทรง 

ดอกไม ้ของหอม และเครือ่งลบูไล ้ยนิดทีองและเงนิอยู ่พงึรูข้อ้นีไ้ดย้ากวา่ 

„เหลา่นีค้อืพระอรหันต ์เหลา่นีค้อืทา่นผูบ้รรลอุรหตัตมรรค‟ 

  คหบด ี

   ๑. ถา้ภกิษุผูอ้ยูป่่าเป็นวตัร เป็นผูฟุ้้ งซา่น ถอืตัว โลเล ปากกลา้ 

       พดูพรํ่าเพรือ่ หลงลมืสต ิไมม่สีมัปชญัญะ มจีติไมต่ัง้มั่น มจีติ 

       กวดัแกวง่ ไมส่ํารวมอนิทรยี ์เมือ่เป็นอยา่งนี ้ภกิษุนัน้พงึถกูตเิตยีน 

       ดว้ยเหตนัุน้ ถา้ภกิษุผูอ้ยูป่่าเป็นวตัร เป็นผูไ้มฟุ่้ งซา่น ไมถ่อืตัว 

       ไมโ่ลเล ไมป่ากกลา้ ไมพ่ดูพรํ่าเพรือ่ มสีตมิั่นคง มสีมัปชญัญะ 

       มจีติตัง้มั่น มจีติแน่วแน่ สํารวมอนิทรยี ์เมือ่เป็นอยา่งนี ้ภกิษุนัน้ 

       พงึไดรั้บการสรรเสรญิดว้ยเหตนัุน้ 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 ทารกุมัมกิะ หมายถงึอบุาสกผูป้ระกอบอาชพีขายฟืน (องฺ.ฉกฺก.อ. ๓/๕๙/๑๔๔) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๕๕๒ } 



๕๕๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๖. มหาวรรค ๕. ทารกุัมมกิสตูร 

   ๒. ถา้ภกิษุผูอ้ยูใ่กลบ้า้น เป็นผูฟุ้้ งซา่น ฯลฯ เมือ่เป็นอยา่งนี ้ภกิษุนัน้ 

       พงึถกูตเิตยีนดว้ยเหตนัุน้ ถา้ภกิษุผูอ้ยูใ่กลบ้า้น เป็นผูไ้มฟุ่้ งซา่น 

       ฯลฯ เมือ่เป็นอยา่งนี ้ภกิษุนัน้พงึไดรั้บการสรรเสรญิดว้ยเหตนัุน้ 

   ๓. ถา้ภกิษุผูเ้ทีย่วบณิฑบาตเป็นวตัร เป็นผูฟุ้้ งซา่น ฯลฯ เมือ่เป็น 

       อยา่งนี้ ภกิษุนัน้พงึถกูตเิตยีนดว้ยเหตนัุน้ ถา้ภกิษุผูเ้ทีย่วบณิฑบาต 

       เป็นวตัร เป็นผูไ้มฟุ่้ งซา่น ฯลฯ เมือ่เป็นอยา่งนี ้ภกิษุนัน้พงึไดรั้บ 

       การสรรเสรญิดว้ยเหตนัุน้ 

   ๔. ถา้ภกิษุผูรั้บนมินต ์เป็นผูฟุ้้ งซา่น ฯลฯ เมือ่เป็นอยา่งนี ้ภกิษุนัน้ 

       พงึถกูตเิตยีนดว้ยเหตนัุน้ ถา้ภกิษุรับนมินต ์เป็นผูไ้มฟุ่้ งซา่น ฯลฯ 

       เมือ่เป็นอยา่งนี้ ภกิษุนัน้พงึไดรั้บการสรรเสรญิดว้ยเหตนัุน้ 

   ๕. ถา้ภกิษุผูท้รงผา้บังสกุลุเป็นวตัร เป็นผูฟุ้้ งซา่น ฯลฯ เมือ่เป็น 

       อยา่งนี้ ภกิษุนัน้พงึถกูตเิตยีนดว้ยเหตนัุน้ ถา้ภกิษุผูท้รงผา้บังสกุลุ 

       เป็นวตัร เป็นผูไ้มฟุ่้ งซา่น ฯลฯ เมือ่เป็นอยา่งนี ้ภกิษุนัน้พงึไดรั้บ 

       การสรรเสรญิดว้ยเหตนัุน้ 

   ๖. ถา้ภกิษุผูท้รงคหบดจีวีร เป็นผูฟุ้้ งซา่น ถอืตัว โลเล ปากกลา้ 

       พดูพรํ่าเพรือ่ หลงลมืสต ิไมม่สีมัปชญัญะ มจีติไมต่ัง้มั่น มจีติ 

       กวดัแกวง่ ไมส่ํารวมอนิทรยี ์เมือ่เป็นอยา่งนี ้ภกิษุนัน้พงึถกูตเิตยีน 

       ดว้ยเหตนัุน้ ถา้แมภ้กิษุผูท้รงคหบดจีวีร เป็นผูไ้มฟุ่้ งซา่น ไมถ่อืตัว 

       ไมโ่ลเล ไมป่ากกลา้ ไมพ่ดูพรํ่าเพรือ่ มสีตมิั่นคง มสีมัปชญัญะ 

       มจีติตัง้มั่น มจีติแน่วแน่ สํารวมอนิทรยี ์เมือ่เป็นอยา่งนี ้ภกิษุนัน้ 

       พงึไดรั้บการสรรเสรญิดว้ยเหตนัุน้ 

  คหบด ีเชญิทา่นถวายสงัฆทานเถดิ เมือ่ทา่นถวายสงัฆทานอยู ่จติจักเลือ่มใส 

หลังจากตายแลว้ทา่นจะไปเกดิในสคุตโิลกสวรรค”์ 

  คหบดกีราบทลูวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองคจั์กถวายสงัฆทานตัง้แต ่

วนันีเ้ป็นตน้ไป” 

ทารกุมัมกิสตูรที ่๕ จบ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๕๕๓ } 



๕๕๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๖. มหาวรรค ๖. หัตถสิารปีตุตสตูร 

๖. หตัถสิารปีตุตสตูร 

วา่ดว้ยทา่นพระจติตหตัถสิารบีตุร 

  [๖๐] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ ป่าอสิปิตนมฤคทายวนั เขตกรงุ 

พาราณส ีสมัยนัน้แล ภกิษุเถระจํานวนมากกลับจากบณิฑบาตภายหลังฉันอาหาร 

เสร็จแลว้ น่ังประชมุสนทนาอภธิัมมกถาอยูใ่นโรงฉัน๑ทราบวา่ ในทีป่ระชมุนัน้ 

เมือ่ภกิษุผูเ้ป็นเถระกําลังสนทนาอภธิัมมกถากันอยู ่ทา่นพระจติตหตัถสิารบีตุรก็พดู 

สอดขึน้ในระหวา่ง 

  ลําดับนัน้ ทา่นพระมหาโกฏฐกิะไดก้ลา่วกับทา่นพระจติตหตัถสิารบีตุรวา่ 

“เมือ่ภกิษุผูเ้ป็นเถระกําลังสนทนาอภธิัมมกถากันอยู ่ทา่นจติตหัตถสิารบีตุรพดูสอด 

ขึน้ในระหวา่ง ขอใหท้า่นจติตหตัถสิารบีตุรรอคอยจนกวา่ภกิษุผูเ้ป็นเถระจะสนทนา 

กันจบ” 

  เมือ่ทา่นพระมหาโกฏฐกิะกลา่วอยา่งนีแ้ลว้ พวกภกิษุผูเ้ป็นสหายของทา่น 

พระจติตหัตถสิารบีตุรไดก้ลา่วกับทา่นมหาโกฏฐกิะวา่ “แมท้า่นพระมหาโกฏฐกิะก็ 

อยา่รกุรานทา่นจติตหตัถสิารบีตุร เพราะทา่นจติตหตัถสิารบิตุรเป็นบัณฑติ และ 

ทา่นสามารถกลา่วอภธิัมมกถากับภกิษุผูเ้ป็นเถระได”้ 

  ทา่นพระมหาโกฏฐกิะไดก้ลา่ววา่ “ผูม้อีายทัุง้หลาย บคุคลผูไ้มท่ราบวาระจติ 

ของผูอ้ืน่พงึรูข้อ้นีไ้ดย้าก คอื 

   ๑. บคุคลบางคนในโลกนีเ้ป็นผูส้งบเสงีย่ม ออ่นนอ้ม เรยีบรอ้ย ตลอด 

       เวลาทีย่ังอาศัยพระศาสดาหรอืเพือ่นพรหมจารผีูดํ้ารงอยูใ่นฐานะ 

       เป็นครรูปูใดรปูหนึง่อยู ่แตเ่มือ่ใด เขาหลกีไปจากพระศาสดา 

       หลกีไปจากเพือ่นพรหมจารซี ึง่ดํารงอยูใ่นฐานะเป็นคร ูเมือ่นัน้ 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ 
ดเูชงิอรรถที ่๑ ฉักกนบิาต ขอ้ ๒๘ (ทตุยิสมยสตูร) หนา้ ๔๖๕ ในเลม่นี ้

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๕๕๔ } 



๕๕๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๖. มหาวรรค ๖. หัตถสิารปีตุตสตูร 

       เขาคลกุคลี๑อยูก่ับเหลา่ภกิษุ ภกิษุณี อบุาสก อบุาสกิา พระราชา 

       มหาอํามาตยข์องพระราชา เดยีรถยี ์และสาวกของเดยีรถยี ์เมือ่ 

       เขาคลกุคลอียู ่ปลอ่ยจติ ไมส่ํารวมอนิทรยี ์ชอบโออ้วด ราคะจงึ 

       รบกวนจติเขา เขาถกูราคะรบกวนจติแลว้ ยอ่มบอกคนืสกิขากลับ 

       มาเป็นคฤหัสถ ์ผูม้อีายทัุง้หลาย เปรยีบเหมอืนโคทีเ่คยกนิขา้วกลา้ 

       ถกูเขาผกูไวด้ว้ยเชอืกหรอืขงัไวใ้นคอก ผูใ้ดพงึกลา่วอยา่งนีว้า่ 

       „บัดนี ้โคตัวทีเ่คยกนิขา้วกลา้นีจั้กไมล่งกนิขา้วกลา้อกี‟ ผูนั้น้ชือ่วา่ 

       กลา่วถกูตอ้งหรอื ผูม้อีายทัุง้หลาย ขอ้นีไ้มเ่ป็นเชน่นัน้ แตเ่ป็นไปได ้

       ทีโ่คทีเ่คยกนิขา้วกลา้ตัวนัน้พงึดงึเชอืกขาดหรอืแหกคอกแลว้ลงไป 

       กนิขา้วกลา้อกี ฉันใด ผูม้อีายทัุง้หลาย บคุคลบางคนในโลกนี ้

       ก็ฉันนัน้เหมอืนกัน เป็นผูส้งบเสงีย่ม ออ่นนอ้ม เรยีบรอ้ย ตลอด 

       เวลาทีย่ังอาศัยพระศาสดาหรอืเพือ่นพรหมจารผีูดํ้ารงอยูใ่นฐานะ 

       เป็นครรูปูใดรปูหนึง่อยู ่แตเ่มือ่ใด เขาหลกีไปจากพระศาสดา 

       หลกีไปจากเพือ่นพรหมจารซี ึง่ดํารงอยูใ่นฐานะเป็นคร ูเมือ่นัน้ 

       เขาคลกุคลอียูก่ับเหลา่ภกิษุ ภกิษุณี อบุาสก อบุาสกิา พระราชา 

       มหาอํามาตยข์องพระราชา เดยีรถยี ์และสาวกของเดยีรถยี ์เมือ่ 

       เขาคลกุคลอียู ่ปลอ่ยจติ ไมส่ํารวมอนิทรยี ์ชอบโออ้วด ราคะจงึ 

       รบกวนจติเขา เขาถกูราคะรบกวนจติแลว้ ยอ่มบอกคนืสกิขากลับ 

       มาเป็นคฤหัสถ ์

   ๒. บคุคลบางคนในโลกนีส้งัดจากกามและอกศุลธรรมทัง้หลาย บรรล ุ

       ปฐมฌานทีม่วีติก วจิาร มปีีตแิละสขุอันเกดิจากวเิวกอยู ่เขา 

       กลา่ววา่ „เราไดป้ฐมฌาน‟ แตย่ังคลกุคลอียูก่ับพวกภกิษุ ฯลฯ 

       ยอ่มบอกคนืสกิขากลับมาเป็นคฤหัสถ ์ผูม้อีายทัุง้หลาย เปรยีบ 

       เหมอืนฝนลกูเห็บ ตกทีท่างใหญส่ีแ่พรง่ พงึทําฝุ่ นใหห้ายไป 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 คลกุคล ีในทีน่ีห้มายถงึคลกุคล ี๕ อยา่ง คอื (๑) คลกุคลดีว้ยการฟัง (๒) คลกุคลดีว้ยการพบเห็น 

   (๓) คลกุคลดีว้ยการสนทนาปราศรัย (๔) คลกุคลดีว้ยการใชส้อยรวมกัน (๕) คลกุคลทีางกาย (องฺ.ฉกฺก. 

   อ. ๓/๖๐/๑๔๔, องฺ.ฉกฺก.ฏกีา ๓/๖๐/๑๖๓) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๕๕๕ } 



๕๕๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๖. มหาวรรค ๖. หัตถสิารปีตุตสตูร 

       ปรากฏเป็นทางลืน่ ผูใ้ดพงึกลา่วอยา่งนีว้า่ „บัดนี ้ฝุ่ นจักไมป่รากฏที ่

       ทางใหญส่ีแ่พรง่โนน้อกี‟ ผูนั้น้ชือ่วา่กลา่วถกูตอ้งหรอื ผูม้อีาย ุ

       ทัง้หลาย ขอ้นีไ้มเ่ป็นเชน่นัน้ แตเ่ป็นไปไดท้ีม่นุษย ์โค หรอืสตัวเ์ลีย้ง 

       พงึเหยยีบน้ําทีท่างใหญส่ีแ่พรง่โนน้ หรอืลมและแดดพงึแผดเผา 

       ใหแ้หง้ เมือ่เป็นเชน่นัน้ฝุ่ นก็พงึปรากฏอกีได ้ฉันใด ผูม้อีายทัุง้หลาย 

       บคุคลบางคนในโลกนี ้ก็ฉันนัน้เหมอืนกัน สงัดจากกามและ 

       อกสุลธรรมทัง้หลาย บรรลปุฐมฌานทีม่วีติกวจิาร มปีีตแิละสขุ 

       อันเกดิจากวเิวกอยู ่เขากลา่ววา่ „เราไดป้ฐมฌาน‟ แตย่ังคลกุคลอียู ่

       กับพวกภกิษุ ฯลฯ ยอ่มบอกคนืสกิขากลับมาเป็นคฤหัสถ ์

   ๓. บคุคลบางคนในโลกนี ้เพราะวติกวจิารสงบระงับไป บรรลทุตุยิฌาน 

       มคีวามผอ่งใสในภายใน มภีาวะทีจ่ติเป็นหนึง่ผดุขึน้ ไมม่วีติก ไมม่ ี

       วจิาร มแีตปี่ตแิละสขุอนัเกดิจากสมาธอิยู ่เขากลา่ววา่ „เราได ้

       ทตุยิฌาน‟ แตย่ังคลกุคลอียูก่ับพวกภกิษุ ฯลฯ ยอ่มบอกคนื 

       สกิขากลับมาเป็นคฤหัสถ ์ผูม้อีายทัุง้หลาย เปรยีบเหมอืนฝนลกู 

       เห็บตกลงทีบ่งึใหญไ่มไ่กลบา้นหรอืนคิม พงึยังหอยโขง่ หอยกาบ 

       กอ้นกรวด และกระเบือ้งถว้ยใหห้มดไป ผูใ้ดพงึกลา่วอยา่งนีว้า่ 

       „บัดนี ้หอยโขง่ หอยกาบ กอ้นกรวด และกระเบือ้งถว้ย จักไม่ 

       ปรากฏในบงึโนน้อกี‟ ผูนั้น้ชือ่วา่กลา่วถกูตอ้งหรอื ผูม้อีายทัุง้หลาย 

       ขอ้นีไ้มเ่ป็นเชน่นัน้ แตเ่ป็นไปไดท้ีม่นุษย ์โค และสตัวเ์ลีย้งพงึ 

       ดืม่น้ําในบงึโนน้ หรอืลมแดดพงึแผดเผาใหแ้หง้ไป เมือ่เป็นเชน่นัน้ 

       หอยโขง่ หอยกาบ กอ้นกรวด และกระเบือ้งถว้ยก็พงึปรากฏไดอ้กี 

       ฉันใด ผูม้อีายทัุง้หลาย บคุคลบางคนในโลกนีก็้ฉันนัน้เหมอืนกัน 

       เพราะวติกวจิารสงบระงับไป บรรลทุตุยิฌาน มคีวามผอ่งใสใน 

       ภายใน มภีาวะทีจ่ติเป็นหนึง่ผดุขึน้ ไมม่วีติก ไมม่วีจิาร มแีตปี่ต ิ

       และสขุอันเกดิจากสมาธอิยู ่เขากลา่ววา่ „เราไดท้ตุยิฌาน‟ แตย่ัง 

       คลกุคลอียูก่ับพวกภกิษุ ฯลฯ ยอ่มบอกคนืสกิขากลับมาเป็น 

       คฤหัสถ ์

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๕๕๖ } 



๕๕๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๖. มหาวรรค ๖. หัตถสิารปีตุตสตูร 

   ๔. บคุคลบางคนในโลกนี ้เพราะปีตจิางคลายไป มอีเุบกขา มสีต-ิ 

       สมัปชญัญะ เสวยสขุดว้ยนามกาย บรรลตุตยิฌานทีพ่ระอรยิะ 

       ทัง้หลายสรรเสรญิวา่ „ผูม้อีเุบกขา มสีต ิอยูเ่ป็นสขุ‟ เขากลา่ววา่ 

       „เราไดต้ตยิฌาน‟ แตย่งัคลกุคลอียูก่ับพวกภกิษุ ฯลฯ ยอ่มบอก 

       คนืสกิขากลับมาเป็นคฤหัสถ ์ผูม้อีายทัุง้หลาย เปรยีบเหมอืน 

       อาหารทีค่า้งคนื ไมพ่งึยังบรุษุผูช้อบบรโิภคอาหารทีป่ระณีตใหย้นิดไีด ้

       ผูใ้ดพงึกลา่วอยา่งนี้วา่ „บัดนี ้บรุษุโนน้จักไมช่อบใจอาหารอกีแน่ 

       „ผูนั้น้ชือ่วา่กลา่วถกูตอ้งหรอื ผูม้อีายทัุง้หลาย ขอ้นีไ้มเ่ป็นเชน่นัน้ 

        แตเ่ป็นไปไดท้ีอ่าหารอืน่จักไมย่ังบรุษุโนน้ผูช้อบบรโิภคอาหารทีป่ระณีต 

       ใหย้นิดไีดต้ลอดเวลาทีร่สอาหารนัน้จักดํารงอยูใ่นรา่งกายของเขา 

       แตเ่มือ่ใด รสอาหารนัน้จักหมดไป เมือ่นัน้ อาหารนัน้ก็พงึยังเขาให ้

       ยนิดอีกีได ้ฉันใด ผูม้อีายทัุง้หลาย บคุคลบางคนในโลกนีก็้ฉันนัน้ 

       เหมอืนกัน เพราะปีตจิางคลายไป มอีเุบกขา มสีตสิมัปชญัญะ 

       เสวยสขุดว้ยนามกาย บรรลตุตยิฌาน ทีพ่ระอรยิะทัง้หลายสรรเสรญิ 

       วา่ „ผูม้อีเุบกขา มสีต ิอยูเ่ป็นสขุ‟ เขากลา่ววา่ „เราไดต้ตยิฌาน‟ 

       แตค่ลกุคลอียูก่ับพวกภกิษุ ฯลฯ ยอ่มบอกคนืสกิขากลับมาเป็น 

       คฤหัสถ ์

   ๕. บคุคลบางคนในโลกนี ้เพราะละสขุและทกุขไ์ด ้เพราะโสมนัสและ 

       โทมนัสดับไปกอ่นแลว้ บรรลจุตตุถฌานทีไ่มม่ทีกุขไ์มม่สีขุ มสีต ิ

       บรสิทุธิเ์พราะอเุบกขาอยู ่เขากลา่ววา่ „เราไดจ้ตตุถฌาน‟ แตย่ัง 

       คลกุคลอียูก่ับพวกภกิษุ ฯลฯ ยอ่มบอกคนืสกิขากลับมาเป็น 

       คฤหัสถ ์ผูม้อีาย ุเปรยีบเหมอืนหว้งน้ําใกลภ้เูขาไมม่ลีม ปราศจาก 

       คลืน่ ผูใ้ดพงึกลา่วอยา่งนีว้า่ „บัดนี ้คลืน่จักไมป่รากฏทีห่ว้งน้ํา 

       โนน้อกี‟ ผูนั้น้ชือ่วา่กลา่วถกูตอ้งหรอื ผูม้อีายทัุง้หลาย ขอ้นีไ้มเ่ป็น 

       เชน่นัน้ แตเ่ป็นไปไดท้ีล่มฝนอันแรงกลา้พงึพัดมาจากทศิตะวนัออก 

       ทําใหเ้กดิคลืน่ทีห่ว้งน้ํานัน้ ลมฝนทีพั่ดมาจากทศิตะวนัตก ฯลฯ 

       ทศิเหนอื ฯลฯ ทศิใต ้ก็พงึทําใหเ้กดิคลืน่ทีห่ว้งน้ํานัน้ได ้ฉันใด 

       ผูม้อีายทัุง้หลาย บคุคลบางคนในโลกนี ้ก็ฉันนัน้เหมอืนกัน เพราะ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๕๕๗ } 



๕๕๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๖. มหาวรรค ๖. หัตถสิารปีตุตสตูร 

       ละสขุและทกุขไ์ด ้เพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปกอ่นแลว้ บรรล ุ

       จตตุถฌานทีไ่มม่ทีกุขไ์มม่สีขุ มสีตบิรสิทุธิเ์พราะอเุบกขาอยู ่เขา 

       กลา่ววา่ „เราไดจ้ตตุถฌาน‟ แตย่ังคลกุคลอียูก่ับพวกภกิษุ ยอ่ม 

       บอกคนืสกิขากลับมาเป็นคฤหัสถ ์

   ๖. บคุคลบางคนในโลกนี ้เพราะไมม่นสกิารถงึนมิติทัง้ปวง จงึบรรล ุ

       เจโตสมาธทิีไ่มม่นีมิติอยู ่เขากลา่ววา่ „เราไดเ้จโตสมาธทิีไ่มม่นีมิติ‟ 

       แตย่ังคลกุคลอียูก่ับพวกภกิษุ ภกิษุณี อบุาสก อบุาสกิา พระราชา 

       มหาอํามาตยข์องพระราชา พวกเดยีรถยี ์สาวกของเดยีรถยี ์เมือ่ 

       เขาคลกุคลอียู ่ปลอ่ยจติ ไมส่ํารวมอนิทรยี ์ชอบพดูคยุ ราคะจงึ 

       รบกวนจติเขา เขาถกูราคะรบกวนจติแลว้ยอ่มบอกคนืสกิขากลับ 

       มาเป็นคฤหัสถ ์ผูม้อีายทัุง้หลาย เปรยีบเหมอืนพระราชา หรอื 

       มหาอํามาตยข์องพระราชา ยกกองทัพ ๔ เหลา่ เดนิทางไกลไป 

       พักแรมอยูท่ีแ่นวป่าแหง่หนึง่ ในแนวป่านัน้ เสยีงจักจ่ันเรไรพงึเงยีบ 

       ไปเพราะเสยีงชา้ง เสยีงมา้ เสยีงรถ เสยีงพลเดนิเทา้ เสยีงกกึกอ้ง 

       แหง่กลอง บัณเฑาะว ์สงัข ์และพณิ ผูใ้ดพงึกลา่วอยา่งนีว้า่ „บัดนี ้

       เสยีงจักจ่ันเรไรจักไมป่รากฏทีแ่นวป่าโนน้อกี‟ ผูนั้น้ชือ่วา่กลา่วถกูตอ้ง 

       หรอืผูม้อีายทัุง้หลาย ขอ้นีไ้มเ่ป็นเชน่นัน้ แตเ่ป็นไปไดท้ี ่เมือ่ใด 

       พระราชา มหาอํามาตยข์องพระราชา เสด็จหลกีไปจากแนวป่านัน้ 

       เมือ่นัน้ เสยีงจักจ่ันเรไร ก็พงึปรากฏไดอ้กี ฉันใด ผูม้อีายทัุง้หลาย 

       บคุคลบางคนในโลกนี ้ก็ฉันนัน้เหมอืนกัน เพราะไมม่นสกิาร 

       ถงึนมิติทัง้ปวง บรรลเุจโตสมาธอิยู ่เขากลา่ววา่ „เราไดเ้จโตสมาธ ิ

       อันไมม่นีมิติ‟ แตย่ังคลกุคลอียูก่ับพวกภกิษุ ภกิษุณี อบุาสก 

       อบุาสกิา พระราชา มหาอํามาตยข์องพระราชา พวกเดยีรถยี ์

       สาวกของเดยีรถยี ์เมือ่เขาคลกุคลอียู ่ปลอ่ยจติ ไมส่ํารวมอนิทรยี ์

       ชอบพดูคยุ ราคะจงึรบกวนจติเขา เขาถกูราคะรบกวนจติแลว้ 

       ยอ่มบอกคนืสกิขากลับมาเป็นคฤหัสถ”์ 

  ตอ่มา ทา่นพระจติตหัตถสิารบีตุร บอกคนืสกิขากลบัมาเป็นคฤหัสถ ์พวกภกิษุ 

ผูเ้ป็นสหายของจติตหัตถสิารบีตุรไดเ้ขา้ไปหาทา่นพระมหาโกฏฐกิะถงึทีอ่ยูแ่ลว้ถามวา่ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๕๕๘ } 



๕๕๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๖. มหาวรรค ๖. หัตถสิารปีตุตสตูร 

“ทา่นพระมหาโกฏฐกิะกําหนดรูใ้จบรุษุชือ่จติตหตัถสิารบีตุรดว้ยใจวา่ „บรุษุชือ่จติต- 

หัตถสิารบีตุรเป็นผูไ้ดว้หิารสมาบัตเิหลา่นี ้ๆ และจักบอกคนืสกิขากลับมาเป็น 

คฤหัสถ‟์ หรอืเทวดาทัง้หลายแจง้เนือ้ความนีว้า่ „ขา้แตท่า่นผูเ้จรญิ บรุษุชือ่วา่ 

จติตหตัถสิารบีตุร เป็นผูไ้ดว้หิารสมาบัตเิหลา่นี ้ๆ และจักบอกคนืสกิขากลับมาเป็น 

คฤหัสถ”์ 

  ทา่นพระมหาโกฏฐกิะกลา่ววา่ “ผูม้อีายทัุง้หลาย ขา้พเจา้ไดกํ้าหนดรูใ้จบรุษุ 

ชือ่วา่จติตหตัถสิารบีตุรดว้ยใจวา่ „เป็นผูไ้ดว้หิารสมาบัตเิหลา่นี ้ๆ และจักบอกคนื 

สกิขากลับมาเป็นคฤหัสถ‟์ แมเ้ทวดาก็บอกเนือ้ความนีแ้กข่า้พเจา้” 

  ลําดับนัน้ พวกภกิษุผูเ้ป็นสหายของบรุษุชือ่จติตหัตถสิารบีตุรไดพ้ากันเขา้ไป 

เฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวายอภวิาทแลว้น่ัง ณ ทีส่มควร ไดก้ราบทลู 

พระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ 

  “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ บรุษุชือ่จติตหัตถสิารบีตุรเป็นผูไ้ดว้หิารสมาบัตเิหลา่นี้ ๆ 

และไดบ้อกคนืสกิขากลับมาเป็นคฤหัสถ”์ 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย ไมน่านนัก บรุษุชือ่จติตหัตถสิารบีตุร 

จักระลกึถงึคณุแหง่เนกขมัมะได”้ 

  ตอ่มา ไมน่านนัก จติตหัตถสิารบีตุรโกนผมและหนวดนุ่งหม่ผา้กาสาวพัสตร ์

ออกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติ เมือ่จติตหตัถสิารบีตุรไดบ้รรพชาอปุสมบทแลว้ 

ไมน่าน หลกีไปอยูผู่เ้ดยีว ไมป่ระมาท๑ มคีวามเพยีร อทุศิกายและใจอยู ่ไมน่านนัก 

ไดทํ้าใหแ้จง้ซึง่ประโยชนย์อดเยีย่ม๒อันเป็นทีส่ดุแหง่พรหมจรรยท์ีก่ลุบตุรทัง้หลาย 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

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

๒
 ประโยชนย์อดเยีย่ม ในทีน่ีห้มายถงึอรหัตตผล หรอือรยิผลอันเป็นทีส่ดุแหง่มรรคพรหมจรรย ์(องฺ.ทกุ.อ. 

