
๑๔. เอตทคฺควคฺค ๑. ปมวคฺค
[๑๘๘] เอตทคฺค ํ ภิกฺขเว  มม  สาวกานํ  ภิกฺขูนํ  รตฺตฺูนํ  ยทิทํ                  

อฺาสิโกณฺฑฺโ.1 (๑) 
[๑๘๙];  มหาปฺานํ ยทิทํ สารีปุตฺโต. (๒) 
[๑๙๐]  อิทฺธิมนฺตานํ ยทิทํ มหาโมคฺคลฺลาโน. (๓) 
[๑๙๑]; ธุตวาทานํ ยทิทํ มหากสฺสโป. (๔) 
[๑๙๒]  ทิพฺพจกฺขุกานํ ยทิทํ อนุรุทฺโธ. (๕) 
[๑๙๓]  อุจฺจากุลิกานํ ยทิทํ ภทฺทิโย กาโคธายปุตฺโต. (๖) 
[๑๙๔]  มฺชุสฺสรานํ ยทิทํ ลกุณฺฏกภทฺทิโย.2 (๗)
[๑๙๕]  สีหนาทิกานํ ยทิทํ ปณฺโฑลภารทฺวาโช. (๘) 
[๑๙๖]  ธมฺมกถิกานํ ยทิทํ ปุณฺโณ มนฺตาณิปุตฺโต. (๙) 
[๑๙๗] สงฺขิตฺเตน ภาสิตสฺส วิตฺถาเรน  อตฺถํ วิภชนฺตานํ ยทิทํ มหากจฺจาโนติ. 

(๑๐) 
วคฺโค ปโม.

๑๔. เอตทคฺควคฺค ๒. ทุติยวคฺค
[๑๙๘] เอตทคฺค ํภิกฺขเว มม สาวกานํ ภิกฺขูนํ มโนมยํ กายํ อภินิมฺมินนฺตานํ ยทิทํ 

จูฬปนฺถโก. (๑) 
[๑๙๙] เจโตวิวฺฏกุสลานํ ยทิทํ จูฬปนฺถโก.3 (๒)
[๒๐๐] สฺาวิวฺฏกุสลานํ ยทิทํ มหาปนฺถโก. (๓)
[๒๐๑] อรณวิหารีนํ ยทิทํ สุภูติ. (๔)
[๒๐๒] ทกฺขิเณยฺยานํ ยทิทํ สุภูติ. (๕)
[๒๐๓] อารฺกานํ ยทิทํ เรวโต ขทิรวนิโย. (๖)
[๒๐๔] ฌายีนํ ยทิทํ กงฺขาเรวโต. (๗)
[๒๐๕] อารทฺธวีริยานํ ยทิทํ โสโณ โกวิโส. (๘) 
[๒๐๖] กลฺยาณวากฺกรณานํ ยทิทํ โสโณ กุฏิกณฺโณ. (๙) 
[๒๐๗] ลาภีนํ ยทิทํ สีวลี. (๑๐) 
[๒๐๘] สทฺธาธิมุตฺตานํ ยทิทํ วกฺกลีติ. (๑๑) 

วคฺโค ทุติโย.
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1 ฉ. อฺาสิโกณฺฑฺโ 

2 ฉ.ม. ลกฺุฑกภทฺทิโย 

3 ก. จุลฺลปนฺถโก 



๑๔. เอตทคฺควคฺค ๓. ตติยวคฺค
; [๒๐๙] เอตทคฺคํ ภิกฺขเว มม สาวกานํ ภิกฺขูนํ สิกฺขากามานํ ยทิทํ ราหุโล. (๑) 

[๒๑๐] สทฺธาปพฺพชิตานํ ยทิทํ รฺปาโล. (๒) 
[๒๑๑] ปมํ สลากํ คณฺหนฺตานํ ยทิทํ กุณฺฑธาโน. (๓) 
[๒๑๒] ปฏิภานวนฺตานํ ยทิทํ วงฺคีโส. (๔) 
[๒๑๓] สมนฺตปาสาทิกานํ ยทิทํ อุปเสโน วงฺคนฺตปุตฺโต. (๕) 
[๒๑๔] เสนาสนปฺาปกานํ ยทิทํ ทพฺโพ มลฺลปุตฺโต. (๖) 
[๒๑๕] เทวตานํ ปยมนาปานํ ยทิทํ ปลินฺทวจฺโฉ. (๗) 
[๒๑๖] ขิปฺปาภิฺานํ ยทิทํ พาหิโย ทารุจีริโย. (๘) 
[๒๑๗] จิตฺตกถิกานํ ยทิทํ กุมารกสฺสโป. (๙) 
[๒๑๘] ปฏิสมฺภิทาปตฺตานํ ยทิทํ มหาโกฺิโตติ. (๑๐) 

วคฺโค ตติโย.

๑๔. เอตทคฺควคฺค ๔. จตุตฺถวคฺค
; [๒๑๙] เอตทคฺคํ ภิกฺขเว มม สาวกานํ ภิกฺขูนํ พหุสฺสุตานํ ยทิทํ อานนฺโท. (๑) 

[๒๒๐] สติมนฺตานํ ยทิทํ อานนฺโท. (๒) 
[๒๒๑] คติมนฺตานํ ยทิทํ อานนฺโท. (๓) 
[๒๒๒] ธิติมนฺตานํ ยทิทํ อานนฺโท. (๔) 
[๒๒๓] อุปฺากานํ ยทิทํ อานนฺโท. (๕) 
[๒๒๔] มหาปริสานํ ยทิทํ อุรุเวลกสฺสโป. (๖) 
[๒๒๕] กุลปฺปสาทกานํ ยทิทํ กาฬุทายี. (๗) 
[๒๒๖] อปฺปาพาธานํ ยทิทํ พกฺกุโล.4 (๘) 
[๒๒๗] ปุพฺเพนิวาสํ อนุสฺสรนฺตานํ ยทิทํ โสภิโต. (๙) 
[๒๒๘] วินยธรานํ ยทิทํ อุปาลิ. (๑๐) 
[๒๒๙] ภิกฺขุโนวาทกานํ ยทิทํ นนฺทโก. (๑๑) 
[๒๓๐] อินฺทฺริเยสุ คุตฺตทฺวารานํ ยทิทํ นนฺโท. (๑๒) 
[๒๓๑] ภิกฺขุโอวาทกานํ ยทิทํ มหากปฺปโน. (๑๓) 
[๒๓๒] เตโชธาตุกุสลานํ ยทิทํ สาคโต. (๑๔) 
[๒๓๓] ปฏิภาเณยฺยกานํ ยทิทํ ราโธ. (๑๕) 
[๒๓๔] ลูขจีวรธรานํ ยทิทํ โมฆราชาติ. (๑๖) 

วคฺโค จตุตฺโถ.
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4 ฉ.ม. ยทิทํ พากุโล 



๑๔. เอตทคฺควคฺค ๕. ปฺจมวคฺค
[๒๓๕] เอตทคฺคํ  ภิกฺขเว  มม  สาวิกานํ  ภิกฺขุนีน ํ  รตฺตฺูนํ  ยทิทํ                    

มหาปชาปติโคตมี. (๑) 
[๒๓๖] มหาปฺานํ ยทิทํ เขมา. (๒) 
[๒๓๗] อิทฺธิมนฺตีนํ ยทิทํ อุปฺปลวณฺณา. (๓) 
[๒๓๘] วินยธรานํ ยทิทํ ปฏาจารา. (๔) 
[๒๓๙] ธมฺมกถิกานํ ยทิทํ ธมฺมทินฺนา. (๕) 
[๒๔๐] ฌายีนํ ยทิทํ นนฺทา. (๖) 
[๒๔๑] อารทฺธวีริยานํ ยทิทํ โสณา. (๗) 
[๒๔๒] ทิพฺพจกฺขุกานํ ยทิทํ สกุลา.5 (๘) 
[๒๔๓] ขิปฺปาภิฺานํ ยทิทํ ภทฺทา กุณฺฑลเกสา. (๙) 
[๒๔๔] ปุพฺเพนิวาสํ อนุสฺสรนฺตีนํ ยทิทํ ภทฺทา กาปลานี. (๑๐) 
[๒๔๕] มหาภิฺาปฺปตฺตานํ ยทิทํ ภทฺทา กจฺจานา. (๑๑) 
[๒๔๖] ลูขจีวรธรานํ ยทิทํ กิสาโคตมี. (๑๒) 
[๒๔๗] สทฺธาธิมุตฺตานํ ยทิทํ สิงฺคาลกมาตาติ. (๑๓) 

วคฺโค ปฺจโม.
๑๔. เอตทคฺควคฺค ๖. ฉฺวคฺค

[๒๔๘] เอตทคฺค ํ ภิกฺขเว มม สาวกานํ อุปาสกานํ ปมํ สรณํ คจฺฉนฺตาน ํยทิทํ    
ตปุสฺสภลฺลิกา6 วาณิชา. (๑) 

[๒๔๙] ทายกานํ ยทิทํ สุทตฺโต คหปติ อนาถปณฺฑิโก. (๒) 
[๒๕๐] ธมฺมกถิกานํ ยทิทํ จิตฺโต คหปติ มจฺฉิกาสณฺฑิโก. (๓) 
[๒๕๑] จตูหิ สงฺคหวตฺถูหิ ปริสํ สงฺคณฺหนฺตานํ ยทิทํ หตฺถโก อาฬวโก. (๔) 
[๒๕๒] ปณีตทายกานํ ยทิทํ มหานาโม สกฺโก. (๕) 
[๒๕๓] มนาปทายกานํ ยทิทํ อุคฺโค คหปติ เวสาลิโก. (๖) 
[๒๕๔] สํฆุปฺากานํ ยทิทํ หตฺถิกามโก อุคฺคโต คหปติ. (๗) 
[๒๕๕] อเวจฺจปฺปสนฺนานํ ยทิทํ สูโร อมฺพฺโ.7 (๘) 
[๒๕๖] ปุคฺคลปฺปสนฺนานํ ยทิทํ ชีวโก โกมารภจฺโจ. (๙) 
[๒๕๗] วิสฺสาสกานํ ยทิทํ นกุลปตา คหปตีติ. (๑๐) 

วคฺโค ฉฺโ.
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5 ฉ.ม. พกุลา 

6 สี.อิ. ตปสฺสภลฺลิกา 

7 ฉ.ม. สุรพนฺโธ 



๑๔. เอตทคฺควคฺค ๗. สตฺตมวคฺค
[๒๕๘] เอตทคฺคํ ภิกฺขเว มม สาวิกานํ อุปาสิกาน ํ ปมํ สรณํ คจฺฉนฺตีนํ ยทิทํ 

สุชาตา เสนานิธีตา.8 (๑) 
[๒๕๙] ทายิกานํ ยทิทํ วิสาขา มิคารมาตา. (๒) 
[๒๖๐] พหุสฺสุตานํ ยทิทํ ขุชฺชุตฺตรา. (๓) 
[๒๖๑] เมตฺตาวิหารีนํ ยทิทํ สามาวตี. (๔) 
[๒๖๒] ฌายีนํ ยทิทํ อุตฺตรา นนฺทมาตา. (๕) 
[๒๖๓] ปณีตทายิกานํ ยทิทํ สุปฺปวาสา โกลิยธีตา. (๖) 
[๒๖๔] คิลานุปฺากีนํ ยทิทํ สุปฺปยา อุปาสิกา. (๗) 
[๒๖๕] อเวจฺจปฺปสนฺนานํ ยทิทํ กาติยานี. (๘) 
[๒๖๖] วิสฺสาสิกานํ ยทิทํ นกุลมาตา คหปตานี. (๙) 
[๒๖๗] อนุสฺสวปฺปสนฺนานํ ยทิทํ กาลี อุปาสิกา กุรุรฆริกาติ.9 (๑๐) 

วคฺโค สตฺตโม. เอตทคฺควคฺโค นิฺิโต. 

๑๕. อฺานปาลิ ๑. ปมวคฺค 
[๒๖๘] อฺานเมตํ ภิกฺขเว อนวกาโส, ยํ ทิฺิสมฺปนฺโน  ปุคฺคโล กฺจ1ิ0  สงฺขารํ 

นิจฺจโต อุปคจฺเฉยฺย,  เนต ํานํ วิชฺชติ. านฺจ โข เอต ํภิกฺขเว วิชฺชติ, ยํ ปุถุชฺชโน  กฺจิ 
สงฺขารํ นิจฺจโต อุปคจฺเฉยฺย, านเมตํ วิชฺชตีติ. (๑)

[๒๖๙] อฺานเมต ํ  ภิกฺขเว  อนวกาโส,  ยํ ทิฺิสมฺปนฺโน ปุคฺคโล กฺจิ สงฺขารํ 
สุขโต อุปคจฺเฉยฺย, เนต ํานํ วิชฺชติ. านฺจ โข เอตํ ภิกฺขเว วิชฺชติ, ยํ ปุถุชฺชโน  กฺจิ  
สงฺขารํ สุขโต อุปคจฺเฉยฺย, านเมตํ วิชฺชตีติ. (๒) 

[๒๗๐] อฺานเมต ํ ภิกฺขเว อนวกาโส, ยํ ทิฺิสมฺปนฺโน  ปุคฺคโล กฺจ ิ ธมฺมํ  
อตฺตโต อุปคจฺเฉยฺย, เนต ํานํ วิชฺชติ. านฺจ โข เอตํ ภิกฺขเว วิชฺชติ, ยํ ปุถุชฺชโน  กฺจิ 
ธมฺมํ อตฺตโต อุปคจฺเฉยฺย, านเมตํ วิชฺชตีติ. (๓) 

[๒๗๑] อฺานเมต ํ ภิกฺขเว อนวกาโส, ยํ ทิฺิสมฺปนฺโน  ปุคฺคโล มาตร ํ ชีวิตา    
โวโรเปยฺย, เนต ํ าน ํ วิชฺชติ. านฺจ โข ภิกฺขเว วิชฺชติ, ยํ ปุถุชฺชโน  มาตรํ ชีวิตา           
โวโรเปยฺย, านเมตํ วิชฺชตีติ. (๔)
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8 ฉ.ม. เสนิยธีตา

9 ฉ.ม. กุลฆริกา 

10 ฉ.ม. กิฺจิ. เอวมุปริป. 



[๒๗๒] อฺานเมตํ ภิกฺขเว อนวกาโส, ยํ ทิฺิสมฺปนฺโน  ปุคฺคโล ปตร ํ ชีวิตา       
โวโรเปยฺย, เนต ํ านํ วิชฺชติ. านฺจ โข เอต ํ ภิกฺขเว วิชฺชติ, ยํ ปุถุชฺชโน  ปตร ํ ชีวิตา       
โวโรเปยฺย, านเมตํ วิชฺชตีติ. (๕) 

[๒๗๓] อฺานเมตํ ภิกฺขเว อนวกาโส, ยํ ทิฺิสมฺปนฺโน  ปุคฺคโล อรหนฺต ํชีวิตา 
โวโรเปยฺย, เนต ํานํ วิชฺชติ. านฺจ โข เอต ํ ภิกฺขเว วิชฺชติ, ยํ ปุถุชฺชโน  อรหนฺตํ ชีวิตา 
โวโรเปยฺย, านเมตํ วิชฺชตีติ. (๖)

[๒๗๔] อฺานเมต ํ ภิกฺขเว อนวกาโส, ยํ ทิฺิสมฺปนฺโน ปุคฺคโล ตถาคตสฺส       
ปทฺุจิตฺโต โลหิต ํ อุปฺปาเทยฺย, เนตํ านํ วิชฺชติ. านฺจ โข เอต ํ ภิกฺขเว วิชฺชติ,          
ยํ ปุถุชฺชโน ตถาคตสฺส ปทฺุจิตฺโต โลหิตํ อุปฺปาเทยฺย, านเมตํ วิชฺชตีติ. (๗) 

[๒๗๕] อฺานเมต ํ ภิกฺขเว อนวกาโส, ยํ ทิฺิสมฺปนฺโน  ปุคฺคโล สงฺฆํ ภินฺเทยฺย, 
เนตํ าน ํ วิชฺชติ. านฺจ โข เอตํ ภิกฺขเว วิชฺชติ, ยํ ปุถุชฺชโน  สํฆํ ภินฺเทยฺย, านเมตํ     
วิชฺชตีติ. (๘) 

[๒๗๖] อฺานเมต ํ ภิกฺขเว อนวกาโส, ยํ ทิฺิสมฺปนฺโน  ปุคฺคโล อฺํ สตฺถารํ 
อุทฺทิเสยฺย, เนต ําน ํ วิชฺชติ. านฺจ โข เอตํ ภิกฺขเว วิชฺชติ, ยํ ปุถุชฺชโน  อฺํ สตฺถารํ 
อุทฺทิเสยฺย, านเมตํ วิชฺชตีติ. (๙) 

[๒๗๗] อฺานเมตํ ภิกฺขเว อนวกาโส, ยํ เอกิสฺสา โลกธาตุยา เทฺว อรหนฺโต    
สมฺมาสมฺพุทฺธา อปุพฺพํ อจริมํ อุปฺปชฺเชยฺยุ, เนตํ าน ํ วิชฺชติ. านฺจ โข เอตํ ภิกฺขเว 
วิชฺชติ, ยํ เอกิสฺสา โลกธาตุยา เอโกว อรห ํ สมฺมาสมฺพุทฺโธ อุปฺปชฺเชยฺย, านเมตํ         
วิชฺชตีติ. (๑๐) 

วคฺโค ปโม.

๑๕. อฺานปาลิ ๒. ทุติยวคฺค
[๒๗๘] อฺานเมตํ ภิกฺขเว อนวกาโส, ยํ เอกิสฺสา โลกธาตุยา เทฺว ราชาโน 

จกฺกวตฺตี อปุพฺพํ อจริม ํอุปฺปชฺเชยฺยุ, เนต ําน ํ วิชฺชติ. านฺจ โข เอตํ ภิกฺขเว วิชฺชติ,     
ยํ เอกิสฺสา โลกธาตุยา เอโก ราชา จกฺกวตฺตี อุปฺปชฺเชยฺย, านเมตํ วิชฺชตีติ. (๑) 

[๒๗๙] อฺานเมตํ ภิกฺขเว อนวกาโส, ยํ อิตฺถี อรห ํอสฺส สมฺมาสมฺพุทฺโธ, เนตํ 
านํ วิชฺชติ. านฺจ โข เอต ํภิกฺขเว วิชฺชติ, ยํ ปุริโส อรหํ อสฺส สมฺมาสมฺพุทฺโธ, านเมตํ 
วิชฺชตีติ. (๒) 

[๒๘๐] อฺานเมต ํ ภิกฺขเว อนวกาโส, ยํ อิตฺถี ราชา อสฺส จกฺกวตฺตี, เนต ํานํ 
วิชฺชติ. านฺจ โข เอตํ ภิกฺขเว วิชฺชติ, ยํ ปุริโส ราชา อสฺส จกฺกวตฺตี, านเมต ํ วิชฺชตีติ. 
(๓) 

[๒๘๑-๒๘๓] อฺานเมต ํ ภิกฺขเว อนวกาโส, ยํ อิตฺถี สกฺกตฺตํ กาเรยฺย ฯเปฯ    
มารตฺต ํ กาเรยฺย ฯเปฯ พฺรหฺมตฺตํ กาเรยฺย, เนต ํ าน ํ วิชฺชติ. านฺจ โข เอต ํ ภิกฺขเว     
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วิชฺชติ, ยํ ปุริโส สกฺกตฺตํ กาเรยฺย ฯเปฯ มารตฺตํ กาเรยฺย ฯเปฯ พฺรหฺมตฺตํ กาเรยฺย,      
านเมตํ วิชฺชตีติ. (๔-๖) 

[๒๘๔] อฺานเมตํ ภิกฺขเว อนวกาโส, ยํ กายทุจฺจริตสฺส อิฺโ กนฺโต มนาโป     
วิปาโก นิพฺพตฺเตยฺย, เนตํ านํ วิชฺชติ. านฺจ โข เอตํ ภิกฺขเว วิชฺชติ, ยํ กายทุจฺจริตสฺส 
อนิฺโ อกนฺโต อมนาโป วิปาโก นิพฺพตฺเตยฺย, านเมตํ วิชฺชตีติ. (๗) 

[๒๘๕-๒๘๖] อฺานเมตํ ภิกฺขเว อนวกาโส, ยํ วจีทุจฺจริตสฺส ฯเปฯ ยํ             
มโนทุจฺจริตสฺส อิฺโ กนฺโต มนาโป วิปาโก นิพฺพตฺเตยฺย, เนต ํานํ วิชฺชติ. านฺจ โข 
เอต ํ ภิกฺขเว วิชฺชติ, ยํ มโนทุจฺจริตสฺส อนิฺโ อกนฺโต อมนาโป วิปาโก นิพฺพตฺเตยฺย,    
านเมตํ วิชฺชตีติ. (๘-๙) 

วคฺโค ทุติโย.

๑๕. อฺานปาลิ ๓. ตติยวคฺค
[๒๘๗] อฺานเมตํ ภิกฺขเว อนวกาโส, ยํ กายสุจริตสฺส อนิฺโ อกนฺโต อมนาโป 

วิปาโก นิพฺพตฺเตยฺย, เนต ํานํ วิชฺชติ. านฺจ โข เอต ํ ภิกฺขเว วิชฺชติ, ยํ กายสุจริตสฺส 
อิฺโ กนฺโต มนาโป วิปาโก นิพฺพตฺเตยฺย, านเมตํ วิชฺชตีติ. (๑) 
; [๒๘๘-๒๘๙] อฺานเมต ํ ภิกฺขเว อนวกาโส, ยํ วจีสุจริตสฺส ฯเปฯ ยํ               
มโนสุจริตสฺส อนิฺโ อกนฺโต อมนาโป วิปาโก นิพฺพตฺเตยฺย, เนตํ าน ํ วิชฺชติ. านฺจ 
โข เอตํ ภิกฺขเว วิชฺชติ, ยํ มโนสุจริตสฺส อิฺโ กนฺโต มนาโป วิปาโก นิพฺพตฺเตยฺย,         
านเมตํ วิชฺชตีติ. (๒-๓) 

[๒๙๐] อฺานเมตํ ภิกฺขเว อนวกาโส, ยํ กายทุจฺจริตสมงฺคี ตนฺนิทานา      
ตปฺปจฺจยา กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา สุคต ึ สคฺคํ โลกํ อุปปชฺเชยฺย, เนต ํ าน ํ วิชฺชติ. 
านฺจ โข เอตํ ภิกฺขเว วิชฺชติ, ยํ กายทุจฺจริตสมงฺค ี ตนฺนิทานา ตปฺปจฺจยา กายสฺส    
เภทา ปรมฺมรณา อปายํ ทุคฺคตึ วินิปาตํ นิรยํ อุปปชฺเชยฺย, านเมตํ วิชฺชตีติ. (๔) 

[๒๙๑-๒๙๒] อฺานเมตํ ภิกฺขเว อนวกาโส, ยํ วจีทุจฺจริตสมงฺคี ฯเปฯ ยํ         
มโนทุจฺจริตสมงฺคี ตนฺนิทานา ตปฺปจฺจยา กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา สุคต ึ สคฺค ํ โลกํ      
อุปปชฺเชยฺย, เนตํ าน ํ วิชฺชติ. านฺจ โข เอต ํ ภิกฺขเว วิชฺชติ, ยํ มโนทุจฺจริตสมงฺคี       
ตนฺนิทานา ตปฺปจฺจยา กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา อปายํ ทุคฺคต ึ วินิปาตํ นิรยํ               
อุปปชฺเชยฺย, านเมตํ วิชฺชตีติ (๕-๖) 

[๒๙๓] อฺานเมต ํภิกฺขเว อนวกาโส, ยํ กายสุจริตสมงฺคี ตนฺนิทานา ตปฺปจฺจยา 
กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา อปายํ ทุคฺคตึ วินิปาต ํ นิรยํ อุปปชฺเชยฺย, เนตํ าน ํ วิชฺชติ. 
านฺจ โข เอตํ ภิกฺขเว วิชฺชติ, ยํ กายสุจริตสมงฺค ีตนฺนิทานา ตปฺปจฺจยา กายสฺส เภทา 
ปรมฺมรณา สุคตึ สคฺคํ โลกํ อุปปชฺเชยฺย, านเมตํ วิชฺชตีติ. (๗) 
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[๒๙๔-๒๙๕] อฺานเมต ํ ภิกฺขเว อนวกาโส, ยํ วจีสุจริตสมงฺคี ฯเปฯ ยํ            
มโนสุจริตสมงฺค ีตนฺนิทานา ตปฺปจฺจยา กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา อปายํ ทุคฺคต ึ วินิปาตํ 
นิรยํ อุปปชฺเชยฺย, เนต ํานํ วิชฺชติ. านฺจ โข เอตํ ภิกฺขเว วิชฺชติ, ยํ มโนสุจริตสมงฺคี 
ตนฺนิทานา ตปฺปจฺจยา กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา สุคต ึสคฺคํ โลกํ อุปปชฺเชยฺย, านเมตํ 
วิชฺชตีติ. (๘-๙) 

วคฺโค ตติโย. อฺานปาลิ นิฺิตา. 