   ๒/๕/๗, ม.ม.ูอ. ๒/๘๒/๘๐) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๕๕๙ } 



๕๖๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๖. มหาวรรค ๗. มัชเฌสตูร 

ผูอ้อกจากเรอืนบวชเป็นบรรพชติโดยชอบตอ้งการดว้ยปัญญาอันยิง่เอง เขา้ถงึอยูใ่น 

ปัจจบุัน รูช้ดัวา่ “ชาตสิ ิน้แลว้ อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้ ทํากจิทีค่วรทําเสร็จแลว้ 

ไมม่กีจิอืน่เพือ่ความเป็นอยา่งนีอ้กีตอ่ไป‟ 

  ทา่นพระจติตหัตถสิารบีตุร ไดเ้ป็นพระอรหันตอ์งคห์นึง่ในบรรดาพระอรหันต ์

ทัง้หลาย 

หตัถสิารปีตุตสตูรที ่๖ จบ 

 

๗. มชัเฌสูตร 

วา่ดว้ยสว่นทา่มกลาง 

  [๖๑] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี้ 

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ ป่าอสิปิตนมฤคทายวนั เขตกรงุ 

พาราณส ีสมัยนัน้แล เมือ่ภกิษุเถระจํานวนมากกลับจากบณิฑบาต ภายหลังฉัน 

อาหารเสร็จแลว้ น่ังประชมุกันทีโ่รงฉัน ไดส้นทนากนัขึน้ในระหวา่งวา่ ผูม้อีายุ 

ทัง้หลาย พระผูม้พีระภาคไดต้รัสไวใ้นตสิสเมตเตยยปัญหานทิเทส๑ปารายนวรรควา่ 

    ผูใ้ดรูช้ดัซึง่สว่นสดุทัง้ ๒ ดา้นแลว้ 

   ไมย่ดึตดิในทา่มกลางดว้ยมันตา๒ 

   เราเรยีกผูนั้น้วา่ เป็นมหาบรุษุ 

   ผูนั้น้ชือ่วา่ลว่งพน้เครือ่งรอ้ยรัด๓ในโลกนีไ้ด ้

  เมือ่ภกิษุทัง้หลายถามกันอยา่งนีว้า่ “ผูม้อีายทัุง้หลาย สว่นสดุดา้นหนึง่ คอื 

อะไร สว่นสดุอกีดา้นหนึง่ คอือะไร ทา่มกลาง คอือะไร เครือ่งรอ้ยรัด คอือะไร” 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 ด ูข.ุส.ุ ๒๕/๑๐๔๗/๕๓๒,๑๐๔๙/๕๓๓, ข.ุจู. (แปล) ๓๐/๙/๗๓,๑๑/๗๙ 

๒
 มนัตา หมายถงึปัญญา ไดแ้ก ่ความรูท้ั่ว กริยิาทีรู่ช้ดั ความไมห่ลงงมงาย (องฺ.ฉกฺก.อ. ๓/๖๑/๑๔๕) และด ู

   ข.ุจู. (แปล) ๓๐/๙/๗๓,๑๑/๗๙ ประกอบ 

๓
 เครือ่งรอ้ยรดั ในทีน่ีห้มายถงึตัณหา (องฺ.ฉกฺก.อ. ๓/๖๑/๑๔๕) และด ูข.ุจู. (แปล) ๓๐/๑๑/๘๒ ประกอบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๕๖๐ } 



๕๖๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๖. มหาวรรค ๗. มัชเฌสตูร 

  ภกิษุรปูหนึง่ไดก้ลา่วกับภกิษุผูเ้ถระทัง้หลายวา่ “ผูม้อีายทัุง้หลาย ผัสสะ๑เป็น 

สว่นสดุดา้นหนึง่ เหตเุกดิผัสสะ๒เป็นสว่นสดุอกีดา้นหนึง่ ความดับผัสสะ๓อยูท่า่มกลาง 

ตณัหาจัดเป็นเครือ่งรอ้ยรัด เพราะตัณหายอ่มรอ้ยรัดผัสสะและเหตเุกดิผัสสะนัน้ไว ้

เพราะเป็นทีเ่กดิขึน้แหง่ภพนัน้ ๆ ดว้ยเหตเุพยีงเทา่นี ้ภกิษุชือ่วา่รูย้ ิง่ในธรรมทีค่วร 

รูย้ ิง่ กําหนดรูธ้รรมทีค่วรกําหนดรู ้เมือ่รูย้ ิง่ธรรมทีค่วรรูย้ ิง่ กําหนดรูธ้รรมทีค่วร 

กําหนดรู ้ยอ่มทําทีส่ดุแหง่ทกุขไ์ดใ้นปัจจบุัน” 

  เมือ่ภกิษุนัน้กลา่วอยา่งนี้แลว้ ภกิษุรปูหนึง่ไดก้ลา่วกับภกิษุเถระทัง้หลายวา่ 

“ผูม้อีายทัุง้หลาย อดตีเป็นสว่นสดุดา้นหนึง่ อนาคตเป็นสว่นสดุอกีดา้นหนึง่ 

ปัจจบุันอยูท่า่มกลาง ตัณหาจัดเป็นเครือ่งรอ้ยรัด เพราะตัณหายอ่มรอ้ยรัดอดตี 

อนาคต และปัจจบุันนัน้ไว ้เพราะเป็นทีเ่กดิขึน้แหง่ภพนัน้ ๆ ดว้ยเหตเุพยีงเทา่นี้ 

ภกิษุชือ่วา่รูย้ ิง่ในธรรมทีค่วรรูย้ ิง่ กําหนดรูธ้รรมทีค่วรกําหนดรู ้เมือ่รูย้ ิง่ธรรมทีค่วร 

รูย้ ิง่ กําหนดรูธ้รรมทีค่วรกําหนดรู ้ยอ่มทําทีส่ดุแหง่ทกุขไ์ดใ้นปัจจบุัน” 

  เมือ่ภกิษุนัน้กลา่วอยา่งนี้แลว้ ภกิษุรปูหนึง่ไดก้ลา่วกับภกิษุเถระทัง้หลายวา่ 

“ผูม้อีายทัุง้หลาย สขุเวทนาเป็นสว่นสดุดา้นหนึง่ ทกุขเวทนาเป็นสว่นสดุอกี 

ดา้นหนึง่ อทกุขมสขุเวทนาอยูท่า่มกลาง ตัณหาจัดเป็นเครือ่งรอ้ยรัด เพราะตัณหา 

ยอ่มรอ้ยรัดสขุเวทนา ทกุขเวทนา และอทกุขมสขุเวทนานัน้ไว ้เพราะเป็นทีเ่กดิขึน้ 

แหง่ภพนัน้ ๆ ดว้ยเหตเุพยีงเทา่นี ้ภกิษุชือ่วา่รูย้ ิง่ธรรมทีค่วรรูย้ ิง่ กําหนดรูธ้รรมที ่

ควรกําหนดรู ้เมือ่รูย้ ิง่ธรรมทีค่วรรูย้ ิง่ กําหนดรูธ้รรมทีค่วรกําหนดรู ้ยอ่มทําทีส่ดุ 

แหง่ทกุขไ์ดใ้นปัจจบุัน” 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 ผสัสะ หมายถงึอัตภาพนี ้(อัตภาพปัจจุบัน) เพราะเกดิขึน้ดว้ยอํานาจผัสสะ (องฺ.ฉกฺก.อ. ๓/๖๑/๑๔๕) 

๒ 
เหตเุกดิผสัสะ หมายถงึอัตภาพในอนาคตทีเ่กดิขึน้เพราะปัจจัยคอืกรรมทีเ่คยทําไวใ้นอัตภาพปัจจุบัน 

   (องฺ.ฉกฺก.อ. ๓/๖๑/๑๔๕) 

๓
 ความดบัผสัสะ หมายถงึนพิพาน ทีช่ ือ่วา่อยูท่า่มกลางระหวา่งอัตภาพปัจจุบันกับอัตภาพอนาคต เพราะ 

   เป็นธรรมทีต่ัดตัณหาอันเป็นเครือ่งรอ้ยรัดอัตภาพทัง้สองนัน้ได ้และเป็นธรรมทีแ่ยกอัตภาพทัง้สองนัน้ให ้

   อยู่คนละสว่นกัน (องฺ.ฉกฺก.อ. ๓/๖๑/๑๔๖) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๕๖๑ } 



๕๖๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๖. มหาวรรค ๗. มัชเฌสตูร 

  เมือ่ภกิษุนัน้กลา่วอยา่งนี้แลว้ ภกิษุรปูหนึง่ไดก้ลา่วกับภกิษุเถระทัง้หลายวา่ 

“ผูม้อีายทัุง้หลาย นามเป็นสว่นสดุดา้นหนึง่ รปูเป็นสว่นสดุอกีดา้นหนึง่ วญิญาณ๑ 

อยูท่า่มกลาง ตัณหาจัดเป็นเครือ่งรอ้ยรัด เพราะตัณหายอ่มรอ้ยรัดนาม รปู และ 

วญิญาณนัน้ไว ้เพราะเป็นทีเ่กดิขึน้แหง่ภพนัน้ ๆ ดว้ยเหตเุพยีงเทา่นี ้ภกิษุชือ่วา่รูย้ ิง่ 

ธรรมทีค่วรรูย้ ิง่ กําหนดรูธ้รรมทีค่วรกําหนดรู ้เมือ่รูย้ ิง่ธรรมทีค่วรรูย้ ิง่ กําหนดรู ้

ธรรมทีค่วรกําหนดรู ้ยอ่มทําทีส่ดุแหง่ทกุขไ์ดใ้นปัจจบุัน” 

  เมือ่ภกิษุนัน้กลา่วอยา่งนี้แลว้ ภกิษุรปูหนึง่ไดก้ลา่วกับภกิษุเถระทัง้หลายวา่ 

“ผูม้อีายทัุง้หลาย อายตนะภายใน ๖ เป็นสว่นสดุดา้นหนึง่ อายตนะภายนอก ๖ 

เป็นสว่นสดุอกีดา้นหนึง่ วญิญาณอยูท่า่มกลาง ตัณหาจัดเป็นเครือ่งรอ้ยรัด เพราะ 

ตัณหายอ่มรอ้ยรัดอายตนะภายใน ๖ อายตนะภายนอก ๖ และวญิญาณนัน้ไว ้

เพราะเป็นทีเ่กดิขึน้แหง่ภพนัน้ ๆ ดว้ยเหตเุพยีงเทา่นี ้ภกิษุชือ่วา่รูย้ ิง่ธรรมทีค่วรรูย้ ิง่ 

กําหนดรูธ้รรมทีค่วรกําหนดรู ้เมือ่รูย้ ิง่ธรรมทีค่วรรูย้ ิง่ กําหนดรูธ้รรมทีค่วรกําหนดรู ้

ยอ่มทําทีส่ดุแหง่ทกุขไ์ดใ้นปัจจบุัน” 

  เมือ่ภกิษุนัน้กลา่วอยา่งนี้แลว้ ภกิษุรปูหนึง่ไดก้ลา่วกับภกิษุเถระทัง้หลายวา่ 

“ผูม้อีายทัุง้หลาย สกักายะ๒เป็นสว่นสดุดา้นหนึง่ เหตเุกดิสกักายะเป็นสว่นสดุอกี 

ดา้นหนึง่ ความดับสกักายะอยูท่า่มกลาง ตัณหาจัดเป็นเครือ่งรอ้ยรัด เพราะตณัหา 

ยอ่มรอ้ยรัดสกักายะ เหตเุกดิสกักายะ และความดับสกักายะนัน้ไว ้เพราะเป็นทีเ่กดิ 

ขึน้แหง่ภพนัน้ ๆ ดว้ยเหตเุพยีงเทา่นี ้ภกิษุชือ่วา่รูย้ ิง่ธรรมทีค่วรรูย้ ิง่ กําหนดรูธ้รรม 

ทีค่วรกําหนดรู ้เมือ่รูย้ ิง่ธรรมทีค่วรรูย้ ิง่ กําหนดรูธ้รรมทีค่วรกําหนดรู ้ยอ่มทําทีส่ดุ 

แหง่ทกุขไ์ดใ้นปัจจบุัน” 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 วญิญาณ ในทีน่ีห้มายถงึปฏสินธวิญิญาณ ทีช่ ือ่ว่าอยูท่า่มกลางระหวา่งนามกับรปูนัน้ เพราะวญิญาณเป็น 

   ตัวกอ่ปัจจัยใหเ้กดิรปูกับนาม (องฺ.ฉกฺก.อ. ๓/๖๑/๑๔๗) 

๒
 สกักายะ ในทีน่ีห้มายถงึวัฏฏะ ๓ คอื กเิลส กรรม วบิาก ทีเ่กีย่วขอ้งในกามภมู ิรปูภมู ิอรปูภมู ิหรอื 

   หมายถงึอปุาทานขันธ ์(ดรูายละเอยีดในเชงิอรรถที ่๑ ขอ้ ๑๔ หนา้ ๔๓๓) 

   เหตเุกดิสกักายะ หมายถงึสมุทัยสัจ ไดแ้ก ่ตัณหา 

   ความดบัสกักายะ หมายถงึนโิรธสัจ ไดแ้ก ่นพิพาน (ท.ีปา.อ. ๓๐๕/๑๘๖, องฺ.ฉกฺก.อ. ๓/๖๑/๑๔๗) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๕๖๒ } 



๕๖๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๖. มหาวรรค ๗. มัชเฌสตูร 

  เมือ่ภกิษุนัน้กลา่วอยา่งนี้แลว้ ภกิษุรปูหนึง่ไดก้ลา่วกับภกิษุเถระทัง้หลายวา่ 

“ผูม้อีายทัุง้หลาย พวกเราเทีย่วพยากรณ์ตามปฏภิาณของตน มาเถดิ พวกเรา 

จักพากันไปเฝ้าพระผูม้พีระภาค แลว้กราบทลูเนือ้ความนีใ้หท้รงทราบ พระผูม้ ี

พระภาคจักทรงพยากรณ์แกพ่วกเรา พวกเราก็จักทรงจําไวต้ามทีพ่ระผูม้พีระภาค 

ทรงพยากรณ์นัน้ 

  ภกิษุเถระทัง้หลายรับคําของภกิษุนัน้แลว้ ลําดับนัน้ ภกิษุเถระทัง้หลายได ้

พากันเขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวายอภวิาทแลว้น่ัง ณ ทีส่มควร 

ไดก้ราบทลูคําสนทนาทัง้หมดแดพ่ระผูม้พีระภาคดงันีว้า่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ 

คําของใครหนอกลา่วไดไ้พเราะ” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “ภกิษุทัง้หลาย เธอทัง้หมดกลา่วดแีลว้ตามเหตนัุน้ ๆ 

แตข่อ้ความทีเ่รามุง่กลา่วไวใ้นตสิสเมตเตยยปัญหานทิเทส ปารายนวรรควา่ 

    ผูใ้ดรูช้ดัซึง่สว่นสดุทัง้ ๒ ดา้นแลว้ 

   ไมย่ดึตดิในทา่มกลางดว้ยมันตา 

   เราเรยีกผูนั้น้วา่ เป็นมหาบรุษุ 

   ผูนั้น้ชือ่วา่ลว่งพน้เครือ่งรอ้ยรัดในโลกนีไ้ด ้

  เธอทัง้หลาย จงฟัง จงใสใ่จใหด้ ีเราจักกลา่ว” ภกิษุเหลา่นัน้ ทลูรับสนอง 

พระดํารัสแลว้ พระผูม้พีระภาคจงึไดต้รัสเรือ่งนีว้า่ 

  “ภกิษุทัง้หลาย ผัสสะเป็นสว่นสดุดา้นหนึง่ เหตเุกดิผัสสะเป็นสว่นสดุอกี 

ดา้นหนึง่ ความดับผัสสะอยูท่า่มกลาง ตัณหาจัดเป็นเครือ่งรอ้ยรัด เพราะตัณหา 

ยอ่มรอ้ยรัดผัสสะ และเหตเุกดิผัสสะนัน้ไว ้เพราะเป็นทีเ่กดิขึน้แหง่ภพนัน้ ๆ ดว้ยเหต ุ

เพยีงเทา่นี ้ภกิษุชือ่วา่รูย้ ิง่ธรรมทีค่วรรูย้ ิง่ กําหนดรูธ้รรมทีค่วรกําหนดรู ้เมือ่รูย้ ิง่ 

ธรรมทีค่วรรูย้ ิง่ กําหนดรูธ้รรมทีค่วรกําหนดรู ้ยอ่มทําทีส่ดุแหง่ทกุขไ์ดใ้นปัจจบุัน” 

มชัเฌสตูรที ่๗ จบ 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๕๖๓ } 



๕๖๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๖. มหาวรรค ๘. ปรุสินิทรยิญาณสตูร 

๘. ปรุสินิทรยิญาณสตูร 

วา่ดว้ยญาณเป็นเครือ่งรูอ้นิทรยีข์องบคุคล 

  [๖๒] ขา้พเจา้ไดส้ดับมาอยา่งนี ้

  สมัยหนึง่ พระผูม้พีระภาคเสด็จจารกิไปในแควน้โกศล พรอ้มดว้ยภกิษุสงฆ ์

หมูใ่หญ ่เสด็จถงึนคิมของแควน้โกศลชือ่ทัณฑกัปปกะ ครัง้นัน้ พระผูม้พีระภาคได ้

ทรงแวะลงจากหนทาง ประทับน่ังบนพทุธอาสนท์ีป่ลูาดไวแ้ลว้ ณ โคนไมต้น้หนึง่ 

และภกิษุเหลา่นัน้ไดพ้ากันเขา้ไปสูน่คิมชือ่ทัณฑกปัปกะ เพือ่แสวงหาทีพั่ก 

  ครัง้นัน้ ทา่นพระอานนทพ์รอ้มดว้ยภกิษุจํานวนมาก ไดไ้ปยังแมน้ํ่าอจริวด ี

เพือ่สรงน้ํา ครัน้สรงน้ําเสร็จแลว้ ไดข้ ึน้มานุ่งผา้ผนืเดยีวยนืผึง่ตัวอยู ่ลําดับนัน้ 

ภกิษุรปูหนึง่ไดเ้ขา้ไปหาทา่นพระอานนทแ์ลว้ถามวา่ “ทา่นอานนท ์พระผูม้พีระภาค 

ทรงกําหนดรูเ้หตทัุง้หมดดว้ยพระทัยแลว้หรอื จงึทรงพยากรณ์พระเทวทัตวา่ „เทวทัต 

จะตอ้งเกดิในอบาย ตกนรก ดํารงอยูต่ลอดกัป แกไ้ขไมไ่ด‟้ หรอืวา่พระผูม้พีระภาค 

ทรงกําหนดรูเ้หตบุางอยา่งเทา่นัน้ จงึไดท้รงพยากรณ์พระเทวทัตเชน่นี”้ 

  ทา่นพระอานนทต์อบวา่ “ผูม้อีาย ุขอ้นีพ้ระผูม้พีระภาคไดพ้ยากรณ์ไว ้

อยา่งนีแ้ล” 

  ครัง้นัน้ ทา่นพระอานนทเ์ขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวายอภวิาท 

แลว้น่ัง ณ ทีส่มควร ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ 

ขอประทานวโรกาส ขา้พระองคพ์รอ้มดว้ยภกิษุจํานวนมากไดไ้ปยังแม่น้ําอจริวด ี

เพือ่สรงน้ํา ครัน้สรงน้ําเสร็จแลว้ ไดข้ ึน้มานุ่งผา้ผนืเดยีวยนืผึง่ตัวอยู ่ลําดับนัน้ 

ภกิษุรปูหนึง่ไดเ้ขา้มาหาขา้พระองคแ์ลว้ถามวา่ ทา่นอานนท ์พระผูม้พีระภาคทรง 

กําหนดรูเ้หตทัุง้หมดดว้ยพระทัยแลว้หรอื จงึทรงพยากรณ์พระเทวทัตวา่ „เทวทัตจะ 

ตอ้งเกดิในอบาย ตกนรก ดํารงอยูต่ลอดกัป แกไ้ขไมไ่ด ้หรอืวา่พระผูม้พีระภาค 

ทรงกําหนดรูเ้หตบุางอยา่งเทา่นัน้ จงึไดท้รงพยากรณ์พระเทวทัตเชน่นี‟้ เมือ่ภกิษุนัน้ 

กลา่วอยา่งนีแ้ลว้ ขา้พระองคไ์ดก้ลา่วกับภกิษุรปูนัน้วา่ „ผูม้อีาย ุขอ้นีพ้ระผูม้ ี

พระภาคไดท้รงพยากรณ์ไวอ้ยา่งนีแ้ล” 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๕๖๔ } 



๕๖๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๖. มหาวรรค ๘. ปรุสินิทรยิญาณสตูร 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “อานนท ์ภกิษุรปูนัน้คงเป็นภกิษุใหม ่บวชไดไ้มน่าน 

หรอืวา่เป็นภกิษุเถระ แตโ่งเ่ขลา ไมเ่ฉียบแหลม เพราะขอ้ทีเ่ราพยากรณ์วา่เป็นหนึง่ 

จักเป็นสองไดอ้ยา่งไร อานนท ์เราไมเ่ห็นบคุคลอืน่แมค้นหนึง่ ซึง่เรากําหนดรูเ้หต ุ

ทัง้หมดดว้ยใจแลว้ จงึพยากรณ์อยา่งนีเ้หมอืนเทวทัตเลย ตราบใดเราเห็นธรรมฝ่าย 

ขาวของเทวทัตแมเ้ทา่รอยเจาะแหง่ปลายขนทราย ตราบนัน้เราก็ไมพ่ยากรณ์เทวทัตวา่ 

„เทวทัตจะตอ้งเกดิในอบาย ตกนรก ดํารงอยูต่ลอดกัป แกไ้ขไมไ่ด‟้ แตเ่มือ่เราไมเ่ห็น 

ธรรมฝ่ายขาวของเทวทัตแมเ้ทา่รอยเจาะแหง่ปลายขนทราย เมือ่นัน้เราจงึพยากรณ์ 

เทวทัตนัน้วา่ „เทวทัตจะตอ้งเกดิในอบาย ตกนรก ดํารงอยูต่ลอดกัป แกไ้ขไมไ่ด‟้ 

  อานนท ์เปรยีบเหมอืนหลมุคถู ลกึชัว่คน เต็มดว้ยคถูเสมอขอบปากหลมุ 

บรุษุพงึตกลงไปทีห่ลมุคถูนัน้จมมดิศรีษะ บรุษุบางคนหวงัประโยชน ์หวงัเกือ้กลู 

หวงัความปลอดภัย ใครจ่ะยกเขาขึน้จากหลมุคถูนัน้ จงึเขา้มาหา เขาเดนิรอบหลมุ 

คถูนัน้อยู ่ก็ไมเ่ห็นอวยัวะทีไ่มเ่ป้ือนคถู แมเ้ทา่รอยเจาะแหง่ปลายขนทรายซึง่พอจะ 

จับยกขึน้มาได ้ฉันใด เราก็ฉันนัน้เหมอืนกัน เมือ่ใดไมไ่ดเ้ห็นธรรมฝ่ายขาวของ 

เทวทัตแมเ้ทา่รอยเจาะแหง่ปลายขนทรายเลย เมือ่นัน้ เราจงึพยากรณ์เทวทัตวา่ 

„เทวทัตจะตอ้งเกดิในอบาย ตกนรก ดํารงอยูต่ลอดกัป แกไ้ขไมไ่ด‟้ ถา้เธอทัง้หลาย 

พงึฟังตถาคต เราจักจําแนกญาณเป็นเครือ่งรูอ้นิทรยีข์องบคุคล” 

  ทา่นพระอานนทก์ราบทลูวา่ “ขา้แตพ่ระผูม้พีระภาค บัดนีเ้ป็นกาลทีส่มควร 

ขา้แตพ่ระสคุต บัดนีเ้ป็นกาลทีส่มควรทีพ่ระผูม้พีระภาคจะทรงจําแนกญาณเป็นเครือ่ง 

รูอ้นิทรยีข์องบคุคล ภกิษุทัง้หลายไดส้ดับจากพระผูม้พีระภาคแลว้ จักทรงจําไว”้ 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “อานนท ์ถา้เชน่นัน้ เธอจงฟัง จงใสใ่จใหด้ ีเราจักกลา่ว” 

ทา่นพระอานนทท์ลูรับสนองพระดํารัสแลว้ พระผูม้พีระภาคจงึไดต้รัสเรือ่งนีว้า่ 

  อานนท ์

   ๑. เรากําหนดใจดว้ยใจจงึรูบ้คุคลบางคนในโลกนีอ้ยา่งนีว้า่ „กศุลธรรม 

       ก็ด ีอกศุลธรรมก็ด ีของบคุคลนีแ้ลมอียู‟่ สมัยตอ่มา เรากําหนดใจ 

       ดว้ยใจจงึรูบ้คุคลนัน้อยา่งนีว้า่ „กศุลธรรมของบคุคลนีแ้ลหายไป 

       อกศุลธรรมเกดิขึน้มาแทน แตก่ศุลมลูทีเ่ขายังตดัไมข่าดมอียู ่เพราะ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๕๖๕ } 



๕๖๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๖. มหาวรรค ๘. ปรุสินิทรยิญาณสตูร 

       กศุลมลูนัน้ กศุลธรรมของเขาจักปรากฏ บคุคลนีจั้กเป็นผูไ้มเ่สือ่ม 

       ตอ่ไปเป็นธรรมดาดว้ยประการฉะนี้‟ เปรยีบเหมอืนเมล็ดพชืทีไ่มห่กั 

       ไมเ่น่า ไมถ่กูลมแดดแผดเผา ทีค่ัดพันธุไ์ว ้๑ เก็บไวอ้ยา่งด ีซึง่บคุคล 

       ปลกูไวใ้นทีด่นิอันพรวนดแีลว้ในนาด ีเธอทราบไหมวา่ „เมล็ดพชื 

       เหลา่นีจั้กเจรญิงอกงามไพบลูย”์ 

  ทา่นพระอานนทท์ลูรับวา่ “ทราบ พระพทุธเจา้ขา้” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “อานนท ์เชน่เดยีวกัน เรากําหนดใจดว้ยใจจงึรูบ้คุคล 

บางคนในโลกนีอ้ยา่งนีว้า่ „กศุลธรรมก็ด ีอกศุลธรรมก็ดขีองบคุคลนีแ้ล มอียู‟่ 

สมัยตอ่มา เรากําหนดใจดว้ยใจจงึรูบ้คุคลนัน้อยา่งนีว้า่ „กศุลธรรมของบคุคลนีแ้ล 

หายไป อกศุลธรรมเกดิขึน้มาแทน แตก่ศุลมลูทีเ่ขายังตัดไมข่าดมอียู ่เพราะ 

กศุลมลูนัน้ กศุลธรรมของเขาจักปรากฏ บคุคลนีจั้กเป็นผูไ้มเ่สือ่มตอ่ไปเป็นธรรมดา 

ดว้ยประการฉะนี‟้ ตถาคตกําหนดใจดว้ยใจจงึรูบ้คุคลอยา่งนีแ้ล กําหนดใจดว้ยใจจงึ 

รูญ้าณเป็นเครือ่งรูอ้นิทรยีข์องบคุคลอยา่งนีแ้ล กําหนดใจดว้ยใจจงึรูธ้รรมทีอ่าศัยกัน 

เกดิขึน้ตอ่ไป อยา่งนีแ้ล 

   ๒. เรากําหนดใจดว้ยใจจงึรูบ้คุคลบางคนในโลกนีอ้ยา่งนีว้า่ „กศุลธรรม 

       ก็ด ีอกศุลธรรมก็ดขีองบคุคลนีแ้ลมอียู‟่ สมัยตอ่มา เรากําหนดใจ 

       ดว้ยใจจงึรูบ้คุคลนัน้อยา่งนีว้า่ „อกศุลธรรมของบคุคลนีแ้ลหายไป 

       กศุลธรรมเกดิขึน้มาแทน แตอ่กศุลมลูทีเ่ขายังตัดไมข่าดมอียู ่เพราะ 

       อกศุลมลูนัน้ อกศุลมลูของเขาจักปรากฏ บคุคลนี้จักเป็นผูไ้มเ่สือ่ม*** 

       ตอ่ไปเป็นธรรมดา ดว้ยประการฉะนี้‟ เปรยีบเหมอืนเมล็ดพชืที ่

       ไมห่ัก ไมเ่น่า ไมถ่กูลมและแดดแผดเผา ทีค่ดัพันธุไ์ว ้เก็บไวอ้ยา่งด ี

       ซึง่บคุคลปลกูไวบ้นศลิาแทง่ทบึ เธอทราบไหมวา่ „เมล็ดพชืเหลา่นี ้

       จักไมเ่จรญิงอกงามไพบลูย”์ 

 
เชงิอรรถ : 
๑ 
คดัพนัธุไ์ว ้หมายถงึพชืทีเ่ขาเก็บเมล็ดพันธุท์ีส่มบรูณ์ไว ้อกีนัยหนึง่ หมายถงึพชืทีเ่กดิในเดอืนสารทะ 

   คอื ฤดใูบไมร้ว่ง (สาราทานตี ิสรทมาเส วา นพฺิพตฺตาน)ิ (องฺ.ฉกฺก.อ. ๓/๖๒/๑๔๘, องฺ.ฉกฺก. ฏกีา 

   ๓/๖๒/๑๖๕-๑๖๖) 
*** 

ตรวจสอบกับฉบับจรงิทีเ่ป็นเลม่หนังสอืแลว้ ขอ้ความสว่นนีใ้นเว็บธัมมโชตติรงกับฉบับมหาจุฬาฯ (ปกสฟ้ีา) ทีเ่ป็น     

หนังสอืทกุตัวอกัษร 

แตใ่นฉบับมหามกฏุฯ (ปกสน้ํีาตาล) เป็น "จักเป็นผูเ้สือ่ม" ซึง่ตา่งจากฉบับของมหาจุฬาฯ ทีเ่ป็น "จักเป็นผูไ้มเ่สือ่ม" 

ถา้จะวเิคราะหว์า่ขอ้ความในฉบับไหนน่าจะเหมาะสมกวา่กัน ถา้ดใูนสว่นเปรยีบเทยีบตอนทา้ยทีว่า่ "เมล็ดพชืเหลา่นี ้จักไม่

เจรญิงอกงามไพบลูย"์ ก็จะเห็นวา่ความหมายตรงกับ "จักเป็นผูเ้สือ่ม" ในฉบับมหามกฏุฯ 

และถา้ดใูนตอนทา้ยของขอ้เดยีวกันในหนา้ถัดไปของฉบับมหาจุฬาฯ เอง ทีว่า่ "แตอ่กศุลมลูทีเ่ขายังตัดไมข่าดมอียู ่เพราะ

อกศุลมลูนัน้ อกศุลธรรมของเขาจักปรากฏ บคุคลนีจั้กเป็นผูเ้สือ่มตอ่ไปเป็นธรรมดา" ก็จะเห็นชดัเจนวา่ขอ้ความทีถ่กูตอ้ง

ควรเป็น "จักเป็นผูเ้สือ่ม" ตามฉบับของมหามกฎุฯ - หมายเหตโุดยธัมมโชต ิ

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๕๖๖ } 



๕๖๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๖. มหาวรรค ๘. ปรุสินิทรยิญาณสตูร 

  ทา่นพระอานนทท์ลูรับวา่ “ทราบ พระพทุธเจา้ขา้” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “อานนท ์เชน่เดยีวกัน เรากําหนดใจดว้ยใจจงึรูบ้คุคล 

บางคนในโลกนีอ้ยา่งนีว้า่ „กศุลธรรมก็ด ีอกศุลธรรมก็ดขีองบคุคลนีแ้ลมอียู”่ สมัย 

ตอ่มา เรากําหนดใจดว้ยใจจงึรูบ้คุคลนัน้อยา่งนีว้า่ „อกศุลธรรมของบคุคลนีแ้ลหาย 

ไปแลว้ กศุลธรรมเกดิขึน้มาแทน แตอ่กศุลมลูทีเ่ขายังตัดไมข่าดมอียู ่เพราะ 

อกศุลมลูนัน้ อกศุลธรรมของเขาจักปรากฏ บคุคลนีจั้กเป็นผูเ้สือ่มตอ่ไปเป็นธรรมดา 

ดว้ยประการอยา่งนี‟้ ตถาคตกําหนดใจดว้ยใจจงึรูบ้คุคลอยา่งนีแ้ล กําหนดใจดว้ยใจ 

จงึรูญ้าณเป็นเครือ่งรูอ้นิทรยีข์องบคุคลอยา่งนีแ้ล กําหนดใจดว้ยใจจงึรูธ้รรมทีอ่าศัย 

กันเกดิขึน้ตอ่ไปอยา่งนีแ้ล 

   ๓. เรากําหนดใจดว้ยใจจงึรูบ้คุคลบางคนในโลกนีอ้ยา่งนีว้า่ „กศุลธรรม 

       ก็ด ีอกศุลธรรมก็ดขีองบคุคลนีแ้ลมอียู‟่ สมัยตอ่มา เรากําหนดใจ 

       ดว้ยใจจงึรูบ้คุคลนัน้อยา่งนีว้า่ „ธรรมขาวแมเ้ท่ารอยเจาะแหง่ปลาย 

       ขนทรายของบคุคลนีก็้ไมม่ ีบคุคลนีป้ระกอบดว้ยอกศุลธรรมฝ่ายดํา 

       อยา่งเดยีว หลังจากตายแลว้ จักไปเกดิในอบาย ทคุต ิวนิบิาต นรก‟ 

       เปรยีบเหมอืนเมล็ดพชืทีห่ัก เน่า ถกูลมและแดดแผดเผา ซึง่บคุคล 

       ปลกูไวใ้นดนิซึง่พรวนดแีลว้ในนาด ีเธอทราบไหมวา่ „เมล็ดพชื 

       เหลา่นีจั้กไมเ่จรญิงอกงามไพบลูย”์ 

  ทา่นพระอานนทท์ลูรับวา่ “ทราบ พระพทุธเจา้ขา้” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “อานนท ์เชน่เดยีวกัน เรากําหนดใจดว้ยใจจงึรูบ้คุคล 

บางคนในโลกนีอ้ยา่งนีว้า่ „กศุลธรรมก็ด ีอกศุลธรรมก็ดขีองบคุคลนีแ้ลมอียู‟่ สมัย 

ตอ่มา เรากําหนดใจดว้ยใจจงึรูบ้คุคลนัน้อยา่งนีว้า่ „ธรรมขาวแมเ้ทา่รอยเจาะแหง่ 

ปลายขนทรายของบคุคลนีก็้ไมม่ ีบคุคลนีป้ระกอบดว้ยอกศุลธรรมฝ่ายดําอยา่งเดยีว 

หลังจากตายแลว้จักไปเกดิในอบาย ทคุต ิวนิบิาต นรก‟ ตถาคตกําหนดใจดว้ยใจจงึ 

รูบ้คุคลอยา่งนีแ้ล กําหนดใจดว้ยใจจงึรูญ้าณเป็นเครือ่งรูอ้นิทรยีข์องบคุคลอยา่งนีแ้ล 

กําหนดใจดว้ยใจจงึรูธ้รรมทีอ่าศัยกันเกดิขึน้ตอ่ไปอยา่งนีแ้ล” 

  เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสอยา่งนีแ้ลว้ ทา่นพระอานนทท์ลูถามพระผูม้พีระภาค 

วา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ พระองคส์ามารถทีจ่ะบัญญัตบิคุคลอกี ๓ จําพวกทีม่สีว่น 

เหมอืนกับบคุคล ๓ จําพวกนีห้รอืหนอ” 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๕๖๗ } 



๕๖๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๖. มหาวรรค ๘. ปรุสินิทรยิญาณสตูร 

  พระผูม้พีระภาคตรัสตอบวา่ “อานนท ์เราสามารถ 

   ๔. เรากําหนดใจดว้ยใจจงึรูบ้คุคลบางคนในโลกนีอ้ยา่งนีว้า่ „กศุลธรรม 

       ก็ด ีอกศุลธรรมก็ดขีองบคุคลนีแ้ลมอียู‟่ สมัยตอ่มา เรากําหนดใจ 

       ดว้ยใจจงึรูบ้คุคลนัน้อยา่งนีว้า่ „กศุลธรรมของบคุคลนีห้ายไปแลว้ 

       อกศุลธรรมเกดิขึน้มาแทน กศุลมลูทีเ่ขายังตัดไมข่าดมอียู ่แมก้ศุล- 

       มลูนัน้ก็ถงึความถอนขึน้ทัง้หมด บคุคลนีจั้กเป็นผูเ้สือ่มตอ่ไปเป็น 

       ธรรมดา ดว้ยประการฉะนี‟้ เปรยีบเหมอืนถา่นไฟทีล่กุโพลงรุง่โรจน์ 

       โชตชิว่ง ซึง่บคุคลวางไวบ้นศลิากอ้นใหญ ่เธอทราบไหมวา่ „ถา่นไฟ 

       เหลา่นีจั้กไมล่กุลาม ขยายกวา้งออกไป” 

  ทา่นพระอานนทท์ลูรับวา่ “ทราบ พระพทุธเจา้ขา้” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “อานนท ์เปรยีบเหมอืนเมือ่พระอาทติยต์กไปในเวลา 

เย็น เธอทราบไหมวา่ „ความสวา่งหายไป ความมดืปรากฏขึน้” 

  ทา่นพระอานนทท์ลูรับวา่ “ทราบ พระพทุธเจา้ขา้” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “อานนท ์อกีนัยหนึง่ เปรยีบเหมอืนในเวลารับ 

ประทานอาหารในเวลาเทีย่งคนื เธอทราบไหมวา่ „ความสวา่งหายไป ความมดื 

ปรากฏขึน้” 