๑๖. เอกธมฺมปาลิ ๑. ปมวคฺค
; [๒๙๖] เอกธมฺโม ภิกฺขเว ภาวิโต พหุลีกโต เอกนฺตนิพฺพิทาย วิราคาย นิโรธาย 
อุปสมาย อภิฺาย สมฺโพธาย นิพฺพานาย สํวตฺตติ. กตโม เอกธมฺโม ? พุทฺธานุสฺสติ. 
อยํ โข ภิกฺขเว เอกธมฺโม ภาวิโต พหุลีกโต เอกนฺตนิพฺพิทาย วิราคาย นิโรธาย อุปสมาย 
อภิฺาย สมฺโพธาย นิพฺพานาย สํวตฺตตีติ. (๑) 

[๒๙๗] เอกธมฺโม ภิกฺขเว ภาวิโต พหุลีกโต เอกนฺตนิพฺพิทาย วิราคาย นิโรธาย 
อุปสมาย อภิฺาย สมฺโพธาย นิพฺพานาย สํวตฺตติ. กตโม เอกธมฺโม ? ธมฺมานุสฺสต ิ ... 
สํฆานุสฺสต ิ ... สีลานุสฺสติ ... จาคานุสฺสติ ... เทวตานุสฺสต ิ ... อานาปานสฺสติ ...              
มรณสฺสติ... กายคตาสติ ... อุปสมานุสฺสติ. อยํ โข ภิกฺขเว เอกธมฺโม ภาวิโต พหุลีกโต                     
เอกนฺตนิพฺพิทาย วิราคาย นิโรธาย อุปสมาย อภิฺาย สมฺโพธาย นิพฺพานาย        
สํวตฺตตีติ. (๑๐) 

วคฺโค ปโม.

๑๖. เอกธมฺมปาลิ ๒. ทุติยวคฺค
[๒๙๘] นาห ํภิกฺขเว อฺํ เอกธมฺมํป สมนุปสฺสามิ, เยน  อนุปฺปนฺนา วา อกุสลา 

ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ, อุปฺปนฺนา วา อกุสลา ธมฺมา ภิยฺโยภาวาย เวปุลฺลาย สํวตฺตนฺติ, 
ยถยิท ํ ภิกฺขเว มิจฺฉาทิฺิ. มิจฺฉาทิฺิกสฺส ภิกฺขเว อนุปฺปนฺนา เจว อกุสลา ธมฺมา         
อุปฺปชฺชนฺติ, อุปฺปนฺนา จ อกุสลา ธมฺมา ภิยฺโยภาวาย เวปุลฺลาย สํวตฺตนฺตีติ.

[๒๙๙] นาห ํ ภิกฺขเว อฺํ เอกธมฺมํป สมนุปสฺสามิ, เยน  อนุปฺปนฺนา วา กุสลา 
ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ, อุปฺปนฺนา วา กุสลา ธมฺมา ภิยฺโยภาวาย เวปุลฺลาย สํวตฺตนฺติ, ยถยิทํ 
ภิกฺขเว สมฺมาทิฺิ. สมฺมาทิฺิกสฺส ภิกฺขเว อนุปฺปนฺนา เจว กุสลา ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ, 
อุปฺปนฺนา จ กุสลา ธมฺมา ภิยฺโยภาวาย เวปุลฺลาย สํวตฺตนฺตีติ. (๒) 

[๓๐๐] นาหํ ภิกฺขเว อฺํ เอกธมฺมํป สมนุปสฺสามิ, เยน  อนุปฺปนฺนา วา กุสลา 
ธมฺมา นุปฺปชฺชนฺติ, อุปฺปนฺนา วา กุสลา ธมฺมา ปริหายนฺติ, ยถยิท ํ ภิกฺขเว มิจฺฉาทิฺิ. 
มิจฺฉาทิฺิกสฺส ภิกฺขเว อนุปฺปนฺนา เจว กุสลา ธมฺมา นุปฺปชฺชนฺติ, อุปฺปนฺนา จ กุสลา    
ธมฺมา ปริหายนฺตีติ. (๓) 
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[๓๐๑] นาหํ ภิกฺขเว อฺํ เอกธมฺมํป สมนุปสฺสามิ, เยน  อนุปฺปนฺนา วา อกุสลา 
ธมฺมา นุปฺปชฺชนฺติ, อุปฺปนฺนา วา อกุสลา ธมฺมา ปริหายนฺติ, ยถยิท ํ ภิกฺขเว สมฺมาทิฺิ. 
สมฺมาทิฺิกสฺส ภิกฺขเว อนุปฺปนฺนา เจว อกุสลา ธมฺมา นุปฺปชฺชนฺติ, อุปฺปนฺนา จ อกุสลา 
ธมฺมา ปริหายนฺตีติ. (๔) 

[๓๐๒] นาหํ ภิกฺขเว อฺํ เอกธมฺมํป สมนุปสฺสามิ, เยน  อนุปฺปนฺนา วา 
มิจฺฉาทิฺิ อุปฺปชฺชติ, อุปฺปนฺนา วา มิจฺฉาทิฺิ ปวฑฺฒติ, ยถยิทํ ภิกฺขเว อโยนิโส        
มนสิกาโร. อโยนิโส ภิกฺขเว มนสิกโรโต อนุปฺปนฺนา เจว มิจฺฉาทิฺ ิ อุปฺปชฺชติ,             
อุปฺปนฺนา จ มิจฺฉาทิฺิ ปวฑฺฒตีติ. (๕) 

[๓๐๓] นาหํ ภิกฺขเว อฺํ เอกธมฺมํป สมนุปสฺสามิ, เยน  อนุปฺปนฺนา วา           
สมฺมาทิฺิ อุปฺปชฺชติ, อุปฺปนฺนา วา สมฺมาทิฺิ ปวฑฺฒติ, ยถยิทํ ภิกฺขเว โยนิโส          
มนสิกาโร. โยนิโส ภิกฺขเว มนสิกโรโต อนุปฺปนฺนา เจว สมฺมาทิฺ ิอุปฺปชฺชติ, อุปฺปนฺนา จ 
สมฺมาทิฺิ ปวฑฺฒตีติ. (๖) 

[๓๐๔] นาห ํ ภิกฺขเว อฺํ เอกธมฺมํป สมนุปสฺสามิ, เยเนวํ11  สตฺตา กายสฺส    
เภทา ปรมฺมรณา อปายํ ทุคฺคต ึ วินิปาต ํ นิรยํ อุปปชฺชนฺติ, ยถยิทํ ภิกฺขเว มิจฺฉาทิฺิ. 
มิจฺฉาทิฺิยา ภิกฺขเว สมนฺนาคตา สตฺตา กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา อปายํ ทุคฺคตึ          
วินิปาตํ นิรยํ อุปปชฺชนฺตีติ. (๗) 

[๓๐๕] นาห ํ ภิกฺขเว อฺํ เอกธมฺมํป สมนุปสฺสามิ, เยน  สตฺตา กายสฺส เภทา 
ปรมฺมรณา สุคต ึสคฺค ํโลกํ อุปปชฺชนฺติ, ยถยิท ํภิกฺขเว สมฺมาทิฺิ. สมฺมาทิฺิยา ภิกฺขเว 
สมนฺนาคตา สตฺตา กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา สุคตึ สคฺคํ โลกํ อุปปชฺชนฺตีติ. (๘) 

[๓๐๖] มิจฺฉาทิฺิกสฺส ภิกฺขเว ปุริสปุคฺคลสฺส ยฺเจว กายกมฺมํ ยถาทิฺ ิสมตฺตํ 
สมาทินฺนํ, ยฺจ วจีกมฺมํ ยถาทิฺิ สมตฺตํ สมาทินฺนํ, ยฺจ มโนกมฺมํ ยถาทิฺิ สมตฺตํ 
สมาทินฺนํ, ยา จ เจตนา, ยา จ ปตฺถนา, โย จ ปณิธิ, เย จ สงฺขารา, สพฺเพ เต ธมฺมา       
อนิฺาย อกนฺตาย อมนาปาย อหิตาย ทุกฺขาย สํวตฺตนฺติ. ตํ กิสฺส เหตุ ? ทิฺ ิ ห1ิ2 
ภิกฺขเว ปาปกา. เสยฺยถาป ภิกฺขเว นิมฺพพีช ํ วา โกสาตกีพีชํ วา ติตฺตกลาพุพีช ํ วา         
อลฺลาย ปวิยา13 นิกฺขิตฺต ํยฺเจว ปวิรส ํอุปาทิยติ, ยฺจ อาโปรส ํอุปาทิยติ. สพฺพํ ตํ 
ติตฺตกตฺตาย กกตฺตาย อสาตตฺตาย สํวตฺตติ. ต ํ กิสฺส เหต ุ ? พีช ํหิสฺส ภิกฺขเว ปาปกํ. 
เอวเมว โข ภิกฺขเว มิจฺฉาทิฺิกสฺส ปุริสปุคฺคลสฺส ยฺเจว กายกมฺมํ ยถาทิฺิ สมตฺตํ 
สมาทินฺนํ, ยฺจ วจีกมฺมํ ยถาทิฺิ สมตฺตํ สมาทินฺนํ, ยฺจ มโนกมฺมํ ยถาทิฺิ สมตฺตํ 
สมาทินฺนํ, ยา จ เจตนา, ยา จ ปตฺถนา, โย จ ปณิธิ, เย จ สงฺขารา, สพฺเพ เต ธมฺมา        
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12 ฉ.ม. ทิฺิ หิสฺส 
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อนิฺาย อกนฺตาย อมนาปาย อหิตาย ทุกฺขาย สํวตฺตนฺติ. ต ํกิสฺส เหต ุ? ทิฺ ิหิ ภิกฺขเว 
ปาปกาติ. (๙) 

[๓๐๗] สมฺมาทิฺิกสฺส ภิกฺขเว ปุริสปุคฺคลสฺส ยฺเจว กายกมฺม ํ ยถาทิฺิ 
สมตฺต ํสมาทินฺนํ, ยฺจ วจีกมฺมํ ยถาทิฏิ สมตฺต ํสมตฺต ํสมาทินฺนํ, ยฺจ มโนกมฺมํ ยถา
ทิฺิ สมตฺต ํสมาทินฺนํ, ยา จ เจตนา, ยา จ ปตฺถนา, โย จ ปณิธิ, เย จ สงฺขารา, สพฺเพ เต 
ธมฺมา อิฺาย กนฺตาย มนาปาย หิตาย สุขาย สํวตฺตนฺติ. ต ํกิสฺส เหตุ ? ทิฺ ิห ิภิกฺขเว 
ภทฺทิกา. เสยฺยถาป ภิกฺขเว อุจฺฉุพีชํ วา สาลิพีช ํ วา มุทฺทิกาพีช ํ วา อลฺลาย ปวิยา 
นิกฺขิตฺตํ, ยฺเจว ปวีรส ํ อุปาทิยติ, ยฺจ อาโปรสํ อุปาทิยติ, สพฺพนฺต ํ มธุรตฺตาย       
สาตตฺตาย อเสจนกตฺตาย สํวตฺตติ. ตํ กิสฺส เหต ุ ? พีชํ ห ิ ภิกฺขเว ภทฺทกํ. เอวเมว โข 
ภิกฺขเว สมฺมาทิฺิกสฺส ปุริสปุคฺคลสฺส ยฺเจว กายกมฺมํ ยถาทิฺ ิ สมตฺตํ สมาทินฺนํ, 
ยฺจ วจีกมฺมํ ยถาทิฺิ สมตฺตํ สมาทินฺนํ, ยฺจ มโนกมฺม ํยถาทิฺ ิสมตฺต ํสมาทินฺนํ, 
ยา จ เจตนา, ยา จ ปตฺถนา, โย จ ปณิธิ, เย จ สงฺขารา, สพฺเพ เต ธมฺมา อิฺาย กนฺตาย 
มนาปาย หิตาย สุขาย สํวตฺตนฺติ. ตํ กิสฺส เหตุ ? ทิฺิ หิ ภิกฺขเว ภทฺทิกาติ. (๑๐) 

วคฺโค ทุติโย.

๑๖. เอกธมฺมปาลิ ๓. ตติยวคฺค
[๓๐๘] เอกปุคฺคโล ภิกฺขเว โลเก อุปฺปชฺชมาโน อุปฺปชฺชต ิพหุชนาหิตาย พหุชนา

สุขาย พหุโน ชนสฺส อนตฺถาย อหิตาย ทุกฺขาย เทวมนุสฺสานํ. กตโม เอกปุคฺคโล ? 
มิจฺฉาทิฺิโก โหติ วิปรีตทสฺสโน, โส พหุชนํ สทฺธมฺมา วฺุาเปตฺวา อสทฺธมฺเม             
ปติฺาเปติ. อยํ โข ภิกฺขเว เอกปุคฺคโล โลเก อุปฺปชฺชมาโน  อุปฺปชฺชต ิ พหุชนาหิตาย    
พหุชนาสุขาย พหุโน ชนสฺส อนตฺถาย อหิตาย ทุกฺขาย เทวมนุสฺสานนฺติ. (๑) 

[๓๐๙] เอกปุคฺคโล ภิกฺขเว โลเก อุปฺปชฺชมาโน  อุปฺปชฺชติ พหุชนหิตาย            
พหุชนสุขาย พหุโน  ชนสฺส อตฺถาย หิตาย สุขาย เทวมนุสฺสานํ. กตโม เอกปุคฺคโล ?     
สมฺมาทิฺิโก โหติ อวิปรีตทสฺสโน, โส พหุชน ํ อสทฺธมฺมา วฺุาเปตฺวา สทฺธมฺเม          
ปติฺาเปติ. อยํ โข ภิกฺขเว เอกปุคฺคโล โลเก อุปปชฺชมาโน อุปฺปชฺชติ พหุชนหิตาย      
พหุชนสุขาย พหุโน ชนสฺส อตฺถาย หิตาย สุขาย เทวมนุสฺสานนฺติ. (๒) 

[๓๑๐] นาห ํ ภิกฺขเว อฺํ เอกธมฺมํป สมนุปสฺสามิ, ยํ เอวํ มหาสาวชฺชํ, ยถยิทํ 
ภิกฺขเว มิจฺฉาทิฺิ. มิจฺฉาทิฺิปรมานิ ภิกฺขเว วชฺชานีติ.14 (๓) 

[๓๑๑] นาห ํ ภิกฺขเว อฺํ เอกปุคฺคลํป สมนุปสฺสามิ, โย เอวํ พหุชนอหิตาย    
ปฏิปนฺโน  พหุชนสุขาย พหุโน ชนสฺส อนตฺถาย อหิตาย ทุกฺขาย เทวมนุสฺสานํ. ยถยิทํ 
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ภิกฺขเว มกฺขลิ โมฆปุริโส. เสยฺยถาป ภิกฺขเว นทีมุเข ขิป15  อุฑฺเฑยฺย16  พหุนฺนํ มจฺฉานํ    
อหิตาย ทุกฺขาย อนยาย พฺยสนาย. เอวเมว โข ภิกฺขเว มกฺขลิ โมฆปุริโส มนุสฺสขิป 
มฺเ โลเก อุปฺปนฺโน พหุนฺนํ สตฺตานํ อหิตาย ทุกฺขาย อนยาย พฺยสนายาติ. (๔) 

[๓๑๒] ทุรกฺขาเต ภิกฺขเว ธมฺมวินเย โย จ สมาทเปติ, ยฺจ สมาทเปติ, โย จ 
สมาทปโต ตถตฺตาย ปฏิปชฺชติ, สพฺเพ เต พหุ อปฺุํ ปสวนฺติ. ต ํ กิสฺส เหต ุ ?               
ทุรกฺขาตตฺตา ภิกฺขเว ธมฺมสฺสาติ. (๕)

[๓๑๓] สฺวากฺขาเต ภิกฺขเว ธมฺมวินเย โย จ สมาทเปติ, ยฺจ สมาทเปติ, โย จ 
สมาทปโต ตถตฺตาย ปฏิปชฺชติ, สพฺเพ เต พหุ ปฺุํ ปสวนฺติ. ต ํ กิสฺส เหต ุ ?                 
สฺวากฺขาตตฺตา ภิกฺขเว ธมฺมสฺสาติ. (๖) 

[๓๑๔] ทุรกฺขาเต  ภิกฺขเว  ธมฺมวินเย ทายเกน   มตฺตา ชานิตพฺพา โน                 
ปฏิคฺคาหเกน. ตํ กิสฺส เหตุ ? ทุรกฺขาตตฺตา ภิกฺขเว ธมฺมสฺสาติ. (๗) 

[๓๑๕] สฺวากฺขาเต ภิกฺขเว ธมฺมวินเย ปฏิคฺคาหเกน  มตฺตา ชานิตพฺพา โน      
ทายเกน. ตํ กิสฺส เหตุ ? สฺวากฺขาตตฺตา ภิกฺขเว ธมฺมสฺสาติ. (๘) 

[๓๑๖] ทุรกฺขาเต ภิกฺขเว ธมฺมวินเย โย อารทฺธวีริโย, โส ทุกฺข ํ วิหรติ. ต ํ กิสฺส 
เหตุ ? ทุรกฺขาตตฺตา ภิกฺขเว ธมฺมสฺสาติ. (๙) 

[๓๑๗] สฺวากฺขาเต ภิกฺขเว ธมฺมวินเย โย กุสีโต, โส ทุกฺข ํ วิหรติ. ต ํ กิสฺส เหต ุ ?     
สฺวากฺขาตตฺตา ภิกฺขเว ธมฺมสฺสาติ. (๑๐) 

[๓๑๘] ทุรกฺขาเต ภิกฺขเว ธมฺมวินเย โย กุสีโต, โส สุข ํ วิหรติ. ตํ กิสฺส เหต ุ ?        
ทุรกฺขาตตฺตา ภิกฺขเว ธมฺมสฺสาติ. (๑๑) 

[๓๑๙] สฺวากฺขาเต ภิกฺขเว ธมฺมวินเย โย อารทฺธวีริโย, โส สุขํ วิหรติ. ต ํ กิสฺส 
เหตุ ? สฺวากฺขาตตฺตา ภิกฺขเว ธมฺมสฺสาติ. (๑๒) 

[๓๒๐] เสยฺยถาป ภิกฺขเว อปฺปมตฺตโกป คูโถ ทุคฺคนฺโธ โหติ. เอวเมว โข อหํ 
ภิกฺขเว อปฺปมตฺตกํป ภวํ น วณฺเณมิ อนฺตมโส อจฺฉราสงฺฆาตมตฺตํป. (๑๓) 

[๓๒๑] เสยฺยถาป ภิกฺขเว อปฺปมตฺตกํป มุตฺต ํ ทุคฺคนฺธํ โหติ... อปฺปมตฺตโกป    
เขโฬ ทุคฺคนฺโธ โหติ... อปฺปมตฺตโกป ปุพฺโพ ทุคฺคนฺโธ โหติ... อปฺปมตฺตกํป โลหิตํ         
ทุคฺคนฺธํ โหติ. เอวเมว โข อหํ ภิกฺขเว อปฺปมตฺตกํป ภวํ น  วณฺเณม ิ อนฺตมโส                 
อจฺฉราสงฺฆาตมตฺตํป. (๑๔) 

วคฺโค ตติโย.
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๑๖. เอกธมฺมปาลิ ๔. จตุตฺถวคฺค
[๓๒๒] เสยฺยถาป ภิกฺขเว อปฺปมตฺตกํ อิมสฺมึ ชมฺพุทีเป อารามรามเณยฺยกํ      

วนรามเณยฺยกํ ภูมิรามเณยฺยกํ โปกฺขรณิรามเณยฺยกํ. อถ โข เอตเทว พหุตรํ, ยทิทํ          
อุกฺกูลวิกูลํ นทีวิทุคฺค ํ ขาณุกณฺฏกฺาน1ํ7  ปพฺพตวิสมํ. เอวเมว โข ภิกฺขเว อปฺปกา เต 
สตฺตา, เย ถลชา. อถ โข เอเตว สตฺตา พหุตรา, เย โอทกา. (๑) 

[๓๒๓] เอวเมว โข ภิกฺขเว อปฺปกา เต สตฺตา, เย มนุสฺเสสุ ปจฺจาชายนฺติ. อถ โข 
เอเตว สตฺตา พหุตรา, เย อฺตฺร มนุสฺเสหิ ปจฺจาชายนฺติ. เอวเมว โข ภิกฺขเว อปฺปกา 
เต สตฺตา, เย มชฺฌิเมส ุชนปเทสุ ปจฺจาชายนฺติ. อถ โข เอเตว สตฺตา พหุตรา, เย ปจฺจนฺติ
เมสุ ชนปเทสุ ปจฺจาชายนฺติ อวิฺาตาเรสุ มิลกฺเขสุ.18 (๒) 

[๓๒๔] เอวเมว โข ภิกฺขเว อปฺปกา เต สตฺตา, เย ปฺวนฺโต อชฬา อเนฬมูคา 
ปฏิพลา สุภาสิตทุพฺภาสิตสฺส อตฺถมฺาตุ. อถ โข เอเตว สตฺตา พหุตรา, เย 
ทุปฺปฺา ชฬา เอฬมูคา น ปฏิพลา สุภาสิตทุพฺภาสิตสฺส อตฺถมฺาตุ. (๓) 

[๓๒๕] เอวเมว โข ภิกฺขเว อปฺปกา เต สตฺตา, เย อริเยน  ปฺาจกฺขุนา        
สมนฺนาคตา. อถ โข เอเตว สตฺตา พหุตรา, เย อวิชฺชาคตา สมฺมูฬฺหา. (๔) 

[๓๒๖] เอวเมว โข ภิกฺขเว อปฺปกา เต สตฺตา, เย ลภนฺต ิ ตถาคตํ ทสฺสนาย.      
อถ โข เอเตว สตฺตา พหุตรา, เย น ลภนฺติ ตถาคตํ ทสฺสนาย. (๕) 

[๓๒๗] เอวเมว โข ภิกฺขเว อปฺปกา เต  สตฺตา, เย ลภนฺต ิ ตถาคตปฺปเวทิตํ       
ธมฺมวินยํ สวนาย. อถ โข เอเตว สตฺตา พหุตรา, เย น  ลภนฺติ ตถาคตปฺปเวทิตํ ธมฺมวินยํ 
สวนาย. (๖) 

[๓๒๘] เอวเมว โข ภิกฺขเว อปฺปกา เต สตฺตา, เย สุตฺวา ธมฺมํ ธาเรนฺติ. อถ โข     
เอเตว สตฺตา พหุตรา, เย สุตฺวา ธมฺมํ น ธาเรนฺติ. (๗) 

[๓๒๙] เอวเมว โข ภิกฺขเว อปฺปกา เต  สตฺตา, เย ธตาน1ํ9  อตฺถํ อุปปริกฺขนฺติ.      
อถ โข เอเตว สตฺตา พหุตรา, เย ธตานํ ธมฺมานํ อตฺถํ น อุปปริกฺขนฺติ. (๘) 

[๓๓๐] เอวเมว โข ภิกฺขเว อปฺปกา เต สตฺตา, เย อตฺถมฺาย ธมฺมมฺาย    
ธมฺมานุธมฺม ํปฏิปชฺชนฺติ. อถ โข เอเตว สตฺตา พหุตรา, เย อตฺถมฺาย ธมฺมมฺาย 
ธมฺมานุธมฺมํ น ปฏิปชฺชนฺติ. (๙) 

[๓๓๑] เอวเมว โข ภิกฺขเว อปฺปกา เต สตฺตา, เย สํเวชนิเยส ุ าเนส ุสํวิชฺชนฺติ. 
อถ โข เอเตว สตฺตา พหุตรา, เย สํเวชนิเยสุ าเนสุ น สํวิชฺชนฺติ. (๑๐) 
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[๓๓๒] เอวเมว โข ภิกฺขเว อปฺปกา เต สตฺตา, เย สํวิคฺคา โยนิโส ปทหนฺติ. อถ โข 
เอเตว สตฺตา พหุตรา, เย สํวิคฺคา โยนิโส น ปทหนฺติ. (๑๑) 

[๓๓๓] เอวเมว โข ภิกฺขเว อปฺปกา เต สตฺตา, เย ววสฺสคฺคารมฺมณํ กริตฺวา ลภนฺติ 
สมาธึ20  ลภนฺติ จิตฺตสฺเสกคฺคตํ.21  อถ โข เอเตว สตฺตา พหุตรา, เย ววสฺสคฺคารมฺมณํ    
กริตฺวา น ลภนฺติ สมาธึ น ลภนฺติ จิตฺตสฺเสกคฺคตํ. (๑๒) 

[๓๓๔] เอวเมว โข ภิกฺขเว อปฺปกา เต สตฺตา, เย อนฺนคฺครสคฺคาน ํ ลาภิโน.      
อถ โข เอเตว สตฺตา พหุตรา, เย อนฺนคฺครสคฺคาน ํ น  ลาภิโน  อฺุเฉน  กปาลาภเตน 
ยาเปนฺติ. (๑๓) 

[๓๓๕] เอวเมว โข ภิกฺขเว อปฺปกา เต สตฺตา, เย อตฺถรสสฺส ธมฺมรสสฺส               
วิมุตฺติรสสฺส ลาภิโน. อถ โข เอเตว สตฺตา พหุตรา, เย อตฺถรสสฺส ธมฺมรสสฺส วิมุตฺติรสสฺส 
น  ลาภิโน. ตสฺมาติห ภิกฺขเว เอวํ สิกฺขิตพฺพํ “อตฺถรสสฺส ธมฺมรสสฺส วิมุตฺติรสสฺส ลาภิโน 
ภวิสฺสามา”ติ. เอวํ หิ โว ภิกฺขเว สิกฺขิตพฺพนฺติ. (๑๔) 

[๓๓๖-๓๓๘] เสยฺยถาป ภิกฺขเว อปฺปมตฺตกํ อิมสฺมึ ชมฺพุทีเป อารามรามเณยฺยกํ 
วนรามเณยฺยกํ ภูมิรามเณยฺยกํ โปกฺขรณีรามเณยฺยกํ. อถ โข เอตเทว พหุตรํ, ยทิทํ        
อุกฺกูลวิกูลํ นทีวิทุคฺคํ ขาณุกณฺฏกฺาน ํ ปพฺพตวิสมํ. เอวเมว โข ภิกฺขเว อปฺปกา เต     
สตฺตา, เย มนุสฺสา จุตา มนุสฺเสสุ ปจฺจาชายนฺติ. อถ โข เอเตว สตฺตา พหุตรา, เย มนุสฺสา 
จุตา นิรเย ปจฺจาชายนฺติ ฯเปฯ ติรจฺฉานโยนิยา ปจฺจาชายนฺติ ฯเปฯ เปตฺติวิสเย           
ปจฺจาชายนฺติ. (๑๕-๑๗) 

[๓๓๙-๓๔๑] เอวเมว โข ภิกฺขเว อปฺปกา เต สตฺตา, เย มนุสฺสา จุตา เทเวสุ      
ปจฺจาชายนฺติ. อถ โข เอเตว สตฺตา พหุตรา, เย มนุสฺสา จุตา นิรเย ปจฺจาชายนฺต ิฯเปฯ 
ติรจฺฉานโยนิยา ปจฺจาชายนฺติ ฯเปฯ เปตฺติวิสเย ปจฺจาชายนฺติ. (๑๘-๒๐) 

[๓๔๒-๓๔๔] เอวเมว โข ภิกฺขเว อปฺปกา เต สตฺตา, เย เทวา จุตา เทเวสุ         
ปจฺจาชายนฺติ. อถ โข เอเตว สตฺตา พหุตรา, เย เทวา จุตา นิรเย ปจฺจาชายนฺติ ฯเปฯ    
ติรจฺฉานโยนิยา ปจฺจาชายนฺติ ฯเปฯ เปตฺติวิสเย ปจฺจาชายนฺติ. (๒๑-๒๓) 

[๓๔๕-๓๔๗] เอวเมว โข ภิกฺขเว อปฺปกา เต สตฺตา, เย เทวา จุตา มนุสฺเสสุ      
ปจฺจาชายนฺติ. อถ โข เอเตว สตฺตา พหุตรา, เย เทวา จุตา นิรเย ปจฺจาชายนฺติ ฯเปฯ    
ติรจฺฉานโยนิยา ปจฺจาชายนฺติ ฯเปฯ เปตฺติวิสเย ปจฺจาชายนฺติ. (๒๔-๒๖) 

[๓๔๘-๓๕๐] เอวเมว โข ภิกฺขเว อปฺปกา เต สตฺตา, เย นิรยา จุตา มนุสฺเสสุ     
ปจฺจาชายนฺติ. อถ โข เอเตว สตฺตา พหุตรา, เย นิรยา จุตา นิรเย ปจฺจาชายนฺต ิ ฯเปฯ 
ติรจฺฉานโยนิยา ปจฺจาชายนฺติ ฯเปฯ เปตฺติวิสเย ปจฺจาชายนฺติ. (๒๗-๒๙) 
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[๓๕๑-๓๕๓] เอวเมว โข ภิกฺขเว อปฺปกา เต สตฺตา, เย นิรยา จุตา เทเวสุ         
ปจฺจาชายนฺติ. อถ โข เอเตว สตฺตา พหุตรา, เย นิรยา จุตา นิรเย ปจฺจาชายนฺต ิ ฯเปฯ 
ติรจฺฉานโยนิยา ปจฺจาชายนฺติ ฯเปฯ เปตฺติวิสเย ปจฺจาชายนฺติ. (๓๐-๓๒) 

[๓๕๔-๓๕๖] เอวเมว โข ภิกฺขเว อปฺปกา เต สตฺตา, เย ติรจฺฉานโยนิยา จุตา    
มนุสฺเสส ุ ปจฺจาชายนฺติ. อถ โข เอเตว สตฺตา พหุตรา, เย ติรจฺฉานโยนิยา จุตา นิรเย    
ปจฺจาชายนฺติ ฯเปฯ ติรจฺฉานโยนิยา ปจฺจาชายนฺต ิ ฯเปฯ เปตฺติวิสเย ปจฺจาชายนฺติ. 
(๓๓-๓๕) 

[๓๕๗-๓๕๙] เอวเมว โข ภิกฺขเว อปฺปกา เต สตฺตา, เย ติรจฺฉานโยนิยา จุตา     
เทเวสุ ปจฺจาชายนฺติ. อถ โข เอเตว สตฺตา พหุตรา, เย ติรจฺฉานโยนิยา จุตา นิรเย        
ปจฺจาชายนฺติ ฯเปฯ ติรจฺฉานโยนิยา ปจฺจาชายนฺต ิ ฯเปฯ เปตฺติวิสเย ปจฺจาชายนฺติ. 
(๓๖-๓๘) 

[๓๖๐-๓๖๒] เอวเมว โข ภิกฺขเว อปฺปกา เต สตฺตา, เย เปตฺติวิสยา จุตา           
มนุสฺเสส ุ ปจฺจาชายนฺติ. อถ โข เอเตว สตฺตา พหุตรา, เย เปตฺติวิสยา จุตา นิรเย            
ปจฺจาชายนฺติ ฯเปฯ ติรจฺฉานโยนิยา ปจฺจาชายนฺต ิ ฯเปฯ เปตฺติวิสเย ปจฺจาชายนฺติ. 
(๓๙-๔๑) 

[๓๖๓-๓๖๕] เอวเมว โข ภิกฺขเว อปฺปกา เต สตฺตา, เย เปตฺติวิสยา จุตา เทเวสุ 
ปจฺจาชายนฺติ. อถ โข เอเตว สตฺตา พหุตรา, เย เปตฺติวิสยา จุตา นิรเย ปจฺจาชายนฺติ 
ฯเปฯ ติรจฺฉานโยนิยา ปจฺจาชายนฺติ ฯเปฯ เปตฺติวิสเย ปจฺจาชายนฺติ. (๔๒-๔๔) 

วคฺโค จตุตฺโถ.
(ชมฺพุทีปเปยฺยาโล นิฺิโต.)

๑๗. ปสาทกรธมฺมวคฺค
[๓๖๖-๓๘๑] อทฺธมิทํ ภิกฺขเว ลาภานํ ยทิทํ อารฺกตฺตํ. ปณฺฑปาติกตฺตํ.        

ปสุกูลิกตฺตํ. เตจีวริกตฺตํ. ธมฺมกถิกตฺตํ. วินยธรตฺตํ22. พาหุสจฺจํ. ถาวเรยฺยํ.               
อากปฺปสมฺปทา. ปริวารสมฺปทา. มหาปริวารตา. โกลปุตฺติ. วณฺณโปกฺขรตา.                
กลฺยาณวากฺกรณตา. อปฺปจฺฉตา. อปฺปาพาธตาติ. (๑-๑๖) 

(โสฬส ปสาทกรธมฺมา นิฺิตา)
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๑๘. อปรอจฺฉราสงฺฆาตวคฺค
[๓๘๒] อจฺฉราสงฺฆาตมตฺตํป เจ ภิกฺขเว ภิกฺขุ ปม ํฌาน ํภาเวติ. อยํ วุจฺจติ ภิกฺขุ 

อริตฺตชฺฌาโน  วิหรติ สตฺถุสาสนกโร โอวาทปติกโร อโมฆํ รฺปณฺฑํ ภฺุชติ, โก ปน      
วาโท, เย นํ พหุลีกโรนฺตีติ. (๑) 

[๓๘๓-๓๘๙] อจฺฉราสงฺฆาตมตฺตมฺป เจ ภิกฺขเว ภิกฺข ุทุติยํ ฌานํ ภาเวติ ... ตติยํ 
ฌานํ ภาเวต ิ ... จตุตฺถํ ฌานํ ภาเวต ิ ... เมตฺต ํ เจโตวิมุตฺตึ ภาเวต ิ ... กรุณํ เจโตวิมุตฺตึ     
ภาเวติ ... มุทิตํ เจโตวิมุตฺตึ ภาเวติ ... อุเปกฺขํ เจโตวิมุตฺตึ ภาเวติ ฯเปฯ (๒-๘) 

[๓๙๐-๓๙๓] กาเย กายานุปสฺส ี วิหรต ิอาตาป สมฺปชาโน  สติมา วิเนยฺย โลเก 
อภิชฺฌาโทมนสฺส ํ … เวทนาส ุ เวทนานุปสฺส ี วิหรติ ... จิตฺเต จิตฺตานุปสฺส ี วิหรต ิ ...         
ธมฺเมส ุ ธมฺมานุปสฺส ี วิหรติ อาตาป สมฺปชาโน  สติมา วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌาโทมนสฺสํ. 
(๙-๑๒) 

[๓๙๔-๓๙๗] อนุปฺปนฺนาน ํปาปกาน ํอกุสลานํ ธมฺมาน ํอนุปฺปาทาย ฉนฺทํ ชเนติ 
วายมติ, วีริยํ อารภติ, จิตฺตํ ปคฺคณฺหาต ิปทหติ. อุปฺปนฺนาน ํปาปกานํ อกุสลาน ํธมฺมานํ 
ปหานาย ฉนฺท ํ ชเนต ิ วายมติ, วีริยํ อารภติ, จิตฺต ํ ปคฺคณฺหาติ ปทหติ. อนุปฺปนฺนานํ        
กุสลานํ ธมฺมานํ อุปฺปาทาย ฉนฺท ํชเนต ิวายมติ, วีริยํ อารภติ, จิตฺตํ ปคฺคณฺหาติ ปทหติ. 
อุปฺปนฺนานํ กุสลานํ ธมฺมาน ํ ิติยา อสมฺโมสาย ภิยฺโยภาวาย เวปุลฺลาย ภาวนาย        
ปาริปูริยา ฉนฺทํ ชเนติ วายมติ, วีริยํ อารภติ, จิตฺตํ ปคฺคณฺหาติ ปทหติ. (๑๓-๑๖)

[๓๙๘-๔๐๑] ฉนฺทสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคต  ํ อิทฺธิปาท ํ ภาเวติ...                 
วีริยสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคต ํ อิทฺธิปาทํ ภาเวติ...จิตฺตสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคตํ 
อิทฺธิปาทํ ภาเวติ ... วีมํสาสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคตํ อิทฺธิปาทํ ภาเวติ. (๑๗-๒๐)

[๔๐๒-๔๐๖] สทฺธินฺทฺริยํ ภาเวติ ... วีริยินฺทฺริยํ ภาเวติ ... สตินฺทฺริยํ ภาเวต ิ ... 
สมาธินฺทฺริยํ ภาเวติ ... ปฺินฺทฺริยํ ภาเวติ. (๒๑-๒๕)

[๔๐๗-๔๑๑] สทฺธาพล ํภาเวติ ... วีริยพล ํภาเวติ ... สติพล ํภาเวติ ... สมาธิพลํ 
ภาเวติ ... ปฺาพลํ ภาเวติ. (๒๖-๓๐)

[๔๑๒-๔๑๘] สติสมฺโพชฺฌงฺคํ ภาเวติ ... ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺค ํ ภาเวต ิ ...           
วีริยสมฺโพชฺฌงฺคํ ภาเวติ ... ปติสมฺโพชฺฌงฺค ํ ภาเวต ิ ... ปสฺสทฺธิสมฺโพชฺฌงฺคํ ภาเวติ ... 
สมาธิสมฺโพชฺฌงฺคํ ภาเวติ ... อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺคํ ภาเวติ. (๓๑-๓๗)

[๔๑๙-๔๒๖] สมฺมาทิฺ ึภาเวติ... สมฺมาสงฺกปฺป ภาเวติ... สมฺมาวาจ ํภาเวติ... 
สมฺมากมฺมนฺต ํภาเวติ...สมฺมาอาชีวํ ภาเวติ...สมฺมาวายาม ํภาเวติ...สมฺมาสตึ ภาเวติ... 
สมฺมาสมาธึ ภาเวติ. (๓๘-๔๕)

[๔๒๗] อชฺฌตฺตํ รูปสฺี พหิทฺธา รูปานิ ปสฺสติ ปริตฺตาน ิสุวณฺณทุพฺพณฺณานิ, 
ตานิ อภิภุยฺย “ชานามิ ปสฺสามี”ติ เอวํ สฺี โหติ (๔๖) 
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[๔๒๘] อชฺฌตฺต ํ  รูปสฺี  พหิทฺธา รูปาน ิ ปสฺสติ อปฺปมาณานิ                        
สุวณฺณทุพฺพณฺณานิ, ตานิ อภิภุยฺย “ชานามิ ปสฺสามี”ติ เอวํ สฺี โหติ (๔๗) 

[๔๒๙]  อชฺฌตฺตํ   อรูปสฺี  พหิทฺธา  รูปาน ิ  ปสฺสติ  ปริตฺตานิ                          
สุวณฺณทุพฺพณฺณานิ, ตานิ  อภิภุยฺย “ชานามิ ปสฺสามี”ติ เอวํ สฺี โหติ (๔๘) 

[๔๓๐] อชฺฌตฺต ํ อรูปสฺี พหิทฺธา รูปานิ ปสฺสต ิ อปฺปมาณานิ                      
สุวณฺณทุพฺพณฺณานิ, ตานิ อภิภุยฺย “ชานามิ ปสฺสามี”ติ เอวํ สฺี โหติ (๔๙) 

[๔๓๑] อชฺฌตฺต ํ อรูปสฺี พหิทฺธา รูปาน ิ ปสฺสต ิ นีลาน ิ นีลวณฺณานิ               
นีลนิทสฺสนานิ นีลนิภาสานิ, ตานิ อภิภุยฺย “ชานามิ ปสฺสามี”ติ เอวํ สฺี โหติ (๕๐)

[๔๓๒] อชฺฌตฺต ํ อรูปสฺี พหิทฺธา รูปานิ ปสฺสติ ปตานิ ปตวณฺณานิ               
ปตนิทสฺสนานิ ปตนิภาสานิ, ตานิ อภิภุยฺย “ชานามิ ปสฺสามี”ติ เอวํ สฺี โหติ (๕๑) 

[๔๓๓] อชฺฌตฺต ํ อรูปสฺี พหิทฺธา รูปานิ ปสฺสต ิ โลหิตกาน ิ โลหิตกวณฺณานิ 
โลหิตกนิทสฺสนานิ โลหิตกนิภาสานิ, ตาน ิอภิภุยฺย “ชานามิ ปสฺสามี”ติ เอวํ สฺี โหติ. 
(๕๒) 

[๔๓๔] อชฺฌตฺต ํ อรูปสฺี พหิทฺธา รูปานิ ปสฺสติ โอทาตาน ิ โอทาตวณฺณานิ   
โอทาตนิทสฺสนานิ โอทาตนิภาสานิ, ตาน ิอภิภุยฺย “ชานามิ ปสฺสามี”ติ เอวํ สฺี โหติ. 
(๕๓)  ;[๔๓๕] รูป รูปานิ ปสฺสติ. (๕๔) 

[๔๓๖] อชฺฌตฺตํ อรูปสฺี พหิทฺธา รูปานิ ปสฺสติ. (๕๕) 
[๔๓๗] สุภนฺเตว อธิมุตฺโต โหติ. (๕๖) 
[๔๓๘] สพฺพโส รูปสฺานํ สมติกฺกมา ปฏิฆสฺาน ํ อตฺถงฺคมา                 

นานตฺตสฺานํ อมนสิการา “อนนฺโต อากาโส”ติ อากาสานฺจายตน ํ อุปสมฺปชฺช      
วิหรติ. (๕๗) 

[๔๓๙] สพฺพโส อากาสานฺจายตน ํ สมติกฺกมฺม “อนนฺต ํ วิฺาณนฺ”ติ 
วิฺาณฺจายตนํ อุปสมฺปชฺช วิหรติ (๕๘) 

[๔๔๐] สพฺพโส วิฺาณฺจายตนํ สมติก ฺกมฺม “นตฺถ ิ กิฺจ ี”ติ          
อากิฺจฺายตนํ อุปสมฺปชฺช วิหรติ. (๕๙) 

[๔๔๑] สพฺพโส อากิฺจฺายตนํ สมติกฺกมฺม เนวสฺานาสฺายตนํ      
อุปสมฺปชฺช วิหรติ. (๖๐) 

[๔๔๒] สพฺพโส เนวสฺานาสฺายตนํ สมติกฺกมฺม สฺาเวทยิตนิโรธํ     
อุปสมฺปชฺช วิหรติ. (๖๑) 

[๔๔๓-๔๕๒] ปวีกสิณํ ภาเวต ิ ... อาโปกสิณํ ภาเวต ิ ... เตโชกสิณํ ภาเวต ิ ... 
วาโยกสิณํ ภาเวต ิ ... นีลกสิณํ ภาเวติ ... ปตกสิณํ ภาเวต ิ ... โลหิตกสิณํ ภาเวต ิ ...        
โอทาตกสิณํ ภาเวติ ... อากาสกสิณํ ภาเวติ ... วิฺาณกสิณํ ภาเวติ. (๖๒-๗๑) 
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[๔๕๓-๔๖๒] อสุภสฺํ ภาเวติ ... มรณสฺํ ภาเวต ิ ... อาหาเร ปฏิกูลสฺํ 
ภาเวติ ... สพฺพโลเก อนภิรติสฺํ23  ภาเวติ ... อนิจฺจสฺํ ภาเวต ิ ... อนิจฺเจ             
ทุกฺขสฺํ ภาเวติ ... ทุกฺเข อนตฺตสฺํ ภาเวต ิ ... ปหานสฺํ ภาเวต ิ ... วิราคสฺํ 
ภาเวติ ... นิโรธสฺํ ภาเวติ. (๗๒-๘๑) 

[๔๖๓-๔๗๒] อนิจฺจสฺํ ภาเวติ...อนตฺตสฺํ ภาเวติ... มรณสฺํ ภาเวติ... 
อาหาเร ปฏิกูลสฺํ ภาเวติ...สพฺพโลเก อนภิรติสฺํ ภาเวติ... อฺิกสฺํ ภาเวติ... 
ปุฬวกสฺํ24  ภาเวติ ... วินีลกสฺํ ภาเวติ ... วิจฺฉิทฺทกสฺํ ภาเวต ิ ...                 
อุทฺธุมาตกสฺํ ภาเวติ. (๘๒-๙๑) 