  ทา่นพระอานนทท์ลูรับวา่ “ทราบ พระพทุธเจา้ขา้” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “อานนท ์เชน่เดยีวกัน เรากําหนดใจดว้ยใจจงึรูบ้คุคล 

บางคนในโลกนีอ้ยา่งนีว้า่ „กศุลธรรมก็ด ีอกศุลธรรมก็ดขีองบคุคลนีแ้ลมอียู‟่ สมัย 

ตอ่มา เรากําหนดใจดว้ยใจจงึรูบ้คุคลนัน้อยา่งนีว้า่ „กศุลธรรมของบคุคลนีห้ายไปแลว้ 

อกศุลธรรมปรากฏขึน้ แตก่ศุลมลูทีเ่ขายังตัดไมข่าดมอียู ่แมก้ศุลมลูนัน้ก็ถงึความ 

ถอนขึน้ทัง้หมด บคุคลคนนีจั้กเป็นผูเ้สือ่มตอ่ไปเป็นธรรมดา ดว้ยประการฉะนี‟้ 

ตถาคตกําหนดใจดว้ยใจจงึรูบ้คุคลอยา่งนีแ้ล กําหนดใจดว้ยใจจงึรูญ้าณเป็นเครือ่งรู ้

อนิทรยีข์องบคุคลอยา่งนีแ้ล กําหนดใจดว้ยใจจงึรูธ้รรมทีอ่าศัยกันเกดิขึน้ตอ่ไป 

อยา่งนีแ้ล 

   ๕. เรากําหนดใจดว้ยใจจงึรูบ้คุคลบางคนในโลกนีอ้ยา่งนีว้า่ „กศุลธรรม 

       ก็ด ีอกศุลธรรมก็ดขีองบคุคลนีแ้ลมอียู‟่ สมัยตอ่มา เรากําหนดใจ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๕๖๘ } 



๕๖๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๖. มหาวรรค ๘. ปรุสินิทรยิญาณสตูร 

       ดว้ยใจจงึรูบ้คุคลนัน้อยา่งนีว้า่ „อกศุลธรรมของบคุคลนีห้ายไปแลว้ 

       กศุลธรรมปรากฏขึน้ แตอ่กศุลมลูทีเ่ขายังตัดไมข่าดมอียู ่แม ้

       อกศุลมลูนัน้ก็ถงึความถอนขึน้ทัง้หมด บคุคลนีก็้จักเป็นผูไ้มเ่สือ่ม 

       ตอ่ไปเป็นธรรมดา ดว้ยประการฉะนี้‟ เปรยีบเหมอืนถา่นไฟที ่

       ลกุโพลง รุง่โรจน ์โชตชิว่ง ซึง่บคุคลวางไวบ้นกองหญา้แหง้ หรอืบน 

       กองไมแ้หง้ เธอทราบไหมวา่ „ถา่นไฟเหลา่นีจั้กลกุลามขยายกวา้ง 

       ออกไป” 

  ทา่นพระอานนทท์ลูรับวา่ “ทราบ พระพทุธเจา้ขา้” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “อานนท ์เปรยีบเหมอืนเมือ่พระอาทติยกํ์าลังขึน้มาใน 

เวลารุง่อรณุ เธอทราบไหมวา่ „ความมดืหายไป ความสวา่งปรากฏขึน้” 

  ทา่นพระอานนทท์ลูรับวา่ “ทราบ พระพทุธเจา้ขา้” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “อานนท ์อกีนัยหนึง่ เปรยีบเหมอืนในเวลารับ 

ประทานอาหารในเวลาเทีย่งวนั เธอทราบไหมวา่ „ความมดืหายไป ความสวา่ง 

ปรากฏขึน้” 

  ทา่นพระอานนทท์ลูรับวา่ “ทราบ พระพทุธเจา้ขา้” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “อานนท ์เชน่เดยีวกัน เรากําหนดใจดว้ยใจจงึรูบ้คุคล 

บางคนในโลกนีอ้ยา่งนีว้า่ „กศุลธรรมก็ด ีอกศุลธรรมก็ดขีองบคุคลนีแ้ลมอียู‟่ สมัย 

ตอ่มา เรากําหนดใจดว้ยใจจงึรูบ้คุคลนัน้อยา่งนีว้า่ „อกศุลธรรมของบคุคลนีห้าย 

ไปแลว้ กศุลธรรมปรากฏขึน้ แตอ่กศุลมลูทีเ่ขายังตดัไมข่าดมอียู ่แมอ้กศุลมลูนัน้ 

ก็ถงึความถอนขึน้ทัง้หมด บคุคลนีจั้กเป็นผูไ้มเ่สือ่มตอ่ไปเป็นธรรมดา ดว้ยประการ 

อยา่งนี‟้ ตถาคตกําหนดใจดว้ยใจจงึรูบ้คุคลอยา่งนีแ้ล กําหนดใจดว้ยใจจงึรูญ้าณ 

เป็นเครือ่งรูอ้นิทรยีข์องบคุคลอยา่งนีแ้ล กําหนดใจดว้ยใจจงึรูธ้รรมทีอ่าศัยกนัเกดิขึน้ 

ตอ่ไปอยา่งนีแ้ล 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๕๖๙ } 



๕๗๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๖. มหาวรรค ๘. ปรุสินิทรยิญาณสตูร 

   ๖. เรากําหนดใจดว้ยใจจงึรูบ้คุคลบางคนในโลกนีแ้มอ้ยา่งนีว้า่ „กศุลธรรม 

       ก็ด ีอกศุลธรรมก็ดขีองบคุคลนีแ้ลมอียู‟่ สมัยตอ่มา เรากําหนดใจ 

       ดว้ยใจจงึรูบ้คุคลนัน้อยา่งนีว้า่ „อกศุลธรรมแมเ้ทา่รอยเจาะแหง่ 

       ปลายขนทรายของบคุคลนีก็้ไมม่ ีบคุคลนีป้ระกอบดว้ยธรรมทีไ่ม ่

       มโีทษ เป็นธรรมฝ่ายขาวอยา่งเดยีว จักปรพิพานในปัจจบุัน 

       แน่นอน‟ เปรยีบเหมอืนถา่นไฟทีเ่ย็น ดับแลว้ ซึง่บคุคลวางไวบ้น 

       กองหญา้แหง้ หรอืบนกองไมแ้หง้ เธอทราบไหมวา่ „ถา่นไฟนีจั้กไม ่

       ลกุลามขยายกวา้งออกไป” 

  ทา่นพระอานนทท์ลูรับวา่ “ทราบ พระพทุธเจา้ขา้” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “อานนท ์เชน่เดยีวกัน เรากําหนดใจดว้ยใจจงึรูบ้คุคล 

บางคนในโลกนีอ้ยา่งนีว้า่ „กศุลธรรมก็ด ีอกศุลธรรมก็ดขีองบคุคลนีแ้ลมอียู‟่ สมัย 

ตอ่มา เรากําหนดใจดว้ยใจจงึรูบ้คุคลนัน้อยา่งนีว้า่ „อกศุลธรรมแมเ้ทา่รอยเจาะแหง่ 

ปลายขนทรายของบคุคลนีก็้ไมม่ ีบคุคลนีป้ระกอบดว้ยธรรมทีไ่มม่โีทษ เป็นธรรม 

ฝ่ายขาวอยา่งเดยีว จักปรนิพิพานในปัจจบุันแน่นอน กําหนดใจดว้ยใจจงึรูบ้คุคล 

อยา่งนีแ้ล กําหนดใจดว้ยใจจงึรูญ้าณเป็นเครือ่งรูอ้นิทรยีข์องบคุคลอยา่งนีแ้ล กําหนด 

ใจดว้ยใจจงึรูธ้รรมทีอ่าศัยกันเกดิขึน้ตอ่ไปอยา่งนีแ้ล 

  อานนท ์บรรดาบคุคล ๖ จําพวกนัน้ บคุคล ๓ จําพวกแรก คอื คนหนึง่เป็น 

ผูไ้มเ่สือ่มเป็นธรรมดา คนหนึง่เป็นผูเ้สือ่มเป็นธรรมดา อกีคนหนึง่เกดิในอบาย 

และตกนรก บรรดาบคุคล ๖ จําพวกนัน้ บคุคล ๓ จําพวกหลัง คอื คนหนึง่เป็น 

ผูเ้สือ่มเป็นธรรมดา คนหนึง่เป็นผูไ้มเ่สือ่มเป็นธรรมดา อกีคนหนึง่จักปรนิพิพาน 

เป็นธรรมดา” 

ปรุสินิทรยิญาณสตูรที ่๘ จบ 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๕๗๐ } 



๕๗๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๖. มหาวรรค ๙. นพิเพธกิสตูร 

๙. นพิเพธกิสูตร 

วา่ดว้ยธรรมบรรยาย๑ช าแรกกเิลส 

  [๖๓] ภกิษุทัง้หลาย เราจักแสดงธรรมบรรยายเป็นเหตชุําแรกกเิลสแกเ่ธอ 

ทัง้หลาย เธอทัง้หลายจงฟัง จงใสใ่จใหด้ ีเราจักกลา่ว ภกิษุเหลา่นัน้ทลูรับสนอง 

พระดํารัสแลว้ พระผูม้พีระภาคจงึไดต้รัสเรือ่งนีว้า่ 

  ภกิษุทัง้หลาย ธรรมบรรยายทีเ่ป็นเหตชุําแรกกเิลสนัน้ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. เธอทัง้หลายพงึทราบกาม เหตเุกดิแหง่กาม ความตา่งกันแหง่กาม 

        วบิากแหง่กาม ความดับแหง่กาม ขอ้ปฏบิัตใิหถ้งึความดับแหง่กาม 

   ๒. เธอทัง้หลายพงึทราบเวทนา เหตเุกดิแหง่เวทนา ความตา่งกันแหง่ 

       เวทนา วบิากแหง่เวทนา ความดับแหง่เวทนา ขอ้ปฏบิัตใิหถ้งึความ 

       ดับแหง่เวทนา 

   ๓. เธอทัง้หลายพงึทราบสญัญา เหตเุกดิแหง่สญัญา ความตา่งกันแหง่ 

       สญัญา วบิากแหง่สญัญา ความดับแหง่สญัญา ขอ้ปฏบิัตใิหถ้งึ 

       ความดับแหง่สญัญา 

   ๔. เธอทัง้หลายพงึทราบอาสวะ เหตเุกดิแหง่อาสวะ ความตา่งกันแหง่ 

       อาสวะ วบิากแหง่อาสวะ ความดับแหง่อาสวะ ขอ้ปฏบิัตใิหถ้งึ 

       ความดับแหง่อาสวะ 

   ๕. เธอทัง้หลายพงึทราบกรรม เหตเุกดิแหง่กรรม ความตา่งกันแหง่ 

       กรรม วบิากแหง่กรรม ความดับแหง่กรรม ขอ้ปฏบิัตใิหถ้งึความ 

       ดับแหง่กรรม 

   ๖. เธอทัง้หลายพงึทราบทกุข ์เหตเุกดิแหง่ทกุข ์ความตา่งกันแหง่ 

       ทกุข ์วบิากแหง่ทกุข ์ความดับแหง่ทกุข ์ขอ้ปฏบิัตใิหถ้งึความดับ 

       แหง่ทกุข ์

  ภกิษุทัง้หลาย เรากลา่วไวเ้ชน่นีแ้ลวา่ ‘เธอท ัง้หลายพงึทราบกาม เหตเุกดิ 

แหง่กาม ความตา่งกนัแหง่กาม วบิากแหง่กาม ความดบัแหง่กาม ขอ้ปฏบิตัใิห ้

ถงึความดบัแหง่กาม’ เพราะอาศัยเหตอุะไรเราจงึกลา่วไวเ้ชน่นัน้ 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 บรรยาย แปลจาก ปรยิาย ศัพท ์มคีวามหมาย ๓ นัย คอื (๑) หมายถงึเทศนา - ด ูม.ม.ู ๑๒/๒๐๕/๑๗๕ 

(๒) หมายถงึวาระ - ด ูม.อ.ุ ๑๔/๓๙๘/๓๔๔ (๓) หมายถงึเหต ุ- ด ูว.ิมหา. (แปล) ๑/๑๖๔/๑๓๖ (ว.ิอ. 

๑/๓/๑๒๖) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๕๗๑ } 



๕๗๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๖. มหาวรรค ๙. นพิเพธกิสตูร 

  ภกิษุทัง้หลาย เพราะอาศัยเหตนุีว้า่ กามคณุ ๕ ประการนี ้คอื 

   ๑. รปูทีพ่งึรูแ้จง้ทางตา ทีน่่าปรารถนา น่าใคร ่น่าพอใจ ชวนใหรั้ก 

       ชกัใหใ้คร ่พาใจใหกํ้าหนัด 

   ๒. เสยีงทีพ่งึรูแ้จง้ทางห ูฯลฯ 

   ๓. กลิน่ทีพ่งึรูแ้จง้ทางจมกู ฯลฯ 

   ๔. รสทีพ่งึรูแ้จง้ทางลิน้ ฯลฯ 

   ๕. โผฏฐัพพะทีพ่งึรูแ้จง้ทางกาย ทีน่่าปรารถนา น่าใคร ่น่าพอใจ 

       ชวนใหรั้ก ชกัใหใ้คร ่พาใจใหกํ้าหนัด 

  ภกิษุทัง้หลาย แตส่ ิง่เหลา่นี ้ไมเ่รยีกวา่กาม สิง่เหลา่นี ้เรยีกวา่กามคณุ๑ 

ในอรยิวนัิย 

  [พระผูม้พีระภาคผูส้คุตศาสดา ไดต้รัสเวยยากรณ์ภาษิตนีแ้ลว้ จงึไดต้รัสคาถา 

ประพันธน์ีต้อ่ไปอกีวา่] 

    สงักัปปราคะ๒ของบรุษุชือ่วา่กาม 

   อารมณ์ทีว่จิติรทัง้หลายในโลกไมช่ือ่วา่กาม 

   สงักัปปราคะของบรุษุชือ่วา่กาม 

   อารมณ์ทีว่จิติรทัง้หลายในโลก 

   ตัง้อยูต่ามสภาพของตนเทา่นัน้ 

   แตธ่รีชนทัง้หลายยอ่มกําจัดความพอใจ 

   ในอารมณ์ทีว่จิติรเหลา่นัน้ได ้๓ 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 กามคณุ แยกอธบิายวา่ ทีช่ ือ่วา่ กาม เพราะมคีวามหมายว่าเป็นสิง่ทีบ่คุคลพงึใคร่ ทีช่ ือ่วา่ คณุ เพราะม ี

   ความหมายว่า ผกูพันไว ้รอ้ยรัดไว ้ดจุคําวา่ “อนฺตํ อนฺตคณํุ” (ไสใ้หญ ่ไสเ้ล็ก - ท.ีม.๑๐/๓๗๗/๒๕๑,ม.ม.ู 

   ๑๒/๑๑๐/๗๙, ข.ุข.ุ๒๕/๓/๒ และดจุคําวา่ “กยริา มาลาคเุณ พหู” (ชา่งดอกไมพ้งึรอ้ยพวงมาลัยไวเ้ป็น 

   จํานวนมาก - ข.ุธ.๒๕/๕๓/๒๖ (องฺ.ฉกฺก.อ.๓/๖๓/๑๔๘) 

๒
 สงักปัปราคะ หมายถงึความกําหนัดทีเ่กดิขึน้ดว้ยอํานาจความดํารใินวัตถมุรีปูทีง่ดงามเป็นตน้ (องฺ.ฉกฺก.อ. 

   ๓/๖๓/๑๔๘, องฺ.ฉกฺก.ฏกีา ๓/๖๓/๗๐) สังกัปปราคะ นีเ้ป็นชือ่เรยีกกเิลสกามอกีชือ่หนึง่ในจํานวนชือ่เรยีก 

   กาม ๑๘ ชือ่ ด ูข.ุชา.๒๗/๓๙/๑๘๘, ข.ุม. (แปล) ๒๙/๑/๒, ข.ุจู. (แปล) ๓๐/๘/๖๖-๖๗ 

๓
 สํ.สํ. ๑๕/๓๔/๒๖, อภ.ิก. ๓๗/๕๑๓/๓๑๑ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เล่ม : ๒๒ หนา้ :๕๗๒ } 



๕๗๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๖. มหาวรรค ๙. นพิเพธกิสตูร 

  เหตเุกดิแหง่กาม เป็นอยา่งไร 

  คอื ผัสสะเป็นเหตเุกดิแหง่กาม 

  ความตา่งกนัแหง่กาม เป็นอยา่งไร 

  คอื กามในรปูเป็นอยา่งหนึง่ กามในเสยีงเป็นอยา่งหนึง่ กามในกลิน่เป็น 

อยา่งหนึง่ กามในรสเป็นอยา่งหนึง่ กามในโผฏฐัพพะเป็นอยา่งหนึง่ นีเ้รยีกวา่ 

ความตา่งกันแหง่กาม 

  วบิากแหง่กาม เป็นอยา่งไร 

  คอื การทีบ่คุคลผูใ้ครอ่ยู ่ทําอัตภาพทีเ่กดิจากความใครนั่น้ ๆ ใหเ้กดิขึน้ 

จะเป็นสว่นแหง่บญุหรอืไมเ่ป็นสว่นแหง่บญุก็ตาม นีเ้รยีกวา่ วบิากแหง่กาม 

  ความดบัแหง่กาม เป็นอยา่งไร 

  คอื เพราะผัสสะดับ กามจงึดับ 

  ขอ้ปฏบิัตใิหถ้งึความดับแหง่กาม ไดแ้ก ่อรยิมรรคมอีงค ์๘ นี ้คอื 

   ๑. สมัมาทฏิฐ ิ(เห็นชอบ)   ๒. สมัมาสงักัปปะ (ดํารชิอบ) 

   ๓. สมัมาวาจา (เจรจาชอบ)   ๔. สมัมากัมมันตะ (กระทําชอบ) 

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

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

  ภกิษุทัง้หลาย เพราะอรยิสาวกรูช้ดักามอยา่งนี ้รูช้ดัเหตเุกดิแหง่กามอยา่งนี ้

รูช้ดัความตา่งกันแหง่กามอยา่งนี ้รูช้ดัวบิากแหง่กามอยา่งนี ้รูช้ดัความดับแหง่กาม 

อยา่งนี ้รูช้ดัขอ้ปฏบิัตใิหถ้งึความดับแหง่กามอยา่งนี้ เธอจงึรูช้ดัพรหมจรรยท์ีเ่ป็น 

เหตชุําแรกกเิลส เป็นทีด่บัแหง่กามนี้ 

  เราจงึกลา่วไวเ้ชน่นัน้วา่ „เธอทัง้หลายพงึทราบกาม ฯลฯ ขอ้ปฏบิัตใิหถ้งึ 

ความดับแหง่กาม‟ 

  เรากลา่วไวเ้ชน่นีแ้ลวา่ ‘เธอท ัง้หลายพงึทราบเวทนา ฯลฯ ขอ้ปฏบิตัใิหถ้งึ 

ความดบัแหง่เวทนา’ เพราะอาศัยเหตอุะไรเราจงึกลา่วไวเ้ชน่นัน้ 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๕๗๓ } 



๕๗๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๖. มหาวรรค ๙. นพิเพธกิสตูร 

  ภกิษุทัง้หลาย เพราะอาศัยเหตนุีว้า่ เวทนา๑ ๓ ประการนี ้คอื 

   ๑. สขุเวทนา (ความรูส้กึสขุ) 

   ๒. ทกุขเวทนา (ความรูส้กึทกุข)์ 

   ๓. อทกุขสขุมเวทนา (ความรูส้กึเฉย ๆ) 

  เหตเุกดิแหง่เวทนา เป็นอยา่งไร 

  คอื ผัสสะเป็นเหตเุกดิแหง่เวทนา 

  ความตา่งกนัแหง่เวทนา เป็นอยา่งไร 

  คอื สขุเวทนาทีเ่จอือามสิก็ม ีสขุเวทนาทีไ่มเ่จอือามสิก็ม ีทกุขเวทนาทีเ่จอื 

อามสิก็ม ีทกุขเวทนาทีไ่มเ่จอือามสิก็ม ีอทกุขสขุเวทนาทีเ่จอือามสิก็ม ีอทกุขสขุ- 

เวทนาทีไ่มเ่จอือามสิก็ม ีนีเ้รยีกวา่ ความตา่งกันแหง่เวทนา 

  วบิากแหง่เวทนา เป็นอยา่งไร 

  คอื การทีบ่คุคลผูรู้ส้กึอยู ่ทําอัตภาพทีเ่กดิจากเวทนานัน้ ๆ ใหเ้กดิขึน้ จะเป็น 

สว่นแหง่บญุหรอืไมเ่ป็นสว่นแหง่บญุก็ตาม นีเ้รยีกวา่ วบิากแหง่เวทนา 

  ความดบัแหง่เวทนา เป็นอยา่งไร 

  คอื เพราะผัสสะดับ เวทนาจงึดับ 

  ขอ้ปฏบิัตใิหถ้งึความดับแหง่เวทนา ไดแ้ก ่อรยิมรรคมอีงค ์๘ นี ้คอื 

   ๑. สมัมาทฏิฐ ิ

    ฯลฯ 

   ๘. สมัมาสมาธ ิ

  ภกิษุทัง้หลาย เพราะอรยิสาวกรูช้ดัเวทนาอยา่งนี ้รูช้ดัเหตเุกดิแหง่เวทนา 

อยา่งนี ้รูช้ดัความตา่งกันแหง่เวทนาอยา่งนี ้รูช้ดัวบิากแหง่เวทนาอยา่งนี ้รูช้ัด 

ความดับแหง่เวทนาอยา่งนี ้รูช้ดัขอ้ปฏบิัตใิหถ้งึความดับแหง่เวทนาอยา่งนี ้เธอจงึ 

รูช้พัรหมจรรยท์ีเ่ป็นเหตชุาํแรกกเิลส เป็นทีด่ับแหง่เวทนานี้ 

  เราจงึกลา่วไวเ้ชน่นัน้วา่ „เธอทัง้หลายพงึทราบเวทนา ฯลฯ ขอ้ปฏบิัตใิหถ้งึ 

ความดับแหง่เวทนา‟ 

  เรากลา่วไวเ้ชน่นีแ้ลวา่ ‘เธอท ัง้หลายพงึทราบสญัญา ฯลฯ ขอ้ปฏบิตัใิหถ้งึ 

ความดบัแหง่สญัญา’ เพราะอาศัยเหตอุะไรเราจงึกลา่วไวเ้ชน่นัน้ 

 
เชงิอรรถ : 

๑ 
ด ูท.ีปา.๑๑/๓๐๕/๑๙๔,๓๕๓/๒๔๔, สํ.สฬา. (แปล) ๑๘/๒๗๐/๓๐๓ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๕๗๔ } 



๕๗๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๖. มหาวรรค ๙. นพิเพธกิสตูร 

  ภกิษุทัง้หลาย เพราะอาศัยเหตนุีว้า่ สญัญา๑ ๖ ประการนี ้คอื 

   ๑. รปูสญัญา (กําหนดหมายรปู) 

   ๒. สทัทสญัญา (กําหนดหมายเสยีง) 

   ๓. คันธสญัญา (กําหนดหมายกลิน่) 

   ๔. รสสญัญา (กําหนดหมายรส) 

   ๕. โผฏฐัพพสญัญา (กําหนดหมายโผฏฐัพพะ) 

    ๖. ธัมมสญัญา (กําหนดหมายธรรมารมณ์) 

  เหตเุกดิแหง่สญัญา เป็นอยา่งไร 

  คอื ผัสสะเป็นเหตเุกดิแหง่สญัญา 

  ความตา่งกนัแหง่สญัญา เป็นอยา่งไร 

  คอื สญัญาในรปูเป็นอยา่งหนึง่ สญัญาในเสยีงเป็นอยา่งหนึง่ สญัญาในกลิน่ 

เป็นอยา่งหนึง่ สญัญาในรสเป็นอยา่งหนึง่ สญัญาในโผฏฐัพพะเป็นอยา่งหนึง่ 

สญัญาในธรรมเป็นอยา่งหนึง่ นีเ้รยีกวา่ ความตา่งกันแหง่สญัญา 

  วบิากแหง่สญัญา เป็นอยา่งไร 

  คอื เรากลา่ววา่สญัญา „มคํีาพดูเป็นผล (เพราะวา่) บคุคลกําหนดหมายอยา่งใด 

ก็พดูไปอยา่งนัน้วา่ „เรามสีญัญาอยา่งนี‟้ นีเ้รยีกวา่ วบิากแหง่สญัญา 

  ความดบัแหง่สญัญา เป็นอยา่งไร 

  คอื เพราะผัสสะดับ สญัญาจงึดับ 

  ขอ้ปฏบิัตใิหถ้งึความดับแหง่สญัญาไดแ้ก ่อรยิมรรคมอีงค ์๘ นี ้คอื 

   ๑. สมัมาทฏิฐ ิ

    ฯลฯ 

   ๘. สมัมาสมาธ ิ

  ภกิษุทัง้หลาย เพราะอรยิสาวกรูช้ดัสญัญาอยา่งนี ้รูช้ดัเหตเุกดิแหง่สญัญา 

อยา่งนี ้รูช้ดัความตา่งกันแหง่สญัญาอยา่งนี้ รูช้ดัวบิากแหง่สญัญาอยา่งนี้ รูช้ดั 

ความดับแหง่สญัญาอยา่งนี ้รูช้ดัขอ้ปฏบิัตใิหถ้งึความดับแหง่สญัญาอยา่งนี ้เธอจงึ 

รูช้ดัพรหมจรรยท์ีเ่ป็นเหตชุําแรกกเิลส เป็นทีด่ับแหง่สญัญานี้ 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 ด ูท.ีปา.๑๑/๓๒๓/๒๑๕, ม.อ.ุ๑๔/๓๐๕/๒๗๙, อภ.ิว.ิ(แปล) ๓๕/๑๕๔/๑๑๒ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๕๗๕ } 



๕๗๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๖. มหาวรรค ๙. นพิเพธกิสตูร 

  เราจงึกลา่วไวเ้ชน่นัน้วา่ „เธอทัง้หลายพงึทราบสญัญา ฯลฯ ขอ้ปฏบิัตใิหถ้งึ 

ความดับแหง่สญัญา‟ 

   เรากลา่วไวเ้ชน่นีแ้ลวา่ ‘เธอท ัง้หลายพงึทราบอาสวะ ฯลฯ ขอ้ปฏบิตัใิหถ้งึ 

ความดบัแหง่อาสวะ’ เพราะอาศัยเหตอุะไรเราจงึกลา่วไวเ้ชน่นัน้ 

  ภกิษุทัง้หลาย เพราะอาศัยเหตนุีว้า่ อาสวะ๑ ๓ ประการนี ้คอื 

   ๑. กามาสวะ (อาสวะคอืกาม) 

   ๒. ภวาสวะ (อาสวะคอืภพ) 

   ๓. อวชิชาสวะ (อาสวะคอือวชิชา) 

  เหตเุกดิแหง่อาสวะ เป็นอยา่งไร 

  คอื อวชิชาเป็นเหตเุกดิแหง่อาสวะ 

  ความตา่งกนัแหง่อาสวะ เป็นอยา่งไร 

  คอื อาสวะทีเ่ป็นเหตใุหไ้ปสูน่รกก็ม ีอาสวะทีเ่ป็นเหตใุหไ้ปสูกํ่าเนดิสตัว ์

ดรัิจฉานก็ม ีอาสวะทีเ่ป็นเหตใุหไ้ปสูแ่ดนเปรตก็ม ีอาสวะทีเ่ป็นเหตใุหไ้ปสูม่นุษยโลก 

ก็ม ีอาสวะทีเ่ป็นเหตใุหไ้ปสูเ่ทวโลกก็ม ีนีเ้รยีกวา่ ความตา่งกันแหง่อาสวะ 

  วบิากแหง่อาสวะ เป็นอยา่งไร 

  คอื การทีบ่คุคลมอีวชิชา ยอ่มยังอัตภาพทีเ่กดิจากอวชิชานัน้ ๆ ใหเ้กดิขึน้ จะ 

เป็นสว่นแหง่บญุหรอืไมเ่ป็นสว่นแหง่บญุก็ตาม นีเ้รยีกวา่ วบิากแหง่อาสวะ 

  ความดบัแหง่อาสวะ เป็นอยา่งไร 

  คอื เพราะอวชิชาดับ อาสวะจงึดับ 

  ขอ้ปฏบิัตใิหถ้งึความดับแหง่อาสวะ ไดแ้ก ่อรยิมรรคมอีงค ์๘ นี ้คอื 

   ๑. สมัมาทฏิฐ ิ

    ฯลฯ 

   ๒. สมัมาสมาธ ิ

  ภกิษุทัง้หลาย เพราะอรยิสาวกรูช้ดัอาสวะอยา่งนี ้รูช้ดัเหตเุกดิแหง่อาสวะ 

อยา่งนี ้รูช้ดัความตา่งกันแหง่อาสวะอยา่งนี ้รูช้ดัวบิากแหง่อาสวะอยา่งนี ้รูช้ัด 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 ด ูท.ีม.๑๐/๑๔๒/๗๓, สํ.สฬา. (แปล) ๑๘/๓๒๑/๓๔๐, อภ.ิว.ิ (แปล) ๓๕/๙๓๗/๕๘๖-๕๘๗ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๕๗๖ } 



๕๗๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๖. มหาวรรค ๙. นพิเพธกิสตูร 

ความดับแหง่อาสวะอยา่งนี ้รูช้ดัขอ้ปฏบิัตใิหถ้งึความดับแหง่อาสวะอยา่งนี ้เธอ 

จงึรูช้ดัพรหมจรรยท์ีเ่ป็นเหตชุําแรกกเิลส เป็นทีด่ับอาสวะนี ้

  เราจงึกลา่วไวเ้ชน่นัน้วา่ „เธอทัง้หลายพงึทราบอาสวะ ฯลฯ ขอ้ปฏบิัตใิหถ้งึ 

ความดับแหง่อาสวะ‟ 

  เรากลา่วไวเ้ชน่นีแ้ลวา่ ‘เธอท ัง้หลายพงึทราบกรรม ฯลฯ ขอ้ปฏบิตัใิหถ้งึ 

ความดบัแหง่กรรม’ เพราะอาศัยเหตอุะไรเราจงึกลา่วไวเ้ชน่นัน้ 

  ภกิษุทัง้หลาย เพราะอาศัยเหตนุีว้า่ เรากลา่วเจตนาวา่เป็นตัวกรรม บคุคล 

คดิแลว้ จงึกระทํากรรมดว้ยกาย วาจา ใจ 

  เหตเุกดิแหง่กรรม เป็นอยา่งไร 

  คอื ผัสสะเป็นเหตเุกดิแหง่กรรม 

  ความตา่งกนัแหง่กรรม เป็นอยา่งไร 

  คอื กรรมทีพ่งึเสวยในนรกก็ม ีกรรมทีพ่งึเสวยในกําเนดิสตัวด์รัิจฉานก็ม ี

กรรมทีพ่งึเสวยในแดนเปรตก็ม ีกรรมทีพ่งึเสวยในมนุษยโลกก็ม ีกรรมทีพ่งึเสวยใน 

เทวโลกก็ม ีนีเ้รยีกวา่ ความตา่งกันแหง่กรรม 

  วบิากแหง่กรรม เป็นอยา่งไร 

  คอื เรากลา่ววบิากแหง่กรรมวา่ม ี๓ ประการ คอื 

   ๑. กรรมทีพ่งึเสวยในปัจจบุัน 

   ๒. กรรมทีพ่งึเสวยในอัตภาพถัดไป 

   ๓. กรรมทีพ่งึเสวยในอัตภาพตอ่ ๆ ไป๑ 

  นีเ้รยีกวา่ วบิากแหง่กรรม 

  ความดบัแหง่กรรม เป็นอยา่งไร 

  คอื เพราะผัสสะดับ กรรมจงึดับ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 กรรมทีพ่งึเสวยในปัจจุบัน เรยีกว่า ทฏิฐเวทนยีกรรม กรรมทีพ่งึเสวยในอัตภาพถัดไปเรยีกวา่ อปุปชัช-  

   เวทนยีกรรม กรรมทีพ่งึเสวยในอัตภาพตอ่ ๆ ไป เรยีกวา่ อปราปรยิเวทนยีกรรม (องฺ.เอกาทสก. (แปล) 

   ๒๔/๒๑๗/๓๕๗, อภ.ิก.๓๗/๖๓๕/๓๘๕, ๘๙๐-๘๙๑/๕๐๖-๕๐๗) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๕๗๗ } 



๕๗๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๖. มหาวรรค ๙. นพิเพธกิสตูร 

  ขอ้ปฏบิัตใิหถ้งึความดับแหง่กรรมไดแ้ก ่อรยิมรรคมอีงค ์๘ นี ้คอื 

   ๑. สมัมาทฏิฐ ิ 

    ฯลฯ 

   ๘. สมัมาสมาธ ิ

  ภกิษุทัง้หลาย เพราะอรยิสาวกรูช้ดักรรมอยา่งนี ้รูช้ดัเหตเุกดิแหง่กรรมอยา่งนี ้

รูช้ดัความตา่งกันแหง่กรรมอยา่งนี ้รูช้ดัวบิากแหง่กรรมอยา่งนี ้รูช้ดัความดับแหง่ 

กรรมอยา่งนี ้รูช้ดัขอ้ปฏบิตัใิหถ้งึความดับแหง่กรรมอยา่งนี ้เธอจงึรูช้ดัพรหมจรรย ์