[๔๗๓-๔๘๒] พุทฺธานุสฺสต ึภาเวติ...ธมฺมานุสฺสต ึภาเวติ... สํฆานุสฺสต ึภาเวติ... 
สีลานุสฺสตึ ภาเวติ...จาคานุสฺสตึ ภาเว... เทวตานุสฺสตึ ภาเวติ... อานาปานสตึ ภาเวติ... 
มรณสตึ ภาเวติ ... กายคตาสตึ ภาเวติ ... อุปสมานุสฺสตึ ภาเวติ. (๙๒-๑๐๑) 

[๔๘๓-๔๙๒] ปมชฺฌานสหคต ํ สทฺธินฺทฺริยํ ภาเวติ ... วีริยินฺทฺริยํ ภาเวติ ...      
สตินฺทฺริยํ ภาเวติ ... สมาธินฺทฺริยํ ภาเวติ ... ปฺินฺทฺริยํ ภาเวต ิ ... สทฺธาพลํ ภาเวติ ...    
วีริยพลํ ภาเวติ... สติพลํ ภาเวติ... สมาธิพลํ ภาเวติ... ปฺาพลํ ภาเวติ. (๑๐๒-๑๑๑) 

[๔๙๓-๕๖๒] ทุติยชฺฌานสหคต ํ ฯเปฯ ตติยชฺฌานสหคตํ ฯเปฯ จตุตฺถชฺฌาน
สหคต ํฯเปฯ เมตฺตาสหคต ํฯเปฯ กรุณาสหคตํ ฯเปฯ มุทิตาสหคต ํฯเปฯ อุเปกฺขาสหคตํ 
สทฺธินฺทฺริยํ ภาเวติ... วีริยินฺทฺริยํ ภาเวติ... สตินฺทฺริยํ ภาเวติ... สมาธินฺทฺริยํ ภาเวติ... 
ปฺินฺทฺริยํ ภาเวติ... สทฺธาพลํ ภาเวติ... วีริยพล ํภาเวติ... สติพล ํภาเวติ... สมาธิพลํ 
ภาเวติ... ปฺาพลํ ภาเวติ. อยํ วุจฺจติ ภิกฺขเว ภิกฺขุ อริตฺตชฺฌาโน วิหรติ สตฺถุสาสนกโร 
โอวาทปฏิกโร อโมฆํ รฺปณฺฑํ ภฺุชติ. โก ปน วาโท, เย นํ พหุลีกโรนฺตีติ. (๑๑๒-๑๘๑) 

(อปรอจฺฉราสงฺฆาตวคฺโค)

๑๙. กายคตาสติวคฺค
[๕๖๓] ยสฺส กสฺสจ ิ ภิกฺขเว มหาสมุทฺโท เจตสา ผุโฏ, อนฺโตคธา ตสฺส กุนฺนทิโย 

ยา กาจิ สมุทฺทงฺคมา. เอวเมว โข ภิกฺขเว ยสฺส กสฺสจ ิกายคตา สติ ภาวิตา พหุลีกตา, 
อนฺโตคธา ตสฺส กุสลา ธมฺมา เย เกจิ วิชฺชาภาคิยาติ. (๑) 

[๕๖๔-๕๗๐] เอกธมฺโม ภิกฺขเว ภาวิโต พหุลีกโต มหโต สํเวคาย สํวตฺตติ. มหโต 
อตฺถาย สํวตฺตติ. มหโต โยคกฺเขมาย สํวตฺตติ. สติสมฺปชฺาย สํวตฺตติ. าณทสฺสน
ปฏิลาภาย สํวตฺตติ. ทิฺธมฺมสุขวิหาราย สํวตฺตติ. วิชฺชาวิมุตฺติผลสจฺฉิกิริยาย สํวตฺตติ. 
กตโม เอกธมฺโม ? กายคตา สติ. อยํ โข ภิกฺขเว เอกธมฺโม ภาวิโต พหุลีกโต มหโต          

16

23 ฉ. อนภิรติสฺํ 

24 ก. ปุฬุวกสฺํ 



สํเวคาย สํวตฺตติ. มหโต อตฺถาย สํวตฺตติ. มหโต โยคกฺเขมาย สํวตฺตติ. สติสมฺปชฺาย 
สํวตฺตติ. าณทสฺสนปฏิลาภาย สํวตฺตติ. ทิฺธมฺมสุขวิหาราย สํวตฺตติ. วิชฺชาวิมุตฺติ
ผลสจฺฉิกิริยาย สํวตฺตตีติ. (๒-๘) 

[๕๗๑] เอกธมฺเม ภิกฺขเว ภาวิเต พหุลีกเต กาโยป ปสฺสมฺภติ, จิตฺตมฺป ปสฺสมฺภติ, 
วิตกฺกวิจาราป วูปสมฺมนฺติ, เกวลาป วิชฺชาภาคิยา ธมฺมา ภาวนาปาริปูร ึ คจฺฉนฺติ.          
กตมสฺมึ เอกธมฺเม ? กายคตาย สติยา. อิมสฺม ึ โข ภิกฺขเว เอกธมฺเม ภาวิเต พหุลีกเต    
กาโยป ปสฺสมฺภติ, จิตฺตมฺป ปสฺสมฺภติ, วิตกฺกวิจาราป วูปสมฺมนฺติ, เกวลาป วิชฺชาภาคิยา 
ธมฺมา ภาวนาปาริปูรึ คจฺฉนฺตีติ. (๙) 

[๕๗๒] เอกธมฺเม ภิกฺขเว ภาวิเต พหุลีกเต อนุปฺปนฺนา เจว อกุสลา ธมฺมา      
นุปฺปชฺชนฺติ, อุปฺปนฺนา จ อกุสลา ธมฺมา ปหียนฺติ. กตมสฺม ึเอกธมฺเม ? กายคตาย สติยา. 
อิมสฺม ึโข ภิกฺขเว เอกธมฺเม ภาวิเต พหุลีกเต อนุปฺปนฺนา เจว อกุสลา ธมฺมา นุปฺปชฺชนฺติ, 
อุปฺปนฺนา จ อกุสลา ธมฺมา ปหียนฺตีติ. (๑๐) 

[๕๗๓] เอกธมฺเม ภิกฺขเว ภาวิเต พหุลีกเต อนุปฺปนฺนา เจว กุสลา ธมฺมา          
อุปฺปชฺชนฺติ, อุปฺปนฺนา จ กุสลา ธมฺมา ภิยฺโยภาวาย เวปุลฺลาย สํวตฺตนฺติ. กตมสฺมึ       
เอกธมฺเม ? กายคตาย สติยา. อิมสฺม ึโข ภิกฺขเว เอกธมฺเม ภาวิเต พหุลีกเต อนุปฺปนฺนา 
เจว กุสลา ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ, อุปฺปนฺนา จ กุสลา ธมฺมา ภิยฺโยภาวาย เวปุลฺลาย         
สํวตฺตนฺตีติ. (๑๑) 

[๕๗๔] เอกธมฺเม ภิกฺขเว ภาวิเต พหุลีกเต อวิชฺชา ปหียติ, วิชฺชา อุปฺปชฺชติ,      
อสฺมิมาโน  ปหียติ, อนุสยา สมุคฺฆาต ํ คจฺฉนฺติ, สฺโชนา ปหียนฺติ. กตมสฺมึ             
เอกธมฺเม ? กายคตาย สติยา. อิมสฺมึ โข ภิกฺขเว เอกธมฺเม ภาวิเต พหุลีกเต อวิชฺชา        
ปหียติ, วิชฺชา อุปฺปชฺชติ, อสฺมิมาโน  ปหียติ, อนุสยา สมุคฺฆาตํ คจฺฉนฺติ, สฺโชนา     
ปหียนฺตีติ. (๑๒) 

[๕๗๕-๕๗๖] เอกธมฺโม ภิกฺขเว ภาวิโต พหุลีกโต ปฺาปฺปเภทาย สํวตฺตติ.   
อนุปาทาปรินิพฺพานาย สํวตฺตติ. กตโม เอกธมฺโม ? กายคตา สติ. อยํ โข ภิกฺขเว           
เอกธมฺโม ภาวิโต พหุลีกโต ปฺาปฺปเภทาย สํวตฺตติ. อนุปาทาปรินิพฺพานาย         
สํวตฺตตีติ. (๑๓-๑๔) 

[๕๗๗-๕๗๙] เอกธมฺเม ภิกฺขเว ภาวิเต พหุลีกเต อเนกธาตุปฏิเวโธ โหติ.        
นานาธาตุปฏิเวโธ โหติ. อเนกธาตุปฏิสมฺภิทา โหติ. กตมสฺม ึ เอกธมฺเม ? กายคตาย      
สติยา. อิมสฺมึ โข ภิกฺขเว เอกธมฺเม ภาวิเต พหุลีกเต อเนกธาตุปฏิเวโธ โหติ.               
นานาธาตุปฏิเวโธ โหติ. อเนกธาตุปฏิสมฺภิทา โหตีติ. (๑๕-๑๗) 

[๕๘๐-๕๘๓] เอกธมฺโม ภิกฺขเว ภาวิโต พหุลีกโต โสตาปตฺติผลสจฺฉิกิริยาย     
สํวตฺตติ. สกทาคามิผลสจฺฉิกิริยาย สํวตฺตติ. อนาคามิผลสจฺฉิกิริยาย สํวตฺตติ.       
อรหตฺตผลสจฺฉิกิริยาย สํวตฺตติ. กตโม เอกธมฺโม ? กายคตา สติ. อยํ โข ภิกฺขเว          
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เอกธมฺโม ภาวิโต พหุลีกโต โสตาปตฺติผลสจฺฉิกิริยาย สํวตฺตติ. สกทาคามิผลสจฺฉิกิริยาย 
สํวตฺตติ. อนาคามิผลสจฺฉิกิริยาย สํวตฺตติ. อรหตฺตผลสจฺฉิกิริยาย สํวตฺตตีติ. (๑๘-๒๑) 

[๕๘๔-๕๙๙] เอกธมฺโม ภิกฺขเว ภาวิโต พหุลีกโต ปฺาปฏิลาภาย สํวตฺตติ. 
ปฺาวุฑฺฒิยา สํวตฺตติ. ปฺาเวปุลฺลาย สํวตฺตติ. มหาปฺตาย สํวตฺตติ. 
ปุถุปฺตาย สํวตฺตติ. วิปุลปฺตาย สํวตฺตติ. คมฺภีรปฺตาย สํวตฺตติ.                  
อสมนฺตปฺตาย25  สํวตฺตติ. ภูริปฺตาย สํวตฺตติ. ปฺาพาหุลฺลาย สํวตฺตติ.       
สีฆปฺตาย สํวตฺตติ. ลหุปฺตาย สํวตฺตติ. หาสปฺตาย26  สํวตฺตติ.                
ชวนปฺตาย สํวตฺตติ. ติกฺขปฺตาย สํวตฺตติ. นิพฺเพธิกปฺตาย สํวตฺตติ. กตโม 
เอกธมฺโม ? กายคตา สติ. อยํ โข ภิกฺขเว เอกธมฺโม ภาวิโต พหุลีกโต ปฺาปฏิลาภาย 
สํวตฺตติ. ปฺาวุฑฺฒิยา สํวตฺตติ. ปฺาเวปุลฺลาย สํวตฺตติ. มหาปฺตาย สํวตฺตติ. 
ปุถุปฺตาย สํวตฺตติ. วิปุลปฺตาย สํวตฺตติ. คมฺภีรปฺตาย สํวตฺตติ.              
อสามนฺตปฺตาย สํวตฺตติ. ภูริปฺตาย สํวตฺตติ. ปฺาพาหุลฺลาย สํวตฺตติ.         
สีฆปฺตาย สํวตฺตติ. ลหุปฺตาย สํวตฺตติ. หาสปฺตาย สํวตฺตติ. ชวนปฺตาย 
สํวตฺตติ. ติกฺขปฺตาย สํวตฺตติ. นิพฺเพธิกปฺตาย สํวตฺตตีติ. (๒๒-๓๙) 

กายคตาสติวคฺโค.)

๒๐. อมตวคฺค
[๖๐๐] อมตนฺเต ภิกฺขเว น  ปริภฺุชนฺติ, เย กายคตาสต ึน  ปริภฺุชนฺติ. อมตนฺเต 

ภิกฺขเว ปริภฺุชนฺติ, เย กายคตาสตึ ปริภฺุชนฺตีติ. (๑)
[๖๐๑] อมตนฺเตสํ ภิกฺขเว อปริภุตฺตํ, เยส ํ กายคตา สติ อปริภุตฺตา. อมตนฺเตสํ 

ภิกฺขเว ปริภุตฺตํ, เยสํ กายคตา สติ ปริภุตฺตาติ. (๒) 
[๖๐๒] อมตนฺเตส ํ ภิกฺขเว ปริหีนํ, เยสํ กายคตา สต ิปริหีนา. อมตนฺเตสํ ภิกฺขเว 

อปริหีนํ, เยสํ กายคตา สติ อปริหีนาติ. (๓) 
[๖๐๓] อมตนฺเตสํ, ภิกฺขเว วิรทฺธํ, เยส ํกายคตา สต ิ วิรทฺธา. อมตนฺเตสํ ภิกฺขเว 

อารทฺธํ,27 เยสํ กายคตา สติ อารทฺธาติ. (๔) 
[๖๐๔] อมตนฺเต ภิกฺขเว ปมาทึสุ, เย กายคตาสต ึปมาทึสุ. อมตนฺเต ภิกฺขเว น 

ปมาทึสุ. เย กายคตาสตึ น ปมาทึสูติ. (๕) 
[๖๐๕] อมตนฺเตสํ ภิกฺขเว ปมฺุ, เยสํ กายคตา สต ิปมฺุา. อมตนฺเตส ํภิกฺขเว 

อปฺปมฺุ, เยสํ กายคตา สติ อปฺปมฺุาติ. (๖)
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25 ก. อสมตฺถปฺาย

26 สี.อิ. หาสุปฺตาย

27 ก. อวิรทฺธํ



[๖๐๖] อมตนฺเตส ํ ภิกฺขเว อนาเสวิตํ, เยส ํกายคตา สติ อนาเสวิตา. อมตนฺเตสํ 
ภิกฺขเว อาเสวิตํ, เยสํ กายคตา สติ อาเสวิตาติ. (๗) 

[๖๐๗] อมตนฺเตส ํ ภิกฺขเว อภาวิตํ, เยสํ กายคตา สต ิ อภาวิตา. อมตนฺเตสํ 
ภิกฺขเว ภาวิตํ, เยสํ กายคตา สติ ภาวิตาติ. (๘) 

[๖๐๘] อมตนฺเตสํ ภิกฺขเว อพหุลีกตํ, เยสํ กายคตา สต ิอพหุลีกตา. อมตนฺเตสํ 
ภิกฺขเว พหุลีกตํ, เยสํ กายคตา สติ พหุลีกตาติ. (๙)

[๖๐๙] อมตนฺเตสํ ภิกฺขเว อนภิฺาตํ, เยส ํ กายคตา สต ิ อนภิฺาตา.          
อมตนฺเตสํ ภิกฺขเว อภิฺาตํ, เยสํ กายคตา สติ อภิฺาตาติ. (๑๐) 

[๖๑๐] อมตนฺเตสํ ภิกฺขเว อปริฺาตํ, เยส ํ กายคตา สติ อปริฺาตา.          
อมตนฺเตสํ ภิกฺขเว ปริฺาตํ, เยสํ กายคตา สติ ปริฺาตาติ. (๑๑) 

[๖๑๑] อมตนฺเตสํ ภิกฺขเว อสจฺฉิกตํ, เยส ํ กายคตา สติ อสจฺฉิกตา. อมตนฺเตสํ 
ภิกฺขเว สจฺฉิกตํ, เยสํ กายคตา สติ สจฺฉิกตาติ. (๑๒)  
; (อิทมโวจ ภควา. อตฺตมนา เต ภิกฺขู ภควโต ภาสิตํ อภินนฺทุนฺติ.)  

(อมตวคฺโค.)
เอกกนิปาโต นิฺิโต

_________________________
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๑๔. เอตทัคควรรค
หมวดวาดวยเอตทัคคะ28

๑. ปฐมวรรค
หมวดท่ี ๑

[๑๘๘];พระผูมีพระภาคตรัสวา ภิกษุทั้งหลาย อัญญาโกณฑัญญะเลิศกวาภิกษุ
สาวกทั้งหลายของเรา ผูเปนรัตตัญู29 (๑)

[๑๘๙];สารีบุตรเลิศกวาภิกษุสาวกทั้งหลายของเรา ผูมีปญญามาก (๒)
[๑๙๐];มหาโมคคัลลานะเลิศกวาภิกษุสาวกทั้งหลายของเรา ผูมีฤทธ์ิมาก (๓)
[๑๙๑];มหากัสสปะเลิศกวาภิกษุสาวกทั้งหลายของเรา ผูทรงธุดงค และ 

สรรเสริญคุณแหงธุดงค (๔)
[๑๙๒];อนุรุทธะเลิศกวาภิกษุสาวกทั้งหลายของเรา ผูมีตาทิพย (๕)
[๑๙๓];ภัททิยกาโคธายบุตรเลิศกวาภิกษุสาวกทั้งหลายของเรา ผูเกิดใน

ตระกูลสูง (๖)
[๑๙๔];ลกุณฏกภัททิยะเลิศกวาภิกษุสาวกทั้งหลายของเรา ผูมีเสียงไพเราะ (๗)
[๑๙๕];ปณโฑลภารทวาชะเลิศกวาภิกษุสาวกทั ้งหลายของเรา ผู บันลือ 

สีหนาท30 (๘)
[๑๙๖];ปุณณมันตานีบุตรเลิศกวาภิกษุสาวกทั้งหลายของเรา ผูเปนธรรมกถึก 

(๙)
[๑๙๗];มหากัจจานะ31เลิศกวาภิกษุสาวกทั้งหลายของเรา ผูอธิบายความหมาย

แหงธรรมที่กลาวไวโดยยอไดพิสดาร (๑๐)
ปฐมวรรค จบ

๑๔. เอตทัคควรรค
๒. ทุติยวรรค
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28 เอตทัคคะ ในที่นี้หมายถึงเปนยอดบาง เปนผูประเสริฐที่สุดบาง (องฺ.เอกก.อ. (บาลี) ๑/๑๘๘/๑๑๒)

29 รัตตัญ ูในที่นี้ เปนตำแหนงเอตทัคคะที่พระอัญญาโกณฑัญญะไดรับยกยองจากพระพุทธเจา มีความหมาย 
วา รูราตรีนาน  คือบวช รูแจงธรรม และเปนพระขีณาสพกอนพระสาวกทั้งหลาย (องฺ.เอกก.อ. (บาลี) 
๑/๑๘๘/๑๒๒)

30  บันลือสีหนาท ในที่นี้หมายถึงอาการที่เปลงวาจาอยางองอาจดุจพญาราชสีหในขณะที่เดินรอบ  ๆ วิหาร มี
ใจความวา “ผูมีความสงสัยในมรรคและผล จงถามขาพเจา” หรือแมจะยืนตรงพระพักตรของพระ พุทธเจาก็เปลง
วาจาวา “กิจที่จะพึงทำในพระศาสนานี้ของขาพระองคถึงที่สุดแลว” (องฺ.เอกก.อ. (บาลี) ๑/๑๙๕/๑๗๗)

31 บางแหงใช กัจจายนะ



หมวดท่ี ๒
[๑๙๘];จูฬปนถกเลิศกวาภิกษุสาวกทั้งหลายของเรา ผูสามารถเนรมิตกาย

มโนมัย32 (๑)
[๑๙๙];จูฬปนถกเลิศกวาภิกษุสาวกทั้งหลายของเรา ผูฉลาดในเจโตวิวัฏ33 (๒)
[๒๐๐];มหาปนถกเลิศกวาภิกษุสาวกทั้งหลายของเรา ผูฉลาดในสัญญาวิวัฏ34 

(๓)
[๒๐๑];สุภูติเลิศกวาภิกษุสาวกทั้งหลายของเรา ผูมีปกติอยูดวยความไมมีกิเลส 

(๔)
[๒๐๒];สุภูติเลิศกวาภิกษุสาวกทั้งหลายของเรา ผูเปนทักขิไณยบุคคล (๕)
[๒๐๓];เรวตขทิรวนิยะเลิศกวาภิกษุสาวกทั้งหลายของเรา ผูอยูปาเปนวัตร (๖)
[๒๐๔];กังขาเรวตะเลิศกวาภิกษุสาวกทั้งหลายของเรา ผูยินดีในฌาน35 (๗)
[๒๐๕];โสณโกวิสะเลิศกวาภิกษุสาวกทั้งหลายของเรา ผูปรารภความเพียร36 

(๘)
[๒๐๖];โสณกุฏิกัณณะเลิศกวาภิกษุสาวกทั้งหลายของเรา ผูกลาวถอยคำ

ไพเราะ37 (๙)
[๒๐๗];สีวลีเลิศกวาภิกษุสาวกทั้งหลายของเรา ผูมีลาภ (๑๐)
[๒๐๘];วักกลิเลิศกวาภิกษุสาวกทั้งหลายของเรา ผูหลุดพนดวยศรัทธา (๑๑)

ทุติยวรรค จบ
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32  เนรมิตกายมโนมัย หมายถึงเนรมิตกายที่เกิดขึ้นดวยใจ เชน  ตามปกติภิกษุอื่นหลายรูปเนรมิตใหกายเกิดขึ้น
มีรูปรางลักษณะเหมือนกัน ทำงานอยางเดียวกันไดเพียง ๓ หรือ ๔ รูป ไมมาก สวนทานพระจูฬปนถก เนรมิต
กายใหเปนสมณะตั้ง ๑,๐๐๐ รูป โดยการนึกเพียงครั้งเดียว ทั้งยังสามารถทำใหกายที่เนรมิตนั้นมีรูปรางตางกัน 
ทำการงานตางกัน  เพราะฉะนั้น ทานจึงเลิศกวาภิกษุผูเนรมิตกายมโนมัยทั้งหลาย (องฺ. เอกก.อ. (บาลี) 
๑/๑๙๘/๑๘๙)

33  ฉลาดในเจโตวิวัฏ หมายถึงฉลาดในการปรับเปลี่ยนใจ คือไดรูปาวจรฌาน ๔ (ปมฌาน  ทุติยฌาน ตติย
ฌาน และจตุตถฌาน) เพราะความฉลาดในสมาบัติ (องฺ.เอกก.อ. (บาลี) ๑/๑๙๙/๑๘๙)

34  ฉลาดในสัญญาวิวัฏ หมายถึงฉลาดในการปรับเปลี่ยนสัญญา คือไดอรูปาวจรฌาน  ๔ (อากาสานัญจายตน
ฌาน  วิญญาณัญจายตนฌาน  อากิญจัญญายตนฌาน และเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน) (องฺ. เอกก.อ. 
(บาลี) ๑/๒๐๐/๑๘๙)