ทีเ่ป็นเหตชุําแรกกเิลส เป็นทีด่ับกรรมนี ้

  เราจงึกลา่วไวเ้ชน่นัน้วา่ „เธอทัง้หลายพงึทราบกรรม ฯลฯ ขอ้ปฏบิัตใิหถ้งึ 

ความดับแหง่กรรม‟ เราจงึกลา่วไวเ้ชน่นัน้ 

  เรากลา่วไวเ้ชน่นีแ้ลวา่ ‘เธอท ัง้หลายพงึทราบทุกข ์เหตเุกดิแหง่ทกุข ์ความ 

ตา่งกนัแหง่ทกุข ์วบิากแหง่ทกุข ์ความดบัแหง่ทกุข ์ขอ้ปฏบิตัใิหถ้งึความดบั 

แหง่ทกุข’์ เพราะอาศัยเหตอุะไรเราจงึกลา่วไวเ้ชน่นัน้ 

  เพราะอาศัยเหตนุีว้า่ แมช้าต ิ(ความเกดิ) ก็เป็นทกุข ์แมช้รา (ความแก)่ ก็เป็น 

ทกุข ์แมม้รณะ (ความตาย) ก็เป็นทกุข ์แมโ้สกะ (ความโศก) ปรเิทวะ (ความครํ่าครวญ) 

ทกุข ์(ความทกุขก์าย) โทมนัส (ความทกุขใ์จ) อปุายาส (ความคับแคน้ใจ) ก็เป็นทกุข ์

ปรารถนาสิง่ใดไมไ่ดส้ ิง่นัน้ ก็เป็นทกุข ์วา่โดยยอ่ อปุาทานขนัธ ์๕ เป็นทกุข ์

  เหตเุกดิแหง่ทกุข ์เป็นอยา่งไร 

  คอื ตัณหาเป็นเหตเุกดิแหง่ทกุข ์

  ความตา่งกนัแหง่ทกุข ์เป็นอยา่งไร 

  คอื ทกุขม์ากก็ม ีทกุขน์อ้ยก็ม ีทกุขท์ีค่ลายชา้ก็ม ีทกุขท์ีค่ลายเร็วก็ม ีนีเ้รยีกวา่ 

ความตา่งกันแหง่ทกุข ์

  วบิากแหง่ทกุข ์เป็นอยา่งไร 

  คอื บคุคลบางคนในโลกนีถ้กูทกุขใ์ดครอบงํา มจีติถกูทกุขใ์ดกลุม้รมุ ยอ่ม 

เศรา้โศก ลําบากใจ ร่ําไร ทบุอก ครํ่าครวญ ถงึความเลอะเลอืน หรอืบคุคลถกูทกุข ์

ใดครอบงํา มจีติถกูทกุขใ์ดกลุม้รมุแลว้ยอ่มหาเหตเุปลือ้งทกุขใ์นภายนอกวา่ „ใครจะ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๕๗๘ } 



๕๗๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๖. มหาวรรค ๑๐. สหีนาทสตูร 

รูบ้ทเดยีวหรอืสองบทเพือ่ดับทกุขน์ีไ้ด‟้ เรากลา่ววา่ทกุขนั์น้มคีวามหลงเป็นผล หรอื 

มกีารแสวงหาเปลือ้งทกุขภ์ายนอกเป็นผล นีเ้รยีกวา่ วบิากแหง่ทกุข ์

  ความดบัแหง่ทกุข ์เป็นอยา่งไร 

  คอื เพราะตัณหาดับ ทกุขจ์งึดับ 

  ขอ้ปฏบิัตใิหถ้งึความดับแหง่ทกุข ์อรยิมรรคมอีงค ์๘ นี ้คอื 

   ๑. สมัมาทฏิฐ ิ

    ฯลฯ 

   ๘. สมัมาสมาธ ิ

  ภกิษุทัง้หลาย เพราะอรยิสาวกรูช้ดัทกุขอ์ยา่งนี ้รูช้ดัเหตเุกดิแหง่ทกุขอ์ยา่งนี้ 

รูช้ดัความตา่งกันแหง่ทกุขอ์ยา่งนี ้รูช้ดัวบิากแหง่ทุกขอ์ยา่งนี ้รูช้ดัความดับแหง่ทกุข ์

อยา่งนี ้รูช้ดัขอ้ปฏบิัตใิหถ้งึความดับแหง่ทกุขอ์ยา่งนี ้เธอจงึรูช้ดัพรหมจรรยท์ีเ่ป็น 

เหตชุําแรกกเิลส เป็นทีด่บัทกุขน์ี ้

  เราจงึกลา่วไวเ้ชน่นัน้วา่ „เธอทัง้หลายพงึทราบทกุข ์เหตเุกดิแหง่ทกุข ์ความ 

ตา่งกันแหง่ทกุข ์วบิากแหง่ทกุข ์ความดับแหง่ทกุข ์ขอ้ปฏบิัตใิหถ้งึความดับแหง่ทกุข ‟์ 

  ภกิษุทัง้หลาย ธรรมบรรยายทีเ่ป็นเหตชุําแรกกเิลสนีนั้น้ เป็นอยา่งนีแ้ล 

นพิเพธกิสตูรที ่๙ จบ 

๑๐. สหีนาทสูตร๑ 

วา่ดว้ยการบนัลอืสหีนาท 

  [๖๔] ภกิษุทัง้หลาย กําลังของตถาคต ๖ ประการนี ้ทีต่ถาคตมแีลว้เป็น 

เหตใุหป้ฏญิญาฐานะทีอ่งอาจ บันลอืสหีนาท ประกาศพรหมจักรในบรษัิท๒ 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 ดมูหาสหีนาทสตูร (ม.ม.ู ๑๒/๑๔๘/๑๐๗-๑๑๐, องฺ.ทสก. (แปล) ๒๔/๒๑/๔๓) 

๒
 ดเูชงิอรรถที ่๒-๕ ปัญจกนบิาต ขอ้ ๑๑ (อนุสสตุสตูร) หนา้ ๑๕ ในเลม่นี ้

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๕๗๙ } 



๕๘๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๖. มหาวรรค ๑๐. สหีนาทสตูร 

  กําลังของตถาคต ๖ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ตถาคตรูช้ดัฐานะโดยเป็นฐานะ และอฐานะโดยเป็นอฐานะในโลกนี้ 

       ตามความเป็นจรงิ การทีต่ถาคตรูช้ดัฐานะโดยเป็นฐานะ และอฐานะ 

       โดยเป็นอฐานะตามความเป็นจรงิ นีเ้ป็นกําลังของตถาคตทีต่ถาคต 

       อาศัยแลว้ปฏญิญาฐานะทีอ่งอาจ บันลอืสหีนาท ประกาศพรหมจักร 

       ในบรษัิท 

   ๒. ตถาคตรูช้ดัวบิากแหง่การยดึถอืกรรมทีเ่ป็นทัง้อดตี อนาคต และ 

       ปัจจบุัน โดยฐานะ โดยเหตตุามความเป็นจรงิ การทีต่ถาคตรูช้ดั 

       วบิากแหง่การยดึถอืกรรมทีเ่ป็นทัง้อดตี อนาคต และปัจจบุันโดย 

       ฐานะโดยเหตตุามความเป็นจรงิ นีเ้ป็นกําลังของตถาคตทีต่ถาคต 

       อาศัยแลว้ปฏญิญาฐานะทีอ่งอาจ บันลอืสหีนาท ประกาศพรหมจักร 

       ในบรษัิท 

   ๓. ตถาคตรูช้ดัความเศรา้หมอง๑ ความผอ่งแผว้๒ แหง่ฌาน วโิมกข ์

       สมาธ ิและสมาบัติ๓ และการออกจากฌาน วโิมกข ์สมาธ ิและ 

       สมาบัตติามความเป็นจรงิ การทีต่ถาคตรูช้ดัความเศรา้หมอง 

       ความผอ่งแผว้แหง่ฌาน วโิมกข ์สมาธ ิและสมาบัต ิและการ 

       ออกจากฌาน วโิมกข ์สมาธ ิและสมาบัตติามความเป็นจรงิ นีเ้ป็น 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 ความเศรา้หมอง ในทีน่ีห้มายถงึธรรมฝ่ายเสือ่มไดแ้กก่าม วติก วจิาร และปีต ิเป็นตน้ ทีเ่ป็นอปุสรรค 

   ตอ่การเจรญิฌานตามลําดับขัน้ของผูท้ีม่ฌีานยังไมค่ลอ่งแคลว่ (องฺ.ทสก.อ. ๓/๒๑/๓๒๙, องฺ.ทสก.ฏกีา 

   ๓/๒๑/๓๙๒) และดู องฺ.นวก. ๒๓/๔๑/๓๖๒-๓๖๙ 

๒ 
ความผอ่งแผว้ ในทีน่ีห้มายถงึธรรมฝ่ายเจรญิ ไดแ้ก ่การสงัดจากกาม การระงับวติกวจิาร การจางคลาย 

   ไปแหง่ปีต ิเป็นตน้ ซึง่เป็นคณุต่อการเจรญิฌานใหย้ิง่ขึน้ไปของผูท้ีม่ฌีานคลอ่งแคลว่ (องฺ.ทสก.อ. ๓/๒๑/ 

   ๓๒๙, องฺ.ทสก.ฏกีา ๓/๒๑/๓๙๒) และด ูองฺ.นวก. ๒๓/๔๑/๓๖๒-๓๖๙ 

๓
 ในคําวา่ “ฌาน วโิมกข ์สมาธ ิและสมาบัต”ิ นี ้ฌาน หมายถงึฌาน ๔ (ปฐมฌาน ทตุยิฌาน ตตยิฌาน 

   จตตุถฌาน) (องฺ.ทสก.อ. ๓/๒๑/๓๒๙) วโิมกข ์หมายถงึวโิมกข ์๘ มขีอ้วา่ „ผูม้รีปู มองเห็นรปูทัง้หลาย‟ 

   เป็นตน้ (องฺ.ทสก.อ. ๓/๒๑/๓๒๙) และด ูท.ีปา. ๑๑/๓๓๙/๒๓๑, องฺ.อฏฺ_ก. ๒๓/๑๑๙/๒๘๙ สมาธ ิหมายถงึ 

   สมาธ ิ๓ คอื สวติักกสวจิารสมาธ ิ(สมาธทิีม่ทีัง้วติกและวจิาร) อวติักกวจิารมัตตสมาธ ิ(สมาธทิีไ่มม่ ี

   วติกมเีพยีงวจิาร) อวติักกาวจิารสมาธ ิ(สมาธทิีม่ทีัง้วติกและวจิาร) (องฺ.ทสก.อ. ๓/๒๑/๓๒๙) และด ูข.ุป. 

   ๓๑/๔๓/๕๐ สมาบตั ิหมายถงึอนุปพุพสมาบัต ิ๙ คอื รปูฌาน ๔ อรปูฌาน ๔ และสัญญาเวทยตินโิรธ ๑ 

   (องฺ.ทสก.อ. ๓/๒๑/๓๒๙) และด ูองฺ.นวก. ๒๓/๓๒/๓๓๖, อภ.ิว.ิ (แปล) ๓๕/๘๒๘/๕๓๑ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๕๘๐ } 



๕๘๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๖. มหาวรรค ๑๐. สหีนาทสตูร 

       กําลังของตถาคตทีต่ถาคตอาศัยแลว้ปฏญิญาฐานะทีอ่งอาจ บันลอื 

       สหีนาท ประกาศพรหมจักรในบรษัิท 

   ๔. ตถาคตระลกึชาตกิอ่นไดห้ลายชาต ิคอื ๑ ชาตบิา้ง ๒ ชาตบิา้ง 

       ฯลฯ ตถาคตระลกึชาตกิอ่นไดห้ลายชาต ิพรอ้มทัง้ลักษณะท่ัวไป 

       และชวีประวตั ิอยา่งนี ้การทีต่ถาคตระลกึชาตกิอ่นไดห้ลายชาต ิคอื 

       ๑ ชาตบิา้ง ๒ ชาตบิา้ง ฯลฯ ตถาคตระลกึชาตกิอ่นไดห้ลายชาต ิ

       พรอ้มทัง้ลักษณะท่ัวไปและชวีประวตัอิยา่งนี ้นีเ้ป็นกําลังของตถาคต 

       ทีต่ถาคต อาศัยแลว้ปฏญิญาฐานะทีอ่งอาจ บันลอืสหีนาท 

       ประกาศพรหมจักร ในบรษัิท 

   ๕. ตถาคตเห็นหมูส่ตัวท์ีกํ่าลังจตุ ิกําลังเกดิ ฯลฯ ดว้ยตาทพิยอ์ัน 

       บรสิทุธิเ์หนอืมนุษย ์รูช้ดัถงึหมูส่ตัวผ์ูเ้ป็นไปตามกรรมวา่ ฯลฯ นีเ้ป็น 

       กําลังของตถาคตทีต่ถาคตอาศัยแลว้ปฏญิญาฐานะทีอ่งอาจ บันลอืส ี

       หนาทประกาศพรหมจักรในบรษัิท 

   ๖. ตถาคตทําใหแ้จง้เจโตวมิตุต ิปัญญาวมิตุตอิันไมม่อีาสวะ เพราะ 

       อาสวะสิน้ไป ดว้ยปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุัน การทีต่ถาคต 

       ทําใหแ้จง้เจโตวมิตุต ิปัญญาวมิตุต ิอันไมม่อีาสวะ เพราะอาสวะ 

       ส ิน้ไป ดว้ยปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุัน นีเ้ป็นกําลังของ 

       ตถาคตทีต่ถาคตอาศัยแลว้ปฏญิญาฐานะทีอ่งอาจ บันลอืสหีนาท 

       ประกาศพรหมจักรในบรษัิท 

  ภกิษุทัง้หลาย กําลังของตถาคต ๖ ประการนีแ้ล ทีต่ถาคตมแีลว้เป็นเหตใุห ้

ปฏญิญาฐานะทีอ่งอาจ บันลอืสหีนาท ประกาศพรหมจักรในบรษัิท 

  ภกิษุทัง้หลาย บรรดากําลังของตถาคต ๖ ประการนัน้ 

  หากชนเหลา่อืน่เขา้มาหาตถาคตถามปัญหาถงึญาณรูช้ดัฐานะโดยเป็นฐานะ 

และอฐานะโดยเป็นอฐานะตามความเป็นจรงิ ตถาคตเมือ่ถกูถามยอ่มพยากรณ์ญาณ 

รูช้ดัฐานะโดยเป็นฐานะ และอฐานะโดยเป็นอฐานะตามความเป็นจรงิแกช่นเหลา่นัน้ 

ตามทีต่ถาคตรูแ้จง้ญาณรูช้ดัฐานะโดยเป็นฐานะและอฐานะโดยเป็นอฐานะตามความ 

เป็นจรงิ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๕๘๑ } 



๕๘๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๖. มหาวรรค ๑๐. สหีนาทสตูร 

  หากชนเหลา่อืน่เขา้มาหาตถาคตถามปัญหาถงึญาณรูช้ดัวบิากแหง่การยดึถอื 

กรรมทีเ่ป็นทัง้อดตี อนาคต และปัจจบุันโดยฐานะโดยเหต ุตามความเป็นจรงิ 

ตถาคตเมือ่ถกูถามยอ่มพยากรณ์ญาณรูช้ดัวบิากแหง่การยดึถอืกรรมทีเ่ป็นทัง้อดตี 

อนาคต และปัจจบุันโดยฐานะโดยเหตตุามความเป็นจรงิแกช่นเหลา่นัน้ตามทีต่ถาคต 

รูแ้จง้ญาณรูช้ดัวบิากแหง่การยดึกรรมทีเ่ป็นทัง้อดตี อนาคตและปัจจบุันโดยฐานะ 

โดยเหตตุามความเป็นจรงิ 

  หากชนเหลา่อืน่เขา้มาหาตถาคตถามปัญหาถงึญาณรูช้ดัความเศรา้หมอง 

ความผอ่งแผว้แหง่ฌาน วโิมกข ์สมาธ ิและสมาบัต ิและการออกจากฌาน วโิมกข ์

สมาธ ิและสมาบัตติามความเป็นจรงิ ตถาคตเมือ่ถกูถามยอ่มพยากรณ์ญาณรูช้ดั 

ความเศรา้หมอง ความผอ่งแผว้แหง่ฌาน วโิมกข ์สมาธ ิและสมาบัต ิและการ 

ออกจากฌาน วโิมกข ์สมาธ ิและสมาบัต ิตามความเป็นจรงิแกช่นเหลา่นัน้ตามที ่

ตถาคตรูแ้จง้ญาณรูช้ดัความเศรา้หมอง ความผอ่งแผว้แหง่ฌาน วโิมกข ์สมาธแิละ 

สมาบัต ิและการออกจากฌาน วโิมกข ์สมาธ ิและสมาบัตติามความเป็นจรงิ 

  หากชนเหลา่อืน่เขา้มาหาตถาคตถามปัญหาถงึญาณรูช้ดัความระลกึชาตกิอ่นได ้

ตามความเป็นจรงิ ตถาคตเมือ่ถกูถามยอ่มพยากรณ์ญาณรูช้ดัความระลกึชาตกิอ่น 

ไดต้ามความเป็นจรงิแกช่นเหลา่นัน้ตามทีต่ถาคตรูแ้จง้ญาณรูช้ดัความระลกึชาตกิอ่น 

ไดต้ามความเป็นจรงิ 

  หากชนเหลา่อืน่เขา้มาหาตถาคตถามปัญหาถงึญาณรูช้ดัการจตุแิละการเกดิของ 

หมูส่ตัวต์ามความเป็นจรงิ ตถาคตเมือ่ถกูถามยอ่มพยากรณ์ญาณรูช้ดัการจตุแิละ 

การเกดิของหมูส่ตัวต์ามความเป็นจรงิแกช่นเหลา่นัน้ตามทีต่ถาคตรูแ้จง้ญาณรูช้ดั 

การจตุแิละการเกดิของหมูส่ตัวต์ามความเป็นจรงิ 

  หากชนเหลา่อืน่เขา้มาหาตถาคตถามปัญหาถงึญาณรูช้ดัความสิน้อาสวะทัง้หลาย 

ตามความเป็นจรงิ ตถาคตเมือ่ถกูถามยอ่มพยากรณ์ญาณรูช้ดัความสิน้อาสวะตาม 

ความเป็นจรงิแกช่นเหลา่นัน้ตามทีต่ถาคตรูแ้จง้ญาณรูช้ดัความสิน้อาสวะตาม 

ความเป็นจรงิ 

  เรากลา่ววา่ ญาณรูช้ดัฐานะโดยเป็นฐานะ และอฐานะโดยเป็นอฐานะตามความ 

เป็นจรงินัน้ เป็นของบคุคลผูม้จีติเป็นสมาธ ิไมก่ลา่ววา่ เป็นของบคุคลผูม้จีติไมเ่ป็น 

สมาธ ิ

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๕๘๒ } 



๕๘๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๖. มหาวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

  เรากลา่ววา่ ญาณรูช้ดัวบิากแหง่การยดึถอืกรรมทีเ่ป็นทัง้อดตี อนาคต และ 

ปัจจบุันโดยฐานะโดยเหตตุามความเป็นจรงินัน้ เป็นของบคุคลผูม้จีติเป็นสมาธ ิ

ไมก่ลา่ววา่ เป็นของบคุคลผูม้จีติไมเ่ป็นสมาธ ิ

  เรากลา่ววา่ ญาณรูช้ดัความเศรา้หมอง ความผอ่งแผว้แหง่ฌาน วโิมกข ์สมาธ ิ

และสมาบัต ิและการออกจากฌาน วโิมกข ์สมาธ ิและสมาบัตนัิน้ เป็นของบคุคล 

ผูม้จีติเป็นสมาธ ิไมก่ลา่ววา่ เป็นของบคุคลผูม้จีติไมเ่ป็นสมาธ ิ

  เรากลา่ววา่ ญาณรูช้ดัความระลกึชาตกิอ่นไดต้ามความเป็นจรงินัน้ เป็นของ 

บคุคลผูม้จีติเป็นสมาธ ิไมก่ลา่ววา่ เป็นของบคุคลผูม้จีติไมเ่ป็นสมาธ ิ

  เรากลา่ววา่ ญาณรูช้ดัจตุแิละการเกดิของหมูส่ตัวต์ามความเป็นจรงินัน้ เป็น 

ของบคุคลผูม้จีติเป็นสมาธ ิไมก่ลา่ววา่ เป็นของบคุคลผูม้จีติไมเ่ป็นสมาธ ิ

  เรากลา่ววา่ ญาณรูช้ดัความสิน้อาสวะทัง้หลายตามความเป็นจรงินัน้ เป็นของ 

บคุคลผูม้จีติเป็นสมาธ ิไมก่ลา่ววา่ เป็นของบคุคลผูม้จีติไมเ่ป็นสมาธ ิ

  ภกิษุทัง้หลาย สมาธเิป็นมรรค๑ อสมาธเิป็นกมุมรรค๒ ดว้ยประการฉะนีแ้ล 

สหีนาทสตูรที ่๑๐ จบ 

มหาวรรคที ่๖ จบ 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

   ๑. โสณสตูร     ๒. ผัคคณุสตูร 

   ๓. ฉฬภชิาตสิตูร    ๔. อาสวสตูร 

   ๕. ทารกุัมมกิสตูร    ๖. หัตถสิารปีตุตสตูร 

   ๗. มัชเฌสตูร     ๘. ปรุสินิทรยิญาณสตูร 

   ๙. นพิเพธกิสตูร    ๑๐. สหีนาทสตูร 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 มรรค ในทีน่ีห้มายถงึอบุายแหง่การบรรลญุาณทัง้หลาย ไดแ้ก ่มรรคมอีงค ์๘ (องฺ.ฉกฺก.อ. ๓/๖๔/๑๕๐- 

   ๑๕๑) และด ูอภ.ิว.ิ(แปล) ๓๕/๒๐๖/๑๗๔,๔๘๖/๓๗๑ 

๒
 กมุมรรค ในทีน่ีห้มายถงึมจิฉามรรคกลา่วคอืทางผดิจากการบรรลุญาณทัง้หลาย ไดแ้ก่ มจิฉาทฏิฐ ิ(เห็น 

   ผดิ) มจิฉาสังกัปปะ (ดํารผิดิ) มจิฉาวาจา (เจรจาผดิ) มจิฉากัมมันตะ (กระทําผดิ) มจิฉาอาชวีะ (เลีย้งชพีผดิ) 

   มจิฉาวายามะ (พยายามผดิ) มจิฉาสต ิ(ระลกึผดิ) มจิฉาสมาธ ิ(ตัง้จติมั่นผดิ) (องฺ.ฉกฺก.อ. ๓/๖๔/๑๕๐- 

   ๑๕๑) และด ูอภ.ิว.ิ(แปล) ๓๕/๙๓๖/๕๘๖,๙๕๖/๖๑๒-๖๑๓ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๕๘๓ } 



๕๘๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๗. เทวตาวรรค ๑. อนาคามผิลสตูร 

๗. เทวตาวรรค 

หมวดวา่ดว้ยเทวดา 

๑. อนาคามผิลสูตร 

วา่ดว้ยอนาคามผิล 

  [๖๕] ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุยังละธรรม ๖ ประการไมไ่ด ้ก็ไมอ่าจทําใหแ้จง้ 

อนาคามผิลได ้ธรรม๑ ๖ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ความไมม่ศีรัทธา    ๒. ความไมม่หีริ ิ

   ๓. ความไมม่โีอตตัปปะ   ๔. ความเกยีจครา้น 

   ๕. ความหลงลมืสต ิ   ๖. ความมปัีญญาทราม 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุยังละธรรม ๖ ประการนีแ้ลไมไ่ด ้ก็ไมอ่าจทําใหแ้จง้ 

อนาคามผิลได ้

  ภกิษุละธรรม ๖ ประการไดแ้ลว้ จงึอาจทําใหแ้จง้อนาคามผิลได ้

  ธรรม ๖ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ความไมม่ศีรัทธา    ๒. ความไมม่หีริ ิ

   ๓. ความไมม่โีอตตัปปะ   ๔. ความเกยีจครา้น 

   ๕. ความหลงลมืสต ิ   ๖. ความมปัีญญาทราม 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุละธรรม ๖ ประการนีแ้ลไดแ้ลว้ จงึอาจทําใหแ้จง้ 

อนาคามผิลได ้

อนาคามผิลสตูรที ่๑ จบ 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 ด ูอภ.ิสงฺ. (แปล) ๓๔/๑๓๒๘,๑๓๒๙/๓๓๒, อภ.ิว.ิ (แปล) ๓๕/๙๐๐/๕๖๓, ๙๖๐/๕๖๕,๙๒๘/๕๘๑,๙๓๐/ 

   ๕๘๒,๙๓๒/๕๘๔,๙๓๕/๕๘๕ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๕๘๔ } 



๕๘๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๗. เทวตาวรรค ๒. อรหัตตสตูร 

๒. อรหตัตสตูร 

วา่ดว้ยอรหตัตผล 

  [๖๖] ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุยังละธรรม ๖ ประการไมไ่ด ้ก็ไมอ่าจทําใหแ้จง้ 

อรหัตตผลได ้

  ธรรม ๖ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ถนีะ (ความหดหู)่    ๒. มทิธะ (ความเซือ่งซมึ) 

   ๓. อทุธัจจะ (ความฟุ้งซา่น)   ๔. กกุกจุจะ (ความรอ้นใจ) 

   ๕. อัสสทัธยิะ (ความไมม่ศีรัทธา)  ๖. ปมาทะ (ความประมาท) 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุยังละธรรม ๖ ประการนีแ้ลไมไ่ด ้ก็ไมอ่าจทําใหแ้จง้ 

อรหัตตผลได ้

  ภกิษุละธรรม ๖ ประการไดแ้ลว้ จงึอาจทําใหแ้จง้อรหัตตผลได ้

  ธรรม ๖ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ถนีะ     ๒. มทิธะ 

   ๓. อทุธัจจะ     ๔. กกุกจุจะ 

   ๕. อัสสทัธยิะ     ๖. ปมาทะ 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุละธรรม ๖ ประการนีแ้ลไดแ้ลว้ จงึอาจทําใหแ้จง้ 

อรหัตตผลได ้

อรหตัตสตูรที ่๒ จบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๕๘๕ } 



๕๘๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๗. เทวตาวรรค ๓. มติตสตูร 

๓. มติตสตูร 

วา่ดว้ยมติร 

  [๖๗] ภกิษุทัง้หลาย 

  เป็นไปไมไ่ดเ้ลยทีภ่กิษุผูม้มีติรชัว่ มสีหายชัว่ มเีพือ่นชัว่ เสพ คบ เขา้ไปน่ัง 

ใกลม้ติรชัว่ และประพฤตติามมติรชัว่เหลา่นัน้อยู ่จักบําเพ็ญอภสิามาจารกิธรรม๑ให ้

บรบิรูณ์ได ้

  เป็นไปไมไ่ดเ้ลยทีภ่กิษุไมบํ่าเพ็ญอภสิมาจารกิธรรมใหบ้รบิรูณ์แลว้ จักบําเพ็ญ 

เสขธรรม๒ใหบ้รบิรูณ์ได ้

  เป็นไปไมไ่ดเ้ลยทีภ่กิษุไมบํ่าเพ็ญเสขธรรมใหบ้รบิรูณ์แลว้ จักบําเพ็ญศลี 

ทัง้หลาย๓ใหบ้รบิรูณ์ได ้

  เป็นไปไมไ่ดเ้ลยทีภ่กิษุไมบํ่าเพ็ญศลีทัง้หลายใหบ้รบิรูณ์แลว้ จักละกามราคะ 

รปูราคะ หรอือรปูราคะได ้

  ภกิษุทัง้หลาย 

  เป็นไปไดท้ีภ่กิษุผูม้มีติรด ีมสีหายด ีมเีพือ่นด ีเสพ คบ เขา้ไปน่ังใกลม้ติรด ี

และประพฤตติามมติรดเีหลา่นัน้อยู ่จักบําเพ็ญอภสิมาจารกิธรรมใหบ้รบิรูณ์ได ้

  เป็นไปไดท้ีภ่กิษุบําเพ็ญอภสิมาจารกิธรรมใหบ้รบิรูณ์แลว้ จักบําเพ็ญเสขธรรม 

ใหบ้รบิรูณ์ได ้

  เป็นไปไดท้ีภ่กิษุบําเพ็ญเสขธรรมใหบ้รบิรูณ์แลว้ จักบําเพ็ญศลีทัง้หลายให ้

บรบิรูณ์ได ้

  เป็นไปไดท้ีภ่กิษุบําเพ็ญศลีทัง้หลายใหบ้รบิรูณ์แลว้ จักละกามราคะ รปูราคะ 

หรอือรปูราคะได ้

มติตสตูรที ่๓ จบ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑,๒,๓ ดเูชงิอรรถที ่๑,๒,๓ ปัญจกนบิาต ขอ้ ๒๑ หนา้ ๒๔ ในเลม่นี้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๕๘๖ } 



๕๘๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๗. เทวตาวรรค ๔. สงัคณกิารามสตูร 

๔. สงัคณิการามสตูร 

วา่ดว้ยภกิษุผูช้อบคลกุคลดีว้ยหมูค่ณะ 

  [๖๘] ภกิษุทัง้หลาย 

   ๑. เป็นไปไมไ่ดเ้ลยทีภ่กิษุผูช้อบการคลกุคลดีว้ยหมู่๑ ยนิดกีารคลกุคล ี

       ดว้ยหมู ่ประกอบความชอบการคลกุคลดีว้ยหมู ่เป็นผูช้อบคณะ๒ 

       ยนิดใีนคณะ ประกอบความยนิดใีนคณะ จักยนิดใีนปวเิวก๓ตาม 

       ลําพังได ้

   ๒. เป็นไปไมไ่ดเ้ลยทีภ่กิษุผูไ้มย่นิดใีนปวเิวกตามลําพังจักถอืเอานมิติ 

       แหง่จติ๔ได ้

   ๓. เป็นไปไมไ่ดเ้ลยทีภ่กิษุผูไ้มถ่อืเอานมิติแหง่จติ จักบําเพ็ญสมัมาทฏิฐิ๕ 

       ใหบ้รบิรูณ์ได ้

   ๔. เป็นไปไมไ่ดเ้ลยทีภ่กิษุผูไ้มบํ่าเพ็ญสมัมาทฏิฐใิหบ้รบิรูณ์แลว้ จักบําเพ็ญ 

       สมัมาสมาธใิหบ้รบิรูณ์ได ้

   ๕. เป็นไปไมไ่ดเ้ลยทีภ่กิษุผูไ้มบํ่าเพ็ญสมัมาสมาธิ๖ใหบ้รบิรูณ์แลว้ จักละ 

       สงัโยชนไ์ด ้

   ๖. เป็นไปไมไ่ดเ้ลยทีภ่กิษุผูย้ังละสงัโยชนไ์มไ่ดแ้ลว้ จักทําใหแ้จง้นพิพานได ้

  ภกิษุทัง้หลาย 

   ๑. เป็นไปไดท้ีภ่กิษุผูไ้มช่อบการคลกุคลดีว้ยหมู ่ไมย่นิดกีารคลกุคล ี

       ดว้ยหมู ่ไมป่ระกอบความชอบการคลกุคลดีว้ยหมู ่ไมช่อบคณะ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 คลกุคลดีว้ยหมู ่หมายถงึคลกุคลดีว้ยหมู่คณะของตน (องฺ.ฉกฺก.ฏกีา ๓/๖๘-๖๙/๑๗๔) 

๒
 ชอบคณะ (คณาราโม) หมายถงึชอบคลกุคลกีับคนทั่วไป (องฺ.ฉกฺก.ฏกีา ๓/๖๘-๖๙/๑๗๔) 

๓
 ปวเิวก ในทีน่ีห้มายถงึกายวเิวก (ความสงัดทางกาย) (องฺ.ฉกฺก.อ. ๓/๖๘/๑๕๑) 

๔
 นมิติแหง่จติ หมายถงึอาการซึง่เป็นนมิติแหง่สมาธแิละวปัิสสนา (องฺ.ฉกฺก.อ. ๓/๖๘/๑๕๑) 

๕
 ดเูชงิอรรถที ่๔ ปัญจกนบิาต ขอ้ ๒๑ หนา้ ๒๔ ในเลม่นี ้

๖
 ดเูชงิอรรถที ่๑ ปัญจกนบิาต ขอ้ ๒๑ หนา้ ๒๕ ในเลม่นี ้

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๕๘๗ } 



๕๘๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๗. เทวตาวรรค ๕. เทวตาสตูร 

       ไมย่นิดใีนคณะ ไมป่ระกอบความยนิดใีนคณะ จักยนิดใีนปวเิวก 

       ตามลําพังได ้

   ๒. เป็นไปไดท้ีภ่กิษุผูย้นิดใีนปวเิวกตามลําพัง จักถอืเอานมิติแหง่จติได ้

   ๓. เป็นไปไดท้ีภ่กิษุผูถ้อืเอานมิติแหง่จติ จักบําเพ็ญสมัมาทฏิฐใิหบ้รบิรูณ์ 

       ได ้

   ๔. เป็นไปไดท้ีภ่กิษุผูบํ้าเพ็ญสมัมาทฏิฐใิหบ้รบิรูณ์แลว้ จักบําเพ็ญ 

       สมัมาสมาธใิหบ้รบิรูณ์ได ้

   ๕. เป็นไปไดท้ีภ่กิษุผูบํ้าเพ็ญสมัมาสมาธใิหบ้รบิรูณ์แลว้ จักละสงัโยชนไ์ด ้

   ๖. เป็นไปไดท้ีภ่กิษุผูล้ะสงัโยชนไ์ดแ้ลว้ จักทําใหแ้จง้นพิพานได ้

สงัคณิการามสตูรที ่๔ จบ 

 