35  มีฌาน ในที่นี้หมายถึง ไดฌานและยินดีฌาน  แมในพระเถรีและอุบาสิกาก็อธิบายทำนองเดียวกัน  (องฺ.         
เอกก.อ. (บาลี) ๑/๒๐๔/๒๐๖

36 ดูเชิงอรรถที่ ๒ ขอ ๑๘ หนา ๔ ในเลมนี้

37 กลาวถอยคำไพเราะ ในที่นี้หมายถึงแสดงธรรมกถาดวยเสียงอันไพเราะ (องฺ.เอกก.อ. (บาลี) ๑/๒๐๖/๒๑๒)



๑๔. เอตทัคควรรค
๓. ตติยวรรค
หมวดท่ี ๓

[๒๐๙];พระผูมีพระภาคตรัสวา ราหุลเลิศกวาภิกษุสาวกทั้งหลายของเรา ผูใคร
ตอการศึกษา (๑)

[๒๑๐];รัฐบาลเลิศกวาภิกษุสาวกทั้งหลายของเรา ผูบวชดวยศรัทธา (๒)
[๒๑๑];กุณฑธานะเลิศกวาภิกษุสาวกทั้งหลายของเรา ผูจับสลากไดกอน (๓)
[๒๑๒];วังคีสะเลิศกวาภิกษุสาวกทั้งหลายของเรา ผูมีปฏิภาณ (๔)
[๒๑๓];อุปเสนวังคันตบุตรเลิศกวาภิกษุสาวกทั้งหลายของเรา ผูเปนที่เลื่อมใส

ของคนโดยรอบ (๕)
[๒๑๔];ทัพพมัลลบุตรเลิศกวาภิกษุสาวกทั้งหลายของเรา ผูจัดแจงเสนาสนะ 

(๖)
[๒๑๕];ปลินทวัจฉะเลิศกวาภิกษุสาวกทั้งหลายของเรา ผูเปนที่รักที่ชอบใจของ

เหลาเทวดา (๗)
[๒๑๖];พาหิยทารุจีริยะเลิศกวาภิกษุสาวกทั้งหลายของเรา ผูรูแจงไดเร็ว (๘)
[๒๑๗];กุมารกัสสปะเลิศกวาภิกษุสาวกทั้งหลายของเรา ผูแสดงธรรมไดวิจิตร 

(๙)
[๒๑๘];มหาโกฏฐิตะเลิศกวาภิกษุสาวกทั้งหลายของเรา ผูบรรลุปฏิสัมภิทา 

(๑๐)
ตติยวรรค จบ

๑๔. เอตทัคควรรค
๔. จตุตถวรรค
หมวดท่ี ๔

[๒๑๙];อานนทเลิศกวาภิกษุสาวกทั้งหลายของเรา ผูเปนพหูสูต38 (๑)
[๒๒๐];อานนทเลิศกวาภิกษุสาวกทั้งหลายของเรา ผูมีสต3ิ9 (๒)
[๒๒๑];อานนทเลิศกวาภิกษุสาวกทั้งหลายของเรา ผูมีคต4ิ0 (๓)
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38 ผูเปนพหูสูต ในที่นี้หมายถึงไดเรียนพระพุทธพจนโดยตรงจากพระผูมีพระภาค ตั้งอยูในฐานะ “ขุนคลังปริยัติ” 
ในศาสนาของพระทศพล (องฺ.เอกก.อ. (บาลี) ๑/๒๑๙-๒๒๓/๒๕๖)

39 ผูมีสติ ในที่นี้หมายถึงสามารถทรงจำพระพุทธพจนไดเปนเลิศ (องฺ.เอกก.อ. (บาลี) ๑/๒๑๙-๒๒๓/๒๕๖)

40  ผูมีคต ิ ในที่นี้หมายถึงจดจำที่มาของพระพุทธพจนไดหมดทุกบท แมจะมีถึงหกหมื่นบท ก็จำไดตามที่
พระพุทธเจาตรัสไว (องฺ.เอกก.อ. (บาลี) ๑/๒๑๙-๒๒๓/๒๕๖)



[๒๒๒];อานนทเลิศกวาภิกษุสาวกทั้งหลายของเรา ผูมีธิต4ิ1 (๔)
[๒๒๓];อานนทเลิศกวาภิกษุสาวกทั้งหลายของเรา ผูเปนอุปฏฐาก (๕)
[๒๒๔];อุรุเวลกัสสปะเลิศกวาภิกษุสาวกทั้งหลายของเรา ผูมีบริวารมาก (๖)
[๒๒๕];กาฬุทายีเลิศกวาภิกษุสาวกทั้งหลายของเรา ผูยังสกุลใหเลื่อมใส (๗)
[๒๒๖];พักกุละเลิศกวาภิกษุสาวกทั้งหลายของเรา ผูมีอาพาธนอย (๘)
[๒๒๗];โสภิตะเลิศกวาภิกษุสาวกทั้งหลายของเรา ผูระลึกชาติได (๙)
[๒๒๘];อุบาลีเลิศกวาภิกษุสาวกทั้งหลายของเรา ผูทรงวินัย (๑๐)
[๒๒๙];นันทกะเลิศกวาภิกษุสาวกทั้งหลายของเรา ผูกลาวสอนนางภิกษุณี 

(๑๑)
[๒๓๐];น ันทะเล ิศกว าภ ิกษุสาวกทั ้งหลายของเรา ผู ค ุ มครองทวารใน

อินทรีย42ทั้งหลายได (๑๒)
[๒๓๑];มหากัปปนะเลิศกวาภิกษุสาวกทั้งหลายของเรา ผูกลาวสอนภิกษุ (๑๓)
[๒๓๒];สาคตะเลิศกวาภิกษุสาวกทั้งหลายของเรา ผูฉลาดในเตโชธาตุ (๑๔)
[๒๓๓];ราธะเลิศกวาภิกษุสาวกทั้งหลายของเรา ผูมีปฏิภาณแจมแจง (๑๕)
[๒๓๔];โมฆราชเลิศกวาภิกษุสาวกทั้งหลายของเรา ผูทรงจีวรเศราหมอง (๑๖)

จตุตถวรรค จบ

๑๔. เอตทัคควรรค
๕. ปญจมวรรค

หมวดท่ี ๕
[๒๓๕];มหาปชาบดีโคตมีภิกษุณีเลิศกวาภิกษุณีสาวิกาทั้งหลายของเรา ผูเปน  

รัตตัญู (๑)
[๒๓๖];เขมาเลิศกวาภิกษุณีสาวิกาทั้งหลายของเรา ผูมีปญญามาก (๒)
[๒๓๗];อุบลวรรณาเลิศกวาภิกษุณีสาวิกาทั้งหลายของเรา ผูมีฤทธ์ิมาก (๓)
[๒๓๘];ปฏาจาราเลิศกวาภิกษุณีสาวิกาทั้งหลายของเรา ผูทรงวินัย (๔)
[๒๓๙];ธรรมทินนาเลิศกวาภิกษุณีสาวิกาทั้งหลายของเรา ผูเปนธรรมกถึก (๕)
[๒๔๐];นันทาเลิศกวาภิกษุณีสาวิกาทั้งหลายของเรา ผูยินดีในฌาน (๖)
[๒๔๑];โสณาเลิศกวาภิกษุณีสาวิกาทั้งหลายของเรา ผูปรารภความเพียร (๗)
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41  ผูมีธิติ ในที่นี้หมายถึงเพียรเรียน  เพียรสาธยาย เพียรทรงจำพระพุทธพจน และเพียรอุปฏฐาก (องฺ.เอกก.อ. 
(บาลี) ๑/๒๑๙-๒๒๓/๒๕๖)

42  อินทรีย ในที่นี้หมายถึงอินทรีย ๖ หรืออายตนะภายใน  ๖ (ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ) พระนันทะเปน ผู
สำรวมระวังการเห็นรูป ฟงเสียง ดมกลิ่น  ลิ้มรส ถูกตองโผฏฐัพพะ และธรรมารมณ (ที.ปา.  (ไทย) 
๑๑/๓๒๓/๓๑๕-๓๑๖, ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๓๐๕/๓๗๒-๓๗๓, อภิ.วิ. (ไทย) ๓๕/๒๒๙/๒๓๓)



[๒๔๒];สกุลาเลิศกวาภิกษุณีสาวิกาทั้งหลายของเรา ผูมีตาทิพย (๘)
[๒๔๓];ภัททากุณฑลเกสาเลิศกวาภิกษุณีสาวิกาทั้งหลายของเรา ผูรูแจงไดเร็ว 

(๙)
[๒๔๔];ภัททากาปลานีเลิศกวาภิกษุณีสาวิกาทั้งหลายของเรา ผูระลึกชาติได 

(๑๐)
[๒๔๕];ภัททากัจจานาเลิศกวาภิกษุณีสาวิกาทั้งหลายของเรา ผูบรรลุอภิญญา

ใหญ43 (๑๑)
[๒๔๖];กิสาโคตมีเลิศกวาภิกษุณีสาวิกาทั้งหลายของเรา ผูทรงจีวรเศราหมอง 

(๑๒)
[๒๔๗];สิงคาลมาตาเลิศกวาภิกษุณีสาวิกาทั้งหลายของเรา ผูหลุดพนดวย

ศรัทธา (๑๓)
ปญจมวรรค จบ

๑๔. เอตทัคควรรค
๖. ฉัฏฐวรรค
หมวดท่ี ๖

[๒๔๘];พอคาชื่อตปุสสะและภัลลิกะเลิศกวาอุบาสกสาวกทั้งหลายของเรา ผูถึง
สรณะกอน (๑)

[๒๔๙];สุทัตตอนาถบิณฑิกคหบดีเลิศกวาอุบาสกสาวกทั้งหลายของเรา ผูยินดี
ย่ิงในการถวายทาน44 (๒)

[๒๕๐];จิตตคหบดีชาวเมืองมัจฉิกาสัณฑเลิศกวาอุบาสกสาวกทั้งหลายของเรา 
ผูเปนธรรมกถึก (๓)

[๒๕๑];หัตถกอุบาสกชาวกรุงอาฬวีเลิศกวาอุบาสกสาวกทั้งหลายของเรา ผู
สงเคราะหบริษัทดวยสังคหวัตถุ ๔ (๔)

[๒๕๒];เจาศากยะพระนามวามหานามะเลิศกวาอุบาสกสาวกทั้งหลายของเรา 
ผูถวายรสอันประณีต (๕)
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43  มหาอภิญญา หมายถึงการระลึกชาติได ๑ อสงไขย กับ ๑๐๐,๐๐๐ กัป ในศาสนาของพระพุทธเจาแตละ
พระองคจะมีผูบรรลุมหาอภิญญา ๔ องคเทานั้น  เฉพาะในศาสนาของพระสมณโคดม ไดแก พระสารีบุตร พระ
มหาโมคคัลลานะ พระพากุละ และพระภัททากัจจานาเถรี ในบรรดาทั้ง ๔ องคนี้ พระภัททากัจจานา- เถรีเปนผู
เลิศ (องฺ.เอกก.อ. (บาลี) ๑/๒๔๕/๓๓๑)

44  ผูถวายทาน ในที่นี้หมายถึงผูยินดีย่ิงในการถวายทาน  แมในฝายอุบาสิกาผูเปนสาวิกาก็อธิบายทำนอง
เดียวกัน (องฺ.เอกก.อ. (บาลี) ๑/๒๔๙/๓๓๗)



[๒๕๓];อุคคคหบดีชาวกรุงเวสาลีเลิศกวาอุบาสกสาวกทั้งหลายของเรา ผูถวาย
โภชนะเปนที่นาชอบใจ (๖)

[๒๕๔];อุคคตคหบดีชาวหัตถีคามเลิศกวาอุบาสกสาวกทั้งหลายของเรา ผู
อุปฏฐากพระสงฆ (๗)

[๒๕๕];สูรอัมพัฏฐะเลิศกวาอุบาสกสาวกทั้งหลายของเรา ผูเลื ่อมใสอยาง
แนนแฟน (๘)

[๒๕๖];ชีวกโกมารภัจจเลิศกวาอุบาสกสาวกทั้งหลายของเรา ผูเลื่อมใสเฉพาะ
บุคคล (๙)

[๒๕๗];นกุลปตาคหบดีเลิศกวาอุบาสกสาวกทั้งหลายของเรา ผู(กลาวถอยคำที่
ทำใหเกิดความ)คุนเคย45 (๑๐)

ฉัฏฐวรรค จบ

๑๔. เอตทัคควรรค
๗. สัตตมวรรค
หมวดท่ี ๗

[๒๕๘];สุชาดาธิดาของเสนานีกุมพีเลิศกวาอุบาสิกาสาวิกาทั้งหลายของเรา ผู
ถึงสรณะกอน (๑)

[๒๕๙];วิสาขามิคารมาตาเลิศกวาอุบาสิกาสาวิกาทั้งหลายของเรา ผูยินดีย่ิงใน
การถวายทาน (๒)

[๒๖๐];ขุชชุตตราเลิศกวาอุบาสิกาสาวิกาทั้งหลายของเรา ผูเปนพหูสูต (๓)
[๒๖๑];สามาวดีเลิศกวาอุบาสิกาสาวิกาทั้งหลายของเรา ผูมีปกติอยูดวย 

เมตตา (๔)
[๒๖๒];อุตตรานันทมาตาเลิศกวาอุบาสิกาสาวิกาทั้งหลายของเรา ผูยินดีใน

ฌาน (๕)
[๒๖๓];สุปปวาสาโกลิยธิดาเลิศกวาอุบาสิกาสาวิกาทั้งหลายของเรา ผูถวายรส

อันประณีต (๖)
[๒๖๔];สุปปยาอุบาสิกาเลิศกวาอุบาสิกาสาวิกาทั้งหลายของเรา ผูบำรุงภิกษุ

อาพาธ (๗)
[๒๖๕];กาติยานีเลิศกวาอุบาสิกาสาวิกาทั้งหลายของเรา ผูเลื ่อมใสอยาง

แนนแฟน (๘)
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45 ผูคุนเคย ในที่นี้หมายถึงผูกลาวถอยคำที่กอใหเกิดความคุนเคย (องฺ.เอกก.อ. (บาลี) ๑/๒๕๗/๓๕๑)



[๒๖๖];นกุลมาตาคหปตานีเลิศกวาอุบาสิกาสาวิกาทั้งหลายของเรา ผู(กลาว
ถอยคำที่ทำใหเกิดความ)คุนเคย46 (๙)

[๒๖๗];กาลีอุบาสิกาชาวเมืองกุรรฆระ เลิศกวาอุบาสิกาสาวิกาทั้งหลายของเรา 
ผูเลื่อมใสเพราะไดยินไดฟงตาม ๆ กันมา (๑๐)

สัตตมวรรค จบ
เอตทัคควรรคท่ี ๑๔ จบ

๑๕. อัฏฐานบาลี
บาลีวาดวยความเปนไปไดและเปนไปไมได

๑. ปฐมวรรค
หมวดท่ี ๑

[๒๖๘];พระผูมีพระภาคตรัสวา ภิกษุทั้งหลาย เปนไปไมไดเลย47ที่บุคคลผูถึง
พรอมดวยทิฏฐ4ิ8  พึงยึดถือสังขารไร ๆ โดยความเปนสภาวะเที่ยง  แตเปนไปได49  ที่
ปุถุชนพึงยึดถือสังขารไร ๆ โดยความเปนสภาวะเที่ยง (๑)

[๒๖๙];เปนไปไมไดเลยที่บุคคลผูถึงพรอมดวยทิฏฐิพึงยึดถือสังขารไร ๆ โดย
ความเปนสุข แตเปนไปไดที่ปุถุชนพึงยึดถือสังขารไร ๆ โดยความเปนสุข (๒)

[๒๗๐];เปนไปไมไดเลยที่บุคคลผูถึงพรอมดวยทิฏฐิพึงยึดถือธรรมไร ๆ โดย
ความเปนอัตตา แตเปนไปไดที่ปุถุชนพึงยึดถือธรรมไร ๆ โดยความเปนอัตตา (๓)

[๒๗๑];เปนไปไมไดเลยที่บุคคลผูถึงพรอมดวยทิฏฐิพึงฆามารดา แตเปนไปไดที่
ปุถุชนพึงฆามารดา (๔)

[๒๗๒];เปนไปไมไดเลยที่บุคคลผูถึงพรอมดวยทิฏฐิพึงฆาบิดา แตเปนไปไดที่
ปุถุชนพึงฆาบิดา (๕)

[๒๗๓];เปนไปไมไดเลยที่บุคคลผูถึงพรอมดวยทิฏฐิพึงฆาพระอรหันต แตเปนไป
ไดที่ปุถุชนพึงฆาพระอรหันต (๖)

[๒๗๔];เปนไปไมไดเลยที่บุคคลผูถึงพรอมดวยทิฏฐ ิ พึงมีจิตประทุษราย ทำราย
ตถาคตใหหอเลือด แตเปนไปไดที่ปุถุชนพึงมีจิตประทุษราย ทำรายตถาคตให หอเลือด 
(๗)
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46 ดูเชิงอรรถที่ ๑ ขอ ๒๕๗ หนา ๓๒ ในเลมนี้

47 ดูเชิงอรรถที่ ๑ ขอที่ ๔๑ หนา ๗ ในเลมนี้

48  บุคคลผูถึงพรอมดวยทิฏฐิ ไดแก บุคคล ในที่นี้หมายถึงพระอริยบุคคลชั้นโสดาบันขึ้นไป และ ทิฏฐิ ในที่นี้
หมายถึงสัมมาทิฏฐิ คือความเห็นชอบ (องฺ.เอกก.อ. (บาลี) ๑/๒๖๘/๔๐๒)

49 เปนไปได ในที่นี้หมายถึงยอมรับฐานะ(เหตุ)ที่ใหเปนไปได (องฺ.เอกก.อ. (บาลี) ๑/๒๖๘/๔๐๒)



[๒๗๕];เปนไปไมไดเลยที่บุคคลผูถึงพรอมดวยทิฏฐิพึงทำลายสงฆ แตเปนไป
ไดที่ปุถุชนพึงทำลายสงฆ (๘)

[๒๗๖];เปนไปไมไดเลยที่บุคคลผูถึงพรอมดวยทิฏฐิพึงนับถือศาสดาอื่น  แตเปน
ไปไดที่ปุถุชนพึงนับถือศาสดาอื่น (๙)

[๒๗๗];เปนไปไมไดเลยที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ๒ พระองคพึงเสด็จ 
อุบัติพรอมกันในโลกธาตุเดียวกัน 50  แตเปนไปไดที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
พระองคเดียวพึงเสด็จอุบัติในโลกธาตุเดียว (๑๐)

ปฐมวรรค จบ

๑๕. อัฏฐานบาลี
๒. ทุติยวรรค
หมวดท่ี ๒

[๒๗๘];เปนไปไมไดเลยที่พระเจาจักรพรรดิ ๒ พระองคพึงเสด็จอุบัติพรอมกันใน
โลกธาตุเดียวกัน  แตเปนไปไดที่พระเจาจักรพรรดิพระองคเดียวพึงเสด็จอุบัติในโลกธาตุ
เดียว (๑)

[๒๗๙];เปนไปไมไดเลยที่สตรีพึงเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา แตเปนไป
ไดที่บุรุษพึงเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา (๒)

[๒๘๐];เปนไปไมไดเลยที่สตรีพึงเปนพระเจาจักรพรรดิ แตเปนไปไดที่บุรุษพึง
เปนพระเจาจักรพรรดิ (๓)

[๒๘๑-๒๘๓]; เปนไปไมไดเลยที่สตรีพึงครองความเปนทาวสักกะ ฯลฯ เปนมาร 
ฯลฯ เปนพรหม แตเปนไปไดที่บุรุษพึงครองความเปนทาวสักกะ ฯลฯ เปนมาร ฯลฯ เปน
พรหม (๔-๖)

[๒๘๔];เปนไปไมไดเลยที่กายทุจริตจะพึงเกิดผลที่นาปรารถนา นาใคร นาพอใจ 
แตเปนไปไดที่กายทุจริตจะพึงเกิดผลที่ไมนาปรารถนา ไมนาใคร ไมนาพอใจ (๗)

[๒๘๕-๒๘๖]; เปนไปไมไดเลยที่วจีทุจริต ฯลฯ เปนไปไมไดเลยที่มโนทุจริตจะ
พึงเกิดผลที่นาปรารถนา นาใคร นาพอใจ แตเปนไปไดที่มโนทุจริตจะพึงเกิดผลที่ไมนา
ปรารถนา ไมนาใคร ไมนาพอใจ (๘-๙)

ทุติยวรรค จบ
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50 โลกธาตุเดียวกัน หมายถึงจักรวาลเดียวกัน (องฺ.เอกก.อ. (บาลี) ๑/๒๗๗/๔๑๓)



๑๕. อัฏฐานบาลี
๓. ตติยวรรค
หมวดท่ี ๓

[๒๘๗];เปนไปไมไดเลยที่กายสุจริตจะพึงเกิดผลที่ไมนาปรารถนา ไมนาใคร ไม
นาพอใจ แตเปนไปไดที่กายสุจริตจะพึงเกิดผลที่นาปรารถนา นาใคร นาพอใจ (๑)

[๒๘๘-๒๘๙]; เปนไปไมไดเลยที่วจีสุจริต ฯลฯ เปนไปไมไดเลยที่มโนสุจริตจะ
พึงเกิดผลที่ไมนาปรารถนา ไมนาใคร ไมนาพอใจ แตเปนไปไดที่มโนสุจริตจะพึงเกิดผล
ที่นาปรารถนา นาใคร นาพอใจ (๒-๓)

[๒๙๐];เปนไปไมไดเลยที่บุคคลผูประกอบกายทุจริต หลังจากตายแลวจะไป
เกิดในสุคติโลกสวรรค เพราะความประกอบกายทุจริตเปนเหตุเปนปจจัย แตเปนไปไดที่
บุคคลผูประกอบกายทุจริต  หลังจากตายแลวจะไปเกิดในอบาย ทุคต ิ วินิบาต51  นรก 
เพราะความประกอบกายทุจริตเปนเหตุเปนปจจัย (๔)

[๒๙๑-๒๙๒]; เปนไปไมไดเลยที่บุคคลผูประกอบวจีทุจริต ฯลฯ เปนไปไมไดเลย
ที่บุคคลผูประกอบมโนทุจริตหลังจากตายแลวจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค เพราะความ
ประกอบมโนทุจริตเปนเหตุเปนปจจัย แตเปนไปไดที่บุคคลผูประกอบมโนทุจริต หลัง
จากตายแลวจะไปเกิดในอบาย ทุคติ วินิบาต นรก เพราะประกอบมโนทุจริตเปนเหตุ
เปนปจจัย (๕-๖)

[๒๙๓];เปนไปไมไดเลยที่บุคคลผูประกอบกายสุจริต หลังจากตายแลวจะไป 
เกิดในอบาย ทุคติ วินิบาต นรก เพราะความประกอบกายสุจริตเปนเหตุเปนปจจัย แต
เปนไปไดที่บุคคลผูประกอบกายสุจริต หลังจากตายแลวจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค 
เพราะประกอบกายสุจริตเปนเหตุเปนปจจัย (๗)