๕. เทวตาสตูร 

วา่ดว้ยเทวดาแสดงธรรม 

  [๖๙] ครัง้นัน้ เมือ่ราตรผีา่นไป เทวดาตนหนึง่มวีรรณะงดงามยิง่นัก เปลง่ 

รัศมใีหส้วา่งท่ัวพระเชตวนั เขา้ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถงึทีป่ระทับ ถวายอภวิาทแลว้ 

ยนือยู ่ณ ทีส่มควร ไดก้ราบทลูพระผูม้พีระภาคดังนีว้า่ 

   “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ธรรม ๖ ประการนี ้ยอ่มเป็นไปเพือ่ความไมเ่สือ่ม 

แกภ่กิษุ 

  ธรรม ๖ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ความเป็นผูม้คีวามเคารพในพระศาสดา 

   ๒. ความเป็นผูม้คีวามเคารพในพระธรรม 

   ๓. ความเป็นผูม้คีวามเคารพในพระสงฆ ์

   ๔. ความเป็นผูม้คีวามเคารพในสกิขา 

   ๕. ความเป็นผูว้า่งา่ย 

   ๖. ความเป็นผูม้กีัลยาณมติร(มติรด)ี 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๕๘๘ } 



๕๘๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๗. เทวตาวรรค ๕. เทวตาสตูร 

  ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ธรรม ๖ ประการนีแ้ล ยอ่มเป็นไปเพือ่ความไมเ่สือ่มแกภ่กิษุ 

  เมือ่เทวดานัน้ไดก้ราบทลูดังนีแ้ลว้ พระศาสดาทรงพอพระทัย ครัน้เทวดานัน้ 

ทราบวา่ „พระศาสดาทรงพอพระทัยเรา‟ จงึถวายอภวิาท ทําประทักษิณแลว้หายไป 

ณ ทีนั่น้แล 

  ครัน้คนืนัน้ผา่นไป พระผูม้พีระภาคไดรั้บสัง่เรยีกภกิษุทัง้หลายมาตรัสวา่ “ภกิษุ 

ทัง้หลาย เมือ่คนืนี ้เมือ่ราตรผีา่นไป เทวดาตนหนึง่มวีรรณะงดงามยิง่นัก เปลง่รัศม ี

ใหส้วา่งท่ัวพระเชตวนั เขา้มาหาเราถงึทีอ่ยู ่ไหวเ้ราแลว้ยนือยู ่ณ ทีส่มควร ไดก้ลา่ว 

กับเราดังนีว้า่ 

  „ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ธรรม ๖ ประการนี ้ยอ่มเป็นไปเพือ่ความไมเ่สือ่มแก ่

ภกิษุ 

  ธรรม ๖ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ความเป็นผูม้คีวามเคารพในพระศาสดา 

   ๒. ความเป็นผูม้คีวามเคารพในพระธรรม 

   ๓. ความเป็นผูม้คีวามเคารพในพระสงฆ ์

   ๔. ความเป็นผูม้คีวามเคารพในสกิขา 

   ๕. ความเป็นผูว้า่งา่ย 

   ๖. ความเป็นผูม้กีัลยาณมติร 

  ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ธรรม ๖ ประการนีแ้ล ยอ่มเป็นไปเพือ่ความไมเ่สือ่ม 

แกภ่กิษุ‟ 

  ภกิษุทัง้หลาย เทวดานัน้ครัน้กลา่วดังนีแ้ลว้ จงึไหวเ้ราทําประทักษิณแลว้ 

หายไป ณ ทีนั่น้แล” 

  เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสอยา่งนีแ้ลว้ ทา่นพระสารบีตุรจงึถวายอภวิาทพระผูม้ี 

พระภาคแลว้กราบทลูวา่ “ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองคท์ราบชดัเนือ้ความแหง่ 

พระดํารัสทีพ่ระผูม้พีระภาคตรัสไวโ้ดยยอ่ ไดโ้ดยพสิดารอยา่งนีว้า่ 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๕๘๙ } 



๕๙๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๗. เทวตาวรรค ๕. เทวตาสตูร 

  ภกิษุในพระธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. ตนเองเป็นผูม้คีวามเคารพในพระศาสดา สรรเสรญิความเป็นผูม้ ี

       ความเคารพในพระศาสดา ชกัชวนภกิษุเหลา่อืน่ผูไ้มม่คีวามเคารพ 

       ในศาสดาใหม้คีวามเคารพในพระศาสดา ทัง้ประกาศคณุทีม่อียูจ่รงิ 

       ของภกิษุเหลา่อืน่ผูม้คีวามเคารพในศาสดาตามกาลอันควร 

   ๒. ตนเองเป็นผูม้คีวามมเีคารพในพระธรรม ฯลฯ 

   ๓. ตนเองเป็นผูม้คีวามเคารพในพระสงฆ ์ฯลฯ 

   ๔. ตนเองเป็นผูม้คีวามเคารพในสกิขา ฯลฯ 

   ๕. ตนเองเป็นผูว้า่งา่ย ฯลฯ 

   ๖. ตนเองเป็นผูม้กีัลยาณมติร สรรเสรญิความเป็นผูม้กีัลยาณมติร 

       ชกัชวนภกิษุเหลา่อืน่ผูไ้มม่กีัลยาณมติรใหเ้ป็นผูม้กีัลยาณมติร 

       ทัง้ประกาศคณุทีม่อียูจ่รงิของภกิษุเหลา่อืน่ผูม้กีัลยาณมติรตามกาล 

       อันควร 

  ขา้แตพ่ระองคผ์ูเ้จรญิ ขา้พระองคท์ราบชดัเนือ้ความแหง่พระดํารัสทีพ่ระผูม้ ี

พระภาคตรัสไวโ้ดยยอ่ ไดโ้ดยพสิดารอยา่งนีแ้ล” 

  พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ “สารบีตุร ดลีะ ดลีะ เป็นการดทีีเ่ธอรูเ้นือ้ความแหง่ 

คําทีเ่รากลา่วไวโ้ดยยอ่นีไ้ดโ้ดยพสิดารอยา่งนี้ 

  สารบีตุร ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. ตนเองเป็นผูม้คีวามเคารพในศาสดา สรรเสรญิความเป็นผูม้คีวาม 

       เคารพในศาสดา ชกัชวนภกิษุเหลา่อืน่ผูไ้มม่คีวามเคารพในพระ 

       ศาสดาใหม้คีวามเคารพในศาสดา ทัง้ประกาศคณุทีม่จีรงิของภกิษุ 

       เหลา่อืน่ผูม้คีวามเคารพในพระศาสดาตามกาลอนัควร 

   ๒. ตนเองเป็นผูม้คีวามเคารพในธรรม ฯลฯ 

   ๓. ตนเองเป็นผูม้คีวามเคารพในสงฆ ์ฯลฯ 

   ๔. ตนเองเป็นผูม้คีวามเคารพในสกิขา ฯลฯ 

   ๕. ตนเองเป็นผูว้า่งา่ย ฯลฯ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๕๙๐ } 



๕๙๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๗. เทวตาวรรค ๖. สมาธสิตูร 

   ๖. ตนเองเป็นผูม้กีัลยาณมติร สรรเสรญิความเป็นผูม้กีัลยาณมติร 

       ชกัชวนภกิษุเหลา่อืน่ผูไ้มม่กีัลยาณมติรใหเ้ป็นผูม้กีัลยาณมติร 

       ทัง้ประกาศคณุทีม่จีรงิของภกิษุเหลา่อืน่ผูม้กีัลยาณมติร ตามกาล 

       อันควร 

  สารบีตุร บัณฑติพงึทราบเนือ้ความแหง่คําทีเ่รากลา่วไวโ้ดยยอ่นีไ้ดโ้ดยพสิดาร 

อยา่งนีแ้ล” 

เทวตาสตูรที ่๕ จบ 

 

๖. สมาธสิตูร 

วา่ดว้ยสมาธ ิ

  [๗๐] ภกิษุทัง้หลาย 

   ๑. เป็นไปไมไ่ดเ้ลยทีภ่กิษุนัน้มสีมาธทิีไ่มส่งบ๑ มสีมาธทิีไ่มป่ระณีต 

       มสีมาธทิีไ่มไ่ดด้ว้ยความสงบระงับ มสีมาธทิีไ่มม่ภีาวะเป็นหนึง่ 

       ผดุขึน้๒ จักแสดงฤทธิไ์ดห้ลายอยา่ง คอื คนเดยีวแสดงเป็นหลาย 

       คนก็ได ้หลายคนแสดงเป็นคนเดยีวก็ได ้ฯลฯ๓ ใชอํ้านาจทางกายไป 

       จนถงึพรหมโลกได ้

   ๒. เป็นไปไมไ่ดเ้ลยทีภ่กิษุนัน้จักไดย้นิเสยีง ๒ ชนดิ คอื เสยีงทพิย ์

       และเสยีงมนุษย ์ทัง้ทีอ่ยูไ่กลและอยูใ่กลด้ว้ยหทูพิยอ์ันบรสิทุธิเ์หนอื  

       มนุษยไ์ด ้

   ๓. เป็นไปไมไ่ดเ้ลยทีภ่กิษุนัน้จักกําหนดรูจ้ติของสตัวแ์ละบคุคลอืน่ไดด้ว้ย 

       จติของตน คอื จติมรีาคะก็รูว้า่จติมรีาคะ ฯลฯ หรอืจติไมห่ลดุพน้ 

       ก็รูว้า่จติไมห่ลดุพน้ได ้

 

เชงิอรรถ : 

๑
 สมาธทิ ีไ่มส่งบ หมายถงึสมาธทิีไ่มส่งบจากกเิลสทีเ่ป็นขา้ศกึทัง้หลาย (องฺ.ฉกฺก.อ. ๓/๗๐/๑๕๒) 

๒
 สมาธทิ ีไ่มม่ภีาวะเป็นหนึง่ผดุข ึน้ หมายถงึสมาธทิีไ่มช่ือ่วา่ เอโกท ิอันเป็นสมาธริะดับทตุยิฌานซึง่ 

   ปราศจากวติก วจิาร มแีตปี่ตแิละสขุเกดิจากสมาธ ิ(เทยีบ ว.ิอ. ๑/๑๑/๑๔๓-๑๔๔) 

๓
 ฯลฯ ทีป่รากฏในสตูรนี ้ดคูวามเต็มใน ปัญจกนบิาต ขอ้ ๒๘ หนา้ ๓๙-๔๐ ในเลม่นี้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๕๙๑ } 



๕๙๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๗. เทวตาวรรค ๖. สกัขภัิพพสตูร 

   ๔. เป็นไปไมไ่ดเ้ลยทีภ่กิษุนัน้จักระลกึชาตกิอ่นไดห้ลายชาต ิคอื ๑ ชาต ิ

       บา้ง ๒ ชาตบิา้ง ฯลฯ ระลกึชาตกิอ่นไดห้ลายชาตพิรอ้มทัง้ลักษณะ 

       ท่ัวไปและชวีประวตัอิยา่งนีไ้ด ้

   ๕. เป็นไปไมไ่ดเ้ลยทีภ่กิษุนัน้จักเห็นหมูส่ตัวผ์ูกํ้าลังจตุ ิกําลังเกดิ ฯลฯ 

       ดว้ยตาทพิยอ์ันบรสิทุธิเ์หนอืมนุษย ์รูช้ดัหมูส่ตัวผ์ูเ้ป็นไปตามกรรมได ้

   ๖. เป็นไปไมไ่ดเ้ลยทีภ่กิษุนัน้จักทําใหแ้จง้เจโตวมิตุต ิปัญญาวมิตุตอิัน 

       ไมม่อีาสวะ เพราะอาสวะสิน้ไป ดว้ยปัญญาอันยิง่เองเขา้ถงึอยูใ่น 

       ปัจจบุันได ้

ภกิษุทัง้หลาย 

   ๑. เป็นไปไดท้ีภ่กิษุนัน้มสีมาธทิีส่งบ มสีมาธทิีป่ระณีต มสีมาธทิีไ่ดด้ว้ย 

       ความสงบระงับ มสีมาธทิีม่ภีาวะทีเ่ป็นหนึง่ผดุขึน้ จักแสดงฤทธิไ์ด ้

       หลายอยา่ง คอื คนเดยีวแสดงเป็นหลายคนก็ได ้หลายคนแสดง 

       เป็นคนเดยีวก็ได ้ฯลฯ ใชอํ้านาจทางกายไปจนถงึพรหมโลกได ้

   ๒. เป็นไปไดท้ีภ่กิษุนัน้จักไดย้นิเสยีง ๒ ชนดิ คอื เสยีงทพิยแ์ละเสยีง 

       มนุษยทั์ง้ทีอ่ยูไ่กลและอยูใ่กลด้ว้ยหทูพิยอ์ันบรสิทุธิเ์หนอืมนุษยไ์ด ้

   ๓. เป็นไปไดท้ีภ่กิษุนัน้จักกําหนดรูจ้ติของสตัวแ์ละบคุคลอืน่ไดด้ว้ยจติ 

      ของตน คอื จติมรีาคะก็รูว้า่จติมรีาคะ ฯลฯ หรอืจติไมห่ลดุพน้ก็รู ้

       วา่จติไมห่ลดุพน้ได ้

   ๔. เป็นไปไดท้ีภ่กิษุนัน้จักระลกึชาตกิอ่นไดห้ลายชาต ิคอื ๑ ชาตบิา้ง 

       ๒ ชาตบิา้ง ฯลฯ ระลกึชาตกิอ่นไดห้ลายชาตพิรอ้มทัง้ลกัษณะท่ัวไป 

       และชวีประวตัอิยา่งนีไ้ด ้

   ๕. เป็นไปไดท้ีภ่กิษุนัน้จักเห็นหมูส่ตัวผ์ูกํ้าลังจตุ ิกําลังเกดิ ทัง้ชัน้ตํา่ 

       และชัน้สงู งามและไมง่าม เกดิดแีละเกดิไมด่ ีดว้ยตาทพิยอ์ันบรสิทุธิ ์

       เหนอืมนุษย ์รูช้ดัถงึหมูส่ตัวผ์ูเ้ป็นไปตามกรรมได ้

   ๖. เป็นไปไดท้ีภ่กิษุนัน้จักทําใหแ้จง้เจโตวมิตุต ิปัญญาวมิตุตอิันไมม่อีาสวะ 

       เพราะอาสวะสิน้ไปดว้ยปัญญายิง่เอง เขา้ถงึอยูใ่นปัจจบุันได ้

สมาธสิตูรที ่๖ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๕๙๒ } 



๕๙๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๗. เทวตาวรรค ๗. สกัขภัิพพสตูร 

๗. สกัขภิพัพสตูร 

วา่ดว้ยความเป็นผูเ้หมาะสมทีจ่ะประจกัษช์ดั 

  [๗๑] ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุประกอบดว้ยธรรม ๖ ประการ เป็นผูไ้มอ่าจ 

บรรลคุวามเป็นผูเ้หมาะสมทีจ่ะประจักษ์ชดัในธรรมนัน้ ๆ ในเมือ่มเีหตุ๑ 

  ธรรม ๖ ประการ อะไรบา้ง คอื 

  ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. ไมรู่ช้ดัตามความเป็นจรงิวา่ „เหลา่นีค้อืธรรมฝ่ายเสือ่ม‟ 

   ๒. ไมรู่ช้ดัตามความเป็นจรงิวา่ „เหลา่นีค้อืธรรมฝ่ายคงที‟่ 

   ๓. ไมรู่ช้ดัตามความเป็นจรงิวา่ „เหลา่นีค้อืธรรมฝ่ายคณุวเิศษ‟ 

   ๔. ไมรู่ช้ดัตามความเป็นจรงิวา่ „เหลา่นีค้อืธรรมฝ่ายชําแรกกเิลส๒‟ 

   ๕. เป็นผูไ้มทํ่าความเคารพ๓ 

   ๖. เป็นผูไ้มทํ่าสิง่ทีเ่ป็นสัปปายะ๔ 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุประกอบดว้ยธรรม ๖ ประการนีแ้ล เป็นผูไ้มอ่าจบรรล ุ

ความเป็นผูเ้หมาะสมทีจ่ะประจักษ์ชดัในธรรมนัน้ ๆ ในเมือ่มเีหต ุ

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 ดเูชงิอรรถที ่๑ ปัญจกนบิาต ขอ้ ๒๓ (อปุกเิลสสตูร) หนา้ ๒๘ ในเลม่นี ้

๒
 ธรรมฝ่ายเสือ่ม หมายถงึสมาธทิียั่งมนีวิรณ์ ๕ เกดิขึน้ในปฐมฌาน หรอืยังมสีัญญามนสกิารทีป่ระกอบ 

   ดว้ยกามเกดิขึน้อยู่ 

   ธรรมฝ่ายคงที ่หมายถงึสมาธขิองบคุคลผูม้มีจิฉาสต ิคอืความยนิด ีพอใจ ตดิใจ หยดุอยูเ่พยีงแค่ปฐม- 

   ฌานนัน้ ไมเ่สือ่ม ไมเ่จรญิ เพราะเขา้ใจวา่ปฐมฌานละเอยีดแลว้ ประณีตแลว้ 

   ธรรมฝ่ายคณุวเิศษ หมายถงึสมาธทิีค่ลอ่งแคลว่เกดิขึน้ในปฐมฌาน แตม่มีนสกิารถงึทตุยิฌานวา่ไม่มวีติก 

   มสีัญญามนสกิารคอยตักเตอืนเพือ่ใหบ้รรลทุตุยิฌาน จงึออกจากปฐมฌาน 

   ธรรมฝ่ายช าแรกกเิลส หมายถงึสมาธทิีม่สีัญญามนสกิารประกอบดว้ยวปัิสสนาญาณ ตักเตอืนเพือ่ทําให ้

   แจง้นพิพาน (องฺ.ฉกฺก.ฏกีา ๓/๗๑-๗๔/๑๗๕-๑๗๖, วสิทุธ.ิ ๑/๓๙/๙๔-๙๖) และด ูอภ.ิว.ิ (แปล) ๓๕/๗๙๙/ 

   ๕๑๑-๕๑๒ 

๓
 ไมท่ าความเคารพ ในทีน่ีห้มายถงึไมทํ่าใหด้ ีกลา่วคอื ไมเ่อือ้เฟ้ือเอาใจใส ่(องฺ.ฉกฺก.อ. ๓/๗๑/๑๕๒) 

๔
 ไมท่ าส ิง่ทีเ่ป็นสปัปายะ หมายถงึไมป่ระพฤตธิรรมทีเ่ป็นอปุการะ (องฺ.ฉกฺก.อ. ๓/๗๑/๑๕๒) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๕๙๓ } 



๕๙๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๗. เทวตาวรรค ๘. พลสตูร 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุประกอบดว้ยธรรม ๖ ประการ เป็นผูอ้าจบรรลคุวาม 

เป็นผูเ้หมาะสมทีจ่ะประจักษ์ชดัในธรรมนัน้ ๆ ในเมือ่มเีหต ุ

  ธรรม ๖ ประการ อะไรบา้ง คอื 

  ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. รูช้ดัตามความเป็นจรงิวา่ „เหลา่นีค้อืธรรมฝ่ายเสือ่ม‟ 

   ๒. รูช้ดัตามความเป็นจรงิวา่ „เหลา่นีค้อืธรรมฝ่ายคงที‟่ 

   ๓. รูช้ดัตามความเป็นจรงิวา่ „เหลา่นีค้อืธรรมฝ่ายคณุวเิศษ‟ 

   ๔. รูช้ดัตามความเป็นจรงิวา่ „เหลา่นีค้อืธรรมฝ่ายชําแรกกเิลส‟ 

   ๕. เป็นผูทํ้าความเคารพ 

   ๖. เป็นผูทํ้าสิง่ทีเ่ป็นสปัปายะ 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุประกอบดว้ยธรรม ๖ ประการนีแ้ล เป็นผูอ้าจบรรลคุวาม 

เป็นผูเ้หมาะสมทีจ่ะประจักษ์ชดัในธรรมนัน้ ๆ ในเมือ่มเีหต ุ

สกัขภิพัพสตูรที ่๗ จบ 

 

๘. พลสตูร 

วา่ดว้ยความมกี าลงัในสมาธ ิ

  [๗๒] ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุประกอบดว้ยธรรม ๖ ประการ เป็นผูไ้มอ่าจ 

บรรลคุวามมกํีาลังในสมาธไิด ้

  ธรรม ๖ ประการ อะไรบา้ง คอื 

  ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. เป็นผูไ้มฉ่ลาดในการเขา้สมาธิ๑ 

   ๒. เป็นผูไ้มฉ่ลาดในการใหส้มาธติัง้อยูไ่ด ้

   ๓. เป็นผูไ้มฉ่ลาดในการออกจากสมาธ ิ

   ๔. เป็นผูไ้มทํ่าความเคารพ 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 ดเูชงิอรรถที ่๒,๓,๔ ฉักกนบิาต ขอ้ ๒๔ (หมิวันตสตู) หนา้ ๔๕๕ ในเลม่นี ้

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๕๙๔ } 



๕๙๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๗. เทวตาวรรค ๙. ปฐมตัชฌานสตูร 

   ๕. เป็นผูไ้มทํ่าใหต้ดิตอ่ 

   ๖. เป็นผูไ้มทํ่าสิง่ทีเ่ป็นสัปปายะ 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุประกอบดว้ยธรรม ๖ ประการนีแ้ล เป็นผูไ้มอ่าจบรรล ุ

ความมกํีาลังในสมาธไิด ้

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุประกอบดว้ยธรรม ๖ ประการ เป็นผูอ้าจบรรลคุวามม ี

กําลังในสมาธไิด ้

  ธรรม ๖ ประการ อะไรบา้ง คอื 

  ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. เป็นผูฉ้ลาดในการเขา้สมาธ ิ

   ๒. เป็นผูฉ้ลาดในการใหส้มาธติัง้อยูไ่ด ้

   ๓. เป็นผูฉ้ลาดในการออกจากสมาธ ิ

   ๔. เป็นผูทํ้าความเคารพ 

   ๕. เป็นผูทํ้าใหต้ดิตอ่ 

   ๖. เป็นผูทํ้าสิง่ทีเ่ป็นสปัปายะ 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุประกอบดว้ยธรรม ๖ ประการนีแ้ล เป็นผูอ้าจบรรลคุวาม 

มกํีาลังในสมาธไิด ้

พลสตูรที ่๘ จบ 

 

๙. ปฐมตชัฌานสูตร 

วา่ดว้ยการบรรลปุฐมฌาน สตูรที ่๑ 

   [๗๓] ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุยังละธรรม ๖ ประการไมไ่ด ้ก็ไมอ่าจบรรลปุฐม- 

ฌานอยูไ่ด ้

  ธรรม ๖ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. กามฉันทะ (ความพอใจในกาม) 

   ๒. พยาบาท (ความคดิรา้ย) 

   ๓. ถนีมทิธะ (ความหดหูแ่ละเซือ่งซมึ) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๕๙๕ } 



๕๙๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๗. เทวตาวรรค ๑๐. ทตุยิตัชฌานสตูร 

   ๔. อทุธัจจกกุกจุจะ (ความฟุ้งซา่นและรอ้นใจ) 

   ๕. วจิกิจิฉา (ความลังเลสงสยั) 

   ๖. ไมเ่ห็นโทษในกามทัง้หลายดว้ยปัญญาอันชอบตามความเป็นจรงิ 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุยังละธรรม ๖ ประการนีแ้ลไมไ่ด ้ก็ไมอ่าจบรรลปุฐมฌาน 

อยูไ่ด ้

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุละธรรม ๖ ประการไดแ้ลว้ จงึอาจบรรลปุฐมฌานอยูไ่ด ้

  ธรรม ๖ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. กามฉันทะ 

   ๒. พยาบาท 

   ๓. ถนีมทิธะ 

   ๔. อทุธัจจกกุกจุจะ 

   ๕. วจิกิจิฉา 

   ๖. เห็นโทษในกามทัง้หลายดว้ยปัญญาอันชอบตามความเป็นจรงิ 

ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุละธรรม ๖ ประการนีแ้ลไดแ้ลว้ จงึอาจบรรลปุฐมฌาน 

อยูไ่ด ้

ปฐมตชัฌานสตูรที ่๙ จบ 

 

๑๐. ทตุยิตชัฌานสตูร 

วา่ดว้ยการบรรลปุฐมฌาน สตูรที ่๒ 

  [๗๔] ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุยังละธรรม ๖ ประการไมไ่ด ้ก็ไมอ่าจบรรล ุ

ปฐมฌานอยูไ่ด ้

  ธรรม ๖ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. กามวติก (ความตรกึในทางกาม) 

   ๒. พยาบาทวติก (ความตรกึในทางพยาบาท) 

   ๓. วหิงิสาวติก (ความตรกึในทางเบยีดเบยีน) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๕๙๖ } 



๕๙๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๗. เทวตาวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

   ๔. กามสญัญา (ความกําหนดหมายในทางกาม) 

   ๕. พยาบาทสญัญา (ความกําหนดหมายในทางพยาบาท) 

   ๖. วหิงิสาสญัญา (ความกําหนดหมายในทางเบยีดเบยีน) 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุยังละธรรม ๖ ประการนีแ้ลไมไ่ด ้ก็ไมอ่าจบรรลปุฐม 

ฌานอยูไ่ด ้

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุละธรรม ๖ ประการไดแ้ลว้ จงึอาจบรรลปุฐมฌานอยูไ่ด ้

  ธรรม ๖ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. กามวติก     ๒. พยาบาทวติก 

   ๓. วหิงิสาวติก    ๔. กามสญัญา 

   ๕. พยาบาทสญัญา    ๖. วหิงิสาสญัญา 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุละธรรม ๖ ประการนีแ้ลไดแ้ลว้ จงึอาจบรรลปุฐมฌาน 

อยูไ่ด ้

ทตุยิตชัฌานสตูรที ่๑๐ จบ 

เทวตาวรรคที ่๗ จบ 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

   ๑. อนาคามผิลสตูร     ๒. อรหัตตสตูร 

   ๓. มติตสตูร      ๔. สงัคณกิารามสตูร 

   ๕. เทวตาสตูร     ๖. สมาธสิตูร 

   ๗. สกัขภัิพพสตูร     ๘. พลสตูร 

   ๙. ปฐมตัชฌานสตูร     ๑๐. ทตุยิตัชฌานสตูร 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๕๙๗ } 



๕๙๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๘. อรหัตตวรรค ๑. ทกุขสตูร 

๘. อรหตัตวรรค 

หมวดวา่ดว้ยอรหตัตผล 

๑. ทกุขสูตร 

วา่ดว้ยธรรมทีเ่ป็นเหตใุหอ้ยูเ่ป็นทกุข ์

  [๗๕] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุประกอบดว้ยธรรม ๖ 

ประการ ยอ่มอยูเ่ป็นทกุข ์เดอืดรอ้น๑ คับแคน้ใจ เรา่รอ้น๒ในภพนีแ้ล หลังจาก 

ตายแลว้ พงึหวงัไดท้คุติ๓ 

  ธรรม ๖ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. กามวติก     ๒. พยาบาทวติก 

   ๓. วหิงิสาวติก    ๔. กามสญัญา 

   ๕. พยาบาทสญัญา    ๖. วหิงิสาสญัญา 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุประกอบดว้ยธรรม ๖ ประการนีแ้ล ยอ่มอยูเ่ป็นทกุข ์

เดอืดรอ้น คับแคน้ใจ เรา่รอ้นในภพนีแ้ล หลังจากตายแลว้ พงึหวังไดท้คุต ิ

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุประกอบดว้ยธรรม ๖ ประการ ยอ่มอยูเ่ป็นสขุ ไมเ่ดอืดรอ้น 

ไมค่ับแคน้ใจ ไมเ่รา่รอ้นในภพนีแ้ล หลังจากตายแลว้ พงึหวงัไดส้คุต ิ

  ธรรม ๖ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. เนกขมัมวติก (ความตรกึปลอดจากกาม) 

   ๒. อพยาบาทวติก (ความตรกึปลอดจากพยาบาท) 

   ๓. อวหิงิสาวติก (ความตรกึปลอดจากการเบยีดเบยีน) 

   ๔. เนกขมัมสญัญา (ความกําหนดหมายปลอดจากกาม) 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑,๒,๓ ดเูชงิอรรถที ่๑,๒,๓ ปัญจกนบิาต ขอ้ ๓ (ทกุขสตูร) หนา้ ๕ ในเลม่นี ้

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๕๙๘ } 



๕๙๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๘. อรหัตตวรรค ๒. อรหัตตสตูร 

   ๕. อพยาบาทสญัญา (ความกําหนดหมายปลอดจากพยาบาท) 

   ๖. อวหิงิสาสญัญา (ความกําหนดหมายปลอดจากการเบยีดเบยีน) 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุประกอบดว้ยธรรม ๖ ประการนีแ้ล ยอ่มอยูเ่ป็นสขุ 

ไมเ่ดอืดรอ้น ไมค่ับแคน้ใจ ไมเ่รา่รอ้นในภพนีแ้ล หลังจากตายแลว้ พงึหวงัไดส้คุต ิ

ทกุขสตูรที ่๑ จบ 

 

๒. อรหตัตสตูร 

วา่ดว้ยอรหตัตผล 

  [๗๖] ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุยังละธรรม ๖ ประการไมไ่ด ้ก็ไมอ่าจทําใหแ้จง้ 

อรหัตตผลได ้

  ธรรม ๖ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. มานะ (ความถอืตัว) 

   ๒. โอมานะ (ความถอืตัววา่ดอ้ยกวา่เขา) 

   ๓. อตมิานะ (ความดหูมิน่เขา) 

   ๔. อธมิานะ (ความเขา้ใจผดิ) 

   ๕. ถัมภะ (ความหัวดือ้) 

   ๖. อตนิปิาตะ (ความดหูมิน่ตนเองวา่เป็นคนเลว) 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุยังละธรรม ๖ ประการนีแ้ลไมไ่ด ้ก็ไมอ่าจทําใหแ้จง้ 

อรหัตตผลได ้

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุละธรรม ๖ ประการไดแ้ลว้ จงึอาจทําใหแ้จง้อรหัตตผลได ้

  ธรรม ๖ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. มานะ     ๒. โอมานะ 

   ๓. อตมิานะ     ๔. อธมิานะ 

   ๕. ถัมภะ     ๖. อตนิปิาตะ 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุละธรรม ๖ ประการนีแ้ลไดแ้ลว้ จงึอาจทําใหแ้จง้ 

อรหัตตผลได ้

อรหตัตสตูรที ่๒ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๕๙๙ } 



๖๐๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๘. อรหัตตวรรค ๓. อตุตรมินุสสธัมมสตูร 

๓. อตุตรมินสุสธมัมสตูร 

วา่ดว้ยญาณทสัสนะทีย่ ิง่กวา่ธรรมของมนษุย ์

  [๗๗] ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุยังละธรรม ๖ ประการไมไ่ด ้ก็ไมอ่าจทําใหแ้จง้ 

ญาณทัสสนะทีป่ระเสรฐิอนัสามารถ๑ อันวเิศษยิง่กวา่ธรรมของมนุษย์๒ได ้

  ธรรม ๖ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ความหลงลมืสต ิ

   ๒. ความไมม่สีมัปชญัญะ 

   ๓. ความไมคุ่ม้ครองทวารในอนิทรยีทั์ง้หลาย 

   ๔. ความไมรู่จั้กประมาณในการบรโิภค 

   ๕. การหลอกลวง๓ 

   ๖. การพดูป้อยอ๔ 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุยังละธรรม ๖ ประการนีแ้ลไมไ่ด ้ก็ไมอ่าจทําใหแ้จง้ญาณ- 

ทัสสนะทีป่ระเสรฐิอันสามารถ อันวเิศษยิง่กวา่ธรรมของมนุษยไ์ด ้

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุละธรรม ๖ ประการไดแ้ลว้ จงึอาจทําใหแ้จง้ญาณทัสสนะ 

ทีป่ระเสรฐิอันสามารถ อันวเิศษยิง่กวา่ธรรมของมนุษยไ์ด ้

  ธรรม ๖ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ความหลงลมืสต ิ

   ๒. ความไมม่สีมัปชญัญะ 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 ญาณทสัสนะทีป่ระเสรฐิอนัสามารถ หมายถงึมหัคคตโลกตุตรปัญญา (ปัญญาชัน้โลกตุตระทีถ่งึความ 

   เป็นใหญ)่ อันประเสรฐิ บรสิทุธิ ์สงูสดุ สามารถกําจัดกเิลสได ้(องฺ.ทสก.อ. ๓/๔๘/๓๕๐) อกีนัยหนึง่ 

   หมายถงึญาณทัสสนะทีว่เิศษสามารถทีจ่ะทําความเป็นอรยิะ ไดแ้ก ่มรรค ๔ ผล ๔ (อรยิภาวํ กาตุํ สมตฺถํ 

   าณทสฺสนวเิสสํ, จตฺตาโร มคฺเค จตฺตาร ิผลาน)ิ (องฺ.ฉกฺก.อ. ๓/๗๗/๑๕๓) 

๒
 ธรรมของมนุษย ์ในทีน่ีห้มายถงึกศุลกรรมบถ ๑๐ ประการ (องฺ.เอกก.อ. ๑/๔๕/๕๑) 

๓
 ดเูชงิอรรถที ่๑ ปัญจกนบิาต ขอ้ ๘๓ (กหุกสตูร) หนา้ ๑๕๑ ในเล่มนี ้

๔
 การพดูป้อยอ ในทีน่ีห้มายถงึการพดูป้อยอมุง่หวังลาภสักการะและชือ่เสยีง (องฺ.ฉกฺก.อ. ๓/๗๗/๑๕๓) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๖๐๐ } 



๖๐๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๘. อรหัตตวรรค ๔. สขุโสมนัสสสตูร 

   ๓. ความไมคุ่ม้ครองทวารในอนิทรยี ์

   ๔. ความไมรู่จั้กประมาณในการบรโิภค 

   ๕. การหลอกลวง 

   ๖. การพดูป้อยอ 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุละธรรม ๖ ประการนีแ้ลไดแ้ลว้ จงึอาจทําใหแ้จง้ญาณ- 

ทัสสนะทีป่ระเสรฐิอันสามารถ อันวเิศษยิง่กวา่ธรรมของมนุษยไ์ด ้

อตุตรมินสุสธมัมสตูรที ่๓ จบ 

 

๔. สขุโสมนสัสสตูร 

วา่ดว้ยธรรมทีเ่ป็นเหตใุหม้สีขุโสมนสั 

  [๗๘] ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุประกอบดว้ยธรรม ๖ ประการ เป็นผูม้ากดว้ย 

สขุโสมนัสอยูใ่นปัจจบุันทเีดยีว และเป็นผูป้รารภเหตแุหง่ความสิน้อาสวะทัง้หลาย 

  ธรรม ๖ ประการ อะไรบา้ง คอื 

  ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. เป็นผูย้นิดใีนธรรม 

   ๒. เป็นผูย้นิดใีนภาวนา 

   ๓. เป็นผูย้นิดใีนการละ 

   ๔. เป็นผูย้นิดใีนปวเิวก 

   ๕. เป็นผูย้นิดใีนความไมพ่ยาบาท 

   ๖. เป็นผูย้นิดใีนธรรมทีไ่มเ่ป็นเครือ่งเนิน่ชา้๑ 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุประกอบดว้ยธรรม ๖ ประการนีแ้ล เป็นผูม้ากดว้ย 

สขุโสมนัสอยูใ่นปัจจบุันทเีดยีว และเป็นผูป้รารภเหตแุหง่ความสิน้อาสวะทัง้หลาย 

สขุโสมนสัสสตูรที ่๔ จบ 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 ธรรมทีไ่มเ่ป็นเครือ่งเน ิน่ชา้ ในทีน่ีห้มายถงึนพิพาน (องฺ.ฉกฺก.อ. ๓/๗๘/๑๕๓) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๖๐๑ } 



๖๐๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๘. อรหัตตวรรค ๕. อธคิมสตูร 

๕. อธคิมสตูร 

วา่ดว้ยการบรรลกุศุลธรรม 

  [๗๙] ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุประกอบดว้ยธรรม ๖ ประการ เป็นผูไ้มอ่าจ 

บรรลกุศุลธรรมทีย่ังไมไ่ดบ้รรล ุหรอืทํากศุลธรรมทีไ่ดบ้รรลแุลว้ใหเ้จรญิได ้

  ธรรม ๖ ประการ อะไรบา้ง คอื 

  ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. เป็นผูไ้มฉ่ลาดในความเจรญิ๑ 

   ๒. เป็นผูไ้มฉ่ลาดในความเสือ่ม๒ 

   ๓. เป็นผูไ้มฉ่ลาดในอบุาย๓ 

   ๔. ไมส่รา้งฉันทะ๔เพือ่บรรลกุศุลธรรมทีย่ังไมไ่ดบ้รรล ุ

   ๕. ไมรั่กษากศุลธรรมทีไ่ดบ้รรลแุลว้ 

   ๖. ไมทํ่ากศุลธรรมใหถ้งึพรอ้มดว้ยการทําตดิตอ่ 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุประกอบดว้ยธรรม ๖ ประการนีแ้ล เป็นผูไ้มอ่าจบรรล ุ

กศุลธรรมทีย่ังไมไ่ดบ้รรล ุหรอืทํากศุลธรรมทีไ่ดบ้รรลแุลว้ใหเ้จรญิได ้

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุประกอบดว้ยธรรม ๖ ประการ เป็นผูอ้าจบรรลกุศุลธรรม 

ทีย่ังไมไ่ดบ้รรล ุหรอืทํากศุลธรรมทีไ่ดบ้รรลแุลว้ใหเ้จรญิได ้

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 ไมฉ่ลาดในความเจรญิ ในทีน่ีห้มายถงึไมฉ่ลาดในเหตใุหเ้กดิกศุลธรรมและอกศุลธรรม กลา่วคอื ไมรู่ว้า่ 

   „เมือ่มนสกิารถงึธรรมทัง้หลายอยา่งนี ้กศุลธรรมยอ่มเจรญิ หรอืเมือ่มนสกิารถงึธรรมทัง้หลายอยา่งนี ้

   อกศุลธรรมยอ่มเจรญิ‟ (องฺ.ฉกฺก.ฏกีา ๓/๗๙/๑๗๗-๑๗๘) 

๒
 ไมฉ่ลาดในความเสือ่ม ในทีน่ีห้มายถงึไมฉ่ลาดในเหตเุสือ่มแหง่กศุลและอกศุล (องฺ.ฉกฺก.ฏกีา ๓/๗๙/๑๗๘) 

๓
 ไมฉ่ลาดในอบุาย ในทีน่ีห้มายถงึไมม่ปัีญญาหย่ังรูเ้หตทุีเ่กดิขึน้ ในเมือ่มกีจิรบีดว่นหรอืภัยเกดิขึน้ ก็ไมม่ ี

   ปัญญาทีจ่ะแกไ้ขได ้(เทยีบ องฺ.ฉกฺก.ฏกีา ๓/๗๙/๑๗๘) 

๔
 ฉนัทะ ในทีน่ีห้มายถงึกัตตกุัมยตาฉันทะ(ความพอใจคอืความเป็นผูใ้ครจ่ะทํา) (องฺ.ฉกฺก.อ. ๓/๗๙/๑๕๔) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๖๐๒ } 



๖๐๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๘. อรหัตตวรรค ๖. มหัตตสตูร 

  ธรรม ๖ ประการ อะไรบา้ง คอื 

  ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. เป็นผูฉ้ลาดในความเจรญิ 

   ๒. เป็นผูฉ้ลาดในความเสือ่ม 

   ๓. เป็นผูฉ้ลาดในอบุาย 

   ๔. สรา้งฉันทะเพือ่บรรลกุศุลธรรมทีย่ังไมไ่ดบ้รรล ุ

   ๕. รักษากศุลธรรมทีไ่ดบ้รรลแุลว้ 

   ๖. ทํากศุลธรรมใหถ้งึพรอ้มดว้ยการทําตดิตอ่ 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุประกอบดว้ยธรรม ๖ ประการนีแ้ล เป็นผูอ้าจบรรล ุ

กศุลธรรมทีย่ังไมไ่ดบ้รรล ุหรอืทํากศุลธรรมทีไ่ดบ้รรลแุลว้ใหเ้จรญิได ้

อธคิมสตูรที ่๕ จบ 

 

๖. มหตัตสตูร 

วา่ดว้ยการบรรลคุวามเป็นใหญ ่

  [๘๐] ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุประกอบดว้ยธรรม ๖ ประการ ไมน่านนัก ยอ่ม 

บรรลคุวามเป็นใหญ ่ความไพบลูยใ์นธรรมทัง้หลาย 

  ธรรม ๖ ประการ อะไรบา้ง คอื 

  ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. เป็นผูม้ากดว้ยแสงสวา่ง๑ 

   ๒. เป็นผูม้ากดว้ยความเพยีร 

   ๓. เป็นผูม้ากดว้ยความปลาบปลืม้๒ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ 
แสงสวา่ง ในทีน่ีห้มายถงึญาณ(ความรู)้ (องฺ.ฉกฺก.อ. ๓/๘๐/๑๕๔) 

๒
 ความปลาบปลืม้ ในทีน่ีห้มายถงึปีตแิละปราโมทย ์(องฺ.ฉกฺก.อ. ๓/๘๐/๑๕๔) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๖๐๓ } 



๖๐๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๘. อรหัตตวรรค ๗. ปฐมนริยสตูร 

   ๔. เป็นผูม้ากดว้ยความไมส่นัโดษ๑ 

   ๕. เป็นผูไ้มท่อดธรุะ 

   ๖. ทําความเพยีรใหย้ิง่ข ึน้ในกศุลธรรมทัง้หลาย 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุประกอบดว้ยธรรม ๖ ประการนีแ้ล ไมน่านนัก ยอ่มบรรล ุ

ความเป็นใหญ ่ความไพบลูยใ์นธรรมทัง้หลาย 

มหตัตสตูรที ่๖ จบ 

 

๗. ปฐมนริยสตูร 

วา่ดว้ยธรรมทีเ่ป็นเหตใุหเ้กดิในนรก สตูรที ่๑ 

  [๘๑] ภกิษุทัง้หลาย บคุคลประกอบดว้ยธรรม ๖ ประการ ยอ่มดํารงอยูใ่น 

นรกเหมอืนถกูนําไปฝังไว ้

  ธรรม ๖ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. เป็นผูฆ้า่สตัว ์   ๒. เป็นผูล้ักทรัพย ์

   ๓. เป็นผูป้ระพฤตผิดิในกาม   ๔. เป็นผูพ้ดูเท็จ 

   ๕. เป็นผูม้คีวามปรารถนาชัว่   ๖. เป็นมจิฉาทฏิฐ ิ

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคลประกอบดว้ยธรรม ๖ ประการนีแ้ล ยอ่มดํารงอยูใ่นนรก 

เหมอืนถกูนําไปฝังไว ้

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคลประกอบดว้ยธรรม ๖ ประการ ยอ่มดํารงอยูใ่นสวรรค ์

เหมอืนไดรั้บอัญเชญิไปประดษิฐานไว ้

  ธรรม ๖ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. เป็นผูเ้วน้ขาดจากการฆา่สตัว ์

   ๒. เป็นผูเ้วน้ขาดจากการลักทรัพย ์

   ๓. เป็นผูเ้วน้ขาดจากการประพฤตผิดิในกาม 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 ไมส่นัโดษ ในทีน่ีห้มายถงึไมส่ันโดษพอใจหยดุอยูเ่พยีงแคใ่นกศุลธรรมทัง้หลายทีม่อียูแ่ลว้ แตยั่งทํา 

   ความเพยีรยิง่ขึน้ในกศุลธรรมทัง้หลาย (องฺ.ฉกฺก.อ. ๓/๘๐/๑๕๔) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๖๐๔ } 



๖๐๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๘. อรหัตตวรรค ๘. ทตุยินริยสตูร 

   ๔. เป็นผูเ้วน้ขาดจากการพดูเท็จ 

   ๕. เป็นผูไ้มม่คีวามปรารถนาชัว่ 

   ๖. เป็นสมัมาทฏิฐ ิ

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคลประกอบดว้ยธรรม ๖ ประการนีแ้ล ยอ่มดํารงอยูใ่น 

สวรรค ์เหมอืนไดรั้บอัญเชญิไปประดษิฐานไว ้

ปฐมนริยสตูรที ่๗ จบ 

 

๘. ทตุยินริยสตูร 

วา่ดว้ยธรรมทีเ่ป็นเหตใุหเ้กดิในนรก สตูรที ่๒ 

  [๘๒] ภกิษุทัง้หลาย บคุคลประกอบดว้ยธรรม ๖ ประการ ยอ่มดํารงอยู ่

ในนรกเหมอืนถกูนําไปฝังไว ้

  ธรรม ๖ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. เป็นผูพ้ดูเท็จ    ๒. เป็นผูพ้ดูสอ่เสยีด 

   ๓. เป็นผูพ้ดูคําหยาบ    ๔. เป็นผูพ้ดูเพอ้เจอ้ 

   ๕. เป็นผูม้ักโลภ    ๖. เป็นผูม้คีวามคะนอง 

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคลประกอบดว้ยธรรม ๖ ประการนีแ้ล ยอ่มดํารงอยูใ่นนรก 

เหมอืนถกูนําไปฝังไว ้

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคลประกอบดว้ยธรรม ๖ ประการ ยอ่มดํารงอยูใ่นสวรรค ์

เหมอืนไดรั้บอัญเชญิไปประดษิฐานไว ้

  ธรรม ๖ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. เป็นผูเ้วน้ขาดจากการพดูเท็จ 

   ๒. เป็นผูเ้วน้ขาดจากการพดูสอ่เสยีด 

   ๓. เป็นผูเ้วน้ขาดจากการพดูคําหยาบ 

   ๔. เป็นผูเ้วน้ขาดจากการพดูเพอ้เจอ้ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๖๐๕ } 



๖๐๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๘. อรหัตตวรรค ๙. อัคคธัมมสตูร 

   ๕. เป็นผูไ้มม่ักโลภ 

   ๖. เป็นผูไ้มม่คีวามคะนอง 

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคลประกอบดว้ยธรรม ๖ ประการนีแ้ล ยอ่มดํารงอยูใ่น 

สวรรค ์เหมอืนไดรั้บอัญเชญิไปประดษิฐานไว ้

ทตุยินริยสตูรที ่๘ จบ 

 

๙. อคัคธมัมสูตร 

วา่ดว้ยธรรมช ัน้เลศิ 

  [๘๓] ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุประกอบดว้ยธรรม ๖ ประการ เป็นผูไ้มอ่าจทํา 

ใหแ้จง้อรหัตตผลอันเป็นธรรมชัน้เลศิได ้

  ธรรม ๖ ประการ อะไรบา้ง คอื 

  ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. เป็นผูไ้มม่ศีรัทธา    ๒. เป็นผูไ้มม่หีริ ิ

   ๓. เป็นผูไ้มม่โีอตตัปปะ   ๔. เป็นผูเ้กยีจครา้น 

   ๕. เป็นผูม้ปัีญญาทราม   ๖. เป็นผูห้ว่งใยกายและชวีติ 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุประกอบดว้ยธรรม ๖ ประการนีแ้ล เป็นผูไ้มอ่าจทําให ้

แจง้อรหัตตผลอันเป็นธรรมชัน้เลศิได ้

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุประกอบดว้ยธรรม ๖ ประการ เป็นผูอ้าจทําใหแ้จง้ 

อรหัตตผลอันเป็นธรรมชัน้เลศิได ้

  ธรรม ๖ ประการ อะไรบา้ง คอื 

  ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. เป็นผูม้ศีรัทธา    ๒. เป็นผูม้หีริ ิ

   ๓. เป็นผูม้โีอตตัปปะ    ๔. เป็นผูป้รารภความเพยีร 

   ๕. เป็นผูม้ปัีญญา    ๖. เป็นผูไ้มห่ว่งใยกายและชวีติ 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุประกอบดว้ยธรรม ๖ ประการนีแ้ล เป็นผูอ้าจทําใหแ้จง้ 

อรหัตตผลอันเป็นธรรมชัน้เลศิได ้

อคัคธมัมสตูรที ่๙ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๖๐๖ } 



๖๐๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๘. อรหัตตวรรค ๑๐. รัตตทิวิสสตูร 

๑๐. รตัตทิวิสสตูร 

วา่ดว้ยวนัและคนื 

  [๘๔] ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุประกอบดว้ยธรรม ๖ ประการ เมือ่กลางวนัหรอื 

กลางคนืผา่นไป พงึหวังไดแ้ตค่วามเสือ่มอยา่งเดยีวในกศุลธรรมทัง้หลาย ไมม่คีวาม 

เจรญิเลย 

  ธรรม ๖ ประการ อะไรบา้ง คอื 

  ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. เป็นผูม้ักมาก มคีวามคับแคน้ใจ ไมส่นัโดษดว้ยจวีร บณิฑบาต 

       เสนาสนะ และคลิานปัจจยเภสชัชบรขิารตามแตจ่ะได ้

   ๒. เป็นผูไ้มม่ศีรัทธา 

   ๓. เป็นผูท้ศุลี 

   ๔. เป็นผูเ้กยีจครา้น 

   ๕. เป็นผูห้ลงลมืสต ิ

   ๖. เป็นผูม้ปัีญญาทราม 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุประกอบดว้ยธรรม ๖ ประการนีแ้ล เมือ่กลางวนัหรอื 

กลางคนืผา่นไป พงึหวังไดแ้ตค่วามเสือ่มอยา่งเดยีวในกศุลธรรมทัง้หลาย ไมม่ ี

ความเจรญิเลย 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุประกอบดว้ยธรรม ๖ ประการ เมือ่กลางวนัหรอืกลางคนื 

ผา่นไป พงึหวงัไดแ้ตค่วามเจรญิอยา่งเดยีวในกศุลธรรมทัง้หลาย ไมม่คีวามเสือ่มเลย 

  ธรรม ๖ ประการ อะไรบา้ง คอื 

  ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. เป็นผูไ้มม่ักมาก ไมม่คีวามคับแคน้ใจ สนัโดษดว้ยจวีร บณิฑบาต 

       เสนาสนะ และคลิานปัจจยเภสชัชบรขิารตามแตจ่ะได ้

   ๒. เป็นผูม้ศีรัทธา 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๖๐๗ } 



๖๐๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๘. อรหัตตวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

   ๓. เป็นผูม้ศีลี 

   ๔. เป็นผูป้รารภความเพยีร 

   ๕. เป็นผูม้สีต ิ

   ๖. เป็นผูม้ปัีญญา 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุประกอบดว้ยธรรม ๖ ประการนีแ้ล เมือ่กลางวนัหรอื 

กลางคนืผา่นไป พงึหวังไดแ้ตค่วามเจรญิอยา่งเดยีวในกศุลธรรมทัง้หลาย ไมม่คีวาม 

เสือ่มเลย 

รตัตทิวิสสตูรที ่๑๐ จบ 

อรหตัตวรรคที ่๘ จบ 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

   ๑. ทกุขสตูร     ๒. อรหัตตสตูร 

   ๓. อตุตรมินุสสธมัมสตูร   ๔. สขุโสมนัสสสตูร 

   ๕. อธคิมสตูร     ๖. มหัตตสตูร 

   ๗. ปฐมนริยสตูร    ๘. ทตุยินริยสตูร 

   ๙. อัคคธัมมสตูร    ๑๐. รัตตทิวิสสตูร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๖๐๘ } 



๖๐๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๙. สตีวิรรค ๑. สตีภิาวสตูร 

๙. สตีวิรรค 

หมวดวา่ดว้ยสตีภิาวะ๑ 

๑. สตีภิาวสตูร 

วา่ดว้ยสตีภิาวะ 

  [๘๕] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุประกอบดว้ยธรรม ๖ 

ประการ เป็นผูไ้มอ่าจทําใหแ้จง้สตีภิาวะ(สภาวะทีเ่ย็น)อันยอดเยีย่ม 

  ธรรม ๖ ประการ อะไรบา้ง คอื 

  ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. ไมข่ม่จติในสมัยทีค่วรขม่๒ 

   ๒. ไมป่ระคองจติในสมัยทีค่วรประคอง๓ 

   ๓. ไมทํ่าจติใหร้า่เรงิในสมัยทีค่วรใหร้า่เรงิ๔ 

   ๔. ไมว่างจติในสมัยทีค่วรวาง๕ 

   ๕. นอ้มไปในธรรมทีเ่ลว 

   ๖. ยนิดยี ิง่ในสกักายทฏิฐิ๖ 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 สตีภิาวะ ในทีน่ีห้มายถงึนพิพาน หรอืธรรมเครือ่งระงับกเิลส (องฺ.ฉกฺก.ฏกีา ๓/๘๕/๑๗๙) 

๒
 สมยัทีค่วรขม่ หมายถงึขณะทีจ่ติมฟีุ้ งซา่นเพราะบําเพ็ญเพยีรมากเกนิไป เป็นตน้ (องฺ.ฉกฺก.อ. ๓/๘๕/๑๕๔) 

๓
 สมยัทีค่วรประคอง หมายถงึขณะทีจ่ติตกอยูใ่นความเกยีจครา้น เพราะมคีวามเพยีรยอ่หยอ่น เป็นตน้ 

   (องฺ.ฉกฺก.อ. ๓/๘๕/๑๕๔) 

๔
 สมยัทีค่วรใหร้า่เรงิ หมายถงึขณะทีจ่ติดําเนนิสมํ่าเสมอ ขณะทีจ่ติปราศจากความยนิดไีม่ดําเนนิไปในภาวนา 

   เพราะมคีวามพยายามดว้ยปัญญานอ้ย หรอืขณะทีจ่ติไมบ่รรลสุขุคอืความสงบ 

   อนึง่ เมือ่ทําจติใหร้่าเรงิ ภกิษุตอ้งพจิารณาสังเวควัตถมุชีาตเิป็นตน้ (องฺ.ฉกฺก.ฏกีา ๓/๘๕/๑๗๙) 

๕
 สมยัทีค่วรวาง หมายถงึขณะทีจ่ติดําเนนิด ีคอืหย่ังลงสูภ่าวนาวธิทีีถ่กูตอ้ง (องฺ.ฉกฺก.อ. ๓/๘๕/๑๕๕) 

๖
 ดรูายละเอยีดในเชงิอรรถที ่๒ ขอ้ ๑๑๒ หนา้ ๖๓๓ ในเลม่นี้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๖๐๙ } 



๖๑๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๙. สตีวิรรค ๒. อาวรณตาสตูร 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุประกอบดว้ยธรรม ๖ ประการนีแ้ล เป็นผูไ้มอ่าจทําใหแ้จง้ 

สตีภิาวะอันยอดเยีย่ม 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุประกอบดว้ยธรรม ๖ ประการ เป็นผูอ้าจทําใหแ้จง้ 

สตีภิาวะอันยอดเยีย่ม 

  ธรรม ๖ ประการ อะไรบา้ง คอื 

  ภกิษุในธรรมวนัิยนี้ 

   ๑. ขม่จติในสมัยทีค่วรขม่ 

   ๒. ประคองจติในสมัยทีค่วรประคอง 

   ๓. ทําจติใหร้า่เรงิในสมัยทีค่วรใหร้า่เรงิ 

   ๔. วางจติในสมัยทีค่วรวาง 

   ๕. นอ้มไปในธรรมทีป่ระณีต 

   ๖. ยนิดยี ิง่ในนพิพาน 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุประกอบดว้ยธรรม ๖ ประการนีแ้ล เป็นผูอ้าจทําใหแ้จง้ 

สตีภิาวะอันยอดเยีย่ม 

สตีภิาวสตูรที ่๑ จบ 

 

๒. อาวรณตาสตูร 

วา่ดว้ยธรรมเป็นเครือ่งก ัน้ 

  [๘๖] ภกิษุทัง้หลาย บคุคลประกอบดว้ยธรรม ๖ ประการ แมฟั้งสทัธรรมอยู ่

ก็ไมอ่าจกา้วลงสูส่มัมัตตนยิาม๑ในกศุลธรรมทัง้หลายได ้

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 ดเูชงิอรรถที ่๑ ปัญจกนบิาต ขอ้ ๑๕๑ หนา้ ๒๔๙ ในเลม่นี้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๖๑๐ } 



๖๑๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๙. สตีวิรรค ๒. อาวรณตาสตูร 

  ธรรม ๖ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. เป็นผูป้ระกอบดว้ยความเป็นผูม้กีรรมเป็นเครือ่งกัน้๑ 

   ๒. เป็นผูป้ระกอบดว้ยความเป็นผูม้กีเิลสเป็นเครือ่งกัน้๒ 

   ๓. เป็นผูป้ระกอบดว้ยความเป็นผูม้วีบิากเป็นเครือ่งกัน้๓ 

   ๔. เป็นผูไ้มม่ศีรัทธา 

   ๕. เป็นผูไ้มม่ฉัีนทะ 

   ๖. เป็นผูม้ปัีญญาทราม 

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคลประกอบดว้ยธรรม ๖ ประการนีแ้ล แมฟั้งสทัธรรมอยู ่

ก็ไมอ่าจกา้วลงสูส่มัมัตตนยิามในกศุลธรรมทัง้หลายได ้

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคลประกอบดว้ยธรรม ๖ ประการ ฟังสทัธรรมอยู ่อาจกา้ว 

ลงสูส่มัมัตตนยิามในกศุลธรรมทัง้หลายได ้

  ธรรม ๖ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. เป็นผูไ้มป่ระกอบดว้ยความเป็นผูม้กีรรมเป็นเครือ่งกัน้ 

   ๒. เป็นผูไ้มป่ระกอบดว้ยความเป็นผูม้กีเิลสเป็นเครือ่งกัน้ 

   ๓. เป็นผูไ้มป่ระกอบดว้ยความเป็นผูม้วีบิากเป็นเครือ่งกัน้ 

   ๔. เป็นผูม้ศีรัทธา 

   ๕. เป็นผูม้ฉัีนทะ 

   ๖. เป็นผูม้ปัีญญา 

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคลประกอบดว้ยธรรม ๖ ประการนีแ้ล ฟังสทัธรรมอยู ่อาจ 

กา้วลงสูส่มัมัตตนยิามในกศุลธรรมทัง้หลายได ้

อาวรณตาสตูรที ่๒ จบ 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 กรรมเป็นเครือ่งก ัน้ ในทีน่ีห้มายถงึอนันตรยิกรรม ๕ คอื (๑) มาตุฆาต (ฆา่มารดา) (๒) ปิตฆุาต (ฆา่ 

   บดิา) (๓) อรหันตฆาต(ฆา่พระอรหันต)์ (๔) โลหติปุบาท(ทํารา้ยพระพทุธเจา้จนถงึใหพ้ระโลหติหอ้ขึน้ไป) 

   (๕) สังฆเภท (ทําลายสงฆใ์หแ้ตกกัน) (อง.ฉกฺก.อ. ๓/๘๖/๑๕๕) 

๒
 กเิลสเป็นเครือ่งก ัน้ ในทนีีห้มายถงึนยิตมจิฉาทฏิฐ ิ(ไดแ้กลั่ทธทิีม่คีวามเชือ่วา่สัตว ์วญิญาณ หรอืชวีาตมัน 

   มคีวามเทีย่งแทไ้ม่ดับสลาย) (องฺ.ฉกฺก.อ. ๓/๘๖/๑๕๕) 

๓
 วบิากเป็นเครือ่งกัน้ ในทีน่ีห้มายถงึอกสุลวปิากปฏสินธ ิ(การถอืปฏสินธเิพราะผลแหง่อกศุลกรรม) หรอื 

   อเหตกุปฏสินธ ิ(การถอืปฏสินธโิดยปราศจากเหต)ุ ในกศุลวบิากอยู ่(องฺ.ฉกฺก.อ. ๓/๘๖/๑๕๕) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๖๑๑ } 



๖๑๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๙. สตีวิรรค ๓. โวโรปิตสตูร 

๓. โวโรปิตสตูร 

วา่ดว้ยผูฆ้า่ 

  [๘๗] ภกิษุทัง้หลาย บคุคลประกอบดว้ยธรรม ๖ ประการ แมฟั้งสทัธรรมอยู ่

ก็ไมอ่าจกา้วลงสูส่มัมัตตนยิามในกศุลธรรมทัง้หลายได ้

  ธรรม ๖ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. เป็นผูฆ้า่มารดา 

   ๒. เป็นผูฆ้า่บดิา 

   ๓. เป็นผูฆ้า่พระอรหันต ์

   ๔. เป็นผูม้จีติคดิประทษุรา้ยทําพระโลหติของตถาคตใหห้อ้ขึน้ 

   ๕. เป็นผูทํ้าลายสงฆใ์หแ้ตกกัน 

   ๖. เป็นผูม้ปัีญญาทราม โงเ่ขลา เป็นคนเซอะ 

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคลประกอบดว้ยธรรม ๖ ประการ แมฟั้งสทัธรรมอยู ่ก็ไม ่

อาจกา้วลงสูส่มัมัตตนยิามในกศุลธรรมทัง้หลายได ้

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคลประกอบดว้ยธรรม ๖ ประการ ฟังสทัธรรมอยู ่อาจกา้ว 

ลงสูส่มัมัตตนยิามในกศุลธรรมทัง้หลายได ้

  ธรรม ๖ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. เป็นผูไ้มฆ่า่มารดา 

   ๒. เป็นผูไ้มฆ่า่บดิา 

   ๓. เป็นผูไ้มฆ่า่พระอรหันต ์

   ๔. เป็นผูไ้มม่จีติคดิประทษุรา้ยทําพระโลหติของตถาคตใหห้อ้ขึน้ 

   ๕. เป็นผูไ้มทํ่าลายสงฆใ์หแ้ตกกัน 

   ๖. เป็นผูม้ปัีญญา ไมโ่งเ่ขลา ไมเ่ป็นคนเซอะ 

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคลประกอบดว้ยธรรม ๖ ประการนีแ้ล ฟังสทัธรรมอยู ่

อาจกา้วลงสูส่มัมัตตนยิามในกศุลธรรมทัง้หลายได ้

โวโรปิตสตูรที ่๓ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๖๑๒ } 



๖๑๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๙. สตีวิรรค ๔. สสุสสูตสิตูร 

๔. สสุสสูตสิตูร 

วา่ดว้ยการฟงัดว้ยด ี

  [๘๘] ภกิษุทัง้หลาย บคุคลประกอบดว้ยธรรม ๖ ประการ แมฟั้งสทัธรรมอยู ่

ก็ไมอ่าจกา้วลงสูส่มัมัตตนยิามในกศุลธรรมทัง้หลายได ้

  ธรรม ๖ ประการ อะไรบา้ง คอื 

  เมือ่บคุคลอืน่แสดงธรรมวนัิยทีต่ถาคตประกาศไว ้

   ๑. ไมต่ัง้ใจฟังดว้ยด ี

   ๒. ไมเ่งีย่โสตสดับ 

   ๓. ไมต่ัง้ใจใฝ่รู ้

   ๔. ถอืเอาแตส่ ิง่ทีไ่มเ่ป็นประโยชน ์

   ๕. ทิง้ส ิง่ทีเ่ป็นประโยชน ์

   ๖. ประกอบดว้ยอนนุโลมกิขนัต ิ

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคลประกอบดว้ยธรรม ๖ ประการนีแ้ล แมฟั้งสทัธรรมอยู ่

ก็ไมอ่าจกา้วลงสูส่มัมัตตนยิามในกศุลธรรมทัง้หลายได ้

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคลประกอบดว้ยธรรม ๖ ประการ ฟังสทัธรรมอยู ่อาจเพือ่ 

กา้วลงสูส่มัมัตตนยิามในกศุลธรรมทัง้หลายได ้

  ธรรม ๖ ประการ อะไรบา้ง คอื 

  เมือ่บคุคลอืน่แสดงธรรมวนัิยทีต่ถาคตประกาศไว ้

   ๑. ตัง้ใจฟังดว้ยด ี

   ๒. เงีย่โสตสดับ 

   ๓. ตัง้ใจใฝ่รู ้

   ๔. ถอืเอาแตส่ ิง่ทีเ่ป็นประโยชน ์

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๖๑๓ } 



๖๑๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๙. สตีวิรรค ๕. อัปปหายสตูร 

   ๕. ทิง้ส ิง่ทีไ่มเ่ป็นประโยชน ์

   ๖. ประกอบดว้ยอนุโลมกิขนัติ๑ 

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคลประกอบดว้ยธรรม ๖ ประการนีแ้ล ฟังสทัธรรมอยู ่

อาจกา้วลงสูส่มัมัตตนยิามในกศุลธรรมทัง้หลายได ้

สสุสสูตสิตูรที ่๔ จบ 

 

๕. อปัปหายสตูร 

วา่ดว้ยธรรมทีบ่คุคลยงัละไมไ่ด ้

  [๘๙] ภกิษุทัง้หลาย บคุคลยังละธรรม ๖ ประการไมไ่ด ้ก็ไมอ่าจทําใหแ้จง้ 

ทฏิฐสิมัปทา๒ได ้

  ธรรม ๖ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. สกักายทฏิฐ ิ(ความเห็นวา่เป็นอัตตา) 

   ๒. วจิกิจิฉา (ความลังเลสงสยั) 

   ๓. สลีัพพตปรามาส (ความถอืมั่นศลีพรต) 

   ๔. ราคะเป็นเหตไุปสูอ่บาย 

   ๕. โทสะเป็นเหตไุปสูอ่บาย 

   ๖. โมหะเป็นเหตไุปสูอ่บาย 

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคลยังละธรรม ๖ ประการนีแ้ลไมไ่ด ้ก็ไมอ่าจทําใหแ้จง้ 

ทฏิฐสิมัปทาได ้

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคลละธรรม ๖ ประการไดแ้ลว้ จงึอาจทําใหแ้จง้ทฏิฐ-ิ 

สมัปทาได ้

 

เชงิอรรถ : 

๑
 อนโุลมกิขนัต ิในทีน่ีห้มายถงึขอ้พนิจิทีเ่กือ้กลูแกก่ารบรรลอุรยิสัจ ๔ หรอืเหมาะแกคํ่าสอน (องฺ.ฉกฺก.อ. 

   ๓/๘๘-๘๙/๑๕๕) ขันต ิในทีน่ีห้มายถงึปัญญา หรอืวปัิสสนาญาณ มใิชห่มายถงึความอดทน (เทยีบ ข.ุป. 