[๒๙๔-๒๙๕]; เปนไปไมไดเลยที่บุคคลผูประกอบวจีสุจริต ฯลฯ เปนไปไมไดเลย
ที่บุคคลผูประกอบมโนสุจริต หลังจากตายแลวจะไปเกิดในอบาย ทุคติ วินิบาต นรก 
เพราะประกอบมโนสุจริตเปนเหตุเปนปจจัย แตเปนไปไดที่บุคคลผูประกอบมโนสุจริต 
หลังจากตายแลวจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค เพราะประกอบมโนสุจริตเปนเหตุเปน
ปจจัย (๘-๙)

ตติยวรรค จบ
อัฏฐานบาลีท่ี ๑๕ จบ
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51 ในที่นี้ อบาย ทุคติ วินิบาต ทั้ง ๓ คำนี้เปนไวพจนของคำวา “นรก” (องฺ.เอกก.อ. (บาลี) ๑/๔๓/๕๐)



๑๖. เอกธัมมบาลี
บาลีวาดวยธรรมอันเปนเอก52

๑. ปฐมวรรค
หมวดท่ี ๑

[๒๙๖];พระผูมีพระภาคตรัสวา ภิกษุทั้งหลาย ธรรมอันเปนเอกที่บุคคลเจริญ
ทำใหมากแลวยอมเปนไปเพ่ือความเบื่อหนายอยางที่สุด เพ่ือคลายกำหนัด เพ่ือดับ เพ่ือ
สงบระงับ เพ่ือรูย่ิง เพ่ือตรัสรู เพ่ือนิพพาน

ธรรมอันเปนเอก คืออะไร
คือ พุทธานุสสติ(การระลึกถึงพระพุทธเจา)
ธรรมอันเปนเอกนี้แลที่บุคคลเจริญทำใหมากแลวยอมเปนไปเพื่อความเบื่อ

หนาย อยางที่สุด เพ่ือคลายกำหนัด เพ่ือดับ เพ่ือสงบระงับ เพ่ือรูย่ิง เพ่ือตรัสรู เพ่ือ
นิพพาน (๑)

[๒๙๗];ธรรมอันเปนเอกที่บุคคลเจริญทำใหมากแลวยอมเปนไปเพื่อความเบื่อ
หนายอยางที่สุด เพ่ือคลายกำหนัด เพ่ือดับ เพ่ือสงบระงับ เพ่ือรูย่ิง เพ่ือตรัสรู เพ่ือ
นิพพาน

ธรรมอันเปนเอก คืออะไร
คือ ธัมมานุสสติ(การระลึกถึงพระธรรม) ฯลฯ สังฆานุสสติ(การระลึกถึงพระ

สงฆ) ฯลฯ สีลานุสสติ(การระลึกถึงศีล) ฯลฯ จาคานุสสติ(การระลึกถึงการบริจาค) ฯลฯ 
เทวตานุสสติ(การระลึกถึงเทวดา) ฯลฯ อานาปานัสสติ(สติกำหนดลมหายใจเขาออก) 
ฯลฯ มรณัสสติ(การระลึกถึงความตาย) ฯลฯ กายคตาสติ(สติอันไปในกาย) ฯลฯ อุป
สมานุสสติ(การระลึกถึงธรรมอันเปนที่สงบ)

ธรรมอันเปนเอกนี้แลที่บุคคลเจริญทำใหมากแลวยอมเปนไปเพื่อความเบื่อ
หนาย อยางที่สุด เพ่ือคลายกำหนัด เพ่ือดับ เพ่ือสงบระงับ เพ่ือรูย่ิง เพ่ือตรัสรู เพ่ือ
นิพพาน (๑๐)

ปฐมวรรค จบ
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52  ธรรมอันเปนเอก ในที่นี้หมายถึงธรรมที่มีสภาวะเปนหนึ่ง(เอกสภาวะ)  ศัพทวา ธรรม  นี้มีความหมายวา 
สภาวะ ดุจในคำวา กุสลา ธมฺมา (สภาวะที่เปนกุศล)  เปนตน  (องฺ.เอกก.อ. (บาลี)  ๑/๒๙๖/๔๑๘, องฺ.เอกก.ฏีกา 
(บาลี) ๑/๒๙๖/๒๗๕)



๑๖. เอกธัมมบาลี
๒. ทุติยวรรค
หมวดท่ี ๒

[๒๙๘];พระผูมีพระภาคตรัสวา ภิกษุทั้งหลาย เราไมเห็นธรรมอื่นแมอยางหนึ่งที่
เปนเหตุใหอกุศลธรรมที่ยังไมเกิดขึ้นก็เกิดขึ้น  หรือที่เกิดขึ้นแลวก็เปนไปเพ่ือความเจริญ
ไพบูลยย่ิงขึ้นเหมือนมิจฉาทิฏฐิ53(ความเห็นผิด)นี ้ เมื่อเปนมิจฉาทิฏฐิ อกุศลธรรมที่ยัง
ไมเกิดขึ้นก็เกิดขึ้น และที่เกิดขึ้นแลวก็เปนไปเพ่ือความเจริญไพบูลยย่ิงขึ้น (๑)

[๒๙๙];เราไมเห็นธรรมอื่นแมอยางหนึ่งที่เปนเหตุใหกุศลธรรมที่ยังไมเกิดขึ้นก็
เกิดขึ้น  หรือที่เกิดขึ้นแลวก็เปนไปเพื่อความเจริญไพบูลยยิ่งขึ้นเหมือนสัมมาทิฏฐ5ิ4 
(ความเห็นชอบ)นี ้ เมื่อเปนสัมมาทิฏฐิ กุศลธรรมที่ยังไมเกิดขึ้นก็เกิดขึ้น  และที่เกิดขึ้น
แลวก็เปนไปเพ่ือความเจริญไพบูลยย่ิงขึ้น (๒)

[๓๐๐];เราไมเห็นธรรมอื่นแมอยางหนึ่งที่เปนเหตุใหกุศลธรรมที่ยังไมเกิดขึ้นก็ไม
เกิดขึ้น  หรือที่เกิดขึ้นแลวก็เสื่อมไปเหมือนมิจฉาทิฏฐินี ้ เมื่อเปนมิจฉาทิฏฐ ิ กุศลธรรมที่
ยังไมเกิดขึ้นก็ไมเกิดขึ้น และที่เกิดขึ้นแลวก็เสื่อมไป (๓)

[๓๐๑];เราไมเห็นธรรมอื่นแมอยางหนึ่งที่เปนเหตุใหอกุศลธรรมที่ยังไมเกิดขึ้นก็
ไมเกิดขึ้น  หรือที่เกิดขึ้นแลวก็เสื่อมไปเหมือนสัมมาทิฏฐินี้ เมื่อเปนสัมมาทิฏฐ ิ อกุศล
ธรรมที่ยังไมเกิดขึ้นก็ไมเกิดขึ้น และที่เกิดขึ้นแลวก็เสื่อมไป (๔)

[๓๐๒];เราไมเห็นธรรมอื่นแมอยางหนึ่งที่เปนเหตุใหมิจฉาทิฏฐิที่ยังไมเกิดขึ้นก็
เกิดขึ้น  หรือที่เกิดขึ้นแลวก็เจริญยิ่งขึ้นเหมือนอโยนิโสมนสิการ เมื่อมนสิการโดยไม
แยบคาย มิจฉาทิฏฐิที่ยังไมเกิดขึ้นก็เกิดขึ้น และที่เกิดขึ้นแลวก็เจริญย่ิงขึ้น (๕)

[๓๐๓];เราไมเห็นธรรมอื่นแมอยางหนึ่งที่เปนเหตุใหสัมมาทิฏฐิที่ยังไมเกิดขึ้นก็
เกิดขึ้น  หรือที่เกิดขึ้นแลวก็เจริญย่ิงขึ้นเหมือนโยนิโสมนสิการ เมื่อมนสิการโดยแยบคาย 
สัมมาทิฏฐิที่ยังไมเกิดขึ้นก็เกิดขึ้น และที่เกิดขึ้นแลวก็เจริญย่ิงขึ้น (๖)

[๓๐๔];เราไมเห็นธรรมอื่นแมอยางหนึ่งที่เปนเหตุใหเหลาสัตว หลังจากตาย
แลวไปเกิดในอบาย ทุคต ิ วินิบาต นรก เหมือนมิจฉาทิฏฐินี้ เหลาสัตวที่ประกอบดวย
มิจฉาทิฏฐิ หลังจากตายแลวยอมไปเกิดในอบาย ทุคติ วินิบาต นรก (๗)
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53 มิจฉาทิฏฐิ ในที่นี้หมายถึงทิฏฐ ิ๖๒ ประการ (องฺ.เอกก.อ. (บาลี)  ๑/๒๙๘/๔๒๒, ดูเรื่องทิฏฐ ิ๖๒ ประการใน 
ที.สี. (ไทย) ๙/๒๘-๙๘/๑๒-๓๙)

54  สัมมาทิฏฐิ ในที่นี้หมายถึงสัมมาทิฏฐ ิ ๕ ประการ คือ (๑)  กัมมัสสกตาทิฏฐิ (๒) ฌานสัมมาทิฏฐ ิ (๓) 
วิปสสนาสัมมาทิฏฐิ (๔) มัคคสัมมาทิฏฐิ (๕) ผลสัมมาทิฏฐิ (องฺ.ทุก.อ. (บาลี) ๒/๑๗๕/๗๑)



[๓๐๕];เราไมเห็นธรรมอื่นแมอยางหนึ่งที่เปนเหตุใหเหลาสัตว หลังจากตาย
แลวไปเกิดในสุคติโลกสวรรคเหมือนสัมมาทิฏฐินี ้ เหลาสัตวที่ประกอบดวยสัมมาทิฏฐิ 
หลังจากตายแลวยอมไปเกิดในสุคติโลกสวรรค (๘)

[๓๐๖];กายกรรมที่ถือปฏิบัติใหบริบูรณตามสมควรแกทิฏฐิ วจีกรรมที่ถือปฏิบัติ
ใหบริบูรณตามสมควรแกทิฏฐ ิ มโนกรรมที่ถือปฏิบัติใหบริบูรณตามสมควรแกทิฏฐิ 
เจตนา ความปรารถนา ความตั้งใจ และสังขารทั้งหลาย ของบุคคลผูเปนมิจฉาทิฏฐิ 
ธรรมทั้งหมดนั้นยอมเปนไปเพ่ือผลที่ไมนาปรารถนา ไมนาใคร ไมนาพอใจ ไมเก้ือกูล 
เปนทุกข ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะความเห็นเลวทราม

กายกรรมที่ถือปฏิบัติใหบริบูรณตามสมควรแกทิฏฐ ิ ... ขอนั้นเพราะเหตุไร 
เพราะความเห็นเลวทราม เปรียบเหมือนเมล็ดสะเดา เมล็ดบวบขม หรือเมล็ดน้ำเตาขม
ที่บุคคลเพาะไวในดินชุมชื้น  รสดินและรสน้ำที่มันดูดซับเอาไวทั้งหมด ยอมเปนไปเพ่ือ
ความเปนของขม เผ็ดรอน  ไมนายินดี ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะเมล็ดสะเดาเปนตนนั้น
เลว ฉะนั้น (๙)

[๓๐๗];กายกรรมที่ถือปฏิบัติใหบริบูรณตามสมควรแกทิฏฐิ วจีกรรมที่ถือปฏิบัติ
ใหบริบูรณตามสมควรแกทิฏฐ ิ มโนกรรมที่ถือปฏิบัติใหบริบูรณตามสมควรแกทิฏฐิ 
เจตนา ความปรารถนา ความตั้งใจ และสังขารทั้งหลายของบุคคลผูเปนสัมมาทิฏฐิ 
ธรรมทั้งหมดนั้นยอมเปนไปเพ่ือผลอันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ เก้ือกูล เปนสุข ขอ
นั้นเพราะเหตุไร เพราะความเห็นดี 

กายกรรมที่ถือปฏิบัติใหบริบูรณตามสมควรแกทิฏฐ ิ ... ขอนั้นเพราะเหตุไร 
เพราะความเห็นด ีเปรียบเหมือนพันธุออย พันธุขาวสาลีหรือเมล็ดจันทนที่บุคคลเพาะไว
ในดินชุมชื้น  รสดินและรสน้ำที่มันดูดซับเอาไวทั้งหมดยอมเปนไปเพื่อความเปนของ
หวาน นาอรอย นาชื่นใจ ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะพันธุออยเปนตนนั้นดี ฉะนั้น (๑๐)

ทุติยวรรค จบ

๑๖. เอกธัมมบาลี
๓. ตติยวรรค
หมวดท่ี ๓

[๓๐๘];พระผูมีพระภาคตรัสวา ภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูเปนเอก เมื่อเกิดขึ้นใน
โลก ยอมเกิดขึ้นเพื่อไมเกื้อกูลแกคนหมูมาก เพื่อไมใชสุขแกคนหมูมาก เพื่อไมใช
ประโยชนแกคนหมูมาก เพ่ือไมเก้ือกูล เพ่ือทุกขแกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย บุคคลผู
เปนเอกคือใคร คือ บุคคลผูเปนมิจฉาทิฏฐ ิมีความเห็นวิปริต บุคคลนั้นทำใหคนหมูมาก
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ออกจากสัทธรรม55  ใหตั้งอยูในอสัทธรรม56  บุคคลผูเปนเอกนี้แล เมื่อเกิดขึ้นในโลก 
ยอมเกิดขึ้นเพ่ือไมเก้ือกูลแกคนหมูมาก เพ่ือไมใชสุขแกคนหมูมาก เพ่ือไมใชประโยชน
แกคนหมูมาก เพ่ือไมเก้ือกูล เพ่ือทุกขแกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย (๑)

[๓๐๙];บุคคลผูเปนเอก เมื่อเกิดขึ้นในโลก ยอมเกิดขึ้นเพ่ือเก้ือกูลแกคนหมูมาก 
เพ่ือสุขแกคนหมูมาก เพ่ือประโยชนแกคนหมูมาก เพ่ือเก้ือกูล เพ่ือสุขแกเทวดาและ
มนุษยทั้งหลาย บุคคลผูเปนเอกคือใคร คือ บุคคลผูเปนสัมมาทิฏฐ ิมีความเห็นไมวิปริต 
บุคคลนั้นทำใหคนหมูมากออกจากอสัทธรรม ใหตั้งอยูในสัทธรรม บุคคลผูเปนเอกนี้แล 
เมื่อเกิดขึ้นในโลก ยอมเกิดขึ้นเพื่อเกื้อกูลแกคนหมูมาก เพื่อสุขแกคนหมูมาก เพื่อ
ประโยชนแกคนหมูมาก เพ่ือเก้ือกูล เพ่ือสุขแกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย (๒)

[๓๑๐];เราไมเห็นธรรมอื่นแมอยางหนึ่งที่มีโทษมากเหมือนมิจฉาทิฏฐินี้ โทษทั้ง
หลายมีมิจฉาทิฏฐิเปนอยางย่ิง (๓)

[๓๑๑];เราไมเห็นบุคคลอื่นแมคนเดียวที่ปฏิบัติเพ่ือไมเก้ือกูลแกคนหมูมาก เพ่ือ
ไมใชสุขแกคนหมูมาก เพ่ือไมใชประโยชนแกคนหมูมาก เพ่ือไมเก้ือกูล เพ่ือทุกขแก
เทวดาและมนุษยทั้งหลายเหมือนโมฆบุรุษชื่อวามักขลินี้

โมฆบุรุษชื่อมักขลิเกิดขึ้นในโลก เปนเหมือนลอบที่ดักมนุษย เพ่ือไมเก้ือกูล เพ่ือ
ทุกข เพ่ือความเสื่อม เพ่ือความพินาศแกสัตวเปนอันมากเปรียบเหมือนบุคคลดักลอบไว
ที่ปากอาว เพ่ือไมเก้ือกูล เพ่ือทุกข เพ่ือความเสื่อม เพ่ือความพินาศแกปลาเปนอันมาก 
ฉะนั้น (๔)

[๓๑๒];ผูชักชวน ผูถูกชักชวน  ผูถูกชักชวนแลวปฏิบัติตามคำชักชวน  ในธรรม
วินัยที่กลาวไวไมด ี คนทั้งหมดนั้นยอมประสพสิ่งที่ไมใชบุญเปนอันมาก ขอนั้นเพราะ
เหตุไร เพราะธรรมที่กลาวไวไมดี (๕)

[๓๑๓];ผูชักชวน ผูถูกชักชวน  ผูถูกชักชวนแลวปฏิบัติตามคำชักชวน  ในธรรม
วินัยที่กลาวไวดี คนทั้งหมดนั้นยอมประสพบุญเปนอันมาก ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะ
ธรรมที่กลาวไวดี (๖)

[๓๑๔];ในธรรมวินัยที่กลาวไวไมด ี ทายก(ผูให)พึงรูจักประมาณ  ปฏิคาหก 
(ผูรับ)ไมจำตองรู ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะธรรมที่กลาวไวไมดี (๗)

[๓๑๕];ในธรรมวินัยที่กลาวไวดี ปฏิคาหกพึงรูจักประมาณ  ทายกไมจำตองรู 
ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะธรรมที่กลาวไวดี (๘)

[๓๑๖];ในธรรมวินัยที่กลาวไวไมด ี ผูปรารภความเพียรยอมอยูเปนทุกข ขอนั้น
เพราะเหตุไร เพราะธรรมที่กลาวไวไมดี (๙)

32

55 สัทธรรม ในที่นี้หมายถึงกุศลกรรมบถ ๑๐ (องฺ.เอกก.อ. (บาลี) ๑/๓๐๘/๔๒๕)

56 อสัทธรรม ในที่นี้หมายถึงอกุศลกรรมบถ ๑๐ (องฺ.เอกก.อ. (บาลี) ๑/๓๐๘/๔๒๕)



[๓๑๗];ในธรรมวินัยที่กลาวไวดี ผูเกียจครานยอมอยูเปนทุกข ขอนั้นเพราะเหตุ
ไร เพราะธรรมวินัยที่กลาวไวดี (๑๐)

[๓๑๘];ในธรรมวินัยที่กลาวไวไมด ี ผูเกียจครานยอมอยูเปนสุข ขอนั้นเพราะเหตุ
ไร เพราะธรรมที่กลาวไวไมดี (๑๑)

[๓๑๙];ในธรรมวินัยที่กลาวไวดี ผูปรารภความเพียรยอมอยูเปนสุข ขอนั้นเพราะ
เหตุไร เพราะธรรมที่กลาวไวดี (๑๒)

[๓๒๐];คูถ(อุจจาระ)แมเพียงเล็กนอยก็มีกลิ่นเหม็น  แมฉันใด ภพแมเพียงเล็ก
นอย ก็ฉันนั้นเหมือนกัน เราไมสรรเสริญโดยที่สุดแมชั่วลัดนิ้วมือเดียว (๑๓)

[๓๒๑];มูตร(ปสสาวะ)แมเพียงเล็กนอยก็มีกลิ่นเหม็น  ... น้ำลายแมเพียงเล็ก
นอยก็มีกลิ่นเหม็น ... น้ำหนองแมเพียงเล็กนอยก็มีกลิ่นเหม็น  ... เลือดแมเพียงเล็กนอย
ก็มีกลิ่นเหม็นแมฉันใด ภพแมเพียงเล็กนอยก็ฉันนั้นเหมือนกัน  เราไมสรรเสริญ โดยที่
สุดแมชั่วลัดนิ้วมือเดียว (๑๔)

ตติยวรรค จบ

๑๖. เอกธัมมบาลี
๔. จตุตถวรรค
หมวดท่ี ๔

[๓๒๒];พระผูมีพระภาคตรัสวา ภิกษุทั้งหลาย ในชมพูทวีปนี ้ สวนอันนารื่นรมย 
ปาอันนารื่นรมย ภูมิประเทศอันนารื่นรมย สระโบกขรณีอันนารื่นรมยมีจำนวนนอยนัก 
สวนสถานที่ที่เปนที่ดอน  ที่ลุม ที่มีน้ำหลาก ที่มีตอไมและหนาม ที่มีภูเขาสูงชันลาดต่ำมี
จำนวนมากกวา แมฉันใด สัตวที่เกิดบนบกมีจำนวนนอย สวนสัตวที่เกิดในน้ำมีจำนวน
มากกวา ฉันนั้นเหมือนกันแล (๑)

[๓๒๓];สัตวที่กลับมาเกิดในหมูมนุษยมีจำนวนนอย สวนสัตวที่ไปเกิดในกำเนิด
อื่น57นอกจากมนุษยมีจำนวนมากกวา สัตวที่กลับมาเกิดในมัชฌิมชนบทมีจำนวนนอย 
สวนสัตวที่กลับมาเกิดในปจจันตชนบท ในหมูชาวมิลักขะผูโงเขลามีจำนวนมากกวา 
(๒)

[๓๒๔];สัตวที่มีปญญา58  ไมโงเขลา ไมเปนเหมือนคนหนวก คนใบ สามารถรู
เนื้อความแหงคำสุภาษิตและทุพภาษิตไดมีจำนวนนอย สวนสัตวที่ไมมีปญญา โงเขลา 
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57 กำเนิดอ่ืน ในที่นี้หมายถึงอบาย  ๔ คือ นรก  กำเนิดสัตวดิรัจฉาน  แดนเปรต และอสุรกาย (องฺ.เอกก.อ.  (บาลี) 
๑/๓๒๓/๔๓๓)

58  มีปญญา ในที่นี้หมายถึงมีปญญา ๕ ประการ คือ (๑) กัมมัสสกตาปญญา (๒) ฌานปญญา (๓)  วิปสสนา
ปญญา (๔) มัคคปญญา (๕) ผลปญญา (องฺ.เอกก.อ. (บาลี) ๑/๓๒๔/๔๓๔)



เปนเหมือนคนหนวก คนใบ ไมสามารถรูเนื้อความแหงคำสุภาษิตและทุพภาษิตไดมี
จำนวนมากกวา (๓)

[๓๒๕];สัตวที่ประกอบดวยปญญาจักษุอยางประเสริฐมีจำนวนนอย สวนสัตวที่
ตกอยูในอวิชชา ลุมหลงมีจำนวนมากกวา (๔)

[๓๒๖];สัตวที่ไดเห็นตถาคต59มีจำนวนนอย สวนสัตวที่ไมไดเห็นตถาคตมี
จำนวนมากกวา (๕)

[๓๒๗];สัตวที่ไดฟงธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศไวมีจำนวนนอย สวนสัตวที่ไมได
ฟงธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศไวมีจำนวนมากกวา (๖)

[๓๒๘];สัตวที่ฟงธรรมแลวทรงจำไวไดมีจำนวนนอย สวนสัตวที่ฟงธรรมแลวทรง
จำไวไมไดมีจำนวนมากกวา (๗)