   ๓๑/๓๖/๔๔๔,อภ.ิว.ิอ. ๗๖๘/๔๔๐) 

๒
 ทฏิฐสิมัปทา ในทีน่ีห้มายถงึโสดาปัตตมิรรค (องฺ.ฉกฺก.อ. ๓/๘๘-๘๙/๑๕๕) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๖๑๔ } 



๖๑๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๙. สตีวิรรค ๖. ปหนีสตูร 

  ธรรม ๖ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. สกักายทฏิฐ ิ

   ๒. วจิกิจิฉา 

   ๓. สลีัพพตปรามาส 

   ๔. ราคะทีเ่ป็นเหตไุปสูอ่บาย 

   ๕. โทสะทีเ่ป็นเหตไุปสูอ่บาย 

   ๖. โมหะทีเ่ป็นเหตไุปสูอ่บาย 

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคลละธรรม ๖ ประการนีไ้ดแ้ลว้ จงึอาจทําใหแ้จง้ทฏิฐ-ิ 

สมัปทาได ้

อปัปหายสตูรที ่๕ จบ 

 

๖. ปหนีสตูร 

วา่ดว้ยธรรมทีบ่คุคลละได ้

  [๙๐] ภกิษุทัง้หลาย ธรรม ๖ ประการนี ้ทีบ่คุคลผูถ้งึพรอ้มดว้ยทฏิฐิ๑ละ 

ไดแ้ลว้ 

  ธรรม ๖ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. สกักายทฏิฐ ิ

   ๒. วจิกิจิฉา 

   ๓. สลีัพพตปรามาส 

   ๔. ราคะทีเ่ป็นเหตไุปสูอ่บาย 

   ๕. โทสะทีเ่ป็นเหตไุปสูอ่บาย 

   ๖. โมหะทีเ่ป็นเหตไุปสูอ่บาย 

  ภกิษุทัง้หลาย ธรรม ๖ ประการนีแ้ล ทีบ่คุคลผูถ้งึพรอ้มดว้ยทฏิฐลิะไดแ้ลว้ 

ปหนีสตูรที ่๖ จบ 

 
เชงิอรรถ : 

๑ 
คําวา่ “บคุคลผูถ้งึพรอ้มดว้ยทฏิฐ”ิ ในสตูรที ่๖-๑๑ ดเูชงิอรรถที ่๑ ฉักกนบิาต ขอ้ ๕๔ (ธัมมกิสตูร) หนา้ 

   ๕๓๐ ในเลม่นี ้

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๖๑๕ } 



๖๑๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๙. สตีวิรรค ๘. ปฐมอภัพพัฏฐานสตูร 

๗. อภพัพสตูร 

วา่ดว้ยผูไ้มอ่าจใหธ้รรมเกดิข ึน้ 

  [๙๑] ภกิษุทัง้หลาย บคุคลผูถ้งึพรอ้มดว้ยทฏิฐ ิเป็นผูไ้มอ่าจใหธ้รรม ๖ 

ประการเกดิขึน้ได ้

  ธรรม ๖ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. สกักายทฏิฐ ิ

   ๒. วจิกิจิฉา 

   ๓. สลีัพพตปรามาส 

   ๔. ราคะทีเ่ป็นเหตไุปสูอ่บาย 

   ๕. โทสะทีเ่ป็นเหตไุปสูอ่บาย 

   ๖. โมหะทีเ่ป็นเหตไุปสูอ่บาย 

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคลผูถ้งึพรอ้มดว้ยทฏิฐ ิเป็นผูไ้มอ่าจใหธ้รรม ๖ ประการนี ้

แลเกดิขึน้ได ้

อภพัพสตูรที ่๗ จบ 

 

๘. ปฐมอภพัพฏัฐานสตูร 

วา่ดว้ยฐานะทีไ่มอ่าจเป็นได ้สตูรที ่๑ 

  [๙๒] ภกิษุทัง้หลาย ฐานะทีไ่มอ่าจเป็นได ้๖ ประการนี้ 

  ฐานะทีไ่มอ่าจเป็นได ้๖ ประการ อะไรบา้ง คอื 

  บคุคลผูถ้งึพรอ้มดว้ยทฏิฐ ิ

   ๑. เป็นผูไ้มอ่าจอยูอ่ยา่งไมม่คีวามเคารพ ไมม่คีวามยําเกรงในศาสดา 

   ๒. เป็นผูไ้มอ่าจอยูอ่ยา่งไมม่คีวามเคารพ ไมม่คีวามยําเกรงในธรรม 

   ๓. เป็นผูไ้มอ่าจอยูอ่ยา่งไมม่คีวามเคารพ ไมม่คีวามยําเกรงในสงฆ ์

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๖๑๖ } 



๖๑๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๙. สตีวิรรค ๙. ทตุยิอภัพพัฏฐานสตูร 

   ๔. เป็นผูไ้มอ่าจอยูอ่ยา่งไมม่คีวามเคารพ ไมม่คีวามยําเกรงในสกิขา 

   ๕. เป็นผูไ้มอ่าจกลับมาสูเ่หตทุีไ่มค่วรเขา้ถงึ๑ 

   ๖. เป็นผูไ้มอ่าจใหภ้พที ่๘๒ เกดิขึน้ได ้

  ภกิษุทัง้หลาย ฐานะทีไ่มอ่าจเป็นได ้๖ ประการนีแ้ล 

ปฐมอภพัพฏัฐานสตูรที ่๘ จบ 

 

๙. ทตุยิอภพัพฏัฐานสตูร 

วา่ดว้ยฐานะทีไ่มอ่าจเป็นได ้สตูรที ่๒ 

  [๙๓] ภกิษุทัง้หลาย ฐานะทีไ่มอ่าจเป็นได ้๖ ประการนี้ 

  ฐานะทีไ่มอ่าจเป็นได ้๖ ประการ อะไรบา้ง คอื 

  บคุคลผูถ้งึพรอ้มดว้ยทฏิฐ ิ

   ๑. เป็นผูไ้มอ่าจยดึถอืสงัขารวา่เป็นของเทีย่ง 

   ๒. เป็นผูไ้มอ่าจยดึถอืสงัขารวา่เป็นสขุ 

   ๓. เป็นผูไ้มอ่าจยดึถอืธรรมวา่เป็นอัตตา 

   ๔. เป็นผูไ้มอ่าจทําอนันตรยิกรรม๓ 

   ๕. เป็นผูไ้มอ่าจเชือ่ความบรสิทุธิโ์ดยถอืมงคลตืน่ขา่ว๔ 

   ๖. เป็นผูไ้มอ่าจแสวงหาเขตบญุนอกศาสนานี้ 

  ภกิษุทัง้หลาย ฐานะทีไ่มอ่าจเป็นได ้๖ ประการนีแ้ล 

ทตุยิอภพัพฏัฐานสตูรที ่๙ จบ 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 เหตทุีไ่มค่วรเขา้ถงึ ในทีน่ีห้มายถงึเวร ๕ ไดแ้ก่ (ฆา่สัตว ์ลักทรัพย ์ประพฤตผิดิในกาม พดูเท็จ เสพของ 

   มนึเมาคอืสรุาและเมรัยอันเป็นเหตแุหง่ความประมาท) และทฏิฐ ิ๖๒ ประการ (องฺ.ฉกฺก.อ. ๓/๙๒-๙๕/ 

   ๑๕๕) ด ูท.ีส.ี (แปล) ๙/๒๘-๑๔๖/๑๑-๔๖ ประกอบ 

๒
 ภพที ่๘ หมายถงึปฏสินธทิี ่๘ ในชัน้กามาวจร (ผูไ้ดโ้สดาบันจะถอืปฏสินธไิมเ่กนิ ๗ ครัง้) (องฺ.ฉกฺก.อ. 

   ๓/๙๒-๙๕/๑๕๕) 

๓
 ด ูอภ.ิว.ิ (แปล) ๓๕/๙๔๑/๕๙๕, องฺ.ฉกฺก.อ. ๓/๘๖/๑๕๕ 

๔
 ถอืมงคลตืน่ขา่ว หมายถงึถอืว่ารปู เสยีง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ เป็นมงคล (องฺ.ฉกฺก.อ. ๓/๙๒-๙๕/๑๕๕) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๖๑๗ } 



๖๑๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๙. สตีวิรรค ๑๑. จตตุถอภัพพัฏฐานสตูร 

๑๐. ตตยิอภพัพฏัฐานสตูร 

วา่ดว้ยฐานะทีไ่มอ่าจเป็นได ้สตูรที ่๓ 

  [๙๔] ภกิษุทัง้หลาย ฐานะทีไ่มอ่าจเป็นได ้๖ ประการนี้ 

  ฐานะทีไ่มอ่าจเป็นได ้๖ ประการ อะไรบา้ง คอื 

  บคุคลผูถ้งึพรอ้มดว้ยทฏิฐ ิ

   ๑. เป็นผูไ้มอ่าจฆา่มารดา 

   ๒. เป็นผูไ้มอ่าจฆา่บดิา 

   ๓. เป็นผูไ้มอ่าจฆา่พระอรหันต ์

   ๔. เป็นผูไ้มอ่าจมจีติคดิประทษุรา้ยทําพระโลหติของตถาคตใหห้อ้ขึน้ 

   ๕. เป็นผูไ้มอ่าจทําลายสงฆใ์หแ้ตกกัน 

   ๖. เป็นผูไ้มอ่าจนับถอืศาสดาอืน่ 

  ภกิษุทัง้หลาย ฐานะทีไ่มอ่าจเป็นได ้๖ ประการนีแ้ล 

ตตยิอภพัพฏัฐานสตูรที ่๑๐ จบ 

 

๑๑. จตตุถอภพัพฏัฐานสตูร 

วา่ดว้ยฐานะทีไ่มอ่าจเป็นได ้สตูรที ่๔ 

  [๙๕] ภกิษุทัง้หลาย ฐานะทีไ่มอ่าจเป็นได ้๖ ประการนี้ 

  ฐานะทีไ่มอ่าจเป็นได ้๖ ประการ อะไรบา้ง คอื 

  บคุคลผูถ้งึพรอ้มดว้ยทฏิฐ ิ

   ๑. เป็นผูไ้มอ่าจยดึถอืสขุและทกุขท์ีต่นเองทําไว ้๑ 

   ๒. เป็นผูไ้มอ่าจยดึถอืสขุและทกุขท์ีผู่อ้ ืน่ทําไว ้

   ๓. เป็นผูไ้มอ่าจยดึถอืสขุและทกุขท์ีต่นเองและผูอ้ ืน่ทําไว ้

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 หมายถงึไมอ่าจยดึถอืสขุและทกุขต์ามอํานาจทฏิฐขิองตนได ้(องฺ.ฉกฺก.อ. ๓/๙๕/๑๕๕) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๖๑๘ } 



๖๑๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๙. สตีวิรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

 

   ๔. เป็นผูไ้มอ่าจยดึถอืสขุและทกุขท์ีเ่กดิขึน้เองและตนเองไมไ่ดทํ้าไว ้

   ๕. เป็นผูไ้มอ่าจยดึถอืสขุและทกุขท์ีเ่กดิขึน้เอง และผูอ้ ืน่ไมไ่ดทํ้าไว ้

   ๖. เป็นผูไ้มอ่าจยดึถอืสขุและทกุขท์ีเ่กดิขึน้เอง ทีต่นเอง และผูอ้ ืน่ไมไ่ด ้

       ทําไว ้

  ขอ้นัน้เพราะเหตไุร เพราะวา่เหตแุละธรรมทัง้หลายทีเ่กดิขึน้จากเหตอุันบคุคลผู ้

ถงึพรอ้มดว้ยทฏิฐนัิน้เห็นไดด้ ี

  ภกิษุทัง้หลาย ฐานะทีไ่มอ่าจเป็นได ้๖ ประการนีแ้ล 

จตตุถอภพัพฏัฐานสตูรที ่๑๑ จบ 

สตีวิรรคที ่๙ จบ 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

   ๑. สตีภิาวสตูร    ๒. อาวรณตาสตูร 

   ๓. โวโรปิตสตูร    ๔. สสุสสูตสิตูร 

   ๕. อัปปหายสตูร    ๖. ปหนีสตูร 

   ๗. อภัพพสตูร    ๘. ปฐมอภัพพัฏฐานสตูร 

   ๙. ทตุยิอภัพพัฏฐานสตูร   ๑๐. ตตยิอภัพพัฏฐานสตูร 

   ๑๑. จตตุถอภัพพัฏฐานสตูร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๖๑๙ } 



๖๒๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๑๐. อานสิงัสวรรค ๒. อานสิงัสสตูร 

๑๐. อานสิงัสวรรค 

หมวดวา่ดว้ยอานสิงส ์

๑. ปาตภุาวสตูร 

วา่ดว้ยเหตปุรากฏ 

  [๙๖] ภกิษุทัง้หลาย เหตปุรากฏ ๖ ประการ หาไดย้ากในโลก 

  เหตปุรากฏ ๖ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ความปรากฏแหง่ตถาคตอรหันตสมัมาสมัพทุธเจา้ หาไดย้ากในโลก 

   ๒. บคุคลผูแ้สดงธรรมวนัิยทีต่ถาคตประกาศไว ้หาไดย้ากในโลก 

   ๓. บคุคลผูเ้กดิขึน้ในถิน่อรยิะ๑ หาไดย้ากในโลก 

   ๔. ความมอีนิทรยีไ์มบ่กพรอ่ง หาไดย้ากในโลก 

   ๕. ความไมโ่งเ่ขลา ความไมเ่ป็นคนเซอะ หาไดย้ากในโลก 

   ๖. ความพอใจในกศุลธรรม หาไดย้ากในโลก 

   ภกิษุทัง้หลาย เหตปุรากฏ ๖ ประการนีแ้ล หาไดย้ากในโลก 

ปาตภุาวสตูรที ่๑ จบ 

 

๒. อานสิงัสสตูร 

วา่ดว้ยอานสิงสแ์หง่โสดาปตัตผิล 

  [๙๗] ภกิษุทัง้หลาย อานสิงสแ์หง่การทําใหแ้จง้โสดาปัตตผิล ๖ ประการนี ้

  อานสิงส ์๖ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. มคีวามแน่นอนในสทัธรรม๒ 

   ๒. มคีวามไมเ่สือ่มเป็นธรรมดา 

   ๓. ทําทีส่ดุแหง่ทกุขไ์ด ้ไมม่คีวามทกุข ์

 

เชงิอรรถ : 

๑
 ถ ิน่อรยิะ หมายถงึมัชฌมิประเทศ (องฺ.ฉกฺก.อ. ๓/๙๖-๙๗/๑๕๖) 

๒
 สทัธรรม ในทีน่ีห้มายถงึศาสนา (องฺ.ฉกฺก.อ. ๓/๙๖-๙๗/๑๕๖) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๖๒๐ } 



๖๒๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๑๐. อานสิงัสวรรค ๓. อนจิจสตูร 

   ๔. ประกอบดว้ยอสาธารณญาณ๑ 

   ๕. เห็นเหตไุดด้ ี

   ๖. เห็นธรรมทีเ่กดิขึน้จากเหตไุดด้ ี

  ภกิษุทัง้หลาย อานสิงสแ์หง่การทําใหแ้จง้โสดาปัตตผิล ๖ ประการนีแ้ล 

อานสิงัสสตูรที ่๒ จบ 

 

๓. อนจิจสตูร 

วา่ดว้ยความเป็นของไมเ่ทีย่ง 

  [๙๘] ภกิษุทัง้หลาย 

   ๑. เป็นไปไมไ่ดเ้ลยทีภ่กิษุผูพ้จิารณาเห็นสงัขารวา่เป็นของเทีย่ง จัก 

       ประกอบดว้ยอนุโลมกิขนัติ๒ได ้

   ๒. เป็นไปไมไ่ดเ้ลยทีภ่กิษุผูไ้มป่ระกอบดว้ยอนุโลมกิขนัต ิจักกา้วลงสู ่

       สมัมัตตนยิาม๓ได ้

   ๓. เป็นไปไมไ่ดเ้ลยทีภ่กิษุผูไ้มก่า้วลงสูส่มัมัตตนยิาม จักทําใหแ้จง้โสดา- 

       ปัตตผิล สกทาคามผิล อนาคามผิล หรอือรหัตตผลได ้

  ภกิษุทัง้หลาย 

   ๑. เป็นไปไดท้ีภ่กิษุผูพ้จิารณาเห็นสงัขารทัง้ปวงวา่เป็นของไมเ่ทีย่ง จัก 

       ประกอบดว้ยอนุโลมกิขนัตไิด ้

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 อสาธารณญาณ หมายถงึญาณทีไ่มท่ั่วไปสําหรับปถุชุน (องฺ.ฉกฺก.อ. ๓/๙๖-๙๗/๑๕๖) 

๒
 ดเูชงิอรรถที ่๑ ขอ้ ๘๘ (สสุสสูตสิตูร) หนา้ ๖๑๔ ในเลม่นี ้

๓
 ดเูชงิอรรถที ่๑ ปัญจกนบิาต ขอ้ ๑๕๑ หนา้ ๒๔๙ ในเลม่นี้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๖๒๑ } 



๖๒๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๑๐. อานสิงัสวรรค ๕. อนัตตสตูร 

   ๒. เป็นไปไดท้ีภ่กิษุผูป้ระกอบดว้ยอนุโลมกิขนัต ิจักกา้วลงสูส่มัมัตต- 

       นยิามได ้

   ๓. เป็นไปไดท้ีภ่กิษุผูก้า้วลงสูส่มัมัตตนยิาม จักทําใหแ้จง้โสดาปัตตผิล 

       สกทาคามผิล อนาคามผิล หรอือรหตัตผลได ้

อนจิจสตูรที ่๓ จบ 

 

๔. ทกุขสตูร 

วา่ดว้ยความเป็นทกุข ์

  [๙๙] ภกิษุทัง้หลาย 

   ๑. เป็นไปไมไ่ดเ้ลยทีภ่กิษุผูพ้จิารณาเห็นสงัขารวา่เป็นสขุ 

      ฯลฯ 

  ภกิษุทัง้หลาย 

   ๑. เป็นไปไดท้ีภ่กิษุผูพ้จิารณาเห็นสงัขารทัง้ปวงวา่เป็นทกุข ์

      ฯลฯ 

ทกุขสตูรที ่๔ จบ 

 

๕. อนตัตสตูร 

วา่ดว้ยความเป็นอนตัตา 

  [๑๐๐] ภกิษุทัง้หลาย 

   ๑. เป็นไปไมไ่ดเ้ลยทีภ่กิษุผูพ้จิารณาเห็นธรรมวา่เป็นอัตตา 

      ฯลฯ 

  ภกิษุทัง้หลาย 

   ๑. เป็นไปไดท้ีภ่กิษุผูพ้จิารณาเห็นธรรมทัง้ปวงวา่เป็นอนัตตา 

      ฯลฯ 

อนตัตสตูรที ่๕ จบ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๖๒๒ } 



๖๒๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๑๐. อานสิงัสวรรค ๖. นพิพานสตูร 

๖. นพิพานสตูร 

วา่ดว้ยนพิพาน 

  [๑๐๑] ภกิษุทัง้หลาย 

   ๑. เป็นไปไมไ่ดเ้ลยทีภ่กิษุผูพ้จิารณาเห็นนพิพานวา่เป็นทกุข ์จัก 

       ประกอบดว้ยอนุโลมกิขนัตไิด ้

   ๒. เป็นไปไมไ่ดเ้ลยทีภ่กิษุผูไ้มป่ระกอบดว้ยอนุโลมกิขนัต ิจักกา้วลงสู ่

       สมัมัตตนยิามได ้

   ๓. เป็นไปไมไ่ดเ้ลยทีภ่กิษุผูไ้มก่า้วลงสูส่มัตตนยิาม จักทําใหแ้จง้โสดา- 

       ปัตตผิล สกทาคามผิล อนาคามผิล หรอือรหัตตผลได ้

  ภกิษุทัง้หลาย 

   ๑. เป็นไปไดท้ีภ่กิษุผูพ้จิารณาเห็นนพิพานวา่เป็นสขุ จักประกอบดว้ย 

       อนุโลมกิขนัตไิด ้

   ๒. เป็นไปไดท้ีภ่กิษุผูป้ระกอบดว้ยอนุโลมกิขนัต ิจักกา้วลงสูส่มัมัตต- 

       นยิามได ้

   ๓. เป็นไปไดท้ีภ่กิษุผูก้า้วลงสูส่มัมัตตนยิาม จักทําใหแ้จง้โสดาปัตตผิล 

       สกทาคามผิล อนาคามผิล หรอือรหตัตผลได ้

นพิพานสตูรที ่๖ จบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๖๒๓ } 



๖๒๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๑๐. อานสิงัสวรรค ๘. อกุขติตาสกิสตูร 

๗. อนวฏัฐติสูตร 

วา่ดว้ยความไมม่ ัน่คง 

  [๑๐๒] ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุผูพ้จิารณาเห็นอานสิงส ์๖ ประการ สามารถ 

ทําเขตไมจํ่ากัด๑ในสงัขารทัง้ปวงแลว้ทําอนจิจสญัญาใหป้รากฏได ้

  อานสิงส ์๖ ประการ อะไรบา้ง คอื 

  ภกิษุพจิารณาเห็นวา่ 

   ๑. สงัขารทัง้ปวงจักปรากฏวา่เป็นของไมม่ั่นคง 

   ๒. ใจของเราจักไมย่นิดใีนโลกทัง้ปวง 

   ๓. ใจของเราจักออกไปจากโลกทัง้ปวง 

   ๔. ใจของเราจักนอ้มไปสูน่พิพาน 

   ๕. สงัโยชนทั์ง้หลายของเราจักถงึการละได ้

   ๖. เราจักเป็นผูป้ระกอบดว้ยสามัญญะ๒ อันยอดเยีย่ม 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุผูพ้จิารณาเห็นอานสิงส ์๖ ประการนีแ้ล สามารถทําเขต 

ไมจํ่ากัดในสงัขารทัง้ปวงแลว้ทําอนจิจสญัญาใหป้รากฏได ้

อนวฏัฐติสตูรที ่๗ จบ 

 

๘. อกุขติตาสกิสูตร 

วา่ดว้ยนพิพทิาสญัญาเหมอืนเพชฌฆาตผูเ้ง ือ้ดาบขึน้ 

  [๑๐๓] ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุผูพ้จิารณาเห็นอานสิงส ์๖ ประการ สามารถ 

ทําเขตไมจํ่ากัดในสงัขารทัง้ปวงแลว้ทําทกุขสญัญาใหป้รากฏได ้

  อานสิงส ์๖ ประการ อะไรบา้ง คอื 

  ภกิษุพจิารณาเห็นวา่ 

   ๑. นพิพทิาสญัญา(ความกําหนดหมายความเบือ่หน่าย)ในสงัขารทัง้ปวง 

       จักปรากฏแกเ่ราเหมอืนเพชฌฆาตผูเ้งือ้ดาบขึน้ 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 ท าเขตไมจ่ ากดั หมายถงึทําเขตไมจํ่ากัดอยา่งนีว้า่ “สังขารประมาณเทา่นี ้ไมเ่ทีย่ง นอกนีจ้ะชือ่วา่ไมเ่ทีย่ง 

   ก็หามไิด”้ (องฺ.ฉกฺก.อ. ๓/๑๐๒/๑๕๖) 

๒
 สามญัญะ ในทนีีห้มายถงึความเป็นสมณะ ไดแ้ก ่อรยิมรรค (องฺ.ฉกฺก.อ. ๓/๑๐๒/๑๕๖) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๖๒๔ } 



๖๒๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๑๐. อานสิงัสวรรค ๙. อตัมมยสตูร 

   ๒. ใจของเราจักออกไปจากโลกทัง้ปวง 

   ๓. เราจักมปีกตเิห็นสนัตใินนพิพาน 

   ๔. อนุสยัของเราจักถงึการเพกิถอน 

   ๕. เราจักทําตามหนา้ที ่

   ๖. เราจักมเีมตตาบํารงุพระศาสดา๑ 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุผูพ้จิารณาเห็นอานสิงส ์๖ ประการนีแ้ล สามารถทําเขต 

ไมจํ่ากัดในสงัขารทัง้ปวงแลว้ทําทกุขสญัญาใหป้รากฏได ้

อกุขติตาสกิสตูรที ่๘ จบ 

 

๙. อตมัมยสตูร 

วา่ดว้ยอตมัมยะ๒ 

  [๑๐๔] ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุผูพ้จิารณาเห็นอานสิงส ์๖ ประการ สามารถ 

ทําเขตไมจํ่ากัดในธรรมทัง้ปวงแลว้ทําอนัตตสญัญาใหป้รากฏได ้

  อานสิงส ์๖ ประการ อะไรบา้ง คอื 

  ภกิษุพจิารณาเห็นวา่ 

   ๑. เราจักเป็นอตัมมยะ 

   ๒. อหังการ๓ของเราจักดบัไป 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 พระเสขบคุคล ๗ จําพวก ยอ่มบํารงุรับใชพ้ระตถาคตดว้ยเมตตา สว่นพระขณีาสพไดผ้า่นการบํารงุรับใช ้

   พระศาสดาแลว้ (องฺ.ฉกฺก.อ. ๓/๑๐๓/๑๕๖) 

๒
 อตมัมยะ (ไมม่ตีัมมยะ) ในทีน่ี้หมายถงึไมม่ตีัณหาและทฏิฐ ิคําว่า ตมัมยะ เป็นชือ่เรยีกตัณหาและทฏิฐ ิ

   (องฺ.ฉกฺก.อ. ๓/๑๐๔/๑๕๖) 

๓
 อหงัการ หมายถงึทฏิฐทิีม่คีวามยดึถอืวา่เป็นเรา (องฺ.ฉกฺก.อ. ๓/๑๐๔/๑๕๖) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๖๒๕ } 



๖๒๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๑๐. อานสิงัสวรรค ๑๐. ภวสตูร 

   ๓. มมังการ๑ของเราจักดบัไป 

   ๔. เราจักเป็นผูป้ระกอบดว้ยอสาธารณญาณ๒ 

   ๕. เราจักเป็นผูเ้ห็นเหตไุดด้ ี

   ๖. เราจักเป็นผูเ้ห็นธรรมทีเ่กดิขึน้จากเหตไุดด้ ี

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุผูพ้จิารณาเห็นอานสิงส ์๖ ประการนีแ้ล สามารถทําเขต 

ไมจํ่ากัดในธรรมทัง้ปวงแลว้ทําอนัตตสญัญาใหป้รากฏได ้

อตมัมยสตูรที ่๙ จบ 

 

๑๐ ภวสตูร 

วา่ดว้ยภพและสกิขา 

  [๑๐๕] ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุควรละภพ ๓ ประการนี ้ควรศกึษาในสกิขา 

๓ ประการ 

  ภพ ๓ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. กามภพ (ภพทีเ่ป็นกามาวจร) 

   ๒. รปูภพ (ภพทีเ่ป็นรปูาวจร) 

   ๓. อรปูภพ (ภพทีเ่ป็นอรปูาวจร) 

  นีค้อืภพ ๓ ประการทีภ่กิษุควรละ 

  สกิขา ๓ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. อธสิลีสกิขา (สกิขาคอืศลีอันยิง่) 

   ๒. อธจิติตสกิขา (สกิขาคอืจติอันยิง่) 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 มมงัการ หมายถงึตัณหา คอืความทะยานอยากวา่เป็นของเรา (องฺ.ฉกฺก.อ. ๓/๑๐๔/๑๕๖) 

๒ 
ดเูชงิอรรถที ่๑ ขอ้ ๙๗ (อานสิังสสตูร) หนา้ ๖๒๑ ในเลม่นี้ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๖๒๖ } 



๖๒๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๑๐. อานสิงัสวรรค ๑๑. ตัณหาสตูร 

   ๓. อธปัิญญาสกิขา (สกิขาคอืปัญญาอันยิง่) 

  นีค้อืสกิขา ๓ ประการทีภ่กิษุควรศกึษา 

  ภกิษุทัง้หลาย เพราะภกิษุละภพ ๓ ประการนีไ้ด ้และศกึษาสกิขา ๓ ประการ 

นีไ้ด ้เราจงึเรยีกภกิษุนีว้า่ „ตัดตัณหาไดแ้ลว้ ถอนสงัโยชนไ์ดแ้ลว้ ทําทีส่ดุแหง่ทกุขไ์ด ้

แลว้เพราะละมานะไดโ้ดยชอบ๑‟ 

ภวสตูรที ่๑๐ จบ 

 

๑๑. ตณัหาสตูร 

วา่ดว้ยตณัหาและมานะ 

  [๑๐๖] ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุควรละตัณหา ๓ ประการ และควรละมานะ ๓ 

ประการ 

  ตัณหา๒ ๓ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. กามตัณหา (ความทะยานอยากในกามธาต)ุ 

   ๒. รปูตัณหา (ความทะยานอยากในรปูธาต)ุ 

   ๓. อรปูตัณหา (ความทะยานอยากในอรปูธาต)ุ 

  นีค้อืตัณหา ๓ ประการทีภ่กิษุควรละ 

  มานะ๓ ๓ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. มานะ (ความถอืตัววา่เสมอเขา) 

   ๒. โอมานะ (ความถอืตัววา่ดอ้ยกวา่เขา) 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 หมายถงึตัดตัณหาไดเ้ด็ดขาดดว้ยโลกตุตรมรรค ถอนสังโยชน ์๑๐ ประการได ้ทําใหวั้ฏฏทกุขห์ยดุการ 

   หมนุได ้(องฺ.จตกฺุก.อ. ๒/๑๗๗/๓๙๘) และด ูองฺ.จตกฺุก. (แปล) ๒๑/๑๗๗/๒๕๘,๒๕๗/๓๘๗ ประกอบ 

๒
 ด ูอภ.ิว.ิ (แปล) ๓๕/๙๑๗/๕๗๓ 

๓
 ด ูอภ.ิว.ิ (แปล) ๓๕/๘๗๘-๘๘๑/๕๕๗-๕๕๘ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๖๒๗ } 



๖๒๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต [๒. ทตุยิปัณณาสก]์ 

๑๐. อานสิงัสวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

   ๓. อตมิานะ (ความถอืตัววา่ดกีวา่เขา) 

  นีค้อืมานะ ๓ ประการทีภ่กิษุควรละ 

  ภกิษุทัง้หลาย เพราะภกิษุละตัณหา ๓ ประการนีไ้ด ้และละมานะ ๓ ประการ 

นีไ้ด ้เราจงึเรยีกภกิษุนีว้า่ „ตัดตัณหาไดแ้ลว้ ถอนสงัโยชนไ์ดแ้ลว้ ทําทีส่ดุแหง่ทกุขไ์ด ้

แลว้เพราะละมานะไดโ้ดยชอบ‟ 

ตณัหาสตูรที ่๑๑ จบ 

อานสิงัสวรรคที ่๑๐ จบ 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

   ๑. ปาตภุาวสตูร    ๒. อานสิงัสสตูร 

   ๓. อนจิจสตูร     ๔. ทกุขสตูร 

   ๕. อนัตตสตูร     ๖. นพิพานสตูร 

   ๗. อนวฏัฐติสตูร    ๘. อกุขติตาสกิสตูร 

   ๙. อตัมมยสตูร    ๑๐. ภวสตูร 

   ๑๑. ตัณหาสตูร 

ทตุยิปณัณาสก ์จบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๖๒๘ } 



๖๒๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต ๑๑. ตกิวรรค ๑. ราคสตูร 

๑๑. ตกิวรรค 

หมวดวา่ดว้ยธรรมหมวดละ ๓ 

๑. ราคสตูร 

วา่ดว้ยราคะ 

  [๑๐๗] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ ภกิษุทัง้หลาย ธรรม ๓ ประการนี ้

  ธรรม ๓ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ราคะ (ความกําหนัด) 

   ๒. โทสะ (ความคดิประทษุรา้ย) 

   ๓. โมหะ (ความหลง) 

  ภกิษุทัง้หลาย ธรรม ๓ ประการนีแ้ล 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุควรเจรญิธรรม ๓ ประการ เพือ่ละธรรม ๓ ประการนี ้

  ธรรม ๓ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ภกิษุควรเจรญิอสภุะ๑เพือ่ละราคะ 

   ๒. ภกิษุควรเจรญิเมตตา๒เพือ่ละโทสะ 

   ๓. ภกิษุควรเจรญิปัญญา๓เพือ่ละโมหะ 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุควรเจรญิธรรม ๓ ประการนี ้เพือ่ละธรรม ๓ ประการนีแ้ล 

ราคสตูรที ่๑ จบ 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 อสภุะ หมายถงึอสภุกัมมัฏฐาน คอือารมณ์เป็นทีต่ัง้แหง่การงานของใจทีพ่จิารณารา่งกายของตนและผูอ้ืน่ 

   ใหเ้ห็นสภาวะทีไ่มง่าม ม ี๑๐ ประการ (องฺ.ฉกฺก.อ. ๓/๑๐๗/๑๕๗) และดรูายละเอยีดประกอบใน วสิทฺุธ.ิ 

   ๑/๑๐๒-๑๒๒/๑๙๔-๒๑๔ 

๒
 เมตตา หมายถงึเมตตากัมมัฏฐาน อารมณ์เป็นทีต่ัง้แหง่การงานของใจทีป่รารถนาใหเ้ขามคีวามสขุ (องฺ.ฉกฺก. 