[๓๒๙];สัตวที่ไตรตรองเนื้อความแหงธรรมที่ตนทรงจำไวมีจำนวนนอย สวนสัตว
ที่ไมไตรตรองเนื้อความแหงธรรมที่ตนทรงจำไวมีจำนวนมากกวา (๘)

[๓๓๐];สัตวที่รูทั่วถึงอรรถ รูทั่วถึงธรรม และปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรมมี
จำนวนนอย สวนสัตวที่รูทั่วถึงอรรถ รูทั่วถึงธรรม แตไมปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม มี
จำนวนมากกวา (๙)

[๓๓๑];สัตวที่สลดใจในเหตุอันควรสลดใจมีจำนวนนอย สวนสัตวที่ไมสลดใจใน
เหตุอันควรสลดใจมีจำนวนมากกวา (๑๐)

[๓๓๒];สัตวที่สลดใจ ทำความเพียรโดยแยบคายมีจำนวนนอย สวนสัตวที่สลด
ใจ ไมทำความเพียรโดยแยบคายมีจำนวนมากกวา (๑๑)

[๓๓๓];สัตวที่ทำนิพพานใหเปนอารมณแลวไดสมาธิ60  ไดเอกัคคตาจิต(จิตมี
อารมณเปนหนึ่ง)มีจำนวนนอย สวนสัตวที่ทำนิพพานใหเปนอารมณแลวไมไดสมาธิ ไม
ไดเอกัคคตาจิตมีจำนวนมากกวา (๑๒)

[๓๓๔];สัตวที่ไดขาวอันเลิศและรสอันเลิศมีจำนวนนอย สวนสัตวที่ไมไดขาวอัน  
เลิศและรสอันเลิศยังชีพดวยการแสวงหาดวยภัตที่ใสกระเบื้องมามีจำนวนมากกวา 
(๑๓)
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59  สัตวท่ีไดเห็นตถาคต ในที่นี้หมายถึงรูคุณของพระตถาคต ไดเห็นตถาคตดวยจักขุวิญญาณ  (องฺ.เอกก.อ. 
(บาลี) ๑/๓๒๖/๔๓๔)

60 สมาธ ิในที่นี้หมายถึงมรรคสมาธิและผลสมาธิ (องฺ.เอกก.อ. (บาลี) ๑/๓๓๓/๔๓๕)



[๓๓๕];สัตวที่ไดอรรถรส61  ธรรมรส62  และวิมุตติรส63มีจำนวนนอย สวนสัตวที่
ไมไดอรรถรส ธรรมรส และวิมุตติรสมีจำนวนมากกวา เพราะเหตุนั้นแล เธอทั้งหลายพึง
สำเหนียกอยางนี้วา “เราจักเปนผูไดอรรถรส ธรรมรส และวิมุตติรส” เธอทั้งหลายพึง
สำเหนียกอยางนี้แล (๑๔)

[๓๓๖-๓๓๘]; ในชมพูทวีปนี้ สวนอันนารื่นรมย ปาอันนารื่นรมย ภูมิประเทศอัน
นารื่นรมย สระโบกขรณีอันนารื่นรมยมีจำนวนนอยนัก สวนสถานที่ที่เปนที่ดอน  ที่ลุม ที่
มีน้ำหลาก ที่มีตอไมและหนาม ที่มีภูเขาสูงชันลาดต่ำมีจำนวนมากกวา แมฉันใด สัตวที่
จุติจากมนุษยกลับมาเกิดในหมูมนุษยมีจำนวนนอย สวนสัตวที่จุติจากมนุษยไปเกิดใน
นรก ฯลฯ เกิดในกำเนิดสัตวดิรัจฉาน  ฯลฯ เกิดในเปรตวิสัย (แดนเปรต)มีจำนวน
มากกวา ฉันนั้นเหมือนกันแล (๑๕-๑๗)

[๓๓๙-๓๔๑]; สัตวที่จุติจากมนุษยไปเกิดในหมูเทวดามีจำนวนนอย สวนสัตว 
ที่จุติจากมนุษยไปเกิดในนรก ฯลฯ เกิดในกำเนิดสัตวดิรัจฉาน  ฯลฯ เกิดในเปรตวิสัย มี
จำนวนมากกวา (๑๘-๒๐)

[๓๔๒-๓๔๔]; สัตวที่จุติจากเทวดากลับมาเกิดในหมูเทวดามีจำนวนนอย สวน
สัตวที่จุติจากเทวดาไปเกิดในนรก ฯลฯ เกิดในกำเนิดสัตวดิรัจฉาน ฯลฯ เกิดในเปรต
วิสัยมีจำนวนมากกวา (๒๑-๒๓)

[๓๔๕-๓๔๗]; สัตวที่จุติจากเทวดามาเกิดในหมูมนุษยมีจำนวนนอย สวนสัตวที่
จุติจากเทวดาไปเกิดในนรก ฯลฯ เกิดในกำเนิดสัตวดิรัจฉาน ฯลฯ เกิดในเปรตวิสัย มี
จำนวนมากกวา (๒๔-๒๖)

[๓๔๘-๓๕๐]; สัตวที่จุติจากนรกมาเกิดในหมูมนุษยมีจำนวนนอย สวนสัตวที่
จุติจากนรกไปเกิดในนรก ฯลฯ เกิดในกำเนิดสัตวดิรัจฉาน  ฯลฯ เกิดในเปรตวิสัยมี
จำนวนมากกวา (๒๗-๒๙)

[๓๕๑-๓๕๓]; สัตวที่จุติจากนรกไปเกิดในหมูเทวดามีจำนวนนอย สวนสัตวที่
จุติจากนรกไปเกิดในนรก ฯลฯ เกิดในกำเนิดสัตวดิรัจฉาน  ฯลฯ เกิดในเปรตวิสัยมี
จำนวนมากกวา (๓๐-๓๒)
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61  อรรถรส หมายถึงสามัญญผล ๔ คือ โสดาปตติผล สกทาคามิผล อนาคามิผล  และอรหัตตผล (องฺ. เอกก.อ. 
(บาลี) ๑/๓๓๕/๔๓๖, องฺ.ฏีกา (บาลี) ๑/๓๓๕/๒๘๙)

62  ธรรมรส หมายถึงมรรค ๔ คือ โสดาปตติมรรค สกทาคามิมรรค อนาคามิมรรค และอรหัตตมรรค (องฺ. เอ
กก.อ. (บาลี) ๑/๓๓๕/๔๓๖, องฺ.ฏีกา (บาลี) ๑/๓๓๕/๒๘๙)

63 วิมุตติรส หมายถึงอมตนิพพาน (องฺ.เอกก.อ. (บาลี) ๑/๓๓๕/๔๓๖, องฺ.ฏีกา (บาลี) ๑/๓๓๕/๒๘๙)



[๓๕๔-๓๕๖]; สัตวที่จุติจากกำเนิดสัตวดิรัจฉานมาเกิดในหมูมนุษย มีจำนวน
นอย สวนสัตวที่จุติจากกำเนิดสัตวดิรัจฉานไปเกิดในนรก ฯลฯ เกิดในกำเนิดสัตว
ดิรัจฉาน ฯลฯ เกิดในเปรตวิสัยมีจำนวนมากกวา (๓๓-๓๕)

[๓๕๗-๓๕๙]; สัตวที่จุติจากกำเนิดสัตวดิรัจฉานไปเกิดในหมูเทวดามีจำนวน  
นอย สวนสัตวที่จุติจากกำเนิดสัตวดิรัจฉานไปเกิดในนรก ฯลฯ เกิดในกำเนิดสัตว 
ดิรัจฉาน ฯลฯ เกิดในเปรตวิสัยมีจำนวนมากกวา (๓๖-๓๘)

[๓๖๐-๓๖๒]; สัตวที่จุติจากเปรตวิสัยมาเกิดในหมูมนุษยมีจำนวนนอย สวน
สัตวที่จุติจากเปรตวิสัยไปเกิดในนรก ฯลฯ เกิดในกำเนิดสัตวดิรัจฉาน ฯลฯ เกิดในเปรต
วิสัยมีจำนวนมากกวา (๓๙-๔๑)

[๓๖๓-๓๖๕]; สัตวที่จุติจากเปรตวิสัยไปเกิดในหมูเทวดามีจำนวนนอย สวน  
สัตวที่จุติจากเปรตวิสัยไปเกิดในนรก ฯลฯ เกิดในกำเนิดสัตวดิรัจฉาน ฯลฯ เกิดในเปรต
วิสัยมีจำนวนมากกวา (๔๒-๔๔)

จตุตถวรรค จบ
(ชัมพุทีปเปยยาล64 จบ)

๑๗. ปสาทกรธัมมวรรค
หมวดวาดวยธรรมท่ีทำใหเกิดความเลื่อมใส

[๓๖๖-๓๘๑]; พระผูมีพระภาคตรัสวา ภิกษุทั้งหลาย ความเปนผูอยูปาเปน  วัตร 
ความเปนผูถือเที่ยวบิณฑบาตเปนวัตร ความเปนผูทรงผาบังสุกุลเปนวัตร ความเปน
ผูทรงไตรจีวรเปนวัตร ความเปนธรรมกถึก ความเปนวินัยธร ความเปน  พหูสูต ความ
เปนผูมั่นคง ความถึงพรอมดวยอากัปกิริยา65  ความถึงพรอมดวยบริวารที่ด ีความเปนผู
มีบริวารมาก ความเปนกุลบุตร ความเปนผูมีรูปผิวพรรณงาม ความเปนผูเจรจาไพเราะ 
ความเปนผูมักนอย ความเปนผูมีอาพาธนอย ทั้งหมดนี้ เปนชื่อเรียกลาภนั่นเอง (๑-๑๖) 

(ปสาทกรธรรมวรรคท่ี ๑๗ จบ)

๑๘. อปรอัจฉราสังฆาตวรรค
หมวดวาดวยผลแหงจิตชั่วลัดน้ิวมือเดียว อีกหมวดหน่ึง

[๓๘๒];พระผูมีพระภาคตรัสวา ภิกษุทั้งหลาย ถาภิกษุเจริญปฐมฌานแมชั่วลัด
นิ้วมือเดียว ภิกษุนี้เราเรียกวา ผูอยูไมหางจากฌาน  ทำตามคำสอนของศาสดา ปฏิบัติ
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64 ความของชัมพุทีปเปยาล เริ่มตั้งแตขอ ๓๒๒ ถึงขอ ๓๖๕

65 อากัปกิริยา ในที่นี้หมายถึงมารยาทในการรับปจจัย ๔ มีจีวรเปนตน (องฺ.เอกก.อ. (บาลี) ๑/๓๖๖/๔๓๗)



ตามโอวาท ฉันบิณฑบาตของชาวบานอยางไมสูญเปลา ไมจำเปนตองพูดถึงภิกษุผู
ทำใหมากซึ่งปฐมฌานนั้น (๑)

[๓๘๓-๓๘๙]; ถาภิกษุเจริญทุติยฌานแมชั่วลัดนิ้วมือเดียว ... เจริญตติย
ฌาน  ... เจริญจตุตถฌาน  ... เจริญเมตตาเจโตวิมุตต ิ ... เจริญกรุณาเจโตวิมุตติ ... 
เจริญมุทิตาเจโตวิมุตติ ... เจริญอุเปกขาเจโตวิมุตติ ฯลฯ (๒-๘)

[๓๙๐-๓๙๓]; ภิกษุพิจารณาเห็นกายในกายอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มี
สติ กำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได ... พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู ... 
พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู ... พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลาย66อยู มีความเพียร มี
สัมปชัญญะ มีสติ พึงกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได (๙-๑๒)

[๓๙๔-๓๙๗]; ภิกษุสรางฉันทะ พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิต มุง
มั่น67เพื่อปองกันบาปอกุศลธรรมที่ยังไมเกิดมิใหเกิดขึ้น  ภิกษุสรางฉันทะ พยายาม 
ปรารภความเพียร ประคองจิต มุงมั่นเพ่ือละบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว ภิกษุสราง
ฉันทะ พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิต มุงมั่นเพ่ือทำกุศลธรรมที่ยัง ไมเกิดให
เกิดขึ้น  ภิกษุสรางฉันทะ พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิต มุงมั่นเพ่ือความดำรง
อยู ไมเลือนหาย ภิญโญภาพ ไพบูลย เจริญเต็มที่แหงกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว (๑๓-๑๖)

[๓๙๘-๔๐๑]; ภิกษุเจริญอิทธิบาทที่ประกอบดวยฉันทสมาธิปธานสังขาร68... 
เจริญอิทธิบาทที่ประกอบดวยวีริยสมาธิปธานสังขาร ... เจริญอิทธิบาทที่ประกอบดวย
จิตตสมาธิปธานสังขาร ... เจริญอิทธิบาทที่ประกอบดวยวีมังสาสมาธิปธานสังขาร ... 
(๑๗-๒๐)

[๔๐๒-๔๐๖]; ภิกษุเจริญสัทธินทรีย ... เจริญวีริยินทรีย ... เจริญสตินทรีย ... 
เจริญสมาธินทรีย ... เจริญปญญินทรีย ... (๒๑-๒๕)

[๔๐๗-๔๑๑]; ภิกษุเจริญสัทธาพละ ... เจริญวีริยพละ ... เจริญสติพละ ... 
เจริญสมาธิพละ ... เจริญปญญาพละ ... (๒๖-๓๐)
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66  ธรรมท้ังหลาย ในที่นี้หมายถึงนิวรณ ๕ อุปาทานขันธ ๕ อายตนะภายใน  ๖ และอายตนะภายนอก ๖ 
โพชฌงค ๗ อริยสัจ ๔ (องฺ.เอกก.อ. (บาลี) ๑/๓๙๐/๔๔๐)

67 สรางฉันทะ  หมายถึงสรางความพอใจใครจะทำกุศล พยายาม หมายถึงทำความเพียรบากบั่น  ปรารภความ
เพียร หมายถึงบำเพ็ญเพียรทั้งทางกายและทางใจ ประคองจิต หมายถึงยกจิตขึ้นพรอมๆ กับ ความเพียรทาง
กายและทางจิต มุงม่ัน หมายถึงทำความเพียรเปนหลักใหญ (องฺ.เอกก.อ. (บาลี)  ๑/๓๙๔/๔๔๐) ไดแก 
สัมมัปปธาน ๔ ประการ ดู องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๖๙/๑๒๔-๑๒๕

68  ฉันทสมาธ ิหมายถึงสมาธิที่เกิดจากฉันทะ ปธานสังขาร หมายถึงความเพียรที่มุงมั่น  (ปธาน) คำวา ฉันท
สมาธิปธานสังขาร หมายถึงสมาธิที่เกิดจากฉันทะและความเพียรที่มุงมั่น  วีริยสมาธ ิจิตตสมาธิ และ วีมังสา
สมาธ ิ ก็มีอรรถาธิบายเชนเดียวกัน  ในสูตรนี ้ เปนทั ้งโลกิยะและโลกุตตระ (องฺ.เอกก.อ. (บาลี) 
๑/๓๙๘-๔๐๑/๔๔๕)



[๔๑๒-๔๑๘]; ภิกษุเจริญสติสัมโพชฌงค ... เจริญธัมมวิจยสัมโพชฌงค ... 
เจริญวีริยสัมโพชฌงค ... เจริญปติสัมโพชฌงค ... เจริญปสสัทธิสัมโพชฌงค ... เจริญ
สมาธิสัมโพชฌงค ... เจริญอุเปกขาสัมโพชฌงค ... (๓๑-๓๗)

[๔๑๙-๔๒๖]; ภิกษุเจริญสัมมาทิฏฐิ...  เจริญสัมมาสังกัปปะ...  เจริญ                            
สัมมาวาจา ... เจริญสัมมากัมมันตะ ... เจริญสัมมาอาชีวะ ... เจริญสัมมาวายามะ ... 
เจริญสัมมาสติ ... เจริญสัมมาสมาธิ... (๓๘-๔๕) 

[๔๒๗];ภิกษุผูมีความจำไดหมายรูรูปภายใน  เห็นรูปภายนอกขนาดเล็ก ม ี สีสัน
ดีหรือไมดี เธอครอบงำรูปเหลานั้นได มีความจำไดหมายรูอยางนี้วา “เรารู เรา
เห็น” (๔๖)

[๔๒๘];ภิกษุผูมีความจำไดหมายรูรูปภายใน  เห็นรูปภายนอกขนาดใหญ มี 
สีสันดีหรือไมด ี เธอครอบงำรูปเหลานั้นได มีความจำไดหมายรูอยางนี้วา “เรารู เรา
เห็น” (๔๗)

[๔๒๙];ภิกษุผูมีความจำไดหมายรูอรูปภายใน  เห็นรูปภายนอกขนาดเล็ก มี 
สีสันดีหรือไมด ี เธอครอบงำรูปเหลานั้นได มีความจำไดหมายรูอยางนี้วา “เรารู เรา
เห็น” (๔๘)

[๔๓๐];ภิกษุผูมีความจำไดหมายรูอรูปภายใน เห็นรูปภายนอกขนาดใหญ มี
สีสันดีหรือไมด ี เธอครอบงำรูปเหลานั้นได มีความจำไดหมายรูอยางนี้วา “เรารู เรา
เห็น” (๔๙)

[๔๓๑];ภิกษุผูมีความจำไดหมายรูอรูปภายใน  เห็นรูปภายนอกเขียว มีสีเขียว 
เปรียบดวยของเขียว มีสีเขียวเขม เธอครอบงำรูปเหลานั้นได มีความจำไดหมายรูอยาง
นี้วา “เรารู เราเห็น” (๕๐)

[๔๓๒];ภิกษุผูมีความจำไดหมายรูอรูปภายใน  เห็นรูปภายนอกเหลือง มีสี 
เหลือง เปรียบดวยของเหลือง มีสีเหลืองเขม เธอครอบงำรูปเหลานั้นได มีความจำได
หมายรูอยางนี้วา “เรารู เราเห็น” (๕๑)

[๔๓๓];ภิกษุผูมีความจำไดหมายรูอรูปภายใน  เห็นรูปภายนอกแดง มีสีแดง 
เปรียบดวยของแดง มีสีแดงเขม เธอครอบงำรูปเหลานั้นได มีความจำไดหมายรูอยางนี้
วา “เรารู เราเห็น” (๕๒)

[๔๓๔];ภิกษุผูมีความจำไดหมายรูอรูปภายใน  เห็นรูปภายนอกขาว มีสีขาว 
เปรียบดวยของขาว มีสีขาวเขม เธอครอบงำรูปเหลานั้นได มีความจำไดหมายรูอยางนี้
วา “เรารู เราเห็น” (๕๓)

[๔๓๕];ภิกษุผูมีรูปฌานเปนอารมณยอมเห็นรูปภายนอกทั้งหลายได (๕๔)
[๔๓๖];ภิกษุผูมีความจำไดหมายรูอรูปภายในยอมเห็นรูปภายนอกทั้งหลายได 

(๕๕)
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[๔๓๗];ภิกษุเปนผูนอมใจไปวา “งาม” เทานั้น (๕๖)
[๔๓๘];ภิกษุบรรลุอากาสานัญจายตนฌาน 69อยูโดยกำหนดวา “อากาศหา 

ที่สุดมิได” เพราะลวงรูปสัญญา ดับปฏิฆสัญญา ไมกำหนดถึงนานัตตสัญญาโดย
ประการทั้งปวง (๕๗)

[๔๓๙];ภ ิกษ ุล วงอากาสาน ัญจายตนฌานโดยประการท ั ้ งปวง บรรล ุ       
วิญญาณัญจายตนฌาน 70 อยูโดยกำหนดวา “วิญญาณหาที่สุดมิได” (๕๘)

[๔๔๐];ภ ิกษ ุล วงว ิญญาณัญจายตนฌานโดยประการท ั ้ งปวง บรรล ุ
อากิญจัญญายตนฌาน 71 อยูโดยกำหนดวา “ไมมีอะไร” (๕๙)

[๔๔๑];ภ ิกษ ุล วงอาก ิญจ ัญญายตนฌานโดยประการท ั ้ งปวง บรรล ุ                
เนวสัญญานาสัญญายตนฌานอยู (๖๐)

[๔๔๒];ภิกษุลวงเนวสัญญานาสัญญายตนฌานโดยประการทั้งปวง บรรลุ
สัญญาเวทยิตนิโรธ(สมาบัติที่ดับสัญญาและเวทนา)อยู (๖๑)

[๔๔๓-๔๕๒]; ภิกษุเจริญปฐวีกสิณ ... เจริญอาโปกสิณ ... เจริญเตโชกสิณ  ... 
เจริญวาโยกสิณ  ... เจริญนีลกสิณ ... เจริญปตกสิณ ... เจริญโลหิตกสิณ  ... เจริญ        
โอทาตกสิณ ... เจริญอากาสกสิณ ... เจริญวิญญาณกสิณ ... (๖๒-๗๑)

[๔๕๓-๔๖๒]; ภิกษุเจริญอสุภสัญญา ... เจริญมรณสัญญา ... เจริญ              
อาหาเรปฏิกูลสัญญา ... เจริญสัพพโลเกอนภิรตสัญญา ... เจริญอนิจจสัญญา ... เจริญ 
อนิจเจทุกขสัญญา ... เจริญทุกเขอนัตตสัญญา ... เจริญปหานสัญญา ... เจริญ            
วิราคสัญญา ... เจริญนิโรธสัญญา... (๗๒-๘๑)

[๔๖๓-๔๗๒]; ภิกษุเจริญอนิจจสัญญา ... เจริญอนัตตสัญญา ... เจริญ      
มรณสัญญา ... เจริญอาหาเรปฏิกูลสัญญา ... เจริญสัพพโลเกอนภิรตสัญญา ... เจริญ 
อัฏฐิกสัญญา ... เจริญปุฬวกสัญญา ... เจริญวินีลกสัญญา ... เจริญวิจฉิททกสัญญา ... 
เจริญอุทธุมาตกสัญญา ... ( ๘๒-๙๑)

[๔๗๓-๔๘๒]; ภิกษุเจริญพุทธานุสสติ ... เจริญธัมมานุสสต ิ ... เจริญ           
สังฆานุสสติ ... เจริญสีลานุสสติ ... เจริญจาคานุสสต ิ ... เจริญเทวตานุสสติ ... เจริญ   
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69  อากาสานัญจายตนฌาน หมายถึงฌานที่กำหนดอากาศคือชองวางอันหาที่สุดมิไดเปนอารมณ เปนขั้นที่ ๑ 
ของอรูปฌาน ๔ (ที.สี.อ. (บาลี) ๑/๔๑๔/๓๐๘)

70  วิญญาณัญจายตนฌาน หมายถึงฌานที่กำหนดวิญญาณอันหาที่สุดมิไดเปนอารมณ เปนขั้นที่ ๒ ของ อรูป
ฌาน ๔ (ที.สี.อ. (บาลี) ๑/๔๑๔/๓๐๘)