   อ. ๓/๑๐๗/๑๕๗) 

๓ 
ปญัญา หมายถงึมัคคปัญญาพรอ้มทัง้วปัิสสนา (องฺ.ฉกฺก.อ. ๓/๑๐๗/๑๕๗) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๖๒๙ } 



๖๓๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต ๑๑. ตกิวรรค ๓. วติักกสตูร 

๒. ทจุจรติสตูร 

วา่ดว้ยทจุรติ 

  [๑๐๘] ภกิษุทัง้หลาย ธรรม ๓ ประการนี ้

  ธรรม ๓ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. กายทจุรติ (ความประพฤตชิัว่ดว้ยกาย) 

   ๒. วจทีจุรติ (ความประพฤตชิัว่ดว้ยวาจา) 

   ๓. มโนทจุรติ (ความประพฤตชิัว่ดว้ยใจ) 

  ภกิษุทัง้หลาย ธรรม ๓ ประการนีแ้ล 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุควรเจรญิธรรม ๓ ประการ เพือ่ละธรรม ๓ ประการนี ้

  ธรรม ๓ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ภกิษุควรเจรญิกายสจุรติ(ความประพฤตชิอบดว้ยกาย)เพือ่ละกาย 

       ทจุรติ 

   ๒. ภกิษุควรเจรญิวจสีจุรติ(ความประพฤตชิอบดว้ยวาจา)เพือ่ละวจทีจุรติ 

   ๓. ภกิษุควรเจรญิมโนสจุรติ(ความประพฤตชิอบดว้ยใจ)เพือ่ละมโนทจุรติ 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุควรเจรญิธรรม ๓ ประการนี ้เพือ่ละธรรม ๓ ประการนีแ้ล 

ทจุจรติสตูรที ่๒ จบ 

 

๓. วติกักสตูร 

วา่ดว้ยวติก 

  [๑๐๙] ภกิษุทัง้หลาย ธรรม ๓ ประการนี ้

  ธรรม ๓ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. กามวติก (ความตรกึในทางกาม) 

   ๒. พยาบาทวติก (ความตรกึในทางพยาบาท) 

   ๓. วหิงิสาวติก (ความตรกึในทางเบยีดเบยีน) 

  ภกิษุทัง้หลาย ธรรม ๓ ประการนีแ้ล 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๖๓๐ } 



๖๓๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต ๑๑. ตกิวรรค ๔. สญัญาสตูร 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุควรเจรญิธรรม ๓ ประการ เพือ่ละธรรม ๓ ประการนี ้

  ธรรม ๓ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ภกิษุควรเจรญิเนกขมัมวติก(ความตรกึปลอดจากกาม)เพือ่ละกามวติก 

   ๒. ภกิษุควรเจรญิอพยาบาทวติก(ความตรกึปลอดจากพยาบาท)เพือ่ 

       ละพยาบาทวติก 

   ๓. ภกิษุควรเจรญิอวหิงิสาวติก(ความตรกึปลอดจากการเบยีดเบยีน) 

       เพือ่ละวหิงิสาวติก 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุควรเจรญิธรรม ๓ ประการนี ้เพือ่ละธรรม ๓ ประการนีแ้ล 

วติกักสตูรที ่๓ จบ 

 

๔. สญัญาสตูร 

วา่ดว้ยสญัญา 

  [๑๑๐] ภกิษุทัง้หลาย ธรรม ๓ ประการนี ้

  ธรรม ๓ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. กามสญัญา (ความกําหนดหมายในทางกาม) 

   ๒. พยาปาทสญัญา (ความกําหนดหมายในทางพยาบาท) 

   ๓. วหิงิสาสญัญา (ความกําหนดหมายในทางเบยีดเบยีน) 

  ภกิษุทัง้หลาย ธรรม ๓ ประการนีแ้ล 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุควรเจรญิธรรม ๓ ประการ เพือ่ละธรรม ๓ ประการนี ้

  ธรรม ๓ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ภกิษุควรเจรญิเนกขมัมสญัญา(ความกําหนดหมายปลอดจากกาม) 

       เพือ่ละกามสญัญา 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๖๓๑ } 



๖๓๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต ๑๑. ตกิวรรค ๕. ธาตสุตูร 

   ๒. ภกิษุควรเจรญิอพยาปาทสญัญา(ความกําหนดหมายปลอดจาก 

       พยาบาท)เพือ่ละพยาปาทสญัญา 

   ๓. ภกิษุควรเจรญิอวหิงิสาสญัญา(ความกําหนดหมายปลอดจากการ 

       เบยีดเบยีน)เพือ่ละวหิงิสาสญัญา 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุควรเจรญิธรรม ๓ ประการนี ้เพือ่ละธรรม ๓ ประการนีแ้ล 

สญัญาสตูรที ่๔ จบ 

 

๕. ธาตสุตูร 

วา่ดว้ยธาต ุ

  [๑๑๑] ภกิษุทัง้หลาย ธรรม ๓ ประการนี ้

  ธรรม ๓ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. กามธาต ุ(ธาตคุอืกาม) 

   ๒. พยาปาทธาต ุ(ธาตคุอืพยาบาท) 

   ๓. วหิงิสาธาต ุ(ธาตคุอืความเบยีดเบยีน) 

  ภกิษุทัง้หลาย ธรรม ๓ ประการนีแ้ล 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุควรเจรญิธรรม ๓ ประการ เพือ่ละธรรม ๓ ประการนี ้

  ธรรม ๓ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ภกิษุควรเจรญิเนกขมัมธาต(ุธาตคุอืความปลอดจากกาม)เพือ่ละ 

       กามธาต ุ

   ๒. ภกิษุควรเจรญิอพยาปาทธาต(ุธาตคุอืความปลอดจากพยาบาท) 

       เพือ่ละพยาปาทธาต ุ

   ๓. ภกิษุควรเจรญิอวหิงิสาธาต(ุธาตคุอืความปลอดจากการเบยีดเบยีน) 

       เพือ่ละวหิงิสาธาต ุ

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุควรเจรญิธรรม ๓ ประการนี ้เพือ่ละธรรม ๓ ประการนีแ้ล 

ธาตสุตูรที ่๕ จบ 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๖๓๒ } 



๖๓๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต ๑๑. ตกิวรรค ๖. อัสสารทสตูร 

๖. อสัสาทสตูร 

วา่ดว้ยอสัสาททฏิฐ ิ๑ 

  [๑๑๒] ภกิษุทัง้หลาย ธรรม ๓ ประการนี ้

  ธรรม ๓ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. อัสสาททฏิฐ ิ

   ๒. อัตตานุทฏิฐิ๒ 

   ๓. มจิฉาทฏิฐิ๓ 

  ภกิษุทัง้หลาย ธรรม ๓ ประการนีแ้ล 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุควรเจรญิธรรม ๓ ประการ เพือ่ละธรรม ๓ ประการนี ้

  ธรรม ๓ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ภกิษุควรเจรญิอนจิจสญัญา (ความกําหนดหมายความไมเ่ทีย่งแหง่ 

       สงัขาร) เพือ่ละอัสสาททฏิฐ ิ

   ๒. ภกิษุควรเจรญิอนัตตสญัญา (ความกําหนดหมายรูค้วามเป็นอนัตตา 

       แหง่ธรรมทัง้ปวง) เพือ่ละอัตตานุทฏิฐ ิ

   ๓. ภกิษุควรเจรญิสมัมาทฏิฐ(ิความเห็นชอบ)เพือ่ละมจิฉาทฏิฐ ิ

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุควรเจรญิธรรม ๓ ประการนี ้เพือ่ละธรรม ๓ ประการนีแ้ล 

อสัสาทสตูรที ่๖ จบ 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 หมายถงึสัสสตทฏิฐ ิความเห็นว่าเทีย่ง (คอืเห็นวา่ อัตตา(ชวีาตมัน)และโลก เป็นสิง่เทีย่งแท ้ย่ังยนื คงอยู ่

   ตลอดไป เชน่เห็นวา่ คน และสัตวต์ายไปแลว้ รา่งกายเทา่นัน้ทรดุโทรมไป สว่นดวงชพีหรอืมนัส เป็น 

   ธรรมชาตไิมส่ญู ยอ่มถอืปฏสินธใินกําเนดิอืน่ตอ่ไป จัดเป็นมจิฉาทฏิฐอิยา่งหนึง่) (องฺ.ฉกฺก.อ. ๓/๑๑๒/๑๕๗) 

๒
 หมายถงึสักกายทฏิฐทิีม่วัีตถ ุ๒๐ ประการ (๑) เห็นรปูเป็นอัตตา (๒) เห็นอัตตามรีปู (๓) เห็นรปูในอัตตา 

   (๔) เห็นรปูในรปู (๕) เห็นเวทนาเป็นอัตตา (๖) เห็นอัตตามเีวทนา (๗) เห็นเวทนาในอัตตา (๘) เห็นอัตตา 

   ในเวทนา (๙) เห็นสัญญาเป็นอัตตา (๑๐) เห็นอัตตามสีัญญา (๑๑) เห็นสัญญาในอัตตา (๑๒) เห็นอัตตา 

   ในสัญญา (๑๓) เห็นสังขารเป็นอัตตา (๑๔) เห็นอัตตามสีังขาร (๑๕) เห็นสังขารในอัตตา (๑๖) เห็นอัตตา 

   ในสังขาร (๑๗) เห็นวญิญาณเป็นอัตตา (๑๘)เห็นอัตตามวีญิญาณ (๑๙) เห็นวญิญาณในอัตตา (๒๐) เห็น 

   อัตตาในวญิญาณ (องฺ.ฉกฺก.อ. ๓/๑๑๒/๑๕๗) และดู สํ.ข.๑๗/๑๕๕/๑๔๙, ข.ุม.อ.๑๒/๑๕๘ 

๓
 หมายถงึทฏิฐ ิ๖๒ ประการ (องฺ.ฉกฺก.อ. ๓/๑๑๒/๑๕๗) และด ูท.ีส.ี (แปล) ๙/๒๘-๑๔๖/๑๑-๔๖ 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๖๓๓ } 



๖๓๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต ๑๑. ตกิวรรค ๗. อรตสิตูร 

๗. อรตสิตูร 

วา่ดว้ยอรต ิ

  [๑๑๓] ภกิษุทัง้หลาย ธรรม ๓ ประการนี ้

  ธรรม ๓ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. อรต ิ(ความไมย่นิด)ี 

   ๒. วหิงิสา (ความเบยีดเบยีน) 

   ๓. อธัมมจรยิา๑ (การประพฤตอิธรรม) 

  ภกิษุทัง้หลาย ธรรม ๓ ประการนีแ้ล 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุควรเจรญิธรรม ๓ ประการ เพือ่ละธรรม ๓ ประการนี ้

  ธรรม ๓ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ภกิษุควรเจรญิมทุติา(ความยนิด)ีเพือ่ละอรต ิ

   ๒. ภกิษุควรเจรญิอวหิงิสา(ความไมเ่บยีดเบยีน)เพือ่ละวหิงิสา 

   ๓. ภกิษุควรเจรญิธัมมจรยิา(ความประพฤตธิรรม)เพือ่ละอธัมมจรยิา 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุควรเจรญิธรรม ๓ ประการนี ้เพือ่ละธรรม ๓ ประการนีแ้ล 

อรตสิตูรที ่๗ จบ 

 

 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑ 
อธมัมจรยิา ในทนีีห้มายถงึการประพฤตอิกศุลกรรมบถ ๑๐ ประการ คอื (๑) ปาณาตบิาต (ฆา่สัตว)์ 

   (๒) อทนินาทาน (ลักทรัพย)์ (๓) กาเมสมุจิฉาจาร (ประพฤตผิดิในกาม) (๔) มสุาวาท (พดูเท็จ) 

   (๕) ปิสณุวาจา (พดูสอ่เสยีด) (๖) ผรสุวาจา (พดูคําหยาบ) (๗) สัมผัปปลาปะ (พดูเพอ้เจอ้) (๘) อภชิฌา 

   (เพง่เล็งอยากไดข้องเขา) (๙) พยาบาท (คดิรา้ย) (๑๐) มจิฉาทฏิฐ ิ(เห็นผดิ) (องฺ.ฉกฺก.อ. ๓/๑๑๓/๑๕๗) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๖๓๔ } 



๖๓๕ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต ๑๑. ตกิวรรค ๙. โทวจัสสตาสตูร 

๘. สนัตฏุฐติาสตูร 

วา่ดว้ยสนัตฏุฐติา 

  [๑๑๔] ภกิษุทัง้หลาย ธรรม ๓ ประการนี ้

  ธรรม ๓ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. อสนัตฏุฐติา (ความไมส่นัโดษ) 

   ๒. อสมัปัชชญัญะ (ความไมม่สีมัปชญัญะ) 

   ๓. มหจิฉตา (ความปรารถนามาก) 

  ภกิษุทัง้หลาย ธรรม ๓ ประการนีแ้ล 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุควรเจรญิธรรม ๓ ประการ เพือ่ละธรรม ๓ ประการนี ้

  ธรรม ๓ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ภกิษุควรเจรญิสนัตฏุฐติา(ความสนัโดษ)เพือ่ละอสนัตฏุฐติา 

   ๒. ภกิษุควรเจรญิสมัปชญัญะ(ความมสีมัปชญัญะ)เพือ่ละอสมัปชญัญะ 

   ๓. ภกิษุควรเจรญิอัปปิจฉตา(ความปรารถนานอ้ย)เพือ่ละมหจิฉตา 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุควรเจรญิธรรม ๓ ประการนี ้เพือ่ละธรรม ๓ ประการนีแ้ล 

สนัตฏุฐติาสตูรที ่๘ จบ 

 

๙. โทวจสัสตาสตูร 

วา่ดว้ยความเป็นผูว้า่ยาก 

  [๑๑๕] ภกิษุทัง้หลาย ธรรม ๓ ประการนี ้

  ธรรม ๓ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ความเป็นผูว้า่ยาก 

   ๒. ความเป็นผูม้ปีาปมติร (มติรชัว่) 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๖๓๕ } 



๖๓๖ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต ๑๑. ตกิวรรค ๑๐. อทุธัจจสตูร 

   ๓. ความฟุ้งซา่นแหง่จติ 

  ภกิษุทัง้หลาย ธรรม ๓ ประการนีแ้ล 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุควรเจรญิธรรม ๓ ประการ เพือ่ละธรรม ๓ ประการนี ้

  ธรรม ๓ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ภกิษุควรเจรญิความเป็นผูว้า่งา่ยเพือ่ละความเป็นผูว้า่ยาก 

   ๒. ภกิษุควรเจรญิความเป็นผูม้กีัลยาณมติร(มติรด)ีเพือ่ละความเป็นผู ้

       มปีาปมติร 

   ๓. ภกิษุควรเจรญิอานาปานสต(ิสตกํิาหนดลมหายใจเขา้ออก)เพือ่ละ 

       ความฟุ้งซา่นแหง่จติ 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุควรเจรญิธรรม ๓ ประการนี ้เพือ่ละธรรม ๓ ประการนีแ้ล 

โทวจสัสตาสตูรที ่๙ จบ 

 

๑๐. อทุธจัจสูตร 

วา่ดว้ยอทุธจัจะ 

  [๑๑๖] ภกิษุทัง้หลาย ธรรม ๓ ประการนี ้

  ธรรม ๓ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. อทุธัจจะ (ความฟุ้งซา่น) 

   ๒. อสงัวร (ความไมส่ํารวม) 

   ๓. ปมาทะ (ความประมาท) 

  ภกิษุทัง้หลาย ธรรม ๓ ประการนีแ้ล 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุควรเจรญิธรรม ๓ ประการ เพือ่ละธรรม ๓ ประการนี ้

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๖๓๖ } 



๖๓๗ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต ๑๑. ตกิวรรค รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรค 

  ธรรม ๓ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ภกิษุควรเจรญิสมถะ(ความสงบแหง่จติ)เพือ่ละอทุธัจจะ 

   ๒. ภกิษุควรเจรญิสงัวร(ความสํารวม)เพือ่ละอสงัวร 

   ๓. ภกิษุควรเจรญิอัปปมาทะ(ความไมป่ระมาท)เพือ่ละปมาทะ 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุควรเจรญิธรรม ๓ ประการนี ้เพือ่ละธรรม ๓ ประการนีแ้ล 

อทุธจัจสตูรที ่๑๐ จบ 

ตกิวรรคที ่๑๑ จบ 

รวมพระสตูรทีม่ใีนวรรคนี ้คอื 

   ๑. ราคสตูร     ๒. ทจุจรติสตูร 

   ๓. วติักกสตูร     ๔. สญัญาสตูร 

   ๕. ธาตสุตูร     ๖. อัสสาทสตูร 

   ๗. อรตสิตูร     ๘. สนัตฏุฐติาสตูร 

   ๙. โทวจัสสตาสตูร    ๑๐. อทุธัจจสตูร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๖๓๗ } 



๖๓๘ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต ๑๒. สามัญวรรค ๑. กายานุปัสสสีตูร 

๑๒. สามญัญวรรค 

หมวดวา่ดว้ยธรรมท ัว่ไป 

๑. กายานปุสัสสีตูร 

วา่ดว้ยผูค้วรเจรญิกายานปุสัสนา 

  [๑๑๗] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุยังละธรรม ๖ ประการ 

ไมไ่ด ้ก็ไมอ่าจพจิารณาเห็นกายในกายอยู ่

  ธรรม ๖ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ความเป็นผูช้อบการงาน๑ 

   ๒. ความเป็นผูช้อบการพดูคยุ 

   ๓. ความเป็นผูช้อบการนอนหลับ 

   ๔. ความเป็นผูช้อบการคลกุคลดีว้ยหมู ่

   ๕. ความเป็นผูไ้มคุ่ม้ครองทวารในอนิทรยีทั์ง้หลาย 

   ๖. ความเป็นผูไ้มรู่จั้กประมาณในการบรโิภค 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุยังละธรรม ๖ ประการนีแ้ลไมไ่ด ้ก็ไมอ่าจพจิารณาเห็นกาย 

ในกายอยู ่

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุละธรรม ๖ ประการไดแ้ลว้ จงึอาจพจิารณาเห็นกายใน 

กายอยู ่

  ธรรม ๖ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ความเป็นผูช้อบการงาน 

   ๒. ความเป็นผูช้อบการพดูคยุ 

 

 

 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 การงาน หมายถงึการทําจวีร เย็บปะจวีร ทําถลกบาตร อังสะ ประคตเอว ผา้กรองน้ํา การทําเชงิบาตร 

   ผา้เช็ดเทา้ ไมก้วาด เป็นตน้ (องฺ.ปญฺจก.ฏกีา ๓/๘๙/๔๔) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๖๓๘ } 



๖๓๙ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต ๑๒. สามัญวรรค ๒. ธัมมานุปัสสสีตูร 

   ๓. ความเป็นผูช้อบการนอนหลับ 

   ๔. ความเป็นชอบการคลกุคลดีว้ยหมู ่

   ๕. ความเป็นผูไ้มคุ่ม้ครองทวารในอนิทรยีทั์ง้หลาย 

   ๖. ความเป็นผูไ้มรู่จั้กประมาณในการบรโิภค 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุละธรรม ๖ ประการนีแ้ลไดแ้ลว้ จงึอาจพจิารณาเห็นกาย 

ในกายอยู ่

กายานปุสัสสีตูรที ่๑ จบ 

 

๒. ธมัมานปุสัสสีตูร 

วา่ดว้ยผูค้วรเจรญิธรรมานปุสัสนา 

  [๑๑๘] ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุยังละธรรม ๖ ประการไมไ่ด ้ก็ไมอ่าจพจิารณา 

เห็นกายในกายอันเป็นภายในอยู ่ฯลฯ พจิารณาเห็นกายในกายอันเป็นภายนอกอยู ่ฯลฯ 

พจิารณาเห็นกายในกายอันเป็นทัง้ภายในและภายนอกอยู ่ฯลฯ 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุยังละธรรม ๖ ประการไมไ่ด ้ก็ไมอ่าจพจิารณาเห็นเวทนา 

ในเวทนาทัง้หลายอยู ่ฯลฯ พจิารณาเห็นเวทนาในเวทนาทัง้หลายอันเป็นภายในอยู ่ฯลฯ 

พจิารณาเห็นเวทนาในเวทนาทัง้หลายอันเป็นภายนอกอยู ่ฯลฯ พจิารณาเห็นเวทนา 

ในเวทนาทัง้หลายอันเป็นทัง้ภายในและภายนอกอยู ่ฯลฯ 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุยังละธรรม ๖ ประการไมไ่ด ้ก็ไมอ่าจพจิารณาเห็นจติใน 

จติอยู ่ฯลฯ พจิารณาเห็นจติในจติอันเป็นภายในอยู ่ฯลฯ พจิารณาเห็นจติในจติอัน 

เป็นภายนอกอยู ่ฯลฯ พจิารณาเห็นจติในจติอันเป็นทัง้ภายในและภายนอกอยู ่ฯลฯ 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุยังละธรรม ๖ ประการไมไ่ด ้ก็ไมอ่าจพจิารณาเห็นธรรมใน 

ธรรมทัง้หลายอยู ่ฯลฯ พจิารณาเห็นธรรมในธรรมทัง้หลายอันเป็นภายในอยู ่ฯลฯ 

พจิารณาเห็นธรรมในธรรมทัง้หลายอันเป็นภายนอกอยู ่ฯลฯ พจิารณาเห็นธรรมใน 

ธรรมทัง้หลายอันเป็นทัง้ภายในและภายนอกอยู ่

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๖๓๙ } 



๖๔๐ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต ๑๒. สามัญวรรค ๒. ธัมมานุปัสสสีตูร 

  ธรรม ๖ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ความเป็นผูช้อบการงาน 

   ๒. ความเป็นผูช้อบการพดูคยุ 

   ๓. ความเป็นผูช้อบการนอนหลับ 

   ๔. ความเป็นผูช้อบการคลกุคลดีว้ยหมู ่

   ๕. ความเป็นผูไ้มคุ่ม้ครองทวารในอนิทรยีทั์ง้หลาย 

   ๖. ความเป็นผูไ้มรู่จั้กประมาณในการบรโิภค 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุยังละธรรม ๖ ประการนีแ้ลไมไ่ด ้ก็ไมอ่าจพจิารณาเห็น 

ธรรมในธรรมทัง้หลายอันเป็นทัง้ภายในและภายนอกอยู ่

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุละธรรม ๖ ประการไดแ้ลว้ จงึอาจพจิารณาเห็นธรรมใน 

ธรรมทัง้หลายอันเป็นทัง้ภายในและภายนอกอยู ่

  ธรรม ๖ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ความเป็นผูช้อบการงาน 

     ฯลฯ 

   ๖. ความเป็นผูไ้มรู่จั้กประมาณในการบรโิภค 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุละธรรม ๖ ประการนีแ้ลไดแ้ลว้ จงึอาจพจิารณาเห็น 

ธรรมในธรรมทัง้หลายอันเป็นทัง้ภายในและภายนอกอยู ่

ธมัมานปุสัสสีตูรที ่๒ จบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๖๔๐ } 



๖๔๑ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต ๑๒. สามัญวรรค ๔-๒๓. ภัลลกิาทสิตูร 

๓. ตปสุสสตูร 

วา่ดว้ยตปสุสคหบด ี

  [๑๑๙] ภกิษุทัง้หลาย ตปสุสคหบดปีระกอบดว้ยธรรม ๖ ประการ เป็นผู ้

เชือ่มั่นในตถาคต๑ เห็นอมตธรรม ทําใหแ้จง้อมตธรรมอยู ่

  ธรรม ๖ ประการ อะไรบา้ง คอื  

   ๑. ความเลือ่มใสอันไมห่วั่นไหวในพทุธเจา้ 

   ๒. ความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในธรรม 

   ๓. ความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในสงฆ ์

   ๔. อรยิศลี 

   ๕. อรยิญาณ 

   ๖. อรยิวมิตุต ิ

  ภกิษุทัง้หลาย ตปสุสคหบดปีระกอบดว้ยธรรม ๖ ประการนีแ้ล เป็นผูเ้ชือ่มั่น 

ในตถาคต เห็นอมตธรรม ทําใหแ้จง้อมตธรรมอยู ่

ตปสุสสตูรที ่๓ จบ 

๔-๒๓. ภลัลกิาทสิตูร 

วา่ดว้ยภลัลกิคหบดเีป็นตน้ 

  [๑๒๐-๑๓๙] ภกิษุทัง้หลาย ภัลลกิคหบด ีประกอบดว้ยธรรม ๖ ประการ 

ฯลฯ สทัุตตอนาถบณิฑกิคหบด ีฯลฯ จติตคหบดชีาวเมอืงมัจฉกิาสณัฑ ์ฯลฯ 

หัตถกคหบดชีาวเมอืงอาฬว ีฯลฯ เจา้ศากยะพระนามวา่มหานามะ ฯลฯ อคุค- 

คหบดชีาวเมอืงเวสาล ีฯลฯ อคุคตคหบด ีฯลฯ สรูอมัพัฏฐคหบด ีฯลฯ หมอชวีก 

โกมารภัจจ ์ฯลฯ นกลุปิตาคหบด ีฯลฯ ตวกัณณกิคหบด ีฯลฯ ปรูณคหบด ีฯลฯ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 เป็นผูเ้ชือ่ม ัน่ในตถาคต หมายถงึมจีติตัง้มั่นดหีมดความสงสัยในพระคณุของพระพทุธเจา้ (องฺ.ฉกฺก.อ. 

   ๓/๑๑๙-๑๒๑/๑๕๗) 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๖๔๑ } 



๖๔๒ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต ราคเปยยาล 

อสิทัิตตคหบด ีฯลฯ สนัธานคหบด ีฯลฯ วชิยัคหบด ีฯลฯ วชัชยิมหติคหบด ีฯลฯ 

เมณฑกคหบด ีฯลฯ วาเสฏฐอบุาสก ฯลฯ อรฏิฐอบุาสก ฯลฯ สาทัตตอบุาสก 

ประกอบดว้ยธรรม ๖ ประการ เป็นผูเ้ชือ่มั่นในตถาคต เห็นอมตธรรม ทําใหแ้จง้ 

อมตธรรมอยู ่

  ธรรม ๖ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ความเลือ่มใสอันไมห่วั่นไหวในพทุธเจา้ 

   ๒. ความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในธรรม 

   ๓. ความเลือ่มใสอันไมห่วัน่ไหวในสงฆ ์

   ๔. อรยิศลี 

   ๕. อรยิญาณ 

   ๖. อรยิวมิตุต ิ

  ภกิษุทัง้หลาย สาทัตตอบุาสกประกอบดว้ยธรรม ๖ ประการนีแ้ล เป็นผู ้

เชือ่มั่นในตถาคต เห็นอมตธรรม ทําใหแ้จง้อมตธรรมอยู ่

ภลัลกิาทสิตูรที ่๔-๒๓ จบ 

ราคเปยยาล 

  [๑๔๐] พระผูม้พีระภาคตรัสวา่ ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุควรเจรญิธรรม ๖ 

ประการ เพือ่รูย้ ิง่ราคะ 

  ธรรม ๖ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. ทัสสนานุตตรยิะ(การเห็นอันยอดเยีย่ม) 

   ๒. สวนานุตตรยิะ(การฟังอันยอดเยีย่ม) 

   ๓. ลาภานุตตรยิะ(การไดอ้ันยอดเยีย่ม) 

   ๔. สกิขานุตตรยิะ(การศกึษาอันยอดเยีย่ม) 

   ๕. ปารจิรยิานุตตรยิะ(การบํารงุอันยอดเยีย่ม) 

   ๖. อนุสสตานุตตรยิะ(การระลกึอันยอดเยีย่ม) 

 

 

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๖๔๒ } 



๖๔๓ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต ราคเปยยาล 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุควรเจรญิธรรม ๖ ประการนีแ้ล เพือ่รูย้ ิง่ราคะ (๑) 

  [๑๔๑] ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุควรเจรญิธรรม ๖ ประการ เพือ่รูย้ ิง่ราคะ 

  ธรรม ๖ ประการ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. พทุธานุสสต(ิการระลกึถงึพระพทุธเจา้) 

   ๒. ธัมมานุสสต(ิการระลกึถงึพระธรรม) 

   ๓. สงัฆานุสสต(ิการระลกึถงึพระสงฆ)์ 

   ๔. สลีานุสสต(ิการระลกึถงึศลี) 

   ๕. จาคานุสสต(ิการระลกึถงึการบรจิาค) 

   ๖. เทวตานุสสต(ิการระลกึถงึเทวดา) 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุควรเจรญิธรรม ๖ ประการนีแ้ล เพือ่รูย้ ิง่ราคะ (๒) 

  [๑๔๒] ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุควรเจรญิธรรม ๖ ประการ เพือ่รูย้ ิง่ราคะ 

  ธรรม ๖ ประการ๑ อะไรบา้ง คอื 

   ๑. อนจิจสญัญา 

   ๒. อนจิเจ ทกุขสญัญา 

   ๓. ทกุเข อนัตตสญัญา 

   ๔. ปหานสญัญา 

   ๕. วริาคสญัญา 

   ๖. นโิรธสญัญา 

  ภกิษุทัง้หลาย ภกิษุควรเจรญิธรรม ๖ ประการนีแ้ล เพือ่รูย้ ิง่ราคะ (๓) 

  [๑๔๓ - ๑๖๙] ภกิษุทัง้หลาย บคุคลควรเจรญิธรรม ๖ ประการ เพือ่กําหนด 

รูร้าคะ 

  ... เพือ่ความสิน้ราคะ 

  ... เพือ่ละราคะ 

  ... เพือ่ความสิน้ไปแหง่ราคะ 

 

 

เชงิอรรถ : 

๑
 ดเูชงิอรรถที ่๑ ฉักกนบิาต ขอ้ ๓๕ (วชิชาภาคยิสตูร) หนา้ ๔๘๓ ในเลม่นี ้

 

{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๖๔๓ } 



๖๔๔ 

 

พระสตุตันตปิฎก อังคตุตรนกิาย ฉักกนบิาต ราคเปยยาล 

  ... เพือ่ความเสือ่มไปแหง่ราคะ 

  ... เพือ่ความคลายไปแหง่ราคะ 

  ... เพือ่ความดับไปแหง่ราคะ 

  ... เพือ่ความสละราคะ 

  ... เพือ่ความสละคนืราคะ 

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคลเจรญิธรรม ๖ ประการนีแ้ล เพือ่ความสละคนืราคะ 

(๔-๑๐) 

  [๑๗๐ - ๖๔๙] ภกิษุทัง้หลาย บคุคลควรเจรญิธรรม ๖ ประการ เพือ่รูย้ ิง่ 

โทสะ (ความคดิประทษุรา้ย) 

  ... เพือ่กําหนดรูโ้ทสะ 

  ... เพือ่ความสิน้โทสะ 

  ... เพือ่ละโทสะ 

  ... เพือ่ความสิน้ไปแหง่โทสะ 

  ... เพือ่ความเสือ่มไปแหง่โทสะ 

  ... เพือ่ความคลายไปแหง่โทสะ 

  ... เพือ่ความดับไปแหง่โทสะ 

  ... เพือ่ความสละโทสะ 

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

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

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

สาเถยยะ(ความโออ้วด )... ถัมภะ(ความหัวดือ้) ... สารัมภะ (ความแขง่ด)ี ... มานะ 

(ความถอืตัว) ... อตมิานะ(ความดหูมิน่เขา) ... มทะ(ความมัวเมา) ... ปมาทะ(ความ 

ประมาท) ... 

  ภกิษุทัง้หลาย บคุคลควรเจรญิธรรม ๖ ประการนีแ้ล เพือ่ความสละคนืปมาทะ 

  เมือ่พระผูม้พีระภาคตรัสอยา่งนี ้ภกิษุเหลา่นัน้มใีจยนิดตีา่งชืน่ชมภาษิตของ 

พระผูม้พีระภาคแล (๔๑-๕๐๑) 

ราคเปยยาล จบ 

ฉกักนบิาต จบบรบิรูณ์ 

พระไตรปิฎกเลม่ที ่๒๒ สตุตันตปิฎกที ่๑๔ อังคตุตรนกิาย ปัญจก ฉักกนบิาต จบ 

 
{ทีม่า : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย เลม่ : ๒๒ หนา้ :๖๔๔ } 



 

 

ค ำอนโุมทนำและค ำอธบิำยทำ้ยเลม่ 

 

ไฟล ์PDF เวอรช์ัน่ 1.0 - พระไตรปิฎกแปลไทย ฉบับ มจร. เลม่ 22 

ทีแ่สดงอยูน่ี ้ไดถ้กูคัดลอกขอ้ความมาจาก 

- โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับ มจร. - MCUTRAI Version 1.0 

และ 

- ขอ้มลูพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับ มจร. (ออนไลน)์ จากเว็บไซตธ์ัมมโชต ิ

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

 

ขออนุโมทนาสาธกุับ “คณุ คริยิะ นาราครี”ี   

ผูจั้ดท าเรยีบเรยีงไฟล ์PDF ฉบับนี ้

 

 

ไฟล ์PDF เวอรช์ัน่ 1.0  เลม่ 22 นี ้ไดถ้กูเริม่อัพโหลดสูส่าธารณะเมือ่เดอืน มกราคม พ.ศ. 2562 

หากพบขอ้ผดิพลาดใดๆ ในสว่นของไฟล ์PDF  

โปรดแจง้มาทีอ่เีมล thepathofpurity@outloook.com 

 

http://www.geocities.ws/tmchote/tpd-mcu/index.htm
mailto:thepathofpurity@outloook.com
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