71  อากิญจัญญายตนฌาน หมายถึงฌานที่กำหนดภาวะอันไมมีอะไร(ความวาง)เปนอารมณ ฌานนี้เรียกอีก
อยางหนึ ่งวา สัญญัคคะ(ที ่สุดแหงสัญญา)เพราะเปนภาวะสุดทายของการมีสัญญากลาวคือผู บรรลุ 
อากิญจัญญายตนฌานแลว ขั้นตอไปจะเขาถึงเนวสัญญานาสัญญายตนฌานบาง เขาถึงสัญญานิโรธบาง 
(ที.สี.อ. (บาลี) ๑/๔๑๔/๓๐๘)



อานาปานสต ิ ... เจริญมรณัสสติ ... เจริญกายคตาสติ ... เจริญอุปสมานุสสต ิ ... 
(๙๒-๑๐๑)

[๔๘๓-๔๙๒]; ภิกษุเจริญสัทธินทรียที ่ประกอบดวยปฐมฌาน  ... เจริญ             
วีริยินทรีย ... เจริญสตินทรีย ... เจริญสมาธินทรีย ... เจริญปญญินทรีย ... เจริญ      
สัทธาพละ... เจริญวีริยพละ... เจริญสติพละ... เจริญสมาธิพละ... เจริญปญญาพละ... 
(๑๐๒-๑๑๑)

[๔๙๓-๕๖๒]; ภิกษุเจริญสัทธินทรียที่ประกอบดวยทุติยฌาน ฯลฯ ที่ประกอบ 
ดวยตติยฌาน  ฯลฯ ที่ประกอบดวยจตุตถฌาน  ฯลฯ ที่ประกอบดวยเมตตา ฯลฯ ที่
ประกอบดวยกรุณา ฯลฯ ที่ประกอบดวยมุทิตา ฯลฯ ที่ประกอบดวยอุเบกขา ... เจริญ    
วีริยินทรีย ... เจริญสตินทรีย ... เจริญสมาธินทรีย ... เจริญปญญินทรีย ... เจริญ      
สัทธาพละ... เจริญวีริยพละ... เจริญสติพละ... เจริญสมาธิพละ... เจริญปญญาพละ ... 
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนี้เราเรียกวา ผูอยูไมหางจากฌาน  ทำตามคำสอน ของศาสดา 
ปฏิบัติตามโอวาท ฉันบิณฑบาตของชาวบานอยางไมสูญเปลา ไมจำเปนตองพูดถึง
ภิกษุผูทำใหมากซึ่งปญญาพละที่ประกอบดวยอุเบกขา (๑๑๒-๑๘๑)

อปรอัจฉราสังฆาตวรรคท่ี ๑๘ จบ

๑๙. กายคตาสติวรรค
หมวดวาดวยผลแหงการเจริญกายคตาสติ

[๕๖๓];พระผูมีพระภาคตรัสวา ภิกษุทั้งหลาย กายคตาสติอันภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง
ไดเจริญทำใหมากแลว กุศลธรรมอยางใดอยางหนึ่งที่เปนสวนแหงวิชชา72ยอมเปน
ภาวนาที่หย่ังลงในจิตของภิกษุนั้น  เปรียบเหมือนมหาสมุทรอันผูใดผูหนึ่งสัมผัสดวยใจ
แลว73 แมน้ำนอยสายใดสายหนึ่งที่ไหลไปสูสมุทรยอมปรากฏภายในจิตของผูนั้น (๑)

[๕๖๔-๕๗๐]; ธรรมอันเปนเอกที่บุคคลไดเจริญทำใหมากแลวยอมเปนไปเพื่อ
สังเวชใหญ74  เพ่ือประโยชนใหญ75  เพ่ือธรรมเปนแดนเกษมจากโยคะใหญ76  เพ่ือสติ
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72 วิชชา ม ี๘ ประการ คือ (๑)  วิปสสนาญาณ  (๒)  มโนมยิทธิ (๓)  อิทธิวิธา (๔) ทิพพโสตะ (๕) เจโตปริยญาณ 
(๖) ปุพเพนิวาสานุสสติ (๗) ทิพพจักขุ (๘) อาสวักขยญาณ (องฺ.เอกก.อ. (บาลี) ๑/๕๖๓/๔๗๒)

73 หมายถึงการเจริญอาโปกสิณ (องฺ.เอกก.อ. (บาลี) ๑/๕๖๓/๔๗๒)

74  สังเวชใหญ ในที่นี้หมายถึงวิปสสนาหรืออีกนัยหนึ่งหมายถึงมรรคแหงวิปสสนา (องฺ.เอกก.อ. (บาลี) 
๑/๕๖๔-๕๗๐/๔๗๒)

75  ประโยชนใหญ ในที่นี้หมายถึงมรรค ๔ อีกนัยหนึ่งหมายถึงสามัญญผล ๔ (องฺ.เอกก.อ. (บาลี) 
๑/๕๖๔-๕๗๐/๔๗๒)

76 ธรรมเปนแดนเกษมจากโยคะใหญ หมายถึงนิพพาน (องฺ.เอกก.อ. (บาลี) ๑/๕๖๔-๕๗๐/๔๗๒)



และสัมปชัญญะ เพ่ือไดญาณทัสสนะ77  เพ่ืออยูเปนสุขในปจจุบัน เพ่ือทำใหแจงซึ่งผล
แหงวิชชาและวิมุตต7ิ8  ธรรมอันเปนเอกคืออะไร คือ กายคตาสติ ธรรมอันเปนเอก นี้แล
ที่บุคคลไดเจริญทำใหมากแลวยอมเปนไปเพ่ือสังเวชใหญ เพ่ือประโยชนใหญ เพ่ือธรรม
เปนแดนเกษมจากโยคะใหญ เพ่ือสติและสัมปชัญญะ เพ่ือไดญาณทัสสนะ เพ่ืออยู
เปนสุขในปจจุบัน เพ่ือทำใหแจงซึ่งผลแหงวิชชาและวิมุตติ (๒-๘)

[๕๗๑];เมื่อธรรมอันเปนเอกที่บุคคลไดเจริญทำใหมากแลว แมกายก็สงบ แม
จิตก็สงบ แมวิตกและวิจารก็สงบ ธรรมที่เปนสวนแหงวิชชาแมทั้งสิ้นก็ถึงความเจริญ
เต็มที่ ธรรมอันเปนเอกคืออะไร คือ กายคตาสต ิ เมื่อธรรมอันเปนเอกนี้แลที่บุคคลได
เจริญทำใหมากแลว แมกายก็สงบ แมจิตก็สงบ แมวิตกและวิจารก็สงบ ธรรมที่เปนสวน
แหงวิชชาแมทั้งสิ้นก็ถึงความเจริญเต็มที่ (๙)

[๕๗๒];เมื่อธรรมอันเปนเอกที่บุคคลไดเจริญทำใหมากแลว อกุศลธรรมที่ยังไม
เกิดขึ้นก็ไมเกิดขึ้น  และที่เกิดขึ้นแลวก็ละได ธรรมอันเปนเอกคืออะไร คือ กายคตาสติ 
เมื่อธรรมอันเปนเอกนี้แลที่บุคคลไดเจริญทำใหมากแลว อกุศลธรรมที่ยังไมเกิดขึ้นก็ไม
เกิดขึ้น และที่เกิดขึ้นแลวก็ละได (๑๐)

[๕๗๓];เมื่อธรรมอันเปนเอกที่บุคคลไดเจริญทำใหมากแลว กุศลธรรมที่ยังไม
เกิดขึ้นก็เกิดขึ้น  และที่เกิดขึ้นแลวก็เปนไปเพ่ือความเจริญไพบูลยย่ิงขึ้น  ธรรมอันเปน
เอกคืออะไร คือ กายคตาสติ เมื่อธรรมอันเปนเอกนี้แลที่บุคคลไดเจริญทำใหมากแลว 
กุศลธรรมที่ยังไมเกิดขึ้นก็เกิดขึ้น และที่เกิดขึ้นแลวก็เปนไปเพื่อความเจริญไพบูลยยิ่ง
ขึ้น (๑๑)

[๕๗๔];เมื่อธรรมอันเปนเอกที่บุคคลไดเจริญทำใหมากแลวยอมละอวิชชาได 
วิชชาเกิดขึ้นยอมละอัสมิมานะได อนุสัย79ยอมถึงความถอนขึ้น  ยอมละสังโยชนได 
ธรรมอันเปนเอกคืออะไร คือ กายคตาสต ิ เมื่อธรรมอันเปนเอกนี้แล ที่บุคคลไดเจริญ
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77 ญาณทัสสนะ หมายถึงทิพพจักขุญาณ (องฺ.เอกก.อ. (บาลี) ๑/๕๖๔-๕๗๐/๔๗๒)

78 ผลแหงวิชชาและวิมุตติ หมายถึงอรหัตตผล (องฺ.เอกก.อ. (บาลี) ๑/๕๖๔-๕๗๐/๔๗๒)

79  อนุสัย ม ี ๗ คือ กามราคะ(ความกำหนัดในกาม)  ปฏิฆะ(ความขัดใจ)  ทิฏฐิ(ความเห็นผิด) วิจิกิจฉา (ความ
ลังเลใจ) มานะ(ความถือตัว)  ภวราคะ(ความกำหนัดในภพ) อวิชชา(ความไมรู จริง) (ที.ปา. (ไทย) 
๑๑/๓๓๒/๓๓๗, องฺ.สตฺตก. (ไทย) ๒๓/๑๑/๑๗)



ทำใหมากแลวยอมละอวิชชาได วิชชาเกิดขึ้นยอมละอัสมิมานะ80ได อนุสัยถึงความ
ถอนขึ้นยอมละสังโยชนได (๑๒)

[๕๗๕-๕๗๖]; ธรรมอันเปนเอกที่บุคคลไดเจริญทำใหมากแลวยอมเปนไป เพ่ือ
ความแตกฉานแหงปญญา เพ่ืออนุปาทาปรินิพพาน  ธรรมอันเปนเอกคืออะไร คือ กายค
ตาสต ิ ธรรมอันเปนเอกนี้แลที่บุคคลไดเจริญทำใหมากแลวยอมเปนไปเพื่อความ
แตกฉานแหงปญญา เพ่ืออนุปาทาปรินิพพาน (๑๓-๑๔)

[๕๗๗-๕๗๙]; เมื่อธรรมอันเปนเอกที่บุคคลไดเจริญทำใหมากแลวยอมมีความ
เขาใจแจมแจงธาตุหลายชนิด81  มีความเขาใจแจมแจงธาตุที่แตกตางกัน  มีความ
แตกฉานในธาตุหลายชนิด ธรรมอันเปนเอกคืออะไร คือ กายคตาสต ิ เมื่อธรรมอันเปน
เอกนี้แลที่บุคคลไดเจริญทำใหมากแลวยอมมีความเขาใจแจมแจงธาตุหลายชนิด มี
ความเขาใจแจมแจงธาตุที่แตกตางกัน มีความแตกฉานในธาตุหลายชนิด (๑๕-๑๗)

[๕๘๐-๕๘๓]; ธรรมอันเปนเอกที่บุคคลไดเจริญทำใหมากแลวยอมเปนไปเพื่อ 
ทำใหแจงโสดาปตติผล สกทาคามิผล อนาคามิผล และอรหัตตผล ธรรมอันเปนเอก คือ
อะไร คือ กายคตาสติ ธรรมอันเปนเอกนี้แลที่บุคคลไดเจริญทำใหมากแลวยอมเปนไป
เพ่ือทำใหแจงโสดาปตติผล สกทาคามิผล อนาคามิผล และอรหัตตผล (๑๘-๒๑)

[๕๘๔-๕๙๙]; ธรรมอันเปนเอกที่บุคคลไดเจริญทำใหมากแลวยอมเปนไปเพื่อ 
ไดปญญา82  เพ่ือความเจริญแหงปญญา83  เพ่ือความไพบูลยแหงปญญา เพ่ือความเปน
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80 อัสมิมานะ หมายถึงความสำคัญตนเปนอยางนั้นอยางนี้ มี ๙ ประการ คือ (๑)  เปนผูเลิศกวาเขา สำคัญตัววา
เลิศกวาเขา (๒) เปนผูเลิศกวาเขาสำคัญตัววาเสมอเขา (๓)  เปนผูเลิศกวาเขาสำคัญตัว วาเลวกวาเขา (๔) เปนผู
เสมอเขาสำคัญตัววาเลิศกวาเขา (๕)  เปนผูเสมอเขาสำคัญตัววาเสมอเขา (๖)  เปนผูเสมอเขาสำคัญตัววาเลว
กวาเขา (๗) เปนผูเลวกวาเขาสำคัญตัววาเลิศกวาเขา (๘) เปนผูเลว กวาเขาสำคัญตัววาเสมอเขา (๙)  เปนผูเลว
กวาเขาสำคัญตัววาเลวกวาเขา (ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๑๗๘/๕๑๐, ขุ.จู.  (ไทย)  ๓๐/๑๐๓/๓๕๓, อภิ.วิ. (ไทย) 
๓๕/๙๖๒/๖๕๕-๖๕๖ องฺ.เอกก.อ. (บาลี) ๑/๕๗๔/๔๗๓)

81  ธาตุหลายชนิด หมายถึงธาต ุ ๑๘ มีจักขุธาตุเปนตน  (องฺ.เอกก.อ.  (บาลี)  ๑/๕๗๗/๔๗๓, อภิ.วิ. (ไทย) 
๓๕/๑๘๕/๑๕๔)

82 ปญญา ในที่นี้หมายถึงมัคคญาณ  ๔ ผลญาณ  ๔ ปฏิสัมภิทาญาณ  ๔ อภิญญาญาณ  ๖  ญาณ  ๗๓ และญาณ 
๗๗ (องฺ.เอกก.อ. (บาลี) ๑/๕๘๔/๔๗๔)

83  ปญญา ในที่นี้หมายถึงปญญาของพระอริยเสขบุคคล ๗ จำพวก กัลยาณปุถุชน และปญญาของพระอรหันต 
(องฺ.เอกก.อ. (บาลี) ๑/๕๘๔/๔๗๔)



ผูมีปญญามาก84  เพ่ือความเปนผูมีปญญาแนนหนา85  เพ่ือความเปนผูมีปญญาไพบูลย 
เพ่ือความเปนผูมีปญญาลุมลึก86  เพ่ือความเปนผูมีปญญาสามารถย่ิง87  เพ่ือความเปน
ผูมีปญญากวางขวาง88  เพื่อความเปนผูมากดวยปญญา เพื่อความเปนผูมีปญญา
วองไว เพ่ือความเปนผูมีปญญาเร็ว เพ่ือความเปนผูมีปญญาราเริง เพ่ือความ เปนผูมี
ปญญาคลองแคลว เพื่อความเปนผูมีปญญาเฉียบแหลม89  และเพื่อความเปนผูมี
ปญญาชำแรกกิเลส ธรรมอันเปนเอกคืออะไร คือ กายคตาสต ิ ธรรมอันเปนเอกนี้แลที่
บุคคลไดเจริญทำใหมากแลวยอมเปนไปเพื่อไดปญญา เพื่อความเจริญแหงปญญา 
เพ่ือความไพบูลยแหงปญญา เพ่ือความเปนผูมีปญญามาก เพ่ือความเปนผูมีปญญา
แนนหนา เพ่ือความเปนผูมีปญญาไพบูลย เพ่ือความเปนผูมีปญญาลุมลึก เพ่ือความ
เปนผูมีปญญาสามารถย่ิง เพ่ือความเปนผูมีปญญากวางขวาง เพ่ือความเปนผูมากดวย
ปญญา เพ่ือความเปนผูมีปญญาวองไว เพ่ือความเปนผูมีปญญาเร็ว เพ่ือความเปนผูมี
ปญญาราเริง เพื่อความเปนผูมีปญญาคลองแคลว เพื่อความเปนผูมีปญญาเฉียบ
แหลม และเพ่ือความเปนผูมีปญญาชำแรกกิเลส90 (๒๒-๓๗)

กายคตาสติวรรคท่ี ๑๙ จบ
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84  มีปญญามาก ในที่นี้หมายถึงมีปญญาที่ใหไดรับประโยชนอยางย่ิงคือพระนิพพาน  ไดแก ธาต ุ๑๘ อายตนะ 
๑๒ ปฏิจจสมุปปาทธรรม นิรุตต ิ ปฏิภาณ  สีลขันธ สมาธิขันธ ปญญาขันธ วิมุตติขันธ วิมุตติญาณทัสสนขันธ 
ฐานาฏฐานขันธ ฐานะ อัฏฐานะ วิหารสมาบัติ ๘ อริยสัจ ๔ สติปฏฐาน  ๔ สัมมัปปธาน  ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย ๕ 
พละ ๕ โพชฌงค ๗ อริยมรรคมีองค ๘ สามัญญผล ๔ อภิญญา ๖ (องฺ.เอกก.อ. (บาลี) ๑/๕๘๔/๔๗๔)

85  มีปญญาแนนหนา ในที่นี้หมายถึงมีญาณ(ความรู)ในธาต ุ๑๘ อายตนะ ๑๒ ฯลฯ โพชฌงค ๗ อริยมรรคมี
องค ๘ (องฺ.เอกก.อ. (บาลี) ๑/๕๘๔/๔๗๔)

86  มีปญญาไพบูลยและมีปญญาลุมลึก ในที่นี้หมายถึงมีปญญาที่ใหไดรับประโยชนอยางย่ิงคือพระนิพพาน 
(องฺ.เอกก.อ. (บาลี) ๑/๕๘๔/๔๗๕)

87 มีปญญาสามารถย่ิง ในที่นี้หมายถึงไดบรรลุอัตถปฏิสัมภิทา ธัมมปฏิสัมภิทา นิรุตติปฏิสัมภิทา ปฏิ- ภาณปฏิ
สัมภิทา (องฺ.เอกก.อ. (บาลี) ๑/๕๘๔/๔๗๕)

88 มีปญญากวางขวาง ในที่นี้หมายถึงมีปญญาที่หนักหนวงดุจแผนดินสามารถขมกิเลสทั้งปวงมีราคะเปนตนได 
(องฺ.เอกก.อ. (บาลี) ๑/๕๘๔/๔๗๖)

89 มีปญญาเฉียบแหลม ในที่นี้หมายถึงมีปญญาที่ละ บรรเทา ดับกามวิตก พยาบาทวิตก วิหิงสาวิตก และบาป
อกุศลธรรม ทำใหไมมีราคะ โทสะ โมหะ ฯลฯ กรรมที่นำสัตวไปสูภพ และหมายถึงปญญาที่รูแจงอริยมรรค ๔ 
สามัญญผล ๔ ปฏิสัมภิทา ๔ อภิญญา ๖ (องฺ.เอกก.อ. (บาลี) ๑/๕๘๔/๔๗๘)

90 ดูเทียบ ขุ.ป. (ไทย) ๓๑/๔/๕๔๔-๕๕๙



๒๐. อมตวรรค
หมวดวาดวยอมตธรรม

[๖๐๐];ชนเหลาใดไมเจริญกายคตาสติ ชนเหลานั้นชื่อวาไมบรรลุอมตธรรม ชน
เหลาใดเจริญกายคตาสติ ชนเหลานั้นชื่อวาบรรลุอมตธรรม (๑)

[๖๐๑];ชนเหลาใดไมไดเจริญกายคตาสติ ชนเหลานั้นชื่อวาไมไดบรรลุอมต
ธรรม ชนเหลาใดไดเจริญกายคตาสติ ชนเหลานั้นชื่อวาไดบรรลุอมตธรรม (๒)

[๖๐๒];ชนเหลาใดมีกายคตาสติเสื่อม ชนเหลานั้นชื่อวามีอมตธรรมเสื่อม ชน
เหลาใดมีกายคตาสติไมเสื่อม ชนเหลานั้นชื่อวามีอมตธรรมไมเสื่อม (๓)

[๖๐๓];ชนเหลาใดเบื่อกายคตาสติ91  ชนเหลานั้นชื่อวาเบื่ออมตธรรม ชนเหลา
ใดชอบใจกายคตาสติ92 ชนเหลานั้นชื่อวาชอบใจอมตธรรม (๔)

[๖๐๔];ชนเหลาใดประมาทกายคตาสติ ชนเหลานั้นชื่อวาประมาทอมตธรรม ชน
เหลาใดไมประมาทกายคตาสติ ชนเหลานั้นชื่อวาไมประมาทอมตธรรม (๕)

[๖๐๕];ชนเหลาใดหลงลืมกายคตาสติ ชนเหลานั้นชื่อวาหลงลืมอมตธรรม ชน
เหลาใดไมหลงลืมกายคตาสติ ชนเหลานั้นชื่อวาไมหลงลืมอมตธรรม (๖)

[๖๐๖];ชนเหลาใดไมไดเสพกายคตาสต ิ ชนเหลานั้นชื่อวาไมไดเสพอมตธรรม 
ชนเหลาใดไดเสพกายคตาสติ ชนเหลานั้นชื่อวาไดเสพอมตธรรม (๗)

[๖๐๗];ชนเหลาใดไมไดเจริญกายคตาสติ ชนเหลานั้นชื่อวาไมไดเจริญอมต
ธรรม ชนเหลาใดไดเจริญกายคตาสติ ชนเหลานั้นชื่อวาไดเจริญอมตธรรม (๘)

[๖๐๘];ชนเหลาใดไมไดทำกายคตาสติใหมาก ชนเหลานั้นชื่อวาไมไดทำ อมต
ธรรมใหมาก ชนเหลาใดไดทำกายคตาสติใหมาก ชนเหลานั้นชื่อวาไดทำ อมตธรรมให
มาก (๙)

[๖๐๙];ชนเหลาใดไมไดรูยิ่งกายคตาสต ิ ชนเหลานั้นชื่อวาไมไดรูยิ่งอมตธรรม 
ชนเหลาใดไดรูย่ิงกายคตาสติ ชนเหลานั้นชื่อวาไดรูย่ิงอมตธรรม (๑๐)

[๖๑๐];ชนเหลาใดไมไดกำหนดรูกายคตาสต ิ ชนเหลานั้นชื่อวาไมไดกำหนดรู
อมตธรรม ชนเหลาใดไดกำหนดรูกายคตาสติ ชนเหลานั้นชื่อวาไดกำหนดรู อมตธรรม 
(๑๑)

[๖๑๑];ชนเหลาใดไมไดทำกายคตาสติใหแจง ชนเหลานั้นชื่อวาไมไดทำ อมต
ธรรมใหแจง ชนเหลาใดไดทำกายคตาสติใหแจง ชนเหลานั้นชื่อวาไดทำอมตธรรมให
แจง (๑๒)
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91 เบื่อกายคตาสต ิหมายถึงไมใหกายคตาสติสำเร็จ (องฺ.เอกก.อ. (บาลี) ๑/๖๐๐-๖๑๑/๔๘๐)

92 ชอบใจกายคตาสติ หมายถึงบำเพ็ญกายคตาสติใหบริบูรณ (องฺ.เอกก.อ. (บาลี) ๑/๖๐๐-๖๑๑/๔๘๐)



(เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้ ภิกษุเหลานั้นมีใจยินด ี ตางชื่นชมภาษิตของ
พระผูมีพระภาค)

อมตวรรคท่ี ๒๐ จบ
เอกกนิบาต จบ

______________________

45


